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Určení přesnosti měření

Při určování přesnosti měření se lze v pra-
xi setkat jednak s historickým přístupem za-
loženým na klasické teorii chyb (chybovým), 
v současnosti především s přístupem využí-
vajícím nejistoty měření (nejistotovým), popř. 
s přístupem podle Mezinárodní elektrotech-
nické komise (IEC) odvozeným z nejistotové-
ho přístupu. Existují i další přístupy k určení 
kvality měření, které však nejsou zdaleka tak 
univerzální a rozšířené jako přístupy chybový 
a nejistotový. Pro jejich okrajový význam se 
jimi tento ani ostatní články seriálu nezabývají.

Přístup chybový (klasický přístup)

Klasická teorie chyb má za sebou poměr-
ně dlouhou historii. Za zakladatele moder-
ní teorie chyb je považován Jacob Bernoulli 
(1654–1705). Klasický přístup staví na těch-
to základních postulátech:
– existuje pravá hodnota měřené veličiny,
– pravá hodnota měřené veličiny není po-

znatelná,
– pravá hodnota měřené veličiny není ná-

hodná veličina.
Klasický přístup, založený na klasické 

teo rii chyb (dále pro stručnost „chybový pří-
stup“), vychází z koncepce pravé hodno-
ty (viz mezinárodní metrologický slovník 
VIM3, definice 2.11 [4]) a chyby. Předpoklá-
dá se, že pro danou měřenou veličinu existuje 
jen jedna jediná hodnota odpovídající defini-
ci této veličiny – tzv. pravá hodnota, což je 
skutečná hodnota veličiny, kterou lze stanovit 
v zásadě jen „ideálním měřením“.

Účelem měření je určit onu pravou hod-
notu, resp. její odhad nacházející se co mož-
ná nejblíže (nebo alespoň dostatečně blíz-
ko, podle potřebné přesnosti) pravé hodnoty 
(po korekcích na všechny známé systematic-
ké a hrubé chyby a s tolikerým opakováním 
měření, že je možné minimalizovat náhodné 
chyby, tj. chyby vzniklé v důsledku působení 
náhodných vlivů). Protože ideální měření ne-
lze provést, je někdy pravá hodnota označo-
vána také termínem konvenčně pravá hodno-
ta. Použití druhého z termínů se však nedopo-
ručuje a namísto něj je nyní používán termín 
konvenční hodnota veličiny, někdy také ve 

Měření a jeho vyhodnocení IV: 
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významu označení odhadu pravé hodnoty ve-
ličiny v souladu s definicí 2.12 ve VIM3 [4].

V důsledku existují chyby dvou typů – 
nepoznatelné, definované ve vztahu k pravé 

hodnotě, a poznatelné, definované ve vztahu 
ke konvenční hodnotě veličiny. Vzato přísně 
jsou ovšem poznatelné chyby také nepozna-
telnými (podmínečně poznatelnými), protože 
jejich charakteristiky (střední hodnota, roz-

ptyl/směrodatná odchylka) jsou stanovovány 
z omezeného počtu pozorování. Poznatelné 
systematické chyby jsou tradičně eliminovány 
zavedením korekcí, hranice náhodných chyb 
je stanovována ve vztahu k rozptylu (směro-
datné odchylce) souboru naměřených hod-
not získaných opakováním měření za stej-
ných podmínek.

Princip chybového přístupu je graficky zná-
zorněna na obr. 1, kde jsou na vodorovné ose 
ukázány pravá hodnota veličiny ypravá, kon-

venční hodnota veličiny ykonv, hodnota veličiny 
získaná i-tým měřením yi, odhad hodnoty ve-
ličiny ym (střední hodnota souboru hodnot zís-
kaných opakovaným měřením) a nad nimi pět 
vybraných relevantních systematických odchy-

Článek je po statích [1] až [3] čtvrtou částí volného seriálu celkem sedmi příspěvků tro-
jice autorů na vybraná témata související s měřením fyzikálních veličin, zejména elektric-
kých, a jeho vyhodnocováním. Stručně popisuje princip klasického „chybového“ a v sou-
časné době v průmyslu používaného „nejistotového“ přístupu k hodnocení přesnosti 
měření a rozdíl mezi nimi. Dále se obšírněji věnuje aktuálnímu tématu vztahu mezi spe-
cifikací a kalibrací přístroje (měřidla).

