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Abstrakt 

Praksová, R.: Nejistota stanovení objemové aktivity radonu v pobytových místnostech 

a na pracovištích. Ostrava, 2013. Disertační práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 

Radon je radioaktivní plyn, který vzniká radioaktivní přeměnou radia, jehož hlavním zdrojem 

je geologické podloží. Radon může pronikat do budov různými cestami spolu s půdními 

plyny. V budově se s vysokou pravděpodobností hromadí a tím se stává závažným 

zdravotním rizikem onemocnění rakovinou plic pro pobývající obyvatele. V porovnání 

s jiným přírodními zdroji ozáření lze radonové riziko řídit a tedy i redukovat zdravotní rizika 

radonu. Důležitým a nepostradatelným elementem hodnocení a managementu rizik 

v radonové problematice je proto kvalitní měření a správná interpretace naměřených hodnot 

objemové aktivity radonu.  

Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou možných zdrojů nejistot měření objemové 

aktivity radonu v pobytových místnostech a na pracovištích, jejich vyhodnocením 

a interpretací výsledků pomocí tří přístupů: analytického (mezinárodní příručkou 

JCGM 101:2008 GUM), simulačního (metodou Monte-Carlo) a pravděpodobnostního 

(binomickým rozdělením). Uvedené přístupy analýzy nejistot jsou aplikovány na integrální 

detektor průměrné objemové aktivity radonu (Systém pro integrální dozimetrii RM-1), který 

je vyžadován v doporučení SÚJB pro měření radonu ve stavbách s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi. 

Vypočtená kombinovaná relativní nejistota pro běžnou úroveň radonu a pro plně nabité 

elektretové komorové detektory se pohybovala v rozmezí 7-11,5 procent v případě odhadu 

analytickým přístupem a v rozmezí 5-12 procent v případě odhadu simulačním přístupem.  

Vzájemné porovnání přístupů k hodnocení nejistot tedy ukázalo, že výsledky analytického 

a simulačního přístupu se liší jen o necelá 3%. Pravděpodobnostní přístup k hodnocení 

nejistot ukázal, že pro dvojici detektorů bude s pravděpodobností 90,7-92% výsledek měření 

v intervalu do 20% od očekávané (referenční) hodnoty. Kromě toho pravděpodobnostní 

přístup potvrdil negativní vliv vyšších absolutních vlhkostí (nad 9,1 g.m-3) na kvalitu 

výsledků měření radonu.  

Hlavním přínosem této disertace je aplikace mezinárodní metodiky GUM pro výpočet 

nejistoty objemové aktivity radonu českého měřícího systému integrální dozimetrie RM-1. 

Naměřená data i provedené počítačové simulace potvrzují, že analyzovaný systém RM-1 je 

robustní a vhodný pro odhad koncentrace radonu v obytných místnostech a na pracovištích. 

Klíčová slova: radon, místnost, měření, nejistota, Systém RM-1, přístup GUM, metoda 

Monte-Carlo, pravděpodobnost 



 

Abstract 

Praksová, R.: Uncertainty of radon volume activity measurement in residential rooms and 

work places. Ostrava, 2013. Dissertation thesis. VŠB-Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering, Department of Security Serivces. 

Radon is a radioactive gas that is a produced from the decay of radium; a main source of 

which is the geological bedrock. Radon from soil gases can penetrate buildings in a number of 

different ways, posing a serious health risk to the resident population. Compared to other 

natural radiation sources, radon can be managed and health risks reduced. Quality assurance 

and control of radon measurements therefore represents an important element of radon risk 

assessment and management.  

This Ph.D. thesis analyses possible sources of uncertainty in the measurement of radon in 

residential rooms and work places. Three computational approaches were used to evaluate and 

interpret the uncertainty associated with the measurement of radon: an analytical approach 

(according the international handbook JCGM 101:2008 GUM); a simulation approach (the 

Monte-Carlo method); and a probabilistic approach (the binomial distribution). These 

approaches are applied to the integral radon concentration detector (A system for integral 

dosimetry RM-1), which is recommended by the Czech State Office for Nuclear Safety for the 

measurement of radon. 

The calculated combined relative uncertainty for a common radon volume activity level for 

fully charged electret ion chamber detectors is 7-11,5 per cent for the analytical approach and 

5-12 per cent for the simulation approach. Thus, there is only a small difference between these 

computational approaches (<3 %). The results of the probabilistic approach are ∼90,7–92 per 

cent confident that a set of two electret ion chamber detectors is suitable for estimation of the 

radon concentration within the interval of ±20 % of the reference value. In addition, the 

probabilistic approach highlights the negative impact of a higher absolute humidity (above 

9,1g m−3) on the quality assurance of radon measurements.  

The main benefit of the Ph.D. thesis consists on an application of the GUM international 

methodology to uncertainty of radon volume activity measurement of the Czech made system 

for integral dosimetry RM-1. The both measured and simulated results confirm that the 

analyzed RM-1 system is robust and suitable for estimation of radon concentration in 

residential rooms and workplaces. 

Keywords: radon, room, measurements, uncertainty, system RM-1, GUM framework, 

Monte-Carlo method, probability 
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radonu AV 

AV veličina výsledné objemové aktivity radonu naměřená Systémem RM-1 

u(UP); u(UK)  standardní nejistota odhadu vstupních veličiny UP resp. UK  

u(t)  standardní nejistota vstupní veličiny t 

)(
.

12.0 GDu  
standardní nejistota pro odhad dávkového příkonu 12µGy.h-1 

)( GKu  standardní nejistota odhadu parametru citlivosti Systému RM-1 na gama 

záření KG 

),( PK UUu  kovariance mezi veličinami UP a UK 

uc(AR) kombinovaná standardní nejistota odhadu výstupní veličiny AR 

)(2
Rc Au  kombinovaný rozptyl odhadu výstupní veličiny AR 

U rozšířená nejistota s pravděpodobností pokrytí 0.68 

UD rozšířená nejistota respektující rozdílná pravděpodobnostní rozdělení D 

vstupních veličin 

U0.70; 

U0.90;U0.95 

rozšířená nejistota s pravděpodobností pokrytí 0.70, 0.90, 0.95 

Rpk ,  koeficient pokrytí rovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti p  

Npk ,  koeficient pokrytí normálního rozdělení pravděpodobnosti p 

Puc   koeficient citlivosti týkající se veličiny počátečního napětí UP 

Kuc   koeficient citlivosti týkající se veličiny koncového napětí UK 

Et
c  koeficient citlivosti týkající se veličiny doby expozice elektretů tE 

GDc   koeficient citlivosti týkající se veličiny dávkový příkon záření gama GD  
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RKc   koeficient citlivosti týkající se veličiny parametr citlivosti Systému RM-1 

na radon KR 

RKc   koeficient citlivosti týkající se veličiny parametr citlivosti Systému RM-1 

na gama záření KR 

1Ac , 
2Ac  koeficienty citlivosti týkající se veličiny pomocné hodnoty A1 resp. A2 

)(2
RU Au

P
 rozptyl odhadu veličiny AR pocházejícího z odhadu veličiny počátečního 

napětí UP 

)(2
RU Au

K
  rozptyl odhadu veličiny AR pocházejícího z odhadu veličiny koncového 

napětí UK 

)(2
Rt Au

E
 rozptyl odhadu veličiny AR pocházejícího z odhadu veličiny doby 

expozice elektretů tE 

)(2
RD Au

G
  rozptyl odhadu veličiny AR pocházejícího z odhadu veličiny dávkový 

příkon záření gama GD  

)(2
RK Au

R
  rozptyl odhadu veličiny AR pocházejícího z odhadu veličiny parametr 

citlivosti Systému RM-1 na radon KR 

)(2
RK Au

G
  rozptyl odhadu veličiny AR pocházejícího z odhadu veličiny parametr 

citlivosti Systému RM-1 na gama záření KG 

LCL; UCL  dolní resp. horní konfidenční limit pravděpodobnosti p 

α  hladina významnosti 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Úvod 

Pojem nejistota měření vychází z fyzikální skutečnosti, že žádné měřidlo nebo měřící 

postup nemůže se 100% jistotou stanovit skutečnou hodnotu zjišťované veličiny na reálném 

fyzikálním objektu. [18] Výraz „nejistota“ znamená pochyby, a proto v nejširším smyslu 

znamená „nejistota měření“ pochybování o platnosti výsledku měření. Jednotný 

mezinárodní pokyn GUM [72] definuje nejistotu jako parametr spojený s výsledkem měření 

charakterizující rozptýlení hodnot, které mohou být důvodně přiřazeny měřené veličině. 

Jinými slovy, nejistota výsledku měření představuje interval, ve kterém se nachází 

s deklarovanou mírou pravděpodobnosti skutečný výsledek měření. Nejistota demonstruje 

metrologickou kvalitu výsledků měření, zlepšuje porozumění analytickému procesu 

a umožňuje porovnávat výsledky měření. Bez znalosti nejistoty není možné odhadnout 

spolehlivost výsledku při jeho použití v praxi. 

Radon patří ke zdrojům přírodního záření, je přítomný v atmosféře, hydrosféře 

i litosféře. [6][29] Podíl radonu na celkovém ozáření obyvatel je téměř padesátiprocentní. 

Radon je plynný prvek, a proto se v atmosféře snadno a rychle rozptyluje, jeho vliv 

na radiační zátěž člověka je nezanedbatelný. Avšak zdrojem zdravotního rizika se radon stává 

ve chvíli, kdy se dostane do vnitřního prostředí stavby, kde se koncentruje a tím dojde 

ke zvýšení radiační zátěže osob. V ovzduší bytů, škol a pracovišť má radon a jeho produkty 

přeměny na svědomí až 70% veškeré dávky ozáření obyvatelstva ionizujícím zářením [66], 

což je důvodem, proč je hodnocení a management rizik spojených s vdechováním radonu tak 

důležitý. Kromě toho, že je radon závažným zdrojem radiačního rizika, obecně patří 

do skupiny anorganických látek, které nejvíce kontaminují vnitřní prostředí budov. [6] Člověk 

tráví většinu svého času v pobytových prostorách či na pracovištích, což dělá zdravější 

a pohodlnější vnitřní prostředí ještě více důležitým. Tyto skutečnosti jsou dalším důvodem 

pro řízení rizik v oblasti radonové problematiky. 

Elementárním prvkem hodnocení a managementu rizik spojených s vdechováním 

radonu a jeho produktů přeměny je měření objemové aktivity radonu. Analýza nejistot měření 

Systémem RM-1 nebyla doposud dostatečně řešena. Základní výpočet nejistot dílčích 
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výsledků měření je sice uveden v manuálu od výrobce, avšak vzhledem k závažnosti 

radiačního rizika radonu je tato problematika řešena nedostatečně. Tato disertační práce se 

zabývá nejistotami měření objemové aktivity radonu v pobytových místnostech 

a na pracovištích Systémem RM-1. 

Disertační práce vznikla za podpory projektů výzkumu a vývoje interní grantové 

soutěže FBI VŠB-TUO č. IGS040/2101/BI0408021 Rozvoj laboratoře přírodní 

radioaktivity [93] a IGS040/2101/BI0409031 Radonová diagnostika a statistické vyhodnocení 

jejích výstupů [94] a dále pak za podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji dotační 

titul č. 5, číslo smlouvy 01737/2010/RRC.  

Vybrané experimenty a jejich následné publikace ([85][80]) byly provedeny 

ve spolupráci s Expertní radonovou skupinou SÚRO Praha. Klíčové výsledky této disertační 

práce prošly recenzním řízením a byly publikovány mj. ve dvou  zahraničních impaktovaných 

časopisech.  
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2 Vlastnosti radonu a metody měření objemové aktivity radonu 

v interiéru 

2.1 Fyzikálně -chemické vlastnosti radonu 

Radon (chemická značka Rn, lat. Radon) je přírodní radioaktivní plyn, který je téměř 

všudypřítomný, tj. vyskytuje se v různé míře i v ovzduší každého domu [6][29]. Radon byl 

objeven v roce 1898 Fredrichem Ernstem Dornem. V Mendělejevově periodické soustavě 

prvků se nachází ve skupině VIII. A, 6. periody. Má protonové číslo 86 a relativní atomovou 

hmotnost 222. Jeho elektronová konfigurace je popsána následovně: [Xe] 6s2 4f14 5d10 6p6 

[17][26]. 

Radon je plyn patřící do skupiny vzácných plynů, je bezbarvý, bez zápachu 

a bez chuti. Je považován za jedovatý. Radon je těžší než vzduch a nejtěžší ze vzácných 

plynů, jeho měrná hmotnost je 9,73 kg.m-3 [17]. Z důvodu nízké teploty tání je radon těžko 

zkapalnitelný. 

Další fyzikálně – chemické vlastnosti radonu udává Tabulka 1. 

Tabulka 1 Fyzikálně - chemické vlastnosti radonu [7][17][23]  

Značka Rn 

protonové číslo 86 

skupenství 20°C plynné 

relativní atomová hmotnost 222 

teplota tání 202 K 

teplota varu 211,3 K 

Hustota 0,00973 g.cm-3 

Radon se ve vodě špatně rozpouští, lépe rozpustný je v organických rozpouštědlech. 

Koeficient rozpustnosti ve vodě při 18°C je 0,29, jeho rozpustnost ve vodě klesá s rostoucí 

teplotou a koncentrací rozpuštěných solí. Radon se také snadno absorbuje ze vzduchu 

na aktivní uhlí a silikagel, zvláště při snížené teplotě [49]. 

Chemické sloučeniny tvoří pouze vzácně s fluorem a kyslíkem. Ty však jsou velmi 

nestálé a mají mimořádně silné oxidační vlastnosti.   
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2.2 Vznik radonu a jeho jaderné vlastnosti 

Jedním z přírodních radionuklidů přítomných ve stopovém množství ve všech 

horninách a zeminách je uran 238U [6][7][42]. Přeměnou uranu vznikají další radioaktivní 

prvky s postupně se zvyšující stabilitou jádra. Tyto prvky tvoří uranovou přeměnovou řadu 

(viz Obrázek 1), jejíž součástí je i izotop radonu 222Rn (poločas přeměny T=3,825 dne). 

Izotop radonu 222Rn je zkráceně označován jako radon [26][49][60]. 

 

Obrázek 1 Uranová řada [73] 

Kromě uranové přeměnové řady existují i další dvě přirozené přeměnové řady 

obsahující izotopy radonu. Je to thoriová přeměnová řada s výchozím prvkem 232Th, jejíž 

členem je izotop radonu 220Rn (thoron, poločas přeměny 54,5 s), a aktiniová řada s výchozím 

prvkem 235U, jejíž členem je izotop radonu 219Rn (aktinon, poločas přeměny 3,92 s). 

Všeobecně mají izotopy identické chemické vlastnosti, avšak rozdílné vlastnosti jaderné. 

Z důvodů velmi krátkého poločasu přeměny představují thoron a aktinon mnohem menší 

podíl na ozáření obyvatel než radon [67], proto je v této práci věnována pozornost radonu.  
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Radon vzniká spontánní přeměnou atomu radia (226Ra) Při přeměně je z atomu radia 

emitována náhodným směrem částice alfa o kinetické energii 5,49 MeV a opačným směrem 

atom radonu o kinetické energii 0,1 MeV. Tomuto fyzikálnímu jevu se říká zpětný odraz. 

Nově vzniklý atom radonu se pohybuje na takovou vzdálenost, dokud všechnu svou energii 

nepředá okolnímu prostředí. Jeho doběh v pevné fází je 0,02 až 0,07 µm, ve vodě přibližně 

0,1 µm a ve vzduchu 63 µm [23]. Na zabrždění vzniklého atomu radonu má vliv zejména 

vlhkost materiálu, s rostoucí vlhkostí únik radonu z materiálu roste. Pro poměr radonu, který 

z materiálu unikl, a radonu, který v materiálu zůstává, byl zaveden pojem emanační 

koeficient. Ten se pro většinu materiálů pohybuje mezi jednotkami až desítkami procent. 

Koeficient může být i vyšší, např. u půd s vysokou zrnitostí, vlhkostí půdy a uložením radia 

na povrchu zrn [29]. 

Radon se přeměňuje na tzv. dceřiné produkty, a to na atom polonia 218Po, ten 

s poločasem 3,05 minuty na izotop olova 214Pb, ten dále s poločasem 26,8 minuty na izotop 

bizmutu 214Bi, ten následně s poločasem 13,9 minuty přes krátkodobé 214Po na dlouhodobý 

izotop olova 210Pb, který má poločas 22 let. Z pohledu ozáření člověka jsou nejzávažnější 

právě krátkodobé izotopy, a to 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po. Jsou to významné karcinogeny 

a způsobují rakovinu plic [6][19].  

 

Obrázek 2 Přeměna radonu na dceřiné produkty 

Produkty přeměny mají také tu vlastnost, že menší část z nich zůstává ve vzduchu 

v podobě volných iontů, nebo se z větší části usazují na povrchu prachových částic a aerosolů 

[11][53]. Spolu s prachovými částicemi se pohybují, jsou vdechovány nebo deponovány 
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na povrchy předmětů. Z toho vyplývá, že objemová aktivita dceřiných produktů ve vzduchu je 

menší než objemová aktivita samotného radonu. Mechanismus chování dceřiných produktů 

přeměny ve vzduchu, vyjímaje radioaktivní přeměny, viz Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 Schéma různých procesů přeměn a odstraňování objemových aktivit radonu a jeho 

dceřiných produktů (radioaktivní přeměna není zahrnuta) [11] 

2.3 Výskyt radonu v životním prostředí 

Jak již bylo řečeno, radioaktivní přeměnou uranu vzniká radium 226Ra, jenž se 

přeměňuje v radon 222Rn. Je patrné, že radon, který vzniká v přírodě postupnou přeměnou 

uranu, se v přírodních podmínkách neustále vytváří. Z hlediska délky lidského života je uran 

v podstatě stabilním zdrojem radonu. Obsah uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. 

Zjednodušeně se dá říci, že nejvyšší obsah uranu a jeho produktů přeměny mají vyvřelé 

horniny typu syenitů, žul, granodioritů apod. [7][29][30][48][48][63]. Geologické podloží 

České republiky je z více než ze dvou třetin tvořeno právě metamorfovanými 

a magmatickými horninami, z čehož vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického 

podloží a odtud pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost [29][40]. 

První informace o výskytu radonu v bytech pochází ze Švédska z 50. let 20. století 

[6][63]. Teprve v sedmdesátých letech byly vysoké objemové aktivity radonu objeveny 

i v dalších zemích a byly zahájeny národní (anti)radonové programy. V České republice byla 

příprava na radonový program zahájena v roce 1978 v Jáchymově [29][63]. V polovině 

osmdesátých let byly nalezeny budovy s nečekaně vysokými objemovými aktivitami radonu, 
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jejíž příčinou bylo pronikání radonu z podloží. Postupně bylo zahájeno systematické 

proměřování území republiky a zájem veřejnosti i vlády se přenesl na problém radonu 

z podloží. 

Radon z geologického podloží proniká do venkovní atmosféry a interiérů budov spolu 

s půdními plyny. Běžné hodnoty objemových aktivit radonu v půdním vzduchu 1 m 

pod povrchem země v České republice jsou v typickém rozmezí 1 až 100 kBq.m-3, 

v extrémních případech více než 1000 kBq.m-3 [62]. Hodnoty OAR závisí na obsahu radia 

v horninách a na fyzikálních vlastnostech hornin, které uvolňování radonu podmiňují. Mezi 

fyzikální vlastnosti hornin patří zejména propustnost základové půdy pro plyny (čím větší 

propustnost, tím větší pohyblivost půdních plynů). Horniny se zvýšenou propustností 

(např. štěrky, písky) dobře transportují radon jak ve svislém, tak v horizontálním směru. 

Jedním z transportních mechanismů jak radon proniká z podloží je difúze [8]. Přestup 

radonu z půdního do atmosférického vzduchu je způsoben tendencí atomů radonu dostat se 

do míst, kde je jeho koncentrace radonu nižší, tedy do míst blízkých k rozhraní půda - 

atmosféra. Obdobně proniká kontaktními konstrukcemi do některých domů. Tento transport je 

závislý na rozdílu koncentrací v podloží a interiéru a je uplatňován při nižší propustnosti 

podloží. Ve volné atmosféře objemová aktivita radonu klesá v důsledku silného naředění na 

pouhé jednotky, maximálně desítky Bq.m-3. Průměrná objemová aktivita v přízemní vrstvě 

atmosféry, která se ustálí jako rovnováha mezi jeho přísunem ze země a jeho přeměnou, se 

pohybuje kolem 5 až 10 Bq.m-3 [29][63]. V uzavřených prostorech může být tato hodnota 

podstatně vyšší. Průměrná objemová aktivita radonu v bytech České republiky je 118 Bq.m-3, 

je to jedna z nejvyšších hodnot v Evropě [62][76]. V posledních desetiletích se v interiérech 

setkáváme se vzrůstající objemovou aktivitou radonu, a to v souvislosti s utěsňováním domů, 

přechodem na ústřední vytápění a používáním stavebních materiálů na bázi odpadních surovin 

(popílky strusky, škváry atd.). 

Pronikání půdního vzduchu s radonem do interiéru staveb je dále usnadňováno 

fyzikálními vlastnostmi objektů a způsobem jejich užívání, které řídí transport vzduchu. Jedná 

se zejména o vytápění, ventilaci, komínový jev, efekt vzniku podtlaku při větru a další 

[5][6][7][29][33]. 

Dalším způsobem transportu radonu z podloží je konvekce. Pro mechanizmus 

konvekčního přísunu půdního vzduchu do vnitřního ovzduší budov hraje rozhodující roli 



 

 

22 

rozdíl tlaků na úrovni kontaktních konstrukcí (podlahy a stěny místností pod úrovní terénu) 

proti tlaku vzduchu v pórech zeminy [61][56]. V budovách se vždy uplatňuje efekt výškových 

budov, zvaný komínový. Jev spočívá ve skutečnosti, že budovy jsou vytápěné, a v jejich 

interiéru je teplota vyšší ve srovnání s teplotou exteriéru. Teplý vzduch v budově stoupá 

nahoru, kde uniká netěsnostmi. V závislosti na výšce budovy, rozdílu teplot vně a uvnitř 

budovy a na ventilačních poměrech (mimo jiné i na rozčlenění budovy příčnými 

konstrukcemi) se v určité výšce budovy ustaví neutrální rovina, ve které je uvnitř budovy tlak 

vzduchu rovný tlaku vzduchu vně budovy. V prostoru pod touto neutrální hladinou je 

v budově tlak vzduchu nižší, než tlak vzduchu ve vzduchu mimo budovu. Vliv komínového 

efektu vzrůstá s výškou budovy a s rozdílem teplot vně a uvnitř budovy.  

Nejčastější vstupní cesty radonu do budov jsou znázorněny níže, viz Obrázek 4. 

 

Obrázek 4 Vstup radonu do budovy [24] 

2.4 Zdravotní rizika radonu a jeho produktů přeměny 

Samotný radon není pro lidský organismus nebezpečný tak, jako jeho produkty 

přeměny [10]. Pokud dojde k inhalaci vzduchu obsahujícího radon, je většina radonu opět 

vydechnuta, aniž by byl radon zachycen v plících [10]. Hlavním úkolem samotného radonu je 
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tedy nést sám sebe a tudíž i jeho krátkodobé produkty přeměny z půdy a materiálů budovy 

do vnitřního ovzduší budovy a nakonec i do plic [6][10][19].  

Ačkoliv je radon chemicky netečný a jeho atomy jsou elektricky neutrální, produkty 

vznikající radioaktivní přeměnou atomu radonu jsou nabité částice, které se lehce deponují 

na drobné aerosolové částice v ovzduší [6][7][29]. Tyto prachové částice mohou být lehce 

vdechnuty a zachyceny na stěnách plic viz Obrázek 5. Při radioaktivní přeměně 

deponovaných částic vznikají alfa částice, které mají potenciál narušovat plicní buňky resp. 

jejich DNA [6][7][29]. Poškození DNA plicních buněk je prvním krokem v řetězci událostí, 

které mohou vést k rakovině plic, což bylo doloženo i epidemiologickými studiemi horníků 

uranových dolů [6]. Dolet alfa částice v tkáních lidského těla je extrémně malý, proto alfa 

záření od produktů přeměny radonu deponovaných v plicích nemůže poškodit buňky 

ostatních orgánů. Pravděpodobnost vzniku karcinomu je úměrná objemové aktivitě radonu 

a krátkodobých produktů přeměny radonu ve vzduchu a délce pobytu v tomto prostředí [31]. 

 

Obrázek 5 Ozařované plíce [55] 

2.5 Měření radonu jako součást managementu rizik  

Obavy obyvatelstva z radioaktivity jsou dnes soustředěny zejména na umělé zdroje 

záření zvláště na jaderná zařízení, avšak zdaleka největší ozáření obyvatel je způsobeno právě 
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zdroji přírodními. Lze se domnívat, že tento postoj obyvatelstva tkví v problémech vnímání 

rizika malých dávek záření, o kterých se ve své Eseji zmiňuje i Prof. Klener v literatuře [28]. 

Mylné obavy obyvatelstva lze vyvrátit mj. porovnáním efektivních dávek profesionálních 

pracovníků, u kterých by se dalo předpokládat (dle obav obyvatelstva), že pravděpodobnost 

radiační zátěže z umělých zdrojů by mohla být vyšší. Literatura [67] však tento předpoklad 

vyvrací, což je jednoznačně viditelné, viz Graf 1. 

 

Graf 1 Časový vývoj průměrné efektivní dávky od různých zdrojů záření [67] 

Z grafu lze vidět klesající tendenci radiační zátěže z umělých zdrojů a naopak 

neklesající tendenci radiační zátěže ze zdrojů přírodních. Důvodem poklesu radiační zátěže 

umělých zdrojů je skutečnost, že na řadě pracovišť se zdroji záření už významně pokročil 

vývoj bezpečnostních opatření a také implementace a přísné dodržování bezpečnostních 

předpisů radiační ochrany. Opačná tendence radiační zátěže u zdrojů přírodního záření, 

konkrétně u radonu souvisí se změnami způsobů výstavby domů, kdy ze snahy uspořit energii 

obydlí se může radon v domech snadněji koncentrovat. Podíl radonu na efektivní dávce 

vzrostl v posledních desetiletích v souvislosti s jeho vzrůstajícím obsahem v interiérech 

způsobeným utěsňováním domů, přechodem na ústřední vytápění a používáním stavebních 

materiálů na bázi odpadních surovin (popílky strusky, škváry atd.). Proto se činnosti spojené 

s hodnocením rizika radonu a strategiemi jeho řízení stávají velmi důležitým tématem.  
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Přírodní zdroje (tzv. přírodní pozadí) se podílí téměř ze tří čtvrtin na celkovém ozáření 

obyvatelstva, mohou být jak pozemského, tak kosmického původu. Nejvíce se na celkovém 

ozáření obyvatel podílí právě zdroje pozemského původu, z nichž dominantním je radon 

a jeho dceřiné produkty [67]. Podíl radonu na celkovém ozáření obyvatel je téměř 

padesátiprocentní, viz Graf 2 [67].  

 

 

Graf 2 Podíl různých zdrojů záření na celkovém ozáření obyvatelstva [67] 

Roční efektivní dávka od radonu se pohybuje v rozmezí 0,2-10 mSv v závislosti 

na objemové aktivitě radonu v interiéru [29]. Průměrná roční efektivní dávka inhalace radonu 

činí 1,26 mSv [29][67]. Takto vysoký podíl na celkovém ozáření je dalším z důvodů, proč je 

potřeba se radonovou problematikou zabývat a vytvářet strategie pro jeho eliminaci.  

Obzvlášť velký důraz na řešení problematiky je kladen právě v České republice. 

Hlavním důvodem je skladba geologického podloží České republiky, které je z více než 

ze dvou třetin tvořeno metamorfovanými a magmatickými horninami, viz kapitola 2.3. S tím 

souvisí i vysoká úroveň objemové aktivity radonu v bytech České republiky, kterou lze 

považovat za další z vážných důvodů vedoucí k nutnosti monitorování objemové aktivity 

radonu v interiérech a jeho následnému řízení právě v České republice.  

Závažnost snižování radonu v interiéru je dána zdravotní škodlivostí radonu a jeho 

dceřiných produktů, které jsou zmíněny v kapitole 2.4. V České republice je odhadnuto 

900 případů úmrtí na rakovinu plic ročně (to je asi 17% ze všech 5402 úmrtí na rakovinu 
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plic) [62]. Zdravotní riziko spojené s vdechováním produktů přeměny radonu je dalším 

závažným důvodem k monitorování a kontrole úrovně radonu v interiérech. O tom svědčí 

i skutečnost, že Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2009 uznala, že radon 

představuje po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic a doporučila všem státům, aby 

věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost [75]. Dále tento dokument uvádí, že 

neexistuje hranice koncentrace, pod kterou by radon nepředstavoval žádné zdravotní riziko. 

Tzn., že každá koncentrace radonu (i ta nízká) může zapříčinit zvýšení rizika rakoviny plic. 

Z toho vyplývá, že je nutné se zabývat i prostory s nižšími objemovými aktivitami radonu. 

I když je radon a jeho dceřiné produkty zdraví škodlivý, naštěstí ho lze regulovat. 

Z tohoto pohledu patří radon a jeho dceřiné produkty, na rozdíl např. od kosmického záření, 

ke zdrojům přírodního ozáření, které lze opatřeními vhodně ovlivňovat. To je také jeden 

z důvodů, proč má smysl se problematikou radonu v interiéru zabývat a monitorovat úrovně 

objemových aktivit radonu pro účely jeho eliminace. 

V České republice byl pro hodnocení rizik radonu a jeho produktů přeměny a strategie 

jeho řízení zaveden tzv. Radonový program [55]. První Radonový program pro období 2000-

2009 byl schválen vládou ČR v usnesení č. 538 z 31. května 1999. Hlavním cílem 

Radonového programu České republiky bylo snížit ozáření obyvatelstva vlivem radonu 

a dalších přírodních radionuklidů. S tím souviselo i vyhledávání objektů s vysokou 

objemovou aktivitou radonu, preventivní protiradonová opatření, ozdravná opatření 

v objektech, úprava vod, výzkumná a vývojová činnost. Tento program byl zaměřen jak 

na preventivní opatření, která mají za cíl omezit výskyt radonu v nových stavbách, tak 

i na intervence (zásahy) ke snížení ozáření z radonu ve stávajících objektech. 

Usnesením vlády České republiky ze dne 4. května 2009 č. 594 byl schválen 

Radonový program České republiky na léta 2010 až 2019 – Akční plán. Cíle, které vytyčil 

Radonový program pro období 2000-2009, jsou trvale aktuální a byly použity 

i při formulování strategií Akčního plánu na období 2010 až 2019, přestože na základě dalšího 

vývoje a hodnocení průběhu jejich naplňování došlo k určitým modifikacím a k přehodnocení 

priorit stanovených úkolů. 

