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Úvod

1

Úvod

1.1

Cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s provozem ve zkušebních laboratořích v
souladu s ČSN EN ISO 17025 [1]. Studenti se seznámí se s pojmy metrologie v
laboratoři, tvorba metrologických řádů, systém metrologické konfirmace, kalibrační postupy pro měřidla a zařízení, začlenění akreditovaných zkušeben do
systému zkušebnictví v kontextu s evropskými strukturami, značka CE, schvalování typů měřidel, harmonizace norem (CEN, CENELEC, ISO, ČSN), nejistoty měření, atd.

1.2

Požadované znalosti

Pro pochopení a zvládnutí studia postačují základní znalosti o stavebním zkušebnictví, stavebních materiálech a všeobecný přehled o současném dění na
trhu stavebnin a stavebních hmot.

1.3

Doba potřebná ke studiu

Doba potřebná ke studiu je závislá na schopnostech studenta a pohybuje se
v rozmezí 2 – 3 hodin na jednu kapitolu včetně kontrolních otázek, testů, apod.

1.4

Klíčová slova

Stavební zkušebnictví, metrologie, zkušební laboratoř.

1.5

Použitá terminologie

V učebním textu jsou použity pojmy a definice z ČSN EN ISO/IEC
17025:2005 a ČSN EN ISO 9000:2006. Pojmy a definice z oblasti metrologie
jsou převzaty ze Slovníku metrologie, zkušebnictví a praktické fyziky vydaného českou metrologickou společností v roce 2002.

1.6

Metodický návod na práci s textem

Pro hladké zvládnutí studia si přečtěte příslušnou kapitolu a dělejte si poznámky na pravou stranu opory nebo přímo do učebního textu. Poté odpovězte na
kontrolní otázky, vypočtěte příklad a vyřešte autotest. Pokud si svým řešením
nejste jisti, nahlédněte do klíče na konci tohoto učebního textu, kde jsou uvedeny správné výsledky příkladů a správné odpovědi na otázky z autotestu.
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2

Akreditační systém v ČR a EU

2.1

Pojem akreditace

Akreditací se rozumí oficiální uznání, že subjekt akreditace (laboratoř,
certifikační orgán, inspekční orgán, ověřovatel EMAS nebo organizátor
programů zkoušení způsobilosti) je způsobilý provádět specifické činnosti (laboratorní zkoušky nebo kalibrace, certifikační orgány certifikaci výrobků, systémů jakosti nebo EMS organizací atd.).

2.2

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Na počátku roku 1993 byl Ministerstvem hospodářství ČR založen Český institut pro akreditaci (ČIA) jako jeho příspěvková organizace, který byl ke dni
1. 7. 1998 rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 135/98 změněn na obecně prospěšnou společnost.
V rámci akreditačního systému ČR je ČIA národním výkonným orgánem, který zabezpečuje akreditaci:


zkušebních laboratoří,



kalibračních laboratoří,



certifikačních orgánů provádějících certifikaci:
o výrobků.
o systémů jakosti (kvality),
o environmentálního managementu,
o pracovníků,



inspekčních orgánů,



ověřovatelů pro oblast životního prostředí (program EMAS),



organizátorů programů zkoušení způsobilosti.

Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách a normativních dokumentech týkajících se akreditace, nařízení Rady EHS 1836/93 (EMAS), na základě příslušných metodických pokynů pro akreditaci (MPA) a dokumentů EA, ILAC, a
IAF. V současné době ČIA udržuje bilaterální vztahy s řadou evropských zemí
a je plným členem mezinárodních organizací EA, ILAC a IAF.
Na internetové stránce ČIA (www.cai.cz) lze získat mimo jiné ,,balíčky“ dokumentů (obsahující ceník služeb ČIA, žádost s přílohami, návod k žádosti,
dotazník, vzor přílohy osvědčení o akreditaci, návod k příloze a formulář pro
vydání osvědčení o akreditaci) pro jednotlivé oblasti akreditace.
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2.3

Význam akreditace

Evropská společenství a země Evropského sdružení volného obchodu vytvořili
1. ledna 1993 evropský hospodářský prostor, jehož podstatou je volná výměna
zboží, služeb, kapitálu a osob. Základním předpokladem pro fungování jednotného trhu je sjednocení technických předpisů a technických norem ve všech
částech trhu. Význam akreditace nelze hledat pouze v oblasti mezinárodní, ale
též v oblasti národní:







Dochází k rozlišení služeb poskytovaných akreditovanými a neakreditovanými subjekty (akreditace znamená zvýšení důvěry v dodržování
potřebné úrovně kvality poskytovaných služeb laboratoří, certifikačních
a inspekčních orgánů a dalších subjektů akreditace).
Pravidelný dozor nad dodržováním akreditačních kritérií prováděný akreditačním orgánem vede k neustálému rozvoji systému managementu
kvality v akreditovaných subjektech.
Tlak na neustálé zvyšování kvality služeb, růst dovedností personálu
akreditovaných subjektů a lepší technické zabezpečení činnosti akreditovaných subjektů.
Akreditace může být využívána jako podmínka k autorizaci (nikoliv
postačující podmínka).
V neposlední řadě je třeba připomenout též ekonomický efekt akreditace, a to jak z pohledu akreditovaných subjektů a jejich zákazníků, tak i
z pohledu ochrany veřejného zájmu.

Úkol 2.1
Seznamte se s obsahem internetových stránek ČIA, o.p.s. a zjistěte, zda na
VUT Fast v Brně existuje akreditovaná laboratoř.
Kontrolní otázky
Co je to akreditace a kterých subjektů se týká?
Jaký význam má akreditace?
Znáte nějaký akreditovaný subjekt?

Autotest
1) Akreditaci nelze udělit:
a) organizaci pro certifikaci výrobků,
b) organizaci pro certifikaci pracovníků,
c) poradenské nebo konzultační organizaci.
2) Co znamená zkratka EAL?
a) Evropská organizace pro akreditaci laboratoří
b) Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří
c) Evropská spolupráce pro akreditaci
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3
3.1

Všeobecné požadavky na laboratoř (ZL)
Obecně

Laboratoř musí mít vytvořený, zavedený a udržovaný systém managementu,
který je ve shodě s rozsahem všech činností, které laboratoř provádí.
Laboratoř musí mít veškerou svou politiku a cíle kvality, procesy a postupy,
návody a zjištění v potřebném rozsahu dokumentovány tak, aby byla schopna
zabezpečit kvalitu služeb, které poskytuje.
Politika a cíle kvality musí být vedením laboratoře stanoveny a dokumentovány v příručce kvality a musí být zřejmé, že zajišťují požadovanou úroveň služeb
Prohlášení o politice managementu musí být vydáno z pravomoci v laboratoři
nejvýše postaveného vedoucího pracovníka.
ZL musí stanovit odpovědnosti a pravomoci vedení laboratoře a manažera kvality.
Všichni pracovníci laboratoře musí být o dokumentaci systému managementu
informováni, obsah dokumentace jimi musí být pochopen a dokumentace jim
musí být dostupná.

3.2

Systémová způsobilost laboratoře

Laboratoř, nebo organizace, jejíž je laboratoř částí, musí mít právní subjektivitu. Laboratoř musí být organizována a musí být v činnosti způsobem, který
splňuje všechny použitelné požadavky základních akreditačních předpisů.
Pokud je laboratoř částí organizace, která provádí jiné činnosti než zkoušení
a/nebo kalibrace, pak musí být, za účelem určení případných konfliktů zájmů,
stanoveny odpovědnosti všech pracovníků organizace, kteří se podílejí nebo
mají vliv na zkoušení a/nebo kalibrace prováděné v laboratoři.
Dále musí ZL řídit oblasti:


řízení dokumentů,



přezkoumání poptávek, nabídek a smluv,



subdodávky zkoušek a kalibrací,



nakupování služeb a dodávek,



služba zákazníkovi,



stížnosti,



řízení neshodných prací,



zlepšování,



opatření k nápravě,



preventivní opatření,



řízení záznamů,
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interní audity,



přezkoumání systému managementu.

3.3

Technická (odborná) způsobilost laboratoře

Jedná se o požadavky, které musí laboratoř splňovat, aby byla schopna prokázat svou odbornou způsobilost pro prováděné typy zkoušek a/nebo kalibrací.
Správnost a spolehlivost zkoušek a/nebo kalibrací je určena mnoha hledisky.
Tato hlediska zahrnují:


podíl lidského faktoru (pracovníky),



umístění laboratoře a podmínky prostředí,



zkušební a kalibrační metody a metody jejich validace,



zařízení,



návaznosti měření,



vzorkování,



zacházení se zkušebními a kalibračními položkami,



zajišťování kvality výsledků, a



uvádění výsledků.

Úkol 3.1
Na internetových stránkách ČIA, o.p.s. si prohlédněte dokumenty MPA,
ILAC, IAF a FAB týkající se zkušebních laboratoří. Seznamte se zejména s
obsahem MPA 10-01-...
Kontrolní otázky
Vysvětlete pojem „systémová způsobilost laboratoře“.
Vysvětlete pojem „technická způsobilost laboratoře“.
Pro které funkce musí mít ZL stanoveny odpovědnosti a pravomoci?

Autotest
3) Do systémové způsobilosti ZL nepatří oblast:
a) pracovníci,
b) přezkoumání systému managementu,
c) řízení neshodných prací.
4) Do technické způsobilosti ZL nepatří oblast:
a) pracovníci,
b) řízení neshodných prací,
c) zajišťování kvality výsledků.
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4

Dokumentace systému managementu ZL

4.1

Dokumentace systému managementu

Normy, které popisují modely zabezpečování kvality, vyžadují, aby způsoby
plnění v nich uvedených požadavků byly popsány formou dokumentovaných
postupů. Nestačí tedy vykonávat činnosti ke splnění požadavků rutinně bez
písemných dokumentů, ale všechny tyto činnosti musí být prováděny přesně
podle vytvořených dokumentovaných postupů. Normy nepředepisují žádnou
jednotnou formu těchto postupů, ale zpravidla jsou pro popisy průběhu požadovaných činností využívány následující úrovně dokumentace:


Příručka kvality - Úroveň A

Hlavní dokument systému managementu, popisující systém managementu,
je vydávána jako zvláštní samostatný dokument.


Interní směrnice - Úroveň B

Stanovují pracovní postupy, provozní a havarijní řády, bezpečnostní pravidla pro práci v laboratoři, vztahy uvnitř ZL a z nich vyplývající pravomoci
a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků při zajišťování činnosti organizace,


Zkušební postupy, upřesnění, záznamy - Úroveň C

Jsou to např: příkazy vedoucího, evidence pracovníků, zákazníků, subdodavatelů zkoušek, dodavatelů zkušebních zařízení a laboratorních pomůcek, měřidel a dodavatelů spotřebního materiálu a metrologických úkonů,
objednávek nebo smluv, knihy stížností, evidenční karty zkušebních zařízení, evidenční karty měřidel, evidenční karty zkušebních postupů, zápisy o
převzetí vzorků nebo průvodky vzorků, knihy vzorků, knihy vydaných protokolů, protokoly o zkouškách, ostatní dokumenty.
Příručka kvality (dále jen PK) ukazuje základní cesty systémem managementu
kvality, přičemž konkrétní technická řešení příslušných požadavků může být
uvedeno v další související dokumentaci druhé a třetí úrovně, na něž se PK
odvolává. K tomu, aby PK mohla dobře sloužit, by měla být vypracována
stručnou a přehlednou formou a musí obsahovat politiku systému managementu, souhrnné cíle systému managementu, závazky vrcholového vedení k osobní
angažovanosti a uplatňování a rozvoji systému managementu.

4.2

Řízení dokumentace

Laboratoř musí vytvořit a udržovat postupy pro řízení všech dokumentů, které
jsou součástí jejího systému managementu (a to jak vytvořené interně, tak
z externích zdrojů). Patří sem například předpisy, normy, jiné normativní dokumenty, zkušební a/nebo kalibrační metody a také výkresy, software, specifikace, návody a příručky. Dokumenty systému managementu, které laboratoř
vytváří, musí být nezaměnitelně identifikovány. Tato identifikace musí zahrnovat datum jejich vydání a/nebo identifikaci revize, číslo strany, celkový počet
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stran nebo značku značící konec dokumentu a identifikaci toho, kdo dokument
vydal. Pravidla pro řízení dokumentace musí dále zajistit, aby:


schválená vydání příslušných dokumentů byla dostupná všude tam, kde
jsou vykonávány činnosti, které mají význam pro efektivní funkci ZL,



dokumenty byly pravidelně přezkoumávány a podle potřeby revidovány
za účelem zajištění jejich trvalé vhodnosti a jejich souladu
s příslušnými požadavky,



neplatné nebo zastaralé dokumenty byly bezodkladně staženy ze všech
míst, pro něž byly vydány nebo kde byly používány, případně aby byly
jiným způsobem zabezpečeny proti neúmyslnému používání,



zastaralé dokumenty, které jsou ukládány buď z důvodů daných zákonem, nebo z důvodů uchování vědomostí, byly vhodně označeny,



byly vypracovány a uplatňovány postupy popisující, jak se provádějí a
řídí změny v dokumentech včetně dokumentů uložených elektronicky.

Úkol 4.1
Navrhněte záhlaví a zápatí stránky dokumentace ZL tak, aby splňovala požadavky na „řízený dokument“.
Kontrolní otázky
Vysvětlete pojem „Příručka kvality“.
Jak byste definovali úrovně dokumentace systému managementu?
Jaké jsou požadavky na dokumentaci?
Vysvětlete, které dokumenty patří do druhé úrovně?
Uveďte příklady dokumentů třetí úrovně.

Autotest
5) Interní směrnice jsou dokumenty:
a) úrovně A,
b) úrovně B,
c) úrovně C.
6) Co musí obsahovat řízený dokument?
a) datum vydání a/nebo identifikaci revize, číslo strany, celkový počet
stran nebo značku značící konec dokumentu a identifikaci toho, kdo
dokument vydal Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří,
b) datum vydání, číslo strany a identifikaci toho, kdo dokument vydal,
c) datum vydání a/nebo identifikaci revize, číslo strany, celkový počet
stran nebo značku značící konec dokumentu, identifikaci toho, kdo dokument vydal, místo uložení a konec platnosti.
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5

Přezkoumání smluv a subdodávky zkoušek

5.1

Přezkoumání smluv

Přezkoumání smlouvy je soustavná činnost prováděná dodavatelem před podepsáním smlouvy, aby zjistil, že požadavky na zákazníka jsou stanoveny přiměřeným způsobem, jsou jednoznačné, jsou dokumentovány a mohou být dodavatelsky realizovány. Přezkoumání má potvrdit, že laboratoř má nezbytné fyzické, lidské, informační a všechny další potřebné zdroje pro realizaci zakázky
včetně metod, podle kterých zkušební laboratoř zkoušky provádí. V případě, že
zákazník požaduje provedení zkoušky do určitého jím stanoveného termínu, je
předmětem přezkoumání rovněž otázka možnosti zabezpečení činností zkušební laboratoře v termínu stanoveném zákazníkem.
Potvrzení o přezkoumání objednávky nebo smlouvy je uvedeno buď přímo na
objednávce nebo smlouvě parafou oprávněné osoby (vedoucího laboratoře,
zástupcem vedoucího, technickým vedoucím) nebo (pokud byla projednána
objednávka nebo smlouva ústně) je o tom pořízen záznam, který je založen do
knihy (evidence) zakázek.

Subdodávky zkoušek

5.2

Pokud se při přezkoumání smlouvy zjistí, že ZL není schopna zakázku sama
realizovat, může zadat část zkoušky jiné zkušební laboratoři. O této skutečnosti
je uvědomen zákazník, který musí rozhodnout, zda s tímto postupem souhlasí
(z důvodu důvěrnosti, nezávislosti, atd.). Subdodavatelská zkušební laboratoř
musí být způsobilá k provedení zkoušky. Způsobilost lze doložit:


Osvědčením o akreditaci dodávané zkoušky,



zákaznickým auditem nebo auditem třetí stranou.

Úkol 5.1
Pokuste se stanovit konkrétní kritéria pro přezkoumání smluv o provádění
zkoušek a kontrolní činnosti a navrhněte záznam o přezkoumání smlouvy.
Kontrolní otázky
K čemu slouží přezkoumání smlouvy?
Jak je možné přezkoumání realizovat?

Autotest
7) Rozhodnutí o předání části zkoušek subdodavatelské ZL:
a) musí schválit zákazník
b) musí schválit ČIA, o.p.s.

- 17 (118) -

Metrologie ve zkušebnictví

c) může udělat vedoucí ZL bez ohledu na zákazníka a závazky vyplývající
z akreditace.
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Nakupování služeb a ostatních dodávek

6

Efektivní řízení nakupování služeb a dodávek by mělo být zabezpečováno dodržováním a plněním dokumentovaných postupů spočívajících v:


zabezpečení dostatečné dokumentace potřebné pro přezkoumání a výběr potřebných zařízení nebo služeb,



posouzení dokumentace kompetentními osobami (vedoucími oddělení a
metrologem) s přihlédnutím k zabezpečení servisu, metrologické návaznosti, spolehlivosti, ceně a případným referencím a případném dalším upřesňujícím jednání s dodavatelem,



navržení vybrané služby nebo zařízení ke schválení vedoucímu ZL,



převzetí dodávky odpovědnou osobou (vedoucím laboratoře, jeho zástupcem popř. technickými vedoucími za účasti metrologa zkušební laboratoře aj.) s přihlédnutím k neporušenosti, kompletnosti a správnosti
ve smyslu objednávky, potvrzení záruky a předání dokumentace
k dodávce (návod, pokyny k údržbě, seznam servisních míst, atd.),



zabezpečení správného skladování nebo umístění zařízení nebo podmínek pro zabezpečení provedení služby,



vedení seznamu všech schválených a hodnocených dodavatelů se zabezpečením sledovanosti referencí výrobce zařízení nebo poskytovatele
služby.

Každá smlouva o nákupu služeb a dodávek musí být přezkoumána v souladu
s kapitolou 5.1
Úkol 6.1
Navrhněte kriteria pro hodnocení dodavatelů ZL, sestavte seznam dodavatelů ZL včetně jejich hodnocení v MS Excel.
Úkol 6.2
Navrhněte kriteria pro hodnocení dodavatelů metrologické návaznosti ZL,
sestavte seznam dodavatelů ZL včetně jejich hodnocení v MS Excel.
Kontrolní otázky
Jaký je rozdíl v přezkoumání subdodávky zkoušek a dodávky služeb?
K čemu je dobré hodnotit dodavatele?
Co všechno zahrnuje nákup služeb a dodávek?

Autotest
8) Proces nákupu služeb a ostatních dodávek pro ZL:
a) je třeba mít řádně dokumentován a nákup realizovat jen se schválenými
dodavateli,
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b) řídí vedoucí ZL, který samostatně rozhoduje o všech dodávkách pro
ZL,
c) týká se pouze kalibrací a ověřování zkušebního zařízení.
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7

Služba zákazníkovi

Požádá-li o to zákazník, pak vedoucí laboratoře, a/nebo jím pověřená osoba
jsou oprávněni poskytnout mu informace z odborných oblastí a úsudky a interpretace na základě dosažených výsledků z provedených zkoušek.
V případě, že zákazník projeví zájem účastnit se průběhu zkoušení, musí být o
této skutečnosti vedoucí ZL vyrozuměn, aby mohla být zaručena anonymita
všech dalších zkoušených vzorků. Zákazník se musí v takovémto případě řídit
pokyny vedoucího laboratoře a/nebo pověřeného pracovníka. Všechny záznamy a protokoly jsou uloženy vždy mimo prostor, kde se (v případě zájmu) zákazník pohybuje.
Před vstupem do laboratorních prostor musí být zástupce zákazníka prokazatelně seznámen s příslušnými bezpečnostními předpisy a podmínky provozu. Je
dbáno na ochranu zpráv a důvěrných informací. Pohyb cizích osob po laboratoři je zajišťován za přítomnosti odpovědné osoby po jejich zaregistrování do
knihy návštěv.
Spolupráce laboratoře se zákazníkem rovněž spočívá v zabezpečení přípravy,
balení a odeslání položek zkoušek, které zákazník potřebuje pro účely ověření.
Vedení laboratoře při osobním setkání se svými zákazníky (např. formou dotazů) a formou e-mailu provádí průzkum o spokojenosti se službami poskytovanými laboratoří, snaží se získávat další náměty pro zlepšení své činnosti a
z těchto případných informací pak čerpá pro zlepšování zavedeného systému
managementu. Případné takto získané náměty jsou zaznamenány a zařazovány
do programu přezkoumávání systému managementu.
Úkol 7.1
Vypracujte návrh knihy návštěv ZL. Co všechno by měl záznam o návštěvě
obsahovat?
Úkol 7.2
Vypracujte návrh dotazníku spokojenosti ZL. Co všechno by měl dotazník
obsahovat?
Kontrolní otázky
Za jakých podmínek se může pohybovat zákazník v prostorách ZL?
Má přístup do ZL kdokoliv?

Autotest
9) Pokud o to zákazník projeví zájem, ZL musí:
a) poskytnout mu informace z odborných oblastí a úsudky a interpretace
na základě dosažených výsledků z provedených zkoušek,
b) poskytnou zákazníkovi veškeré relevantní informace o systému managementu,
c) poskytnout zákazníkovi informace vyplývající z interních auditů.
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8

Stížnosti a řízení neshodné práce

8.1

Stížnosti

Stížnosti, námitky a připomínky mohou být zákazníkem nebo jinou stranou
podány jak ústní, tak písemnou formou. Za jejich řešení a vyřízení je odpovědný vedoucí ZL. Vedoucí ZL vede evidenci veškerých stížností nebo námitek,
týkajících se technické činnosti a všech následných uskutečněných jednání
včetně jejich závěrů a výsledků, stížností a námitek. V případě, že stížnost vyvolá pochybnosti o shodě činnosti laboratoře s požadavky ČSN EN ISO/IEC
17 025:2005 a souvisejících dokumentů, vedoucí ZL oznámí tuto skutečnost
manažeru kvality ZL a ten zajistí prověření činnosti laboratoře interní kontrolou systému managementu. Pro takovouto mimořádnou interní kontrolu posoudí vedení společnosti možnost přizvání externího auditora.

8.2

Řízení neshodné práce

Při zjištění neshody, při odhalení špatného postupu nebo při náhodné chybě
z případné nepozornosti musí být tato skutečnost neprodleně ohlášena vedoucímu ZL. Ten neprodleně posoudí závažnost chyby a posoudí, zda daná okolnost může ovlivnit výsledky zkoušky. Je-li neshoda posouzená jako závažná, je
vedoucím ZL nařízeno celý pracovní postup provést znovu (pokud je to možné) přesně podle předepsaných pracovních postupů.
Každý výsledek zkoušky odlišný od normálu kontroluje pracovník provádějící
zkoušku a po konzultaci s vedoucím ZL je posouzeno, zda nedošlo k ovlivnění
výsledku vinou závady na zkušebním zařízení. V případě, že je potvrzena závada na zařízení, vedoucí ZL nebo jím pověřený pracovník na něm okamžitě
zastaví všechny práce. Pokud je neshodná práce zjištěna z jakýchkoli důvodů
opožděně, je nutno prověřit předešlé výsledky, zjistit, které mohly být závadou
ovlivněny a zkoušky v tom případě opakovat s následnou protokolární výměnou dříve vydaného protokolu za nový.
Úkol 8.1
Vypracujte návrh vývojového diagramu pro proces řešení stížností.
Úkol 8.2
Vypracujte návrh vývojového diagramu pro proces řízení neshodné práce.
Kontrolní otázky
Kdo může podat stížnost na práci ZL?
Jak se postupuje v případě neshodné práce způsobené zařízením?

Autotest
10) Stížnostem a neshodné práci není možno efektivně předejít:
a) akreditačním osvědčením,
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b) prací přes čas,
c) školením pracovníků.

- 24 (118) -

Interní audit

9

Zlepšování, opatření k nápravě a preventivní opatření

9.1

Zlepšování

Laboratoř musí neustále zlepšovat efektivnost svého systému managementu
prostřednictvím využití politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy
dat, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání systému managementu.

9.2

Opatření k nápravě

Při zjištění jakékoli neshodné práce nebo při zjištění neshod při interních auditech nebo při externích kontrolách managementu, popř. při získání negativních
postřehů ať již zákazníka nebo některého pracovníka laboratoře, je povinností
laboratoře takováto zjištění nebo signály odpovědně analyzovat a učinit taková
opatření, aby nebylo ohroženo uplatňování systému managementu.

9.2.1

Analýza příčin

Proces vyšetřování příčin neshody spočívá v analýze příčin vzniklé neshody,
výběru a provedení nápravných opatření, sledování výsledků nápravných opatření včetně doplňkových kontrol.
Předmětem analýzy jsou potencionální zdroje vzniku neshody zejména správná
interpretace požadavku zákazníka, kvalita vzorku, jeho identifikace a způsob
manipulace s ním, volba zkušební metody a její provedení včetně dovednosti
zaměstnanců, zkušební zařízení a jeho prokazatelně deklarovaná i skutečná
přesnost.

9.2.2

Výběr a uplatnění opatření k nápravě

Vedoucí laboratoře ve spolupráci s manažerem kvality stanoví a písemně formuluje nápravná opatření s určením osobní odpovědnosti a termínem plnění.
Toto nápravné opatření se může rovněž týkat změny a zdokonalení stanovené
politiky pro zabezpečení požadavků akreditačních kritérií včetně doplnění nebo
nové formulace cílů pro jejich zabezpečení.

