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Příloha č. 1: Výpočet nejistot měření pro výsledné body 

 vzplanutí 

 Postup výpočtu nejistot byl převzat z diplomové práce [1]. 

Nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný) 

 Postup výpočtu nejistot pro slunečnicový olej byl proveden v pořadí, které je 

uvedeno v kapitole 6.5.1. V tabulce 27 je udělán výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od 

výběrového průměru    pro nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný). Je zde provedena i 

sumarizace naměřených hodnot ti, jejíž výsledek byl klíčový pro výpočet výběrového 

průměru   . 

Tabulka 27:  Výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro nezahřívaný 

 slunečnicový olej (rafinovaný) 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
 (°C) 

1 280,2 0,5 0,25 

2 279,5 -0,2 0,04 

3 279,4 -0,3 0,09 

Σ 839,1 0 0,38 

Výběrový průměr    - viz. rovnice 2 

     
 

 
       

 

 

 

   

       
 

 
                

 

 

 

Rozdíl naměřených hodnot ti od výběrového průměru    podle rovnice 3 - viz. tab. 27 

  



II 

 

Standardní nejistota uA - viz. rovnice 4 

            
            

    

          
    

    

          
            

 Vzhledem k tomu, že byly naměřeny vždy pouze 3 hodnoty, bude třeba nejistotu 

korigovat koeficientem 2,3, zjištěným z tabulky 13 podle rovnice 5. [1] 

                                  

Standardní nejistota uB: 

 Standardní nejistota uB byla určena na základě dvou zdrojů, jimiž byl návod          

k obsluze a z rozlišitelnosti. [1] 

1. Nejistota z návodu k obsluze - viz. rovnice 6 

 Přesnost přístroje, kterou uvádí výrobce je                       . [1]       

Do vztahu jsem za teplotu dosadila střední hodnotu z naměřených hodnot. Výsledek           

v tomto případě vyšel po zaokrouhlení na 1,6985 °C. 

     
 

 
   

      

  
          

2. Nejistota z rozlišitelnosti - viz. rovnice 7 

 Rozlišení digitálního teploměru je 0,1 °C, to znamená, že Δ = 0,1. [1] 

     
 

 
   

   

   
          

 



III 

 

Celková standardní nejistota uB - viz. rovnice 8 

          
       

                                

Kombinovaná standardní nejistota - viz. rovnice 9 

         
      

                              

Rozšířená standardní nejistota U - viz. rovnice 10 

                           

Výsledný bod vzplanutí: 

                  

Slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 14 dnů 

 V tabulce 28 je udělán výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového 

průměru    pro slunečnicový olej (rafinovaný), který byl zahříván po dobu 14-ti dnů. Je zde 

provedena i sumarizace naměřených hodnot ti, jejíž výsledek byl klíčový pro výpočet 

výběrového průměru   . 

Tabulka 28: Výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro  slunečnicový olej 

 (rafinovaný) zahřívaný 14 dnů 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
 (°C) 

1 268,1 0,0333 0,0011 

2 268,0 -0,0667 0,0044 

3 268,1 0,0333 0,0011 

Σ 804,2 0 0,0067 



IV 

 

Výběrový průměr    - viz. rovnice 2 

     
 

 
       

 

 

 

   

       
 

 
                   

 

 

 

Rozdíl naměřených hodnot ti od výběrového průměru    podle rovnice 3 - viz. tab. 28 

Standardní nejistota uA - viz. rovnice 4 

            
            

    

          
    

      

          
            

 Vzhledem k tomu, že byly naměřeny vždy pouze 3 hodnoty, bude třeba nejistotu 

korigovat koeficientem 2,3, zjištěným z tabulky 13 podle rovnice 5. [1] 

                                  

Standardní nejistota uB: 

 Standardní nejistota uB byla určena na základě dvou zdrojů, jimiž byl návod         

k obsluze a z rozlišitelnosti. [1]  

1. Nejistota z návodu k obsluze - viz. rovnice 6 

 Přesnost přístroje, kterou uvádí výrobce je                       . [1]         

Do vztahu jsem za teplotu dosadila střední hodnotu z naměřených hodnot. Výsledek          

v tomto případě vyšel po zaokrouhlení na 1,6403 °C. 