Obecně měření fyzikálních veličin, a jak plyne z výše uvedených skutečností zvláště 

objemové aktivity radonu v budovách, je důležitou a nedílnou součástí managementu rizik 

(viz Obrázek 6). Kvalitní výsledky měření jsou jedny z primárních složek pro posouzení 
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rizika zkoumaného jevu a následně k přijetí opatření k jeho regulaci jak na úrovni státu 

(Radonový program), tak i pro jednotlivce (např. vlastníka měřeného objektu). 
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Obrázek 6 Elementy hodnocení a managementu rizik (přeloženo z lit. [43]) 

2.6 Metody měření objemové aktivity radonu v interiéru 

Z diskuze v předcházející kapitole 2.5 je zřejmé, že monitorování objemové aktivity 

radonu je nezbytné pro účely souvisejících s hodnocením rizika a strategiemi jeho řízení.  

Dostupnost techniky pro měření objemové aktivity radonu a jeho produktů přeměny je 

jednoznačným předpokladem pro pochopení výskytu a chování těchto radionuklidů 

v životním prostředí.  

Metody měření lze rozdělit na základě zdrojů radonu v životním prostředí. Zdroje 

radonu mohou být jednak zemní plyn, který lze v našich podmínkách zanedbat, dále pak pitná 

voda dodávaná do objektů, stavební materiály, jejichž základem jsou obvykle přírodní 

materiály, a horniny a zeminy (geologické podloží).  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.5, hlavním zdrojem radonu v budovách v České 

republice je geologické podloží, kde se radon vyskytuje v systému pórů – tedy vzduchu. 

Ostatní zdroje radonu - voda dodávaná do objektu a stavební materiál - nepředstavují 

v současnosti vzhledem k přísnějším předpisům (vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační 
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ochraně) a novým technikám odstraňování radonu z vod závažnější zdroj např. vyvinutým 

zařízením v projektu 2A-1TP1/044  Odstranění radonu z vody, pocházející z malých vodních 

zdrojů za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, na kterém autorka také spolupracovala 

viz [86].  

Obecně podstatou měření ionizujícího záření, a tedy i měření radonu, jsou fyzikální 

jevy, ke kterým dochází při působení ionizujícího záření na látku. Fyzikální jevy využívané 

právě pro účely detekce jsou především ionizace a excitace atomů látky a dále chemické 

změny některých látek vyvolané interakcemi záření s nimi [16][29]. Jedná se např. o změny 

barvy nebo vznik určitých strukturálních poruch. V této oblasti jsou významné především 

stopové detektory. Při ionizaci dochází k odtržení jednoho nebo více elektronů z obalu 

původně neutrálního atomu a vzniká tak kladný a záporný iont. Právě sběr těchto vzniklých 

iontů jsou následně využívány jako základní prostředek pro detekci. Při excitaci se atom 

dostává do vyššího energetického stavu tj. část energie prolétající částice záření se v něm 

„uloží“. Přirozenou snahou atomu je zbavit se této nadbytečné energie např. ve formě světla, 

čehož se také využívá při detekci. Na principu ionizace jsou založeny tzv. plynové detektory 

(z hlediska detekce Rn jsou to především ionizační komory [44][46]) nebo detektory 

polovodičové např. [15][45]; excitace využívají detektory scintilační. 

Podle časového průběhu detekce rozeznáváme dvě základní metody pro stanovování 

radonu v pobytových prostorech [16][30][55][62]: 

a) integrální metody jsou většinou založeny na pasivních detektorech, jejichž 

výhodami jsou zejména nízká cena, vysoká odolnost proti zničení a necitlivost na ostatní 

druhy záření. Tyto metody slouží především k vysoce kvalifikovaným odhadem radonového 

rizika, protože měření probíhá poměrně dlouhou dobu a tím tedy dochází k potlačení 

krátkodobých s střednědobých fluktuací koncentrace radonu. U integrálních detektorů se 

hodnota signálu zvětšuje s dobou, po kterou je detektor ozařován (tj. úměrně dávce, expozici 

atp.). Po ukončení ozařování zůstává informace v detektoru uchována. Jedná se především 

o fotografické a materiálové detektory.  

b) kontinuální metody umožňují téměř okamžitá měření s možností zápisu 

sledovaných hodnot do paměti přístroje pro jejich následné vyhodnocování. Výsledkem 

činnosti takovéhoto přístroje je tedy průběh koncentrace radonu v závislosti na čase. 

Po ukončení ozařování detektoru klesne výstupní signál na nulu či na hodnotu pozadí. 
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Takovéto průběhy umožňují sledovat jednak krátkodobé změny koncentrace radonu a také 

umožňují průzkum dynamiky radonu v místnosti nebo v budově. Kromě toho lze kontinuální 

metody použít pro vytipování míst pro další dlouhodobá měření. Jedná se většinou o detektory 

elektronické.  

Podle principu detekce rozeznáváme tři základní metody pro stanovování radonu 

v pobytových prostorech [16][30][55][62]: 

a) elektrické metody založené na látkách, které působením ionizujícího záření mění 

některé své elektrické vlastnosti (např. vodivost). Jedná se např. o ionizační komory nebo 

polovodičové detektory.  

b) scintilační metody, které při detekci využívají excitaci atomů látky při ozáření 

a následného uvolnění fotonů viditelného záření při deexcitaci v podobě světelného záblesku. 

Světelný signál se převádí na elektrický a dále se zpracovává. Příkladem je detektor Lucasova 

typu.  

c) samostatné měřící metody, které jsou založeny na látkách, které dlouhodobě mění 

své vlastnosti (barvu, složení, objem, elektrické vlastnosti) působením ionizujícího záření. 

Jedná se vesměs o detektory integrální. Konkrétně se jedná např. o elektretový systém 

pro integrální dozimetrii RM-1 [44]. 

Základní metody používané pro posuzování úrovně přírodní radioaktivity ve stavbě lze 

rozdělit do tří kategorií (podle doporučení SÚJB [63]): 

První kategorií jsou krátkodobá informativní měření (týdenní průměrné hodnoty) 

získávaná pomocí integrálních detektorů a kontinuálních monitorů OAR. Nejčastěji 

využívaným typem integrálních detektorů v ČR je Systém RM-1. Metodika SÚJB [63] 

doporučuje, aby tato měření byla prováděná za takových podmínek, aby nedošlo k podcenění 

hodnoty OAR ve stavbě (tzv. konzervativní podmínky [63]). Potom výsledky těchto měření 

lze pokládat za zpravidla horní odhad OAR ve stavbě.  

Druhou kategorii tvoří dlouhodobá integrální měření OAR (roční průměrné hodnoty), 

která poskytují nejlepší podklady pro individuální odhad dávky osob pobývajících v objektu. 

Jsou prováděny obvykle při překročení směrných hodnot při informativních krátkodobých 

měřeních. Jedná se o podrobnější šetření a výsledky těchto měření slouží k analýzám příčin 

překročení směrných hodnot. Cílem tohoto kroku je analyzovat hodnotu OAR za reálného 
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užívání stavby, případně za dohodnutých standardních podmínek. V České republice se 

pro tento typ měření používají stopové detektory s fólií typu KODAK LR115, vyráběné 

a vyhodnocované v laboratoři stopové dozimetrie radonu SÚJCHBO. 

 Třetí kategorie zahrnuje široké spektrum speciálních měřících metod a detekčních 

zařízení pro analýzu zdrojů a transportu radonu ve stavbě za účelem získání podkladů 

pro návrh protiradonových opatření.  

Souhrn těchto měření a analýz doplněný o posouzení stavby z hlediska kategorie 

těsnosti proti pronikání radonu dle [8], doplněný o stanovení kategorie radonového rizika 

stavebního pozemku (určené podle [65]) a doplněný o stanovení dalších vybraných ukazatelů 

- zejména zdrojů a transportu radonu ve stavbě a průměrných hodnot EOAR v pobytovém 

prostoru je označován jako „radonová diagnostika“ [11][14][29][63].  
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3 Problémy měření radonu v budovách a interpretace naměřených dat 

Hlavním problémem měření radonu je samotná veličina OAR vyjadřující koncentraci 

radonu v určitém objemu. OAR patří mezi nepřímo měřené veličiny, tzn., že je 

vyhodnocována algoritmy přístrojů, popř. výpočty na základě jiných měřených veličin [16]. 

Výsledky každého takové měření jsou tedy zatíženy tzv. chybou přístrojovou a navíc celková 

naměřená OAR je zatížena i chybami metod a algoritmů přepočtu vstupních veličin 

na veličinu OAR.  

Další nejistota může nastat při interpretaci naměřených dat. Hlavní příčinou 

komplikací je variabilita OAR v interiérech i obecně v životním prostředí. V případě 

integrálních (kumulativních) detektorů se signál postupně s dobou exponování načítá, tzn., 

že dochází k potlačení krátkodobých a střednědobých fluktuací koncentrace radonu  

[11][16][42]. Naproti tomu výstupy měření kontinuálními metodami měření umožňují 

sledovat krátkodobé změny koncentrace radonu a také umožňují studium dynamiky radonu 

v individuální místnosti nebo v rámci celé budovy [2][11][14][15][16]. 

Objemová aktivita radonu v domech není konstantní, v čase se mění a je ovlivňována 

mnoha faktory (jedná se např. o faktory zmiňované v referencích [3][5][25][33][39][56][61]). 

Z těchto důvodů není jednoduché jednoznačně popsat chování radonu v domech a ani přesně 

stanovit jeho objemovou aktivitu. Ve stejné budově může rovněž docházet ke značným 

časovým variacím např. v různých ročních, týdenních nebo denních dobách 

[3][5][7][29][33][39]. Tento fakt je při měření OAR také nutné zohlednit. Pro výpočet nejistot 

způsobených těmito faktory by bylo potřeba rozsáhlá komplexní měření parametrů každého 

domu zvlášť, které by přesahovaly techniky používané v radonové diagnostice, což je velmi 

finančně náročné a závislé i na ochotě majitelů objektů. Takováto komplexní analýza 

(tzv. Radonová diagnostika) je zpravidla prováděna SÚRO Praha, viz např. analýzy 

publikované v literatuře [11][14]. 

Primárními faktory ovlivňujícími výslednou, a tedy i naměřenou, OAR v interiéru jsou 

rychlost přísunu radonu od jednotlivých zdrojů a násobnost výměny vzduchu v jednotlivých 

částech stavby. Oba uvedené parametry jsou dále ovlivněny mnoha dalšími faktory a ty 

vnášejí do výsledné interpretace značné nejistoty. Patří mezi ně:  

− meteorologické podmínky [7][56][57][61], 
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− transport půdního vzduchu do budovy [7][42], 

− vlastnosti stavební konstrukce [11][42], 

− vlastnosti vody dodávané do objektu [7][30], 

− vlastnosti geologického podloží [7][30][48][66], 

− ventilační režim v budově [5][7][11] [30][33], 

− aerosolové složení a dceřiné produkty radonu [54], 

− činnosti pobývajících osob [5][7][11][30]. 

Fyzikální zákonitosti transportu radonu z jednotlivých zdrojů do budovy, chování 

radonu a jeho dceřiných produktů si můžeme představit například tak, jak uvádí Obrázek 7.  

 

Obrázek 7 Fyzikální model objemové aktivity radonu v interiéru [49] 

Je potřeba zdůraznit, že jmenované faktory jsou pro každou stavbu velmi individuální. 

OAR v interiérech se od sebe mohou značně lišit v závislosti na geografickém umístění, rámci 

jednoho objektu či jedné místnosti.  

Prostorová variabilita objemové aktivity radonu v jejím interiéru úzce souvisí 

především s jejím stavebně technickým stavem (umístění stavby v terénu, její vnitřní 

uspořádání, těsnost obvodového pláště stavby, kvalita provedení protiradonových opatření). 
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Uvedené technické parametry stavby ovlivňují rychlost přísunu radonu a intenzitu výměny 

vzduchu v jednotlivých částech budovy [7][29][33][42]. Pro obývanou budovu je prostorová 

variabilita objemové aktivity radonu navíc významně ovlivněna způsobem jejího užívání. 

Měřením v reálných objektech byla v několika případech zjištěna nehomogenita objemové 

aktivity radonu v rámci jedné místnosti. Na základě výsledků analýzy velkého množství 

experimentálních dat získaných při kontinuálním monitorování objemové aktivity radonu 

v interiérech staveb různého stáří a stavebně technického stavu bylo zjištěno, že významný 

gradient objemové aktivity radonu lze očekávat v případech, kdy v místnosti vzniká silná 

lokální nehomogenita tlakového pole (například v důsledku provozu vzduchotechnického 

zařízení) nebo se v místnosti nachází masivní lokalizovaný zdroj radonu [63]. 

Dalším problémem interpretace naměřených dat je hodnocení celkové radiační 

zátěže. Určení celkové radiační zátěže od inhalace radonu a jeho produktů přeměny 

na jednotlivce z obyvatelstva je závislé na úrovních OAR v jednotlivých prostorách stavby 

a související době pobytu v nich [11][7][29]. V současné době je efektivní dávka v důsledku 

inhalace radonu a produktů jeho přeměny stanovována z časového integrálu OAR 

po stanovenou dobu zpravidla o délce jednoho roku. Časový integrál je ve své podstatě 

průměrná hodnota OAR stanovená z integrálního měření, což v některých případech může 

vnést do výpočtu efektivní dávky značné nejistoty. Příkladem může být situace, kdy 

pracovníci nejsou na pracovišti přítomni trvale (jednosměnný, dvousměnný provoz, nebo jen 

občasná docházka) a je možné předpokládat, že v době přítomnosti pracovníků jsou hodnoty 

OAR nižší než mimo tuto dobu - jednosměnný provoz v kancelářích, kde lze očekávat vyšší 

ventilaci a nižší hodnoty OAR v době výkonu práce (ve dne), než mimo ni (v noci). V případě 

obytných prostor lze předpokládat obdobné vlastnosti.  
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4 Nejistoty měření 

4.1 Mezinárodní příručky o vyjadřování nejistot 

Vyjádření výsledku měření je úplné pouze tehdy, pokud obsahuje jak vlastní hodnotu 

měřené veličiny, tak i nejistotu měření patřící k této hodnotě. Do devadesátých let byl v oboru 

metrologie, kalibrace a měření používán pojem „chyby měření“.  V běžné praxi při udávání 

nejistot měření a testovacích laboratoří se v minulosti používaly tzv. chyby. Bylo také běžné, 

že udávat zvlášť náhodné a zvlášť systematické chyby měřené veličiny. To často způsobovalo 

takové komplikace, že při jakémkoliv následném použití tohoto zápisu ostatními uživateli, 

nebyla samotná hodnota nejistoty přímo zřejmá. Pokud jde o míru nejistoty, neexistoval 

konsensus: zda by to měla být směrodatná odchylka nebo její malý násobek. Místo pravidla 

odmocniny součtu čtverců, chyby a/nebo nejistoty byly často jednoduše lineárně sčítány. 

Tento lineární součet byl aplikován striktně jen na dokonale pozitivně korelované vstupní 

veličiny, a jestliže existovala jen malá nebo žádná korelace, lineární součet podával zbytečně 

pesimistický odhad nejistoty měřené veličiny. Mezinárodní obchodní sféra požadovala 

vzájemnou dohodu mezi národy o tom, co je nejistota, jak se vypočítá a jak se vyjadřuje. 

V důsledku uznání nedostatečné mezinárodní shody ve vyjádření nejistoty měření přidělil 

Mezinárodní výbor pro váhy a míry (Comité International des Poids et Mesures; CIPM), jako 

nejvyšší instance pro metrologii, Mezinárodnímu úřadu pro váhy a míry (Bureau International 

des Poids et Mesures; BIPM) 1977 zakázku, aby společně s národními metrologickými 

instituty vyřešil tento problém a vypracoval doporučení. V roce 1993 byl vytvořen dokument 

Guide to Expression of Uncertainty of Measurement (dále jen GUM, viz [72]) společně 

vydaný mezinárodními institucemi BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP a OIML.  

V roce 1997 vznikl Společný výbor pro návody v metrologii (Joint Committee for 

Guides in Metrology), dále jen JCGM. Výbor byl vytvořen sedmi mezinárodními 

organizacemi, které původně v roce 1993 připravily Pokyn pro vyjadřování nejistot "Guide to 

Expression of Uncertainty of Measurement" a "Mezinárodní metrologický slovník - základní 

a všeobecné pojmy a přidružené termíny "International Vocabulary of Basic and General 

Terms in Metrology" (VIM), viz [71].  JCGM převzal odpovědnost za tyto dva dokumenty.  
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Dnes je tedy základním referenčním dokumentem pokyn Pokyn pro vyjadřování 

nejistot GUM verze JCGM 100: 2008, což je v základu příručka GUM vydaná v roce 1995 

s menšími úpravami. Pracovní skupina 1 (WG1-JCGM) vytváří řadu dalších dokumentů 

a příloh doprovázejících GUM. 

Účelem tohoto Pokynu pro vyjadřování nejistot je komplexně informovat, jak se údaje 

o nejistotě zjistí a poskytnout základ pro mezinárodní porovnání výsledků měření. 

4.2 Definice nejistoty měření obecně (podle GUM [72]) 

Existují tři složky měření: samotná měřená veličina, měřící přístroj (který může být 

samostatný přístroj, jako je např. teploměr, nebo komplexní systém, který zahrnuje celou 

laboratoř) a okolní prostředí (což zahrnuje i lidskou obsluhu). Obecně okolní prostředí bude 

ovlivňovat jak měřenou veličinu, tak i měřicí přístroje.  

Neexistuje žádné přesné měření. Při záznamu výsledku měření fyzikální veličiny je 

nutné uvést také určitý kvantitativní údaj o jeho kvalitě, aby uživatel mohl posoudit jeho 

spolehlivost. Bez takového údaje nelze porovnávat výsledky měření ať již navzájem nebo 

s referenčními hodnotami uvedenými ve specifikaci etalonu. Obecně, výsledek měření je 

jenom aproximace nebo odhad hodnoty měřené veličiny a je kompletní pouze tehdy, pokud je 

doprovázen prohlášením o nejistotě tohoto odhadu. Nejistota měření se netýká jen výsledku 

měření, ale i měřicích přístrojů, hodnot použitých konstant, korekcí apod., na kterých nejistota 

výsledku měření závisí. 

Formální definice pojmu „nejistota měření“, vytvořená pro použití v pokynu GUM 

a ve VIM [70] (VIM: 1993, 3.9) je tato: "nezáporný parametr spojený s výsledkem měření, 

který charakterizuje rozptýlení hodnot, které mohou být důvodně přiřazeny měřené veličině". 

Parametr smí být například směrodatná odchylka (nebo její násobek) nebo poloviční 

šířka intervalu, který má stanovenou pravděpodobnost pokrytí. Nejistota výsledku měření 

vyjádřená jako  směrodatná odchylka je nazývána standardní nejistota. 

V praxi, je mnoho možných zdrojů nejistoty měření zahrnujících: 

a) neúplné definování měřené veličiny;  

b) nedokonalé definování měřené veličiny, 
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c) nereprezentativní vzorkování – měřený vzorek nemusí reprezentovat definovanou 

měřenou veličinu; 

d) nedostatečnou znalost vlivů podmínek okolního prostředí na měření nebo nedokonalé 

měření podmínek okolního prostředí; 

e) osobní jednostrannost správnosti odečítání na analogových přístrojích; 

f) konečné rozlišení přístroje nebo prahová citlivost; 

g) nepřesné hodnoty etalonů měření nebo referenčních materiálů; 

h) nepřesné hodnoty konstant a dalších parametrů získané z vnějších zdrojů a použité 

v algoritmu redukce dat; 

i) aproximace a předpoklady začleněné do metody a postupu měření; 

j) kolísání v opakovaných pozorováních měřené veličiny za zdánlivě identických 

podmínek. 

Tyto zdroje nejsou nutně vzájemně závislé a u některých zdrojů a) až i) je dovoleno, 

aby přispívaly ke zdroji j). 

Nejistota výsledku měření se obvykle skládá z několika složek, které je možno 

roztřídit do dvou kategorií podle způsobu, jímž se odhaduje jejich číselná hodnota: 

A. vyhodnocená statistickými metodami - nejistota typu A , 

B. vyhodnocená jinými postupy - nejistota typu B.  

Účelem klasifikace kategorie A a kategorie B je indikace dvou odlišných cest, jak 

vyhodnotit složky nejistoty, které slouží pouze pro ulehčení tohoto výkladu; tato klasifikace 

neznamená, že existuje nějaký rozdíl v povaze složek vznikajících z těchto dvou způsobů 

hodnocení. Oba způsoby hodnocení jsou postavené na rozdělení pravděpodobností a složky 

nejistot vyplývající z obou způsobů jsou klasifikovány rozptyly nebo směrodatnými 

odchylkami. 

Složky kategorie A jsou charakterizovány odhady rozptylů 2
is (nebo odhadnutými 

směrodatnými odchylkami is ) a počtem stupňů volnosti νi. Odhadnutý rozptyl 

charakterizující složky nejistoty získané z hodnocení způsobem A je vypočítán z řady 
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opakovaných pozorování. Odhadnutá směrodatná odchylka (kladná hodnota druhé odmocniny 

2
is ) je někdy nazývána standardní nejistotou typu A. 

Složky skupiny B jsou charakterizovány veličinami 2
iu , které je možno považovat 

za aproximace odpovídajících existujících předpokládaných rozptylů. Veličiny 2
iu  je 

dovoleno upravovat jako odpovídající rozptyly a veličiny iu  jako směrodatné odchylky. 

Odhadnuty rozptyl 2
iu  je vyhodnocen pomocí dostupných znalostí a odhadnuta směrodatná 

odchylka u je někdy nazývána standardní nejistotou typu B. V případě potřeby, mají být 

kovariance upraveny stejnou cestou.  

Příklady mohou být vyhodnocení založené na informaci: 

– přidružené k oficiálně publikovaným hodnotám veličiny; 

– přidružené k hodnotě veličiny certifikovaného referenčního materiálu; 

– získané z kalibračního listu; 

– o driftu; 

– získané z třídy přesnosti ověřeného měřidla; 

– získané z mezí vyvozených z osobní zkušenosti. 

Tedy standardní nejistota typu A je získána z hustoty pravděpodobnosti získané 

z pozorovaného rozdělení četnosti, zatímco standardní nejistota typu B je získána 

z předpokládané hustoty pravděpodobnosti, určené na základě stupně přesvědčení, že jev se 

bude vyskytovat. Oba postupy se používají při uznávaných interpretacích pravděpodobnosti. 

Kombinovaná standardní nejistota měření je standardní nejistota měření, která je 

získána použitím individuálních standardních nejistot měření přidružených ke vstupním 

veličinám v modelu měření. Kombinovaná nejistota je číselnou hodnotou rovnající se kladné 

hodnotě druhé odmocniny součtu výrazů; kde výrazy jsou rozptyly nebo kovariance vstupních 

veličin. Kombinovaná standardní nejistota je označena uc. 

Rozšířená nejistota měření je součin kombinované standardní nejistoty měření 

a koeficientu většího než číslo (činitelem rozšíření k). Koeficient závisí na typu rozdělení 

pravděpodobností výstupní veličiny v modelu měření a na zvolené pravděpodobnosti pokrytí. 
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Pravděpodobnost pokrytí znamená pravděpodobnost, že soubor pravých hodnot veličiny 

měřené veličiny je obsažen ve specifikovaném intervalu pokrytí. 

Rozšířená nejistota je určena pro splnění potřeb některých průmyslových a obchodních 

aplikací, stejně jako požadavků v oblasti zdravotnictví a bezpečnosti. Zamyšleným účelem 

rozšířené nejistoty U je poskytnout interval výsledku měření, ve kterém je očekávaný 

předpoklad, že bude obsahovat velký podíl hodnot, které by mohly byt přiměřeně přiřazeny 

k měřené veličině. Výběr činitele k, který je obvykle v rozsahu 2 až 3, je založen 

na pravděpodobnosti pokrytí nebo požadované konfidenční úrovni intervalu. 

4.3 Obecné stanovení nejistot pomocí zákona o šíření nejistot (podle pokynu GUM) 

Schéma postupu stanovení nejistot podle přístupu daného příručkou GUM je graficky 

zobrazen na Obrázku 8. Levá horní část obrázku (orámovaná čárkovanou čárou) se týká 

stanovení odhadu y výstupní veličiny Y a příslušné standardní nejistoty u(y). Zbylá část 

obrázku se týká stanovení intervalu pokrytí pro Y. 

 

Obrázek 8 Hodnocení nejistoty měření použitím přístupu GUM na základě zákona o šíření 

nejistot pro nekorelované vstupní veličiny [72] 
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Postup při hodnocení a vyjadřování nejistoty výsledku měření lze shrnout 

v následujících krocích: 

A. Fáze přípravy zahrnuje: 

1. Identifikace výstupní měřené veličiny Y. 

2. Identifikace vstupních veličin Xi, na kterých měřená veličina závisí. 

3. Definování matematického vyjádření vztahu mezi měřenou veličinou Y a vstupní 

veličinou Xi, na které Y závisí:  

Y = ƒ(X1, X2, ..., XN) (1) 

Funkce ƒ má obsahovat každou veličinu,včetně všech korekcí a korekčních činitelů, které 

mohou přispívat významnou složkou nejistoty k výsledku měření. 

Vstupní veličiny X1, X2, ..., XN, smí samy být považovány za měřené veličiny 

a mohou být závislé na jiných veličinách, což vede ke komplikovanému funkčnímu vztahu ƒ, 

který nikdy nemůže být popsán explicitně. 

 Příklad takového komplikovaného matematického vyjádření: 

V oblasti měření OAR se jedná o Systém pro integrální dozimetrii RM-1, který patří 

mezi nepřímá měření. Výsledná měřená veličina OAR (obecně Y) je dána hodnotou AV 

průměrné objemové aktivity radonu, která představuje vážený průměr výsledků stanovených 

dvěma expozičními komorami: 









=

1

2
1 F.

A

A
AAV  (2) 

kde A1 respektive A2 (obecně vstupní veličiny X1 a X2) jsou pomocné hodnoty podle 

jednotlivých expozičních komor. 

Samotné vstupní veličiny A1 a A2 jsou však samy nepřímo měřené veličiny a jsou dány 

dalšími vstupními veličinami tzv. kalibrační funkcí, která v tomto případě představuje 

matematické vyjádření vztahu mezi výstupní veličinou Y a vstupními veličinami Xi: 
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kde je UP počáteční napětí elektretu (V),  ... vstupní veličina X1 
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 UK konečné napětí elektretu (V),  ... vstupní veličina X2 

 tE doba expozice elektretu (hod),  ... vstupní veličina X3 

KR koeficient citlivosti pro radon (V0,676.Bq-1.m3.h-1),  ... vstupní veličina X4 

G
D&  dávkový příkon záření gama v místě expozice (µGy.h-1),  ... vstupní  

 veličina X5 

 

4. Na základě dostupných informací stanovení pravděpodobnostního rozdělení jednotlivých 

vstupních veličin Xi  

Zatímco standardní nejistota typu A je stanovována na základě pravděpodobnostní funkce 

odvozené z rozdělení četnosti pozorování, standardní nejistota typu B je stanovena na základě 

odhadnuté pravděpodobnostní funkce založené na stupni přesvědčení, že děj nastane; 

tzv. apriorní rozdělení pravděpodobnosti. Příklady takových apriorních rozdělení jsou 

uvedeny v kapitole 4.4. 

  

B. Fáze výpočtu nejistot 

V závislosti na individuálních podmínkách a dostupných informacích může být řešena 

různými přístupy:  

− přístupem v pokynu GUM na základě zákona o šíření nejistot,  

− analytickými metodami, ve kterých je využito matematických analýz k odvození 

algebraické formy pravděpodobnostního rozdělení výstupní veličiny Y, 

− Monte-Carlo metodou (MCM), ve které je pravděpodobnostní funkce veličiny Y 

odhadnuta statisticky na základě statistického zpracování odezvy analyzované funkce 

na počítačové simulace náhodného výběru vstupních veličin. 

Existují situace, kdy použití přístupu GUM nemusí být vyhovující, a to tehdy kdy: 

a) analyzovaná funkce není lineární, 

b) pravděpodobnostní rozdělení pro vstupní veličiny je asymetrické, 

c) příspěvky nejistot nejsou přibližně stejného rozsahu (viz koeficienty citlivosti ci), 
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d) rozdělení pravděpodobnosti výstupní veličiny je buď asymetrické, nebo není 

Gaussovo ani t- rozdělení pravděpodobnosti. 

V takovém případě je nutné řešit problém analytickými metodami nebo metodou 

Monte-Carlo. 

V této kapitole 4.3 se však autorka zabývá jen přístupem zákona o šíření nejistot. 

Ostatními metodami se autorka blíže zabývá v následujících kapitolách 4.5 a 4.6. 

 

5. Určení xi, hodnoty odhadu vstupní veličiny Xi, buď na základech statistické analýzy 

řady pozorování nebo jinými metodami. Příkladem je hodnota odhadu koeficientu 

citlivosti na radon a jeho nejistota (viz kalibrační funkce výše), které jsou již vypočteny 

výrobcem ze série kalibračních měřeních a jsou uvedeny v manuálu přístroje.  

V mnoha případech v praxi je ale postačující specifikovat pouze očekávanou hodnotu 

a směrodatnou odchylku u každé veličiny Xi pomocí její pravděpodobnostní funkce (viz krok 

4), tj. nejlepší odhad každé veličiny a standardní nejistotu související s daným odhadem. 

Pro vstupní veličinu Xi odhadnutou z n nezávislých opakovaných pozorováni Xi,k je 

nejčastěji nejlepším dostupným odhadem vstupní hodnoty xi pro určení výsledku měření y 

aritmeticky průměr iX , který je získán z následujícího vyjádření: 

∑
=
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n

k
kiii X

n
Xx

1
,

1
 (4) 

 

6. Hodnocení standardní nejistoty u(xi) každého odhadu vstupu xi.  

Jak již bylo uvedeno v kroku 4, standardní nejistota typu A je určena na základě 

rozdělení četnosti opakovaných pozorování a odtud odvozené rozdělení pravděpodobnosti. 

V takovém případě lze pro vstupní veličinu Xi určenou z n nezávislých opakovaných 

pozorování Xi,k, nejprve stanovit experimentální rozptyl pozorování )( ,
2

kiXs  podle vztahu: 
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Tento odhad rozptylu a jeho kladná druhá odmocnina nazývaná výběrová směrodatná 

odchylka, charakterizují proměnlivost hodnot pozorování nebo přesněji, jejich průměrnou 

kvadratickou odchylku hodnot kolem průměrné hodnoty iX . 

Standardní nejistota u(xi) jejího odhadu xi = iX  je pak dána experimentálním 

rozptylem průměru )(2
iXs vztahem: 

n

Xs
Xsxu ki

ii

)(
)()( ,

2
22 ==  (6) 

Kladná hodnota druhé odmocniny experimentálního rozptylu průměru )(2
iXs  je 

nazývána výběrová směrodatná odchylka střední hodnoty. 

Pro odhad vstupu získaného jinými metodami je standardní nejistota u(xi) určena 

způsobem B, to znamená odborným úsudkem založeném na všech dosažitelných informacích 

týkajících se možné proměnlivosti Xi. Jak již bylo řečeno v kroku 4, standardní nejistota typu 

B je stanovována na základě apriorních rozdělení pravděpodobnosti. 