9.2.3

Monitorování opatření k nápravě

Při formulaci nápravných opatření je nutno jako k jednomu z důležitých požadavků přihlížet k tomu, že formulace musí být taková, aby znemožňovala příští
opakování stejného nebo podobného problému a ve formulaci nápravného
opatření jsou uvedeny odpovědné osoby za jejich realizaci a termín, do kdy
musí být realizace provedena.
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9.2.4

Dodatečné audity

Splnění formulovaných nápravných opatření v některých případech nemusí
ještě v budoucnu znamenat jistotu toho, že daný problém nebo neshoda se znovu nevyskytne. Pro případy s touto možností je zcela v kompetenci manažera
kvality nebo vedoucího laboratoře kdykoliv provést neplánovaný interní audit
s cílem zajištění stálé kvality zabezpečovaných činností a vyhodnocení realizace plnění nápravných opatření v reálném čase.

9.3

Preventivní opatření

Preventivní opatření je možno rozdělit do dvou oblastí. Tou první je oblast, kde
již má laboratoř případná možná rizika analyzována a v dokumentaci pak zapracovány takové postupy, které již vznik rizikových činností vylučují. Sem je
možno např. zahrnout systémové postupy v oblasti zabezpečování managementu, metrologického zabezpečení, kontrolní činnosti, dokumentovaných činností
pro provádění zkoušek a jejich přesné dodržování jednotlivými pracovníky
laboratoře, atd.
Další oblastí stanovování preventivních opatření je momentální stav, kdy vznik
určité rizikové situace, např. individuální přístup pracovníka laboratoře
v oblasti technického řešení, uvědomění si rizik v oblasti provádění zkoušek
(např. v souvislosti s přípravou vzorku), mohou vést po důkladné analýze a
výsledném technickém řešení ve stanovení nápravných opatření, jejichž realizací lze dosáhnout v rámci stanovení preventivních opatření minimalizaci
vzniku rizik vedoucích v neshodnou činnost nebo nestálost kvality zabezpečovaných činností.
Preventivní opatření jsou součástí přezkoumání systému managementu vedením minimálně jedenkrát ročně.
Úkol 9.1
Vypracujte návrh vývojového diagramu pro proces opatření k nápravě.
Úkol 9.2
Vypracujte návrh vývojového diagramu pro proces preventivních opatření.
Kontrolní otázky
Vysvětlete pojem „zlepšování“.
Jaký je postup opatření k nápravě při zjištění neshodné práce?
Vysvětlete pojem „preventivní opatření“.

Autotest
11) Účinnost opatření k nápravě lze mimo jiné vyhodnotit pomocí:
a) interního auditu,
b) školení pracovníků,
c) metod zlepšování.
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Interní audit

Účelem interních auditů je zjištění, zda činnost laboratoře je ve shodě
s popisem činností uvedeným v Příručce kvality, jejích přílohách a souvisejících dokumentech. Na základě zjištěných výsledků jsou přijímána nápravná
opatření k odstranění nesrovnalostí. Hlavním účelem je ohodnotit potřebu na
zdokonalení nebo nápravu jednotlivých prvků systému managementu.
Interní audity ve zkušebních laboratořích podléhajících akreditaci dle ČSN EN
ISO/IEC 17025 jsou prováděny podle ročních plánů interních auditů tak, aby
všechny prvky systému byly kontrolovány nejméně 1x za rok.
Roční plán interních auditů zpravidla zpracovává a navrhuje manažer kvality,
schvaluje vedoucí ZL. Manažer kvality je odpovědný za zajištění provádění
auditů ve shodě s vytýčeným plánem a za vypracování protokolu o auditu se
závěrečným vyjádřením. Vedoucí laboratoře by měl být s výsledky auditů bezprostředně po jejich provedení. Součástí systému auditů je i následná kontrola
plnění nápravných opatření.
Nápravná opatření navrhuje manažer kvality a schvaluje vedoucí laboratoře,
popř. navrhuje vedoucí laboratoře nebo technický vedoucí zkušebny. Odpovědnost za odstranění neshod a provedení případných nápravných opatření má
vedoucí ZL. Případné splnění nápravných opatření kontroluje vždy manažer
kvality s vedoucím laboratoře.
Výsledky každého auditu musí být dokumentovány písemně včetně zjištěných
nedostatků osobou, která audit prováděla v protokolu o interním auditu. Mimo
plánovaných auditů může vedoucí ZL nařídit nebo sám provádět neplánované
audity na základě podnětů vycházejících z jeho pravomoci, informačního systému, případných podnětů a stížnosti zákazníka, atd.
V rámci auditů jsou prováděny horizontální interní audity jednotlivých bodů
systému managementu a vertikální audity dokládající, že všechny prvky systému managementu spojené se zkoušením jsou realizovány určitým postupem.
Při vertikálním auditu je nahodile vybrán reprezentativní počet provedených
zkoušek. Vertikální audit je prováděn manažerem kvality minimálně 2x ročně.
Úkol 10.1
Vypracujte návrh ročního plánu interních auditů.
Úkol 10.2
Vypracujte návrh programu interního auditu.
Kontrolní otázky
K čemu slouží interní audit?
Jak často se interní audit provádí?
Kdo schvaluje plán interních auditů?

Autotest
12) Interní audit se v akreditovaných laboratořích provádí nejméně:
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a) 1x ročně, vertikální audit 2x ročně,
b) podle potřeby,
c) 1x ročně současně s přezkoumáním managementu.
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Přezkoumání systému managementu

Přezkoumávání systému managementu je zaměřeno na stanovení případných
změn, které jsou nezbytné pro to, aby opatření v oblasti managementu nadále
vyhovovala potřebám laboratoře a požadavkům ČSN EN ISO/IEC 17 025. Za
provádění přezkoumání systému managementu je odpovědné vrcholové vedení
ZL. Přezkoumání systému managementu je prováděno nejméně 1x ročně za
účasti minimálně vedoucího laboratoře, manažera kvality, případně zástupce
vedoucího laboratoře a technického vedoucího. Termín přezkoumání stanovuje
vedoucí laboratoře. Přezkoumávání je vedeno systematicky a naplňuje tyto
oblasti:














vhodnost politiky, postupů a cílů SM,
zprávy vedoucích a dozorových pracovníků,
výsledky posledních interních auditů,
opatření k nápravě a preventivní opatření,
posouzení externími orgány,
nápravná a preventivní opatření,
výsledky zkoušek způsobilosti nebo v jakémkoliv programu mezilaboratorního porovnávacího zkoušení,
protokoly o kontrolách vedených zákazníky nebo jinými orgány,
změny objemu a typu prováděných prací,
zpětná vazba od zákazníků,
stížnosti,
doporučení pro zlepšování
pokud je to vhodné, pak:
 potřeby dodatků k systému managementu, včetně dodatků k PK,
 plán pro uskutečnění přijatých změn v systému managementu, včetně časového harmonogramu,
 přiměřenost současných lidských zdrojů a zařízení laboratoře,
 plány do budoucna a návrhy na novou práci, nové pracovníky, nové
zařízení,
 výcvik nových pracovníků a zaškolování programy stávajících.

Kontrolní otázky
Jaké jsou oblasti přezkoumání?
Jak často se přezkoumání zpravidla realizuje?
Vysvětlete pojem „přezkoumání systému managementu“.

Autotest
13) Přezkoumání systému managementu vyplývá z požadavků:
a) vedoucího ZL,
b) manažera kvality,
c) normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

- 29 (118) -

Osoby pracující v laboratoři

12

Osoby pracující v laboratoři

Vedení ZL musí zajistit způsobilost všech pracovníků, kteří pracují s určitým
zařízením, provádějí zkoušky, hodnotí výsledky a podepisují protokoly a musí
formulovat cíle týkající se vzdělání a schopností pracovníků laboratoře. Při
využívání pracovníků procházejícím zácvikem musí být zajištěn patřičný dozor.
Dostatečná kvalifikace pracovníků, jejich výcvik, znalosti a dovednosti jsou
jedním z předpokladů technické způsobilosti laboratoře.

12.1 Záznamy o výcviku
Pro vedoucí pracovníky, odborné pracovníky a klíčové podpůrné pracovníky,
kteří se podílejí na zkouškách, musí ZL udržovat aktuální popisy práce. O každém pracovníkovi musí ZL vést záznamy, ve kterých se dokumentují:


kvalifikační požadavky na pracovní funkci,



záznamy o osobních (personálních) údajích,



záznamy o poskytovaném výcviku, znalostech a dovednostech, a



plán výcviku pracovníků.

12.2 Výcvik pracovníků, kvalifikační požadavky
Cílem poskytování výcviku je mít pracovníky odborně způsobilé pro výkon
pracovní funkce, kterou zastává a patří to do pravomocí vedení laboratoře. Pro
každou pracovní funkci je potřeba definovat rozsah kvalifikačních požadavků
na:


vzdělání a délku praxe,



odborné znalosti a dovednosti,



znalosti a dovednosti v systému managementu kvality,



osobní vlastnosti.

Výcvik pracovníků je vhodné plánovat a poskytovat minimálně v oblastech:


techniky provádění zkoušek,



systém managementu kvality, a



ostatní vhodné oblasti.

Každý nový pracovník by měl mít vytvořen harmonogram zaškolení, během
něhož pracuje pod dohledem. Během zaškolovací doby by se vedení laboratoře
mělo přesvědčit o tom, zda nový pracovník je způsobilý a má předpoklady
k samostatnému provádění činností, jimiž bude pověřen. Dobu pro zaškolení
stanoví vedení ZL na základě náročnosti a charakteru prací.
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12.3 Odpovědnosti a pravomoci pracovníků
Definování odpovědností a pravomocí pracovníků laboratoře je v dokumentech
vydávaných na různé úrovni řízení. Typické příklady jsou:


základní a obecně platné odpovědnosti a pravomoci,



obecné odpovědnosti a pravomoci vztažené ke konkrétní pracovní
funkci, a



podrobné rozpracování obecných povinností (pracovní náplň, popis
pracovní pozice, apod.).

Ze systémových odpovědností je třeba definovat zejména odpovědnosti:


vedení laboratoře,
o odpovídá za stanovení politiky a cílů,
o odpovídá za činnosti laboratoře,
o odpovídá za realizaci přezkoumání systému managementu,
o zastupuje ZL při jednání se zákazníky,
o odpovídá za personální obsazení pracovních funkcí laboratoře.



odborných garantů zkoušek,
o provádí dohled nad pracovníky provádějícími zkoušky,
o odpovídá za definování rozsahu a způsobu validace, zajišťování
jakosti výsledků a odhad nejistot měření,



manažera kvality.
o odpovídá za každodenní realizaci systému managementu,
o odpovídá za aktuálnost dokumentace systému managementu,
o odpovídá za plánování a realizaci interních auditů,
o monitoruje realizaci nápravných a preventivních opatření.

Kontrolní otázky
Jak byste definovali požadavky na vedení záznamů o pracovnících ZL?
Z jakých dokumentů se vychází při vytváření plánu vzdělávání?
Popište postup při přijímání nového pracovníka.

Autotest
14) Za definování pracovní náplně pracovníků ZL odpovídá:
a) vedoucí ZL,
b) manažer kvality,
c) technický vedoucí ZL.
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Prostory a podmínky prostředí

Vybavení laboratoře pro provádění zkoušek, včetně zdrojů energie, osvětlení a
podmínek prostředí, musí být takové, aby bylo usnadněno správné provádění
zkoušek.
Laboratoř musí zajistit, aby vlivem podmínek prostředí výsledky nepozbyly
platnosti nebo aby podmínky prostředí záporně neovlivňovaly požadovanou
kvalitu jakéhokoli měření. Zvláštní péče musí být věnována vzorkování a
zkouškám, pokud jsou prováděny v místech mimo stálé prostory a vybavení
laboratoře. Technické požadavky týkající se prostor a podmínek prostředí, které mohou ovlivnit výsledky zkoušek a kalibrací, musí být dokumentovány.
Laboratoř musí monitorovat, řídit a zaznamenávat podmínky prostředí
v souladu s požadavky příslušných specifikací, metod a postupů nebo
v případě, že ovlivňují kvalitu výsledků. Pokud je to vhodné z hlediska příslušné technické činnosti, musí být věnována patřičná pozornost např. biologické
sterilitě, prašnosti, elektromagnetickému rušení, radiaci, vlhkosti, napájení
elektrickou energií, teplotě, a hladině hluku a vibrací. Provádění zkoušek musí
být zastaveno v případě, že podmínky prostředí ohrožují výsledky těchto zkoušek.
Přístup do prostor, které ovlivňují kvalitu zkoušek a/nebo kalibrací, musí být
řízen; rovněž musí být řízeno využívání těchto prostor. Laboratoř musí na základě konkrétních okolností stanovit rozsah řízení.
V laboratoři musí být přijata opatření k zajištění pořádku a úklidu. Podle potřeby musí být vypracovány zvláštní postupy
Úkol 13.1
Zjistěte, jaké jsou určené laboratorní podmínky pro zkoušení čerstvého betonu, ztvrdlého betonu a oceli.
Úkol 13.2
Zjistěte, jaké jsou určené laboratorní podmínky uložení betonových vzorků
pro zkoušky pevnosti v tlaku (ČSN EN 12390-3) a mrazuvzdornosti (ČSN
731322).
Kontrolní otázky
Co všechno zahrnuje řízení prostor a podmínek prostředí?
Jakým způsobem lze řídit přístup cizích osob do prostor laboratoře?
Uveďte příklady činností, které by neměly probíhat v jedné místnosti.

Autotest
15) Laboratoř je povinna monitorovat podmínky prostředí:
a) v souladu s požadavky příslušných specifikací, metod a postupů nebo
v případě, že ovlivňují kvalitu výsledků,
b) vždy,
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c) v případě, že vznikne podezření ze znehodnocení výsledku vlivem
podmínek prostředí.
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Zařízení

Laboratoř musí mít veškeré potřebné prostředky pro vzorkování, měřicí
a zkušební zařízení požadované pro správné provádění zkoušek (včetně vzorkování, přípravy zkušebních položek, zpracování a analýzy zkušebních údajů).
Zařízení a jeho software používané při zkoušení a vzorkování musí být schopno dosahovat požadované správnosti a musí být ve shodě se specifikacemi,
které se vztahují k příslušným zkouškám. Pro klíčové veličiny nebo hodnoty
přístrojů musí být v případě, že mají tyto parametry významný vliv na výsledky, zavedeny kalibrační programy. Před uvedením do provozu musí být zařízení (včetně zařízení používaného pro vzorkování) kalibrováno nebo zkontrolováno, aby bylo zajištěno, že splňuje požadavky uvedené ve specifikaci laboratoře a vyhovuje příslušným specifikacím norem. Před použitím musí být zkontrolováno.
Zařízení musí být obsluhováno oprávněnými pracovníky. Aktuální návody
k použití a údržbě zařízení (včetně všech příslušných příruček, které dodal výrobce zařízení) musí mít příslušné osoby pracující v laboratoři kdykoli k dispozici. Pracovník provádějící zkoušku mimo prostory laboratoře je odpovědný za
svěřené zkušební zařízení včetně měřidel. Dbá na toto zařízení takovým způsobem, aby nedošlo při transportu na místo zkoušky k poškození zkušebního zařízení nebo měřidla a nedošlo ke vlivům vedoucích ke změnám funkčnosti zařízení nebo měřidla a tím nebyla snížena věrohodnost výsledku.
Každá položka zařízení a její software, které se používají při zkoušení a kalibraci a které jsou významné z hlediska výsledku, musí být, je-li to možné,
jednoznačně identifikovány.
O každé položce zařízení a jejím softwaru, které jsou významné z hlediska
prováděných zkoušek, musí být udržovány záznamy. Záznamy musí obsahovat
alespoň:


identifikaci položky zařízení a jejího softwaru,



název výrobce, identifikaci typu a sériové číslo nebo jinou jednoznačnou identifikaci,



kontroly, zda je zařízení ve shodě se specifikacemi,



současné umístění, je-li to vhodné,



návody výrobce, pokud jsou k dispozici, nebo odkaz na jejich umístění,



údaje, výsledky a kopie protokolů a certifikátů o všech kalibracích, justováních, přejímacích kritériích a o předepsaném datu příští kalibrace,



plán údržby, je-li to vhodné, a dříve provedenou údržbu,



informace o poškození, špatné funkci, úpravě nebo opravě zařízení.

Laboratoř musí mít postupy pro bezpečnou


manipulaci,



přepravu,



skladování,
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používání a



plánovanou údržbu

měřicího zařízení k zajištění jeho řádné funkce a za účelem prevence kontaminace nebo znehodnocení.
Zařízení, které:


bylo vystaveno přetížení, nebo



nesprávnému zacházení, nebo



dává podezřelé výsledky, nebo



jeví se jako vadné, nebo



mimo specifikované meze,

musí být vyřazeno z provozu. Musí být odděleně umístěno tak, aby se zabránilo jeho použití, nebo musí být jasně označeno jako vyřazené z provozu, dokud
nebude opraveno a dokud nebude kalibrací nebo ověřením prokázáno, že jeho
funkce je správná.
Laboratoř musí prošetřit vliv této vady nebo odchylky od specifikovaných mezí
na předchozí zkoušky a musí zavést postup pro „Řízení neshodných prací“ (viz
kapitola 8.2).
Pokud je to z praktického hlediska možné, musí být veškeré zařízení, které je
řízeno laboratoří a které vyžaduje kalibraci, opatřeno štítkem, kódem nebo jinak identifikováno za účelem udání stavu kalibrace včetně data poslední kalibrace a data nebo termínu, kdy je třeba provést další kalibraci. Pokud je zařízení
z jakéhokoli důvodu vyřazeno z přímého řízení laboratoře, musí laboratoř zajistit, aby se ještě před tím, než je zařízení vráceno zpět do provozu, zkontrolovala provozuschopnost a stav kalibrace zařízení a prokázalo se, že je vyhovující.
Kontrolní otázky
Co musí obsahovat záznamy o zařízení a jeho softwaru?
Pro které činnosti se zařízením musí mít laboratoř stanoveny postupy?
Jak se postupuje v případě, že se prokáže vliv závady měřícího zařízení na
výsledky zkoušek?

Autotest
16) V případě zjištění závady na měřícím zařízení:
a) je informován akreditační orgán,
b) je zastaveno vydávání všech protokolů o zkouškách,
c) musí být měřící zařízení vyřazeno z provozu.
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Metrologie
(z řec. metron = měřidlo, logos = slovo, řeč) věda o měření (mezinárodně
přijatá definice). Zabývá se všemi problémy týkajícími se měření. Jak teoretickými (metrologie teoretická nebo vědecká), tak aplikovanými (metrologie aplikovaná, užitá nebo praktická). Do metrologie patří otázky
výzkumného charakteru (metrologie vědecká a experimentální), otázky
obecné (metrologie obecná) i problémy speciální (metrologie speciální).
Otázky řízení metrologie ve státě řeší metrologie státní a legální a organizování metrologie ve výrobních nebo jiných podnicích metrologie podniková. Význam metrologie zasahuje do všech oblastí národního hospodářství. Bez metrologie nemohou existovat aplikované vědy (fyzika,
chemie, ekologie), celá moderní výroba a celé národní hospodářství. Metrologii je možno dělit také do několika obecných oddílů podle toho, co
se v nich řeší: 1. veličiny a jednotky, 2. metodika měření a zpracování
výsledků měření, 3. měřicí prostředky, 4. vlivy lidského činitele, 5. problematika předpisová a právní, 6. základní fyzikální konstanty, 7. technické a materiálové konstanty.
Návaznost měřidel
Měřicí návaznost měřidel (angl. traceability), zabezpečuje jednotnost a
přesnost měření porovnáváním měřidel s měřidly vyšších tříd přesností,
resp. s etalony vyšších řádů. U základních veličin SI (vyjma látkového
množství) je zajištěna návaznost od pracovních měřidel, až po mezinárodní etalony. U veličin odvozených má se návaznost provádět pomocí
jejich vztahů k základním veličinám.
Ověřování
Úkon legální metrologie, potvrzující, že po úředně provedené kontrole
(návaznosti) bylo měřidlo shledáno správným.
Kalibrace měřidla
Soubor operací, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah
mezi hodnotami veličin indikovanými měřidlem nebo měřicím systémem, nebo hodnotami příslušejícími ztělesněné míře nebo referenčnímu
materiálu a odpovídajícími hodnotami realizovanými etalony. Při kalibraci měřidla se pracuje podle kalibračního postupu. Výsledek kalibrace
se zaznamenává do kalibračního listu.
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Kalibrační postup
Písemný předpis, obsahující závazné pokyny k provedení kalibrace měřidla. Jeho obsahem je zpravidla specifikace měřidla, které může být daným postupem kalibrováno, měřicí a pomocné prostředky k provedení
kalibrace, stanovení podmínek kalibrace (např. mezní dovolené hodnoty
ovlivňujících veličin), požadavky pro přípravu kalibrace (uvedení do požadovaného stavu, temperování a případné odmagnetování měřidla
apod.) posloupnost a popis jednotlivých kalibračních úkonů, zdroje nejistoty měření při kalibraci apod.
Kalibrační list
Písemný dokument o kalibraci měřidla. Obsahuje zejména identifikaci
použité kalibrační metody, popř. postupu, vyjádření o návaznosti použitých etalonů, výsledky měření a s nimi spjatou nejistotu měření nebo
prohlášení o shodě s určitou metrologickou specifikací.
Pravidla pro řízení návaznosti měřidel a výsledků měření jsou uvedena v MPA
30-02-.. [5]. Ověřování, kalibrace a kontroly měřidel se provádějí podle programu zpracovaného metrologem ZL. Povinnému ověřování podléhající stanovená měřidla.
Metrolog zpravidla provádí kontrolu zkušebních a měřících zařízení, která jsou
v provozu. Závěry kontroly projedná vedoucí ZL na poradách se zodpovědnými pracovníky včetně eventuelních postihů. Vedoucí ZL rovněž může provádět
namátkové kontroly měřícího a zkušebního zařízení.
Návaznost veškerých měřidel je zabezpečena na státní etalony u ČMI nebo
akreditovaných kalibračních laboratoří (AKL), v souladu s [5]. V dalším textu
kapitoly je uvedeno jedno z řešení problematiky návaznosti měření vycházející
z [6] .
Kalibrační laboratoř (KL)
Laboratoř provádějící kalibrace měřidel. Termín nejčetněji používaný v
členských zemích EU. V ČR je často i pro laboratoře provádějící výhradně kalibrace měřidel používáno označení metrologická laboratoř.
Český metrologický institut (ČMI)
Zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech
vědecké, technické a hospodářské činnosti. Zajišťuje především shodu
realizace jednotek veličin v České republice s mezinárodně uznávanými
etalony a přenos měřicích jednotek do praxe. ČMI je přidruženým členem EUROMET (sdružení národních metrologických institucí zemí EU a
EFTA), v technických věcech zastupuje ČR v organizaci WELMEC (Evropská spolupráce v legální metrologii). ČMI se aktivně účastní spolupráce s orgány Metrické konvence (Mezinárodní úřad pro váhy a míry,
Paříž) a OIML (Mezinárodní organizace pro legální metrologii, Paříž -
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ředitel ČMI je za ČR členem výboru OIML). ČMI je hlavní výkonnou
organizací národního metrologického systému.

15.1 Klasifikace zkušebního zařízení
Měřicí a zkušební zařízení v laboratoři může být rozděleno na dvě částí následovně:
1 - zkušební zařízení a měřidla sloužící k akreditovaným zkouškám
2 - ostatní zkušební zařízení a měřidla, které neslouží k akreditovaným zkouškám a nejsou ověřena ani kalibrována.

15.2

Identifikovatelnost a značení

Veškerá měřidla a zkušební zařízení v laboratoři mohou být např. označena
samolepícími štítky následovně:
1 - Zkušební zařízení a měřidla sloužící k akreditovaným zkouškám jsou označeny písmeny AKL a evidenční číslo z metrologické evidence. Zároveň je
vytištěno na samolepícím štítku datum platnosti ověření / kalibrace (POV /
PKL) a datum ve tvaru dd.mm.rrrr. V případě, že kalibrační laboratoř vylepí na
měřidlo svůj štítek s platnosti ověření resp. štítek, který umožňuje pouze doplnit datum platnosti kalibrace tak je využito těchto štítků a nejsou již vylepovány štítky AKL.
2 - ostatní zařízení a měřidla jsou označena písmeny PZ a případně další rozlišení.
Při nákupu nových měřidel laboratoř zajistí ověření nebo kalibraci, popřípadě
nakoupí již ověřené nebo kalibrované měřidlo. Nové měřidlo obdrží metrologickou kartu a označí se podle shora uvedeného systému. Za nákup, kalibraci,
ověření a evidenci zkušebních zařízení je zodpovědný vedoucí laboratoře. Pracovníci laboratoře jsou povinni udržovat samolepící štítky v čitelném stavu.

15.3 Inventarizace a dokumentace
Laboratoř musí vést evidenci pro metrologii. Evidence obsahuje metrologické
karty všech důležitých měřidel a zkušebních zařízení podle uvedeného systému. Seznamy jsou aktualizovány vždy vedoucím laboratoře podle potřeby (nákup nových zařízení /měřidel/, vyřazení nevyhovujících atd.). Návody, katalogy, pokyny pro údržbu a kalibrační listy všech měřidel (zkušebních zařízení)
jsou uvedeny v evidenci pro metrologii, případně v samostatných složkách.
Tyto materiály musí být dostupné všem pracovníkům laboratoře.

15.4 Záznamy o měřicím a zkušebním zařízení
V evidenci pro metrologii jsou zpravidla vedeny metrologické karty měřidel
(zkušebních zařízení). Metrologické karty obsahují minimálně název měřidla
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(zkušebního zařízení), výrobce měřidla (zkušebního zařízení), evidenční číslo
(zkušebního zařízení), výrobní číslo měřidla (zkušebního zařízení), rok výroby
měřidla (zkušebního zařízení), čísla ověřovacích (kalibračních) listů, datum
ověření (kalibrace), poznámky (například, údaje o údržbě a opravě měřidla
(zkušebního zařízení).
V případě, že není na měřidle (zkušebním zařízení) uveden výrobce, výrobní
číslo či rok výroby tak se tyto údaje do metrologické karty nevyplňují.