     
 

 
   

      

  
          



V 

 

2. Nejistota z rozlišitelnosti - viz. rovnice 7 

 Rozlišení digitálního teploměru je 0,1 °C, to znamená, že Δ = 0,1. [1] 

     
 

 
   

   

   
          

Celková standardní nejistota uB - viz. rovnice 8 

          
       

                                

Kombinovaná standardní nejistota - viz. rovnice 9 

         
      

                              

Rozšířená standardní nejistota U - viz. rovnice 10 

                           

Výsledný bod vzplanutí: 

                  

  



VI 

 

Slunečnicový olej (rafinovaný) zahřívaný 30 dnů 

 V tabulce 29 je udělán výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového 

průměru    pro slunečnicový olej (rafinovaný), který byl zahříván po dobu 30-ti dnů. Je zde 

provedena i sumarizace naměřených hodnot ti, jejíž výsledek byl klíčový pro výpočet 

výběrového průměru   . 

Tabulka 29:  Výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru     pro  slunečnicový olej 

 (rafinovaný) zahřívaný 30 dnů 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
 (°C) 

1 241,8 0,0333 0,0011 

2 241,8 0,0333 0,0011 

3 241,7 -0,0667 0,0044 

Σ 725,3 0 0,0067 

Výběrový průměr    - viz. rovnice 2 

     
 

 
       

 

 

 

   

       
 

 
                   

 

 

 

Rozdíl naměřených hodnot ti od výběrového průměru    podle rovnice 3 - viz. tab. 29 

Standardní nejistota uA - viz. rovnice 4 

            
            

    

          
    

      

          
            

  

 



VII 

 

 Vzhledem k tomu, že byly naměřeny vždy pouze 3 hodnoty, bude třeba nejistotu 

korigovat koeficientem 2,3, zjištěným z tabulky 13 podle rovnice 5. [1] 

                                  

Standardní nejistota uB: 

 Standardní nejistota uB byla určena na základě dvou zdrojů, jimiž byl návod          

k obsluze a z rozlišitelnosti. [1] 

1. Nejistota z návodu k obsluze - viz. rovnice 6 

 Přesnost přístroje, kterou uvádí výrobce je                       . [1]        

Do vztahu jsem za teplotu dosadila střední hodnotu z naměřených hodnot. Výsledek           

v tomto případě vyšel po zaokrouhlení na 1,5088 °C. 

     
 

 
   

      

  
          

2. Nejistota z rozlišitelnosti - viz. rovnice 7 

 Rozlišení digitálního teploměru je 0,1 °C, to znamená, že Δ = 0,1. [1] 

     
 

 
   

   

   
          

Celková standardní nejistota uB - viz. rovnice 8 

          
       

                                

 



VIII 

 

Kombinovaná standardní nejistota - viz. rovnice 9 

         
      

                              

Rozšířená standardní nejistota U - viz. rovnice 10 

                           

Výsledný bod vzplanutí: 

                    

9.6.1. Nezahřívaná fermež lněná 

 Postup výpočtu nejistot byl proveden v pořadí, které je uvedeno v kapitole 6.5.1. 

V tabulce 30 je udělán výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro 

nezahřívanou fermež lněnou. Je zde provedena i sumarizace naměřených hodnot ti, jejíž 

výsledek byl klíčový pro výpočet výběrového průměru   . 