 

7. Hodnocení kovariance příslušných odhadům vstupních hodnot, které jsou korelované. 

Pokud jsou vstupní veličiny korelované, pak stupeň korelace mezi xi a xj je 

charakterizován odhadem korelačního koeficientu: 

( )
)()(

),(
,

ji

ji
ji xuxu

xxu
xxr

⋅
=  (7) 

kde xi a xj jsou odhady Xi a Xj a u(xi, xj) je odhad kovariance k xi a xj.  

Podle vztahu (7) lze kovarianci psát ve tvaru: 

( )jijiji xxrxuxuxxu ,)()(),( ⋅⋅=  (8) 

 

8. Určení kombinované standardní nejistoty uc(y) výsledku měření y. Standardní 

nejistota y, kde y je odhad měřené veličiny Y a tedy výsledek měření, je získán 

vhodnou kombinací standardních nejistot odhadů vstupů x1, x2, ..., xN.  Tato 
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kombinovaná standardní nejistota uc(y) je kladná hodnota druhé odmocniny 

kombinovaného rozptylu )(2 yuc , který je dán: 
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a pro korelované vstupní veličiny: 
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kde 
ix

f

∂

∂
 jsou parciální derivace vyhodnocené z Xi = xi. Tyto derivace jsou značené 

jako koeficienty citlivosti ci a vysvětlují, jak se odhad výstupu y mění v závislosti na změnách 

hodnot vstupních odhadů x1, x2, ..., xN. Zvláště změna y vytvořena malými změnami Δxi 

odhadu vstupu xi je dána vztahem  

)()()( i
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i x
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f
y ∆⋅

∂

∂
=∆  (11) 

Jestliže tato změna je vytvářena standardní nejistotou odhadu xi, pak odpovídající 

rozptyl y je  

)()( i
i

xu
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f
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∂

∂
 (12) 

Kombinovaný rozptyl )(2 yuc  může být tedy chápán jako součet členů, z nichž každý 

vyjadřuje rozptyl příslušný odhadu výstupu y, vytvořený odhadem rozptylu z příslušného 

odhadu xi: 
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Obě rovnice  (13) a (14) jsou založeny na lineární aproximaci Taylorovy řady 

pro Y = ƒ(X1, X2, ..., XN) a vyjadřují tzv. zákon o šíření nejistoty. 

Nejčastěji kombinovaná nejistota představuje např. u normálního rozdělení interval 

určený s pravděpodobností asi 68 % [27][34]. Obdobné pravidlo lze odvodit i pro jiné 

pravděpodobnostní modely.  

Pokud je požadováno vyjádření rozšířené nejistoty U, jejíž účelem je poskytnout 

interval od y – U do y + U, ve kterém se očekává, že bude obsahovat větší podíl rozdělení 

hodnot (blížící se k 100 %), které důvodně mohou být přiřazeny měřené veličině, vynásobí se 

kombinovaná standardní nejistota uc(y) koeficientem rozšíření k. Koeficient rozšíření je 

obvykle v rozsahu 2 až 3. Pro normální rozdělení k = 2 odpovídá úrovni konfidence 95 %, k = 

3 odpovídá konfidenci 99,7% [27][34]. Rozšířenou nejistotu lze pak vyjádřit: 

kyuU c ⋅= )(  (15) 

kde U je rozšířená nejistota, k koeficient rozšíření, uc(y) standardní kombinovaná 

nejistota. 

 

9. Zaznamená se výsledek měření y společně s jeho kombinovanou standardní nejistotou 

uc(y) nebo rozšířenou nejistotou.  

4.3.1 Pravidla pro uvádění výsledků měření a jejich nejistot 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [36], Česká 

metrologická společnost [70] i mezinárodní přístup GUM doporučují, aby se číselné hodnoty 

odhadu y a jeho standardní nejistoty uc(y) nebo rozšířené nejistoty U uváděly do nanejvýš 

dvou významných čislic. Stejné pravidlo je doporučováno i pro standardní nejistotu u(xi) 

pro odhady vstupů xi. Nicméně v některých případech může být nutné zachovat další číslice 

k vyvarování se chyb zaokrouhlení při následujících výpočtech. A dále pro několika stupňové 

výpočty literatura [36] doporučuje, aby byly vždy ponechány aspoň o 2 přídavné platné 

číslice více než je potřeba a dle výše uvedených pravidel se na potřebnou číslici zaokrouhlilo 

až výsledné číslo.  
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4.4 Vybraná rozdělení pravděpodobností pro stanovení nejistoty způsobem B 

Při stanovování nejistot způsobem B může v praxi nejčastěji dojít ke dvěma situacím: 

− pro sledovanou vstupní veličinu Xi je známá pouze jedna hodnota (např. jediná 

naměřená hodnota, výsledná hodnota z předcházejícího měření, referenční hodnota) - 

v tomto případě se standardní nejistota u(xi) převezme z tohoto zdroje,  

− pro sledovanou vstupní veličinu Xi je z teorie nebo ze zpracování rozsáhlejšího 

souboru známo určité rozdělení pravděpodobnosti - v tomto případě se standardní 

nejistota u(xi) ztotožní se směrodatnou odchylkou tohoto rozdělení a pak platí: 

ixiBu σ= , (16) 

 což se často převádí na tvar  

χχ
maxza

uBi == , (17) 

kde hodnota χ  závisí právě na typu rozdělení. 

Nejčastěji používaná pravděpodobnostní rozdělení v oblasti stanovování nejistot 

způsobem B a jejich vybrané charakteristiky jsou: 

a) rovnoměrné (rektangulární) rozdělení - z fyzikálního hlediska lze předpokládat, že 

všechny hodnoty uvnitř definičního oboru mají stejnou pravděpodobnost výskytu 

Hustota pravděpodobnosti je dána 







=

a
xf i 2

1
)(  pro µ-a < xi ≤  µ+a, jinak 0)( =ixf , (18) 

kde µ je střední hodnota a rozptyl 
3

2
2 a

=σ  resp. směrodatná odchylka 
3

a
=σ  a tedy 

3=χ  . 

b) symetrické trojúhelníkové rozdělení - pravděpodobnost výskytu hodnot v okolí středu 

definičního oboru je vyšší než v jeho okrajových částech 
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Hustota pravděpodobnosti je dána 
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= µ  pro µ-a < xi ≤  µ+a (19) 
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= µ  pro µ < xi ≤  µ+a 

(20) 

kde µ je střední hodnota a rozptyl 
6

2
2 a

=σ  resp. směrodatná odchylka 
6

a
=σ  a tedy 

6=χ  . 

c) symetrické trojúhelníkové bimodální rozdělení - pravděpodobnost výskytu hodnot 

v okolí středu definičního oboru je nulová, ale stoupá směrem k mezním hodnotám 

Hustota pravděpodobnosti je dána 

0)( =ixf  pro xi < µ-a (21) 
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= µ  pro µ < xi ≤  µ + a 

(23) 

0)( =ixf  pro xi > µ+a (24) 

kde µ je střední hodnota a rozptyl 
2

2
2 a

=σ  resp. směrodatná odchylka 
2

a
=σ  a tedy 

2=χ . 

Autorka zde uvádí tato vybraná pravděpodobnostní rozdělení z důvodu nutnosti 

uvědomění si, že vstupní veličiny nemusí mít jen nejčastěji zmiňované normální Gaussovo 

rozdělení pravděpodobnosti. Tato skutečnost se projeví i na celkové nejistotě vyhodnocované 

způsobem B.  

V důsledku odlišných tvarů a tedy i vlastností jednotlivých rozdělení 

pravděpodobnosti, které nemají normální rozdělení, mají i intervaly σµ ±  odlišné hodnoty 

pravděpodobností p1 (index 1 vyjadřuje vazbu na kp = 1). Odlišné hodnoty příslušné 

např. pravděpodobnosti p1 uvádí Tabulka 2. 
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 Tabulka 2 Pravděpodobnosti pokrytí pro kp = 1 

Rozdělení pravděpodobnosti χ p1(%) 

Normální 1 68,27 

rovnoměrné (rektangulární, 
obdélníkové) √3 57,74 

symetrické trojúhelníkové √6 64,98 

symetrické trojúhelníkové 
bimodální √2 50,00 

Podobně je možné vypočítat hodnoty koeficientů pokrytí i pro jiné pravděpodobnosti 

p. Tabulka 3 uvádí hodnoty pro pravděpodobnosti 0,70, 0,90, 0,95 a 0,99. 

Tabulka 3 Hodnoty koeficientů pokrytí kp pro p = 0,70; 0,90; 0,95; 0,99 

Rozdělení pravděpodobnosti Di koeficient pokrytí kp,Di 

p 0,7 0,9 0,95 0,99 

normální 1 1,64 2 3 

rovnoměrné (rektangulární, 
obdélníkové) 

1,212 1,559 1,645 1,715 

symetrické trojúhelníkové 1,108 1,675 1,902 2,205 

symetrické trojúhelníkové bimodální 1,183 1,342 1,378 1,407 

Jestliže rozdělení pravděpodobnosti vstupních veličin X1, X2, ... , XN, na kterých 

měřená veličina Y závisí, jsou známé a pokud se nejedná o normální rozdělení a jestliže Y je 

lineární funkcí vstupních veličin, pak rozdělení pravděpodobnosti Y může být získáno pomocí 

konvoluce jednotlivých rozdělení pravděpodobnosti. 

Hodnoty kp, které poskytují intervaly odpovídající určené konfidenční úrovni p, 

mohou tedy být vypočítány z výsledného rozdělení vzniklého konvolucí. Pro takové případy 

je výsledná rozšířená nejistota dána [18]: 
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pro nekorelované vstupní veličiny Xi, kde 
iDpk ,  je koeficient pokrytí příslušný 

rozdělení pravděpodobnosti Di vstupní veličiny Xi pro pravděpodobnost p. 

Pro korelované vstupní veličiny pak platí 
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4.5 Statistické odhady simulační metodou Monte-Carlo 

Schéma postupu stanovení nejistot měření metodou Monte - Carlo (dále jen MC) je 

graficky zobrazeno na obrázku, viz Obrázek 9. Levá horní část obrázku (orámovaná 

čárkovanou čárou) se týká stanovení odhadu y výstupní veličiny Y a příslušné standardní 

nejistoty u(y). Zbylá část obrázku se týká stanovení intervalu pokrytí pro Y. 

 

 

Obrázek 9 Hodnocení nejistoty měření použitím přístupu GUM na základě zákona o šíření 

nejistot pro nekorelované vstupní veličiny [72] 

Níže popsaná metoda Monte-Carlo je praktická alternativa k vyhodnocování nejistot 

podle pokynu GUM, tedy zákona o šíření nejistoty popsaném v kapitole 4.3. Metoda MC je 

zvláště vhodná, když: 

a) linearizace modelu představuje neadekvátní vyjádření nebo 

b) funkce hustoty pravděpodobnosti pro výstupní veličiny se podstatně liší od Gaussova 

rozdělení nebo v případě t-rozdělení se liší měřítko a posun, např. v důsledku výrazné 

asymetrie rozdělení pravděpodobnosti. 



 

 

49 

Odhad výstupní veličiny a její standardní nejistota získána podle postupu v GUM 

může být v případě a) nespolehlivá. V případě b) můžou být výsledkem nerealistické intervaly 

pokrytí, souvisí to se zobecněním "rozšířené nejistoty" v rámci GUM. 

Jen v jednoduchých případech je možné v praxi implementovat pouze rozdělení 

pravděpodobností bez jejich aproximací. Přístup podle pokynu GUM implementuje jednu 

aproximační metodu, a metoda MC druhou. Pro malou, ale důležitou množinu problémů, je 

přístup podle GUM přesný. Metoda MC není nikdy přesná, nicméně je více uplatnitelná 

(na rozdíl od metody podle GUM), neboť simulační metoda je univerzální a robustní. 

Výhodou metody MC oproti přístupu GUM je, že lze počítat i s obecnými 

pravděpodobnostními rozděleními i s obecnými výpočetními modely, tedy nejen s lineárními. 

V případě simulačních metod navíc není nutno počítat derivaci výpočetního modelu.  

Tato část kapitoly čerpá z literatury [23]. Při výpočtu metodou Monte - Carlo se 

provádí na základě realizací jednoduchých náhodných veličin simulace náhodné veličiny 

složitější, jejíž vlastnosti nejsme schopni vyšetřit analyticky. Výsledky simulací jsou 

zpracovávány statistickými metodami. Obvykle se odhadují dva základní typy odhadů: 

odhady parametrické a neparametrické. 

Parametrické odhady  slouží ke stanovení odhadu parametrů rozdělení, jehož druh je 

a priori znám. 

Mějme k dispozici výběr (ξ1, …, ξN) = X realizací vyšetřované náhodné veličiny, 

o které víme, že podléhá jistému rozdělení s vektorem parametrů ϴ. Cílem je odhadnout 

hodnotu tohoto parametru na základě výběru X. 

Jako odhad střední hodnoty se užívá výběrový průměr: 

∑
=

⋅=
N

i
iN 1

1
ζζ  (27) 

Pro odhad disperze (tedy rozptylu) se v případě nezávislých  simulací ξi obvykle užívá 

statistika: 
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Podle literatury [72] právě rozptyl resp. směrodatná odchylka vyplývající z rovnice 

(28) udává hodnotu standardní nejistoty odhadu výstupní veličiny, tedy výběrového průměru 

(rovnice (27)). 

Neparametrický přístup se používá, není-li znám tvar rozdělení zkoumané veličiny. 

Často se používá tzv. histogramů, případně jiných empirických charakteristik, 

např. relativních četností. 

Monte-Carlo algoritmus pro vyhodnocení “black-box” funkce f(X) s N proměnnými 

lze schematicky znázornit do následujících kroků: 

Algoritmus metody Monte-Carlo  

Inicializace: i=0 (počet simulací) 

1. i=i+1; 

2. Pre-processing: Pomocí generátoru pseudonáhodných čísel je podle 

pravděpodobnostního zákona dané úlohy vygenerován v i-tém kroku vektor Xi 

dimenze N: Xi=( ξ1, …, ξN) 

3. Processing: Vyhodnocení “black-box” funkce f(X) v bodě Xi: fi =f(Xi) 

4. Post-processing: Statistické vyhodnocení vzorku  f1,…, fN  (např.  výpočet výběrového 

průměru a výběrové disperze, příp. tvorba výstupního histogramu/empirické 

distribuční funkce. 

5. Podmínka ukončení Monte-Carlo algoritmu: Kontrola přesnosti a počtu simulací i. 

Pokud není splněna podmínka ukončení,  jde se znovu na Krok 1 a celý algoritmus se 

opakuje. V opačném případě je algoritmus ukončen. 

 

Podrobný přehled simulačních algoritmů lze nalézt mj. i v knize [12]. 

4.6 Pravděpodobnostní modelování kvality měření binomickým modelem 

Teoretická část binomického modelu je převzata z literatury [1] a [4]. V této publikaci 

lze nalézt aplikaci binomického modelu pro analýzy spolehlivosti komponent v jaderné 

energetice. Praktická část vychází z časopisecké publikace autorky [80]. Praktická část 
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disertace je doplněna o ukázky výpočtu pravděpodobnosti nepřesného naměření OAR 

Systémem RM-1 na základě opakovaných měření. Statistický model byl vytvořen na základě 

1475 měření.  

Obvyklé předpoklady binomického modelu [1] jsou: 

1. Výsledkem pokusu jsou dva možné výsledky: událost (např. nepřesnost měření) buď 

nastala, nebo nenastala. Událost označuje např. skutečnost, že daný elektretový 

komplet naměřil OAR s nižší než požadovanou úrovní přesnosti měření. 

Pravděpodobnost události je označena konstantou p. Naopak, pravděpodobnost, že 

událost nenastala, je dána pravděpodobností doplňku, tedy 1-p. 

2. Jednotlivé výskyty událostí jsou statisticky nezávislé. To znamená, že 

pravděpodobnost události na jednom elektretu není ovlivněna tím, co se děje na jiných 

elektretech. 

3. Počet pokusů n je považováno za konstantu. Počet událostí X v těchto n pokusech je 

považováno za náhodné. 

 

Za těchto předpokladů lze náhodnou veličinu označující počet událostí X v n pokusech 

modelovat binomickým rozdělením s parametry (n, p). Pravděpodobnost, že v n pokusech 

nastane právě x událostí lze vypočítat: 

( ) ( ) xnx pp
x

n
xXP −

−







== 1)(  (29) 

Binomické rozdělení lze modelovat v Excelu příkazem binomdist. Ukažme si aplikaci 

binomického modelu na dvou příkladech: 

Příklad výpočtu 1: 

Nechť pravděpodobnost události (nepřesného výsledku měření) elektretu je 

pL=0,2179. S jakou pravděpodobností bude v n = 1475 pokusech pozorováno maximálně 295 

událostí (včetně)? 

Hledáme pravděpodobnost, že počet vad v n=1475 pokusech bude menší nebo rovno 

295: 
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Tuto pravděpodobnost můžeme v MS Excelu vypočítat příkazem: 

=BINOMDIST(295; 1475; 0,2179; 1)  

Dostáváme výsledek: 05.0)295( =≤XP  

Příklad výpočtu 2: 

Nechť pravděpodobnost události (nepřesného výsledku měření) elektretu je 

pU=0,1829. S jakou pravděpodobností bude v n=1475 pokusech pozorováno minimálně 295 

a maximálně 1475 událostí (včetně)? 

Hledáme pravděpodobnost, že počet vad v n=1475 pokusech bude větší nebo 

rovno 295: 
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Pro výpočet využijeme pravděpodobnost doplňku:  
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Tuto pravděpodobnost můžeme v MS Excelu vypočítat příkazem: 

=1 - BINOMDIST(294; 1475; 0,1829; 1)  

Dostáváme výsledek: 

05,0)295( =≥XP  
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Na základě [1] a [4] plyne, že hodnoty pU=0,1829 a pL=0,2179 ohraničují 

tzv. intervalový odhad parametru p na hladině významnosti 0,05 + 0,05 =0,1=10%.  Jinými 

slovy, pokud máme v n=1475 binomických pokusech pozorováno právě 295 událostí, 

pravděpodobnost události (nepřesného výsledku měření) se nachází na intervalu [0,1829; 

0,2179] s pravděpodobností 90%. Intervalovým odhadům pravděpodobností je v této disertaci 

podrobněji věnována kapitola 10. Intervalové odhady pravděpodobnosti binomického 

rozdělení jsou implementovány využitím tzv. Beta rozdělení, jehož hustota pravděpodobnosti 

beta(α,β) je úměrná ( ) ( ) 11 1 −−
−

βα xx  , což je ve vztahu k binomickému modelu [1]. Výhodou 

přístupu Beta rozdělení je skutečnost, že intervalové odhady lze vypočítat přesně [1] a [4] 

přímo v prostředí MS Excel [4][80]. 
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5 Současný stav problematiky nejistot měření Systémem RM-1 

V době započetí řešení disertační práce (v roce 2007) byl k dispozici jako jeden 

ze zdrojů informací týkající se měření OAR ve stavbách ČR doporučení SÚJB: Metodiky 

měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavbách, na stavebních pozemcích 

a ve stavebních materiálech a ve vodě, v části Metodika pro měření a hodnocení přírodního ozáření 

osob v pobytových prostorech [63], vydané v září 1998.  

Cílem této metodiky [63] bylo stanovit postupy pro měření a hodnocení ozáření osob 

v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb, 

pro posuzování úrovně přírodní radioaktivity ve stavbě jako takové a pro získávání některých 

podkladů pro poskytování příspěvků na protiradonová opatření (tzv.radonová diagnostika). 

V případě posuzování úrovně přírodní radioaktivity ve stavbě jako takové se vychází 

ze systému měření, šetření a analýz, které mají za cíl co nejobjektivnější posouzení stavby 

a které jsou proto prováděny zpravidla v postupných krocích [63]: 

1. prvním krokem jsou informativní krátkodobá měření prováděná za takových 

podmínek, aby nedošlo k podcenění hodnoty EOAR ve stavbě (tzv. konzervativní 

podmínky). Tato měření slouží jako odhad (zpravidla horní) EOAR ve stavbě.  

2. druhým krokem (prováděným při překročení směrných hodnot při informativních 

krátkodobých měřeních) jsou podrobnější šetření a analýzy příčin překročení 

směrných hodnot. Cílem tohoto kroku je analyzovat hodnotu EOAR za reálného 

užívání stavby, případně za dohodnutých standardních podmínek, 

3. třetím krokem (který může být spojen s předchozím krokem) je analýza zdrojů 

a transportu radonu ve stavbě za účelem získání podkladů pro návrh protiradonových 

opatření. 

Z těchto kroků tedy plyne skutečnost, že primárním elementem pro objektivní 

posuzování úrovně přírodní radioaktivity ve stavbě jsou krátkodobá měření (viz krok 1), mezi 

které se řádí Systém pro integrální elektretovou dozimetrii RM-1. 

V průběhu řešení disertační práce v dubnu 2012 však vyšla nová metodika SÚJB 

Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými 

místnostmi [64], která nahrazuje výše zmiňovanou metodiku SÚJB [63]. Cílem tohoto 
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doporučení je specifikovat postupy pro měření a hodnocení ozáření osob z radonu a dalších 

přírodních radionuklidů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, především ve 

stavbách určených pro bydlení a pro dlouhodobý pobyt osob. 

Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů podle nového Doporučení SÚJB [64] 

zahrnuje: 

1. Měření objemové aktivity radonu. 

2. Měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. 

3. Pomocná měření. 

V novém doporučení SÚJB [64] je řečeno, že rozhodující vliv na výsledky měření 

OAR mají podmínky a okolnosti užívání stavby v době měření, označené jako expoziční 

podmínky. Podle nich se zvolí příslušný typ měření a způsob hodnocení objektu, 

viz Tabulka 4. 

Tabulka 4 Typy měření a hodnocení ozáření osob ve stavbách v závislosti na způsobu užívání 

stavby [64] 

 

Kontrolované expoziční podmínky se používají v případech krátkodobého (zpravidla 

sedmidenního) měření. Měření se skládá z postupných kroků [64]: 

1. Prvním krokem je informativní měření prováděné za rozumně konzervativních 

podmínek. Toto měření slouží jako odhad (zpravidla horní) OAR ve stavbě. 

2. Pokud je zjištěna hodnota vyšší než směrná hodnota OAR, je druhým krokem 

dlouhodobé měření za uživatelských expozičních podmínek. 
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Z uvedených skutečností vyplývajících z nového Doporučení SÚJB [64] plynou 

podobné závěry jako pro případ doporučení SÚJB [63], ze kterého autorka vycházela prvotně: 

primárním elementem pro objektivní posuzování úrovně přírodní radiaktivity stavby jsou 

krátkodobá měření Systémem RM-1 (v tabulce 4 označený jako elektrety).  

Novinkou v Doporučení SÚJB [64] vydaném v roce 2012 je postup při krátkodobých 

integrálních měřeních Systémem RM-1 a příloha týkající se výpočtu nejistot stanovení OAR. 

Postup výpočtu nejistot měření jednotlivých vstupních veličin, včetně rozboru klíčových 

faktorů, a analýza kombinované nejistoty výsledku stanovení OAR vychází z dokumentu 

Measurement Uncertainty – Practical Guide for Secondary Standards Dosimetry Laboratories 

(IAEA TECDOC-1585). Detailní informace k problematice nejistoty měření Systémem RM-1 

jsou v příloze 1 k tomuto Doporučení [64]. 

 Primárním zdrojem informací v oblasti problematiky nejistot měření OAR konkrétně 

Systémem RM-1 (kdy nebylo k dispozici nové Doporučení SÚJB) sloužil Návod k tomuto 

přístroji vydaný v roce 2007, viz literatura [44].  

Návod [44] uvádí informace týkající se nejistoty určení pomocné hodnoty A pomocí 

jedné expoziční komory RM-200, RM-200 A případně RM-1000. Problematika nejistoty 

pomocné hodnoty A, nikoliv výsledné hodnoty OAR, zde vychází z Technického predpisu 

metrologického TMP 0051-93, 1.diel Slovenský metrologický ústav 1993. Detailní informace 

jsou uvedeny v Návodu k přístroji RM-1 [44]. 

V souvislosti s řešenou problematikou nejistot měření Systémem RM-1 byly nalezeny 

tedy dva literární zdroje, a to Návod k použití Systému RM-1 [44] a nové Doporučení SÚJB 

[64] vydané v roce 2012. Jak v Návodu [44], tak v Doporučení SÚJB [64], jsou řešeny zdroje 

nejistot týkající se parametrů přístroje daných výrobcem a dávkového příkonu gama záření. 

Ostatní zdroje nejistot nejsou řešeny, zdroje [44][64] uvádějí tato odůvodnění:  

"Nejistota v určení doby expozice tE má zanedbatelný vliv na nejistotu pomocné 

veličiny A. Podobně čtecí chyba elektrometru pro určení UP, UK (tj. ∆UP = ∆UK = ± 1 V) má 

pro rozsah pracovních napětí detektorů RME-1 (150 až 850 V) nepatrný vliv na výslednou 

nejistotu veličiny A."  

Vysvětlení metody vyhodnocení měření Systémem RM-1 a zmiňovaných veličin je 

uvedeno v kapitole 7.1.1 a kapitole 7.3.1, a v Návodu k přístroji [44]. 
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Z literatury [44][64] dále plyne, že hlubší hodnocení nejistot je řešeno jen 

pro pomocné hodnoty AR, nikoliv však pro výslednou hodnotu AV, která je celkovým 

výsledkem měření Systémem RM-1.  

Na základě informací zmíněných v této kapitole byl stanoven cíl a obsah disertační 

práce, viz následující kapitola 6. 
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6 Cíl a obsah disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na problematiku nejistot měření OAR v ovzduší 

pobytových místností a na pracovištích, tedy v ovzduší interiérů vůbec. Konkrétně se 

disertační práce zaměřuje na analýzu výsledků měření Systémem RM-1 a vyhodnocení jeho 

nejistot. K výběru Systému RM-1 jako objektu analýzy nejistot autorku vedly následující 

skutečnosti: 

− podle doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jsou krátkodobá integrální 

měření základním typem měření pro posouzení kvality stavby z hlediska funkce 

ochrany proti pronikání radonu z podloží a pro ověření účinnosti provedených 

protiradonových opatření [38][63], 

− Systém RM-1 je nejdostupnější detektor radonu v ČR - česká výroba a cenová 

dostupnost, 

− u Sytému RM-1 existuje možnost vyhodnocení výsledků měření samotným uživatelem 

přístroje přímo na místě bez nutnosti využití služeb specializované laboratoře – cenově 

a časově výhodné [44], 

− Systém RM-1 je používán SÚRO Praha pro vyhledávání domů se zvýšenou OAR 

a pro Vědu a Výzkum [63], 

− Systém RM-1 je v ČR prakticky využíván v komerční sféře pro měření OAR v rámci 

stavebního řízení a návrh protiradonových opatření domů, 

− autorka zohlednila i časový plán disertačního semináře a finanční prostředky. 

Dále existují čtyři skutečnosti, které předurčují důležitost řešení problematiky 

vyhodnocení nejistot Systému RM-1: 

− detailní vyhodnocení nejistot Systému RM-1 doposud nebylo provedeno (např. některé 

zdroje nejistot nebyly v dosavadních výpočtech zahrnuty vůbec), viz kapitola 5, 

− obecně, uvádění nejistot naměřených výsledků měření je jedním z požadavků EU 

a mezinárodních norem, např. ISO řady 9000  Management jakosti, 

− nejistota je prostředek pro potvrzení správnosti měřícího postupu, posouzení, kterým 

částem postupu je třeba věnovat větší pozornost, 
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− nejistota slouží jako nástroj pro porovnání výsledků mezi jednotlivými laboratořemi 

v ČR i v zahraničí [72]. 

Cílem disertační práce, který je v souladu s obhájenými a komisí schválenými tezemi 

disertační práce bylo navrhnout metodu stanovení nejistoty měření OAR v budovách, a to 

konkrétně nejistoty měření Systémem pro integrální elektretovou dozimetrii radonu RM-1. 

Ke splnění uvedeného cíle disertační práce bylo postupováno v souladu s kroky 

uvedenými ve schválených tezích disertační práce. Prvním krokem pro splnění cíle byla 

analýza faktorů ovlivňujících měření Systémem pro integrální dozimetrii RM-1 (viz kapitola 

7.2.1 a začátek kapitoly 8). V tomto kroku autorka vycházela z poznatků o měřícím principu 

a manuálu k hodnocenému zařízení dodaného výrobcem. Druhý krok se zaměřil na jednotlivé 

ovlivňující faktory, jejich vzájemné vazby a míru ovlivňování výsledné OAR (viz kapitola 

8.1, 8.2 a 8.3). Třetím krokem bylo samotné vyhodnocení nejistot a jejich pravděpodobností. 

Tento krok je stěžejní částí disertační práce a zahrnuje hodnocení nejistot měření Systémem 

RM-1 primárně podle postupů uvedených ve směrnici GUM (kapitola 8) a dále metodou 

Monte Carlo (kapitola 9). Kromě postupů stanovených ve směrnici GUM ohodnotila kvalitu 

měření Systémem RM-1 i z pravděpodobnostního hlediska (kapitola 10).  

S ohledem na stanovený cíl se předkládaná disertační práce zaměřuje na nejistot 

vlastního měření Systémem RM-1.  

Součástí práce jsou i statistické analýzy naměřených dat (kapitola 7.4) a ověření 

algoritmu výrobce pro výpočet výsledku měření Systémem RM-1 pomocí genetických 

algoritmů (kapitola 7.4.1).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Použité koncepční a metodické přístupy zpracování 

7.1 Použité metody měření a přístroje 

Jak již bylo poznamenáno v cílích disertační práce, autorka se zaměřila na nejistoty 

měření Systémem pro integrální dozimetrii RM-1. Systém RM-1 tedy patří do skupiny 

integrálních metod měření OAR, které neumožňují sledovat krátkodobé změny OAR ani 

průzkum dynamiky radonu v interiérech (viz kapitola 2.6). Pro účely analýzy faktorů 

ovlivňujících OAR v  budovách však bylo zapotřebí využít i kontinuálních metod měření. 

Proto jsou v následujících kapitolách zmíněny i principy měření kontinuálními monitory 

radonu a meteorologická stanice. 

7.1.1 Systém pro integrální dozimetrii RM-1 [44] 

Systém slouží k měření průměrné objemové aktivity radonu, zahrnuje expoziční 

komůrku RM200A, elektrety RME-1 a vyhodnocovací zařízení EVR-5. Systém je vyráběn 

v České republice firmou Dr. Froňka NUKLEÁRNÍ TECHNIKA. 

Vlastnosti elektretu RME-1 

Elektret má tvar nízkého válce o průměru 49 mm a výšce 11 mm. Válec má dvě části, 

vlastní nosič elektretu a víčko. Víčko chrání elektret v době, kdy není exponován a chrání ho 

před znečištěním a nežádoucím vybitím. V nosiči je upevněn vlastní elektret, destička 

z vysokoohmového polymeru. Elektret je s použitím speciálních technologií upraven tak, 

že na povrchovou vrstvu destičky – elektroforu – je fixován kladný elektrický náboj. Kladný 

elektrický náboj pravděpodobně vzniká vypuzením elektronů při technologickém zpracování. 