15.5 Systém řízení měřícího a zkušebního zařízení
15.5.1 Nákup měřícího zařízení
Nákupu nových zkušebních zařízení musí předcházet přesné specifikace a
zkoumání, zda toto zařízení je nutné kupovat a za jakým účelem. Technické
požadavky a přesné podmínky, které by mělo nové zkušební zařízení splňovat,
musí být přesně specifikovány podle požadavků příslušných norem. Přeprava
měřidel za účelem kalibrace (ověření) nebo opravy musí být pečlivě zabezpečená proti poškození, v žádném případě se nesmí posílat poštou. Pravidla jsou
popsána také v kapitole 8).

15.5.2 Neshodné položky měřícího a zkušebního zařízení
V případě, že měřidlo (zkušební zařízení) nevyhovuje kalibraci (ověření), je
povinností vedoucího laboratoře ihned označit, podle druhu měřidla či zařízení
(např. síto, které nevyhovuje ověření je označeno „vyřazen – nevyhovuje“,
v případě poruchy zkušebního lisu je označen „MIMO PROVOZ“ a uvádí se
datum a důvody. V případě, že měřidlo je staženo z oběhu i když nevykazuje
neshodu ve funkci, je toto označeno „dočasně vyřazeno“, je následné uvedení
do provozu je podmíněno provedením nové kalibrace / ověření. Pracovníci
laboratoře pak nesmí používat tato zařízení k provedení zkoušek. Po opravě či
odstranění závady, provedené zkoušky pomocí opraveného zařízení porovnáváme s dřívějšími zkouškami, které byly provedeny před opravou.

15.5.3 Intervaly a plány kalibrací a verifikací
Intervaly kalibrací (ověření) jsou zvoleny podle druhů měřidel tak, aby laboratoř minimalizovala riziko, že výsledky jakýchkoli zkoušek mohou být ovlivněny v důsledku toho, že měřící a zkušební zařízení nevyhovělo stanoveným požadavkům. Tyto intervaly jsou uvedeny v metrologických kartách jednotlivých
měřidel. V případě podezření nebo pochybení výsledku jakékoli zkoušky, vedoucí laboratoře organizuje předčasné ověření (kalibraci) příslušných měřidel.
Dále se provádí předčasné ověření (kalibraci), v případě poruchy nebo přemístění zkušebního zařízení.
Kalibrační interval
Období mezi dvěma po sobě následujícími předepsanými kalibracemi
měřidla. Interval může být stanoven jako časová perioda, četností použití
měřidla, hodinami provozu nebo kombinací uvedených způsobů. V odů-
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vodněných případech může být kalibrace provedena před každým použitím měřidla. Kalibrační intervaly se mají přezkoumávat, aby se docílilo
jejich optimalizace.
Verifikace
(Z latinského verum facere, činit pravdivým.) Ověřování, kontrola pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu, logického systému, nebo funkce
přístroje konfrontací s fakty, nebo ověřování platnosti úsudku formální
analýzou.
V metrologických kartách měřidel (zkušebních zařízení) v evidenci pro metrologii, jsou uvedeny platnosti kalibrace (ověření) jednotlivých měřidel (zařízení). Vedoucí laboratoře organizuje případnou kalibraci (ověření) tak, aby byla
zajištěna kontinuita v prováděných kalibracích (ověřeních). Plán kalibrace či
ověření je zpravidla aktualizován na začátku kalendářního roku.

15.5.4 Údržba měřícího a zkušebního zařízení
Údaje o údržbě a opravách měřidel (zkušebních zařízení) jsou uvedeny
v evidenci pro metrologii. Kontrola a údržba zkušebních zařízení probíhá zpravidla každý rok převážně v zimním období, kdy stavební laboratoř mívá méně
práce než v ostatních obdobích. O provádění kontroly či údržby je vždy veden
záznam. Záznam obsahuje:


datum,



kontrolovanou veličinu,



předpis dle příslušných norem a



jména pracovníků, kteří kontrolu či údržbu provedli.

V případě potřeby (např. oprava zařízení, pochybnosti o správnosti měření
apod.), laboratoř provádí údržbu, či kontrolu mimo stanovený interval. Údržbu
či kontrolu zkušebních zařízení provádí pouze vedoucí laboratoře nebo jeho
zástupce. V případě údržby většího rozsahu, údržbu provádí specializovaný
technik za přítomnosti vedoucího laboratoře.

15.6 Referenční etalony a referenční materiály
15.6.1

Referenční etalony

Etalon
Měřicí prostředek (ztělesněná míra, přístroj nebo transduktor), který je
realizací jednotky, nebo určité hodnoty nějaké fyzikální nebo technické
veličiny a slouží pouze k zajišťování metrologické jednotnosti a přesnosti
tím, že se na něj navazují pracovní měřidla. Příklady: etalon hmotnosti 1
kg, etalon odporu 100 Ω, etalonový ampérmetr, cesiový etalon frekvence,
etalonová vodíková elektroda, referenční vzorek kortisolu v lidském séru,
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který má certifikovanou koncentraci aj. Etalony různých řádů se sestavují
do schémat návaznosti.
Referenční etalon
Etalon, obecně nejvyšší metrologické úrovně v daném místě organizaci,
od něhož jsou odvozována všechna tam prováděná měření. Podniková
schémata návaznosti začínají referenčním etalonem, tj. etalonem, na který jsou přímo nebo prostřednictvím kalibračních středisek navázána.
Laboratoř musí mít program a postup pro kalibraci svých referenčních etalonů.
Referenční etalony musí být kalibrovány orgánem, který může zajistit návaznost tak, jak je popsáno v kapitole 5.6.2.1. [1]. Tyto referenční etalony v držení
laboratoře musí být používány pouze pro kalibraci, nikoli k jiným účelům, pokud však nelze prokázat, že by jejich funkční způsobilost jako referenčních
etalonů nepozbyla platnosti.

15.6.2 Referenční materiály
Referenční materiál
Materiál nebo látka, jehož jedna nebo více hodnot vlastností jsou dostatečně homogenní a dobře stanovené k použití pro kalibraci přístroje, vyhodnocení metody měření, nebo pro stanovení hodnot materiálů. Referenční materiál může být ve formě čistého nebo směsného plynu, kapaliny nebo pevné.
Certifikovaný referenční materiál
Referenční materiál, doložený certifikátem, jehož jedna nebo více hodnot
vlastností jsou certifikovány postupem, kterým se stanoví návaznost na
přesnou realizaci jednotky, ve které jsou hodnoty vlastností vyjádřeny a
pro kterou je každá certifikovaná hodnota doprovázena nejistotou při
uvedené hladině spolehlivosti.
V případě, že je to možné, musí mít referenční materiály návaznost na jednotky
měření SI nebo na certifikované referenční materiály. Interní referenční materiály musí být kontrolovány, pokud je to technicky a ekonomicky možné.

15.6.3 Mezikalibrační kontroly
Kontroly potřebné k udržování důvěry ke stavu kalibrace referenčních, primárních, porovnávacích nebo pracovních etalonů nebo referenčních materiálů musí
být prováděny v souladu se stanovenými postupy a podle časového plánu.

15.6.4 Přeprava a skladování
Laboratoř musí mít postupy pro bezpečnou manipulaci, přepravu, skladování
a používání referenčních etalonů a referenčních materiálů, aby se zabránilo
jejich znečištění nebo znehodnocení a aby se ochránila jejich integrita.
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Kontrolní otázky
Co znamená pojem „návaznost měření“?
Co musí obsahovat záznamy o metrologické návaznosti?
Co je to plán kalibrací a verifikací?
Co musí obsahovat záznamy o opravách a údržbě?

Autotest
17) V případě že akreditovaná zkušební laboratoř
zařízení/měřidlo, musí tak přednostně učinit u:

(AZL)

kalibruje

a) středisek ČMI a/nebo u akreditované kalibrační laboratoře (AKL),
b) autorizovaných kalibračních laboratoří,
c) kterékoli laboratoře.
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16

Vzorkování

Pokud laboratoř před zkouškami provádí vzorkování látek, materiálů nebo výrobků pro následné zkoušení a kalibrování, musí mít pro toto vzorkování plán
vzorkování a postupy. Tento plán vzorkování stejně jako postupy vzorkování
musí být dostupné v místě, kde je vzorkování prováděno. Plány vzorkování
musí být, je-li to vhodné, založeny na příslušných statistických metodách. Proces vzorkování se musí týkat faktorů, které se mají řídit s ohledem na potřebu
zajistit platnost výsledků zkoušek a kalibrací.
Vzorkování
Vzorkování je stanovený postup, při kterém je část látky, materiálu nebo
výrobku odebrána, aby poskytla reprezentativní vzorek celku pro potřebu
zkoušení nebo kalibrace. Vzorkování může být také požadováno příslušnou specifikací, podle které má být látka, materiál nebo výrobek zkoušen
nebo kalibrován. V určitých případech (např. při soudních analýzách)
nemusí být vzorek reprezentativní, ale je dán dostupností.
V případě, že zákazník vyžaduje odchylky, doplnění nebo výjimky z dokumentovaného postupu vzorkování, musí být tyto detailně zaznamenány spolu s příslušnými údaji o vzorkování, musí být včleněny do všech dokumentů obsahujících výsledky zkoušek a musí být příslušným pracovníkům sděleny.

16.1 Vzorkování materiálů
Vzorkování je činnost tvořící nedílnou součást v procesu zajišťování potřebné
jakosti nejen hotových výrobků, ale i zpracovávaných materiálů různé fyzikální
a chemické povahy. Je to tak rozsáhlá činnost, která dnes zasahuje do tak velkého spektra použití, že je nutno se seznámit s následujícími základy vzorkování v této kapitole. Základní etapy hodnocení jakosti vzorkovaného celku
jsou:


Vymezení celkového množství materiálu, který tvoří vzorkovaný celek



Specifikování cíle vzorkování



Určení znaků, které mají být kontrolovány



Odběr dílčích vzorků



Úprava vzorků



Analýza vzorků



Zhodnocení získaných vzorků analýzy

16.1.1 Druhy vzorků a jejich vzájemné vazby
Podle toho, jaké má vzorek vlastnosti, jak byl ze vzorkovaného celku získán,
co reprezentuje, pro co je určen a zda obsahuje materiál v původním stavu či
ne, pak rozeznáváme vzorek:
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Reprezentativní vzorek



Stranný vzorek

Reprezentativní vzorek
Za reprezentativní vzorek lze považovat pouze takovou část materiálu,
kde podíly jednotlivých sledovaných složek materiálu a rozdělení hodnot
sledovaného znaku (např. zrnění) odpovídají poměrům ve vzorkovaném
celku nebo ve vzorkované části tohoto celku.
Reprezentativní vzorek nebo stranný vzorek je tvořen jednoho či více dílčích
vzorků. Dílčí vzorky rozeznáváme dle místa odběru, způsobu odběru na vzorky:


Lokální – vzorky vystihující jakost materiálu v určitém místě či vrstvě



Jednotkové – vzorky odebrané u zkoušených jednotek tak, aby vystihovaly jakost vzorkované jednotky

Soubor dílčích či jednotkových vzorků, které neztratily svoji identitu (nebyly
smíchány) nazýváme vzorkem souhrnným, soubor dílčích či jednotkových
vzorků, které ztratily svoji identitu (byly smíchány) nazýváme vzorkem
hrubým. Vzorek, který se získá úpravou či homogenizováním směsi je průměrný vzorek.

16.1.2 Základní druhy vzorkování
Při vlastním vzorkování se uvažují tyto hlediska:


Způsob odběru vzorku



Kinetika vzorkovaného materiálu



Spojitost odběru vzorku



Soustavnost vzorkování celků předkládaných k prověření



Získání vedlejších informací



Ruční a automatický odběr

16.1.3 Základní metody vzorkování
16.1.3.1

Autoritativní

Metoda vzorkování, při níž volba místa vzorkování záleží na osobním úsudku
osoby provádějící vzorkování a na úrovni problémů, který je řešen. Spolehlivost vzorkování je podmíněna způsobilostí osoby k posouzení vhodnosti míst
k odběru reprezentativního vzorku. Metoda může být použita v případech, kdy
tato osoba je schopna zhodnotit celý objekt zájmu a vybrat pro odběr taková
místa, která mu připadají reprezentativní nebo typická.
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16.1.3.2

Pravděpodobnostní

Aplikace tohoto typu vzorkování umožňuje zhodnotit výsledky provedených
zkoušek. Metoda vzorkování vychází z předpokladu, že všechna místa odběru
vzorku mají stejnou pravděpodobnost vybrání.

16.1.4 Podle postupu odběru a výběru míst pro odběr
16.1.4.1

Náhodné vzorkování

Odběr homogenních a náhodně heterogenních materiálů.
16.1.4.2

Systematické vzorkování

Odběr vzorků z materiálů transportovaných na páse, žlabu, korečkovým dopravníkem apod. Toto vzorkování předpokládá odběr vzorku ze vzorkovaného
celku ve stanovených pravidelných intervalech, daných časem, prostorem či
množstvím materiálu, prošlým určitým bodem.
16.1.4.3

Stratifikované vzorkování

Používá se při vzorkování celků složených z nestejně velkých jednotek. Vzorkování celků složených z několika výrobních dávek vyrobených za odlišných
podmínek. Vzorkování jednotek s výraznou směrovou heterogenitou.
16.1.4.4

Vícestupňové vzorkování

Vícestupňové vzorkování se používá u vícestupňových celků za předpokladu,
že velikosti na jednotlivých stupních jsou stejné.

16.1.5 Z hlediska vzorkovaného materiálu
16.1.5.1

Statické vzorkování

Vzorkování materiálu umístěného na skládce, zásobníku či naloženého na vagonech.
16.1.5.2

Dynamické vzorkování

Vzorkování z toku materiálu, z materiálu pohybujícího se na dopravníku

16.1.6 Z hlediska soustavnosti vzorkování
16.1.6.1

Stálé vzorkování

Stálé vzorkování, za předpokladu odběru vzorků z každého předloženého celku, se uplatňuje při kolísavé jakosti celku (dodávky, dávky atd.) nebo při dlouhých časových intervalech mezi dvěma celky.
16.1.6.2

Občasné vzorkování

Občasné vzorkování se uplatňuje při ustálené jakosti celků,při soustavných
zásilkách a plynulé výrobě.
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16.1.7 Další možnosti rozdělení vzorkování
16.1.7.1

Z hlediska spojitosti odběru vzorků



Spojité vzorkování



Nespojité vzorkování

16.1.7.2

Z hlediska cíle získat pouze vedlejší informace



Orientační vzorkování - slouží pouze k získání předběžné informace o
jakosti materiálu.



Kontrolní vzorkování - se týká především těch částí vzorkovaného celku,které vzbuzují pochybnosti.odebraný vzorek není směrodatný pro
posouzení jakosti materiálu jako celku.

16.1.7.3

Z hlediska toho, zda se k odběru použije ručních nebo mechanických
vzorkovačů



Ruční vzorkování



Mechanické vzorkování

U obou uvedených způsobů může být provedeno přímé či nepřímé vzorkování.
V prvém případě je vzorek odebrán jenom do vzorkovnice, kdežto u druhého je
přímo analyzován, aniž by byl dán do vzorkovnice.

16.1.8 Povaha materiálů určených k vzorkování
Materiál tvořící obsah určité ohraničené jednotky se považuje za:


Homogenní – jestliže nevykazuje proměnlivost hodnot sledovaného
znaku uvnitř tohoto množství (může být reprezentován jedním vzorkem).



Heterogenní – jestliže vykazuje proměnlivost hodnot sledovaného znaku uvnitř tohoto množství. Heterogenní materiál může být:
o Náhodně heterogenní
o Nenáhodně heterogenní
Jsou-li velikosti zjištěných průměrných hodnot sledovaného znaku
v příslušném dílu vzorkovaného celku nezávislé na umístění dílu
v celku a na hodnotách zjištěných v sousedních dílech jedná se o náhodnou heterogenitu. V opačném případě o nenáhodnou heterogenitu.
Nenáhodná heterogenita materiálu může být:
o Směrová – dochází-li k systematickému růstu či poklesu průměrných hodnot sledovaného znaku v dílech uspořádaných
v daných směrech.
o Periodická – dochází-li u posloupností sledovaného znaku
v dílech k pravidelnému opakování v určitých intervalech.
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16.1.9 Chyby při vzorkování
Náhodné chyby jsou způsobeny velkým množstvím příčin současně působících, jejichž jednotlivý vliv nelze v praxi ani odstranit ani zjistit. Vznikající
dílčí chyby se mění ve své velikosti od jednoho měření k druhému a ve většině
případů se řídí normálním rozdělením. Celkové působení těchto dílčích chyb se
projevuje vznikem rozptylu sledovaného znaku.
Systematické chyby jsou způsobeny pravidelným a trvalým vlivem. Systematická chyba způsobuje strannost získaného výsledku. Může spočívat
v samotném odběru, přípravě vzorku nebo analýze.
Předejít strannosti výsledku lze jen důsledným dodržením zásad pro odběr
vzorků u různých typů heterogenity.

16.2 Metodika statistického vzorkování
16.2.1 Statistická přejímka
Statistická přejímka se provádí pomocí různých postupů, zejména podle schémat statistické přejímky (ISO 2859: Část 1, 2, 3, ISO 3951). Tento postup je
modifikován pro vzorkování nových stavebních výrobků s využitím druhotných surovin v počáteční fázi výroby.

16.2.2 Kontrola srovnáváním a kontrola měřením
Metoda kontroly srovnáváním spočívá ve zkoušení jednotky nebo jejich znaků
a označení jednotky za „shodnou“ nebo „neshodnou“. Shodnost jednotky je
potvrzena, když měřený znak jakosti leží uvnitř požadovaných mezí. Rozhodnutí zda dávku přijmout, pak závisí na počtu neshodných jednotek nebo počtu
neshod zjištěných v náhodném výběru.
Metoda kontroly měřením začíná odběrem určitého počtu jednotek a znaků,
aby byla k dispozici nejen informace, zda např. rozměr leží uvnitř mezí, ale i
jeho skutečná hodnota. Rozhodnutí zda dávku přijmout či nepřijmout se učiní
na základě výpočtu průměru a variability měření v souladu s postupy.
Předností metody měřením je požadavek menšího rozsahu výběru než u metody srovnáváním. Poskytuje také více informací o tom, zda jakost je nepříznivě
ovlivňována průměrem procesu, variabilitou procesu nebo oběma současně.
Naopak výhodou metody srovnávání je její robustnost a jednoduchost aplikace.

16.2.3 Dávka a její kontrola
Pro účel přejímek se nabízejí jednotky k přejímce ve skupinách, ne jako samostatné jednotky. Této skupině jednotek se říká dávka. Pokud je to možné, má se
každá dávka skládat z jednotek ze stejných podmínek během jednoho časového
období. Z každé dávky se odebere výběr a zkontroluje se. S každou následující
dávkou se zachází více či méně jako s nezávislou skupinou.
Specifikování rozsahu dávky se nedoporučuje provádět bez znalosti daného
výrobního procesu. Z hlediska statistické přejímky jsou výhodnější větší dáv-
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ky, poněvadž z větší dávky je ekonomické odebrat větší výběr, čímž se dosahuje lepšího rozlišení mezi dobrými a špatnými dávkami. Vede-li však vytváření
velkých dávek nutně k potřebě spojit dávky menší, které by měly zůstat oddělené, pak se preferuje menší dávka tehdy, jsou-li menší dávky podobné jakosti.
Kontrola dávky se provádí jako kontrola každé dávky nebo kontrola izolované
dávky.
16.2.3.1

Kontrola každé dávky

Provádí se v čase výroby, takže je možno ovlivnit jakost následné výroby.
Kontrola každé dávky (jedné dávky za druhou) je kontrola výrobků předkládaných jako série dávek. Dávky se mají předkládat a kontrolovat ve stejném sledu jak byly vyrobeny a kontrola se má uskutečnit okamžitě. Informace získané
z dávky mohou ukazovat, že proces vykazuje zhoršení či zlepšení jakosti což
ovlivňuje případné uplatnění přechodového pravidla.
16.2.3.2

Kontrola izolované dávky

Provádí se na dávce v čase, kdy výroba skončila. Za těchto okolností není příležitost pro použití přechodových pravidel, tedy pro ovlivnění jakosti, jaká má
být dosažena.

16.2.4 Kontrolní úroveň
Kontrolní úroveň definuje vztah mezi rozsahem dávky a rozsahem výběru.
Tabulky přejímek jsou navrženy tak, aby byl obecný výběr pro velký rozsah
dávky větší než pro malý rozsah dávky. Nevzrůstá však proporcionálně; pro
větší dávku představuje rozsah výběru menší podíl než pro malou dávku. Pro
přejímku se používají obecné a speciální kontrolní úrovně. Obecné kontrolní
úrovně jsou: I, II, III, speciální kontrolní úrovně jsou: S-1, S-2, S-2, S-3.
Úroveň I uvádí rozsahy výběrů spíše menší než jedna polovina výběrů úrovně
II, zatímco úroveň III uvádí rozsahy výběrů kolem 1,5 násobku úrovně II. Pokud není určeno jinak, volí se nejčastěji úroveň II.
Speciální kontrolní úrovně se navrhují pro situace, kdy se má udržet rozsah
výběru malý, za zvýšeného rizika pro odběratele.

16.2.5 Druhy kontroly jakosti
16.2.5.1

Normální a zpřísněná kontrola

Normální kontrola je navržena tak, aby byly téměř přijaty všechny nabízené
dávky za předpokladu, že jejich minimální kvalita je Přípustná úroveň jakosti
(dále jen AQL). Ke splnění požadavků jak výrobce, tak odběratele je možné
spojit normální a zpřísněnou kontrolu. Vytvoří se tak dva přejímací plány pro
každou situaci s pravidly určujícími, kdy se přechází z jedné kontroly na druhou a zpět.
Normální kontrola je navržena k ochraně výrobce při vysokém podílu nepřijatých dávek, jejichž kvalita je lepší než AQL. Ukazují-li výsledky z přejímky,
že průměr procesu je pravděpodobně horší než AQL, zavede se zpřísněná kontrola.
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Zavedení zpřísněné kontroly se provádí na základě tzv. přechodového pravidla.
Toto pravidlo říká, že zpřísněná kontrola se má zavést, dojde-li k nepřijetí dvou
dávek z pěti při původní kontrole. Zpřísněná kontrola končí, když dojde
k přijetí pěti po sobě jdoucích dávek při této kontrole.
16.2.5.2

Zmírněná kontrola

Zmírněná kontrola se provádí, existuje-li důkaz, že kvalita výroby je neustále
lepší než AQL. Kde nastává tato situace je možno předpokládat, že dobrá výroba bude pokračovat a není nutné při výběrové kontrole oddělovat dobré dávky od špatných.
Zmírněná kontrola může být uplatněna po přijetí deseti po sobě jdoucích dávek
při normální kontrole za předpokladu, že:


Výroba je statisticky regulovaná



Zodpovědný orgán považuje zmírněnou kontrolu za žádoucí



Zmírněná kontrola musí být zastavena a uplatněna opět normální kontrola poté, co:
o Dávka není přijata
o Výroba se stává nepravidelnou a opožďuje se
o Vyskytují se varovné skutečnosti

V některých případech je vhodné zhodnotit, zda není efektivnější místo zmírněné kontroly zavést občasnou přejímku.

16.2.6 Druhy jakostí při statistické přejímce
16.2.6.1

Přípustná úroveň jakosti (AQL) a její návrh

AQL se tvoří jako hranice mezi tím, co se chce považovat za přijatelné jako
průměr procesu a co již ne. Jejím úkolem není popisovat přejímací plány, ale
představuje požadavek, jaká má být výroba a je užitečnou definicí přípustného
procesu. AQL by měla být nastavena na přijatelné (reálně dosažitelné) úrovni
jak pro výrobce tak odběratele. Z praktického hlediska je AQL určována celou
řadou faktorů, z nichž hlavní je rovnováha mezi celkovými náklady na kontrolu
a důsledky toho, že neshodné výrobky se dostanou do používání.
16.2.6.2

Průměrná výstupní jakost (AOQ) a její mez (AOQL)

Průměrnou výstupní jakost vyjadřuje průměrné procento neshodných v mnoha
dávkách, v procesu spojitě dodávajícího výrobky o jakosti p.
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Obrázek 1: Průměrná výstupní jakost (AOQ) a její mez (AOQL)

16.2.7 Možnosti provedení statistické přejímky
16.2.7.1

Přejímka jedním výběrem

Přejímací plán je popsán třemi čísly:


Rozsahem výběru



Přejímacím číslem



Zamítacím číslem

Plán se uskutečňuje náhodným odběrem vzorků z dávky, přičemž požadovaný
počet jednotek je upraven rozsahem výběru. Dávka se přijme jako celek, pokud
počet neshodných vzorků je roven nebo menší přejímacímu číslu. Nepřijímají
se vzorky, které byly při přejímce zjištěny jako neshodné. V opačném případě
se dávka nepřijme.
16.2.7.2

Přejímka dvojím výběrem

Přejímka dvojím výběrem je postup, při kterém se odebírá první výběr menší,
než který by byl potřeba odebrat při přejímce jedním výběrem. Dávka se přijme, pokud při prvním výběru se zjistí dobrá jakost. V opačném případě ne.
Druhý odběr se provádí pouze v případě mezilehlé jakosti prvního výběru.
16.2.7.3

Přejímka několikerým výběrem

Přejímací plány tohoto druhu používají až sedm odběrů. Jsou logickým rozšířením přejímky dvojím výběrem.
16.2.7.4

Přejímka postupným výběrem

Při přejímce postupným výběrem se z dávky odebírají jednotky a kontrolují se
jedna po druhé. Uchovává se kumulovaný počet shodných a neshodných jednotek. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se provede, je-li dostatečně silný důkaz pro
jedno či druhé rozhodnutí.
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16.2.7.5

Přejímka občasná

Občasná přejímka se uplatňuje, jedná-li se o spojitou sérii dávek, kde jakost
výrobku přikládaného ke kontrole se ukazuje mnohem lepší než AQL a splňuje
kritéria uvedená v ČSN ISO 2859 - 3 Statistické přejímky srovnáváním - Část
3: Občasná přejímka.