Tabulka 30: Výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro nezahřívanou 

 fermež lněnou 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
 (°C) 

1 172,4 -0,0333 0,0011 

2 172,4 -0,0333 0,0011 

3 172,5 0,0667 0,0044 

Σ 517,3 0 0,0067 

 

 



IX 

 

Výběrový průměr    - viz. rovnice 2 

     
 

 
       

 

 

 

   

       
 

 
                   

 

 

 

Rozdíl naměřených hodnot ti od výběrového průměru    podle rovnice 3 - viz. tab. 30 

Standardní nejistota uA - viz. rovnice 4 

            
            

    

          
    

      

          
            

 Vzhledem k tomu, že byly naměřeny vždy pouze 3 hodnoty, bude třeba nejistotu 

korigovat koeficientem 2,3, zjištěným z tabulky 13 podle rovnice 5. [1] 

                                  

Standardní nejistota uB: 

 Standardní nejistota uB byla určena na základě dvou zdrojů, jimiž byl návod         

k obsluze a z rozlišitelnosti. [1] 

1. Nejistota z návodu k obsluze - viz. rovnice 6 

 Přesnost přístroje, kterou uvádí výrobce je                       . [1]        

Do vztahu jsem za teplotu dosadila střední hodnotu z naměřených hodnot. Výsledek           

v tomto případě vyšel po zaokrouhlení na 1,1622 °C. 

     
 

 
   

      

  
          



X 

 

2. Nejistota z rozlišitelnosti - viz. rovnice 7 

 Rozlišení digitálního teploměru je 0,1 °C, to znamená, že Δ = 0,1. [1] 

     
 

 
   

   

   
          

Celková standardní nejistota uB - viz. rovnice 8 

          
       

                                

Kombinovaná standardní nejistota - viz. rovnice 9 

         
      

                              

Rozšířená standardní nejistota U - viz. rovnice 10 

                           

Výsledný bod vzplanutí: 

                 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Fermež lněná zahřívaná 14 dnů 

 Postup výpočtu nejistot byl proveden v pořadí, které je uvedeno v kapitole 6.5.1. 

V tabulce 31 je udělán výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro 

fermež lněnou, která byla zahřívána po dobu 14-ti dnů. Je zde provedena i sumarizace 

naměřených hodnot ti, jejíž výsledek byl klíčový pro výpočet výběrového průměru   . 

Tabulka 31:  Výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro fermež lněnou 

 zahřívanou 14 dnů 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
 (°C) 

1 189,2 0,0667 0,0044 

2 189,1 -0,0333 0,0011 

3 189,1 -0,0333 0,0011 

Σ 567,4 0 0,0067 

Výběrový průměr    - viz. rovnice 2 

     
 

 
       

 

 

 

   

       
 

 
                   

 

 

 

Rozdíl naměřených hodnot ti od výběrového průměru    podle rovnice 3 - viz. tab. 31 

Standardní nejistota uA - viz. rovnice 4 

            
            

    

          
    

      

          
            

 Vzhledem k tomu, že byly naměřeny vždy pouze 3 hodnoty, bude třeba nejistotu 

korigovat koeficientem 2,3, zjištěným z tabulky 13 podle rovnice 5. [1] 

                                  



XII 

 

Standardní nejistota uB: 

 Standardní nejistota uB byla určena na základě dvou zdrojů, jimiž byl návod          

k obsluze a z rozlišitelnosti. [1] 

1. Nejistota z návodu k obsluze - viz. rovnice 6 

 Přesnost přístroje, kterou uvádí výrobce je                       . [1]        

Do vztahu jsem za teplotu dosadila střední hodnotu z naměřených hodnot. Výsledek           

v tomto případě vyšel po zaokrouhlení na 1,2457 °C. 

     
 

 
   

      

  
          

2. Nejistota z rozlišitelnosti - viz. rovnice 7 

 Rozlišení digitálního teploměru je 0,1 °C, to znamená, že Δ = 0,1. [1] 

     
 

 
   

   

   
          

Celková standardní nejistota uB - viz. rovnice 8 

          
       

                                

Kombinovaná standardní nejistota - viz. rovnice 9 

         
      

                              

Rozšířená standardní nejistota U - viz. rovnice 10 

                          



XIII 

 

Výsledný bod vzplanutí: 

                 

Fermež lněná zahřívaná 30 dnů 

 Postup výpočtu nejistot byl proveden v pořadí, které je uvedeno v kapitole 6.5.1. 