Technologie zpracování je však předmětem firemního know-how. Materiál, který je 

označován jako elektret, není v pravém slova smyslu permanentně polarizován, věcně správně 

by měl být nazýván elektrofor. V praxi je však nazýván elektret. Při poklesu napětí elekretu 

pod 150 V výrobce již nedoporučuje daný elektret používat. Vlastnosti materiálu elektretu, 

dovoluje jen 3 plná nabití (regeneraci), které provádí sám výrobce za poplatek. 
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Tabulka 5 Technické parametry elektretu RME-1 [44] 

Podmínky pro expozici elektretů a jejich vyhodnocování   

teplota okolí +5 až +45°C 

relativní vlhkost vzduchu 30 až 95% 

tlak vzduchu 60 až 106 kPa 

Podmínky pro transport a skladování elektretů -25 až +55 °C 

Citlivá plocha 1020 mm2 

Tloušťka vlastního elektretu 1 mm 

Nosič elektretu   

 Průměr 49 mm 

 výška včetně víčka 11 mm 

 závit na nosiči M 44x1 mm 

Hmotnost 53 g  

Vlastnosti expoziční komory RM-200A 

Expoziční komora spolu s elektretem tvoří při expozici komplet. Komůrka je vyrobena 

z elektrovodivého plastu, má tvar komolého kužele o objemu 200 ml. V dolní základně kužele 

je otvor pro vložení elektretu. Horní základna komory je opatřena filtrem, který umožňuje, 

aby vzduch z okolního ovzduší difundoval do expoziční komory, a zároveň zabraňuje vstupu 

produktům přeměny radonu. 

Výhodou použitého plastu expoziční komory je, že má nízké atomové číslo a tím 

i relativně nízkou odezvu na externí záření gama. 

Výrobce dodává i komory o objemu 1000 ml (ozn. RM-1000). Disertační práce však 

je zaměřena na expoziční komoru RM-200A. Komora RM-1000 má stejné konstrukční 

vlastnosti a při expozici je využíván stejný typ elektretu je postup pro vyhodnocení nejistot 

analogický. 

Tabulka 6 Technické parametry expoziční komory RM-200A [44] 

Rozměry   

výška 80 mm 

průměr horní základny 58 mm 

průměr spodní základny 75 mm 

Hmotnost 80 g 
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Účinný objem expoziční komory 220 ml 

Funkce vyhodnocovacího zařízení EVR-5 

Vyhodnocovací zařízení (reader) slouží k odečítání nábojového stavu elektretů. 

Nábojový stav elektretu je charakterizován rozdílem potenciálů (napětím) mezi povrchem 

elektretu a měřící elektrodou. Přístroj je řízen mikropočítačem, který automatizuje měřící 

proces a umožňuje provádět výpočet průměrných objemových aktivit. 

Důležitým prvkem přístroje je kovová příruba, která udržuje elektret v definované 

a reprodukovatelné pozici nad čtecí elektrodou. Měřící pozice je kryta volně odnímatelnou 

kovovou krytkou, která chrání prostor měřící elektrody před znečištěním a současně definuje 

konfiguraci elektrod pro nulování přístroje před každým vyhodnocováním elektretu. Aktuální 

náboj elektretu je měřen elektrometrem, který představuje nejdůležitější část 

vyhodnocovacího zařízení.  

Tabulka 7 Technické parametry vyhodnocovacího zařízení EVR-5 [44] 

Provozní podmínky   

teplota okolí +5 až +40°C 

relativní vlhkost vzduchu < 70 % 

Tlak vzduchu 60 až 106 kPa 

Podmínky pro transport a skladování -25 až +55 °C 

Lineární rozměry  195 x 140 x 60 mm 

Hmotnost 750 g  

Princip a metoda měření OAR pomocí Systému RM-1 

Po vložení elektretu do expoziční komory se na vnitřní stěně komůrky indukuje 

elektrický náboj opačné polarity a stejné velikosti jako náboj na povrchu elektretu. Uvnitř 

expoziční komory vzniká elektrostatické pole. Vzduch z okolí difunduje netěsnostmi a filtrem 

do expoziční komory, kde dochází k radioaktivní přeměně radonu na produkty přeměny 

a k jejich dalším přeměnám. Interakcemi záření vznikajícího postupnými přeměnami dochází 

v objemu komory k ionizaci vzduchu. Vzniklé záporné ionty a elektrony jsou sbírány 

povrchem elektretu a kladné ionty vnitřní stěnou expoziční komory. Takovým způsobem 

dochází k degradaci náboje na povrchu elektretu a její míra vyjadřuje průměrnou objemovou 

aktivitu radonu za dobu expozice. Vedle záření od radonu a jeho produktů přeměny se 
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na ionizaci vzduchu v expoziční komoře podílí i záření gama terestrického a kosmického 

původu. Při stanovování výsledné OAR je proto nutné tuto skutečnost zohlednit. 

Metoda měření OAR zahrnuje následující kroky: 

1. obsluha odečte počáteční napětí Up elektretu, tak jak je popsáno v odstavci týkajícího 

se vyhodnocovacího zařízení EVR-5, 

2. bezprostředně po odečtení napětí se kompletuje expoziční komůrka RM-200A 

s elektretem RME-1, 

3. komplet se umístí na měřící místo, tak aby byl postaven na větší základně (elektret je 

dole),  

4. v místě expozice měřidla se změří dávkový příkon záření gama, 

5. obsluha zaznamená do pracovní dokumentace: výrobní čísla elektretů, typ expozičních 

komor, den a hodinu zahájení expozice, hodnotu počátečního napětí, měřící místo 

a změřený dávkový příkon gama, 

6. po ukončení expozice se elektrety vyjmou z expozičních komor, 

7. obsluha odečte nábojový stav (konečné napětí) exponovaných elektretů pomocí 

vyhodnocovacího zařízení EVR, 

8. s použitím dat z pracovní dokumentace a odečteným konečným napětí se vypočte 

pomocná hodnota A jedné expoziční komůrky. 

Výrobce pro splnění metrologických parametrů doporučuje umístění vždy dvojice 

expozičních komor na jednom místě. Průměrná OAR se pak stanovuje jako vážený průměr 

výsledků měření, tedy pomocných hodnot A z kroku 8. Doporučená doba expozice 

zohledňuje metodické postupy schválené SÚJB, které uvádějí sedmidenní expozici. 

7.1.2 Kontinuální monitor radonu Radim 3A [45] 

Radim 3 pracuje na principu difúze radonu do detekční komory překryté vrstvou filcu. 

Základními částmi přístroje je detekční komora s polovodičovým detektorem, předzesilovač 

a zesilovač, zdroj vysokého napětí (1,7 kV), jednokanálový analyzátor amplitud impulsů 

a mikroprocesor. Blokové schéma viz Obrázek 10. 
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Obrázek 10 Blokové schéma Radim 3A [45] 

 

Filc zachytí dceřiné produkty přeměny radonu, které byly vytvořeny ve vnějším 

vzduchu, a zároveň chrání detektor před světlem a prachem. Většina vznikajících dceřiných 

produktů je kladně nabitá, proto je ke komoře připojen kladný zdroj vysokého napětí. 

Produkty přeměny jsou tedy nahromaděny na povrchu detektoru pomocí elektrického pole 

vysoké intenzity. Z detektoru je signál dále zesílen předzesilovačem a zesilovačem. Zesílený 

signál je veden do jednokanálového analyzátoru amplitud impulsů. Analyzátor vybírá 

z amplitudového spektra impulsy izotopu 218Po. Aktivita je tedy stanovena měřením α – 

aktivity dceřiného produktu přeměny, izotopu 218Po, nahromaděného na povrchu detektoru 

pomocí elektrického pole. 

Tabulka 8 Vybrané technické vlastnosti monitoru Radim 3A [45] 

Meřená veličina Počet impulsů vzniklých při přeměně RaA 
deponovaných na povrchu detektoru 

Zobrazená veličina Objemová aktivita radonu (Bq.m-3)
Odezva přístroje (0,8 imp.h-1)/(Bq.m-3)
Minimální aktivita 30 Bq.m-3 při délce měření 1 hodina (stanovena 

se statistickou chybou ±20%)
Vliv vlhkosti změna vlhkosti z 50% na 90% vyvolá pokles 

citlivosti o -6,5%, výsledky měření jsou 
automaticky korigovány na absolutní vlhkost  
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Přístroj je schopen zaznamenávat úrovně OAR co 10 minut až 24 hodin. Výrobce 

udává, že pro většinu úrovní OAR v interiérech nejvíce vyhovuje vzorkovací interval 

30 minut.  

7.1.3 Radiometr FH40G [53] 

Jednou z veličin potřebných pro vyhodnocení objemové aktivity radonu Systémem 

RM-1 je i dávkový příkon gama záření. Protože Systém RM-1 je určen pro měření pouze 

napětí elektretu, autorka musela sáhnout po dalším přístroji speciálně určeném pro měření 

dávkového příkonu gama záření. Jeden takový přístroj vlastní i Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, a to právě Radiometr FH40G.  

Radiometr FH40G je vyráběn firmou Thermo Electron Corporation. Jedná se o plně 

digitalizovaný měřicí přístroj, který má široké uplatnění v radiační ochraně, zvláště je 

využíván pro měření dávky a dávkového příkonu gama záření. Jedná se o ruční zařízení 

s vestavěným proporcionálním detektorem s energetickým filtrem.  

Přístroj FH 40 G může být použit v režimu měření příkonu dávkového ekvivalentu 

v prostředí nebo v režimu čítače. Standardním režimem je režim měření příkonu. V režimu 

čítače jsou počítány pulsy vyvolané v rozmezí předvolené doby měření. Z těchto hodnot je 

vypočten a zobrazen dávkový příkon. Vypočtené a zobrazované hodnoty měření zahrnují: 

příkon dávkového ekvivalentu, průměrnou hodnotu příkonu dávkového ekvivalentu, 

maximální příkon dávkového ekvivalentu a celkovou ekvivalentní dávku. 

Přístroj je schopen detekovat již velmi malé změny dávkového příkonu, a to díky 

vysoce inteligentnímu algoritmu čítače. 

Tabulka 9 Technické parametry Radiometru FH40 G [52] 

Rozsah měření  10 nSv/h – 1 Sv/h 

Rozsah energií  36 keV – 1,3 MeV 

Typ detektoru  proporcionální čítací trubice 

Úhlová závislost 

 méně než 20 % při úhlu dopadu od – 75° 
do + 75° s ohledem na podélnou osu 

přístroje. 

Okolní podmínky měření    

teplota okolí -30 až +55°C 

relativní vlhkost vzduchu 10 až 95% 
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tlak vzduchu 30 až 130 kPa 

Podmínky pro skladování  -40 až +70 °C 

Citlivost detektoru 2imp/s na 1µSv 

Rozměry detektoru  25 mm 

Rozměry  195 mm x 73 mm x 42 mm 

Hmotnost 410 g (bez baterií) 

7.1.4 Kontinuální monitor radonu Radonic [46] 

Kontinuální monitor radonu RADONIC 01 je určen zejména pro rychlé a efektivní 

vyhledávání míst se zvýšenou úrovní objemové aktivity radonu v interiérech staveb. Aplikace 

měřícího systému umožňuje provedení podrobného radonového průzkumu objektu (distribuce 

OAR v jednotlivých částech stavby) v relativně krátkém čase (řádově desítky minut). První 

výsledky měření jsou zobrazeny na displeji přístroje do 15 minut od zahájení monitorování. 

Hlavními přednostmi monitorovacího systému jsou především: 

• Rychlá odezva monitoru na časové změny OAR (detektor provozovaný 

v průtokovém režimu); 

• Možnost nastavení časových intervalu záznamu od 1 minuty – studium dynamiky 

krátkodobých časových variací souvisejících s uživatelským režimem stavby (výrazné změny 

ventilace a přísunu radonu v jednotlivých částech objektu). 

Klíčovými komponentami měřícího systému jsou cylindrická ionizační komora, citlivý 

elektrometr a speciální filtrační jednotka eliminující vstup produktu přeměny do citlivého 

objemu detektoru. Všechny zmíněné dílčí části detekčního zařízení jsou vestaveny do 

ochranného, transportního obalu. Samotným detektorem kontinuálního monitoru je 

cylindrická ionizační komora s citlivým detekčním objemem 8 450 ml. Pracovním plynem 

detektoru je přímo vzorkovaný vzduch vstupující do vnitrního objemu ionizační komory pres 

filtrační jednotku. 

Monitor RADONIC 01 muže být vybaven vnitrním čidlem teploty, vlhkosti, vnějším 

čidlem teploty, případně vnějším čidlem pro měření diferenciálního tlaku. 

Vybrané technick parametry monitoru Radonic 01 zahrnuje Tabulka 10. 
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Tabulka 10 Technické parametry monitoru Radonic 01 [46] 

Měřená veličina Ionizační proud produkovaný alfa 
částicemi od radonu v citlivém 
objemu detektoru 

Zobrazená veličina Objemová aktivita radonu (Bq.m-3) 

Dynamický měřící rozsah  50 – 12 000 Bq·m-3 

Pracovní napětí ionizační komory  150 V 

Proudová citlivost komory vztažená k jednotkové 
OAR  3·10-16 A·Bq-1·m3 

Proudová citlivost na dávkový příkon externího záření 
gama  222 Bq.m-3/µGy.h-1 

Rozlišení  2 Bq.m-3 

Objem ionizační komory  8,4 l 

Minimální efektivní koeficient výměny vzduchu 
citlivého objemu ionizační komory  30 h-1 

Nejistota stanovení objemové aktivity radonu 
(standardní směrodatná odchylka) δcV=0,33 · (cV)0,5 

Vliv atmosférického tlaku pro rozsah tlaku běžných 
pro podmínky v České republice (920 to 1 000 hPa)  ≤ 5 % 

7.1.5 Kontinuální monitor Alphaguard [15] 

Alphaguard je kontinuální monitor radonu, který pracuje na principu ionizační 

komory. Radon difunduje přes filtr ze skelných vláken do detekční komory o objemu 0,56 l. 

Difúzní charakteristiky filtru jsou dimenzovány k zamezení proniknutí radonu 220Rn 

do detekční komory. Detekčním plynem ionizační komory je vzorkovaný vzduch. Radonu a 

jeho produkty přeměny svou radioaktivní přeměnou ionizují vzduch a vzniklé ionty jsou 

přitahovány ke kladné nebo záporné elektrodě. Impulz je poté zpracován postupnými 

algoritmy. Průměrné koncentrace radonu jsou zaznamenávány po 10 až 60 minutových 

intervalech – podle nastavení uživatele. Bližší technické parametry ukazuje Tabulka 11. 
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Tabulka 11 Technické parametry monitoru Alphaguard [15] 

Meřená veličina Ionizační proud produkovaný alfa částicemi od 
radonu v citlivém objemu detektoru

Zobrazená veličina Objemová aktivita radonu (Bq.m-3)
Dynamický měřící rozsah 2 – 2 000 000 Bq·m-3

Pracovní napětí ionizační komory  750 V
Citlivost komory vztažená k 1 impulzu 
za minutu 20 Bq.m-3

Signál pozadí způsobený zanešením 
detektoru (doporučení)

< 1 Bq.m-3

Kalibrační chyba přístroje 3%
Objem ionizační komory 0,56 l
Časová odezva signál < 30% po 10 min / signál > 70% po 20 min / 

signál > 90% po 30 min  

7.1.6 Měřící systém RM-2 [68] 

Měřící systém RM-2 je určen zejména pro stanovení objemové aktivity radonu 

v půdním vzduchu. Detekční princip zařízení je založen na ionizační komoře pracující 

v proudovém režimu. Monitorovací systém RM-2 se skládá ze tří základních 

provozních částí, elektrometru ERM-3 popř. ERM-4 (vyhodnocovací zařízení), sady 

ionizačních komor typu IK-250 a ruční vývěvy. Samostatná řídící a vyhodnocovací 

jednotka ERM-3 popř.  ERM-3 zajišťuje měření elektrického proudu způsobeného 

ionizačními účinky radonu a jeho produktu přeměny v citlivém objemu detektoru 

(ionizační komory). Detailnější informace jsou v uživatelské příručce k tomuto 

zařízení viz literatura [68].  

7.1.7 Meteorologická stanice Vantage Pro2™ [74] 

Bezdrátová meteorologická stanice přenáší do ovládacího panelu údaje z vnějších 

senzorů integrované senzorické jednotky (ISS) přes funkční spojení. Stanice je schopna 

monitorovat tyto veličiny: 

− teplotu uvnitř/vně,  

− relativní vlhkost vzduchu uvnitř/vně, 

− barometrický tlak uvnitř/vně, 
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− rosný bod uvnitř/vně, 

− směr a náraz větru, 

− srážkový příbytek a intenzitu srážek. 

7.2 Organizace, cíle a vyhodnocení experimentálních měření zaměřených na vybrané 

faktory ovlivňující OAR v interiéru 

Veškerá uvedená měření byla provedena ve spolupráci se SÚRO Praha, který na své 

náklady pronajal vhodný objekt měření a poskytl technické zabezpečení pro níže uvedené 

experimenty. 

Zkoumaným objektem byl rekreační dům v jihozápadních Čechách v okrese Klatovy 

v obci Strašín, části Lazny. Jednalo se o přízemní zděnou budovu situovanou na svažitém 

pozemku na okraji zastavěné části obce.  

V 1. PP jsou dva oddělené sklepy přístupné dveřmi vně objektu z úrovně terénu. 

V 1. NP je vstupní veranda a předsíň s vestavěným sociálním zařízením. Z předsíně dále vede 

vstup do dětského pokoje, do kuchyně s obývacím pokojem a na schodiště do podkroví. 

Vyjímaje obývacího pokoje je zbytek domu podsklepen. Podlaha na verandě, sociálním 

zařízení a v předsíni je betonová, v dětském pokoji, kuchyni a obývacím pokoji je dřevěná. 

Pod podlahou obývacího pokoje je škvárový podsyp. Vytápění objektu je realizováno 

sálavými kamny na tuhá paliva - dřevo, dřevěné brikety. Dům je připojen k veřejnému 

vodovodu, odpad je sveden do jímky. Na území obce převažuje střední radonový 

indexu podloží. 

Měření bylo započato dne 3. října 2008 v odpoledních hodinách. Po dobu téměř 

12 dnů tzn. do 15. října 2008, byla budova osídlena uživatelem, který svými činnostmi 

ovlivňoval režim v budově. Veškeré provedené činnosti z tohoto období byly zaznamenávány 

pro potřeby vyhodnocení získaných dat. Po uplynutí tohoto období byla budova neosídlena 

a uzavřena, což umožňuje následné porovnání chování domu v souvislosti s objemovou 

aktivitou radonu v interiéru pro oba případy - osídlení a neosídlení domu.  

OAR patří mezi nepřímo měřené veličiny – je vyhodnocována algoritmy přístrojů, 

popř. výpočty na základě jiných měřených veličin. V případě provedeného experimentu byly 

proto použity různé typy přístrojů, každý pracující na jiném principu. Jedná se o kontinuální 
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monitory radonu Radonic a AlphaGUARD, oba pracující na principu ionizační komory. 

Monitory se však liší principem transportu analyzovaného plynu do detekční komory – 

Radonic v režimu aktivního nasávání, AlphaGUARD v difúzním režimu. Délka vzorkovacího 

intervalu přístroje Radonic byla nastavena na 1 minutu. Monitor má rychlou odezvu na časové 

změny, čehož bylo využito pro studium dynamiky krátkodobých časových variací 

souvisejících s uživatelským režimem stavby (výrazné změny ventilace a přísunu radonu 

v jednotlivých částech objektu). Pro studium dlouhodobých variací OAR byl využit 

monitor AlphaGUARD (nastavený vzorkovací interval 1 hod). AlphaGUARD je ve světě 

využíván jako referenční měřidlo při kalibraci jiných detektorů radonu, čehož bylo využito 

i v případě provedeného experimentu.  

Objemová aktivita radonu v objektu byla měřena jen v přízemní části budovy, dveře 

do půdního prostoru byly po celou dobu experimentu uzavřeny. Vyjímaje sociálního zařízení 

a verandy byla objemová aktivita radonu monitorována ve všech místnostech. V obývacím 

pokoji byl umístěn monitor AlphaGUARD i Radonic. Druhý monitor Radonic byl postupně 

v průběhu experimentu přemísťován do kuchyně, dětského pokoje a předsíně.  

Půdní vzduch byl kontinuálně odebírán z půdního profilu z hloubky 0,8 m odběrovými 

sondami umístěnými 1 m a 2 m od domu na východní straně budovy. Další vzorky byly 

odebírány z hloubky 40 cm přímo pod obývacím pokojem. Půdní vzduch byl pak pomocí 

čerpadla přiváděn do ionizačních komor a vyhodnocován dvěma readery ERM4 umístěnými 

ve sklepních prostorech domu.  

Grafické znázornění rozmístění detektorů a sond půdního vzduchu lze vidět na  půdorysu 

1. NP a 1. PP, viz Obrázek 11. 
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Obrázek 11 Grafické znázornění rozmístění detektorů OAR 

Měření OAR bylo provedeno v různých místnostech domu a při různých režimech 

ventilace (otevření oken/dveří v různých místnostech či jejich kombinacemi), zatápění (topení 

v kamnech či elektrickým vytápěním) a různých režimech užívání (dlouhodobě 

užívaný/neužívaný, noční/denní režim). Dále byly monitorovány meteorologické podmínky 

vně objektu a v interiéru objektu. Okamžité meteorologické podmínky byly monitorovány 

bezdrátovou meteorologickou stanicí Vantage Pro2 ve vzorkovacím intervalu 30 min. 

Ovládací panel stanice byl umístěn v kuchyni a senzory pak jihovýchodně od objektu.  

7.2.1 Vyhodnocení měření vybraných faktorů ovlivňujících OAR v interiéru 

Cílem této kapitoly je ukázat jakým způsobem a do jaké míry je objemová aktivity 

radonu v měřeném objektu ovlivňována meteorologickými faktory, OAR v půdním vzduchu 

a také lidskou činností. Porozumění povahy a původu variability radonu v budovách je 

důležitým základem pro vyhodnocování a interpretaci naměřených dat a pro volbu efektivních 

protiradonových opatření. Níže uvedené analýzy byly konzultovány a následně publikovány 

Alphaguard 

Radonic č. 6 

Radonic č. 8  

sondy pro odběr půdního vzduchu 
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ve spolupráci s Expertní radonovou skupinou SÚRO Praha. Publikace byla vydána 

v recenzovaném časopise Spektrum (literatura [85]).  

Výsledky provedeného monitorování objektu jsou časové řady OAR v jednotlivých 

místnostech domu a v jeho podloží, a dále pak časové řady meteorologických parametrů. 

Při grafickém vykreslení těchto časových řad v jednotlivých částech budovy lze pozorovat 

variabilitu OAR v interiéru v závislosti na změně meteorologických faktorů, OAR v půdním 

vzduchu budovy a dále pak v závislosti na činnosti uživatele domu.  

Vliv meteorologických parametrů na OAR v interiéru 

Porovnáním křivek OAR a meteorologických parametrů bylo možné sledovat větší či 

menší vzájemné závislosti. V grafu, viz Graf 3, jsou na ukázku vykresleny křivky průběhu 

OAR a diference teplot uvnitř a vně objektu.   

 

Graf 3 Porovnání OAR s diferencí teplot  

Z grafu je patrné, že OAR narůstá s rostoucí diferencí teplot a naopak a že korelace 

mezi těmito veličinami je v případě měřeného objektu velká. Dále je nutné podotknout i téměř 

okamžitou reakci OAR na změnu diference teplot. V případě vzájemného vztahu OAR 

a teploty rosného bodu (Graf 4) už tak rychlou reakci nepozorujeme. Porovnáním časů 

nárůstu OAR a nárůstu teploty rosného bodu bylo zjištěno téměř 8 hodinové, v některých 

případech až 11 hodinové, zpoždění OAR za teplotou rosného bodu.  
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Graf 4 Porovnání OAR s teplotou rosného bodu 

Vykreslený graf OAR a teploty rosného bodu je z dat naměřených monitorem 

AlphaGUARD v obývacím pokoji z období bez přítomnosti uživatele. 

 

Závislost OAR v interiéru na OAR v půdním vzduchu podloží budovy 

V grafu (viz Graf 5, části orámovaných křivek ve čtverci) lze pozorovat závislost OAR 

v interiéru na OAR v půdním vzduchu v podloží. Až na jeden případ (mimo orámovanou část) 

je tvar křivky OAR v interiéru podobný křivce OAR v půdním vzduchu. Zpoždění OAR 

v interiéru za OAR v půdním vzduchu může dosahovat až 12 hodin. Zobrazená křivka OAR 

v podloží, viz Graf 5, vychází z dat naměřených sondou umístěnou přímo pod podlahou 

obývacího pokoje z období bez přítomnosti uživatele. 
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Graf 5 Porovnání OAR v interiéru obývacího pokoje a v podloží domu 

Vliv uživatele na OAR v interiéru 

Vnitřní prostředí v průběhu dne bylo ovlivňováno kromě přírodních podmínek 

i působením uživatele. Variabilita výsledné OAR byla v takovémto případě mj. způsobena 

režimem užívání objektu. Tento typ ovlivňujících faktorů je nejsložitěji odhadnutelný zvláště 

proto, že ho lze ve většině případů popsat jen kvalitativně.  

Ovlivňování OAR v interiéru lze pozorovat i v dalším grafu, viz Graf 3, který 

vykresluje naměřená data z období, kdy objekt byl užíván jedním obyvatelem, který svými 

činnostmi ovlivňoval OAR i teplotní parametry v domě. Růžově vykreslená část křivky OAR 

ukazuje nárůst v období, kdy uživatel spal a OAR nijak svými činnostmi neovlivňoval. 

Dalším poznatkem je i výskyt lokálního maxima a po něm následující prudký poklesu OAR 

většinou v době, kdy uživatel vstával a začal vnitřní prostředí ovlivňovat.     

V následujícím grafu, viz Graf 6, je vidět, že průběh OAR v obývacím pokoji byl 

ovlivňován krátkodobými změnami ventilačních a topných podmínek. Například u zatápění 

v kamnech měla reakce OAR nejprve klesající tendence a následně se tato tendence změnila 

v rostoucí. Toto chování lze vysvětlit prvotním nasátím vnitřního vzduchu s radonu kamny 

ven (komínovým efektem) a následně zvýšení teploty uvnitř zapříčiní i zvýšení diference 

teplot mezi interiérem a exteriérem. Nárůst diference teplot měla pak za následek zvýšení 

tlaků mezi podložím a základovou půdou, což způsobilo nasátí půdního vzduchu s radonem 



 

 

75 

do interiéru a tím i nárůst OAR, který lze pozorovat v grafu. Naopak pozorujeme-li reakce 

OAR na zvýšení ventilace, lze konstatovat, že po každém vyvětrání OAR více či méně 

poklesla. Graf 6 (modrá křivka) zobrazuje hodinové průměry dat naměřených monitorem 

Radonic v kuchyni, která byla uživatelem nejčastěji využívána. 

 

Graf 6 Reakce OAR na topný a ventilační režim uživatele domu 

Pro kvantifikaci zmiňovaných vzájemných vztahů mezi pozorovanými 

meteorologickými parametry a OAR v interiéru byly vypočteny korelační koeficienty 

(Tabulka 12).  

Tabulka 12 Korelační koeficienty OAR a vybraných parametrů 

korelační 

koeficienty OAR 

období přítomnosti 

uživatele 

období bez přítomnosti 

uživatele 

diference teplot   0,50  0,53 

rosný bod venku -0,35  0,09 

OAR v půdním vzduchu -0,07 -0,46 

Z velikostí koeficientů však vyplývá, že lineární závislosti mezi parametry jsou méně 

významné, než bylo pozorováno v grafech. Nízké hodnoty koeficientů mohou být 

způsobovány mj. již zmiňovaným zpožděním reakce OAR na změnu diskutovaných 

parametrů, vzájemným ovlivňováním jednotlivých faktorů a zvláště nekvantifikovatelnými 

činnostmi člověka.  
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7.2.2 Závěr 

V kapitole 7.2 byly analyzovány faktory ovlivňující samotnou měřenou veličinu OAR 

v interiérech. Analýza byla zaměřena na vzájemné vztahy mezi chováním OAR a změnami 

diference teplot, teploty rosného bodu, OAR v půdním vzduchu podloží domu a uživatelem 

domu. Vybrané faktory byly vybrány na základě provedené rešerše problematiky chování 

OAR v interiéru a faktorů s tím souvisejících. Analýzy časových řad naměřených hodnot 

OAR a veličin vybraných faktorů ukázaly, že odezva OAR na změnu diference teplot byla 

téměř okamžitá, kdežto v případě změny teploty rosného bodu se již o tak rychlou reakci 

nejednalo (posun řádově několika hodin). Dále analýza ukázala přímou souvislost mezi 

vnitřní OAR a  OAR v půdním vzduchu podloží domu a že značný vliv na OAR má uživatel 

domu. Při studiích byla pozorována téměř okamžitá reakce OAR zvláště na změnu 

ventilačních podmínek.  Při studii vlivu uživatele na OAR se ukázalo, že OAR je ovlivňována 

pouhou přítomností uživatele domu, což se projevilo změnou chování OAR právě v době, kdy 

uživatel změnil svou činnost (spánek-bdění) a naopak. Porovnání časových řad OAR 

a jmenovaných faktorů ukázalo ve všech případech tuto přímou a jednoznačnou souvislost, 

ve kterých se odezva modelu na změny faktorů projevila okamžitě, někdy až řádově 

v hodinách.  

Přínosem těchto studií je, že při stanovování nejistot měření jakýmkoliv detektorem 

OAR je nutné zohledňovat okolní podmínky, zvláště pak chování obyvatel domu. Z této 

kapitoly tedy vyplývá doporučení upřednostňovat měření OAR bez přítomnosti nebo alespoň 

s omezeným pohybem osob v měřeném prostoru, a pro nepodhodnocení úrovně OAR 

upřednostňovat měření v topné sezóně, kdy se uplatňuje nárůst OAR v souvislosti se 

zvýšenou diferencí teplot uvnitř a vně budovy. Uvedené podmínky vyplývají 

mj. i z Doporučení SÚJB [64], kde jsou nazývány jako tzv. kontrolované expoziční 

podmínky.  Dodržování těchto podmínek je mj. důležité i z hlediska radiační ochrany zdraví 

pobývajících osob, a to s cílem snížení rizika podhodnocení ozáření osob ve stavbě. [64]   

Výsledky této kapitoly nasvědčují i to, že kromě zdrojů nejistot vlastního měření OAR 

Systémem RM-1 existují i zdroje nejistoty v určení veličiny OAR v místnostech. Disertační 

práce se však zaměřuje na nejistoty vlastního měření OAR Systémem RM-1, které jsou 

hodnoceny v následujících kapitolách. 
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7.3 Organizace a cíle experimentálních měření pro účely analýzy nejistot měření 

Systémem RM-1 

Cílem provedených opakovaných měření popsaných v této kapitole bylo získat 

podklady, tedy řadu pozorování měřených veličin OAR, pro statistickou analýzu potřebnou 

pro výpočet nejistot způsobem A.  