16.2.8 Přejímací plány při kontrole srovnáváním
16.2.8.1

Přejímací plán AQL pro kontrolu každé dávky

Přejímací plán tohoto typu je zejména vhodný pro kontrolu dávek
v kontinuálním výrobním procesu, ve které lze regulovat jakost dalších dávek.
Jeho výhodou je relativní administrativní jednoduchost a menší potřeba zručnosti při měření. Na rozdíl od kontroly měřením je možné v tomto typu kontroly provést kontrolu dávek jedním, dvěma výběry, několikerým nebo postupným výběrem v závislosti na technické či ekonomické efektivnosti.
Z hlediska nejčastěji používaného postupu se následující text v rámci této kontroly bude zabývat přejímkou jedním výběrem při normální počáteční kontrole.
16.2.8.2

Postup stanovení přejímacího plánu s jedním odběrem

Po určení kontrolní úrovně a rozsahu dávky, která se bude vzorkovat, se zjistí
z tabulky 1-A ČSN ISO 2859 - 1 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1 :
Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii kódové písmeno rozsahu
výběru. V tabulce 2-A se pro dané písmeno určí rozsah výběru, přejímací číslo
Ac a zamítací číslo Re. Z dané dávky se odebere zjištěný rozsah vzorků a posoudí se jejich shodnost se specifikací. Pokud počet neshodných vzorků v dávce je menší nebo roven Ac dávka se přijme. Pokud je počet vzorků vetší nebo
roven Re dávka se nepřijme.
V případě, že z pěti posledních (nebo méně) dávek, dvě dávky nejsou přijaty,
pomocí přechodových pravidel se přechází na přejímací plán se zpřísněnou
kontrolou. Tento plán se stanoví stejným způsobem jako výše uvedený plán.
16.2.8.3

Přejímací plán LQ pro kontrolu izolované dávky

Tento přejímací plán je vhodný pro kontrolu dávek, jejichž výroba byla již
ukončena, nebo odběratel či výrobce (nebo oba) je považuje za izolovanou.
16.2.8.4

Občasná přejímka

Přejímací plán pro občasnou přejímku tvoří určitou alternativu zmírněné kontroly pro kontrolu dávek v sérii. Tento způsob přejímky je efektivní
v případech kdy, průměr výrobního procesu je dlouhodobě lepší než AQL a
jsou splněny podmínky v ČSN ISO 2859 - 3 Statistické přejímky srovnáváním
- Část 3: Občasná přejímka.
Zavedení občasné přejímky nebo zmírněné kontroly není povinností výrobce.
Je to jen způsob úspory nákladů na kontrolu.
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16.2.9 Přejímací postupy při kontrole měřením pro procento
neshodných jednotek
16.2.9.1

Volba metody

K aplikaci přejímky měřením je možno použít:
s – metodu, kdy přijatelnost dávky je založena na výběrové směrodatné odchylce,

 - metodu, kdy přijatelnost dávky je založena na směrodatné odchylce výrobního procesu, a
R – metodu, kdy stanovení nepřijatelnosti dávky je založeno nepřímo na odhadu směrodatné odchylky výrobního procesu pomocí průměrného rozpětí při
měření výrobků v podskupinách vytvořených z průměru.
16.2.9.2

Volba přejímacího plánu

Přejímací plány existují ve dvou druzích, a to jako standardní přejímací plán a
zvláštní přejímací plán. Standardní přejímací plány se mohou užít tehdy, když
je výroba dávek kontinuální. Nejsou-li standardní plány přijatelné, je třeba navrhnout speciální přejímací plán. Přejímací plány při kontrole měřením mohou
účinně působit pouze tehdy, když kontrolovaný znak jakosti má normální rozdělení, jsou prováděny záznamy a jsou respektována přechodová pravidla.

16.2.10 Přejímací plány při kontrole měřením
16.2.10.1 Standardní přejímací plán při použití s-metody
Pro danou kontrolní úroveň a rozsah dávky N, se zjistí z tabulky I-A ČSN ISO
3951 Přejímací postupy a grafy při kontrole měřením pro procento neshodných
jednotek kódové písmeno rozsahu výběru n. S tímto kódovým písmenem a
hodnotou AQL se zjistí z tabulky II-A rozsah výběru n a přejímací číslo k. Po
odebrání náhodného výběru z tohoto rozsahu se změří znak jakosti x na každém výrobku a potom se vypočítá výběrový průměr x´ a odhad s směrodatné
odchylky. Jestliže leží x´ mimo mezní hodnoty, může být dávka prohlášena za
nepřijatelnou, aniž by bylo potřeba počítat s. Pomocí hodnot x´ a s se zjistí
ukazatel jakosti Q a porovná se s přejímacím číslem k. Postupy vyhodnocení
přijatelnosti pro jednotlivé případy jsou uvedeny v ČSN ISO 3951 Přejímací
postupy a grafy při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek.
16.2.10.2 Standardní přejímací plán při použití -metody
Tuto metodu lze použít pouze tehdy, pokud existuje přesvědčivý důkaz o tom,
že směrodatnou odchylku výrobního procesu můžeme považovat za konstantní
a položit rovnu . Tento důkaz je možno získat při evidenci hodnot znaků jakosti do regulačních diagramů (ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy). Z tabulky I-A ČSN ISO 3951 Přejímací postupy a grafy při kontrole
měřením pro procento neshodných jednotek se opět zjistí kódové písmeno;
potom pro normální kontrolu z tabulky III-A s kódovým písmenem rozsahu
výběru a předepsanou hodnotou AQL se zjistí rozsah výběru n a přejímací číslo
k.
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Odebere se náhodný výběr tohoto rozsahu a změří se kontrolovaný znak jakosti
x na všech výrobcích ve výběru a vypočítá se výběrový průměr x´ a s. Zjistí se
ukazatel jakosti Q a porovná se s přejímacím číslem k. Postupy vyhodnocení
přijatelnosti pro jednotlivé případy, jsou uvedeny v ČSN ISO 3951 Přejímací
postupy a grafy při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek.
16.2.10.3 Přejímací plán při použití R- metody
Tato metoda k vytvoření přejímacího plánu je alternativou k s-metodě. Teoretický základ spočívá v tom, že pro malé výběry jsou rozpětí R a s, vypočtené
z téhož výběru odebraného ze souboru s normálním rozdělením, vysoce korelovány. Proto je možné R použít jako odhad s. Tento vztah je možné aplikovat,
jde-li o malé výběry do 10 jednotek. Ve výběrech o vyšších rozsazích se tento
způsob nesmí používat. Postupy vyhodnocení přijatelnosti pro jednotlivé případy jsou uvedeny v ČSN ISO 3951 Přejímací postupy a grafy při kontrole
měřením pro procento neshodných jednotek.
Úkol 16.1
Zpracujte návrh plánu pro vzorkování čerstvého betonu.
Úkol 16.2
Zpracujte návrh plánu pro vzorkování kameniva ze skládky.
Kontrolní otázky
Co znamená pojem „reprezentativní vzorek“?
Co musí obsahovat záznamy o vzorkování?
Co je to plán vzorkování?
Kdy se dá požít statistické vzorkování?

Autotest
18) Statistické vzorkování se nedá použít v případě:
a) sériové výroby stavebních hmot a výrobků,
b) odběru vzorků z konstrukce,
c) statisticky zvládnuté sériové výroby stavebních hmot a výrobků.
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Zacházení se zkušebními vzorky

Laboratoř musí mít postupy pro přepravu, příjem, zacházení, ochranu, skladování a uchovávání zkušebních vzorků a/nebo pro jejich vypořádání, včetně
všech opatření potřebných k ochraně integrity zkušebního vzorku a k ochraně
zájmů laboratoře a zákazníka.

17.1 Přejímka vzorku, jeho zapsání, uskladnění a likvidace
Vzorky musí být čisté, nepoškozené a řádně označené. Označení vzorku musí
být provedeno nesmazatelně vyznačeným popisem (pokud možno mimo zkušební plochy) nebo visačkou s nezbytnými identifikačními údaji.
V případě dodání vzorku objednatelem zkoušky je požadováno, aby záznamové listy o odběru popř. průvodky zkušebního vzorku navíc obsahovaly údaje o
druhu materiálu, způsob zhotovení a datum a místo zhotovení.
Při převzetí vzorku zkontroluje pracovník ZL, který přebírá, zda záznam či
zápis obsahuje všechny údaje zajišťující dostatečnou identifikaci a nezaměnitelnost vzorku. Pokud jsou údaje nedostatečné, je povinen přebírající pracovník
potřebné údaje doplnit s objednatelem, případně převzetí vzorku odmítnout. Za
zápis o odběru vzorku je odpovědný pracovník provádějící odběr. Za vyplnění
záznamu o převzetí vzorku a zapsání do „evidenční knihy vzorků“ je odpovědný pracovník přejímající vzorek.
Po přejímce je vzorek zapsán do „evidenční knihy vzorků“ (na názvu tohoto
záznamu nezáleží) a obdrží laboratorní číslo vzorku podle zásad, uvedených
v čl. 5.10.2 [1]. Pořadí v číselné řadě je dáno převzetím vzorku a jeho zapsáním
do „evidenční knihy vzorků“ podle jeho charakteru a způsobu odběru. Sada
těles je přitom označena jedním číslem vzorku. Tímto laboratorním číslem
vzorku, které je jeho základním identifikačním znakem, se vzorek ihned nesmazatelně označí. Vzorek nesmí být označen žádnými dalšími údaji, které by
porušovaly jeho anonymitu vůči třetím osobám.
Očíslované vzorky jsou uloženy v prostorách laboratoře tak, aby byly chráněny
povětrnostními vlivy a nemohlo dojít k jejich poškození či záměně. Zkušební
tělesa musí být uložena v předepsaném prostředí. Zkušební vzorek ani těleso
bez laboratorního čísla nesmí být uskladněny.
Vzorky se zpravidla nevracejí, pokud si jejich vrácení zákazník přímo nevyžádá. Pokud je třeba vzorek archivovat pro opakovanou zkoušku, zůstává řádně
uložen v příslušné laboratoři tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně nebo poškození. Potřeba a délka archivace vzorku se řídí požadavky zákazníka. Do
archivu vzorků mají přístup pouze pracovníci ZL a jejich nadřízení.
Zkušební vzorky, které jsou odesílány k odzkoušení do jiné zkušebny (porovnávací zkoušky, subdodavatelé apod.) se zpravidla opatří průvodním zápisem.
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17.2

Důvěrnost a utajení

Anonymita vzorku je zajištěna jeho identifikací laboratorním číslem vzorku.
Pracovníci jsou písemně zavázáni zachovávat důvěrnost informací, neposkytovat je nikomu mimo objednatele a dodržují požadované podmínky pro zabezpečení důvěrnosti a utajení své činnosti dle požadavků zákazníka.
Návštěvy osob, které nepracují v laboratoři, se řídí přesně stanovenými pravidly, zaručujícími ochranu vzorků, dat i písemností před zneužitím. Protokol o
zkoušce smí být předán pouze oprávněné osobě (čl. 5.10.4. [1]).
V případě zadání zkoušky k subdodavateli musí být s tímto smluvně zajištěno
nejméně:
 možnost účasti pracovníka zadávající zkušební laboratoře popř. zákazníka
při přípravě i provádění zkoušky,
 druh zkoušky, způsob jejího provedení, pokud je to třeba, a způsob jejího
vyhodnocení,
 obsah zkušebního protokolu, v rozsahu požadavků MPA 10-01-.. a způsob
nakládání se vzorky.
Vzorky pro zkoušky, které zabezpečují subdodavatelé, musí být před odesláním ze ZL jednoznačně označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, zároveň však musí být pro subdodavatele zcela anonymní.
V případě, že by bylo pro provedení zkoušky využito subdodavatele/ů, je veden vedoucím ZL jejich seznam s kopiemi osvědčení o akreditaci, popř. jiným
dokumentem opravňující její způsobilost k provádění objednané činnosti (odbornou způsobilost, certifikaci aj.).
Úkol 17.1
Seznamte se s postupem výroby vzorků betonu pro zkoušku pevnosti v tlaku
(ČSN EN 12390-3). Navrhněte pravidla, jak zacházet s těmito vzorky od jejich výroby až po uložení v předepsaném prostředí.
Kontrolní otázky
Z jakých důvodů označuje ZL vzorky interním číslem?
Co musí obsahovat záznamy o vzorku?
Jaká jsou pravidla pro skladování vzorků?
V jakých případech jsou vzorky vráceny zákazníkovi?

Autotest
19) Po převzetí vzorku laboratoří je vzorek vždy:
a) označen interním číslem a uskladněn
zákazníka/specifikace do doby analýzy,
b) změřen, zvážen a uskladněn,
c) ponechán v přirozenám prostředí.
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Zajišťování kvality výsledků zkoušek

18.1 Všeobecně
Laboratoř musí mít postupy řízení kvality pro monitorování platnosti provedených zkoušek. Výstupní údaje musí být zaznamenávány způsobem, který zajišťuje rozpoznatelnost trendů, a kde je to možné, musí být pro přezkoumání výsledků použity statistické metody. Toto monitorování musí být plánováno
a přezkoumáváno, ale nesmí být omezeno na:


pravidelné používání certifikovaných referenčních materiálů a/nebo interní
řízení kvality využívající sekundární referenční materiály,



účast v programech mezilaboratorního porovnávání nebo zkoušení způsobilosti,



opakování zkoušek při použití stejných nebo jiných metod,



opakované zkoušení nebo rekalibraci uložených položek,



korelaci výsledků pro různé znaky určité položky.

Údaje o řízení kvality musí být analyzovány a tam, kde se zjistí, že jsou mimo
předem stanovená kritéria, musí být přijata opatření k nápravě příslušného problému a k prevenci toho, aby byly uváděny nesprávné výsledky.

18.2 Statistika v řízení kvality výsledků
Řešení mnoha problémů spočívá v získávání a zpracování dat. Optimální využití získaných dat znamená přechod od pouhé inventarizace dat k jejich zpracování a vyhodnocení. Cílem je využití zpracovaných dat pro řízení procesů od
rozhodování operativního k rozhodování strategickému, neboť každé rozhodnutí na jakékoli úrovni je založeno na informacích (faktech). Dostupnost těchto
informací v optimální úrovni mohou zajistit právě statistické metody.
K porozumění základům statistiky a jejímu využití v praxi je nutné naučit se
„statisticky myslet“. K tomu je potřeba dodržovat několik následujících zásad:
 jasné vymezení problému, který má být řešen;
 stanovení rozhodující veličiny – jakostní vlastnosti a způsobu jejího
zjišťování;
 zabezpečení stálých podmínek při jejím zjišťování;
 uvědomění si, že výsledky měření vykazují jistou (často jen částečně
odstranitelnou) variabilitu;
 vytváření podskupin homogenních výsledků, zahrnujících pouze náhodnou proměnlivost;
 respektovat náhodné odebírání jednotek do náhodných výběrů, tak aby
každá jednotka v souboru měla stejnou pravděpodobnost, že může být
vybrána do výběru;
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 studium nejen celkové variability, ale i variability uvnitř podskupin
a variability mezi podskupinami (v čase);
 provádění dostatečného počtu pozorování;
 vážení rizik chybných závěrů, činěných na základě neúplné informace z
náhodných výběrů;
 prezentování dat přehledně, ve zhuštěné formě číselně, nebo graficky;
 charakterizování dat číselně, udáním polohy na číselné ose a míry proměnlivosti – variability;
 uvědomění si nejen variability studované náhodné veličiny, ale i z ní
odvozené variability vypočítaných statistik – výběrových charakteristik.

18.2.1 Popisná statistika
Informace obsažené ve velkém počtu dat se jeví lidskému pozorovateli jako
nepřehledné. Úkolem popisné statistiky je tuto informaci zhustit do snadněji
vnímatelné formy různých tabulek, grafů, číselných a jiných charakteristik.
Základní myšlenky popisné statistiky sice používají jen elementárních matematických prostředků, ale jsou jak prostředkem k poznání hromadných jevů reálného světa, tak i motivací nejdůležitějších pojmů v počtu pravděpodobnosti a
matematické statistice.
18.2.1.1

Základní pojmy

Při statistickém zjišťování zpravidla zkoumáme jevy a procesy, které mají
hromadný charakter a vyskytují se u velkého počtu individuálních objektů (výrobky, lidé, atd.), nazývaného základní soubor (populace). Zkoumané objekty
jsou statistické jednotky, u nichž sledujeme vybrané vlastnosti – statistické
znaky (veličiny, parametry, atd.), které nabývají pozorovaných hodnot (úrovní).
Podle druhu hodnot dělíme statistické znaky (viz. Obrázek 2) na kvantitativní,
které nabývají číselných hodnot (hmotnost, délka, atd.) a kvalitativní, které
nemají číselný charakter a lze je vyjádřit slovně (barva, jakostní třída, tvar,
atd.). Pozorujeme-li jeden znak, hovoříme o jednorozměrném znaku, naopak o
vícerozměrném znaku.
Kvantitativní znaky dělíme na diskrétní, jestliže nabývají pouze oddělených
číselných hodnot (počet zmetků, počet vad, kusová produkce, atd.) a spojité,
které nabývají všech hodnot z nějakého intervalu reálných čísel (rozměr, hmotnost, atd.).
Kvalitativní znaky dělíme na ordinální, jejichž slovní hodnoty má smysl uspořádat (jakostní třídy, klasifikace, atd.) a nominální, jejichž slovní hodnoty postrádají význam pořadí (barva, tvar, dodavatelé, atd.).
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Statistické znaky
kvalitativní
(slovní, kategoriální)

kvantitativní
(číselné, numerické)

jmenné (nominální)
měřitelné (kardinální)

pořadové (ordinální)

pořadové (ordinální)
spojité
nespojité (diskrétní)

Obrázek 2: Dělení statistických znaků

Podstatou statistických metod je, že informace o základním souboru nezjišťujeme u všech jeho jednotek, ale jen u některých, které získáme tzv. výběrem
(Obrázek 3). Vedou nás k tomu různá omezení:
 dosažitelnost všech jednotek
 velký rozsah základního souboru
 způsob získávání informací
 náklady na statistické sledování atd.

Obrázek 3: Základní soubor

Počet vybraných jednotek je rozsah výběru n. Podle způsobu provedení rozlišujeme výběry:
 bez opakování – každá jednotka může být vybrána nejvýše jednou
 s opakováním – každá jednotka může být vybrána vícekrát
 záměrný – vybíráme typické jednotky
 oblastní – základní soubor rozdělíme na podmnožiny a z nich provedeme části výběru
 systematický (mechanický) – vybíráme vždy několikátou jednotku co
do pořadí při realizaci výběru
Pro jednorozměrný znak X získáme statistický soubor s rozsahem n ( x1 ,..., xn ) ,
kde xi je pozorovaná hodnota znaku X u i-té statistické jednotky, i  1,..., n.
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Analogicky pro dvourozměrný znak ( X , Y ) obdržíme dvourozměrný statistický
soubor  ( x1 , y1 ),...,( xn , yn )  .
18.2.1.2

Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem

Statistický soubor ( x1 ,..., xn ) s rozsahem n se nazývá neroztříděný statistický
soubor. Uspořádáním podle velikosti obdržíme uspořádaný statistický soubor
( x(1) ,..., x( n ) ) , kde x(i )  x(i 1) pro všechny i  1,..., n. Interval x(1) ; x( n ) se nazývá variační obor a jeho délka x( n )  x(1) je rozpětí statistického souboru.
Rozdělením variačního oboru do tzv. tříd o počtu m, tedy vzájemně se nepřekrývajících intervalů, které mají obvykle stejnou délku, dostaneme roztříděný
statistický soubor. Počet tříd volíme přibližně 1  3,3log n pro statistický soubor symetrického charakteru nebo

n až 2 n pro statistický soubor asymex x
trického charakteru. Délka třídy h se určí ze vztahu h  ( n ) (1) .
m
Každá třída je reprezentována uspořádanou dvojicí  x*j , f j  , kde x*j je reprezentant j-té třídy (často se nahrazuje středem třídy, tedy x*j 

x( j )  x( j 1)

) a fj
2
je tzv. absolutní četnost j-té třídy, j  1,..., m. Absolutní četnost j-té třídy f j
udává počet prvků xi původního neroztříděného statistického souboru, které
leží v j-té třídě, tedy xi  x j  ; x j 1 , přičemž platí

fj

Číslo

n

m

f
j 1

j

 n.

se nazývá relativní četnost a uvádí se též v procentech. Dále číslo

j

Fj

k 1

n

Fj   f k je kumulativní absolutní četnost a číslo

je kumulativní relativ-

ní četnost.
Roztříděný statistický soubor zapisujeme do tzv. četnostní tabulky (viz. Tabulka 1).
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Tabulka 1: Četnostní tabulka

Četnost
Varianta znaku xi

absolutní

relativní

absolutní

relativní

fi

fi / n

Fi

Fi / n

x1

f1

f1 / n

F1= f1

f1 / n

x2

f2

f2 / n

F2= f1 + f2

f1 / n + f2 / n

…

…

…

…

…

fj

fj / n

j

j

xj

k 1

k 1

Celkem

j


k 1

18.2.1.3

Kumulativní četnost

fj  n

j

fj

n

Fj   f k  n Fj  

fk
1
n

1

k 1

Číselné charakteristiky statistického souboru

Významné vlastnosti statistického souboru s kvantitativními znaky vyjadřují
v koncentrované formě jeho číselné (empirické) charakteristiky. Zejména se
jedná o charakteristiky polohy, proměnlivosti a souměrnosti.
Charakteristiky polohy
Základní charakteristiky polohy jsou:
Aritmetický průměr
 Pro neroztříděný statistický soubor: x 
 Pro roztříděný statistický soubor:

x

1 n
 xi
n i 1
1 m
 f j x*j
n j 1

Medián
Hodnota konkrétní prostřední jednotky statistického souboru.
prostřední hodnota; pro n liché
x
průměr dvou prostředních hodnot; pro n sudé

Medián je robustní charakteristika, která je oproti aritmetickému průměru málo
citlivá na extrémně odchýlené hodnoty.