Obr. 1. Chybový přístup k určení přesnosti měření
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Obr. 2. Nejistotový přístup k měření (pro potřeby výkladu a za účelem přehlednosti vyobrazení 
je ukázán netypický, nicméně v praxi možný případ, kdy se pravá hodnota veličiny ypravá nachází 
mimo interval pokrytí) 
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Poznámka k pojmu definiční nejistota

Například původní záměr metrické konvence odvodit metr jako 1 · 10–7 část délky kva-
drantu povrchu Země se neosvědčil. Také primární etalon definovaný vlastnostmi jednoho 
etalonu, jako je např. prototyp kilogramu uložený v Mezinárodním úřadu pro váhy a míry 
(BIPM), není optimální. Teprve stabilní vlastnosti kvantových jevů umožňují realizovat sta-
bilní kvalitní primární etalony všude, kde je třeba. Výpočtový vztah pro hodnotu realizova-
nou těmito etalony je ale někdy závislý na některých konstantách, které jsou měřeny (známy) 
s určitou nejistotou. Výpočtem je tato nejistota přenášena i do realizace primárního etalonu. 
Celosvětová jednotnost je zajišťována tím, že jsou všude používány dohodnuté stejné hod-
noty těchto konstant (viz www.bipm.org/en/measurement-units/new-si/). Hodnoty základ-
ních konstant jsou uvedeny na http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ep0|search_for= 
abbr_in!. Například náboj elektronu je nyní znám jako e = 1,602 176 565 · 10–19 C s nejisto-
tou 0,000 000 035 · 10–19 C (ve stručném zápisu e = 1,602 176 565(35) · 10–19 C).
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lek (chyb). Hodnota ypravá je v principu nepo-
znatelná, a proto je v praxi používána hodnota 
ykonv, která je pro dané měření pravé hodnotě 
dostatečně blízká. Z toho plyne, že systema-
tická chyba měření Δysyst je nepoznatelná, za-
tímco Δym poznatelná je. Rozložení naměře-
ných hodnot získaných při opakování měření 
odpovídá Gaussově křivce rozložení pravdě-
podobnosti se střední hodnotou ym a rozptylem 
charakterizovaným parametrem Δynáh (hra-
nice náhodných chyb měření, nyní obvykla 
udávaná pro úroveň pravděpodobnosti 95 %). 
Jedna ze souboru naměřených hodnot ukáza-
ná na obr. 1 a označená yi se liší se od střední 
hodnoty ym o Δyi,m; závěry stran nepoznatel-
nosti/poznatelnosti systematických odchylek  
Δysyst a Δym platí shodně také pro odchylky 
Δyi,pravá a Δyi,konv.

Úplný výsledek měření podle klasické-
ho „chybového“ přístupu se skládá z odhadu 
hodnoty měřené veličiny ym a hodnoty hrani-
ce náhodných chyb Δynáh a je uváděn ve tva-
ru ym ± Δynáh.

Analýza chyb při klasickém přístupu za-
hrnuje statistické i nestatistické postupy, což 
do ní zavádí rozpor. Není-li nalezen uspo-
kojivý způsob identifikace chyb, tím větší je 
potřeba korekcemi eliminovat pokud možno 
všechny chyby měření. Neexistuje žádný vše-
obecně přijímaný prostředek kombinace sys-
tematických a náhodných chyb, který by dal 
obecnou představu o tom, nakolik je výsle-
dek měření pravdivý, tj. jak blízko má k pra-
vé hodnotě [4]. Dalším problémem vlastním 
klasickému přístupu je logický rozpor v de-
finici z pohledu skutečného účelu a významu 
měření – jak je možné definovat něco „co nej-
blíže“ nebo „tak blízko“ k něčemu, co je při-
jato jako ve své podstatě nepoznatelné. To je 
rozpor a nedostatek a hlavní důvod, proč se 
moderní metrologie stále více vzdaluje od fi-
lozofie klasického přístupu k přístupu založe-
nému na použití nejistot měření.

Přístup na základě nejistot

Přístup založený na použití nejistot mě-
ření (tzv. nejistotový) má jen jeden základní 
postulát, který zní: výsledek měření není ná-
hodná veličina.