Ve vybraných objektech bylo nutné na jednom místě umístit několik kusů expozičních 

setů Systému RM-1. Počet kusů elektretů byl omezen finančními prostředky na nákup 

a regeneraci elektretů. Před samotným umístěním detektorů autorka nejprve prozkoumala 

dispoziční řešení místností a následně pak podle zvolených kritérií zvolila konkrétní místo 

expozice. Při umísťování detektorů autorka respektovala doporučení výrobce. Kritéria 

pro umístění detektorů byla následující: 

− místo chráněné před poškozením např. na skříni 

− místo, kde je ovlivnění prouděním vzduchu nepravděpodobné např. mimo oblast oken 

či dveří. 

U některých experimentů umístila do měřené místnosti i monitor Radim3A, 

který zaznamenával i relativní vlhkost vzduchu, teplotu a atmosférický tlak. Záznam těchto 

veličin byl dále využit pro studium efektu absolutní vlhkosti na kvalitu měření. Délka 

expozice expozičních setů byla 7 dnů, což odpovídá i požadavkům Doporučení SÚJB [64] 

a návodu výrobce [44]. Celkově bylo provedeno 16 týdenních experimentů.  

Opakovaná experimentální měření Systémem RM-1 byla provedena ve třech 

objektech v různých lokalitách České republiky, čímž autorka zajistila jednu z podmínek 

reprodukovatelnosti výsledků měření – změněné místo měření. Objekty byly vybrány 

s ohledem na dostupnost ze strany majitelů objektů a také na vzdálenost od pracoviště autorky 

(z důvodů pravidelného dojíždění pro vyzvednutí výsledků měření - každých 7 dní) . Autorka 

přihlédla i k charakteru budov. Prioritami byly: objekty s přímým kontaktem s podložím 

a minimální průměrná OAR v těchto objektech 200 Bq.m-3 (směrná hodnota pro nové stavby).  

Experimenty byly provedeny v různých časových obdobích v rozmezí září 2009 až února 

2010. Jedno z měření bylo poskytnuto Státním ústavem radiační ochrany v Praze, čímž je 

zajištěna další podmínka reprodukovatelnosti, a to změněný pozorovatel. Časové rozmezí 
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bylo vybráno záměrně podzim/zima, a to z důvodů topné sezóny, kdy jsou objekty méně 

větrány a OAR jsou nejvyšší tzv. konzervativní podmínky [64]. 

U všech experimentů byla použita metoda měření daná výrobcem v Návodu [44]. 

Důležitou součástí experimentů byl pečlivý záznam všech naměřených hodnot, na základě 

kterých pak autorka dále vyhodnocovala výslednou OAR resp. pomocné hodnoty AR 

(kapitola 7.3.1.) a později i nejistoty typu A (kapitola 10). Autorka ke každému elektretu 

zaznamenávala:  

− číslo příslušného elektretu, 

− čas započetí/ukončení expozice, 

− počáteční/konečné napětí elektretu, 

− dávkový příkon gama záření v každém místě expozice. 

Experimentální měření v lokalitě Ostrava-Plesná 

První měřenou místností byla pediatrická ordinace (dále jen místnost P1) a druhou byla 

sesterna (dále jen místnost P2). Mezi oběma místnostmi byly dveře po celou dobu 

experimentu otevřené. Místnosti se nacházejí v částečně podsklepeném objektu v lokalitě 

Ostrava-Plesná. Místnosti jsou z části podsklepené a z části v přímém kontaktu s podložím. 

Po dobu měření se průměrná týdenní OAR v místnostech P1 a P2 pohybovala od 100 

do 400 Bq.m-3. V oblasti, kde se objekt nachází, převažuje střední radonový 

index geologického podloží (Obrázek 12). 
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Obrázek 12 Mapa radonového indexu geologického podloží oblasti Ostrava-Plesná 

Organizace měření 

První etapa měření v místnostech P1 a P2 proběhla během září a října 2009. V této 

etapě bylo provedeno celkem 8 týdenních měření, 4 měření v místnosti P1 a 4 měření 

v místnosti P2. Měření v obou místnostech probíhala současně, v každé z nich bylo 

exponováno 11 ks expozičních setů. V místnosti P1 byla monitorována i OAR pomocí 

kontinuálního monitoru Radim3A, proto z této místnosti má autorka k dispozici i podmínky 

měření jako je teplota vzduchu, atmosférický tlak a relativní vlhkost vzduchu. ukázka 

časového průběhu OAR zaznamenané monitorem Radim3A je na Obrázek 13. Primární 

naměřená data získaná v této etapě Systémem RM-1 jsou uvedeny v Příloze 1 a grafy 

naměřených hodnot monitorem Radim3A týkající se této etapy jsou v Příloze 5. 
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Obrázek 13 Dynamika OAR v průběhu první etapy měření v místnosti P1 

Další etapa měření proběhla jen v místnosti P1 v průběhu prosince 2009 (přes vánoční 

svátky, kdy byl objekt opuštěn) a ledna 2010. V této druhé etapě bylo provedeno celkem 

5 týdenních měření pomocí 26 ks expozičních setů. Primární naměřená data získaná v této 

etapě Systémem RM-1 jsou uvedeny v Příloze 2 a grafy naměřených hodnot monitorem 

Radim3A týkající se této etapy jsou v Příloze 6. 

Při umísťování expozičních setů se autorka řídila podle kritérií na začátku této 

podkapitoly, konkrétní umístění je vyobrazeno na obrázku. Expoziční sety byly umístěny 

na skříni, ve výšce asi 170 cm nad podlahou podle plánku Obrázek 14. 

 

Obrázek 14 Organizační plánek měřeného objektu - Ostrava - Plesná 
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Měření počátečního napětí bylo měřeno vyhodnocovacím zařízením EVR-5 těsně 

před expozicí přímo na místě. Počáteční napětí úplně prvního experimentu v místnosti P1 a P2 

bylo měřeno ihned po příchodu z venkovního prostředí. Měření konečného napětí po expozici 

bylo měřeno bezprostředně po expozici přímo na místě stejným vyhodnocovacím zařízením 

EVR-5 jako napětí počáteční. 

V obou místnostech bylo také provedeno měření dávkového příkonu gama záření 

ze stavebních materiálů. Měření dávkového příkonu bylo provedeno ve výšce 1,0 m 

nad podlahou a 0,5 m od středu každé zdí pomocí radiometru FH40G. Výsledný průměrný 

dávkový příkon gama v místnostech P1 resp. P2 je 0,12 µGy.h-1. 

Experimentální měření v lokalitě Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves 

Druhou měřenou místností byla kuchyň (dále jen místnost K) částečně podsklepeného 

rodinného domu v lokalitě Frýdlant nad Ostravicí. Místnost K je v přímém kontaktu 

s podložím. V průběhu experimentů se průměrná týdenní OAR v místnosti K pohybovala 

od 600 do 800 Bq.m-3. Objekt se nachází v oblasti, kde převažuje přechodný radonový 

index geologického podloží (Obrázek 15).  

 

Obrázek 15 Mapa radonového indexu geologického podloží oblasti Frýdlant nad Ostravicí 
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Organizace měření 

Během třetí etapy experimentů v místnosti K byly celkem provedeny 2 týdenní měření 

v průběhu první poloviny února 2010. V prvním týdnu bylo v místnosti umístěno 23 ks 

expozičních setů a v druhém týdnu pak 17 ks expozičních setů. Autorka opět pečlivě vybrala 

vhodné expoziční místo. Jednalo se o umístění na skříni ve výšce asi 2 m nad podlahou. 

Detektory byly tedy zajištěny proti poškození nebo případné manipulaci. Konkrétní umístění 

je vidět na Obrázek 16. Vstupní dveře do místnosti K byly až na občasné výjimky uzavřeny. 

 

Obrázek 16 Organizační plánek měřeného objektu - Frýdlant nad Ostravicí 

Měření počátečního napětí bylo měřeno vyhodnocovacím zařízením EVR-5 těsně 

před expozicí přímo na místě. Podle doporučení výrobce autorka při prvním měření v tomto 

objektu vyčkala s měřením napětí než se vyhodnocovací zařízení a elektrety vytemperují 

na pokojovou teplotu (asi 1 hodinu od příchodu z venkovního prostředí). Měření konečného 

napětí po expozici bylo měřeno ihned po expozici přímo na místě stejným vyhodnocovacím 

zařízením EVR-5 jako napětí počáteční. Ihned po naměření konečného napětí prvního týdne 

autorka expoziční sety na stejné místo jako při prvním měření tzn., že konečné napětí prvního 

měření lze považovat i za počáteční napětí druhého měření. Konečné napětí druhého 

experimentu bylo měřeno totožným způsobem jako při předcházejícím. 

V místnosti K bylo také provedeno měření dávkového příkonu gama záření 

ze stavebních materiálů. Měření dávkového příkonu stejně jako v případě místnosti P bylo 
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provedeno ve výšce 1,0 m nad podlahou a 0,5 m od středu každé zdí pomocí radiometru 

FH40G. Výsledný průměrný dávkový příkon gama v místnosti P je 0,26 µGy.h-1. 

Primární naměřená data získaná ve třetí etapě Systémem RM-1 jsou uvedeny 

v Příloze 3 a grafy naměřených hodnot monitorem Radim3A týkající se této etapy jsou 

v Příloze 7. 

Experimentální měření v lokalitě Praha 10 

Třetí měřená místnost se nachází v objektu kancelářské budovy v městské části 

Praze 10. Jedná se o sklepní místnost bez ventilace (dále jen místnost S). Průměrná OAR se 

zde v době experimentu pohybovala v rozmezí 600-700 Bq.m-3. Objekt se nachází v oblasti, 

kde převažuje přechodný radonový index geologického podloží Obrázek 17.  

 

Obrázek 17 Mapa radonového indexu geologického podloží oblasti Praha 10 

Experimentální měření bylo provedeno jen jednou, autorka ho označuje za čtvrtou 

etapu experimentů. Do místnosti S bylo umístěno celkem 37 ks expozičních setů. Výsledky 

experimentu byly autorce poskytnuty Státním ústavem radiační ochrany v Praze. Odborníci 

ze SÚRO Praha provedli opakovaná měření vlastními expozičními sety, avšak stejného typu 

jako autorka.  

V místnosti S byl naměřen výsledný průměrný dávkový příkon gama 0,12 µGy.h-1. 

Primární naměřená data získaná ve čtvrté etapě Systémem RM-1 jsou uvedeny 

v Příloze 4. 
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7.3.1 Vyhodnocení naměřených dat Systémem RM-1 

Podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění ve znění pozdějších 

předpisů [78], je za měřidlo považována dvojice expozičních komor. Návod od výrobce 

uvádí, že výsledná průměrná hodnota OAR je stanovována jako vážený průměr obou 

pomocných hodnot, takový, že vyšší pomocná hodnota je započtena do průměru s nižší vahou 

podle následujícího výrazu [44]: 
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Pomocné hodnoty AR,1 a AR,2 jsou dány kalibrační funkcí: 
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kde je UP počáteční napětí elektretu (V), 

 UK konečné napětí elektretu (V), 

 tE doba expozice elektretu (min), 

 KR = (2,53  ± 0,19).10-5 V.Bq-1.m3.min-1  je parametr citlivosti pro radon  
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G

D&  dávkový příkon záření gama v místě expozice (µGy.h-1), 

 KG = (378 ± 43) Bq.m-3 .µGy-1.h parametr citlivosti pro gama záření. 

Výstupem experimentálního měření jsou tedy vstupní hodnoty kalibrační funkce, které  

autorka zaznamenávala, jak je uvedeno v úvodu předchozí kapitoly 7.3.  

Dosazením naměřených hodnot do kalibrační funkce byly pomocné hodnoty ozn. AR.  

Celkově bylo obdrženo 295 naměřených pomocných hodnot v různých expozičních 

podmínkách. Pro představu levá část Tabulky 12 ukazuje príklad záznamu naměřených 

a vyhodnocených hodnot pátého týdenní měření v Ostravě-Plesné v místnosti P1 a pravá část 

Tabulky 12 ukazuje záznam prvního týdenního merení ve Frýdlantě nad Ostravicí 

v místnosti K. 

Poznamenejme, že hodnoty výsledků měření jsou zaokrouhlovány na celá čísla, což 

vyplývá z chyby vyhodnocovácího zařízení EVR-5, která činí 1V [44] (blíže viz kapitola 

8.1.1). Dostatečnost uvádění hodnot výsledků měření v celých číslech navíc vyplývá 

z měřených úrovní objemové aktivity radonu v místnostech a na pracovištích, které jsou 

v desítkách, spíše ve stovkách Bq.m-3. To potvrzuje i průměrná objemová aktivita radonu 

v bytech České republiky: 116 Bq.m-3 [62]. 
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Tabulka 13 Ukázky výsledků měření a vyhodnocení naměřených hodnot Systémem RM-1 

UP UK te D AR

V V h µGyh-1 Bq.m-3

961 908 144 0,12 224
379 334 144 0,12 222
971 919 144 0,12 219
510 463 144 0,12 217
961 910 144 0,12 214
707 659 144 0,12 208
251 214 144 0,12 202
106 81 144 0,12 201
176 144 144 0,12 200
277 240 144 0,12 195
450 409 144 0,12 189
969 923 144 0,12 189
312 275 144 0,12 186
458 418 144 0,12 183
607 565 144 0,12 182
373 335 144 0,12 182
289 254 144 0,12 179
511 471 144 0,12 178
557 517 144 0,12 175
286 252 144 0,12 174
602 562 144 0,12 172
695 655 144 0,12 167
360 325 144 0,12 166
269 237 144 0,12 165
625 587 144 0,12 160
199 172 144 0,12 153

5. týden - místnost P1

 

UP UK te D AR

V V h µGyh-1 Bq.m-3

604 338 166,6 0,263 1170
253 90 166,6 0,263 918
957 741 166,6 0,263 855
903 690 166,6 0,263 848
226 83 166,6 0,263 832
157 41 166,6 0,263 824
705 505 166,6 0,263 822
690 496 166,6 0,263 797
219 85 166,6 0,263 781
373 208 166,6 0,263 779
327 170 166,6 0,263 773
182 62 166,6 0,263 767
216 85 166,6 0,263 766
319 167 166,6 0,263 751
677 497 166,6 0,263 735
408 248 166,6 0,263 728
368 213 166,6 0,263 727
394 236 166,6 0,263 726
298 155 166,6 0,263 719
440 280 166,6 0,263 711
237 109 166,6 0,263 704
444 286 166,6 0,263 699
445 290 166,6 0,263 683

1. týden - místnost K

 

Příklad výpočtu 3 

Jako vstupní naměřené hodnoty vezměme např. první řádek, viz Tabulka 12 vlevo: 

UP = 961 V, UK = 908 V, te = 144 h = 8640 min, KR = 2,53.10-5 V0,676.Bq-1.m3.h-1,  

G
D&  = 0,12 µGyh-1, KG = 378 Bq.m-3 .µGy-1.h 
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Výsledkem je tedy pomocná hodnota AR = 224 Bq.m-3. 
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Jak je již uvedeno výše, celkovým výsledkem měření je průměrná objemová aktivita 

radonu vypočtena váženým průměrem podle Rovnice (52). Objem naměřených dat naznačuje 

velký počet možných kombinací dvojic pomocných hodnot a tedy i výsledných hodnot OAR. 

Vzhledem velkému počtu kombinací byly výsledné hodnoty vypočteny počítačem. Například 

pro měření v Ostravě - Plesné, jejíž naměřené hodnoty a vypočtené pomocné hodnoty jsou 

uvedeny v Tabulce výše, existuje 324 kombinací dvojic pomocných hodnot resp. výsledných 

hodnot OAR. Část vypočtených hodnot uvádí Tabulka 14.  

Tabulka 14 Ukázka vyhodnocených hodnot AV 

Pomocná 
hodnota 

AR,1 

Pomocná 
hodnota 

AR,2 

Výsledná 
hodnota 

OAR 

732 429 429 

732 310 310 

732 290 290 

732 286 286 

732 278 278 

732 277 277 

732 245 245 

732 242 242 

732 234 234 

732 233 233 

 

Příklad výpočtu 4 

Vezměme první kombinaci pomocných hodnot 732 Bq.m-3 a 429 Bq.m-3. 
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Jedna z výsledných hodnot OAR v místnosti P1 během pátého týdenního měření 

v Ostravě-Plesné bylo 429 Bq.m-3, což jedna ze samotných pomocných hodnot AR. Výrobce 

v tomto případě s vyšší pomocnou hodnotou vůbec nepočítá a za odhad naměřené průměrné 

OAR v místnosti bere nižší pomocnou hodnotu. Tyto skutečnosti vedly autorku k ověření 

metody výpočtu výsledné hodnoty AV, viz kapitola 7.4.1. 

7.3.2 Vyhodnocení naměřených dat monitorem radonu Radim3A 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 2.6, výstupem kontinuálních měření je časová řada 

naměřených hodnot ve zvolených časových intervalech. Ve všech etapách měření autorka 

nastavila základní vzorkovací interval 30 minut. Výsledkem měření jsou tedy časové řady 

hodnot OAR po 30 minutách, což například při týdenním měření představuje celkem 

336 naměřených hodnot. Na ukázku autorka uvádí alespoň grafické znázornění takového 

výsledku měření z prvního týdne druhé etapy experimentů v Ostravě - Plesné. 
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Graf 7 Naměřená data OAR kontinuálním monitorem radonu Radim3A 

Monitor Radim3A je vybaven i detektory atmosférického tlaku, teploty ovzduší 

a relativní vlhkost vzduchu. Všechny tyto veličiny byly zaznamenávány paralelně s OAR, 

tj. ve 30 minutových intervalech. Výsledkem měření jsou také časové řady. Graf 8 znázorňuje 

časovou řadu naměřených hodnot teploty ovzduší měření z prvního týdne druhé etapy 

experimentu v Ostravě - Plesné. 
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Graf 8 Naměřená data teploty ovzduší kontinuálním monitorem radonu Radim3A 

Pro srovnání výsledků měření Systémem RM-1 s výsledkem měření monitoru 

Radim3A bylo tedy nutné získat z časové řady pozorování jen jednu hodnotu.  

Systém RM-1 je jednou z integrálních metod měření radonu, které jsou vysvětlovány 

tak, že hodnota signálu takového detektoru se zvětšuje s dobou, po kterou je detektor 

ozařován. Monitor Radim3A se řadí do skupiny kontinuálních měření radonu, ale autorka 

v tomto případě pohlížela na jednotlivé naměřené hodnoty jako na integrální o velmi krátkém 

časovém rozmezí načítání signálů z detektoru. Například při délce vzorkovacího intervalu 

30 minut je dána naměřená hodnota OAR hodnotou signálu detektoru, který je načítán 

za dobu 30 minut. Kdyby byl nastaven časový interval přiměřeně delší než 30 minut, byl by 

počet impulsů také vyšší, což by zvýšilo i hodnotu signálu detektoru. Tohoto předpokladu 

autorka využila při vyhodnocení a výpočtu reprezentativní hodnoty kontinuálního měření 

monitorem Radim3A.  

Referenční hodnota byla vypočtena numerickou integrací složeným lichoběžníkovým 

pravidlem: 
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kde    

 a je čas od zapnutí přístroje do naměření první hodnoty (vzorkovací interval 

  v minutách), 
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 b je čas od zapnutí přístroje po jeho vypnutí - poslední naměřené hodnoty 

  (min), 

 n je počet vzorkovacích intervalů vynásobený celkovou délkou měření (min), 

 f(a) je první naměřená hodnota (Bq.m-3), 

 f(b) je poslední naměřená hodnota (Bq.m-3), 

 f(xi) jsou naměřené hodnoty OAR v rozmezí od druhé v pořadí do předposlední 

  včetně  (Bq.m-3) 

 h je délka vzorkovacího intervalu (vzdálenost mezi x a x+h) 

 

Příklad výpočtu 5: 

Příklad výpočtu pro výsledky měření z prvního týdne druhé etapy experimentů 

v Ostravě - Plesné, viz Graf 7: 

Celková délka měření byla 8640 minut, což je celkem 288 naměřených hodnot OAR. 
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Podobně jako pro OAR byl výše uvedený postup aplikován i na časové řady 

atmosférického tlaku, teploty ovzduší a relativní vlhkost vzduchu.  

Tabulka 15 Výsledky vyhodnocení kontinuálního měření monitorem Radim3A druhé etapy 

experimetnů 

OAR 
Atmosférický 

tlak 
Teplota 
ovzduší 

Relativní 
vlhkost 
vzduchu   

Bq.m-3 hPa °C % 

X9 163 972 15 52 

X10 247 978 15 50 

X11 197 983 15 50 

X12 144 989 14 50 

X13 236 997 14 49 
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7.4 Statistická analýza dat 

Analýza a její výsledky uvedené v této kapitole byly publikovány na konferenci Dny 

radiační ochrany 2009 (literatura[88]) a v recenzovaném časopise Bezpečnost jaderné energie 

vydávaném SÚJB (literatura [84]). 

Statistická analýza byla provedena pomocí software Statgraphic Plus version 5.0. 

Důležitým předpokladem pro statistickou analýzu byla nezávislost jednotlivých pomocných 

hodnot. Tento předpoklad je splněn, protože pomocné hodnoty jsou vypočteny z hodnot 

naměřených různými elektrety stejného typu rozmístěnými tak, aby se fyzicky nedotýkaly či 

jinak navzájem neovlivňovaly. Z důvodů velkého objemu dat a samotných sérií pozorování 

(experimentů) zvolila autorka pro zachycení robustních statistik grafické znázornění 

výsledků, a to pomocí krabicového grafu (box plotu). Jak ukazuje Obrázek 18, naměřené série 

dat obsahují i odlehlé hodnoty, které bylo nutné ještě před analýzou identifikovat a následně 

vyloučit.  

Série pozorování byly pro tyto analýzy označeny následovně: 

X1 - X4 série naměřených dat během první etapy v místnosti P1, 

X5 - X8 série naměřených dat během první etapy v místnosti P2, 

X9 - X13 série naměřených dat během druhé etapy v místnosti P1, 

F1, F2 série naměřených dat během třetí etapy v místnosti K, 

SURO série naměřených dat během čtvrté etapy v místnosti S (data získána od SÚRO) 

Box-and-Whisker Plot

response

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

X10
X11
X12
X13

F1
F2
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-100 400 900 1400 1900 2400 2900

 

Obrázek 18 Box plot všech naměřených sérií pozorování 
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Protože předběžné analýzy sérií dat naznačovaly potenciální normalitu dat, bylo 

možné předpokládat normální rozdělení pravděpodobnosti naměřených hodnot a identifikovat 

odlehlé hodnoty pomocí Grubsova testu. Každá série naměřených hodnot byla tedy podrobena 

Grubsově testu.  

Jako příklad je zde uveden test série X3. Obrázek 19 představuje ukázku rozdělení 

naměřených hodnot vzhledem ke střední hodnotě pro sérii dat X3. 

 

Obrázek 19 Rozdělení naměřených hodnot sérii dat X3 vzhledem ke střední hodnotě 

Levá vertikální osa vyznačuje naměřenou pomocnou hodnotu a pravá vertikální osa 

vyznačuje násobky směrodatné odchylky od průměru. Horizontální osa označuje pořadí 

naměřené pomocné hodnoty. Podle vzdálenosti od průměru (větší než dvojnásobek 

směrodatné odchylky) lze z obrázku odhadnout 2 potenciální odlehlé hodnoty, z nichž jedna 

(hodnota č. 11) je z hlediska měření OAR na první pohled nereálná. Tyto ze statistického 

pohledu potenciálně odlehlé hodnoty potvrdil i Grubsův test, který navíc identifikoval třetí 

odlehlou hodnotu ve vzdálenosti 0,524399-násobku směrodatné odchylky (hodnotu číslo 2). 

Výsledky Grubsova testu před a po identifikaci a odebráním odlehlých hodnot jsou 

v Tabulkách 15 a 16.  
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Tabulka 16 Výsledky Grubsova testu série X3 před identifikací odlehlých pozorování 

Modified
Row Value Without Deletion With Deletion MAD Z-Score

11 -29,67 -2,12763 -3,13355 -17,5032
8 110,42 -0,215488 -0,225449 -1,36533
9 111,01 -0,20743 -0,216978 -1,29733

10 116,42 -0,133632 -0,139589 -0,6745
5 121,19 -0,0684949 -0,0714964 -0,124765
4 125,89 -0,00431369 -0,00450156 0,416902
7 126,73 0,00716449 0,00747654 0,513774
6 128,02 0,0246742 0,0257496 0,66155
2 164,63 0,524399 0,555707 4,87906
1 291,38 2,25446 3,54308 19,4802

Studentized Values

Test statistic 
P-Value

2,25
0,089653  

Tabulka 17 Výsledky Grubsova testu série X3 po identifikací odlehlých pozorování 

Modified

Row Value Without Deletion With Deletion MAD Z-Score

11 X -29.6709 -21,6445

8 110,421 -1,4183 -1,83122 -1,47919

9 111,011 -1,33307 -1,67411 -1,40199

10 116,418 -0,552456 -0,599674 -0,694912

5 121,19 0,136548 0,1447 -0,0708203

3 122,273 0,292921 0,312128 0,0708203

4 125,892 0,815441 0,91383 0,544113

7 126,733 0,936854 1,07097 0,654088

6 128,016 1,12207 1,33201 0,821851

2 X 164.628 6,40803

1 X 291.38 24,7082

Test statistic

Studentized Values

P-Value

1,4183

1,00  

Analogicky byly testovány ostatní série naměřených hodnot. Výsledky identifikace 

odlehlých hodnot jsou v následující tabulce, viz Tabulka 18.  

Tabulka 18 Identifikované odlehlé pozorování jednotlivých sérií 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 F1 F2 SURO
- - 291 925 2897 - 540 - - 418 330 416 732 1170 - 1767

165 277 429
-30

Odlehlé 
hodnoty
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Z box plotu (viz Obrázek 18) a z výsledků Grubsova testu (viz Tabulka 18)  je patrné, 

že odlehlé hodnoty jsou ve většině případů vyšší, než je průměrná hodnota. Tyto někdy 

nazývané „úlety“ připouští i sám výrobce. Jak si lze povšimnout v tabulce níže, jedná se, až 

na jeden případ, o relativně vysoké hodnoty vzhledem k ostatním hodnotám série dat. Z těchto 

důvodů se za jednu z možných příčin naměření odlehlé hodnoty považuje náhlý pokles napětí 

elektretu. 

Pro stanovení rozdělení pravděpodobnosti byla na naměřených datech testována jejich 

normalita a další alternativní modely [41][34].  

Všech 16 sérií naměřených dat (bez odlehlých hodnot) bylo podrobeno dvěma testům 

normality – χ2 test dobré shody a Shapiro Wilkův test (Tabulka 19).  

Tabulka 19 Výsledky testování normality naměřených pomocných hodnot AR (Bq.m-3) 

χ2 te st  dobré 
shody

P-V alue
Shapiro-

Wilks
P-Value

X1 8,0909 0,3246460 0,8678650 0 ,0719217

X2 4,4546 0,7261840 0,9582130 0 ,7284260

X3 10,0000 0,1246520 0,8967720 0 ,2742990

X4 4,0000 0,6766770 0,9607530 0 ,8002470

X5 20,0000 0,0055697 0,6738720 0 ,0005681

X6 13,5455 0,0598823 0,9365570 0 ,4603100

X7 16,0000 0,0251164 0,9302630 0 ,4344730

X8 9,9091 0,1937840 0,8778410 0 ,0953907

X9 4,1539 0,9651980 0,9607410 0 ,4258800

X10 9,1600 0,6071260 0,9517480 0 ,2866830

X11 23,7200 0,0139667 0,8723880 0 ,0042056

X12 21,4800 0,0287258 0,8261320 0 ,0004337

X13 19,1667 0,0581666 0,8663910 0 ,0037383

F1 8,7273 0,5581670 0,9509330 0 ,3274040

F2 9,1177 0,4264860 0,9559810 0 ,5468970

SU RO 19,1111 0,1196990 0,9581640 0 ,2452380  

 

V tabulce je vidět, že jen ve 3 případech (X5, X11, X12) z celkově 16 sérií test 

nepotvrdil normalitu (P<0,05). Ve všech ostatních případech testování ukázalo, že nelze 

zamítnout normalitu dat (P>0,05), proto lze předpokládat, že naměřené pomocné hodnoty 

pocházejí z normálního rozdělení.  
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Na základě testování normality lze tedy za střední hodnotu naměřených pomocných 

hodnot měření považovat aritmetický průměr a jeho výběrovou směrodatnou odchylku 

průměru. Výsledky pro jednotlivá měření jsou v shrnuty v následující tabulce (Tabulka 20). 

Tabulka 20 Odhad strední hodnoty a výběrové směrodatné odchylky hodnot naměřených 

Systémem RM-1 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 F1 F2 SURO 

Aritmetický 
průměr 
pomocných 
hodnot AR 

365 241 120 173 362 285 125 196 189 254 191 151 230 770 652 638 

Výběrová 
směrodatná 
odchylka 
střední 
hodnoty 

15 4 1 3 23 5 2 5 1 1 1 1 1 3 3 3 

7.4.1 Závěr 

Výsledky statistických testů naměřených experimentálních dat prokázaly hypotézu 

normality pomocných hodnot pro stanovení výsledné OAR, která byla jednou z podmínek 

pro implementaci přístupu GUM. Vypočtené odhady pomocných hodnot a jejich standardních 

nejistot ukázaly, že standardní nejistota je kromě samotného odhadu hodnoty měřené veličiny 

ovlivněna ještě dalšími faktory. Tato skutečnost je podmíněna i tím, že se jednalo 

o experimentální měření v reálných podmínkách, a tedy při každém měření byla jak OAR, tak 

i samotný detekční systém, ovlivňována jinými vnějšími faktory a jejich vliv byl při každém 

měření taktéž rozdílný. Znovu se tedy ukázala důležitost zohledňovat vnější faktory, jako jsou 

meteorologické faktory či uživatel domu, i v případě stanovování nejistot měření. Dalším 

přínosem statistických analýz naměřených pomocných hodnot bylo prokázání signifikance 

menších naměřených hodnot. Certifikovaný software Statgraphics identifikoval v téměř všech 

případech (až na jednu hodnotu) jako odlehlé hodnoty vždy vyšší naměřené hodnoty než byla 

jejich střední hodnota. Tento fakt, jak ještě bude zmíněno, je dán principem měření - 

vybíjením napětí elektretu při expozici OAR. Samotný výrobce tuto vlastnost možnosti 

samovybíjení elektretů předpokládá, což zahrnuje i do matematického vztahu výpočtu 

výsledné OAR. 

Kapitola 7.4 se týká statistické analýzy skutečně naměřených hodnot a uvádí příklady 

nejistot způsobených náhodnými vlivy při různých okolních podmínkách. Jedná se o více než 
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tisíc reálných měření, které byly provádeny několika desítkami elektretových detektorů 

jednak samotnou autorkou, jednak dr. Ladislavem Moučkou z Expertní radonové skupiny 

SÚRO Praha. Také z tohoto důvodu jsou směrodatné odchylky jednotlivých měření různé. 