- 63 (118) -

Metrologie ve zkušebnictví

Modus
x̂

- hodnota, v jejíž okolí se vyskytuje nejvíce hodnot xi
- nejčetnější hodnota souboru
- střed třídy s největší absolutní četností

Charakteristiky proměnlivosti (variability)
Charakteristiky polohy nám sice udávají umístění statistického souboru na reálné ose, avšak jako samostatné informace mohou být zavádějící. Proto je nutné zavedení dalších charakteristik, které určují míru rozptýlení hodnot statistického souboru. Obecně se dá říci, že vypovídací schopnost charakteristik polohy
je tím větší, čím menší je variabilita souboru.
Základní charakteristiky variability jsou:
Rozptyl (disperze, variance)
 Pro neroztříděný statistický soubor:
1 n
1 n

2
s 2    xi  x     xi 2   x 2
n i 1
 n i 1 
 Pro roztříděný statistický soubor:
1 m
 2
2
1 m
s 2   f j  x*j  x     f j x*2
j  x
n j 1
 n j 1

Výběrový rozptyl
s02 

1 n
n 2
2
s
 xi  x  

n  1 i 1
n 1

Směrodatná odchylka

s  s2
Výběrová směrodatná odchylka

s0  s 02 

n 2
s
n 1

Větší proměnlivosti pozorovaného statistického znaku odpovídá větší rozptyl a
naopak. Při výpočtech se často využívá tzv. výběrový rozptyl, jehož vzorec pro
1
1
výpočet vznikne náhradou výrazu
za výraz
. Zdůvodnění této změny
n
n 1
plyne z požadavků uvedených v části 18.2.3.4. Výhodou směrodatné odchylky
oproti rozptylu je fakt, že má stejný fyzikální rozměr jako pozorovaný kvantitativní znak. Výběrovou směrodatnou odchylku dostaneme analogickou úpravou
vzorce jako u rozptylu. V případě potřeby píšeme s( x) místo s apod.
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Další charakteristikou proměnlivosti je
Variační koeficient
v

s
x

Jde o relativní míru variability (uvádí se též v %). Má smysl pouze pro znak,
který nabývá pouze kladných nebo záporných hodnot.
Charakteristiky souměrnosti
Základní charakteristikou souměrnosti je
Koeficient šikmosti (asymetrie)
1 n
3
 xi  x 

n
 Pro neroztříděný statistický soubor: A  i 1 3
s
3
1 m
f j  x*j  x 

n
 Pro roztříděný statistický soubor: A  j 1
s3

Koeficient šikmosti ukazuje, jak jsou hodnoty aritmetického průměru středu
rozloženy – symetrické rozložení má koeficient šikmosti roven nule.
Dosud jsme se zabývali jednorozměrným statistickým souborem s kvantitativním znakem. V případě dvourozměrného statistického souboru s kvantitativním
znakem můžeme počítat všechny zmíněné charakteristiky pro každou složku
zvlášť a navíc porovnávat vztahy mezi složkami. K tomu slouží například korelační koeficient, který je mírou lineární závislosti (korelace) mezi dvěma znaky.
Korelační koeficient
1 n
1 n
x

x
y

y



 i
 xi yi  xy
i
n i 1
n i 1
r

s ( x) s ( y )
s ( x) s ( y )

Pro korelační koeficient platí 1  r  1 , přičemž pokud r je blízký nule, pak
sledované znaky jsou nekorelované. Pokud r je blízké hodnotě 1, potom se
jedná o kladnou lineární závislost (korelaci) a pokud r je blízké hodnotě -1, pak
jde o zápornou lineární závislost.
Je důležité si uvědomit rozdíl mezi tím, kdy sledované znaky jsou nekorelované a nezávislé. Korelace je pouze jeden typ závislosti znaků (lineární). Čili
pokud zjistíme, že sledované znaky jsou nekorelované, to ještě neznamená, že
nejsou závislé, neboť závislostí je i mnoho dalších druhů (kvadratická, exponenciální, atd.). Avšak zjištění, že znaky jsou nezávislé, okamžitě implikuje i
nekorelovanost.
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Poznámka
Výpočet základních statistických charakteristik je implementován i do prostředí MS EXCEL:
 Aritmetický průměr: PRŮMĚR(číslo1; číslo2; …)
 Medián: MEDIAN(číslo1; číslo2; …)
 Modus: MODE(číslo1; číslo2; …)
 Směrodatná odchylka: SMODCH(číslo1; číslo2; …)
 Výběrová směrodatná odchylka: - SMODCH.VÝBĚR(číslo1; …)
 Rozptyl: VAR (číslo1; číslo2; …)
 Výběrový rozptyl: VAR.VÝBĚR(číslo1; číslo2; …)
Příklad 13.1
Kontrolou pevnosti plných cihel v cihelně bylo odebráno n=20 vzorků a zjištěna pevnost v tlaku v MPa: 9,8; 11,4; 12,4; 13,4; 14,9; 10,2; 11,5; 12,6;
13,4; 15,4; 10,4; 11,7; 12,8; 13,5; 15,7; 10,7; 11,8; 12,8; 13,8; 16,6. Vypočítejte základní číselné charakteristiky statistického souboru.
Řešení

x  12,74; s 2  3, 41; s  1,85; v  6,90; A  0,39  0  četnost pevností je
vyšší směrem k nižším hodnotám

18.2.2 Statistické zpracování dat
Statistické zkoumání lze zpravidla rozdělit do tří etap:
1. shromažďování dat (příprava a sběr)
2. zpracování dat
3. rozbor dat (vyhodnocení)
18.2.2.1

Shromažďování dat

Ještě před samotným statistickým zpracováním je nutné zajistit, aby sběr dat
byl proveden s maximální pečlivostí. A to především z důvodu odstranění nežádoucích neznámých vlivů. Proces shromažďování dat můžeme rozdělit do
několika fází:
1) zadání úkolu
2) volba jednotky (např. dělník, výrobek, materiál, služba)
3) vymezení souboru (kterých jednotek se zkoumání týká)
4) určení statistického znaku (rozměr, objem, hmotnost, počet vad,…)
5) způsob měření (hodnocení) znaku (kvantitativní, kvalitativní, spojité,…)
6) sběr dat (kdo a jakým způsobem data zjišťuje a eviduje)
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18.2.2.2

Zpracování dat – grafické znázornění

Z důvodu větší přehlednosti je vhodné shromážděné informace zobrazit také
formou různých grafů, které umožňují snadnější vyhodnocení. Grafy dávají
rychlou a přehlednou představu jednak o rozložení dat uvnitř souboru a jednak
o trendech (časová řada). Z hlediska managerů jakosti jsou grafy důležitou
součástí vizuálního managementu.
Pro grafické znázornění rozložení dat v souboru se používá několik různých
typů grafů:
 Bodový graf
 Spojnicový graf (polygon)
 Histogram
 Výsečový graf (koláč)
 Krabicový graf
 Glyf (radarový graf)
Spojnicový graf
Spojnicový graf (polygon) slouží k prostému znázornění četností. Jedná se o
lomenou čáru v kartézské soustavě souřadnic spojující body, jejichž x-ová souřadnice je střed třídy (případně horní hranice třídy) a y-ová souřadnice je četnost třídy.
Obrázek 4: Spojnicový graf

Histogram
Histogram slouží ke grafickému znázornění hodnot v tabulce četností. Tento
nástroj jednoduchou formou vypovídá o chování procesu, zpřístupňuje a zprůhledňuje nepřehledné tabulky rozsáhlých číselných údajů o jednom jevu, který
vykazuje variabilitu v důsledku působení různých vlivů.
Jedná se vlastně o sloupcový diagram nad jednotlivými třídami tak, aby výška
sloupce v i-té třídě, byla absolutní četností výskytu hodnot v této třídě. Tedy na
vodorovnou osu naneseme jednotlivé intervaly (třídy) a na svislou osu četnosti.
Způsob konstrukce histogramu ukážeme na řešeném příkladu.
Tvar histogramu dále umožní posoudit:


jaké je okamžité centrování procesu (kde se nachází skutečná střední
hodnota) - to ukazuje nejvyšší sloupec neboli modální interval. Podle
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jeho polohy můžeme posoudit, zda odpovídá požadovanému středu
technických specifikací.


jaká je přesnost (jak jsou hodnoty rozptýleny). „Štíhlý" tvar histogramu
ukazuje na přesnější proces a naopak.

Základní tvary histogramu jsou:
 Symetrický histogram zvonovitého tvaru ukazuje, že sledovaný proces
je v pořádku – působí pouze náhodné vlivy.
Obrázek 5: Zvonovitý tvar histogramu
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 Dvojvrcholový histogram naznačuje smísení dvou statistických souborů
s různými charakteristikami – např. dvou různě pracujících směn, výrobních strojů atd.
Obrázek 6: Dvouvrcholový histogram
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 Histogram plochého nebo hřebenovitého tvaru signalizuje statisticky
nezvládnutý proces nebo špatné roztřídění souboru.
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Obrázek 7: Histogram plochého tvaru
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Obrázek 8: Histogram hřebenovitého tvaru

 Histogram asymetrického tvaru vypovídá například o špatném seřízení
výrobního stroje nebo o opotřebení nástroje.
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Obrázek 9: Histogram asymetrického tvaru

Příklad 13.1
Sestrojte histogram z naměřených hodnot krychelné pevnosti v tlaku betonu
po 28 dnech zrání. Dále vypočítejte aritmetický průměr, medián, modus a
směrodatnou odchylku statistického souboru.
Vzorek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

fci
[N/mm2]

30,2

28,1

28,7

29,4

34,2

22,9

32,2

28,1

39,8

27,6

32,5

29,8

29,3

33,3

28,7

Řešení
Nejprve je nutné naměřené hodnoty roztřídit do tříd. Vzhledem k počtu a
charakteru dat zvolíme počet tříd m = 4. Provedeme uspořádání statistického souboru:
22,9; 27,6; 28,1; 28,1; 28,7; 29,3; 29,4; 29,8; 30,2; 32,2; 32,5; 33,3; 34,2;
39,8
Vypočteme rozpětí souboru: R  x(15)  x(1)  39,8  22,9  16,9.
Rozpětí podělíme počtem tříd a získáme délku třídy: h 

R 16,9

 4, 225.
m
4

Jednoznačně určíme způsob zařazování zjištěných hodnot do tříd a poté určíme hranice a reprezentanty tříd a sestavíme tabulku četností (viz. Tabulka
2):
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Tabulka 2: Roztříděný statistický soubor

Třída (j)

Hranice tříd

Reprezentant
(střed třídy)
x*j

1

< 22,90; 27,13)

25,01

1

0,07

1

0,07

2

< 27,13; 31,35)

29,24

9

0,60

10

0,67

3

< 31,35; 35,58)

33,46

4

0,27

14

0,93

4

< 35,58; 39,80 >

37,69

1

0,07

15

1,00

fj

fj /n

Fj

Fj /n

Nyní už můžeme sestrojit histogram, a to tak že na vodorovnou osu vyneseme hranice tříd a na svislou osu jejich absolutní četnosti (viz. Obrázek 10).
Dále vypočteme číselné charakteristiky neroztříděného souboru:
1 n
 xi  30,32;
n i 1



aritmetický průměr: x 



medián: osmý člen v roztříděném souboru, tedy x  29, 4;



modus: xˆ  28,1;



směrodatná odchylka statistického souboru:
1 n

s    xi 2   x 2  3, 67.
 n i 1 

Obrázek 10: Histogram

Poznámka
Součástí programu MS EXCEL je nástroj Analýza dat, který mimo jiné umožňuje i snadné vytvoření histogramu. Tento nástroj však není v základní instalaci, proto je nutné ho nejdříve doinstalovat pomocí nabídky doplňky.
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Výsečový graf
Výsečový graf (koláč) se využívá ke znázornění procentuálního zastoupení
nějakých skupin nebo tříd ve sledovaném souboru. Znázorňuje tedy relativní
četnosti hodnot znaku pomocí výsečí kruhu.
10
25

35

30

Obrázek 11: Výsečový graf

Krabicový graf
Slouží ke znázornění extrémních hodnot a kvartilů uspořádaného jednorozměrného statistického souboru s kvantitativním znakem. Kvatily dělí statistický
soubor na 4 části, přičemž každá část obsahuje 25% jednotek.

Obrázek 12: Krabicový graf

Levá (pravá) strana obdélníku odpovídá tzv. dolnímu (hornímu) kvartilu statistického souboru a svislá čára uprostřed odpovídá mediánu. Výška obdélníku je
úměrná rozsahu souboru a úsečky vlevo a vpravo vyjadřují dolní a horní čtvrtinu souboru.
Glyf
Glyf (radarový graf) slouží k určení vzájemných souvislostí dvou či více objektů tím, že se porovnává míra shody jejich vlastností s ideálním stavem.
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ŠETRNOST
FIRMY K
ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ
1,3

KVALITA 1,8
2,5

DODRŽENÍ
TERMÍNU 2,3

2
1,5
1

PORADENSKÁ
ČINNOST 2,2

0,5

PROŠKOLENÍ
2

0

REAKCE NA
ZMĚNY V
PRŮBĚHU
STAVBY 1,6

KOMUNIKACE
1,7

ZPŮSOB
JEDNÁNÍ 1,7

JAKOST
PROVEDENÍ
1,9

Obrázek 13: Glyf (radarový graf) - příklad

18.2.3 Matematická statistika
Matematická statistika tvoří teoretickou část statistiky. Na rozdíl od popisné
statistiky se jedná o matematickou vědu aplikovanou přímo na problémy spojené se sběrem a pozorováním náhodných dat. Úkoly matematické statistiky
jsou:
 sběr údajů, jejich popis a analýza,
 rozšíření platnosti závěrů z malého počtu vzorků na soubor, z něhož
vzorky pocházejí,
 zpracování a vyhodnocování informací o realitě, která není známá.
Věrohodnost závěrů analýzy vyžaduje, aby:
 výrobní dávky byly vyrobeny za stejných podmínek,
 podmínky pokusu byly specifikovány předem a byly dodržovány během celého pokusu,
 vzorky byly odebrány náhodně a byly reprezentativní pro soubor, z něhož jsou odebrány.
18.2.3.1

Náhodná veličina

Matematická statistika využívá metody, které jsou založeny na předpokladu, že
zjišťované údaje jsou realizací tzv. náhodných veličin.
Náhodná veličina (náhodná proměnná) X je reálná proměnná, která nabývá náhodně reálných číselných hodnot x.
Účelem shromažďování dat je určení nějakého neznámého parametru náhodných veličin. Množina všech hodnot náhodné veličiny X se nazývá základní
soubor (populace).
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Náhodná veličina je vlastně výsledkem náhodného pokusu. Náhodný pokus je
takový pokus, který může dávat různé výsledky i při dodržení stejných podmínek. Nějaké tvrzení o výsledku náhodného pokusu, tedy o náhodné veličině, se
nazývá náhodným jevem. Míru možnosti nastoupení náhodného jevu A vyjadřuje v číselné formě jeho pravděpodobnost P(A).
Distribuční funkce náhodné veličiny je reálná funkce
F ( x)  P( X  x)  P  X  (; x)  ,

definovaná pro všechna x  (; ).
Hodnota distribuční funkce F ( x) v bodě x udává pravděpodobnost, že náhodná
veličina X nabude hodnoty menší než x. Distribuční funkce určuje tzv. rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Náhodná veličina je svou distribuční
funkcí jednoznačně určena.
Náhodná veličina může být buď diskrétní a říkáme, že má diskrétní rozdělení
pravděpodobnosti, jestliže nabývá nejvýše spočetně mnoha hodnot (počet
zmetků, vad, atd.), nebo spojitá, potom říkáme, že má spojité rozdělení pravděpodobnosti, jestliže má spojitou distribuční funkci (rozměr, hmotnost, atd.).
Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny je taková nezáporná
funkce f ( x), že pro všechna x  (; ) platí:
x

F ( x) 



f (t ) dt.



Podrobnější informace lze nalézt např. v [11] nebo[12].
Kvantily rozdělení pravděpodobnosti
Při popisu spojité náhodné veličiny se často vedle uvedených charakteristik
používají kvantily.
Kvantil je hodnota, která rozděluje soubor hodnot určitého statistického
znaku na dvě části, jedna obsahuje ty hodnoty, které jsou menší (nebo
stejné) než tento kvantil, a druha část naopak obsahuje hodnoty, které
jsou větší (nebo stejné) než kvantil.
Mějme spojitou náhodnou veličinu X s distribuční funkcí F  x  potom její Pkvantil ( P 100 % kvantil) je číslo xP , pro které platí P  F  xP  .
Používají se tyto kvantily:
 medián (prostřední kvantil): x0,5
 dolní kvartil: x0,25
 horní kvartil: x0,75
 decily: x0,10 , x0,20 ,..., x0,90
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 percentily: x0,01 , x0,02 ,..., x0,99
Poznámka
Charakteristická (zaručená) pevnost betonu v tlaku se určuje jako 5% kvantil
( x0,05 ) této veličiny. Tedy platí, že 95% ze všech naměřených hodnot by mělo
být větší než tato hodnota.
V prostředí MS EXCEL slouží k výpočtu kvantilů funkce NORMINV (pravděpodobnost; střední hodnota; směrodatná odchylka). Tato funkce po zadání
pravděpodobnostní hodnoty kvantilu, střední hodnoty a směrodatné odchylky
rozdělení vrátí hodnotu příslušného kvantilu zadaného rozdělení pravděpodobnosti.
18.2.3.2

Rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace

Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti
Binomické rozdělení - Toto rozdělení popisuje tzv. náhodný výběr
s vracením, kdy např. počítáme pravděpodobnost výroby zmetku odbíráním
určitého počtu výrobků ke kontrole, přičemž každý vzorek se po vyhodnocení
vrátí zpět do dodávky (to znamená, že může být znovu kontrolován).
Hypergeometrické rozdělení – popisuje tzv. náhodný výběr bez vracení, kdy
výběr vzorků ke kontrole probíhá bez vracení zpět do dodávky.
Poissonovo rozdělení – Obvykle se využívá pro vyjádření pravděpodobnosti
počtu nastoupení sledovaného jevu v určitém časovém intervalu (počet poruch,
katastrof, nehod, zmetků,…).
Spojitá rozdělení pravděpodobnosti
Rovnoměrné rozdělení – slouží především k simulaci reálných procesů nebo
numerickým výpočtům.
Normální rozdělení – je jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti
spojité náhodné veličiny. Tímto rozdělením pravděpodobnosti se sice neřídí
velké množství veličin, ale jeho význam spočívá v tom, že za určitých podmínek dobře aproximuje řadu jiných pravděpodobnostních rozdělení (spojitých i
diskrétních). V souvislosti s normálním rozdělením jsou často zmiňovány náhodné chyby, např. chyby měření, způsobené velkým počtem neznámých a
vzájemně nezávislých příčin. Proto bývá normální rozdělení také označováno
jako zákon chyb. Podle tohoto zákona se také řídí rozdělení některých fyzikálních a technických veličin.
Normální rozdělení N ( ,  2 ) má parametry:


 - střední hodnota normálního rozdělení charakterizuje polohu rozdělení na reálné ose,



 2 - rozptyl normálního rozdělení charakterizuje míru variability (rozptýlení kolem střední hodnoty). Odmocnina rozptylu je směrodatná odchylka  .

Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení má tvar (viz. Obrázek 14):
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Distribuční funkce normálního rozdělení s různými parametry je znázorněna na
Obrázek 15.

Obrázek 14: Hustota pravděpodobnosti normálního rozdělení s různými parametry

Obrázek 15: Distribuční funkce normálního rozdělení s různými parametry

Poznámka
Často se hovoří o tzv. normovaném normálním rozdělení. Jedná se o rozdělení
s nulovou střední hodnotou a jednotkovým rozptylem, tedy N (0,1) . Toto rozdělení dostaneme z jakékoli náhodné veličiny X s rozdělením N ( ,  2 ) transformací
U

X 



.

Hodnoty distribuční funkce tohoto rozdělení jsou tabularizovány.
Více o typech rozdělení pravděpodobnosti a jejich vlastnostech lze nalézt např.
v [11] a [12].
18.2.3.3

Náhodný výběr

Číselný vektor ( x1 ,..., xn ) (statistický soubor), který získáme n-krát opakováním náhodného pokusu, tedy pozorováním náhodné veličiny, je jinak řečeno
pozorovaná hodnota tzv. náhodného výběru ( X1 ,..., X n ) . Náhodný výběr je
vlastně tzv. náhodný vektor, čili vektor, jehož složky tvoří náhodné veličiny.
To znamená, že při realizaci náhodného výběru obdržíme obecně různé statistické soubory.
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Funkce náhodného výběru T ( X1 ,..., X n ) je tzv. výběrová charakteristika
nebo statistika. Její hodnota na statistickém souboru t  T ( x1 ,..., xn ) je
empirická charakteristika neboli pozorovaná hodnota statistiky T.
Výběrovou charakteristiku (statistiku) T volíme tak, aby nabývala hodnot blízkých nějaké předpokládané teoretické charakteristice, což je ve většině případů
nějaký neznámý parametr rozdělení pravděpodobnosti zkoumané náhodné veličiny.
18.2.3.4

Odhady parametrů rozdělení

Jak již bylo naznačeno, v drtivé většině případů jsou skutečné parametry
zkoumané náhodné veličiny neznámé, a proto je musíme odhadovat pomocí
získaného statistického souboru ( x1 ,..., xn ) .
Odhadem T parametru ε je statistika T ( X1 ,..., X n ) , která nabývá hodnot
blízkých hledanému parametru.
Podle způsobu provedení rozdělujeme odhady na odhady bodové a intervalové.
Bodové odhady
Bodový odhad parametru je pozorovaná hodnota t  T ( x1 ,..., xn ) odhadu
T na statistickém souboru ( x1 ,..., xn ) .
Intervalové odhady
Intervalový odhad (interval spolehlivosti, konfidenční interval) pro parametr ε se spolehlivostí 1 – α, kde   0;1 je interval t1 , t2 , kde t1 , t2
jsou hodnoty statistik T1 , T2 dané statistickým souborem ( x1 ,..., xn ) .
Pro statistiky T1 , T2 platí:

P T1    T2   1  
pro libovolnou hodnotu parametru  .
Spolehlivost 1 – α obvykle volíme 0,95 nebo 0,99 a uvádíme ji také v %. Spolehlivost 95% znamená, že při mnoha opakovaných výběrech s konstantním
rozsahem z daného základního souboru zhruba 95% všech intervalových odhadů obsahuje skutečnou hodnotu hledaného parametru a naopak 5% tuto hodnotu neobsahuje.
Zvýšení spolehlivosti odhadu při zachování velikosti souboru vede ke zvětšení
velikosti intervalového odhadu.
Odhady parametrů normálního rozdělení
Předpokládejme normální rozdělení N ( ,  2 ) náhodné veličiny X s parametry
 a 2.
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Bodové odhady jsou

  x , 2 

n 2
s  s02 .
n 1

Intervalový odhad střední hodnoty  při neznámém rozptylu  2 je
x  t1 / 2

s
s
,
; x  t1 / 2
n 1
n 1

kde t1 / 2 je příslušný kvantil Studentova rozdělení (viz. [11] a [12]).
Protože empirické hodnoty s 2 se vzhledem ke skutečné hodnotě parametru
 2 , kterou obvykle neznáme, častěji vychylují doleva do menších hodnot, je
výhodné tento odhad vhodně zvýšit v závislosti na velikosti statistického souboru. Proto se využívá jako odhad rozptylu výběrový rozptyl s02 a analogicky
jako odhad směrodatné odchylky výběrová směrodatná odchylka s0 .
18.2.3.5

Testování statistických hypotéz

Při sledování náhodných veličin jsme často nuceni ověřit určité předpoklady či
domněnky o jejich vlastnostech pomocí jejích pozorovaných hodnot. Jedná se
např. o rozhodnutí, zda nová technologie, seřízení stroje, reklama, změna financování, řízení firmy apod. vedly ke změně ve sledovaných parametrech
výrobku, obratu, zisku apod., anebo zda jakost dodávky výrobků či surovin má
dohodnutou úroveň.
Statistická hypotéza H je tvrzení o vlastnostech rozdělení pravděpodobnosti pozorované náhodné veličiny X. Postup, jímž ověřujeme danou hypotézu, se nazývá test statistické hypotézy.
Proti testované hypotéze H, nazývané nulová hypotéza, stavíme tzv. alternativní hypotézu H . Pro testování hypotézy H se konstruuje vhodné testovací
kritérium (statistika) T ( X1 ,..., X n ) . Obor hodnot testovacího kritéria T se za
předpokladu, že platí hypotéza H, rozdělí na dvě podmnožiny:
 Kritický obor W
 Obor nezamítnutí W (doplněk kritického oboru)
Hladina významnosti testu α vyjadřuje pravděpodobnost toho, že testovací
kritérium nabude hodnotu z kritického oboru. Obvykle volíme hladinu významnosti blízkou nule (0,05 nebo 0,01).
Jestliže pozorovaná hodnota testovacího kritéria t  T ( x1 ,..., xn ) na statistickém
souboru ( x1 ,..., xn ) padne do kritického oboru W , zamítáme hypotézu H a
současně nezamítáme alternativní hypotézu H na hladině významnosti α. Pokud pozorovaná hodnota testovacího kritéria t  T ( x1 ,..., xn ) padne do oboru
nezamítnutí W , nezamítáme hypotézu H a současně zamítáme alternativní
hypotézu H na dané hladině významnosti α.
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Důležitý je fakt, že nezamítnutí zkoumané hypotézy ještě neznamená potvrzení
její platnosti, neboť jsme na základě realizace náhodného výběru získali pouze
informace, které nestačí na její zamítnutí.
Při testování statistických hypotéz můžeme udělat dvě zásadní chyby:
 Chyba prvního druhu – hypotéza H platí a my ji zamítáme. Pravděpodobnost této chyby je hladina významnosti α.
 Chyba druhého druhu – Hypotéza H neplatí a my ji nezamítáme.
Pravděpodobnost této chyby se nazývá síla testu.
Více o testování statistických hypotéz lze nalézt v [11] a [12].
Poznámka
Testování statistických hypotéz umožňuje i program MS EXCEL, a to v nástroji analýza dat.
Obvyklým výstupem většiny softwarů, které umožňují testování statistických
hypotéz, však není přímo zamítnutí či nezamítnutí hypotézy, ale tzv. Phodnota, která udává mezní hladinu významnosti, při které bychom danou hypotézu ještě zamítali. Hypotézu H zamítáme na hladině významnosti α, jestliže
P-hodnota je menší než α.

Obrázek 16: P-hodnota

18.2.4 Příklady k procvičení
Příklad 13.2
Při zkouškách pevnosti v tlaku betonu byly zjištěny následující hodnoty:
19,5; 24,6; 25,4; 18,6; 18,7; 30,1; 20,4; 31,8; 15,7; 31,1; 22,8; 24,1; 25,9;
23,9; 29,0 v MPa. Určete aritmetický průměr, směrodatnou odchylku, variační koeficient a variační rozpětí.
Řešení
x  24,1 MPa; s  4,93 MPa; v  4,89; R  16,1 MPa

Příklad 13.3
V 50-ti pracovních dnech byla sledována výroba železobetonových pražců.
Byly získány následující údaje o denní produkci v (ks):
1430 1283 1455 1385 1567 1256 876 1678 1359 1097 963 1386 1481 1437
1456 1240 986 1567 1468 1380 1070 1211 1456 1098 1156 1411 984 1312
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1481 1238 1420 1530 1249 1347 1245 1529 1134 1413 1456 1007 1324
1243 1297 975 1387 1076 1237 1431 1211 1270
Uvedený statistický soubor roztřiďte, znázorněte histogram pro absolutní i
kumulativní četnosti a vypočtěte aritmetický průměr, rozptyl a směrodatnou
odchylku denní produkce.
Řešení
Pro 9 tříd o délce h  100 a v rozmezí 850 až 1750 dostaneme:

x  1298 ks; s 2  34196; s  184,92 ks
Příklad 13.4
Pro výstavbu ocelové konstrukce bylo u dodavatele provedeno 225 měření
tloušťky tabule hrubého plechu jmenovité tloušťky 6 mm. Naměřené hodnoty
jsou po roztřídění uvedeny v následující tabulce:
Tloušťka
v mm
Počet
plechů

<5,85;5,95)

<5,95;6,05)

<6,05;6,15)

<6,15;6,25)

<6,25;6,35)

<6,35;6,45)

5

77

85

45

10

3

Sestavte histogram a vypočtěte průměrnou hodnotu a směrodatnou odchylku
tloušťky tabule plechu.
Řešení
Pro středy tříd 5,9;…; 6,4 je x  6,0942; s  0,009256 .
Kontrolní otázky
Vyjmenujte základní charakteristiky polohy a variability statistického souboru.
Jaké jsou dvě základní kategorie statistických znaků a v čem se liší?
Co je to statistický a základní soubor a jaký je jejich vztah?
Co je to absolutní a relativní četnost třídy?
Popište kroky při konstrukci histogramu.
Co určuje distribuční funkce?
Jaké jsou parametry normovaného normálního rozdělení?
Jaký je vztah mezi aritmetickým průměrem a střední hodnotou normálního
rozdělení pravděpodobnosti?
Co je nejlepším bodovým odhadem parametrů µ a σ?
Jaký význam má mezilaboratorní porovnávání?
Vysvětlete pojem „rozpoznatelnost trendů“?
Jaké statistické metody je možné použít pro hodnocení kvality výsledků?