Nejistotový přístup vychází z pojmu ne-
jistota měření (VIM3, definice 2.25 [4]) a je 
podrobně popsán ve Směrnici pro vyjadřová-
ní nejistot měření (Guide to the expression of 
uncertainty in measurement – GUM [5]). Za-
ložen je na těchto třech tvrzeních:
1. Je možné charakterizovat kvalitu měření 

s ohledem na náhodné a systematické účin-
ky způsobem založeným na tomtéž prin-
cipu (odpovídající složky nejistoty jsou 
seskupeny podle metody odhadu do dvou 
kategorií – typ A a typ B – a kontrolovány 
a kombinovány tak, aby výsledek byl se-
čten v souladu s pravidly matematické sta-
tistiky a teorie pravděpodobnosti).

2. Nelze poznat pravou hodnotu měřené ve-
ličiny. Výsledkem měření po zavedení ko-

rekcí na poznané systémové účinky je hod-
nota měřené veličiny určená s nejistotou 
vyplývající z náhodných vlivů a neúplné 
znalosti zavedených korekcí.

3. Nelze poznat skutečnou hodnotu chyby 
ve výsledku měření (definované ve vztahu 
k pravé hodnotě veličiny). Chyba definova-
ná tímto způsobem je idealizovaný pojem 
a nelze ji přesně poznat. V přístupu zalo-
ženém na nejistotě je kategoricky přijato, 
že nelze určit, jak blízko má hodnota zís-
kaná měřením k pravé hodnotě. Namísto 
toho je vytvořena metodika a stanoveny pa-
rametry (nejistoty), které na pravděpodob-
nostním základu vymezují, nakolik hodno-
ta zjištěná měřením (deklarovaná hodnota) 
odpovídá pravé hodnotě veličiny.

Účelem přístupu s použitím nejistot je ur-
čit (na základě získaných informací) rozsah 
přípustných hodnot měřené veličiny, ve kte-
rém se s určitou pravděpodobností nachází 
její pravá hodnota. Tento rozsah je definován 
při použití rozšířené nejistoty U a nazývá se 
interval pokrytí.

Přístup s použitím nejistot je schematicky 
znázorněn na obr. 2. Nejistotový přístup nijak 
neodmítá pojetí pravé hodnoty, které je nutné 
k popsání účelu měření, jakož i při stanovo-
vání modelu měření. Nejistotu měření lze po-
užitím dalších relevantních informací zmen-
šit. Avšak ani velmi promyšlené měřicí me-
tody nedokážou zcela vyloučit tzv. definiční 

nejistotu (definitional uncertainty), která exis-
tuje v důsledku konečného množství podrob-
ností v definici měřené veličiny a znamená, 
že v intervalu pokrytí se nenachází jedna, ale 
větší počet pravých hodnot měřené veličiny. 
Definiční nejistota je minimální nejistota mě-
ření dosažitelná jakýmkoliv způsobem měře-
ní dané měřené veličiny. Směrnice [5] před-
pokládá, že pro dobře definované fyzikální 
veličiny je definiční nejistota zanedbatelná. 
Pokud je ale definiční nejistota významná 
v porovnání s ostatními složkami nejistoty, 
je nutné ji do výpočtu nejistoty měření za-
členit, což vede k rozšíření rozsahu pokrytí 
(viz vložený text).

Na obr. 2 je záměrně ukázán případ, kdy 
pravá hodnota veličiny leží mimo interval po-

krytí. To může nastat z růz-
ných důvodů, včetně např. 
neidentifikované systematic-
ké chyby, nesprávného po-
souzení hodnot proměnných, 
které ovlivňují měření, nebo 
v důsledku zjevné hrubé chy-
by během měření.

Nejistotový přístup použí-
vá jako nejlepší odhad pravé 
hodnoty aritmetický průměr 
hodnot z opakovaných měření, 
a to za předpokladu, že jsou 
zavedeny korekce pro všech-
ny poznané systematické vli-
vy a vyloučeny hrubé chyby, 
tj. je zajištěna metrologická 
návaznost. Nejistota hodnoty 
veličiny stanovené opakova-
ným měřením se vypočítá na 
základě a posteriori i a priori 
informací souvisejících s tím-
to měřením. Výsledkem jed-
noho jediného měření je také 
odhad (ale ne nejlepší) pravé 
hodnoty veličiny s odpovída-
jící nejistotou určenou na zá-
kladě apriorní informace spo-
jené s měřením. I v tomto pří-
padě se předpokládá, že byly 
korigovány všechny poznané 
systematické vlivy.

Úplný výsledek měření 
obsahuje vedle hodnoty zís-
kané měřením také předsta-

vu o nejistotě tohoto údaje a je uváděn ve 
tvaru ym ± U.