Závěrem lze tedy říct, že uvedené hodnoty se týkají jen těch podmínek, za kterých byla data 

získána. 

7.5 Numerické ověření signifikance menší naměřené pomocné hodnoty při výpočtu 

výsledné hodnoty OAR Systému RM-1 

Tato kapitola byla zapracována na základě výsledků statistického vyhodnocení dat 

naměřených Systémem RM-1 (kapitola 7.3). Samotné ověření metody výpočtu OAR bylo 

aplikováno na datech získaných při experimentu druhé etapy v místnosti P1. Celkem bylo 

tedy využito 5 týdenních měření, což představuje 1007 naměřených pomocných hodnot AR. 

Uvedené analýzy a jejich výsledky byly publikovány na mezinárodní konferenci Mendel 2010 

(literatura [82]) a dále pak v roce 2011 v impaktovaném časopise Genetic Programming and 

Evolvable Machines (literatura [81]). 

Cílem této kapitoly bylo najít matematické vyjádření vztahu mezi naměřenými 

hodnotami Systémem RM-1 a referenční hodnotou objemové aktivity radonu ve vzduchu. 

Z důvodu omezených technických podmínek měření (absence dostupné laboratoře vhodně 

utěsněné a vybavené pro měření OAR tzv. radonové komory) autorka zvolila jako 

nejpravděpodobnější referenční hodnoty OAR: 

− střední hodnotou pomocných hodnot naměřených Systémem RM-1 (ověřeno 

v kapitole 7.4), 

− integrál naměřených hodnot pomocí kontinuálního monitoru Radim3A 

(kapitola 7.3.2), 

− hodnotou vypočtenou podle návodu výrobce Systému RM-1 pro každou  dvojici 

elektretů (kapitola 7.3.1). 

Statistické analýzy naměřených dat byly provedeny klasickou lineární regresní 

technikou a také novým, alternativním způsobem: symbolickou regresí. Symbolická regrese je 

metoda založená na evolučních algoritmech pro hledání matematických výrazů 

(symbolických modelů), které zároveň minimalizují různé chybové metriky [58][79] tak, aby 
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se symbolický model co nejvíce „blížil“ naměřeným datům. Na rozdíl od tradiční metody 

lineární regrese, ve které se hledají číselné parametry předem daného modelu [41][15], 

symbolická regrese hledá současně model i jeho číselné parametry. Symbolická regresní 

analýza byla provedena pomocí programu EUREQA verze 0.79 beta. Lineární regresní 

analýza byla provedena programem Statgraphics Plus 5.1. Detailnější informace o analýze 

pomocí symbolické regrese a genetickém programování s využitím programu EUREQA jsou 

ve článku autorky [82]. 

Původní metoda vyhodnocení OAR je dána váženým průměrem, který je dán 

hodnotami dvojic naměřených pomocných hodnot. Cílem analýzy bylo rozhodnout, zda je 

referenční hodnota více závislá na menší naměřené hodnotě než na vyšší hodnotě. 

Tato úvaha vychází z fyzikální podstaty měření, kdy napětí elektretu při expozici může jen 

klesat a nikoliv růst. Výrobce tímto vylučuje případ, kdy dojde k samovolnému poklesu 

napětí působením jiných faktorů než radonu. 

Autorka předpokládala, že hypotéza výrobce o významu menší měřené hodnoty je 

pravdivá. Z tohoto důvodu byl každý vstupní datový soubor naměřených hodnot organizován 

do skupin dvojic a trojic, ve kterých jsou členové skupiny řazeny v sestupném pořadí. Tímto 

způsobem byly vytvořeny všechny možné kombinace dvojic a trojic naměřených hodnot. 

Počet vytvořených skupin je zobrazen, viz Tabulka 21. Vzhledem k velkému počtu možných 

kombinací byla pro třídění využita počítačová algoritmizace pomocí programu MATLAB 

společnosti MathWorks Inc. verze 7.5.0 (R2007b). Vytvořený algoritmus dokáže přečíst 

sloupce naměřených hodnoty z MS Excelu, z nich vytvořit skupiny dvojic nebo trojic 

a setřídit je v rámci skupin podle velikosti. 

Tabulka 21 Počet možných kombinací dvojic a trojic pomocných hodnot 

X1 X2 X3 X4 X5

Number of pairs 323 274 297 295 271

Number of trios 2552 1980 2231 2187 1916

Measurements

 

Členové každé takové skupiny byly následně analyzovány pomocí vícenásobné 

lineární regrese a symbolické regrese. V případě párů byla vyšší hodnota označena symbolem 

X, zatímco nižší hodnota byla označena symbolem Y. V případě trojic byla nejvyšší hodnota 
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označena symbolem X, prostřední hodnota byla označena symbolem Y a nejmenší hodnota 

byla označena symbolem Z.  

Analogicky byly označeny i referenční hodnoty takto: 

− střední hodnota týdenního měření Systémem RM-1 - je označena symbolem M, 

− hodnota integrálu kontinuálního měření - je označena symbolem I, 

− hodnota vypočtená podle manuálu pro každou dvojici hodnot měřených 

Systémem RM-1 - je označena symbolem E.  

Optimální regresní model pro OAR byl odhadnut na základě hodnot koeficientu 

determinace R-Squared a na základě střední absolutní chyby (MEA). Velikost populace je 

dána počtem párů nebo počtem trojic. 

Pro případ symbolické regrese byla stanovena tzv. množina terminálů a množina 

funkcí. Množina terminálů [79] zahrnuje tři nebo čtyři prvky - prvky dvojic (trojic) seřazené 

podle velikosti: x a y (z v případě trojic) a referenční hodnotu (M, I nebo E).  Množina funkcí 

[79] zahrnuje: sčítání, odčítání, násobení, dělení a operace s Gaussovou a s exponenciální 

funkcí. Zahrnuté funkce byly vybrány na základě manuálu od výrobce Systému RM-1. 

Tabulka 22 ukazuje vybrané výsledky symbolické regrese. 

Tabulka 22 Výsledky symbolické regrese 

Číslo 
řádku

Nezávislá 
proměnná

Závislá 
proměnná

Rovnice fitovaného modelu
R-

Squared 
(%)

MAE
Doba 

hledání

f(x, y) = 44,0605 + 0,844945*y + 44,7744/(y - 196,484)
84,98 8,89

f(x, y) = 38,4796 + 0,871528*y 84,02 10,21
f(x, y) = 45,5539 + 0,832497*y + 68,1006/(y - 149,039) - 
47,9464/(196,251 - y) 84,58 8,10

f(x, y) = 38,4874 + 0,871488*y 84,00 10,21
f(x, y) = 6,90173 + -3,43646*y/(20,555 + x - y) + 1,37587*y - 
gauss(5,60723 + (6,88801 - 0,998012*y)/(22,8588 + x - y)) - 
0,255629*x

99,90 0,82

f(x, y) = 0,0147201*x + 1,01696*y 99,27 2,83
f(x, y, z) = 36,2646 + 0,90771*z + 36,2646/(z - 196,231)

91,45 6,91

f(x, y, z) = z + 18,7165*y/z 89,94 8,14
f(x, y, z) = 50,5672 + 0,816315*z + 
2,13184*z*gauss(0,0313344*z - 5,55077) - 
387,138*gauss(0,0313344*z - 5,55077)

71,19 14,80

f(x, y, z) = 0,140227*x + 0,920657*z 67,78 18,97

0,75

1

16

3

1,6

x, y, z

M

I

E

M

I

x, y

x, y

x, y

x, y, z

9

1

3

5

7
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Třetí sloupec tabulky představuje modely s nejvyšším R-Squared a MAE (první řádek 

pro každou závislou veličinu) a také opravené (stabilní) formy modelů s nejvyššími R-

Squared a MAE (druhý řádek pro každou závislou veličinu). Jako kritérium výběru stabilní 

formy modelu byla zvolena jednoduchost tvaru rovnice a numerická stabilita modelů.  

Tabulka 23 představuje výsledky vícenásobné lineární regrese, která obsahuje 

i zjednodušené modely. Regresní modely byly zjednodušeny podle vypočtených p - hodnot 

nezávislých proměnných pro p<0,01.  

Tabulka 23 Výsledky lineární regrese 

Číslo 
řádku

Nezávislá 
proměnná

Závislá 
proměnná

Rovnice fitovaného modelu
R-Squared 

(%)
MAE

1 x, y M M = 40,4558 + 0,0894098*x + 0,756003*y 84,59 10,14
2 y M M = 43,6504 + 0,841649*y 84,22 10,22

3 x, y I I = 40,4558 + 0,0894098*x + 0,756003*y 84,59 10,14
4 y I I = 43,6504 + 0,841649*y 84,22 10,22
5 x, y E E = -0,466649 + 0,0099157*x + 1,02251*y 99,29 2,86
6 y E E = -0,112364 + 1,03201*y 99,28 2,86

7 x, y, z M
M = 30,5927 + 0,0620408*x + 0,089072*y + 
0,763993*z 91,04 7,91

8 y, z M M = 32,9608 + 0,142511*y + 0,769171*z 90,88 7,96
9 z M M = 35,1242 + 0,912448*z 90,54 8,18

10 x, y, z I I = -12,3665 + 0,252553*x - 0,0958818*y + 0,91168*z 71,24 20,05
11 x, z I I = -12,4759 + 0,226286*x + 0,840222*z 71,17 20,09
12 z I I = -0,879742 + 1,05507*z 69,60 20,59  

V obou typech regresních modelů se vyskytují buď pouze nižší hodnoty Y nebo Z 

(v případě trojic) nebo kombinace vyšších hodnot X, a to s nižším koeficientem regresního 

modelu než pro hodnoty Y resp. Z (viz Tabulka 24). Tento fakt indikuje vyšší závislost 

referenční hodnoty na nižších hodnotách Y popřípadě Z v rámci vytvořených skupin dvojic 

popř. trojic. Odpovídající charakteristiky R-Squared a MAE regresních modelů založených 

na vícenásobné lineární regresi (viz Tabulka 23) ukazují pouze malé rozdíly mezi modely 

a jejich zjednodušenými verzemi, které neobsahují vazbu na vyšší hodnoty X.  

Tabulka 24 Vzájemné porovnání koeficientů nezávislých proměnných X, Y, Z  

Koeficienty modelů symbolické regrese Koeficienty modelů lineární regrese Číslo 
řádku x y z x y z 

1 0 0,844945 - 0,0894098 0,756003 - 

2 0 0,871528 - 0 0,841649 - 

3 0 0,832497 - 0,0894098 0,756003 - 
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4 0 0,871488 - 0 0,841649 - 

5 - 0,255629 -3,43646 - 0,0099157 1,02251 - 

6 0,0147201 1,01696 - 0 1,03201 - 

7 0 0 0,90771 0,0620408 0,089072 0,763993 

8 0 18,7165 1 0 0,142511 0,769171 

9 0 0 0,816315 0 0 0,912448 

10 0,140227 0 0,920657 0,252553 0,0958818 0,91168 

11 - 0,226286 0 0,840222 

12 - 0 0 1,05507 

V této kapitole byla představena aplikace symbolické a vícenásobné lineární regrese 

pro ověření správnosti vyhodnocení OAR naměřené Systémem RM-1. Z provedených analýz 

vyplývá statistická významnost nižších naměřených hodnot daného datového souboru, takže 

byla dvěmi rozdílnými statistickými přístupy potvrzena metoda hodnocení výrobce.  

Modely s nejvyšší hodnotou R-square patří k modelům, které popisují vztahy 

mezi referenční hodnotou E a naměřenými hodnotami X, Y. Navrhované modely vysvětlují 

minimálně 99,3% variability referenční hodnoty E s maximální absolutní chybou MAE 2,86.  

7.5.1 Závěr 

Na základě vlastností identifikovaných odlehlých hodnot a také znalostí principu 

měření Systémem RM-1 autorka numericky ověřila signifikanci menších naměřených hodnot 

pomocí regresních analýz: lineární vícerozměrnou regresní analýzou a symbolickou regresní 

analýzou. Nalezené regresní modely potvrdily předpoklad, že menší naměřenou hodnotu lze 

při výpočtech výsledné OAR brát s větší váhou než vyšší naměřenou hodnotu, u které je 

pravděpodobné, že se jedná o případ samovybíjení elektretu či o pokles napětí elektretu  

z objektivně nezjistitelných důvodů.  
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8 Vyhodnocení nejistoty pomocí zákona o šíření nejistot (podle pokynu 

GUM) 

Tato kapitola ukazuje vyhodnocení nejistot analytickou metodou přístupem GUM 

pomocí zákona o šíření nejistot, který byl blíže vysvětlen v kapitole 4.3.  

Je potřeba rozlišovat výstupní veličinu kalibrační funkce (Rovnice (38)), což je 

pomocná hodnota AR a dále pak výstupní veličinu funkce pro výpočet váženého průměru 

(Rovnice (34)), tedy výsledné průměrné OAR AV. Odtud tedy mj. vyplývá, že obě výstupní 

veličiny AR i AV jsou nepřímo měřené veličiny.  

V souladu s návaznosti postupu výpočtu autorka nejprve analyzovala výstupní veličinu 

AR a poté výstupní veličinu AV. 

Matematický vztah, o který se výpočet nejistoty veličiny AR opírá, je tedy kalibrační 

funkce Rovnice (38). Vstupními veličinami jsou veličiny uvedené v tomto matematickém 

vztahu. Jedná se tedy o tyto vstupní veličiny: počáteční napětí UP, koncové napětí UK, doba 

expozice tE, dávkový příkon gama DG, koeficient citlivosti pro radon KR a koeficient citlivosti 

pro gama záření KG. 

Před započetím samotného stanovení nejistoty výstupní veličiny AR, bylo třeba si 

uvědomit, zda je zákon o šíření nejistot možné aplikovat. Předpoklady pro použití byly 

uvedeny v kapitole 4.3. Nejprve bylo nutné rozhodnout, zda lze odezvu kalibrační 

funkce na daném intervalu považovat za lineární či nikoliv. Vzhledem ke složitosti 

funkce a množství vstupních veličin, se autorka rozhodla rozhodnout na základě 

grafického znázornění. Níže jsou tedy uvedeny grafy závislosti výstupní veličiny AR 

na jednotlivých vstupních veličinách. Všechny grafy byly vytvořeny stejnou metodou, 

a to tak, že např. pro Graf 9 byly všechny vstupní veličiny kalibrační funkce 

konstantní a zároveň se měnilo počáteční napětí elektretu. Na ukázku je tato metoda 

uvedena v tabulce níže (Tabulka 25). 
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Tabulka 25 Ukázka části podkladů pro graf závislosti výstupní veličiny AR na napětí UK 

UP 

(V) 

UK 

(V) 

tE 

(min) 

D 

(µGy.h-1) 

KR 

( 131676,0 −− ⋅⋅⋅ hmBqV ) 

KG 

( hGymBq ⋅⋅⋅ −− 13 µ ) 

AR 

(Bq.m-3) 

350 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 1033 

330 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 938 

310 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 840 

290 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 741 

270 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 640 

250 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 537 

230 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 432 

210 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 323 

190 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 210 

170 150 10080 0,12 2,53.10-5 378 94 
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Graf 9 Závislost AR na napětí UP 
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Graf 10 Závislost AR na napětí UK 

 

Graf 11 Závislost AR na době expozice tE 
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Graf 12 Závislost AR na dávkovém příkonu gama záření 
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Z tvaru křivky, viz Graf 11, se na první pohled zdá, že funkce lineární není na celém 

svém rozsahu, ale  na detailnějším výřezu části křivky (např. v okolí bod 15000 ± 120 minut, 

což je přibližně 10 dnů) je linearita zřejmá. Zobrazené funkční závislosti, viz Graf 9, Graf 10 

a Graf 12, lze považovat za lineární v celém zobrazeném rozsahu hodnot. Z uvedených grafů 

závislosti lze tedy podmínku linearity funkce pokládat za splněnou. 

Další podmínku použití zákona o šíření nejistot, o které lze v tuto chvíli potvrdit, je 

podmínka symetrického rozdělení výstupní veličiny AR. Test normality všech sérií 

pozorování (viz [84][88] a kapitola 7.4) potvrdil, že se jedná o Gaussovo pravděpodobnostní 

rozdělení a tedy i symetrické rozdělení pravděpodobnosti výstupní veličiny AR. 

Podmínky týkající se vlastností vstupních veličin kalibrační funkce byly dále ověřeny, 

viz následující kapitoly. 

8.1 Stanovení hodnot odhadů vstupních veličin kalibrační funkce a jejich standardních 

nejistot 

8.1.1 Hodnota odhadu veličiny napětí elektretu a jeho standardní nejistoty  

Předpokládá se, že pro měření počátečního i koncového napětí je používáno stejné 

vyhodnocovací zařízení EVR-5. Z toho důvodu bylo možné při stanovování nejistot obou 

napětí postupovat stejným způsobem. Autorka vycházela z jiných než statistických analýz 

opakovaných měření, při stanovení nejistoty napětí elektretů bylo tedy postupováno 

způsobem B. 

Na základě autorčiných zkušeností z experimentů a dále pak i na základě zkušeností 

a doporučení výrobce byla odhadnuta maximální odchylka naměření napětí elektretu zUmax 

±1V. Toto tvrzení autorka ukazuje na názorném experimentu, kdy u 9 elektretů čtyřikrát 

změřila hodnotu napětí před expozicí elektretů a po expozicí elektretů. Výsledky jsou 

v tabulce (Tabulka 26) v barevně označené části. V neoznačené části autorka vypočetla 

na ukázku pro 10 dvojic počátečního a koncového napětí výslednou hodnotu AR,1 resp. AR,2. 

V tabulce vidíme jak se výsledné naměřené hodnoty mohou lišit v závislosti na naměřených 

napětích. V některých případech jsou hodnoty rozdílné až o 44 Bq.m-3.  
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Tabulka 26 Opakovaná měření napětí 

AR,1 AR,2 AR,3 AR,4 AR,5 AR,6 AR,7 AR,8 AR,9 AR,10 AR,11 AR,12

613 611 612 611 552 552 552 553 605 605 605 595 616 616 616 605 595 595 595 584
859 858 859 860 791 792 792 792 650 640 640 640 640 630 630 630 650 640 640 640
841 842 842 842 766 768 767 767 722 702 712 712 733 712 722 722 733 712 722 722
526 526 526 527 467 466 466 467 601 612 612 601 601 612 612 601 601 612 612 601
179 180 180 180 141 143 141 142 516 486 516 501 529 500 529 514 529 500 529 514
754 756 756 756 688 688 688 688 641 641 641 641 662 662 662 662 662 662 662 662
346 346 346 346 288 291 290 291 649 697 625 613 649 697 625 613 649 697 625 613
637 637 637 638 575 575 576 576 616 616 606 606 616 616 606 606 616 616 606 606

počáteční napětí konečné napětí

 

Dalším krokem stanovení standardní nejistoty odhadu hodnoty veličiny napětí bylo 

posouzení rozdělení pravděpodobnosti možných hodnot napětí. Zde autorka předpokládala, že 

všechny hodnoty uvnitř definičního oboru mají stejnou pravděpodobnost výskytu. Autorka 

využila také již provedené studie v [52] a [72] a za apriorní rozdělení zvolila rektangulární 

rozdělení pravděpodobnosti s poloviční šířkou intervalu a = zUmax = 1V (viz kapitola 4.4) jako 

apriorní pravděpodobnostní rozdělení. 

Hustota pravděpodobnosti U je tedy 

aUp ⋅=
2

1
)(  pro Umin ≤ U ≤ Umax, p(U) = 0 ve všech ostatních případech. (40) 

Zde je nutné ještě dodat, že podmínka symetrie pro pravděpodobnostní rozdělení  

vstupní veličiny napětí byla splněna (podmínka b, viz kapitola 4.3). Proto bylo možné 

pokračovat ve vyhodnocování nejistot podle zákona o šíření nejistot. 

Standardní nejistota u(UP) resp. u(UK) odhadu vstupních veličiny UP resp. UK se 

vypočítá ze vztahu pro směrodatnou odchylku [27] a [72] 

V
k

a
UuUu KP 58,0

3

1
)()( ≡===  (41) 

kde k je hodnota příslušná ke zvolené aproximaci pravoúhlého rozdělení 

pravděpodobnosti (viz kapitola 4.4, [34] a [52]).  

8.1.2 Hodnota odhadu veličiny doby expozice elektretů a jeho standardní nejistoty 

Při vyhodnocování standardní nejistoty pro dobu expozice elektretů autorka vycházela 

z obdobných úvah jako při určování nejistot napětí. Při určování maximální odchylky však 

autorka vycházela z algoritmů vyhodnocovacího přístroje EVR-5, který při vyhodnocování 
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výsledné OAR vychází ze zaokrouhlené doby expozice na hodinu. Autorka předpokládala 

a respektovala obecné pravidlo zaokrouhlování např. [36], kdy hodnoty překračující celou 

hodinu o méně než 0,5 hodin včetně se zaokrouhlují směrem dolů a naopak hodnoty 

překračující celou hodinu o 0,5 hodin a více se zaokrouhlují nahoru. Bylo tedy možné 

předpokládat, že maximální odchylka (ztmax) od nominální hodnoty se pohybuje v intervalu 

±0,5 hodin. Protože autorka předpokládala stejnou pravděpodobnost výskytu odchylky 

na tomto intervalu, použila pro stanovení koeficientu k aproximace symetrického 

rektangulárního rozdělení pravděpodobnosti s poloviční šířkou intervalu a = 0,5hod = 30 min. 

Hustota pravděpodobnosti t je tedy 

atp ⋅=
2

1
)(  pro t0,5 ≤ t ≤ t0,5, p(t) = 0 ve všech ostatních případech. (42) 

Jako v případě veličiny napětí elektretů je nutné i zde poznamenat, že podmínka 

symetrie pro pravděpodobnostní rozdělení vstupní veličiny délka expozice byla splněna 

(podmínka b, viz kapitola 4.3). Proto bylo možné pokračovat ve vyhodnocování nejistot podle 

zákona o šíření nejistot. 

Standardní nejistota u(t) vstupní veličiny t se vypočítá ze vztahu pro směrodatnou 

odchylku [72][27]  

min1732,17
3

30
)( ≡===

k

a
tu  (43) 

kde 3=k , a = 30 min (viz kapitola 4.4, [34][52]), za poloviční šířku intervalu je 

nutné dosadit hodnotu v jednotce minuta, z důvodu jednotek doby expozice v kalibrační 

funkci, ze které se vychází. 

8.1.3 Hodnota odhadu veličiny dávkového příkonu záření gama 
G

D&  a jeho standardní 

nejistoty 

Standardní nejistota vlivu dávkového příkonu byla stanovena na základě informací 

v manuálu použitého radiometru či kalibračních listů. Pro měření dávkového příkonu 

v místech provedených experimentů autorka použila radiometr FH40G. V manuálu 

radiometru byly nalezeny informace o relativní směrodatné odchylce měření v závislosti 

na úrovni měřeného dávkového příkonu, viz Graf 13 modrá křivka.  
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Graf 13 Relativní standardní směrodatná odchylka měřených hodnot v závislosti na dávkovém 

příkonu [53] 

 

Graf 14 Výsledky rozdělení četnosti naměřených hodnot [53] 

Je zřejmé, že v případě naměřených hodnot dávkového příkonu se jedná o normální 

rozdělení, viz Graf 14. Stejně jako v případě veličiny napětí elektretů a délky expozice byla 

i zde podmínka symetrie pro pravděpodobnostní rozdělení vstupní veličiny dávkového 

příkonu splněna (podmínka b) viz kapitola 4.3). Proto bylo možné pokračovat 

ve vyhodnocování nejistot podle zákona o šíření nejistot. 

Při experimentech autorka ve většině případů naměřila dávkový příkon 0,12 µGy.h-1, 

jen ve dvou případech v objektu ve Frýdlantě nad Ostravicí naměřila vyšší dávkový příkon 

0,26 µGy.h-1.  

Aproximací z grafu byla pro dávkový příkon 0,12 µGy.h-1 i pro dávkový příkon 0,26 

µGy.h-1 odhadnuta relativní standardní směrodatná odchylka 14% (relativní standardní 

nejistota).  
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Standardní nejistota je tedy dána například: 

1
..

12,0 .017,00168,014,012,0)( −≅=⋅=⋅= hGyDDu
GDGG µσ  (44) 

1
..

26,0 .037,00369,014,026,0)( −≅=⋅=⋅= hGyDDu
GDGG µσ  

(45) 

8.1.4  Hodnota odhadu parametru citlivosti Systému na radon KR a jeho standardní 

nejistoty 

Vyhodnocení nejistoty vychází z hodnot uvedených v manuálu od výrobce, který 

uvádí [44]: 

131676,0510)19,053,2( −−− ⋅⋅⋅⋅±= hmBqVKR  (46) 

Na doplňující dotaz autorky výrobce potvrdil, že se jedná o odhad střední hodnoty 

koeficientu a jeho výběrovou směrodatnou odchylku střední hodnoty, tedy o standardní 

nejistotu určenou výrobcem způsobem A podle GUM. Obě uvedené hodnoty byly stanoveny 

při kalibračních měřeních v rámci typové zkoušky a schvalování stanoveného měřidla. Jedná 

se tedy o tzv. importovanou hodnotu koeficientu a jeho importovanou standardní nejistotu 

typu A podle GUM [72]. 

Standardní nejistota koeficientu KR je tedy dána 

13151019,0)( −−− ⋅⋅⋅= hmBqKu R  (47) 

8.1.5 Hodnota odhadu parametru citlivosti Systému na dávkový příkon záření gama 

KG a jeho standardní nejistoty 

Stejně jako v případě určování nejistoty u koeficientu citlivosti na radon, autorka 

vycházela z informací manuálu výrobce, který uvádí hodnotu koeficientu citlivosti KG a jeho 

výběrovou směrodatnou odchylku [44]: 

hGymBqKG ⋅⋅⋅±= −− 13) 43378( µ  (48) 

Podobně jako u citlivosti na radon se jedná o tzv. importovanou hodnotu koeficientu 

a jeho importovanou standardní nejistotu [72]. 
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Standardní nejistota koeficientu KG je tedy  

hGymBqKu G ⋅⋅⋅= −− 1343)( µ  (49) 

8.2 Stanovení kovariance mezi jednotlivými vstupními veličinami kalibrační funkce 

(metoda B) 

Stanovení kovariance mezi vstupními veličinami autorka provedla na základě 

zkušeností, znalostí principu měření a také obecných fyzikálních principů. Obecně je 

kovariance dvou náhodných veličin míra jejich vzájemné lineární vazby, matematicky 

vyjádřeno např. podle [72]: 

cov(Y, Z) = cov(Z, Y) =E[Y.Z] – E[Y].E[Z], (50) 

kde symbol E[Y] představuje střední hodnotu náhodné veličiny Y. 

Zde by chtěla autorka zdůraznit termín vzájemná, to znamená, že se předpokládá 

závislost náhodné veličiny y na druhé veličině z, a zároveň se předpokládá i opačná závislost 

náhodné veličiny z na veličině y.  

Vzhledem k fyzikálním principům měření se autorka nejprve zaměřila na vzájemné 

vztahy dvojic, UK a tE, UK a 
G

D& , které by mohly být vzájemně korelované.  

Korelační koeficent YZρ  lze vypočítat z kovariance vztahem 

ZY
YZ

ZY

σσ
ρ

⋅
=

),cov(
, (51) 

kde symbol ),cov(2 YYYY == σσ představuje odmocninu z rozptylu náhodné 

veličiny Y, tedy směrodatnou odchylku náhodné veličiny Y. 

Pokyn GUM uvádí, že významná korelace je dovolena mezi dvěma vstupními 

veličinami, jestliže je použit při jejím určení stejný měřící přístroj, shodné fyzikální měření 

etalonu atd. Právě počáteční i konečné napětí bylo měřeno stejným měřícím přístrojem, proto 

se zde předpokládá významná korelace. Vlivy použitého měřidla a podmínek měření jsou 

zahrnuty do nejistoty určené metodou typu B. Kovariance mezi měřeními je tvořena 

společnou chybou použitého měřidla při jednotlivých měřeních a rovná se čtverci nejistoty 

měřidla [52]. 
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V případě dvojice veličin UK a UP byl jakožto nejrychlejší způsob prvotního odhadu 

vzájemného vztahu veličin vytvořen graf závislosti UK a UP (Graf 15).  Grafická ukázka je 

vytvořena z dat měření druhé etapy experimentů v Ostravě - Plesné (104 dvojic). Z grafu je 

lineární závislost zřejmá, což potvrdila i hodnota koeficientu determinace R2 = 0,998 

a lineární tvar regresní přímky, automaticky vypočtené v programu MS Excel. Avšak 

pro ověření tohoto předpokladu, autorka provedla statistické testování hypotézy. 

y = 0.9762x - 27.927

R² = 0.9998
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Graf 15 Závislosti UK a UP 

Pro ověření předpokládaných korelací  UK a UP a výpočet korelačních koeficientů byl 

proveden i statistický test lineární nezávislosti dvourozměrných veličin. Test byl proveden 

metodou výpočtu testovacího kritéria pomocí Studentova rozdělení. Testovaná nulová 

hypotéza byla: „Složky náhodné veličiny jsou lineárně nezávislé.“  

Výsledky výpočtu testovacího kritéria jsou: 

temp = 238,01 

t0,05 = 1,98 

temp > t0,05  

Závěrem testu je, že můžeme zamítnout hypotézu o lineární nezávislosti. Tzn., že 

složky UP a UK lze pokládat za korelované. Vypočtený koeficient korelace je roven 0,999101, 

který lze po zaokrouhlení pokládat za rovný 1. Navíc se zde i ověřil teoretický předpoklad, že 

kovariance je tvořena společnou chybou použitého měřidla (elektrometru) [52]. 
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Dosazením korelačního koeficientu, standardních nejistot UP a UK je kovariance dána 

33,0
3

1

3

1
1),( =⋅⋅=PK UUu  (52) 

Dalšími veličinami s potenciálními vzájemnými vztahy jsou UK a tE resp. UK a 
G

D& . 

Po detailnejší analýze vztahů mezi těmito veličinami autorka však došla k opačnému závěru. 

Z kalibrační funkce vyplývá, že sice délka expozice resp. úroveň dávkového příkonu 

zásadním způsobem ovlivňuje konečné napětí elektretu, avšak ovlivňování délky expozice 

resp. dávkového příkonu konečným napětím je vzhledem k fyzikálním zákonům nemožné. 

Tento fakt vyvrací předpoklad vzájemné závislosti jedné na druhé. Navíc se jedná o veličiny 

měřené různými měřidly, což nesplňuje ani podmínku, že kovariance je tvořena společnou 

chybou použitého měřidla. Lze tedy předpokládat, že délka expozice i dávkový příkon jsou 

na konečném napětí nezávislé. Kovariance mezi UK a tE resp. UK a 
G

D&  tedy nebylo potřeba 

stanovovat.  

