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Oprava: 

str. 40 – chybné popisky osy X u obrázků grafů 6 a 7 

Původní text:  Množství Veega
®
 HS [g] 

  Oprava textu: Množství PEG 400  [g] 

str. 42 – chybné popisky osy X u obrázků grafů 8 a 9 

Původní text:  Množství Veega
®
 HS [g] 

Oprava textu: Množství PG [g] 

str. 43 - 44 - chybné popisky osy X u obrázků grafů 10 a 11 

Původní text:  Množství Veega
®
 F [g] 

  Oprava textu: Množství PEG 400 [g] 

str. 45 – 46 - chybné popisky osy X u obrázků grafů 12 a 13 

Původní text:  Množství Veega
®
 F [g] 

Oprava textu: Množství PG [g] 

str. 47 – 48 - chybné popisky osy X u obrázků grafů 14 a 15 

Původní text:  Množství Syloidu
®
 244 FP [g] 

  Oprava textu: Množství PEG 400 [g] 

str. 49 – 50 - chybné popisky osy X u obrázků grafů 16 a 17 

Původní text:  Množství Syloidu
®
 244 FP [g] 

  Oprava textu: Množství PG [g] 

 

 



str. 24 - Odkazy na vzorec pro výpočet sypné hustoty na str. 24 (odkaz na vzorec 6) odpovídá 

výpočtu indexu stlačitelnosti 

  Původní text: Následně se nadbytek prášku z nádobky odstraní a zjistí se hmotnost 

prášku (ms) a pomocí vzorce 6 se vypočítá sypná hustota v gramech na mililitr. 

Oprava textu: Následně se nadbytek prášku z nádobky odstraní a zjistí se hmotnost 

prášku (ms) a pomocí vzorce 1 se vypočítá sypná hustota v gramech na mililitr. 

str. 24 - Odkaz na vzorec pro výpočet sypné hustoty na str. 24 (odkaz na vzorec 6) odpovídá 

výpočtu indexu stlačitelnosti 

Původní text: Určí se hmotnost prášku ms a nakonec se vypočítá sypná hustota podle 

vzorce 6. 

Oprava textu: Určí se hmotnost prášku ms a nakonec se vypočítá sypná hustota podle 

vzorce 1. 

 

 

 

   

 

 