Nejistota byla celosvětově přijata jako 
univerzální parametr charakterizující každý 
výsledek měření. Přísně vzato, nejenže kaž-
dá naměřená hodnota má svou nejistotu, ale 
i každá nejistota má svou vlastní nejistotu, 
s jakou byla stanovena.

Přístup podle IEC

Třetí, důležitý přístup k rozhodování 
o kvalitě měření je přístup podle IEC. Ten je 
zaměřen na praxi, kde obvykle nejsou prová-
děna opakovaná měření, ale převážně měření 

Obr. 3. Ilustrace přístupu k hodnocení kvality měření podle IEC
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Obr. 4. Princip tvorby specifikace přístroje měřidla (zakreslena 
je jen horní mez specifikace)
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Obr. 5. Plnění specifikace (U – rozšířená nejistota měření)
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jednotlivá. Jde o to, aby se každá jednotlivě 
naměřená hodnota nacházela v rozmezí před-
pokládaných nejistot měření. Na obr. 3 toto 
platí pro měření označená měření č. 1 až mě-
ření č. 4, měření označené jako měření č. 5 je 
měření vadné (jednotlivě naměřené hodnoty 
jsou yj, kde j = 1, 2…, 5; hodnota yj je jejich 
aritmetický průměr).

Specifikace

Specifikace má u každého zařízení zásad-
ní důležitost. Je to první a nejúplnější infor-
mace, kterou je možné o předmětu získat; na 

základě specifikace je obvykle voleno, které 
zařízení (v uváděném případě měřicí přístroj) 
bude nejlépe plnit dané požadavky. Otáz-
ka specifikací a jejich plnění je v metrologii 
stále ještě v počátcích, ale lze očekávat další 
rozvoj v této oblasti, jak ukazují obsáhlé pu-
blikace [6] a [7].

Jak je to se splněním specifikace měři-
dla? Vědět, zda přístroj splňuje očekávané 
požadavky, je základní potřebou při měře-
ní. Proto jsou zadávány opakované kalib-
race měřidel. Zadavatel kalibrace potřebu-
je jako nejrychlejší závěr o stavu kalibro-
vaného přístroje získat vyjádření o splnění 
specifikace (o shodě). Je třeba si uvědomit, 
že i specifikaci sestavoval člověk, vývojář 
a že nemusí být ani při výrobě kontrolová-
na v celém rozsahu – z hlediska možnosti 
stanovit přesnost měření má proto kalibra-
ce určující význam.

Co je to specifikace, co to znamená, když 
„přístroj (měřidlo) vyhovuje/nevyhovuje spe-
cifikaci“, a jak se tato shoda/neshoda proka-
zuje – to je téma následujících odstavců. Au-
tor přitom vychází důsledně z nejistotového 
přístupu ke stanovení přesnosti měření.

Co je to specifikace?

Základní otázka v dané souvislosti je, co 
znamená pojem specifikace. Žádný metrolo-
gický dokument nebo slovník tento pojem 
nedefinuje. Pomoc nabízí obchodní slovník 
(www.businessdictionary.com/definition/spe-
cification-spec.html), kde je uvedena obsáh-
lá definice pojmu specifikace, ze které ka-
librační laboratoře zajímá jen část, kde je 

uvedeno, že technické specifikace vyjadřují 
úroveň výkonnosti jednotlivých výrobků ur-
čením mezí jednotlivých parametrů výrobku 
vyjádřených nominální (požadovanou) hod-
notou a tolerancí (přípustná odchylka od no-
minální hodnoty).

Hodnocením shody se specifikovanými 
požadavky (specifikací) se zabývá také norma 
ČSN ISO 10576 [8]. Podle této normy může 
mít takový požadavek podobu meze uvede-
né výrobcem, stanovené technickou normou, 
postupem, výkresem, smlouvou atd. Shoda se 
specifikací je interpretována jako splnění po-
žadavku, neshoda jako jeho nesplnění.

stárnutí a podle uvážení výrobce popř. i dal-
ší složky. Jednotlivé složky někteří výrobci 
sčítají lineárně, jiní k souhrnnému vyjádření 
používají odmocninu ze součtu kvadrátů jed-
notlivých složek.