Pro některé dvojice zdrojů nejistot bylo možné odhadnout korelační koeficient již na 

základě logického odvození z vlastností zkoumaných veličin. Například koeficienty KR a KG 

jsou dány výrobcem a předpokládá se, že jsou konstantní. Tzn., že jakákoliv další vstupní 

veličina je na koeficientech KR resp. KG nezávislá. Dále můžeme vyloučit i závislost 

počátečního napětí UP na době expozice. Měření UP probíhá ještě před expozicí, proto 

hodnota UP nemůže být ovlivněna délkou expozice. Podobně je tomu i v případě závislosti 

dávkového příkonu DG a počátečního napětí. V případě závislosti dávkového příkonu DG 

a doby expozice, lze předpokládat, že vzhledem k relativně krátké doby expozice zůstává 

dávkový příkon v místě měření konstantní. Tzn., že tak jako v případě koeficientů KR a KG, 

bylo možné kovarianci zanedbat.  

V následující symetrické matici ( 

Tabulka 27) jsou shrnuty odhady koeficientů korelace resp. potenciální lineární 

závislosti mezi vstupními veličinami.  
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Tabulka 27 Korelační matice  

UK UP t KR KG DG

UK 1 1 0 0 0 0

UP 1 1 0 0 0 0
t 0 0 1 0 0 0

KR 0 0 0 1 0 0
KG 0 0 0 0 1 0

DG 0 0 0 0 0 1  

8.3 Stanovení hodnot složek kombinovaného rozptylu )(2
Rc Au veličiny AR  

Tato kapitola je dalším krokem ke stanovení kombinované standardní nejistoty odhadu 

výstupní veličiny AR rovnice (38). V kapitole 4.3 již bylo řečeno, že kombinovaná standardní 

nejistota uc(AR) je dána kladnou hodnotou druhé odmocniny kombinovaného rozptylu 

)(2
Rc Au . Kombinovaný rozptyl )(2

Rc Au  je dán součtem rozptylů )(2
Ri Au  odhadu AR 

pocházejících z odhadů jednotlivých vstupních veličin kalibrační funkce. Cílem této kapitoly 

bylo určit nejdříve koeficienty citlivosti ci jednotlivých vstupních veličin a následně vypočíst 

rozptyly )(2
Ri Au . Vztahy pro koeficienty citlivosti ci byly stanoveny jako parciální derivace. 

Níže uvedené derivace byly vypočteny v programu Derive a exportovány do MS Excel. 

8.3.1 Stanovení složky )(2
RU Au

P
 odhadu veličiny počáteční napětí 

Koeficient citlivosti týkající se počátečního napětí je dán parciální derivací kalibrační 

funkce podle počátečního napětí UP následovně: 
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(53) 

Rozptyl )(2
RU Au

P
 odhadu AR pocházejícího z odhadu počátečního napětí tedy byl 

vypočten podle vtahu 
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 22 ))(()(
PP UPRu cUuAu ⋅=

 
(54) 

kde standardní nejistota UP byla vypočtena v kapitole 8.1.1. rovnice (41) 

( VUu P 58,0)( = ) a koeficient citlivost 
Puc je funkcí UP, UK, tE, DG, KR a KG podle rovnice 

(53). 
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 Koeficient citlivosti má tvar relativně složité funkce (53), proto i složka kombinovaného 

rozptylu )(2
RU Au

P
 nebude jednoduchá. Pro lepší uvědomění si jejího chování v závislosti 

na počátečním napětí byl sestaven Graf 16. Hodnoty vyobrazené v grafu byly vypočtené 

na základě předpokladu konstantního dávkového příkonu gama záření 0,12 mGy.h-1, doby 

expozice 7 dnů a konstantního konečného napětí 150V. Výrobce v manuálu uvádí pracovní 

rozsah napětí elektretů 150-850V. Hodnota počátečního napětí se pro účely vytvoření grafu 

postupně snižovala o 10 V z maxima 850V až na minimum 90V. 
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Graf 16 Závislost složky kombinovaného rozptylu )(2
RU Au

P
odhadu AR a počátečního napětí 

Křivka závislosti kombinovaného rozptylu  odhadu na počátečním napětí má tvar 

nepřímé úměry: S rostoucím počátečním napětím kombinovaný rozptyl klesá. Klesající 

charakter křivky znamená, že pro vyšší počáteční napětí je příspěvek nejistoty počátečního 

napětí ke kombinované nejistotě odhadu AR nižší než pro nižší počáteční napětí. Z grafu 

plyne, že nejvyšší příspěvek mají počáteční napětí menší než 150 V, což potvrzuje 

mj. i doporučení výrobce nepoužívat elektrety s počátečním napětím nižším než 150V.  

Naopak jako zdroje nejmenšího příspěvku ke kombinované nejistotě odhadu AR mají elektrety 

s počátečním napětím vyšším než 520 V. 

8.3.2 Stanovení složky )(2
RU Au

K
 odhadu veličiny koncového napětí 

Koeficient citlivosti týkající se konečného napětí je dán parciální derivací kalibrační 

funkce podle konečného napětí UK následovně: 
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Rozptyl )(2
RU Au

K
 odhadu AR pocházejícího z odhadu konečného napětí tedy byl 

vypočten podle vtahu 

22 ))(()(
KKU UKR AUuAu ⋅= , (56) 

kde standardní nejistota UK byla vypočtena v kapitole 8.1.1 rovnice (41) 

( VUu K 58,0)( = ) a koeficient citlivost 
Kuc je funkcí UP, UK, tE, DG, KR a KG podle 

rovnice (55). 
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Podobně jako u počátečního napětí má i zde koeficient citlivosti tvar relativně složité 

funkce, proto i složka kombinovaného rozptylu týkajícího se konečného napětí )(2
RU Au

K
 

nebude jednoduchá. Analogicky jako pro počáteční napětí i zde autorka vytvořila graf 

závislosti kombinovaného rozptylu )(2
RU Au

K
na konečném napětí (Graf 17). 

Hodnoty vyobrazené v grafu jsou vypočtené na základě předpokladu konstantního 

dávkového příkonu gama záření 0,12 mGy.h-1, doby expozice 7 dnů a konstantního 

počátečního napětí 850V. Hodnota konečného napětí se postupně snižovala o 10 V z maxima 

850V na minimum 150V.  
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Graf 17 Závislost složky kombinovaného rozptylu )(2
RU Au

K
odhadu AR a konečného napětí 

Křivka závislosti kombinovaného rozptylu  odhadu na konečném napětí má opět tvar 

nepřímé úměry: S rostoucím konečným napětím kombinovaný rozptyl klesá. Tak jako 

u počátečního napětí, klesající charakter křivky znamená, že pro vyšší konečná napětí je 

příspěvek nejistoty ke kombinované nejistotě odhadu AR nižší než pro nižší konečná napětí. 

Avšak narozdíl od počátečního napětí nejsou tyto rozdíly tak markantní. Zatímco 

u počátečního napětí byl mezi složkami kombinovaného rozptylu rozdíl až 16 (Bq.m-3)2, 

u konečného napětí je to rozdíl jen 2 až 3 (Bq.m-3)2. Z tohoto porovnání vyplývá, že nízké 

hodnoty konečného napětí nemají tak velký vliv na celkovou kombinovanou nejistotu odhadu  

AR jako nízké hodnoty počátečního napětí.  

Na ukázku autorka uvádí tabulku vypočtených koeficient citlivosti počátečního i koncového 

napětí a vypočtené rozptyly týkající se počátečního a koncového napětí, viz Tabulka 28. 

Poslední sloupec tabulky uvádí kombinovanou nejistotu odhadu AR, vypočtenou jen 

na základě teoretické hypotézy, že počáteční a koncové napětí jsou jedinými zdroji nejistot 

odhadu pomocné hodnoty AR.  
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Tabulka 28 Příklady vypočtených složek kombinovaných rozptylů )(2
RU Au

P
 a )(2

RU Au
K

 

Počáteční 
napětí (V)

Koncové 
napětí 

(V)

Pomocná 
hodnota 

AR (Bq.m-

3)

Koeficient 
citlivosti 

cUP

Složka Koeficient 
citlivosti 

cUK

Složka

170 150 94 5,956 11,93 -6,297 13,34
190 150 210 5,723 11,02 -6,272 13,23
210 150 323 5,527 10,28 -6,237 13,08
230 150 432 5,362 9,670 -6,196 12,91
250 150 537 5,220 9,168 -6,151 12,73
270 150 640 5,099 8,746 -6,105 12,54
290 150 741 4,994 8,389 -6,057 12,34
310 150 840 4,902 8,083 -6,009 12,15
330 150 938 4,821 7,820 -5,962 11,96
350 150 1033 4,751 7,592 -5,915 11,77
370 150 1128 4,688 7,392 -5,869 11,59
850 590 1107 4,320 6,277 -4,503 6,821
850 610 1017 4,322 6,284 -4,487 6,773
850 630 927 4,324 6,290 -4,472 6,727
850 650 838 4,326 6,296 -4,457 6,684
850 660 793 4,327 6,298 -4,450 6,662
850 680 704 4,328 6,303 -4,437 6,621
850 700 616 4,330 6,306 -4,423 6,582
850 720 528 4,331 6,310 -4,411 6,544
850 740 439 4,332 6,312 -4,398 6,508
850 750 395 4,332 6,314 -4,392 6,490
850 770 308 4,333 6,315 -4,381 6,456
850 790 220 4,333 6,317 -4,370 6,424
850 810 133 4,334 6,318 -4,359 6,392

)(2
RU Au

P
)(2

RU Au
P

 

8.3.3 Stanovení složky )(2
Rt Au

E
 odhadu veličiny délka expozice elektretu 

Koeficient citlivosti týkající se délky expozice elektretu je dán parciální derivací 

kalibrační funkce podle délky expozice tE následovně: 
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Rozptyl )(2
Rt Au

E
 odhadu AR pocházejícího z odhadu délky expozice tedy byl 

vypočten podle vtahu 
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kde standardní nejistota tE byla vypočtena v kapitole 8.1.2 podle rovnice (43) 

( min17)( =tu ) a koeficient citlivost 
Et

c je funkcí UP, UK, tE a KR podle rovnice (57). 

Příklad výpočtu 8 Rozptyl )(2
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I pro veličinu doba expozice elektretu autorka vytvořila graf závislosti kombinovaného 

rozptylu )(2
Rt Au

E
na době expozice (Graf 18). Hodnoty vyobrazené v grafu jsou vypočtené 

analogicky jako pro napětí v předcházejících kapitolách s tím, že konstantní zůstaly všechny 

veličiny vyjímaje sledovanou dobu expozice. Autorka předpokládala konstantní počáteční 

napětí 850V, konečné napětí 150 V, konstantní dávkový příkon gama záření 0,12 mGy.h-1. 

Jako počáteční délka expozice byla stanovena 9360 min (6,5 dne), a to s ohledem na 

maximální naměřenou hodnotu uvedenou výrobcem 3500 Bq.m-3. Délka expozice byla 

postupně zvyšována o 120 min (2 hod). Pro každou takto stanovenou délku expozice byl 

stanoven rozptyl )(2
Rt Au

E
 odhadu AR pocházejícího z odhadu délky expozice.  



 

 

119 

 

Graf 18 Závislost složky kombinovaného rozptylu )(2
Rt Au

E
odhadu AR a délky expozice 

Křivka závislosti kombinovaného rozptylu odhadu na délce expozice má opět tvar 

nepřímé úměry: S rostoucí délkou expozice kombinovaný rozptyl klesá. Tak jako 

u počátečního a konečného napětí, klesající charakter křivky znamená, že pro delší doby 

expozice je příspěvek rozptylu )(2
Rt Au

E
 ke kombinovanému rozptylu odhadu AR nižší než 

pro kratší doby expozice. Pro hodnoty nižší než 10000 min (přibližně 1 týden) rozptyl klesá 

s délkou expozice nejprudčeji. To znamená, že malá odchylka od odhadu tE znamená 

markantní nárůst příspěvku ke kombinovanému rozptylu, tudíž i ve výsledku i k celkové 

kombinované nejistotě odhadu AR. 

8.3.4 Stanovení složky )(2
RD Au

G
 odhadu veličiny dávkový příkon gama záření 

Koeficient citlivosti týkající se dávkového příkonu gama záření je dán parciální 

derivací kalibrační funkce podle veličiny dávkového příkonu GD následovně: 
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2
.

2 ))(()( ..

GG D
GR

D
cDuAu ⋅= , (60) 

kde standardní nejistota GD  byla vypočtena v kapitole 8.1.3 podle rovnice (44) 

resp. (45) ( 1
12,0 .017,0)( −= hGyDu G µ , 1

.

26,0 .037,0)( −= hGyDu G µ ) a koeficient citlivost 
GDc  je 

funkcí UP, UK a KG podle rovnice (59). 
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Koeficientem citlivosti pro dávkový příkon je na rozdíl od výše analyzovaných veličin 

konstantní funkce více proměnných, počátečního a konečného napětí. To znamená, že rozptyl 

)(2
RD Au

G
 je funkcí rozptylu průměru (odhadu veličiny GD ). V předešlých kapitolách byl 

rozptyl  )(2
RD Au

G
 dán koeficientem citlivosti dané veličiny, zatímco samotný rozptyl odhadu 

vstupní veličiny (standardní směrodatná odchylka) byl konstantní. Tato skutečnost plyne 

z apriorních rovnoměrných pravděpodobnostního rozdělení vstupních veličin, kdežto 

u dávkového příkonu gama záření se jedná o Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti. 

Ukázka závislosti kombinovaného rozptylu )(2
RD Au

G
 na dávkovém příkonu gama 

záření je graficky znázorněna, viz Graf 19. Autorka zde předpokládala konstantní počáteční 

napětí 850V, konečné napětí 750 V, konstantní dobu expozice 10080 minut (1 týden). Jako 

počáteční minimální dávkový příkon byl stanoven na 0,12 1. −hGyµ  a maximální 

na 0,27 1. −hGyµ . Dávkový příkon gama byl postupně zvyšován o 0,01 1. −hGyµ  z minima 
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na maximum. Pro každou takto stanovený dávkový příkon byl stanoven rozptyl )(2
Rt Au

E
 

odhadu AR pocházejícího z odhadu dávkového příkonu gama. Minimum a maximum 

dávkového příkonu respektuje běžné hodnoty v budovách České republiky (0,12 - 

0,25 1. −hGyµ ) a naměřené dávkové příkony při experimentech (0,26 1. −hGyµ ). 

 

Graf 19 Závislost složky kombinovaného rozptylu )(2
RD Au

G
odhadu AR a dávkového příkonu 

gama 

Z grafu je vidět přímá závislost rozptylu na dávkovém příkonu: S rostoucím 

dávkovým příkonem gama kombinovaný rozptyl také roste. Z toho tedy plyne, že vysoké 

dávkové přípony gama záření mají značný vliv na výsledek měření a v důsledku způsobují 

velké nejistoty výsledků měření. Velký vliv gama záření na Systém RM-1 je dán samotným 

principem měření, kde kromě radonu a jeho produktů přeměny způsobuje ionizaci vzduchu 

i záření gama. Tento fakt vyjadřuje i samotná kalibrační funkce, kde její druhý člen vyjadřuje 

korekci průměrné OAR odpovídající dávkovému příkonu záření gama v místě expozice.  

8.3.5 Stanovení složky )(2
RK Au

R
 odhadu parametru citlivosti Systému na radon 

Koeficient citlivosti týkající se parametru citlivosti Systému na radon je dán parciální 

derivací kalibrační funkce podle veličiny koeficientu citlivosti KR následovně: 
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Rozptyl )(2
RK Au

R
 odhadu AR pocházejícího z odhadu koeficientu citlivosti Systému 

na radon tedy byl vypočten podle vtahu 

22 ))(()(
RRK KRR cKuAu ⋅=  (62) 

kde standardní nejistota KR byla stanovena výrobcem při kalibračních měřeních a je 

uvedena v kapitole 8.1.4 v rovnici (47) a koeficient citlivost 
RKc  je funkcí UP, UK a tE podle 

rovnice (61). 
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Protože jsou samotný odhad parametru citlivosti KR i jeho standardní nejistota 

konstantní, bude se jeho příspěvek ke kombinované nejistotě pomocné veličiny AR odvíjet 

od měřené úrovně OAR v místě expozice. To vyplývá z tvaru rovnice (61) a veličin, které se 

zde nacházejí. Pro představu závislosti rozptylu )(2
RK Au

R
 vycházejícího z odhadu parametru 

KR na naměřené OAR v místě expozice byl vytvořen Graf 20. Zobrazované hodnoty v grafu 

byly vypočteny na základě měnících se hodnot napětí při konstantních hodnotách dávkového 

příkonu gama záření 0,12 1. −hGyµ  a doby expozice 10080 minut. Vhodná kombinace hodnot 

počátečního a koncového napětí tedy udává pomocnou hodnotu AR v tomto případě tedy 

úroveň OAR. 



 

 

123 

 

Graf 20 Závislost rozptylu )(2
RK Au

R
 na pomocné hodnotě AR 

Výsledné hodnoty rozptylu )(2
RK Au

R
 mají velký rozptyl od 0 po řádově tisíce. 

Ve výsledku je tento závěr logický vzhledem k účelu samotného Systéme RM-1. Systém je 

určen k měření OAR a koeficient citlivost jen potvrzuje, že Systém je velmi citlivý na tuto 

veličinu OAR. 

8.3.6 Stanovení složky )(2
RK Au

G
 odhadu parametru citlivosti Systému na dávkový 

příkon záření gama 

Koeficient citlivosti týkající se parametru citlivosti Systému na radon je dán parciální 

derivací kalibrační funkce podle veličiny koeficientu citlivosti Systému na gama záření KG 

následovně: 
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Rozptyl )(2
RK Au

G
 odhadu AR pocházejícího z odhadu koeficientu citlivosti Systému 

na gama záření tedy byl vypočten podle vtahu 

22 ))(()(
GGK KGR cKuAu ⋅=  (64) 

kde standardní nejistota KG byla stanovena výrobcem při kalibračních měřeních a je 

uvedena v kapitole 8.1.5 v rovnici (31)(47) a koeficient citlivost 
RKc  je funkcí UP, UK a GD&  

podle rovnice (63). 
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Příklad výpočtu 11 Rozptyl )(2
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8.4 Kombinovaná a rozšířená nejistota výstupní veličiny AR 

Podle běžného obecného postupu uvedeném v pokynu GUM by byla kombinovaná 

nejistota výstupní veličiny AR dána rovnicí  

)),,((2

)()()()()()()( 2222222
.

PKUU

RKRKR
D

RtRURUR

UUucc

AuAuAuAuAuAuAu

PK

RG
G

EKP

⋅⋅⋅+

++++++=
 (65) 

Avšak před výpočtem celkové kombinované nejistoty bylo nutné si uvědomit, že 

pravděpodobnostní rozdělení jednotlivých vstupních veličin nebyla stejná (viz  

Tabulka 29). Z těchto důvodů bylo nutné, aby autorka při výpočtu kombinované 

nejistot AV tyto skutečnosti zohlednila a zahrnula koeficienty pokrytí příslušné jednotlivým 

rozdělením pravděpodobností, tak jak je uvedeno v kapitole 4.4.  

Tabulka 29 Shrnutí pravděpodobnostních rozdělení vstupních veličin 

Vstupní veličina 
Xi 

Rozdělení pravděpodobnosti 
Di 

UP rektangulární 

UK rektangulární 

tE rektangulární 

DG normální 

KR normální 

KG normální 
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Z důvodů odlišných pravděpodobnostních rozdělení vstupních veličin byla jako výsledná 

nejistota výstupní veličiny AR brána rozšířená nejistota UD. Výpočet nejistoty UD výstupní 

veličiny AR je podle kovariančního zákona šíření nejistot a s ohledem na pravděpodobnostní 

rozdělení vstupních veličin dán vztahem 

)),,((2)(

)()()()()(

,,
22

,

22
,

22
,

22
,

22
,

22
,

2
.

PKUURpRpRKRp
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NpRtRpRURpRURp

UUucckkAuk
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PKR
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EKP

⋅⋅⋅++

++++=
 (66) 

 kde  Rpk ,  je koeficient pokrytí rovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti p  

  (viz kapitola 4.4), 

  Npk ,  je koeficient pokrytí normálního rozdělení pravděpodobnosti p  

  (viz kapitola 4.4), 

  hodnoty rozptylů )(2
RU Au

P
, )(2

RU Au
K

, )(2
Rt Au

E
, )(2

RD Au
G

, )(2
RK Au

R
 a )(2

RK Au
G

 

  jsou stanoveny v kapitolách 8.3.1 až 8.3.6, 

  hodnota kovariance ),( PK UUu  je stanovena v kapitole 8.2. 
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Nejprve se určí hodnoty rozptylů pomocné hodnoty AR týkajících se jednotlivých 

vstupních veličiny. K tomu bylo využito návaznosti příkladů výpočtů rozptylů z kapitol 8.3.1 

až 8.3.6 (Příklad výpočtu 6 až Příklad výpočtu 11), kde byly předpokládány stejné naměřené 

hodnoty napětí, doby expozice i dávkového příkonu. 

Jednotlivé hodnoty rozptylů tedy jsou: 

232 )(6,313)( −⋅≡ mBqAu R
PU

 

232 )(6,490)( −⋅≡ mBqAu R
KU

 

232 )(5619,0)( −⋅≡ mBqAu RtE
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232 )(58,32)(.
−⋅≡ mBqAu R

DG
 

232 )(1073)( −⋅≡ mBqAu R
RK

 

232 )(21,51)( −⋅≡ mBqAu R
GK

 

Kovariance vypočtená v kapitole 8.2 je 33,0),( ≡PK UUu  a koeficienty citlivosti 

počátečního a koncového napětí z Příklad výpočtu 6 a Příklad výpočtu 7 jsou: 

4,332≡
PUc  

-4,393≡
KUc  

 

Dosazením do rovnice (66) a dosazením příslušných hodnot z Tabulky 3 v kapitole 4.4 

za koeficienty pokrytí je rozšířená nejistota U0,70 pro pravděpodobnost 0,70 dána následujícím 

výpočtem: 

( )
,

)33,0332,4393,4212,1212,1(210731

51,21158,3215619,0212,1490,6212,1313,6212,1
2

22222

70,0
⋅⋅−⋅⋅⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=U  

-3
70,0 m34Bq1125 ⋅≡=U  

Závěrem výše uvedeného příkladu je tedy, že naměřená pomocná hodnota 396 Bq.m-3 

byla naměřena s rozšířenou nejistotou U0,70 = 34 Bq.m-3.  

Výsledek měření pomocné hodnoty Systémem RM-1 je tedy: 3.)34396( −±= mBqAR  

 

Podobně by se vypočítala rozšířená nejistota pro pravděpodobnost pokrytí p = 0,90: 

( ) )33,0332,4393,4559,1559,1(2107364,151,2164,1

58,3264,15619,0559,1490,6559,1313,6559,1
22

2222

90,0
⋅⋅−⋅⋅⋅++⋅++⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅
=U  

-3
90,0 m43Bq1839 ⋅≡=U  

 

Dále pak rozšířená nejistota pro pravděpodobnost pokrytí p = 0,95 je: 

( ) )33,0332,4393,4645,1645,1(21073251,212

58,3225619,0645,1490,6645,1313,6645,1
22

2222

95,0
⋅⋅−⋅⋅⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅
=U  
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-3
95,0 m47Bq2242 ⋅≡=U  

Zde se nabízí ještě další možnost porovnání vypočtených rozšířených nejistot podle 

rovnice (66), tj. s ohledem na příslušná pravděpodobnostní rozdělení, s nejistotou vypočtenou 

podle obecného postupu GUM  rovnice (65): 

( ) ,)33,0332,4393,4(2107351,2158,325619,0490,6313,6)( ⋅⋅−⋅++++++=RAu  

-3m34Bq1128)( ⋅≡=RAu  

 

Protože autorka předpokládá, že výstupní veličina AR má normální rozdělení a její 

kombinovaná nejistota u(AR) je dána směrodatnou odchylkou odhadu AR, pak kombinovaná 

nejistota představuje interval určený s pravděpodobností asi 68 % (p = 0,68). Vypočtenou 

kombinovanou nejistotu u(AR) lze srovnat s rozšířenou nejistotou s pravděpodobností pokrytí 

p = 0,70. 

Výsledky výpočtů nejistot jsou v následujících tabulkách. Při výpočtech bylo 

předpokládáno: konstantní hodnoty doby expozice 10080 min (7 dní), dávkového příkonu 

0,12µGy.h-1 a 0,2 µGy.h-1 a pro různá počáteční napětí v rozmezí 150V do 850V a konečné 

napětí v rozmezí 0 do 840V v různých kombinacích vyjadřující reálně měřitelné hodnoty 

různé od 0 Bq.m-3 tj. nezáporné hodnoty s maximální hodnotou 4000 Bq.m-3. Autorka 

vhodnými kombinacemi počátečních a konečných napětích vytvořila celkem 135 výpočtů 

pomocných hodnot AR a k nim vypočítala rozšířenou nejistotu U0,70, U0,90 a U0,95 a relativní 

rozšířenou nejistotu 
RA

U 70,0 , 
RA

U 90,0  a 
RA

U 95,0 . 

Tabulka 30 Výsledky výpočtů nejistot U0,70 a 
RA

U 70,0  pro dávkový příkon 0,12 µGy.h-1 

Počáteční 
napětí UP 

Koncové 
napětí 

UK 

Odhad 
pomocné 

hodnoty AR 

Rozptyl 
odhadu AR 

Nejistota 
odhadu AR 

Relativní 
nejistota 

odhadu 
AR 

V V Bq.m-3 (Bq.m-3)2 Bq.m-3 % 

850 840 2 62,22 8 329 

850 810 132 222,0 15 11 

850 780 264 575,5 24 9 
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850 750 396 1125 34 8 

850 720 528 1873 43 8 

850 690 660 2822 53 8 

850 660 793 3974 63 8 

850 630 927 5334 73 8 

850 600 1062 6903 83 8 

850 570 1197 8686 93 8 

850 540 1333 10688 103 8 

850 510 1470 12911 114 8 

 

V prvním řádku tabulky (viz Tabulka 30) je vypočtená relativní nejistota neúměrně 

velká: 329%. Jak lze vidět, vypočtená pomocná hodnota je pouhých 2 Bq.m-3, což nasvědčuje 

tomu, že měřená OAR je  příliš nízká. Tabulka 31 hodnoty pro pokles napětí z 850V na 840V 

(první řádek, viz Tabulka 30) vůbec nezahrnuje, a to proto, že při dávkovém příkonu 

0,2 µGy.h-1 byla pomocná hodnota záporná. Tato skutečnost souvisí s faktem, že právě úroveň 

OAR je příliš nízká i vzhledem k úrovním dávkového příkonu - v jednom případě 

(0,12 µGy.h-1) je nejistota neúměrně velká a v druhém případě (0,2 µGy.h-1) je pomocná 

hodnota záporná (nereálná). 

Z toho lze odvodit, že při tak nízkých hodnotách OAR nemá smysl Systém RM-1 

vůbec používat. 

Tabulka 31 Výsledky výpočtů nejistot U0,70 a 
RA

U 70,.0  pro dávkový příkon 0,2 µGy.h-1 

Počáteční 
napětí UP 

Koncové 
napětí 

UK 

Pomocná 
hodnota 

AR 
Rozptyl AR 

Nejistota 
AR 

Relativní 
nejistota  

V V Bq.m-3 (Bq.m-3)2 Bq.m-3 % 

850 810 106 318,9 18 17 

850 780 237 672,0 26 11 

850 750 368 1221 35 10 

850 720 500 1969 44 9 

850 690 633 2917 54 9 

850 660 766 4069 64 9 

850 630 900 5428 74 8 
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850 600 1035 6997 84 8 

850 570 1170 8780 94 8 

850 540 1306 10781 104 8 

850 510 1442,90 13004 114 8 

850 480 1580,61 15453 124 8 

 

Z obou tabulek (viz Tabulka 30 a Tabulka 31) lze shrnout, že relativní nejistoty se 

pohybují v rozmezí do 17% v závislosti na úrovni OAR a také dávkovém příkonu gama 

záření v místě expozice. Tyto vzájemné vztahy jsou jasně viditelné z následujících grafů 

(Graf 21 a Graf 22). Následující grafy znázorňují rozšířené nejistoty pro pomocné hodnoty AR 

při dávkovém příkonu 0,12 µGy.h-1. Pro dávkový příkon gama záření 0,12µGy.h-1 mají křivky 

analogický tvar, proto je autorka zde neuvádí všechny. 

 

Graf 21 Rozšířená nejistota U (pro pravděpodobnosti p) v závislosti na naměřené hodnotě AR 
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Graf 22 Relativní rozšířená nejistota U (pro pravděpodobnosti p) v závislosti na naměřené 

hodnotě AR. 

8.5 Stanovení nejistoty výstupní veličiny AV týkající se pomocných hodnot  

Podobně jako při stanovování nejistot v předešlých kapitolách 8.3 a 8.4, bylo klíčové 

stanovit koeficienty citlivosti související se vstupním odhadem pomocných hodnot a zjistit, 

zda jsou koeficienty ve všech bodech (A1,A2) definovány. Koeficienty citlivosti jsou 

stanoveny na základě parciální derivace váhové funkce  

1
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Výsledkem stanovení koeficientů citlivosti jsou relativně složité funkce. Vzhledem 

k jejich rozsáhlosti a složitosti jsou koeficienty citlivosti uvedeny ve výstupním formátu 

programu Derive, který byl použit pro výpočet parciální derivace váhové funkce podle 

pomocných hodnot A1 a A2: 
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(68) 

2Ac = e^(504· A2/( A1 + A2))·(e^(504· A2/( A1 + A2))·( A1 + A2)^3 -  (69) 
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e^(504· A2^2/( A1 + A2)^2  + 126)·(503· A1^3 - 1011· A1^2· A2 + 501· A1·  A2^2 - A1^3))/ 

((A1 + A2)^3·(e^(504· A2/( A1 + A2)) + e^(504· A2^2/( A1 + A2)^2 + 126))^2) 

 

Při detailnější analýze obou koeficientů bylo zjištěno, že v některých bodech 

např. v bodech (100,400), (100,200), parciální derivace neexistuje. Navíc při zpětné analýze 

linearity funkce v okolí vyšetřovaných bodů je zřejmá i značná nelinearita váhové funkce 

(exponenciální charakter).  Z těchto důvodů nebylo možné zákon o šíření nejistoty, tak jak je 

uveden v pokynu GUM (kapitola 4.3), dále aplikovat ve stanovování nejistoty výstupní 

veličiny AV. Autorka byla tedy nucena využít jinou než analytickou metodu, a to simulační 

metodu Monte Carlo. 

8.6 Závěr 

Jako základní metoda pro hodnocení nejistot měření Systémem RM-1 byl zvolen 

přístup zákona o šíření nejistoty, který je zahrnut v mezinárodním dokumentu týkajícím se 

hodnocení nejistot JCGM 100: 2008 Guide to Expression of Uncertainty of Measurement 

(GUM [72]).  