V tabulce 32 je udělán výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro 

fermež lněnou, která byla zahřívána po dobu 30-ti dnů. Je zde provedena i sumarizace 

naměřených hodnot ti, jejíž výsledek byl klíčový pro výpočet výběrového průměru   . 

Tabulka 32:  Výpočet rozdílu naměřených hodnot ti od výběrového průměru    pro fermež lněnou 

 zahřívanou 30 dnů 

i ti (°C) Δti (°C) Δti
2
 (°C) 

1 185,5 -0,0667 0,0044 

2 185,6 0,0333 0,0011 

3 185,6 0,0333 0,0011 

Σ 556,7 0 0,0067 

Výběrový průměr    - viz. rovnice 2 

     
 

 
       

 

 

 

   

       
 

 
                   

 

 

 

Rozdíl naměřených hodnot ti od výběrového průměru    podle rovnice 3 - viz. tab. 32 

Standardní nejistota uA - viz. rovnice 4 

            
            

    

          
    

      

          
            



XIV 

 

 Vzhledem k tomu, že byly naměřeny vždy pouze 3 hodnoty, bude třeba nejistotu 

korigovat koeficientem 2,3, zjištěným z tabulky 13 podle rovnice 5. [1] 

                                  

Standardní nejistota uB: 

 Standardní nejistota uB byla určena na základě dvou zdrojů, jimiž byl návod          

k obsluze a z rozlišitelnosti. [1] 

1. Nejistota z návodu k obsluze - viz. rovnice 6 

 Přesnost přístroje, kterou uvádí výrobce je                       . [1]        

Do vztahu jsem za teplotu dosadila střední hodnotu z naměřených hodnot. Výsledek           

v tomto případě vyšel po zaokrouhlení na 1,2278 °C. 

     
 

 
   

      

  
          

2. Nejistota z rozlišitelnosti - viz. rovnice 7 

 Rozlišení digitálního teploměru je 0,1 °C, to znamená, že Δ = 0,1. [1] 

     
 

 
   

   

   
          

Celková standardní nejistota uB - viz. rovnice 8 

          
       

                                

 



XV 

 

Kombinovaná standardní nejistota - viz. rovnice 9 

         
      

                              

Rozšířená standardní nejistota U - viz. rovnice 10 

                          

Výsledný bod vzplanutí: 

                 

  



XVI 

 

Příloha č. 2: Stanovení přístrojové nuly 

BS = 94,7 °C 

BR = 89,9 °C 

ΔTB = BS - BR 

ΔTB = 94,7 - 89,9 

ΔTB = 4,8 °C  

Tabulka 33: Stanovení přístrojové nuly 

Stanovení přístrojové nuly ΔTB 

Použitá kapalina ve zkušebním zařízení 
Destilovaná voda skladovaná  

v laboratorních podmínkách 

Hmotnost použité kapaliny 2002,22 g 

Použitý materiál Bavlněná chirurgická gáza 

Hmotnost gázy v referenčním košíku 19,98 g 

Hmotnost gázy ve zkušebním košíku 20,26 g 

Podmínky při práci v laboratoři 
Teplota 21,5 °C 

Tlak 99 300 Pa 
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Příloha č. 3: Navážky vzorků pro DMT 

Tabulka 34: Navážka vzorku nezahřívaného SO 

Navážka vzorku - nezahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný) 

