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ÚVOD 
 
Skúšobné laboratórium, akreditované podľa ISO/IEC 17025:2005 musí zabezpečiť kvalitu 

svojich výsledkov. Dôležité hľadisko správneho hodnotenia výsledku  je presnosť a neistota. Požia-
davkou podľa normy ISO/IEC 17025:2005 je, aby akreditované laboratóriá vyjadrovali svoje vý-
sledky s príslušnou neistotou. 

 
METÓDY SPRACOVANIA VÝSLEDKOV MERANIA 
 
Validácia metódy 
 
Validácia metódy je experimentálne potvrdenie a objektívne dokázanie vhodnosti metódy 

pre jej plánované využitie. Súčasťou validácie je aj určenie alebo overenie pracovných charakteris-
tík metódy, akými sú napr. medza stanovenia, rozsah metódy, citlivosť metódy, opakovateľnosť, 
reprodukovateľnosť, robustnosť, neistoty výsledkov skúšania atď. 

 
Spôsoby validácie metód 

 
Rozoznávame päť spôsobov validácie metódy, no v praxi sa používajú aj ich vzájomné  

kombinácie [1]. 
 

• Systematické zisťovanie vplyvu veličín a pracovných podmienok - postup je vhodný, keď 
chýbajú spoľahlivé informácie o vzorke a o vplyvoch prostredia. Touto metódou sa zároveň 
zistí vplyv jednotlivých veličín a parametrov na veľkosť neistoty výsledku. Tým sa nájdu aj 
faktory, ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitu výsledkov a ktorým treba pri práci ve-
novať hlavnú pozornosť. 

• Použitie certifikovaných referenčných materiálov - obmedzenie tohto postupu a tým aj zní-
ženie kvality výsledkov ňou získaných súvisí s ťažko dosiahnuteľnou požiadavkou, aby 
matrica vzorky bola rovnaká ako matrica referenčného materiálu. Metóda dovoľuje zabez-
pečiť nadväznosť meraní. Veľkosť neistoty závisí od kvality použitého referenčného mate-
riálu, resp. od meracieho štandardu. 

• Porovnanie výsledkov s inými skúšobnými metódami - je to spôsob validácie, pri ktorej sa 
rovnaká vzorka skúša viacerými, podľa možnosti na rôznych fyzikálnych alebo chemických 
princípoch založených metódach skúšania. Vyžaduje dostupnosť viacerých metód, ktoré sú 
vhodné na meranie príslušnej veličiny.  

• Použitie nezávislej metódy skúšania - metóda je metrologicky optimálna. Dosahujú sa ňou 
spoľahlivé a presné výsledky. Obmedzením tohto spôsobu validácie je, že je len málo nezá-
vislých metód a niektoré vyžadujú splnenie dodatočných požiadaviek. 

• Medzilaboratórne porovnania - medzilaboratórne skúšky musia byť dobre plánované, od-
borne riadené, kvalifikovane vyhodnotené a prezentované štatistickými metódami. Ak sa 
využijú zahraničné laboratóriá, stúpajú náklady na validáciu a predlžuje sa čas. Touto metó-
dou sa dosahuje dobrá reprodukovateľnosť metódy skúšania. 
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Medzilaboratórne porovnávania 
 
Medzilaboratórne porovnávania slúžia na pravidelné hodnotenie presnosti výsledkov, ktoré 

laboratórium uvádza pre príslušné metódy skúšania. Ich cieľom je overiť spôsobilosť akreditova-
ných laboratórií, vrátane overenia udávanej neistoty meraní. 

Pri medzilaboratórnych meraniach sa môžu používať referenčné etalóny alebo referenčné 
materiály. Výsledky meraní sa porovnávajú s referenčnými hodnotami stanovenými v referenčnom 
laboratóriu.  

Existujú dva základné typy medzilaboratórnych porovnávaní a to kruhové a hviezdicové po-
rovnávanie. Pri hviezdicovom porovnávaní každý účastník dostáva vzorku, ktorú predtým zmeralo 
referenčné laboratórium. 

Na účasť v medzilaboratórnych meraniach EAL sa zvyčajne pozývajú laboratória akredito-
vané na príslušné meranie národným akreditačným orgánom. Na porovnávaní sa môžu zúčastniť aj 
iné laboratória. V tomto prípade musí akreditačný orgán zabezpečiť, aby takéto laboratórium malo 
dostatok skúseností a vhodné meracie vybavenie. 

Pre medzilaboratórne porovnávania je dôležité, aby na požadované merania existovali refe-
renčné hodnoty, s ktorými je možné výsledky laboratórií porovnať. Referenčné hodnoty poskytuje 
referenčné laboratórium, ktorým spravidla býva národný metrologický ústav organizujúcej krajiny, 
ale ak je to vhodné, môže to byť aj národný metrologický ústav inej krajiny alebo akreditované la-
boratórium. 

Je dôležité dodržať časový harmonogram medzilaboratórnych porovnávaní. Každé zúčast-
nené laboratórium musí zaslať príslušnému organizátorovi medzilaboratórneho porovnávania kom-
pletne vyplnený priložený formulár a ďalšie doplnkové informácie. Neistoty sa vypočítavajú podľa 
postupu uvedeného v EAL-R2 [2]. 

Účasť laboratória na medzilaboratórnom porovnaní je potrebné pre vlastné zhodnotenie sys-
tému kvality a pre overenie nadväznosti na národné a medzinárodné etalóny. Je tiež dôkazom pre 
laboratórium i zákazníka, že metódy skúšania sú validované podľa požiadaviek ISO/IEC 
17025:2005 [3]. 

