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Úvod: Co dělám a k čemu je to dobré:
Dnes pracuji na úloze xxxxxxxxx, protože se chci dozvědět něco víc o tom, co jsem se
naučil/a v teorii.
Také jsem tam slyšel/a něco o různých vlastnostech látek a o tom, k čemu jsou dobré a jak se
dají stanovit. Tak teď to zkusím na vlastní kůži.
Stanovovaná vlastnost XXXX je vhodná k XXXXXXXXX1.
Měřené látky jsou XXXXXX a mají uplatnění v XXXXXXXXXXX2.
Teorie k úloze:
Základní definice3, teorie4, vztahy3, .. jak je patrné z obrázku 1.

Obr. 1: Princip vzniku elektrokinetického potenciálu5.
Elektrokinetický potenciál je vypočten pomocí dvou rovnic6, Helmholtzovy-Smoluchowskiho
(1) a Fairbrotherovy-Mastinsenovy (2):
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kde dU/dp, resp. dI/dp jsou naměřené hodnoty proudového potenciálu či proudu vs. tlak p, η
je viskozita elektrolytu, ε je dielektrická konstanta elektrolytu, ε0 je permitivita vakua, L je
délka měřící cely, A je plocha měřeného vzorku a κB je vodivost elektrolytu.
Cíl práce:
Co je úkolem změřit, stanovit, vypočítat, odhadnout, …, apod7,8.
Experimentální část:
Pomůcky, chemikálie, experimentální vybavení, experimentální podmínky, apod.
Postup práce:
Stručný návod, popis práce….
Dosažené výsledky:
Popsat pozorování, měření, …, všechny důležité údaje, …
A uvést všechny získané hodnoty. Všechny získané a vypočtené hodnoty jsou uvedeny
přehledně v Tabulce 1.
Tabulka 1: Hodnoty Y naměřené při konstantní teplotě 25 °C
X (nm)
Y (kg)
V grafu na obrázku 2 jsou vyneseny získané hodnoty a závislosti.

Obr. 2: Získané hodnoty zeta potenciálu polymerních folií.
Nezapomeňte na porovnání získaných hodnot s teorií nebo daty tabelovanými9.
Závěr/Zhodnocení výsledků:

Dnes jsem změřila to a to, chyba stanovení byla taková. Co ji mohlo způsobit?
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(Přílohy)
Pokud jsou potřeba. Je-li tabulek či obrázků mnoho a v těle protokolu by zbytečně tříštily
samotný protokol.