Použitá kapalina ve zkušebním zařízení 
Destilovaná voda skladovaná  

v laboratorních podmínkách 

Hmotnost použité kapaliny 2000,11 g 

Použitý materiál Bavlněná chirurgická gáza 

Hmotnost gázy v referenčním košíku 20,23 g 

Hmotnost gázy ve  zkušebním košíku 20,15 g 

Hmotnost slunečnicového oleje na gáze 10,43 g 

Celková hmotnost zkušebního vzorku 30,58 g 

Podmínky při práci v laboratoři 
Teplota 23,4 °C 

Tlak 98 600 Pa 

Tabulka 35: Navážka vzorku 14 dnů zahřívaného SO 

Navážka vzorku - 14 dnů zahřívaný slunečnicový olej rafinovaný 

Použitá kapalina ve zkušebním zařízení 
Destilovaná voda skladovaná  

v laboratorních podmínkách 

Hmotnost použité kapaliny 2000,08 g 

Použitý materiál Bavlněná chirurgická gáza 

Hmotnost gázy v referenčním košíku 20,15 g 

Hmotnost gázy ve zkušebním košíku 20,46 g 

Hmotnost slunečnicového oleje na gáze 10,39 g 

Celková hmotnost zkušebního vzorku 30,85 g 

Podmínky při práci v laboratoři 
Teplota 24,1 °C 

Tlak 101 200 Pa 
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Tabulka 36: Navážka vzorku 30 dnů zahřívaného SO 

Navážka vzorku - 30 dnů zahřívaný slunečnicový olej (rafinovaný) 

Použitá kapalina ve zkušebním zařízení 
Destilovaná voda skladovaná  

v laboratorních podmínkách 

Hmotnost použité kapaliny 2000,5 g 

Použitý materiál Bavlněná chirurgická gáza 

Hmotnost gázy v referenčním košíku 20,36 g 

Hmotnost gázy ve zkušebním košíku 20,16 g 

Hmotnost slunečnicového oleje na gáze 10,39 g 

Celková hmotnost zkušebního vzorku 30,55 g 

Podmínky při práci v laboratoři 
Teplota 23,0 °C 

Tlak 99 100 Pa 

Tabulka 37: Navážka vzorku nezahřívané FL 

Navážka vzorku - nezahřívána lněná fermež 

Použitá kapalina ve zkušebním zařízení 
Destilovaná voda skladovaná  

v laboratorních podmínkách 

Hmotnost použité kapaliny 2000,62 g 

Použitý materiál Bavlněná chirurgická gáza 

Hmotnost gázy v referenčním košíku 20,40 g 

Hmotnost gázy ve zkušebním košíku 20,21 g 

Hmotnost fermeže na gáze 10,45 g 

Celková hmotnost zkušebního vzorku 30,66 g 

Podmínky při práci v laboratoři 
Teplota 22,3 °C 

Tlak 99 700 Pa 

 

 



XIX 

 

Tabulka 38: Navážka vzorku 14 dnů zahřívané FL 

Navážka vzorku - 14 dnů zahřívána lněná fermež 

Použitá kapalina ve zkušebním zařízení 
Destilovaná voda skladovaná v 

laboratorních podmínkách 

Hmotnost použité kapaliny 2000,19 g 

Použitý materiál Bavlněná chirurgická gáza 

Hmotnost gázy v referenčním košíku 20,38 g 

Hmotnost gázy ve zkušebním košíku 20,02 g 

Hmotnost fermeže na gáze 10,35 g 

Celková hmotnost zkušebního vzorku 30,37 g 

Podmínky při práci v laboratoři 
Teplota 23,0 °C 

Tlak 99 400 Pa 

Tabulka 39: Navážka vzorku 30 dnů zahřívané FL 

Navážka vzorku - 30 dnů zahřívaná fermež lněná 

Použitá kapalina ve zkušebním zařízení 
Destilovaná voda skladovaná  

v laboratorních podmínkách 

Hmotnost použité kapaliny 2000,04 g 

Použitý materiál Bavlněná chirurgická gáza 

Hmotnost gázy v referenčním košíku 20,43 g 

Hmotnost gázy ve zkušebním košíku 20,45 g 

Hmotnost fermeže na gáze 10,34 g 

Celková hmotnost zkušebního vzorku 30,79 g 

Podmínky při práci v laboratoři 
Teplota 22,5 °C 

Tlak 99 300 Pa 

 

 

 