  
Záverečná správa z medzilaboratórneho porovnávania 

 
• Záverečnú správu z medzilaboratórneho porovnávania doručí organizujúci akreditačný or-

gán do šiestich mesiacov po ukončení medzilaboratórneho merania zúčastneným la-
boratóriám, ako aj členom a pridruženým členom EAL .  

• Táto správa obsahuje: 
• popis vzorky s referenčnou hodnotou a príslušnou neistotou,  
• požadovanú analýzu s odporúčanou metódou merania,  
• časový harmonogram,  
• zúčastnené krajiny,  
• identifikačné číslo každého zúčastneného laboratória zaručujúce anonymitu a výsledky jeho 

merania spolu s neistotami,  
• uvedenie laboratórií, ktoré v čase merania neboli akreditované  
• rozborovú metódu s hodnotiacimi kritériami a komentárom.  
• Tieto informácie sú doplnené o graf pre každý meraný parameter. 
 

Rozbor a spracovanie výsledkov 
 
Bolo rozvinutých niekoľko metód pre hodnotenie výsledkov laboratórií a významnosť vý-

sledkov rôznymi hodnotiacimi metódami nie je vždy porovnateľná. Najčastejšie používanými krité-
riami sú odhad odchýlky výsledku laboratória od referenčnej hodnoty, vyjadrenej v percentách, z-
skóre a odchýlka En normalizovanej s ohľadom na stanovenú neistotu.  
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Hodnotiaca metóda berie do úvahy správnosť a presnosť uvádzaných údajov, ktoré zahŕňajú 
rozšírenú neistotu výsledku laboratória a rozšírenú neistotu referenčnej hodnoty. Uvádzané výsled-
ky laboratória sú v záverečnej správe vyjadrené na základe kritérií ako vyhovujúce a nevyhovujúce 
výsledky. Výsledok laboratória musí spĺňať obidve kritéria pre správnosť a presnosť výsledku me-
rania, aby konečné hodnotenie bolo prijateľné.  

Vhodnou metódou na posúdenie kvality výsledkov merania je 
• výpočet odhadu odchýlky laboratória 
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xlab – je výsledok merania zúčastneného laboratória 
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Kritéria vyhodnocovania výsledkov 

 
Kritérium pre vyhovujúce výsledky stanovené metódou klasickej štatistiky podľa podmie-

nok STN ISO 5725-2  
• regulačná medza pre vyhovujúce výsledky: vzťažná hodnota ± 2.s  

(t.j. ak je testovacia štatistika menšia ako päťpercentná kritická hodnota alebo ak sa tejto 
hodnote rovná) 

• regulačná medza pre vybočujúce výsledky: vzťažná hodnota ± 3.s  
(t.j. ak je testovacia štatistika väčšia ako päťpercentná kritická hodnota a menšia ako jedno-
percentná kritická hodnota alebo ak sa tejto hodnote rovná) 

• regulačná medza pre odľahlé výsledky: hodnota výsledku > vzťažná hodnota ± 3.s 
(t.j. ak je testovacia štatistika väčšia ako jednopercentná kritická hodnota) 
 
Na zistenie vybočujúcich alebo odľahlých hodnôt sa odporúča použiť Couchranov 

a Grubbsov test [4].  
 

Kritérium pre výsledky štatistického hodnotenia podľa ISO/IEC Guide 43  
• pre z-skóre: 

|z| ≤ 2 = vyhovujúce 
2 < |z| < 3 = sporné 
|z| ≥ 3 = nevyhovujúce 

• pre hodnotu En: 
|En| < 1 = vyhovujúce 
|En| ≥ 1 = nevyhovujúce 
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Účasť na medzilaboratórnych porovnávaniach 
 
Skúšobné laboratórium rádiochemickej analýzy LARCHA na katedre jadrovej chémie Pri F 

UK sa zúčastňuje pravidelne medzilaboratórnych porovnávaní, organizovaných významnými inšti-
túciami jednak v zahraničí i doma. V tabuľke č. 1 je uvedený zoznam medzilaboratórnych porovná-
vaní. 

 
Organizujúca inštitúcia Rok Požadované meranie 

2008 Meranie celkovej alfa a beta aktivity, aktivity 
trícia a obsahu draslíka vo vzorke vody 

IRSN 
(Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire) 
Francúzsko 

2008 Meranie γ a α emitujúcich rádionuklidov 
v biologických vzorkách 

2000 Meranie γ a α emitujúcich rádionuklidov vo 
vzorke pôdy a štandardnom roztoku 

IAEA 
(International Atomic Energy A-
gency) 
Rakúsko 

2007 Stanovenie γ emitujúcich rádionuklidov vo 
vzorke pôdy, trávy a vody 

EA ILC IR2 
(Laboratoire National Henri Becqu-
erel) 
Francúzsko 

1998 Meranie γ emitujúcich rádionuklidov v roztoku 

2003 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 
v štandardnom roztoku 

2005 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 
v štandardnom roztoku 

2007 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 
v štandardnom roztoku 

NPL 
(National Physical Laboratory) 
Veľká Británia 

2008 Stanovenie γ, β a α emitujúcich rádionuklidov 
v štandardnom roztoku a β emitujúcich 
rádionuklidov vo vzorke betónu 

VÚVH 
(Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva) 
Slovensko 

2007 Rádiologický rozbor vody 

Tabuľka č.1 Zoznam medzilaboratórnych porovnávaní LARCHA 
 
ZÁVER 
 
Účasť laboratórií na medzilaboratórnych porovnávaniach poskytuje objektívny dôkaz 

o úrovni spoľahlivosti a kvalite nimi uvádzaných výsledkov. Overuje sa nimi spôsobilosť akredito-
vaných laboratórií, vrátane overenia udávanej neistoty meraní. Laboratóriu umožňuje zistiť syste-
matickú chybu metódy skúšania a dosiahnuť dobrú reprodukovateľnosť metódy skúšania. 
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