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Úloha B8.01 Závislost hmotnosti očních čoček na stáří 
králíků 

Model A: 











Model B: logaritmická transformace závisle proměnné y 
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Úloha C8.01 Určení parametrů Szyszkovského rovnice 









Úloha C8.02 Parametry závislosti tenze par vody 
a dodekanu na teplotě 









Úloha C8.03 Závislost molární tepelné kapacity plynné 
síry na teplotě 







Úloha C8.04 Parametry Antoineovy rovnice pro 
kyselinu sírovou a benzen  

C804a: Kyselina sírová 









 

 

Úloha C8.05 Závislost molární tepelné kapacity 
kyseliny dusičné na teplotě  







Úloha C8.06 Parametry teplotní závislosti Ostwaldova 
absorpčního koeficientu 

. 









Úloha C8.07 Parametry teplotní závislosti rozpustnosti 
sádrovce 











Úloha C8.08 Odhad tří parametrů rozšířeného 
Debyeova-Hückelova vztahu 

C808a: Bromkrezolová zeleň 







C808b: Bromfenolová červeň 







C808c: Bromkrezolový purpur 







C808d: Bromthymolová modř  







C808e: Fenolová červeň 







C808f: Thymolová modř 







Úloha C8.09 Disociační konstanty a molární absorpční 
koeficienty částic kyseliny HL 

C809a: Bromkrezolová zeleň 







C809b: p-Nitroanilin 







Úloha C8.10 Disociační konstanty a molární absorpční 
koeficienty částic kyseliny H2L  

C810a: Pyrokatechinová violeť 







C810b: SNAZOXS 









C810c: Naftylazoxin 6S 







B 



Úloha C8.11 Odhad tří disociačních konstant 
sulfoazoxinů analýzou A-pH křivky 

C811a: 2-CAPAZOXS 









C811b: 3-CAPAZOXS 









Analýza environmentálních, 
potravinářských a zemědělských 
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Úloha E8.01 Úroda ovoce v závislosti na stáří 
ovocného stromu 













Úloha E8.02 Úroda ovoce v závislosti na stáří ovocného stromu 









Úloha E8.03 Model výnosu úrody cibule typu WIS ve dvou lokalitách 







Úloha E8.04 Růstový model časové závislosti narostlé trávy a cibule 





Úloha E8.06 Růstový model délky kapustňáka Ochechule bahenní v 
závislosti na stáří 
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