Autotest
20) Variační koeficient je
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a) podíl aritmetického průměru a směrodatné odchylky
b) podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměru
c) násobek směrodatné odchylky
21) Vyberte nepravdivý výrok.
a) Pokud jsou dvě veličiny korelované, jsou i závislé.
b) Pokud jsou dvě veličiny závislé, jsou i korelované.
c) Korelační koeficient je mírou lineární závislosti.
22) Histogram slouží ke
a) znázornění procentuálního zastoupení jednotlivých skupin v souboru.
b) znázornění rozložení hodnot statistického souboru.
c) znázornění extrémních hodnot a kvartilů uspořádaného
jednorozměrného statistického souboru s kvantitativním znakem.
23) Mezi spojité rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny nepatří
a) Normální rozdělení
b) Rovnoměrné rozdělení
c) Poissonovo rozdělení
24) Po převzetí vzorku laboratoří je vzorek vždy:
a) označen interním číslem a uskladněn podle požadavků
zákazníka/specifikace do doby analýzy,
b) změřen, zvážen a uskladněn,
c) ponechán v přirozenám prostředí.

18.3 Regulační diagram
Regulační diagram je základním nástrojem statistické regulace. Statistická regulace představuje zpětnovazební systém, jehož základním cílem je dosažení a
udržení stavu, ve kterém proces probíhá na přípustné a stabilní úrovni, zajišťující shodu výrobku se specifikací a splnění požadavků zákazníka. Statistická
regulace je založena na strategii prevence, tedy na strategii, která předchází
vzniku neshodných výrobků, protože svoji pozornost soustřeďuje tam, kde
kvalita vzniká a lze ji proto ovlivnit. Touto strategií lze výrazně snížit náklady
na kontrolu, materiál, čas a mzdy na výrobu neshodných výrobků. Dále představuje zásadní posun oproti dříve prosazované strategii detekce, která se
zejména soustředila na následnou kontrolu již vyrobených výrobků.
Regulační diagram je jednoduchý grafický nástroj umožňující odlišit variabilitu
procesu vyvolanou vymezitelnými (zvláštními) příčinami od variability vyvolané náhodnými příčinami. To je velice důležité pro nalezení vodných aktivit
zlepšování kvality.
Regulační diagram je vhodný pro zpracování obdobného souboru údajů jako
histogram. Na rozdíl od histogramu však zobrazuje vývoj sledovaného jevu
v čase.
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Vývoj sledovaných charakteristik procesu je zobrazen vůči tzv. regulačním
mezím (limitům). Překročení mezí je signálem, že něco není v pořádku - proces
není statisticky zvládnutý a že je nutný zásah (řešení).
Stanovení hodnot regulační mezí záleží na charakteru procesu a také velkou
měrou na požadavcích zákazníka. Ve stavebním inženýrství se někdy dolní
regulační mez stanoví jako minimální požadovaná hodnota sledované veličiny
a horní regulační mez jako ekonomická hranice, tedy limit, při jehož překročení se výrobní proces stává neoptimálně vydělečným vzhledem k požadavkům
zákazníka.

Obrázek 17: Regulační diagram: USL - Horní regulační mez; LSL - Dolní regulační mez;
TARGET – centrální přímka (požadovaná hodnota sledované veličiny)

Regulační diagramy se v praxi používají po dvojicích, přičemž jeden diagram
vždy ukazuje vývoj charakteristiky polohy (ar. průměr, medián) a druhý charakteristiky variability (rozpětí, směrodatná odchylka,…). Nejpoužívanější
dvojící regulačních diagramů je x , R , tedy pro aritmetický průměr a rozpětí.
Jeden vynesený bod do grafu je většinou určen jako hodnota skupiny výsledků,
které mají vzájemný vztah (např. jsou vyrobeny v po sobě jdoucím pořadí, jedná se o výsledky jedné směny, atd.). V praxi se nejběžněji používají dvou až
pětičlenné skupiny výsledků zkoušek.
Jak bylo naznačeno, regulační diagram nám umožňuje nejenom znázornění
variability procesu, ale i znázornění vývoje procesu v čase. Důležité je především sledování tzv. trendů. Na obrázcích Obrázek 18 až Obrázek 21 jsou znázorněny základní typy regulačních diagramů.

Obrázek 18: Regulační diagram se vzrůstajícím trendem (může naznačovat opotřebení pracovního nástroje nebo přístroje)

Obrázek 19: Regulační diagram s klesajícím
trendem (může naznačovat opotřebení pracovního nástroje nebo přístroje)
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Obrázek 20: Regulační diagram s příliš
vysokou variabilitou – je potřeba proces
sledovat a zabránit překročení regulačních
mezí.

Obrázek 21: Regulační diagram s příliš nízkou
variabilitou – je potřeba zvážit zda je tak vysoká přesnost procesu ekonomicky rentabilní.

18.4 Hodnocení způsobilosti procesu
18.4.1 Indexy způsobilost a výkonnosti
V technické praxi často narážíme na požadavek srovnat požadavky zákazníka,
většinou dány tolerancemi, se šířkou procesu. V předchozí části jsme si ukázali, že za tímto účelem je možné využít regulační diagram. Tento nástroj však
přímo nehodnotí způsobilost procesu jako takovou, nýbrž statistickou stabilitu,
která vyjadřuje jak moc se variabilita a centrace procesu mění v čase. Teprve
po dosažení statistické stability procesu (regulační diagramy nepoukazují na
žádné trendy jak v centraci, tak i ve variabilitě procesu a výstupní hodnoty procesu se pohybují ve stanovených regulačních mezích) je možné přistoupit
k hodnocení způsobilosti.
Za tímto účelem byly definovány indexy způsobilosti c p , c pk a indexy výkonnosti p p , p pk . Obě skupiny indexů se počítají obdobně, liší se pouze použitím
krátkodobé směrodatné odchylky  within nebo dlouhodobé směrodatné odchylky  overall (viz Obrázek 22).
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Obrázek 22: Způsobilost a výkonnost procesu - krátkodobá (vnitřní) a dlouhodobá (vnější) směrodatná odchylka

Indexy způsobilosti procesu
Indexy způsobilosti procesu počítáme podle následujících vzorců
cp 

USL  LSL
,
6   within

 USL     LSL 
c pk  min 
;
,
3


3


within
within 

kde USL (LSL) je dolní (horní) regulační mez, je  within vnitřní (krátkodobá) směrodatná odchylka a µ je odhad střední hodnoty procesu (aritmetický průměr).
Indexy výkonnosti procesu
Indexy způsobilosti procesu počítáme podle následujících vzorců
pp 

USL  LSL
,
6   overall

 USL     LSL 
p pk  min 
;
,
 3   overall 3   overall 
kde USL (LSL) je dolní (horní) regulační mez, je  overall vnější (dlouhodobá) směrodatná odchylka a µ je odhad střední hodnoty procesu (aritmetický průměr).
Indexy c p a p p srovnávají pouze toleranční rozpětí s šířkou procesu, kdežto
indexy c pk a p pk jsou citlivé i na centrování procesu.
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Ve strojírenském průmyslu se běžně proces považuje za způsobilý pokud:
c p , c pk  1,67 a p p , p pk  1,33 . Tyto hodnoty jsou závislé na požadavcích zákazníka a mohou se velmi výrazně lišit.

18.4.2 Postup určování způsobilosti procesu
Při určování způsobilosti procesu je důležité dodržovat následující postup:
1. Pomocí regulačního diagramu se zhodnotí stabilita procesu. Pokud proces není stabilní, je nejdříve nutné podniknout technologické kroky
k odstranění těchto problémů.
2. Pokud je proces statisticky stabilní, je nutné ověřit normalitu sledované
veličiny (testy dobré shody). Na tuto fázi se v praxi velice často zapomíná, přitom hraje velmi důležitou roli. Při hodnocení způsobilosti nenormálního procesu s využitím klasických definic indexů způsobilosti a
výkonnosti může nastat případ, že zamítneme proces, který ve skutečnosti způsobilý je. Při zjištěné nenormalitě procesu zle postupovat dvojím způsobem:
a. Provedeme transformaci dat na normální a můžeme pokračovat
ve standardním hodnocení.
b. Můžeme využít nástrojů analýzy způsobilosti pro nenormálně
rozdělená data.
3. Sestavíme histogram hodnot procesu s vynesenými regulačními mezemi
LSL a USL a vypočteme indexy způsobilosti a výkonnosti procesu (viz
Obrázek 23). Dále je možné jednoduše vypočíst kolik výrobků (výsledků procesu) z milionu bude pod (nad) dolní (horní) regulační mezí. Tato
hodnota se označuje PPM (Parts Per Milion). Hodnocení způsobilosti
procesu se provádí jak vnitřní tak vnější. Vnitřní je s využitím krátkodobé směrodatné odchylky  within a vnější s dlouhodobou směrodatnou
odchylkou  overall (viz Obrázek 22 a Obrázek 23).

Obrázek 23: Hodnocení způsobilosti procesu - histogram a indexy způsobilosti a výkonnosti
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V dnešní době je výhodné využít při hodnocení způsobilosti procesu specializovaný software. Prostředí MS EXCEL není vždy vhodný nástroj a to především z důvodu absence statistických testů normality. Velmi výhodné je zpracovávat tuto problematiku například v prostředí MINITAB 15 nebo STATISTICA, kde je k dispozici celá řada nástrojů velmi usnadňujících práci.
Kontrolní otázky
K čemu slouží regulační diagram?
Jaký je rozdíl mezi indexy způsobilosti a výkonnosti?
Popište proceduru vyhodnocení způsobilosti procesu.

18.5 Zkoušení způsobilosti zkušebních laboratoří
Norma ČSN EN ISO/IEC 17025 [1] uvádí, že laboratoř v průběhu posuzování
pro potřeby akreditace je povinna prokázat svou způsobilost. Způsobilost zkušební laboratoře můžeme definovat jako její schopnost provádět měření. Zkoušení způsobilosti je považováno za jeden z významných nástrojů, který laboratoři napomáhá prokázat její způsobilost akreditačnímu orgánu nebo jiné třetí
straně [15].
Mezi různé druhy zkoušení způsobilosti, které mohou být používány laboratořemi a uznávány akreditačními orgány patří:
 zkoušení způsobilosti (PT) organizované dalšími nezávislými organizacemi jako jsou akreditační orgány, nebo organizacemi jako jsou ILAC,
EA, APLAC a IRMM,
 mezilaboratorní porovnání (ILC/MPZ) organizované dostatečným počtem laboratoří jako jednorázová či kontinuální studie,
 poskytnutí interního vzorku nebo objektu další laboratoři nebo více externím laboratořím za účelem porovnání údajů.
Zkoušení způsobilosti (PT)
Vyhodnocení výkonnosti účastníka(laboratoře) vůči předem stanoveným
kriteriím pomocí mezilaboratorního porovnání.
Mezilaboratorní porovnávací zkoušky (MPZ)
Organizace, provedení a vyhodnocení zkoušky na téže nebo podobné zkušební položce dvěma nebo více laboratořemi podle předem stanovených
podmínek.
Mezilaboratorní porovnávací zkoušky se organizují pro různé účely, které můžeme shrnout do oblastí:


porovnávání národních etalonů v rámci metrologických laboratoří, při
kterém se účastní několik zemí za účelem zabezpečení jednotnosti měření v mezilaboratorním měřítku,



certifikace referenčních materiálů v případech, kdy neexistuje vhodná
metoda dávající spolehlivé výsledky,
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mezilaboratorní porovnávání v rámci prověrky systému jakosti a



testování různých analytických metod.

Laboratoř by měla definovat svou úroveň a četnost účasti ve zkoušení způsobilosti po pečlivé analýze svých dalších opatření zabezpečování kvality (QA),
zvláště těch, které jsou schopny odhalit, kvantifikovat a sledovat jakou tendenci má vychýlení (bias) deklarované velikosti. Účast by měla záviset na rozsahu,
v jakém se taková další opatření uplatňují. Mezi další opatření zabezpečování
kvality (QA) patří (ale nejsou omezeny jen na tyto):
 pravidelné používání (certifikovaných) referenčních materiálů,
 porovnávání analýz nezávislými technikami,
 účast na vývoji/validaci metod a/nebo ve studiích charakterizace referenčních materiálů,
 používání opatření vnitřního řízení kvality,
 další porovnávání provedené v laboratoři nebo mezi laboratořemi, např.
analýza slepých vzorků v laboratoři.
Při určování přiměřené „četnosti” a „úrovně” účasti laboratoří ve zkoušení způsobilosti je třeba stanovit úroveň rizika, která odpovídá laboratoři, odvětví, ve
kterém působí, nebo používané metodice. Úroveň rizika lze stanovit například
na základě:
 počtu prováděných zkoušek/kalibrací/měření,
 fluktuace odborného personálu,
 zkušeností a znalostí odborného personálu,
 zdrojů pro metrologickou návaznost (např. dostupnost referenčních materiálů, národních etalonů atd.),
 známé stability či nestability měřicí techniky,
 významu a konečného použití zkušebních/kalibračních údajů (např. oblast soudních analýz představuje oblast vyžadující vysokou úroveň jistoty).
Je nutno respektovat, že existují odvětví, kde je účast v PT obtížná, a to
v důsledku technických charakteristik měření, nedostatku programů PT, nízkého počtu laboratoří v daném odvětví atd. V některých oblastech může být
zkoušení způsobilosti možné nebo ekonomicky přijatelné jen pro části prováděných zkoušek/kalibrací (např. zkoušek EMC na jednoduchých objektech pro
omezený počet měřených veličin). V těchto oblastech je vhodné dávat přednost
jiným nástrojům zabezpečení/řízení kvality (QA/QC).
Program zkoušení způsobilosti
Zkoušení způsobilosti navržené a prováděné pro specifickou oblast zkoušení, měření, kalibrace nebo inspekce v jednom či více cyklech.
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18.5.1.1

Bilaterální programy zkoušení způsobilosti

Tam, kde nejsou k dispozici vhodné programy PT, je možné využít tzv. bilaterálních zkoušek způsobilosti, při kterých je zkušební materiál připraven kompetentní laboratoří (laboratoř splňující požadavky ČSN EN ISO/IEC 17 025
nebo ČSN EN ISO 15189) a poskytnut laboratoři jiné. Obě pracoviště by se
měla MPA 30-03-.. na podmínkách této zkoušky dohodnout předem včetně
hodnocení výsledků a stanovení kritérií uspokojivého výsledku (viz dokument
EA-3/04). Vlastní hodnocení výsledků takového programu by měla provést
nezávislá odborně způsobilá osoba. ( Viz také norma ČSN EN ISO/IEC17043,
příloha A.3.3 Programy s rozdělenými vzorky).
18.5.1.2

Zahraniční programy zkušení způsobilosti

EA (European Co-operation for Accreditation) iniciuje mezinárodní programy
zkoušení způsobilosti laboratoří na podporu multilaterální dohody EA, k řešení
problémových podnětů v rámci EA a dále v některých specifických oblastech
zkoušení, měření i kalibrací. Mezinárodní programy PT jsou využívány k hodnocení efektivity a celkového fungování multilaterální dohody. Vzhledem k
tomu, že většina těchto mezinárodních programů PT poskytuje účast akreditovaným laboratořím, které nominuje příslušný akreditační orgán, zdarma, ČIA
důrazně doporučuje laboratořím účastnit se těchto mezinárodních programů.
Informace o těchto programech lze najít na webu ČIA. V případě, že laboratoř
neprokáže jiný způsob zajištění kvality výsledků, např. neúčastní se jiných
programů PT v dané oblasti, může ČIA účast v těchto zahraničních programech, které jsou poskytovány zdarma, vyžadovat jako povinnou.

18.5.2 Četnost, přiměřenost a úroveň účasti laboratoří v PT
obecně
Laboratoře by měly v prvním kroku identifikovat ty pracovní podobory, které
se vztahují na zkoušky a kalibrace v rozsahu akreditace.
V zásadě by se laboratoř měla účastnit specifického zkoušení způsobilosti pro
každou používanou techniku měření, pro každou měřenou vlastnost a každý
předmět. Avšak je zřejmé, že toto je pravděpodobně jak logisticky tak ekonomicky neproveditelné. Akreditační orgány by měly tudíž očekávat, že laboratoře identifikují skupiny souborů technik měření, vlastností a předmětů, kde výsledek PT pro jeden soubor z této skupiny může mít přímý vztah pro další soubory technik měření, vlastností a předmětů v takové skupině. Tyto skupiny
souborů technik měření, vlastností a předmětů se označují jako pracovní podobor.
Pracovní podobor tak, jak je definován výše, může obsahovat více než jednu
techniku měření, vlastnost nebo předmět, pokud je možné prokázat jejich rovnocennost a srovnatelnost. Pokud laboratoř určuje pracovní podobor, je prvním
hlediskem, že by tento neměl obsahovat odlišné odborné kompetence. Odlišné
odborné kompetence lze obvykle určit na základě potřeby odlišné kvalifikace,
výcviku a používání odlišného zařízení, znalostí nebo zkušeností.
Při určování pracovních podoborů je vhodné uvážit postup po krocích, kdy se
postupuje od techniky měření přes vlastnosti k předmětům. To proto, že s větší
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pravděpodobností bude existovat několik předmětů a/nebo vlastností spojených
s jednou technikou měření pro daný pracovní podobor než naopak:
 ve vztahu k technice měření: Je možné, ale není to obvyklé, zahrnovat
různé měřicí techniky do téhož pracovního podoboru.
 ve vztahu k měřené, stanovované nebo identifikované vlastnosti: Je
možné zahrnout více než jednu vlastnost (parametr) do téhož pracovního podoboru.
 ve vztahu ke zkoušeným předmětům: Je možné zahrnout různé předměty do téhož pracovního podoboru za předpokladu, že matrice, objekty
nebo materiály, které představují, jsou v podstatě ekvivalentní.
Když si laboratoř stanoví, že do jednoho pracovního podoboru zahrne více než
jednu techniku měření, vlastnost nebo předmět, měl by akreditační orgán hodnotit, zda laboratoř může zdůvodnit a prokázat ekvivalenci. To lze například
obvykle učinit na základě:
 údajů z validace metody nebo
 používáním stejné standardní metody.
Jakmile laboratoř určí svoje pracovní podobory, lze považovat „úroveň účasti”
za definovanou. Akreditační orgány též potřebují hodnotit vhodnost „četnosti”
účasti laboratoře v PT, odrážející úroveň rizika a měly by očekávat, že laboratoř si stanoví minimální četnost účasti pro každý svůj pracovní podobor.
Je třeba též brát v úvahu, že podle ISO/IEC 17025:2005 (5.9.1) by laboratoř
měla mít postupy řízení kvality (zkoušení způsobilosti je jedním z nich) a tyto
postupy by měly být plánovány. Proto jakmile je stanovena „úroveň” a „četnost” účasti, očekává se, že laboratoře si zpracují svoji strategii zkoušení způsobilosti zohledňující faktory zdůrazněné výše. Rozsah a obsah této strategie
bude záviset na okolnostech a rozsahu činnosti jednotlivé laboratoře a tato by
být součástí celkové strategie řízení kvality laboratoře.
Doporučuje se, aby strategie zahrnovala nejméně jeden akreditační cyklus (období mezi opakovaným celkovým posouzením) a aby tato strategie byla v laboratoři přezkoumávána z hlediska její vhodnosti s roční periodicitou, obvykle v
rámci přezkoumání systému managementu.
Klasifikace pracovních podoborů může být odlišná pro každou laboratoř a z
těchto důvodů by akreditační orgány měly očekávat, že laboratoře budou
schopny uvést odborné důvody, které je vedly k rozhodnutím o „úrovni” a
„četnosti” účasti ve zkoušení způsobilosti. Doporučuje se, aby laboratoře toto
zdůvodnění dokumentovaly.

18.5.3 Politika ČIA v oblasti PT
K monitorování platnosti zkoušek/kalibrací/vyšetření by měly být přednostně
využívány takové programy zkoušení způsobilosti, které splňují požadavky
normy ČSN EN ISO/IEC 17043. ČIA doporučuje přednostně účast v programech PT, které organizují poskytovatelé, u kterých bylo splnění těchto požadavků potvrzeno akreditací podle výše uvedené normy.
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ČIA uplatňuje v oblasti využívání zkoušení způsobilosti při posuzování a v
procesu akreditace tuto politiku:
 zkoušení způsobilosti je považováno za důležitý nástroj k prokázání
odborné způsobilosti a k udržování kvality výkonnosti laboratoře resp.
Inspekčních nebo certifikačních orgánů (v relevantních případech),
 akreditované subjekty musí mít pro aktivity ve zkoušení způsobilosti
stanoven plán účasti, který je pravidelně dle potřeb revidován s přihlédnutím např. k personálním změnám, změnám metodiky či přístrojového
vybavení,
 četnost účasti a výsledky ve zkoušení způsobilosti jsou pravidelně posuzovány v rámci posuzování splnění požadavků pro vydání Osvědčení
o akreditaci a při dozorových aktivitách. Výsledy těchto posuzování
jsou zohledněny při rozhodování o akreditaci a mohou mít vliv i na stanovení intervalů pravidelných dozorových návštěv a rozsahu posuzování při dozorových aktivitách,
 akreditované subjekty musí hodnotit výsledky své účasti ve zkoušení
způsobilosti a v případě neuspokojivých výsledků analyzovat příčinu
těchto neshod a přijímat vhodná opatření k nápravě. O této činnosti musí být vedeny záznamy. Akreditované subjekty pravidelně jeden měsíc
před pravidelnou dozorovou návštěvou informují akreditační orgán o
své účasti ve zkoušení způsobilosti i o řešení příčin neuspokojivých výsledků formou Zprávy o účasti ve zkoušení způsobilosti (vzor zprávy
viz. www.cai.cz),
 při posuzování je vyžadováno splnění požadavků týkajících se zkoušení
způsobilosti stanovené regulačními orgány, průmyslovými nebo odbornými sekcemi, organizacemi nebo dalšími zainteresovanými stranami.
Přihlíží se také ke zvyklostem zavedeným v dané oblasti. Při posuzování je hodnocena efektivita účasti ve zkoušení způsobilosti a je kladen
důraz na přijímání vhodných nápravných opatření tam, kde jsou potřeba.
 ČIA přezkoumává plány zkoušení způsobilosti, které jsou součástí řízené dokumentace akreditovaného subjektu s ohledem na jejich vhodnost
a dostatečnost vzhledem k rozsahu akreditace. K vypracování tohoto
plánu je vhodné využít dokument EA-4/18.
 ČIA poskytuje akreditovaným subjektům přehledy dostupných programů zkoušení způsobilosti (www.cai.cz) a odkazy na další zdroje informací s důrazem na výběr vhodného poskytovatele zkoušení způsobilosti
jako vhodného významného dodavatele vzhledem k plnění požadavků
normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
 ČIA přednostně akceptuje účast v akreditovaných programech PT, které
nabízejí akreditovaní poskytovatelé. Pokud však takové programy nejsou dostupné, akceptuje i účast v národních nebo mezinárodních programech, které jsou otevřené a transparentní, tzn., poskytují potřebné
informace o způsobu organizace, provedení a vyhodnocení PT včetně
prezentování výsledků. V takovém případě musí být laboratoř schopná
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doložit záznam o posouzení kompetentnosti poskytovatele PT, jejichž
programů se zúčastní.
 ČIA může připravit vzdělávací akce se zaměřením na analýzu potřeb
účasti ve zkoušení způsobilosti a tvorbu plánu ve zkoušení způsobilosti
s ohledem na:
o výběr vhodného typu položky zkoušky způsobilosti (vzorek, výrobek, artefakt, referenční materiál, část zařízení, měřicí etalon),
o dostatečnou četnost ve zkoušení způsobilosti, 5 MPA 30-03-12
o skutečnost, že zkoušení způsobilosti je možno využít jako nástroj pro vzdělávání a řízení rizik,
o potřebu účasti ve zkoušení způsobilosti, které jsou pro účely akreditace požadovány jiným orgánem, jako je např. regulační orgán, průmyslový nebo odborný sektor nebo EA,
o vhodnost účasti laboratoří na zkoušení způsobilosti organizovaném k charakterizaci referenčních materiálů, validaci metod,
atd.
 ČIA si je vědom, že v některých oblastech zkoušení/kalibrací/vyšetřování vhodné formy zkoušení způsobilosti neexistují
nebo nejsou praktické. V takových případech musí laboratoře zavést jiné vhodné způsoby hodnocení a monitorování výkonnosti.

