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POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ LABORATORNÍCH ÚLOH 

 
Úlohy zpracuje každý student individuálně podle uvedených zásad. Doporučuje se zpracovávat úlohy 
do čtverečkovaného sešitu formátu A4 (vhodný pro kreslení schémat zapojení jednotlivých úloh, atd.). 
Části záznamů laboratorní úlohy, které je možné zpracovat na počítači ve vhodném programu, budou 
upřesněny v následujícím odstavci. Sešit zpracovávejte jako podklad pro ověření vašich znalostí 
jednotlivých měřených úloh, které proběhne při udělování zápočtu. Toto prověření bude bodově 
hodnoceno a tyto body si „sebou“ ponesete ke zkoušce. 
 

Záznam každé laboratorní úlohy obsahuje: 

- Číslo laboratorní úlohy a datum měření. 
- Název úlohy. 
- Přesné zadání úlohy. 
- Schéma zapojení použité při měření. 
- Štítkové údaje měřeného stroje a použité přístroje. 
- Stručný popis měření. 
- Vztahy použité pro výpočet s uvedením příkladu výpočtu. 
- Tabulku naměřených a vypočtených hodnot (možné vytvořit na PC a vložit do sešitu). 
- Grafy naměřených a vypočtených hodnot (možné vytvořit na PC a vložit do sešitu). 
- Zhodnocení měření (porovnání naměřených hodnot a teoretických průběhů veličin, zdůvodnění 

odchylek, závěry pro studium, atd.). 
 

Pro zpracování laboratorních úloh jsou stanoveny tyto zásady: 

1) Tabulky naměřených hodnot musí obsahovat i konstanty měření a jednotky uvedených veličin. 
2) Schéma zapojení musí odpovídat skutečnému uspořádání při měření, které se může lišit od 

zapojení, uvedeného ve skriptech. 
3) Měřené veličiny se obvykle dají znázornit plynulou křivkou mez náhlých skoků. Vlivem chyb 

měření vzniká rozptyl měřených bodů, mezi kterými se musí proložit křivka, odpovídající 
teoretickým základům měřené závislosti (přímka, parabola, atd.). Při zpracování měření pomocí 
počítače se doporučuje, do grafu vytisknou pouze jednotlivé body naměřených hodnot a jejich 
proložení provést ručně, nejlépe křivítkem.  

4) Měřítko grafu volíme tak, aby se rozměr grafu blížily čtverci a zabíraly přibližně polovinu formátu 
A4. U žádné ze stupnic nepotlačujeme nulu, ubírá to na názornosti průběhu děje. Křivky 
v jednom grafu musí mít naměřené body odlišně označené. 

5) Povinnost studenta je zpracovat každou úlohu do 14 dnů od příslušného měření, což bude 
kontrolováno v průběhu příslušného měření. V případě že student zpracuje úlohu do příštího 
měření, a tato úloha je cvičícím přijata, je toho ohodnoceno +1b. Pokud student předloží úlohu 
později, než na příslušném cvičení za 14 dnů od změření úlohy, je to sankcionováno -1b.  

6) V případě nemoci nebo jiné omluvené absence je povinností studenta úlohu prostudovat a 
zpracovat ji dle naměřených hodnot své pracovní skupiny. 
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