Teorie vyjádření shody se specifikací

Rozložení naměřených hodnot spojené 
s odhadem hodnoty měřené veličiny má ob-
vykle podobu normálního (Gaussova) rozdě-
lení pravděpodobnosti, centrovaného okolo 
deklarované hodnoty měřené veličiny. Jestliže 
výsledek měření (deklarovaná hodnota měře-
né veličiny a její okolí v rámci rozdělení prav-
děpodobnosti) leží uvnitř mezí specifikace, je 
jasné, že specifikace je splněna. Opačně, le-
ží-li deklarovaná hodnota a její okolí mimo 
specifikované rozmezí, požadavkům specifi-
kace není vyhověno.

„Ideální“ normální rozdělení ale ve 
svých krajních mezích přechází v obou smě-
rech do nekonečna, což vždy vytváří urči-
tou pochybnost, zda bylo, nebo nebylo do-
saženo shody. V praxi je ale vyhodnocení 
nejistoty vždy založeno jen na konečném 
počtu příspěvků, čímž jsou krajní zbytkové 
úseky ohraničeny.

Přesto ale může nastat případ, kdy jedna 
nebo obě strany rozdělení výrazně přesahu-
jí specifikované meze. Znamená to, že úva-
hy je třeba vztahovat k ploše rozdělení obsa-
žené uvnitř mezí, které jsou z hlediska sho-
dy se specifikací určující, jak ilustruje obr. 5. 
Z uvedeného plyne, že shoda nebo neshoda 
mohou být stanoveny pouze v návaznosti na 
přiřazenou úroveň pravděpodobnosti odha-

du hodnoty měřené veli-
činy. Je tomu tak proto, že 
vždy je možné, že jedna 
nebo obě strany rozdělení 
přesáhnou dané meze spe-
cifikace.

Vzhledem k tomu, že 
rozšířená nejistota je nor-
málně vyjádřena pro prav-
děpodobnost asi 95 %, je 
obecně uznanou praxí, že 
stanovisko ohledně shody 
je na stejné úrovni pravdě-
podobnosti.

Jestliže toto platí pro 
danou situaci, je porovná-
ní rozšířené nejistoty s ko-
eficientem pokrytí k = 2 se 
specifikovanou mezí pře-
hnaně pesimistické. Ob-

vykle je předmětem porovnání s mezí speci-
fikace pouze jeden konec rozdělení pravdě-
podobnosti. Je-li nejistota malá v porovnání 
s rozmezím mezi horní a dolní mezí speci-
fikace, a to je obvyklý a požadovaný stav, 
plocha rozdělení pravděpodobnosti na dru-
hém konci již nepřekročí příslušnou mez 
specifikace. Tím se v daném případě obdr-
ží úroveň pravděpodobnosti 97,5 %, popř. 
větší (obr. 5).

 
Obr. 6. Zúžení pásma shody vlivem nejistoty měření podle standardů APLAC TC 004 [10] 
a ILAC – G8/2009 [11]
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Obr. 7. Vliv nejistoty na možnost prokázat shodu se specifikací
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Specifikace a výroba

Výrobce přístroje (měřidla) tvoří spe-
cifikaci na základě znalostí funkčních blo-
ků přístroje a jejich prověření při výrobě, 
zkušeností a s uvážením výrobní rezervy na 
vlivy prostředí a časový drift (viz např. [9]  

a www.agilent.com/metrology/spec-guide.
shtml). Jednotliví výrobci přistupují k rezervě 
plnění specifikace při výrobě různě.

Princip tvorby specifikace je ukázán na 
obr. 4. Meze specifikace jsou stanovovány 
na základě známého výrobního rozptylu, ne-
jistoty měření při nastavení a kalibraci pří-
stroje a ochranného pásma stanoveného po-
dle různých měřítek. Ochranné pásmo by 
mělo v kaž dém případě zahrnovat rezervu na 
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Poměr nejistot při kalibraci a shoda se 
specifikací

Poměr nejistoty, s níž jsou známy vlast-
nosti etalonu a nejistoty, s jakou má měřit 
kalibrovaný přístroj, je velmi důležitý. Pro 
nejistotu měření U a zadaný interval povole-
né specifikace 2T, kdy T je polovina rozdílu 
mezi horní a dolní mezí specifikace, je defi-
nován poměr nejistoty etalonu ke specifikaci 
kalibrovaného měřidla U/T, známý a ozna-
čovaný jako TUR (Test Uncertainty Ratio).