18.5.4 Povinnosti laboratoří v oblasti PT
Laboratoře by měly při plánování úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti postupovat dle dokumentu EA-4/18. Laboratoř by měla definovat svou
úroveň a četnost účasti ve zkoušení způsobilosti po pečlivé analýze svých dalších opatření zabezpečování kvality (pravidelné používání referenčních materiálů, porovnávání analýz nezávislými technikami, účast na vývoji metod nebo
na studiích k charakterizaci referenčních materiálů, analýzy slepých vzorků,
atd.)
Laboratoře by dále měly zvážit úroveň rizika, která odpovídá laboratoři, odvětví, ve kterém působí, nebo používané metodice. Laboratoř musí dále splnit
legislativní požadavky na četnost účasti ve zkoušení způsobilosti, vzaty v úvahu musí být i zavedené zvyklosti v daném oboru.
Plán účasti ve zkoušení způsobilosti musí zahrnovat období mezi dvěma akreditacemi.
Program účasti ve zkoušení způsobilosti musí být vypracován na jeden rok s
uvedením konkrétních názvů programů PT a termínů dle ročních plánů poskytovatele.
Laboratoře by měly v prvním kroku identifikovat všechny pracovní podobory,
které se vztahují na zkoušky a kalibrace v rozsahu akreditace. Mělo by být
vzato v úvahu, že zkouška je definována měřenou vlastností, použitou technikou měření a předmětem zkoušení. V zásadě musí být v rámci plánu účasti pro
dané období pokryty všechny používané techniky měření (např. vážkové stanovení, spektrofotometrie, zkoušky tahem, atd.), všechny měřené vlastnosti-

- 90 (118) -

Zajišťování kvality výsledků zkoušek

veličiny (arzén, bilirubin, E.coli, hluk, tvrdost, délka, atd.) i všechny předměty
zkoušek /kalibrací (voda, beton, krev, ovzduší, atd.).
Příklady pracovních podoborů:
 Stanovení polychlorovaných bifenylů pomocí GC-MS v půdách a odpadních kalech
 Stanovení počtu Escherichia coli v masu a zelenině
 Screening návykových látek v moči metodou ELISA
 Stanovení hormonů chemiluminiscencí v krvi
 Senzorická analýza pitné vody
 Vzorkování odpadní vody automatickými vzorkovači
 Zkouška plastů tahem
 Zkouška tvrdosti podle Rockwella
 Atd.
Klasifikace pracovních podoborů může být odlišná pro každou laboratoř, podobně i úroveň rizika. ČIA očekává, že laboratoře budou schopny uvést odborné důvody, které je vedly k rozhodnutí o úrovni a četnosti účasti ve zkoušení
způsobilosti, která je uvedena v jejich plánu a programu účasti v PT. Laboratoře musí toto zdůvodnění dokumentovat

18.5.5 Mezilaboratorní porovnávání
V souvislosti s MPZ si nejprve uveďme některé základní pojmy:
Správnost
Správnost se týká těsnosti shody mezi aritmetickým průměrem velkého
počtu výsledků zkoušek a pravou nebo přijatou referenční hodnotou.
Technika měření
Proces zkoušení/kalibrace/identifikace vlastnosti včetně jakékoliv
předúpravy vzorku dodaného laboratoři pro provedení měření na příslušném měřicím zařízení (např. ICP-MS, tvrdosti podle Rockwella, PCR,
mikroskopie, měření síly).
Vlastnost
Veličina, která je měřena (např. arzen, tuk, kreatinin, délka, tvrdost, síla).
Předmět
Položka, na kterou se aplikuje technika měření (např. půda, zelenina, sérum, polystyren, beton).
Úroveň účasti
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Počet pracovních podoborů, které si organizace stanoví v rámci svého
rozsahu činnosti, a z něho vyplývající počet specifických zkoušek způsobilosti, u kterých by se měla zvažovat účast.
Četnost účasti
Vyjadřuje, jak častou účast ve zkoušení způsobilosti si laboratoř určí pro
daný pracovní podobor. Četnost se může lišit pro jednotlivé pracovní podobory v rámci jedné laboratoře i mezi jednotlivými laboratořemi v rámci stejného pracovního podoboru.
Pracovní podobor
Oblast odborné způsobilosti definovaná minimálně jednou technikou
měření, vlastností a předmětem, které navzájem souvisejí (např. stanovení arzenu v půdě pomocí ICP-MS).
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Shodnost
Shodnost se týká těsnosti shody mezi výsledky zkoušek.
Korektnost
Korektnost se používá jako souhrnný termín pro správnost a shodnost,
které vymezují chybu jednotlivého (individuálního) analytického měření.
Opakovatelnost výsledku měření
Těsnost shody mezi výsledky po sobě následujících měření téže měřené
veličiny provedených za stejných podmínek měření. Tyto podmínky jsou
podmínkami opakovatelnosti, do kterých se zahrnuje: tentýž postup měření, tentýž pozorovatel, tentýž měřicí přístroj použitý za stejných podmínek, totéž místo a opakování v proběhu krátké časové periody. Kvantitativně může být opakovatelnost vyjádřena charakteristikami rozptylu
výsledků.
Reprodukovatelnost výsledku měření
Reprodukovatelnost (výsledků měření) těsnost shody mezi výsledky měření téže měřené veličiny provedených za změněných podmínek měření.
Pokud má být údaj o reprodukovatelnosti platný, musí být specifikovány
změněné podmínky, zejména: princip měření, metoda měření, pozorovatel, měřicí přístroj, referenční etalon, místo, podmínky použití, čas. Kvantitativně může být reprodukovatelnost vyjádřena charakteristikami rozptylu výsledků.
Základní podmínkou pro organizaci MPZ je, že musí být organizované z jednoho centra (organizátora), které připraví, rozešle vzorky a provede závěrečné
vyhodnocení. Je pochopitelné, že na organizátora jsou kladené určité požadavky. Tato požadavky shrnuje norma ČSN EN ISO/IEC 17043: Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti [15]. Organizátor (podle
[15] poskytovatel zkoušení způsobilosti) musí mít pracovníka, který rozumí
problematice měření a dokáže operativně reagovat na vzniklé problémy a pracovníka, který má zkušenosti se statistickým zpracováním dat a plánováním
experimentu.
Mezilaboratorní porovnávací měření zle rozdělit do několika částí:
 Organizační (administrativní) část – Určení kdo, co a jakým způsobem se bude měřit.
 Rozesílání vzorků - Musí se dodržet identičnost vzorků a zabezpečit
návaznost.
 Předběžné statistické vyhodnocení – V centru MPZ se shromáždí
všechny výsledky měření. Provede se základní statistické zpracování:
vyhodnocení základních statistických parametrů pro každou skupinu
výsledků, testy na odlehlé hodnoty a testy dobré shody.
 Setkání zodpovědných pracovníků – vyjasnění veškerých problémů
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 Závěrečné zpracování výsledků – Zde se vyhodnotí testy dobré shody, testy homogennosti rozptylů a testy homogennosti středních hodnot.
Identifikují se laboratoře, které se statisticky významně odlišují. Na závěr organizátoři MPZ vypracují závěrečný protokol, který obdrží každý
z účastníků.
Základem statistické analýzy je kritické zhodnocení údajů podle ČSN EN
5725-2 [16], tedy zjištění a ošetření podezřelých a odlehlých hodnot a dalších
nepravidelností. Toto zhodnocení se provádí prostřednictvím Mandelových
statistik (grafické zhodnocení) a především pomocí Grubbsových a Cochranových testů (numerické zhodnocení). Dalšími sledovanými statistickými parametry jsou mezilaboratorní rozptyl, rozptyl opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a na ně navazující charakteristiky opakovatelnost a reprodukovatelnost.
Výsledkem programu PrZZ je zhodnocení výkonnosti účastníků podle ČSN
EN ISO/IEC 17043 [15], které se skládá z určení vztažných hodnot a jejich
nejistot a následného porovnání s výsledky zkoušek účastníků MPZ.
Předpokladem pro použití těchto metod je jednovrcholové rozdělení pravděpodobnosti naměřených dat. Dále označme p počet účastnících se laboratoří
označených indexem i = 1,…, p, z nichž každá provedla n zkoušek.
Ke zjišťování odlehlých hodnot se používají dva základní statistické testy. Prvním z nich je Cochranův test, který je testem vnitrolaboratorních variabilit (je-li
počet měření jedné veličiny v jedné laboratoři > 2) a používá se jako první.
Pokud tento test označí výsledky jedné z laboratoří jako odlehlé, musí se laboratoř vyřadit a test zopakovat. Druhý test (Grubbsův) je předně testem mezilaboratorní variability a lze ho rovněž použít, když Cochranův test vzbudí podezření, zda vysoké vnitrolaboratorní rozptýlení lze připsat na vrub pouze jednoho z výsledků zkoušek. Oba tyto testy předpokládají vyváženost experimentu,
tedy mělo by platit, že počet zkoušek v jedné laboratoři pro stanovení jedné
veličiny je konstantní.
Při zjišťování vybočujících nebo odlehlých hodnot mohou nastat tři případy:





Je-li testová statistika menší než 5% kritická hodnota nebo je-li této
hodnotě rovna, považuje se testovaná entita za správnou;
Je-li testová statistika větší než 5% kritická hodnota a menší než 1%
kritická hodnota nebo je-li této hodnotě rovna, nazve se testovaná
entita vybočující;
Je-li testová statistika větší než 1% kritická hodnota, nazve se testovaná entita odlehlou hodnotou.

18.5.6 Cochranův test – testování homogenity variability
Cochranova statistika C je dána vztahem:
C

2
smax
p

s
i 1

,

2
i
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kde smax je největší výběrová směrodatná odchylka, si jsou výběrové směrodatné odchylky stanovené na základě výsledků ve všech laboratořích a
p je počet účastnících se laboratoří v experimentu.
Výběrová směrodatná odchylka se stanovuje ze vztahu:

si 

1 ni
2
 yk  yi  ,

ni  1 k 1

kde ni je počet výsledků zkoušek stanovení jedné veličiny v i-té laboratoři, yk je
k-tá hodnota a yi je aritmetický průměr hodnot změřených v i-té laboratoři.
Jsou-li pro sledovanou veličinu naměřeny pouze dva výsledky, je možné použít
zjednodušeného vztahu:

si 

y1  y2
2

.

18.5.7 Grubbsovy testy - testování odlehlých
18.5.7.1

Testování jednoho podezřelého pozorování

Z dané množiny údajů xi pro i = 1, 2, …, p, uspořádané vzestupně podle
velikosti, se pro určení použitím Grubbsova testu, zda je největší pozorování odlehlou hodnotou, vypočte Grubbsova statistika Gp:

Gp 

xp  x
s

,

přičemž

x

1 p
 xi
p i 1

je aritmetický průměr sledovaného znaku. Sledovaným znakem může být
průměrná hodnota určované veličiny v rámci laboratoře.
Dále s je výběrová směrodatná odchylka sledovaného znaku, tedy v tomto případě směrodatná odchylka počítána přes všechny laboratoře.
Pro test významnosti nejmenšího pozorování se vypočte testová statistika:
G1 

x  x1
.
s

18.5.7.2

Testování dvou krajních podezřelých pozorování

Jsou-li podezřelé dva největší výsledky měření x( p ) a x( p 1) vypočtou se charakteristiky x , s0 a dále

x p 1, p 

1 p 2
 xi ,
p  2 i 1
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s0;2 p 1, p 

1 p 2
( xi  x p 1, p )2 .

p  3 i 1

Testovací charakteristika je ve tvaru: G( p 1, p ) 

s0;2 p 1, p
s02

.

Pokus jsou podezřelé dva nejmenší výsledky měření x(1) a x(2) vypočtou se
charakteristiky x , s0 a dále

x1,2 
2
s0;1,2


1 p
 xi ,
p  2 i 3

1 p
( xi  x1,2 )2 .

p  3 i 3

Testovací charakteristika má tvar: G(1,2) 

2
s0;1,2

s02

.

18.5.8 Mandelovy statistiky
Pro zjišťování konzistence dat se požívají dvě míry, nazývané Mandelovy statistiky h a k. Běžně se tyto míry používají pro grafické hodnocení laboratoří
podobně jako popis variability.
18.5.8.1

Mezilaboratorní statistika konzistence h

Pro každou laboratoř se vyhodnotí mezilaboratorní statistika konzistence
h podle vzorce:
hi 

yi  y

,

p

j
1
  yi  y
p  1 i 1



2

kde yi je aritmetický průměr hodnot naměřených v i-té laboratoři, y je
aritmetický průměr všech hodnot a p je počet laboratoří. Hodnoty statistik h se zakreslují do grafů.
18.5.8.2

Vnitrolaboratorní statistika konzistence k

Vnitrolaboratorní statistika konzistence k se vypočítá podle vztahu:
ki 

si p

,

p

s
i 1

2
i

kde si je výběrová směrodatná odchylka hodnot naměřených v i-té laboratoři. Stejně jako statistika h se hodnoty k vynášejí do grafů.
Prohlídka grafů hodnot h a k může naznačovat, že u určitých laboratoří se ukazuje podstatně odlišné uspořádání výsledků než u ostatních studovaných labo- 96 (118) -
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ratoří. Je to důsledkem trvale velkého a/nebo malého rozptylu výsledků nebo
extrémních průměrů výsledků napříč úrovněmi.

18.5.9 Opakovatelnost a reprodukovatelnost
Opakovatelnost a reprodukovatelnost jsou v MPZ velice důležité pojmy, které
jsme definovali na začátku této části. Nyní tyto pojmy upřesníme a zavedeme
jejich nejdůležitější vlastnosti:
Shodnost za podmínek opakovatelnosti je opakovatelnost.
Shodnost za podmínek reprodukovatelnosti je reprodukovatelnost.
Směrodatná odchylka výsledků zkoušek získaná za podmínek opakovatelnosti je směrodatná odchylka opakovatelnosti  r .
Směrodatná odchylka výsledků zkoušek získaná za podmínek reprodukovatelnosti je směrodatná odchylka reprodukovatelnosti  R .
Postup stanovení odhadů  r a  R je popsán v normě ČSN ISO 5725-2 [16].
Odhad sr2 rozptylu opakovatelnosti  r 2 se stanovuje jako aritmetický průměr
ze všech laboratoří:
sr2 

1 k 2
 s0, i .
k i 1

Odhad rozptylu reprodukovatelnosti  R2 získáme ze vztahu:
sR2  sr2  sL2 ,

kde sL2 je odhad mezilaboratorního rozptylu (v rámci laboratoře), který zahrnuje variabilitu operátorů mezi vnitrolaboratorním vybavením.
18.5.9.1

Mez opakovatelnosti a mez reprodukovatelnosti

Hodnota, o níž můžeme předpokládat, že s 95%ní pravděpodobností pod
ní bude ležet nebo jí bude rovna absolutní hodnota rozdílu mezi dvěma
výsledky zkoušek získaných za podmínek opakovatelnosti je mez opakovatelnosti r (resp. za podmínek reprodukovatelnosti je mez reprodukovatelnosti R).
Platí:

r  2,8  sr ,
R  2,8  sR .
Ukazatele r a R představují kritéria, které nám umožňují posoudit, zda rozdíl
mezi dvěma jednotlivými výsledky zkoušek můžeme považovat za náhodné
kolísání nebo ne. Rozdíly přesahující r a R jsou podezřelé.
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Obrázek 24: Hodnocení výsledků měření

Obrázek 25: Správnost a přesnost měření

18.5.10 Vztažné hodnoty
Za účelem posouzení shodnosti výsledků zkoušek laboratoří je nezbytné stanovit tzv. vztažnou hodnotu a její nejistotu (nejistotám měření je věnována část
19.5). Vztažné hodnoty jsou vždy účastníkům MPZ sdělovány až při dodání
výsledků a to tak, aby účastníci nemohli získat žádnou výhodu z jejich předčasného zveřejnění.
Vztažnou hodnotu je možné určit několika způsoby (viz norma [15]), a to na
základě:
 známé hodnoty,
 certifikovaných referenčních laboratoří,
 referenčních hodnot (etalon),
 konsenzuálních hodnot získaných od expertních účastníků,
 konsenzuálních hodnot účastníků (ISO 13528 [17]).
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Nejběžnější postup ve stavebním zkušebnictví je poslední jmenovaný. Tedy
vztažná hodnota se určí jako konsenzuální hodnota účastníků podle přílohy B
normy ČSN EN ISO/IEC 17043 [15] za použití statistických metod popsaných
v ISO 13528 [17]. Vztažná hodnota je zde určena jako robustní odhad hodnoty
průměru x* (Algoritmus A):
Vypočtou se počáteční hodnoty x* a s* (robustní směrodatná odchylka) jako x*
= medián hodnot xi (i = 1, 2, …, p), s* = 1,483 x medián hodnot xi  x *
.
Hodnoty x* a s* se upraví následovně. Vypočte se φ = 1,5 s*. Pro každou hodnotu xi (i = 1, 2, …, p) se vypočte
 x*   , jestliže xi  x*   ,

xi*   x*   , jestliže xi  x*   ,
 x v ostatních případech.
 i

Vypočtou se nové hodnoty x* a s* ze vztahů:
p

x   x / p a s*  1,134
*

i 1

*
i

 x
p

i 1

*
i

 x*  /  p 1.
2

Robustní odhady se odvozují iterací, dokud nejsou změny odhadů od jednoho
výpočtu k dalšímu malé.
Standardní nejistota uX takto stanovené vztažné hodnoty se určuje podle vztahu:

u X  1, 25  s* / p ,
kde s* je robustní směrodatná odchylka stanovená výše popsaným algoritmem.
V případě malého počtu účastníků MPZ (4 ≤ p ≤ 20) je možné využít pro stanovení vztažné hodnoty tzv. Hornova postupu. Tento postup spočívá ve stanovení tzv. pivotů, na jejichž základě se určí odhad polohy a variability.
Nejdříve se provede vzestupné seřazení posuzovaných dat. Dolní pivot se poté
určí ze vztahu:

xD  x( H ) ,
kde H je pořadový index daný rovnicí

 p 1 
 p 1 
int 
int 
 1

2
2 

.

H
nebo H 
2
2
Horní pivot se poté určí ze vztahu xH  x( p 1 H ) .
Vztažná hodnota je prostřednictvím Hornova postupu určena jako odhad polohy, tedy tzv. pivotová polosuma:

x* 

xD  xH
.
2

Odhad variability se stanovuje jako tzv. pivotové rozpětí
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RL  xH  xD
a nejistota takto určené vztažné hodnoty jako 95% intervalový odhad střední
hodnoty u X  RL  tL;0,95 ( p), kde tL;1 ( p) je 1-α kvantil rozdělení TL s p stupni
volnosti.

18.5.11 Výpočet statistik výkonnosti
Výsledky zkoušek se musí pro interpretaci a porovnání se stanovenými cíli
převést na tzv. výkonnostní statistiky. Účelem je vyjádřit odchylku od vztažné
hodnoty takovým způsobem, který umožňuje porovnání s kritérii výkonnosti.
Podle normy [15] se výkonnost účastníků hodnotí podle tzv. z-score a ζ-score.
Pro každou neodlehlou laboratoř se z-score vypočte podle vztahu:

zi 

xi  x *
,
s*

kde x* je robustní odhad hodnoty průměru s* je robustní směrodatná odchylka stanovená podle 18.5.10.
ζ-score (zeta-score) se vypočítá pomocí rovnice:

i 

xi  x *
ui2  u X2

,

kde uX je standardní nejistota vztažné hodnoty určená podle 18.5.10 a ui
je standardní kombinovaná nejistota i-té laboratoře.
Standardní kombinované nejistoty měření lze získat podělením rozšířené nejistoty U koeficientem rozšíření k, který má pro normální rozdělení pravděpodobnosti hodnotu k = 2. Nejistoty měření jsou diskutovány v části 19.5.
Pro z-score a ζ-score (pro jednoduchost je uvedeno pouze z-score) platí následující stupnice:

z 2

ukazuje, že výkonnost laboratoře je vyhovující;

2 z 3

ukazuje, že výkonnost laboratoře je problematická a vytváří
varovný podnět;

3 z

ukazuje, že výkonnost laboratoře je nevyhovující a vytváří podnět k akci.

Kontrolní otázky
Za jakým účelem se provádí mezilaboratorní porovnávání?
Jaký je rozdíl mezi opakovatelností a reprodukovatelností?
Popište fáze mezilaboratorních měření.
K čemu se používá Grubbsův test?
Jaký je rozdíl mezi přesností a správností výsledků meření?
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19

Zkušební metody a jejich validace

Laboratoř musí v rámci svého rozsahu činností používat pro všechny zkoušky
vhodné metody a postupy. Patří sem vzorkování, manipulace s položkami, přeprava, skladování a příprava položek ke zkoušení a v případě, že je to vhodné,
odhad nejistoty měření a také statistické metody pro analýzu údajů získaných
při zkouškách.
Laboratoř musí mít odpovídající instrukce k používání a provozu veškerého
příslušného zařízení a instrukce k manipulaci a přípravě položek pro zkoušení
nebo obojí, a to v případě, že by absence těchto instrukcí mohla ohrozit výsledky zkoušek. Všechny instrukce, normy, příručky a referenční údaje, které
jsou důležité pro práci laboratoře, musí být vedeny v aktualizované podobě a
musí být pracovníkům snadno dostupné. Odchylky od zkušebních a kalibračních metod přicházejí v úvahu pouze tehdy, pokud byly dokumentovány, technicky zdůvodněny, schváleny a přijaty zákazníkem.

19.1 Výběr metod
Laboratoř musí používat takových zkušebních metod, včetně metod vzorkování, které splňují potřeby zákazníka a které jsou vhodné pro zkoušky, které laboratoř provádí. Přednostně se musí použít metody, které jsou vydány jako mezinárodní, regionální nebo národní normy. Laboratoř musí zajistit používání posledního platného vydání normy, pokud to však není nevhodné nebo nemožné
zajistit. Je-li to nezbytné, musí být norma doplněna o dodatečné podrobné informace, které zajistí její řádné používání.
Pokud zákazník nespecifikuje metodu, která se má použít, pak musí laboratoř
zvolit vhodné metody, které byly publikovány buď jako mezinárodní, regionální nebo národní normy, nebo které byly zveřejněny uznávanými odbornými
organizacemi, nebo které byly publikovány ve významných vědeckých publikacích či časopisech, popř. které byly specifikovány výrobcem zařízení. Mohou být používány též vlastní metody laboratoře, či metody laboratoří přejaté,
pokud jsou pro zamýšlené použití vhodné a pokud jsou validovány. Zákazník
musí být o volbě metody informován. Před zahájením provádění zkoušek
a kalibrací musí laboratoř potvrdit, že může normalizované metody řádně používat. Při změně normalizované metody se musí toto potvrzení opakovat.

19.2 Metody vyvinuté laboratoří
Zavádění zkušebních metod vyvinutých laboratoří pro vlastní potřeby musí být
činnost plánovaná a tato činnost musí být přidělena kvalifikovaným osobám
pracujícím v laboratoři, které jsou vybaveny příslušnými zdroji. Zpravidla se
pro zavádění metod vyvinutých laboratoří využívá tzv. interních zkušebních
postupů (IZP).


Tvorba interního zkušebního postupu (IZP)

V IZP se definuje, kteří pracovníci laboratoře, kteří danou zkušební metodiku
budou používat, mají právo a povinnost se podílet na procesu vytváření IZP.
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Vytváření eventuálně revize IZP může být vynucena vydáváním nových harmonizovaných norem, vývojem nových měřících prostředků nebo požadavky
na provádění analýz.


Schvalování interního zkušebního postupu (IZP)

Před schválením IZP posoudí vedoucí ZL, zda je třeba provést oponentní řízení
za účasti externích odborníků v dané oblasti. Provést oponentní řízení se obecně doporučuje u metodik, které byly vytvořeny jako kompilát z několika podkladů. IZP schvaluje v rámci své pravomoci vedoucí laboratoře


Revize interního zkušebního postupu (IZP)

Revize IZP (revize musí být zaznamenána v seznamu revizí (změn)) se provádí
z důvodů změn ve zkušebním postupu, které ale neovlivní celkový charakter
analýzy, nebo změn v postupu analýzy, které májí za následek metodicky jiný
způsob provádění analýzy. V prvém případě se revize IZP provádí jako prostá
změna příslušné části (odstavce, listu, atd.). Druhý případ revize, případně i
případ, kdy se změna týká velkého počtu listů, se řeší vydáním nového vydání
dokumentu.


Struktura IZP

Laboratoř definuje požadavky na strukturu IZP individuálně, podle konkrétních
potřeb. Obecně se dá doporučit následující struktura:
o titulní list,
o předmluva,
o předmět a působnost,
o přístroje, pomůcky, a zařízení, včetně technických funkčních
požadavků,
o požadované referenční etalony a referenční materiály činidla,
o popis typu vzorku, případně odběr vzorku,
o požadované podmínky prostředí a jakékoli potřebné údaje o době stabilizace provedení analýzy,
o podstata a postup zkoušky, včetně upevňování identifikačních
značek, manipulace, způsobu přepravy, skladování a přípravy
položek, kontrol, které mají být provedeny před zahájením prací, kontrol, zda zařízení pracuje správně a v případě, že je to požadováno, kalibrace a justování zařízení před každým jeho použitím, metody zaznamenávání pozorování a výsledků a jakýchkoli bezpečnostních opatření, která se mají dodržovat,
o parametry nebo veličiny a rozmezí, které mají být stanoveny
výpočet a vyjádření výsledku,
o validace,
o nejistotu měření nebo postup pro odhad nejistoty,
o protokol o zkoušce,
o závěrečná ustanovení.
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19.3 Metody neuvedené v normách nebo normativních dokumentech
Pokud je nezbytné použít metody neuvedené v normách nebo normativních
dokumentech, pak tyto metody musí být předmětem dohody se zákazníkem a
musí zahrnovat jasnou specifikaci požadavků zákazníka a účelu zkoušení. Vyvinuté metody musí být před použitím odpovídajícím způsobem validovány.

19.4 Validace
Validace
Validace je potvrzení přezkoušením a poskytnutím objektivního důkazu,
že jsou jednotlivé požadavky na specifické zamýšlené použití splněny.
Aby se potvrdilo, že metody jsou vhodné pro zamýšlené použití, musí laboratoř
validovat metody neuvedené v normách nebo normativních dokumentech, metody navržené/vyvinuté laboratoří, normalizované metody používané mimo
zamýšlenou oblast použití a normalizované rozšířené anebo modifikované metody. Validace se musí provést v takové šíři, jak je to třeba ke splnění potřeb
týkajících se daného použití nebo oblasti použití. Laboratoř musí zaznamenat
získané výsledky, postup použitý pro validaci a vyjádření, zda je metoda vhodná pro zamýšlené použití. Validace může zahrnovat postupy pro vzorkování,
manipulaci a přepravu. Pro stanovení způsobilosti metody se má použít jedna z
následujících metod nebo jejich kombinace:


kalibrace s použitím referenčních etalonů nebo referenčních materiálů,



porovnání výsledků dosažených jinými metodami,



mezilaboratorní porovnávání,



systematické posuzování faktorů ovlivňujících výsledek,



posouzení nejistoty výsledků na základě vědecké znalosti teoretických
principů metody a praktických zkušeností.

Rozsah a správnost hodnot, které lze získat z validovaných metod (např. nejistota
výsledků, mez detekce, selektivita metody, linearita, meze opakovatelnosti a/nebo
reprodukovatelnosti, robustnost z hlediska vnějších účinků a/nebo koeficienty citlivosti vůči ovlivnění způsobenému matricí vzorku/zkoušeného předmětu) tak,
jak byly posouzeny pro zamýšlené použití, musí odpovídat potřebám zákazníků.

19.5 Odhad nejistoty měření
Zkušební laboratoře musí mít a používat postupy pro odhad nejistoty měření.
V určitých případech může povaha zkušební metody vylučovat přesné, metrologicky a statisticky oprávněné výpočty nejistoty měření. V těchto případech se
musí laboratoř alespoň pokusit o identifikaci všech složek nejistoty a o přiměřený odhad nejistoty a musí zajistit, aby způsob uvádění výsledků nevzbuzoval
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nesprávnou představu o hodnotě nejistoty. Přiměřený odhad musí být založen
na znalosti provedení metody a na oblasti použití měření a musí využívat např.
předchozích zkušeností a údajů o validaci.
Nejen v technické praxi nejsou žádná měření, měřící zařízení ani metoda absolutně přesné. Negativní vlivy, které se v reálném měřicím procesu vyskytují, se
projeví odchylkou mezi naměřenou a skutečnou hodnotou sledované veličiny.
Výsledek měření se vždy pohybuje v jistém „tolerančním poli“ kolem skutečné
hodnoty, kterou prakticky nikdy neznáme. Výsledný rozdíl mezi oběma hodnotami je někdy tvořen i velmi složitou kombinací dílčích faktorů.

19.5.1 Vyhodnocování nejistoty nepřímého měření
19.5.1.1

Model měření

V mnoha případech laboratorních měření není měřená veličina měřena přímo,
ale její hodnota je stanovena nepřímo pomocí hodnot jiných veličin pomocí
funkčního vztahu:

Y = f ( X1 ,..., X N ) ,
kde Y je měřená veličina nabývající hodnot y a X1 ,..., X N jsou jiné veličiny
nabývající hodnot x1 ,..., xN . Hodnoty x1 ,..., xN a y jsou odhady příslušných
veličin. Odhad y veličiny Y je dán vztahem:

y = f ( x1 ,..., xN ).
Výsledek měření, stanovený ze souboru n měření realizovaných za stejných
podmínek, je reprezentován nejlepším odhadem očekávané hodnoty veličiny Y,
tedy aritmetickým průměrem:
y=

19.5.1.2

1 n
1 n
y
=
f ( x1 ,..., xN ).
 i n
i
i
n i =1
i =1

Popis nejistoty měření

Nejistotou měření (výsledku měření) rozumíme parametr charakterizující rozsah (interval) hodnot okolo výsledku měření, který je možné odůvodněně přiřadit hodnotě měřené veličiny.
Základem určování nejistoty je statistický přístup. Předpokládá se určité rozdělení pravděpodobnosti, které udává pravděpodobnost, s jakou se v intervalu
daném nejistotou nachází skutečná hodnota měřené veličiny.
Základní charakteristikou nejistoty je tzv. standardní nejistota u. Standardní
nejistoty se dělí podle způsobu vyhodnocení na standardní nejistoty typu A a
B.
19.5.1.3

Standardní nejistota typu A – u A

je způsobována náhodnými chybami, jejichž příčiny se všeobecně považují za neznámé. Předpokladem je existence normálního rozdělení pravděpodobnosti těchto chyb.
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Standardní nejistota typu A se stanovuje z opakovaných měření za stejných
podmínek. Charakteristikou těchto nejistot je výběrová směrodatná odchylka:
1 n
( xij  xi ) 2 .

n  1 j =1

s0 ( xi ) =

Standardní nejistota typu A je dána vztahem:
u A ( xi ) = kuA

s0 ( xi )
,
n

kde n je počet měření a kuA je koeficient rozšíření, který je závislý na počtu
měření (viz. Tabulka 3).
Tabulka 3: Hodnoty koeficientu rozšíření pro standardní nejistotu typu A

n

kuA

2

3

4

5

6

7

8

9

7 2,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2

10 a více
1

Standardní nejistota typu B – u B

19.5.1.4

je způsobována známými a odhadnutelnými vlivy, proto nezávisí na počtu měření.
Zdroj nejistoty příslušné veličiny je udán formou shody se specifikací.
Standardní nejistota typu B j-tého vlivu na přímo měřenou veličinu xi se
určí podle vztahu:

uB ( xi ) =
j

Z max

j

j

,

kde Z max je maximální možná odchylka způsobená daným vlivem j a  j je
j

převodní koeficient příslušného rozdělení pravděpodobnosti (pro normální rozdělení platí  = 2 , pro rovnoměrné rozdělení  = 3 ).
Celková standardní nejistota typu B veličiny xi je dána vztahem:
m

uB ( xi ) =

 u
j =1

Bj

( xi ) 


2

kde m je počet vlivů na přímo měřenou veličinu Xi.
19.5.1.5

Kombinovaná standardní nejistota - u

je kvadratickým sloučením nejistot typu A a B, tedy

u( xi ) = u A ( xi )2  uB ( xi )2 .
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Obrázek 26: Princip skládání nejistot – kombinovaná nejistota

u
uB

uA
Vztah mezi standardní kombinovanou nejistotou u ( y ) hodnoty y veličiny Y a
standardními kombinovanými nejistotami u ( xi ) hodnot xi veličin X i je dán
tzv. zákonem šíření nejistot:
• pro nezávislé veličiny X i :
2

 f ( x1 ,..., xN ) 
2
u( y) =  
 u ( xi )
xi
i =1 

N

2

• pro závislé veličiny X i :
2

N N 
 f ( x1 ,..., xN ) 
f ( x1 ,..., xN ) f ( x1,..., xN ) 
2
u( y) =  
 C ( xi , x j ),
 u ( xi )  2 
xi
xi
x j
i =1 
i =1 j =1 


N

2

2

kde C ( xi , x j ) = s( xi )s( x j )r ( xi , x j ) je kovariance veličin xi a xj.
19.5.1.6

Rozšířená nejistota

určuje interval, ve kterém se s danou pravděpodobností dá očekávat skutečná hodnota měřené veličiny Y. Tato nejistota se odhaduje vztahem:

U = k  u( y),
kde k je tzv. koeficient rozšíření. Ve většině případů se volí hodnota 2. V intervalu takto vypočtené rozšířené nejistoty se skutečná hodnota měřené veličiny
nachází s asi 95% pravděpodobností.
V některých případech je možné koeficient rozšíření zaměnit za kvantil Studentova rozdělení pravděpodobnosti t1 /2 (v) , kde v je příslušný počet stupňů
volnosti a  je daná hladina významnosti.
19.5.1.7

Vyjádření výsledku měření

Jak již bylo řečeno, nejistota měření vyjadřuje interval, ve kterém se hledaná
hodnota měřené veličiny nachází s danou pravděpodobností.
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Výsledek měření spolu s přiřazenou nejistotou se vyjadřuje následujícím
způsobem:

y  y  U ( y).
Více o nejistotách měření lze nalézt například v [13] a [14].

19.5.2 Význam nejistoty při posuzování shody
Při posuzování shody se specifikací je nutné také provést posouzení na základě
nejistot měření. Je potřeba si uvědomit, že i když vyhodnocení dané veličiny
reprezentované aritmetickým průměrem leží v tolerančním pásu (specifikaci),
ještě nemusí být shoda potvrzena. V zásadě mohou nastat tři případy (viz. Obrázek 27):






Interval nejistoty výsledku měření leží (celý) uvnitř oblasti přípustných
hodnot. Pak lze vydat prohlášení o shodě; norma uvádí i doporučenou formulaci: Test shody prokázal mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost, že
hodnota znaku je ve shodě s požadavky.
Interval nejistoty výsledku měření leží (celý) uvnitř oblasti nepřípustných
hodnot. Pak lze vydat prohlášení o neshodě; doporučená formulace: Test
shody prokázal mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost, že hodnota znaku
není ve shodě s požadavky.
Zahrnuje-li interval nejistoty mez danou specifikací, je výsledek zkoušky
neprůkazný a norma doporučuje použít následující formulaci: Test shody
nebyl schopen mimo jakoukoliv pochybnost prokázat, že hodnota znaku je
či není ve shodě s požadavky.
Obrázek 27: Význam nejistoty při posuzování shody

Horní
toleranční
mez

Toleranční
pásmo

Dolní
toleranční
mez
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Příklad 14.1
Výpočet nejistoty jednoduchého délkového měření (přímé měření) – stanovení výšky zkušebního tělesa.
Tabulka 4: Měření výšky tělesa v mm

1. měření

2. měření 3. měření

výška
[mm]

1

63,23

63,40

63,22

63,28

2

63,40

63,33

63,31

63,35

3

63,21

63,35

63,41

63,32

4

63,52

63,41

63,24

63,39

5

63,26

63,14

63,26

63,22

6

63,24

63,29

63,22

63,25

7

63,36

63,18

63,37

63,30

8

63,21

63,23

63,33

63,26

9

63,28

63,27

63,24

63,26

10

63,30

63,45

63,14

63,30

Použité měřidlo: digitální posuvné měřítko s rozlišením 0,01 mm.
Řešení
1. Výpočet standardní nejistoty typu A
Průměrná výška: y  63, 26 mm

1 n
( yi  y )  0, 05 mm
n  1 i =1

Výběrová směrodatná odchylka: s0 ( y) 
Nejistota typu A: u A ( y) = kuA

s0 ( y)
 0, 02 mm
n

2. Výpočet standardní nejistoty typu B
Stanovíme veličiny, které mohou ovlivňovat výsledek měření:


chyba čtení,



teplotní roztažnost kovového měřidla,



přesnost měřidla zjištěná kalibrací, popřípadě udávaná výrobcem,



nejistota kalibrace měřidla.
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Z max

Veličiny ovlivňující nejistotu
měření

Z max

i

chyba čtení

0,02

√3

0,011547

teplotní roztažnost

0,001

√3

0,0005774

přesnost měřidla

0,01

√3

0,0057735

nejistota kalibrace

0,01

2

0,005

uBi ( y ) 

i

Teplotní roztažnost způsobí nejistotu měření menší než 1/6 dominantní složky
proto do výpočtu ji nezahrneme.
Nejistota typu B: uB ( y ) 

3

 u

( y )  0, 01 mm
2

Bi

i =1

3. Kombinovaná nejistota

u( y)  u A ( y)2  uB ( y)2  0,022 mm
4. Rozšířená nejistota
U = k  u( y)  2  u( y)  0,044 mm
Výsledná rozšířená nejistota se zokrouhlí nahoru na stejný číselný řád, v němž
se udává výsledná hodnota, tedy výška zkušebního tělesa 63,3 mm. Nejistota
měření je tedy ± 0,1 mm.
Vyjádření výsledku: 63,3 ± 0,1 mm
Příklad 14.1
Sestavte model pro výpočet nejistoty měření pevnosti ztvrdlého betonu
v tlaku podle ČSN EN 12390-3. Na základě vypočtené nejistoty určete třídu
daného betonu podle naměřených hodnot, a to na stranu maximálně bezpečnou.
Měřená síla Šířka tělesa Délka tělesa Pevnost v
Číslo měření
[kN]
[mm]
[mm]
tlaku [MPa]
974
149.3
150.0
43.5
1
2

997

150.2

150.1

44.2

3

1006

149.1

149.8

45.0

Průměr

992

149.5

150.0

44.3

Řešení
1) Model nejistoty měření
Jelikož se jedná o nepřímé měření (měřenou veličinu neměříme přímo, ale pomocí jiných veličin), musíme nejdříve vypočítat nejistoty měření pro jednotlivé
vstupní veličiny.
Model měření má tvar:
fc 

F
F
 N/mm2  ,

A a b 

kde F je maximální dosažená síla a A  a  b je plocha zkoušeného vzorku.
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a) Nejistota měření síly F
Standardní nejistota typu A
Počet měření: n = 3
Aritmetický průměr: F  992 kN
Výběrová směrodatná odchylka: s0 ( F )  16,50 kN
Koeficient rozšíření: kuA  2,3
Standardní nejistota typu A: u A ( F ) = kuA

s0 ( F )
 21,91 kN
n

Standardní nejistota typu B
Na stanovení síly potřebné k rozdrcení vzorku má nejvýznamnější vliv přesnost
snímacího zařízení, tedy kalibrace lisu, a chyba čtení. V našem případě chybu
čtení můžeme vypustit, protože použitý lis je digitální.
Nejistotu danou kalibrací zjistíme z kalibračního listu příslušného zařízení, kde
je vždy vypočtena nejistota ke každému rozsahu daného zařízení. Při zkoušení
našich vzorků byl na lisu použit rozsah 0 – 1600 kN. Rozšířená nejistota kalibrace příslušná tomuto rozsahu je 0,3% z výsledné hodnoty.
Vypočteme maximální odchylku danou nejistotou kalibrace lisu

Zmax  0,03  992  29,76.
Jelikož u tohoto vlivu se předpokládá normální rozdělení, platí   2. Potom

uB ( F ) 

Z max





29, 76
 14,89.
2

Kombinovaná nejistota

u( F )  u A ( F )2  uB ( F )2  26, 49 kN
b) Nejistota měření šířky tělesa
Standardní nejistota typu A
Výběrová směrodatná odchylka: s0 (a)  0,59 mm
Koeficient rozšíření: kuA  2,3
Nejistota typu A: u A (a) = kuA

s0 ( y)
 0, 78 mm
n

Standardní nejistota typu B
Stejně jako v předchozím příkladě stanovíme veličiny, které mají vliv na přesnost měření. Tyto veličiny a jejich maximální odchylky jsou uvedeny v následující tabulce, přičemž nejistota kalibrace je opět dána kalibračním listem měřidla. Do výpočtu není zahrnut vliv teplotní roztažnosti měřidla, neboť způsobuje méně než 1/6 vlivu dominantní složky.
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Z max

Veličiny ovlivňující nejistotu
měření

Z max

i

chyba čtení

0,02

√3

0,011547

přesnost měřidla

0,01

√3

0,0057735

nejistota kalibrace

0,01

2

0,005

Nejistota typu B: uB (a) 

3

 u

uBi (a) 

i

(a)  0, 01 mm
2

Bi

i =1

Kombinovaná nejistota

u( y)  u A ( y)2  uB ( y)2  0,78 mm
c) Nejistota měření délky tělesa
Standardní nejistota typu A
Výběrová směrodatná odchylka: s0 (b)  0,15 mm
Koeficient rozšíření: kuA  2,3
Nejistota typu A: u A (b) = kuA

s0 ( y)
 0, 20 mm
n

Standardní nejistota typu B
Nejistota typu B je totožná s měřením šířky tělesa, tedy

uB (b)  0,01 mm
Kombinovaná nejistota

u( y)  u A ( y)2  uB ( y)2  0, 20 mm
d) Výpočet celkové nejistoty měření pevnosti v tlaku
Vzhledem k tomu, že se jedná o nepřímé měření, musíme využít zákona o šíření nejistot (viz. 19.5.1.5). K tomu potřebujeme parciální derivace podle všech
přímo měřených veličin z výpočtového vztahu:
 fc
1
1


1000  0, 0446;
F a  b 149,5 150, 0
 fc
F
992
 2 
 0, 2959;
a
a b 149,52 150, 0
 fc
F
992
 2 
 0, 2951;
a
ab 149,5 150, 02

přičemž dosazujeme průměrné hodnoty všech proměnných.
Vyjdeme-li z předpokladu, že všechny přímo měřené veličiny jsou statisticky
nezávislé, můžeme použít první část zákona o šíření nejistot:
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2

 f ( x1 ,..., xN ) 
2
u( y) =  
 u ( xi ) .
xi
i =1 

N

2

V našem případě tedy platí:
2

2

f 
f 
f 
u ( f c ) =  c  u ( F ) 2   c  u (a) 2   c  u (b) 2 
 F 
 a 
 b 
2

 1,395  0, 053  0, 003  1, 205 MPa.
Rozšířená nejistota zaručující přibližně 95% spolehlivost je potom rovna

U = k  u( fc )  2 1, 205  2, 410 MPa.
Výsledek měření společně s vypočtenou nejistotou zapíšeme ve tvaru

fc  fc  U ( fc )  44,3  2,5 MPa,
kde výsledná nejistota je zaokrouhlena nahoru na stejný počet platných číslic
jako měřená veličina.
Nyní provedeme zatřídění zkoumaného betonu, a to na stranu maximálně bezpečnou. K tomu využijeme vypočtenou nejistotu měření. Budeme vycházet
z dolní hodnoty dané touto nejistou, tedy fc;min  44,3  2,5  41,8 MPa. Poté
podle normy ČSN EN 206-1 (Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda)
určíme třídu betonu. Musí platit:
fc;min  fck  4,

kde f ck je krychelná pevnost betonu v tlaku daná třídou betonu (např. pro třídu
betou C 20/25 je fck  25 MPa ). V našem případě platí:
fc;min  41,8  fck  4  37  4.

Jedná se tedy o třídu betonu C 30/37.

19.5.3 Řízení údajů
Výpočty a přenosy údajů musí být předmětem příslušných kontrol prováděných systematickým způsobem. Záznamy o vzorcích a o každé zkoušce musí
obsahovat identifikační údaje, zejména laboratorní číslo zkoušeného vzorku,
jako jeho základní identifikační znak, umožňující jak sestavení protokolu o
zkoušce, tak případné opakování zkoušky za stejných podmínek. Všechny naměřené nebo zjištěné hodnoty se zapisují trvalým způsobem (perem nebo propisovací tužkou) do záznamových listů o zkoušce/vzorkování. Pokud jsou pro
získávání, zpracování, zaznamenávání, vydávání, ukládání nebo vyhledávání
údajů o zkouškách a kalibracích používány počítače nebo automatizovaná zařízení, musí laboratoř zajistit, aby:


softwarové vybavení vyvinuté uživatelem bylo dostatečně podrobně
dokumentováno a vhodně validováno jako přiměřené k použití,
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byly vytvořeny a uplatněny postupy na ochranu údajů; takové postupy musí zahrnovat, nejsou však na ně omezeny, integritu a důvěrnost vstupních
údajů nebo jejich sběr, ukládání údajů, přenos údajů a jejich zpracování,



počítače a automatizovaná zařízení byla udržována za účelem zajištění
řádné funkce, a aby byly zajištěny podmínky prostředí a provozní podmínky nezbytné k udržení integrity zkušebních a kalibračních údajů.

Poznámka
Komerční, obvyklý software (např. textové editory, databáze a statistické programy), který se v rámci stanoveného rozsahu použití všeobecně používá, může být považován za dostatečně validovaný.
Kontrolní otázky
Kdo je zodpovědný za výběr vhodné zkušební metody?
Co je to validace a jak se provádí?
Jaký je rozdíl mezi standardní nejistotou typu A a B?
Na čem závisí hodnota koeficientu rozšíření u standardní nejistoty typu A?
Popište princip skládání nejistot.

Autotest
25) Jak se provádí validace postupů prováděných podle zrušených norem?
a) Stejně jako u postupů normovaných,
b) U těchto postupů se validace neprovádí,
c) Stejně jako u metod vyvinutých laboratoří.
26) Jaká standardní nejistota popisuje pouze náhodné vlivy?
a. Standardní nejistota typu A
b. Standardní nejistota typu B
c. Rozšířená nejistota
27) Jakou statistickou charakteristiku využíváme při výpočtu standardní
nejistoty typu A?
a. Výběrový rozptyl
b. Výběrovou směrodatnou odchylku
c. Aritmetický průměr
28) Skutečná hodnota měřené veličiny se nachází v intervalu daném rozšířenou
nejistotou s asi
a. 90% pravděpodobností
b. 99% pravděpodobností
c. 95% pravděpodobností

- 113 (118) -

Metrologie ve zkušebnictví

20

Uvádění výsledků

Výsledky každé zkoušky nebo série zkoušek prováděných laboratoří musí být
uváděny přesně, jasně, jednoznačně a objektivně a v souladu se všemi specifickými instrukcemi obsaženými ve zkušebních metodách.

20.1 Protokoly o zkouškách
Protokoly se zpravidla číslují v souvislé číselné řadě. Pořadí v číselné řadě je
dáno časovou posloupností vystavení protokolu. Pokud je pro jeden vzorek
vystaveno více samostatných protokolů, přidává se za pořadové číslo protokolu
a pomlčku další číslo, určující počet dalších protokolů (např. pro jeden další
protokol 01-1/02). Obecně obsahem každého protokolu musí být:





















název např. Protokol o zkoušce……,
název a adresa ZL a místo provedení zkoušek,
jednoznačné označení protokolu, každé strany a údaj o celkovém počtu
stran,
jméno a adresa zákazníka (přihlašovatele, objednavatele zkoušky),
označení předmětu zkoušky, jeho technický popis,
datum odběru zkušebních vzorků, datum přijetí do laboratoře a datum provedení zkoušek,
identifikační údaje o použitých předpisech, metodách a postupech,
údaje o odběru vzorků, jejich převzetí,
jméno pracovníka, zúčastněného při odběru vzorků, popř., který odběr prováděl (pokud nebyl dodán přímo zákazníkem),
laboratorní číslo vzorku (vzorek bez tohoto čísla nesmí být zkoušen),
údaje o odchylkách, doplňcích nebo výjimkách ze zkušebních předpisů a
další informace, které mají vztah k provedeným zkouškám,
prohlášení o odhadu nejistot měření vztahující se k výsledku zkoušky tam,
kde je to vhodné 1)
tam, kde je to vhodné a potřebné, názory a interpretace 2)3),
doplňkové informace požadované specifickými metodami, zákazníky nebo
skupinami zákazníků,
zjištěné výsledky a měření včetně tabulek hodnot, diagramů, náčrtů, fotografií apod., s uvedením zjištěných nedostatků,
prohlášení o tom, že se výsledky zkoušek dotýkají jen předmětu zkoušek, a
že protokol nenahrazuje jiné právní dokumenty (např. správního charakteru), který jsou po objednateli zkoušek orgány státní správy požadovány,
prohlášení, že bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře, se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý,
funkce, podpis a plné jméno osoby odpovědné za schválení zkušebního
protokolu,
datum vyhotovení protokolu.
Odkazy:
 informace o nejistotě je ve zkušebních protokolech uvedena pokud
je důležitá pro platnost nebo použití výsledků zkoušky, pokud to

- 114 (118) -

Uvádění výsledků



vyžaduje zákazník nebo pokyny nebo má-li nejistota vliv na shodu
se stanoveným limitem,
laboratoř dokumentuje, na jakém základě byly úsudky a interpretace
prováděny a jsou v protokolu uváděny v souladu s pokyny MPA 10-01...

Neakreditované výsledky mohou být na zkušebních protokolech s odkazem na
akreditaci uváděny za předpokladu, že jsou jednoznačně označeny jako neakreditované výsledky. ZL zásadně neuvádí výsledky subdodavatelsky prováděných zkoušek ve svých protokolech, ale požaduje od subdodavatele jím vystavený protokol.
Před podepsáním protokolu musí pracovník, zodpovědný za technickou stránku
protokolu, provést věcnou kontrolu všech údajů, obsažených v protokolu, u
nichž mohlo dojít v průběhu vystavování protokolu k chybě dat, např. při přepisu údajů ze záznamu apod. Věcnou správnost údajů pak stvrdí podpisem na
záznamu o zkoušce a protokolu o zkoušce.
Při zpracování protokolu pomocí výpočetní techniky je odpovědný pracovník
za technickou stránku protokolu povinen provést kontrolu přenosu údajů
z prvotního dokladu do protokolu po jeho vypsání na tiskárně. Věcnou správnost údajů pak stvrdí podpisem na záznamu o zkoušce a protokolu o zkoušce.
Pracovník odpovědný za vypracování protokolu, který danou zakázku řídí, je
povinen provést věcnou a formální stránku protokolu s nutností kontroly přenosu dat. Tuto skutečnost stvrdí podpisem na protokolu o zkoušce a předá jej
k podpisu vedoucímu laboratoře.
Vedoucí laboratoře posoudí věcnou a formální stránku protokolu a protokol
schválí, což stvrdí svým podpisem. Protokol se vyhotovuje nejméně ve dvou
stejnopisech, jeden výtisk protokolu obdrží objednatel (pokud není ve smlouvě
požadován větší počet), jeden výtisk je archivní.

20.2 Změny protokolů o zkouškách
Správnost přenosu dat při použití výpočetní elektroniky u zařízení s výstupem
na počítač je kontrolována v rámci ověření a kalibrací zařízení, měřidel. Kontrolu funkčnosti softwaru provádí jeho dodavatel. Opravy a doplňky smějí být
po podepsání a odeslání protokolu provedeny výhradně zvláštním dokumentem
(dodatkem), ve kterém je zajištěna identifikovatelnost protokolu, ke kterému je
dodatek vystavován. Po stránce formální musí dodatek splňovat náležitosti,
předepsané pro protokol o zkouškách.

20.3 Expedice protokolu
Řádně vyhotovený, zkontrolovaný a podepsaný protokol se doručí zákazníkovi
elektronicky, poštou, popř. předá osobně. Způsob předání protokolu je zaznamenán, záznam zpravidla obsahuje údaje o:



označení vzorku,
číslo zakázky,
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datum dodání,
vzorek předal,
číslo protokolu,
druh a počet vzorků,
druh zkoušek,
datum zkoušení,
likvidace,
předání protokolu.

Protokol nesmí být vydán osobě, která k tomu nemá oprávnění. Kopie protokolu se archivuje po dobu 3 let, není-li stanoveno jinak.
Kontrolní otázky
Jak se řeší případ změny protokolu odeslaného zákazníkovi?.
Která funkce v laboratoři zpravidla podepisuje protokol?
Jak poznáte protokol vydaný akreditovanou laboratoří?

Autotest
29) Protokol musí vždy obsahovat:
a) interpretaci výsledků,
b) zatřídění výsledku podle specifikace,
c) výsledek uvedený v souladu se specifikací.
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