Poměr U/T (TUR) je měřítkem schop-
nosti kalibrace potvrdit shodu kalibrované-
ho přístroje se specifikací. Na obr. 6 je ukázá-
no, že shoda se specifikací platí pro všechny 
naměřené hodnoty ležící v rozmezí od hod-
noty (yLD + U) až po hodnotu (yLH – U). Je-
-li poměr U/T roven 1 : 3, rozmezí, v němž 
platí shoda, bude po odečtení nejistot tvořit 
66,7 % z intervalu 2T. Poměr U/T rovný 1 : 3 
je obvykle brán jako referenční hodnota [10]. 
Menší dosažená hodnota poměru je výhodná, 
větší hodnotu poměru U/T než 1 : 3 lze tole-
rovat jen ve výjimečných případech [10]. Za 
plně vyhovující v podstatné většině případů 
v praxi je považován poměr U/T (TUR) rov-
ný 1 : 4 nebo menší.

Vyjádření shody v kalibračním listu

Je-li dosaženo shody se specifikací, mělo 
by být zákazníkovi z kalibračního listu jas-
né, jaká pravděpodobnost pokrytí pro rozší-
řenou nejistotu byla použita. Obecně je po-
užívána pravděpodobnost pokrytí 95 % a vy-
jádření by proto mělo obsahovat poznámku 
ve smyslu, že „vyjádření shody je založeno 
na pravděpodobnosti pokrytí 95 % pro roz-
šířenou nejistotu“. Jiné hodnoty pravděpo-
dobnosti pokrytí pro rozšířenou nejistotu by 
měly být dohodnuty mezi kalibrační labora-
toří a zákazníkem předem. Je možné zvolit 
pravděpodobnosti pokrytí pro rozšířenou ne-
jistotu větší než 95 %, kdežto menší hodno-
ty by neměly být používány, přestože nejsou 
obecně zakázány.

Vyjádření ke splnění specifikace 
v kalibračním listu

Je doporučováno vyjádření, že v měřeném 
bodě přístroj „vyhovuje“, „nevyhovuje“ nebo 
„není možné vyjádřit shodu za použití prav-

děpodobnosti pokrytí 95 % pro rozšířenou 
nejistotu“ (obr. 7).

Jestliže vyhodnocení shody se specifika-
cí zahrnuje větší počet veličin (nebo měře-
ných parametrů), měla by být každá naměře-
ná hodnota vyhodnocována nezávisle; výsle-
dek každého vyhodnocení by měl být uveden.

Celkové hodnocení shody s požadavky 
nebo specifikací může být formulováno takto:
– „všechny naměřené hodnoty jsou ve sho-

dě s mezí danou specifikací (mezemi)“,
– „pro některé (které) z naměřených hod-

not není možné učinit vyjádření o shodě 
se specifikací“,

– „některé (které) z naměřených hodnot ne-
jsou ve shodě se specifikacemi“,

– „vyjádření shody se specifikací (nebo po-
žadavkem) je založeno na pravděpodob-
nosti pokrytí 95 % pro rozšířenou nejisto-
tu výsledků měření, na nichž je založeno 
rozhodnutí o shodě“.
Vyjádření by mělo jasně uvádět, zda byly 

mezi laboratoří a zákazníkem dohodnuty jiné 
hodnoty pravděpodobnosti pokrytí pro rozší-
řenou nejistotu, nebo by se mělo odkázat na 
příslušné předpisy nebo soubor zásad.

Pozornost musí být věnována i tomu, aby 
kalibrační list nevyvolal dojem, že i neměře-
né parametry vyhovují specifikaci. Z toho-
to důvodu je zcela nevhodné napsat obecné 
stanovisko „zařízení vyhovuje svým specifi-
kacím“ a je doporučováno použít následují-
cí formulaci: „zařízení je ve shodě s danou 
specifikací v naměřených bodech pro danou 
úroveň pravděpodobnosti a ve vztahu k ne-
jistotě měření.“.

Závěr

Součastné dokumenty poskytují přesné 
a jednoznačné návody, jak popisovat plnění 
specifikace (shodu nebo neshodu se specifi-
kací) v kalibračním listě. Dokument ILAC-
-G8:03/2009 [11] dává obecný návod a do-
kument M 3003 UKAS [12] uvádí i další 
podrobnosti. Je-li vyjadřováno stanovisko 
ohledně shody nebo neshody, je nezbytné 
v kalibračním listě také jednoznačně uvést, 
odkud je brána uvažovaná specifikace a dal-
ší relevantní souvislosti.

Následující části seriálu budou věnovány 
problematice volby časových intervalů mezi 
kalibracemi, současné roli kalibračních labo-
ratoří a reálné úloze kalibrace stopek.
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