Kapitola 8 předkládané disertační práce se týká samotné implementace přístupu GUM, 

tedy zákona o šíření nejistoty do vyhodnocení nejistot měření Systému RM-1. Z důvodu 

nepřímého měření OAR autorka nejprve analyzovala vzájemný vztah veličin udávajících 

výslednou veličinu OAR. Jednalo se tedy primárně o kalibrační funkci a její vstupní veličiny 

a sekundárně pak o váhovou funkci určující výslednou OAR. Z těchto analýz plyne, že 

hlavními zdroji nejistoty měření jsou napětí elektretů, doba jejich expozice, dávkový příkon 

gama záření (tedy přírodní pozadí) a vlastnosti samotného Systému RM-1 udávané výrobcem 

jako parametry citlivosti na radon a na gama záření. Při vyhodnocování nejistoty odhadu 

veličiny pomocné hodnoty autorka postupovala způsobem B podle přístupu GUM. Výsledky 

vyhodnocování nejistoty odhadu pomocné hodnoty ukázaly, že standardní nejistota odhadu 

veličiny pomocné hodnoty pro výpočet OAR je přímo úměrná velikosti příslušného odhadu. 

Ukázalo se však, že při měření extrémně malých pomocných hodnot řádově v jednotkách 

Bq.m-3 byla relativní nejistota až ve stovkách %. Pro použití v praxi jsou takto nízké hodnoty 

OAR nevýznamné což potvrdilo, že není možné tímto způsobem spolehlivě měřit nízké  
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radonu. Vypočtená relativní nejistota odhadu pomocné hodnoty AR se pro běžné úrovně OAR 

a plně nabité elektrety pohybuje mezi 7-11,5%.  

Při stanovování složek kombinované standardní nejistoty autorka porovnáním zjistila, 

že největším zdrojem nejistoty je parametr citlivosti na radon, udávaný výrobcem Systému 

RM-1. Tato skutečnost se  mj. projevuje i v případě analýzy příliš nízkých pomocných 

hodnot.  

Kapitola 8 analyzuje systematické vlivy, které se vyskytují při jakémkoliv měření, 

které jsou dány vlastnostmi Systému RM-1 a způsobem vyhodnocení naměřených hodnot. 

Předpokládá se, že se tyto vlastnosti nijak nemění a při vyhodnocování měření se postupuje 

vždy stejně. Postupnou analýzou výpočtu nejistoty výsledné hodnoty AV autorka narazila 

nejprve na problém silné nelinearity výpočtu výsledné veličiny, což zapříčinilo, že nebylo 

možné pokračovat metodou zákona o šíření nejistoty. Autorka v analýzách tedy dále 

pokračovala simulační metodou Monte-Carlo, která díky své robustosti nevyžaduje splnění 

podmínky linearity analyzovaného matematického vztahu. 
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9 Stanovení nejistot simulacemi metodou Monte Carlo 

Pro účely této kapitoly autorka vytvořila v prostředí MS Excel program na simulace  

výsledné veličiny AV metodou Monte Carlo (dále jen MC). Program se skládá 

ze samostatných simulací pomocných hodnot AR,1 a AR,2, které jsou následně využity jako 

sekundární vstupní hodnoty při simulacích výsledné veličiny AV. Program funguje tak, že 

přepočet simulací se provede automaticky na základě změn nominálních hodnot primárních 

vstupních veličin (veličin kalibrační funkce). Celkový počet iterací je dán technickými 

možnostmi programu MS Excel 2003, kde lze využít maximálně 65536 řádků. Software 

v Excelu byl vytvořen na základě Monte-Carlo simulačního nástroje Sales Forecast 

Example [77]. 

Prostředí MS Excel bylo zvoleno autorkou vzhledem k dostupnosti, jednoduchosti zobrazení 

a zkušenostem autorky s tímto programem.  

9.1 Simulace pomocných hodnot AR,1 a AR,2 pomocí MC 

Jako primární vstupní veličiny MC jsou tak jako u zákona šíření nejistoty veličiny 

kalibrační funkce, tzn. počáteční a konečná napětí obou elektretů, doba expozice elektretů, 

dávkový příkon gama záření v místě expozice a parametry citlivosti Systému na radon, a dále 

pak vlastnosti odhadnutých pravděpodobnostních rozdělení jednotlivých veličin v kapitole 8. 

Na základě těchto údajů je provedeno 65535 simulačních výpočtů každé z pomocných hodnot 

AR,1 a AR,2. Kromě mnoha dalších statistik je pro účely této disertační práce výsledkem 

simulací střední hodnota veličiny AR,1 resp. AR,2 a její výběrová směrodatná odchylka, která 

udává standardní nejistotu odhadu střední hodnoty veličiny AR,1 resp. AR,2. Ukázka tabulky 

vstupních hodnot pro simulace veličiny AR,1 je na následujícím obrázku (Obrázek 20). 
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Vstupní hodnoty (input) pro pomocnou hodnotu AR,1

Nominal Min Max
Směrodatná 

odchylka 
(norm)

Stochastic

Počáteční napětí UP (V) 850 849 851 850

Koncové napětí UK (V) 750 749 751 751

Délka expozice tE (min) 10080 10050 10110 10087

Dávkový příkon gama DG (µGy.h-1) 0,12 0,10 0,14 0,02 0,11

Koeficient citlivosti na radon KR 2,53E-05 2,34E-05 2,72E-05 1,90E-06 2,51E-05

Koeficient citlivosti na dávk. příkon 
gama KG

378 335 421 43 370
 

Obrázek 20 Tabulka vstupních hodnot pro simulace MC pomocné hodnoty AR,1 

Naměřené hodnoty vstupních veličin se vkládají do sloupce s názvem "Nominal". 

Vstupní hodnoty týkající se pravděpodobnostních rozdělení veličin jsou vyplněny na základě 

stejných předpokladů jako u zákona o šíření nejistoty. Tzn. že například pro napětí se hodnota 

vychyluje ±1V od nominální hodnoty a předpokládá se rovnoměrné rozdělení 

pravděpodobnosti. Maximální odchylku od nominální hodnoty pro délku expozice autorka 

předpokládá 30 min, stejně jako při určování nejistot zákonem o šíření nejistoty. V případě 

dávkového příkonu gama záření autorka čerpala z návodu použitého radiometru, jehož 

standardní nejistoty byly popsány Gaussovým rozdělením příslušnou směrodatnou odchylkou 

(pro dávkový příkon 0,12 µGy.h-1 je standardní směrodatná odchylka 14%). 

 Poslední sloupec Stochastic ukazuje náhodné hodnoty jednotlivých veličin vybrané 

na základě jejich rozdělení pravděpodobností. Na základě nominálních hodnot vstupních 

veličin program automaticky vypočte deterministickou hodnotu pomocné hodnoty AR,1 

resp. AR,2. Deterministická hodnota v podstatě udává hodnotu AR,1, kterou bychom dostali 

v případě skutečného měření jedním kompletem Systému RM-1. Podobně program vypočítá 

i stochastickou hodnotu pomocné hodnoty AR,1 resp. AR,2. Obrázek 21 zobrazuje ukázku 

těchto výsledků výpočtů. 
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Výsledky (výpočty)

Deterministické Stochastické

Radon 436 437

Gama 41 35

Pomocná hodnota AR,1 395 402

 

Obrázek 21 Výpočet deterministické a stochastické hodnoty veličiny AR,1 

Obrázek 22 uvádí celkové výsledky simulací veličiny AR,1 pomocí MC. 

Simulace Monte Carlo (Celkový report)

Celkové statistiky Kvartily

Počet simulací (n ): 65535 Min: 288
Q(0.25): 374

Střední hodnota: 398 Median: 395
Q(0.75): 419

Max: 585

Relativní nejistota odhadu AR,1 (%): 9

90% Central Interval

Q(0.05): 346
Q(0.95): 458

95% Central Interval

Q(0.025): 337
Q(0.975): 473

Výběrová směrodatná odchylka 
(standardní nejistota odhadu AR,1):

34

Histogram výsledků simulací Monte Carlo
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Obrázek 22 Výsledky simulací MC pro veličinu AR,1   

Tabulka výsledků (Obrázek 22) ukazuje, že bylo provedeno celkem 65535 simulací 

pomocné hodnoty AR,1, na základě kterých byla spočtena střední hodnota veličiny AR,1, což je 

pro účely této disertační práce odhad veličiny AR,1. Další důležitou položkou tabulky je 

výběrová směrodatná odchylka, která představuje standardní nejistotu odhadu veličiny AR,1. 

Relativní nejistota odhadu veličiny AR,1 je vypočtena jako poměr vypočtené standardní 

nejistoty a odhadu veličiny AR,1.  
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Dalším výstupem simulace jsou např. 90% a 95% intervaly spolehlivosti, které by se 

daly pokládat za intervaly dané rozšířenými nejistotami U0,90 a U0,95.  

Součástí výstupů programu je i histogram simulací, na kterém lze vidět, že rozdělení 

pomocných hodnot AR,1  není zcela symetrické a mírně se naklání k menším pomocným 

hodnotám. To lze vidět i porovnáním dolních a horních kvartilů se střední hodnotou, kde 

zjistíme, že jejich vzdálenost od středních hodnot není stejná. V těchto případech lze 

za rozšířenou nejistotu U0,90 resp. U0,95 pokládat kratší ze vzdáleností od střední hodnoty 

(viz literatura [72]). Tento fakt jen potvrzuje výsledky kapitoly 7.4.1.  

9.1.1 Závěr 

Jak si lze všimnout, uvedené příklady výpočtů MC (Obrázek 20, Obrázek 21, Obrázek 

22) se opírají o totožné vstupní hodnoty jako u výpočtu zákonem o šíření nejistoty 

(analytickou metodou GUM, viz Příklad výpočtu 12, kapitola 8). Ukázka výsledků simulací 

MC pro další vstupní hodnoty jsou na následující tabulce (Tabulka 32). Porovnáním výsledků 

v tabulce s výsledky zákona o šíření nejistoty (Tabulka 30) zjistíme, že vypočtené standardní 

nejistoty obou metod se od sebe liší jen velmi málo o necelé 3%. To lze předpokládat, protože 

každá hodnota je vypočtena zcela jinou metodou. Rozdíl mezi analytickým řešením 

metodikou GUM a simulačním řešením je v tomto případě velmi malý, neboť nutné 

předpoklady metodiky GUM byly splněny. 

Tabulka 32 Ukázka výsledků simulací MC pro dávkový příkon 0,12 µGy.h-1 

a délku expozice 10080 min 

Počáteční 
napětí UP 

Koncové 
napětí UK 

Pomocná 
hodnota AR 

Nejistota AR 
Relativní 
nejistota 

V V Bq.m-3 Bq.m-3 % 

850 840 3 9 336 

850 810 134 16 12 

850 780 265 25 9 

850 750 398 34 9 

850 720 532 44 8 

850 690 664 55 8 

850 660 799 66 8 

850 630 933 74 8 

850 600 1068 85 8 
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850 570 1203 96 8 

850 540 1341 106 8 

850 510 1478 116 8 

 

Protože se výsledky MC v tomto případě moc neliší, plynou i z této kapitoly podobné závěry 

jako v případě kapitoly 8.4. A to, že při tak nízkých hodnotách OAR, jako je např. první řádek 

Tabulky 31, nemá smysl Systém RM-1 vůbec používat. V ostatních případech z pohledu 

nejistot způsobených systematickými vlivy lze konstatovat, že Systém RM-1 je pro měření 

OAR spolehlivý. 

Pro lepší představu souvislosti odhadu veličiny a jeho nejistoty pro pomocné hodnoty 

AR byly na základě předešlé tabulky vytvořené grafy (Graf 23, Graf 24). 
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Graf 23 Grafická ukázka výsledků simulací MC - závislost nejistoty na odhadu AR 

Standardní nejistota roste se zvyšujícím se odhadem pomocné hodnoty, viz Graf 23. 

Z grafu se závislost hodnot jeví jako lineární, což potvrdilo i proložení hodnot regresní 

přímkou v MS Excel. Výsledek této regrese je rovnice:  

y = 0,074x + 5,9102 (70) 

Koeficient determinace R2 je 0,9989. 
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Graf 24 Grafická ukázka výsledků simulací MC - závislost relativní nejistoty na odhadu AR 

Pomineme-li extrémně nízkou hodnotu AR, pak lze říct, že relativní nejistota se příliš 

nemění se vzrůstající hodnotou odhadu AR (viz Graf 24). Relativní nejistota jen mírně klesá 

a při vyšších naměřených hodnotách se navzájem mění řádově jen v desetinách. Tyto rozdíly 

jsou tak malé, že v grafu nejsou tyto změny téměř rozpoznatelné. 

9.2 Simulace výstupní veličiny AV pomocí MC 

Simulace pomocných hodnot veličin AR,1 a AR,2 popsané v kapitole 9.1 slouží jako 

sekundární vstupní hodnoty pro simulaci výpočtů veličiny AV. Hodnota výsledné veličiny AV 

je totiž stanovována jako vážený průměr hodnot veličin AR,1 a AR,2. To znamená, že 

na základě provedených simulací pomocných hodnot AR,1 a AR,2 program provede 65535 

výpočtů vážených průměrů a tím je vytvořeno 65535 hodnot veličiny výsledné AV. Takto 

vytvořený soubor dat je dále statisticky zpracován analogicky jako vytvořený soubor simulací 

výpočtů pomocných hodnot. Tabulka nominálních hodnot AR,1 a AR,2 a jejich vlastností, 

pro které jsou výpočty AV aktuálně prováděny, jsou na obrázku níže (viz Obrázek 23). 
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Vstupní hodnoty (input) pro výslednou hodnotu AV

Nominal Min Max
Směrodatná 

odchylka
Stochastic

Pomocná hodnota AR.1 398 277 593 35 290

Pomocná hodnota AR,2 134 74 231 16 213

Výsledky (výpočty)

Deterministické Stochastické

Podíl AR,2/AR,1 2,97 1,36

Funkce f(a) 0,00 0,05

Váhová funkce F(a) 1,00 1,02

Projektovaná hodnota AV 134 217

 

Obrázek 23 Ukázka tabulky nominálních hodnot AR,1 a AR,2 pro výpočty veličiny AV 

Nominální hodnoty pomocných hodnot AR,1 a AR,2 jsou dány deterministickými 

hodnotami pomocných hodnot AR,1 a AR,2 (viz sekce Výsledky (výpočty), Obrázek 21). 

Minimální a maximální hodnota veličin AR,1 a AR,2 jsou dány minimálními hodnotami 

stanovenými simulacemi těchto veličin (viz Obrázek 22 hodnoty Min resp. Max v sekci 

Kvartily). A dále pak hodnota směrodatné odchylky je dána hodnotou výběrové směrodatné 

odchylky vypočtenou na základě simulací pomocných hodnot AR,1 resp. AR,2 (viz sekce 

Celkové statistiky, Obrázek 22). 
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Simulace Monte Carlo (Celkový report)

Celkové statistiky Kvartily

Počet simulací (n ): 65535 Min: 206
Q(0.25): 234

Střední hodnota: 134 Median: 133
Q(0.75): 246

Max: 229
Relativní nejistota odhadu AV (%) 12

90% Central Interval

Q(0.05): 225
Q(0.95): 255

95% Central Interval

Q(0.025): 222
Q(0.975): 257

Výběrová směrodatná odchylka 
(standardní nejistota odhadu AV):

16

Histogram výsledků simulací Monte Carlo

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

75 83 90 98 10
6

11
3

12
1

12
9

13
6

14
4

15
2

16
0

16
7

17
5

18
3

19
0

19
8

20
6

21
4

22
1

22
9

Třída histogramu

Po
če

t

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

K
um

ul
at

iv
ní

 
pr

av
dě

po
do

bn
os

t

 

Obrázek 24 Výsledky simulací veličiny AV  

Obrázek 24 uvádí výstupy simulací veličiny výsledné AV, jak lze vidět výsledky jsou 

analogické jako u simulací pomocných hodnot AR,1 resp. AR,2. I zde je mj. nejpodstatnějším 

výsledkem pro tuto práci střední hodnota odhadu AV a její výběrová směrodatná odchylka 

resp. standardní nejistota odhadu AV. Relativní nejistota odhadu veličiny AV je vypočtena 

jako poměr vypočtené standardní nejistoty a odhadu veličiny AV.  

Dalším výstupem simulace jsou např. 90% a 95% intervaly spolehlivosti, které by se 

daly pokládat za intervaly dané rozšířenými nejistotami U0,90 a U0,95.  

Součástí výstupů programu je i histogram simulací výstupní veličiny AV, na kterém lze 

vidět, že rozdělení pomocných hodnot AR,1  není zcela symetrické a mírně se naklání 

k menším pomocným hodnotám. Tento fakt jen potvrzuje výsledky kapitoly 7.4.1.  
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9.2.1 Závěr 

Grafické ukázky výsledků výpočtu výsledné hodnoty AV na základě simulací 

vstupních hodnot AR,1 a AR,2 jsou v následujících grafech (Graf 25, Graf 26) a tabulkové 

hodnoty těchto výsledků uvádí Tabulka 33. 

 

Graf 25 Grafická ukázka výsledků simulací MC - závislost nejistoty na odhadu AV 

Graf 26 Grafická ukázka výsledků simulací MC - závislost relativní nejistot na odhadu AV 

Jak lze vidět na grafech, existuje pro jeden odhad výstupní veličiny AV několik hodnot 

(relativních) standardní nejistot. Tato skutečnost má původ ve způsobu výpočtu veličiny AV. 

Po detailnější prozkoumání matematického vztahu pro výpočet veličiny AV autorka zjistila, že 

hodnota výsledné veličiny AV nejprve roste se zvětšujícím se rozdílem mezi vstupními 

veličinami AR,1 a AR,2, následně při určitém rozdílu mezi AR,1 a AR,2 vypočtená hodnota 

výsledné AV začne klesat a od dosažení cca 40% rozdílu mezi AR,1 a AR,2 je hodnota  výsledné 

AV konstantní (viz Graf 27).  
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Graf 27 Závislost odhadu výsledné veličiny AV na vyšší pomocné hodnotě AR,2 

Analýzou bylo zjištěno, že matematický vztah pro výpočet je sestaven tak, že právě při 

rozdílu cca 40% mezi AR,1 a AR,2 je větší pomocná hodnota AR,2 zanedbávána. Protože se 

jedná v základu o váhovou funkci, lze říci, že hodnota větší veličiny AR,2 je započítávána 

do výsledku s menší váhou v závislosti na rozdílu hodnot AR,1 a AR,2. Z těchto důvodů není 

ani nejistota odhadu AV přímo závislá na odhadu AV a nelze jejich vzájemný vztah 

jednoznačně popsat, protože kromě samotného odhadu AV ovlivňuje nejistotu další vliv - tedy 

větší pomocná hodnota AR,2 (viz Graf 28).  

 

Graf 28 Grafické znázornění vzájemného vztahu standardní nejistoty odhadu AV a odhadu 

vyšší pomocné hodnoty AR,2  
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Tabulka 33 Výsledky výpočtů odhadů AV a jejich nejistot pomocí MC 

Odhad 
veličiny UP,1

Odhad 
veličiny UK,1

Odhad 
veličiny AR,1

Odhad 
veličiny UP,2

Odhad 
veličiny UK,2

Odhad 
veličiny AR,2

Odhad 
veličiny AV

Nejistota 
odhadu AV

Relativní 
nejistota 

odhadu AV

(V) (V) (Bq.m-3) (V) (V) (Bq.m-3) (Bq.m-3) (Bq.m-3) (%)
850 810 134 850 810 134 129 13 10
850 810 134 850 780 266 129 13 10
850 810 134 850 750 398 134 16 12
850 810 134 850 720 531 134 16 12
850 810 134 850 690 664 134 16 12
850 810 134 850 660 798 134 16 12
850 810 134 850 630 933 134 16 12
850 810 134 850 600 1069 134 16 12
850 810 134 850 570 1204 134 16 12
850 810 134 850 540 1340 134 16 12
850 810 134 850 510 1477 134 16 12
850 780 266 850 780 266 260 19 7
850 780 266 850 750 398 269 28 10
850 780 266 850 720 531 266 25 9
850 780 266 850 690 664 266 25 9
850 780 266 850 660 798 266 25 9
850 780 266 850 630 933 266 25 9
850 780 266 850 600 1069 266 25 9
850 780 266 850 570 1204 266 25 9
850 780 266 850 540 1340 266 25 9
850 780 266 850 510 1477 266 25 9
850 750 398 850 750 398 391 26 7
850 750 398 850 720 531 408 40 10
850 750 398 850 690 664 399 37 9
850 750 398 850 660 798 398 35 9
850 750 398 850 630 933 398 35 9
850 750 398 850 600 1069 398 35 9
850 750 398 850 570 1204 398 35 9
850 750 398 850 540 1340 398 35 9
850 750 398 850 510 1477 398 35 9
850 720 531 850 720 531 522 33 6
850 720 531 850 690 664 547 48 9
850 720 531 850 660 798 536 50 9
850 720 531 850 630 933 531 45 9
850 720 531 850 600 1069 531 44 8
850 720 531 850 570 1204 531 44 8
850 720 531 850 540 1340 531 44 8
850 720 531 850 510 1477 531 44 8
850 690 664 850 690 664 654 40 6
850 690 664 850 660 798 685 55 8
850 690 664 850 630 933 676 64 9
850 690 664 850 600 1069 667 59 9
850 690 664 850 570 1204 665 55 8
850 690 664 850 540 1340 664 55 8
850 690 664 850 510 1477 664 54 8
850 660 798 850 660 798 786 47 6
850 660 798 850 630 933 823 62 8
850 660 798 850 600 1069 818 75 9
850 660 798 850 570 1204 806 73 9
850 660 798 850 540 1340 800 68 8
850 660 798 850 510 1477 800 68 8
850 630 933 850 630 933 1052 61 6
850 630 933 850 600 1069 1052 62 6
850 630 933 850 570 1204 1096 75 7
850 630 933 850 540 1340 1102 93 8
850 630 933 850 510 1477 1102 93 8
850 600 1069 850 600 1069 1053 62 6
850 600 1069 850 570 1204 1097 75 7
850 600 1069 850 540 1340 1102 94 8
850 600 1069 850 510 1477 1090 100 9
850 570 1204 850 570 1204 1186 69 6
850 570 1204 850 540 1340 1233 82 7
850 570 1204 850 510 1477 1244 102 8
850 540 1340 850 540 1340 1233 82 7
850 540 1340 850 510 1477 1244 102 8
850 510 1477 850 510 1477 1457 84 6  
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9.3 Závěr 

Pro ověření správnosti použití přístupu GUM autorka využila i simulační metody 

Monte - Carlo, která výsledky přístupu GUM pro pomocné hodnoty potvrdila.  

Srovnáním výsledků obou metod, zákona šíření nejistoty a Monte-Carlo, autorka došla 

k závěru, že se výsledné odhady veličin pomocných hodnot AR a jejich standardních nejistot 

příliš neliší. Relativní nejistota odhadu pomocné hodnoty AR vypočtená metodou MC se 

pro běžné úrovně OAR a plně nabité elektrety pohybuje mezi 8-12% a metodou podle 

přístupu GUM 7-11,5. Případný menší rozdíl je pravděpodobně způsoben jen odlišnou 

metodou vyhodnocování. 

Při analýze nejistot výsledků měření, tedy vypočtené standardní nejistotě odhadu AV, 

autorka narazila na zajímavou skutečnost: Při vyšších rozdílech mezi vstupními pomocnými 

hodnotami AR je standardní nejistota odhadu AV rovna standardní nejistotě menší vstupní 

veličiny AR. Toto zjištění se odvíjí od vlastností výpočtového vztahu pro veličinu AV, kde 

od určitého rozdílu vstupních hodnot se vyšší naměřená hodnota zcela vypouští a tím je 

výsledná standardní nejistota odhadu AV dána standardní nejistotou menší AR. Tímto 

způsobem se eliminuje chyba měření spočívající ve fyzikálně možném samovybíjení 

elektretu. 
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10 Pravděpodobnostní model kvality měření Systému RM-1  

Tato kapitola ukazuje jeden z dalších přístupů k nejistotám a zahrnuje výsledky 

publikované v impaktovaném časopise Radiation Protection Dosimetry [80]. V publikaci byly 

využity výsledky měření RNDr. Moučky ze SÚRO Praha, se kterým byla publikace 

konzultována po stránce radonové, po stránce statistické autorka spolupracovala 

s Dr. Praksem. Cílem kapitoly je charakterizovat kvalitu měření pomocí pravděpodobnostního 

modelu tj. modelu pro odhad pravděpodobnosti, že výsledky měření Systémem RM-1 budou 

v předem určeném intervalu přesnosti vztahujícím se k předpokládané referenční hodnotě. 

Kvalita měření je dána poměrem mezi naměřenou pomocnou hodnotou a příslušnou 

referenční hodnotou týdenního měření. Statistické testy normality (viz kapitola 7.4) ukázaly, 

že nelze zamítnout hypotézu, že pomocné hodnoty týdenního měření pocházejí z normálního 

rozdělení s konfidencí 95% a výše. Autorka proto za referenční hodnotu mohla použít 

aritmetický průměr z týdenních naměřených hodnot. Za kritérium přesnosti byl zvolen 

konvenční 20% interval v okolí příslušné referenční hodnoty.  

Pro odhad nejistoty pravděpodobnostního modelu byly vypočteny přesné intervaly 

spolehlivosti pro odhadnuté pravděpodobnosti. Uvedené odhady pravděpodobností jsou 

založeny na nezávislých týdenních měřeních získaných v reálných podmínkách s pohybem 

osob v místnosti popsaných a zpracovaných v kapitole 7.3. Uvedené pravděpodobnostní 

modely tedy zahrnují náhodné chyby, chyby způsobené mikroklimatickými podmínkami 

v místnosti a/nebo další potenciálně možné vlivy. 

10.1 Pravděpodobnostní model kvality měření veličin pomocných hodnot AR 

Autorka si stanovila pět úrovní kvality měření. Na základě toho byl každý soubor 

týdenních naměřených hodnot rozdělen do pěti skupin. Hranice úrovní přesnosti jsou dány 

násobky referenční hodnoty pro každý soubor měření zvlášť. Autorka zvolila násobky 0,6, 

0,8, 1,2, 1,4 a 1,6. Pro každý takovýto interval byla spočtena frekvence výskytu naměřených 

hodnot v daném intervalu kvality. Vypočtené intervaly kvality jsou uvedeny v následující 

tabulce, kde: 

− interval 0,6 zahrnuje hodnoty menší než 0,6 násobek referenční hodnoty týdenního 

měření OAR tj. menší než 60% referenční hodnoty, 
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− interval 0,8 zahrnuje hodnoty mezi 0,6 násobkem a 0,8 násobkem referenční hodnoty 

týdenního měření OAR tj. větší než 60% a zároveň menší než 80% referenční 

hodnoty, 

− interval 1,2 zahrnuje hodnoty mezi 0,8 a 1,2 násobkem referenční hodnoty týdenního 

měření OAR, tj. interval do 20% od průměru – hodnoty s nejvyšší přesností, 

− interval 1,4 zahrnuje hodnoty mezi 1,2 a 1,4 násobkem referenční hodnoty týdenního 

měření OAR tj. větší než 20% a zároveň menší než 40% referenční hodnoty, 

− interval 1,6 zahrnuje hodnoty větší než 1,4 násobek referenční hodnoty týdenního 

měření OAR tj. větší než 40% referenční hodnoty, 

Tabulka 34 Souhrn intervalů kvality a jejich četností 

Typ Sdružené 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6

Počet naměřených 
pomoných hodnot v 
intervalu kvality

k 295 8 18 225 24 20

Celkový počet 
naměřených 
pomocných hodnot

n 1475 295 295 295 295 295

 

Počet naměřených pomocných hodnot v intervalu kvality (označen k) a celkový počet 

naměřených hodnot (označen n) jsou vstupními hodnotami pro další statistické analýzy. 

Pro každý interval kvality byl vypočten bodový odhad a 90% přesný interval spolehlivosti 

(αL = αU = 0,05).  

Bodový odhad je stanoven podle následujícího vztahu: 

p = (Počet naměřených pomocných hodnot v intervalu kvality)/(Celkový počet naměřených hodnot) 

Výsledky výpočtu bodových odhadů a intervalů spolehlivosti jsou prezentovány 

v grafu (viz Graf 29) a následující tabulce (Tabulka 35), kde: 

− H0 – hypotéza, že kvalita měření Systému RM-1 je zcela náhodná, tedy že 

pravděpodobnost výskytu naměřené hodnoty je ve všech intervalech stejná (P0 = 

258/1290=0,20) – v grafu je hypotéza znázorněna jako referenční čára; hypotéza H0 je 

dále statisticky testována (viz další podkapitola), 
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− p - nalezený bodový odhad pravděpodobnosti p výskytu naměřené hodnoty v daném 

intervalu, 

− LCL a UCL - vypočtené oboustranné exaktní konfidenční limity pravděpodobnosti p 

s αL = αU =5%, tzn. 90% konfidenční limity – v grafu jsou znázorněny jako chybové 

úsečky. 

Tabulka 35 Výsledky statistické analýzy - veličina AR 

 Sdružené 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6

Sdružená pravděpodobnost (P0) H0 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Bodový odhad pravděpodobnosti P p 0.20 0.03 0.06 0.76 0.08 0.07

Dolní interval spolehlivosti LCL 0.18 0.01 0.04 0.72 0.06 0.05

Horní interval spolehlivosti UCL 0.22 0.05 0.09 0.80 0.11 0.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 29 Grafická ukázka bodových odhadů pravděpodobností (p) a 90% přesné konfidenční 

limity pro pravděpodobnost p - veličina AR 

V grafu si lze povšimnout, že konfidenční intervaly odhadnutých pravděpodobností 

jsou nepatrné a v některých případech nesymetrické. Tyto intervaly lze jinými slovy 

považovat také za nejistoty stanovení odhadnutých pravděpodobností výskytu naměřených 

hodnot v okolí referenční hodnoty (týdenního průměru naměřených dat). Nepatrná délky 

konfidenčních intervalů vypovídá o dostatečném množství dat na základě, kterých byl model 

vytvořen.  

Z grafu je dále vidět, že se měřené hodnoty v požadovaném intervalu kvality 

tj. intervalu 1,2, vyskytují s nejvyšší pravděpodobností 71,8%– 80,3%. Tučná referenční čára 
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je vedena bodovými odhady sdružených dat. Navíc z grafu se zdá, že rozdělení naměřených 

hodnot v rámci intervalů kvality není náhodné. Avšak pro kvantifikaci síly těchto náznaků 

z grafu byl proveden statistický test (viz následující podkapitola).  

10.1.1 Statistický test odhadu pravděpodobností 

Pro přehlednou vizualizaci vztahů mezi počtem hodnot v daném intervalu a počtem 

hodnot mimo něj a také pro testování, zda mezi oběma znaky existuje nějaký vztah, byla 

vytvořena jednoduchá kontingenční tabulka, viz Tabulka 36.  

Tabulka 36 Kontingenční tabulka počtu hodnot daného intervalu kvality 

Sdružená 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6
Počet hodnot v daném intervalu 295 8 18 225 24 20
Počet hodnot mimo daný interval 1180 287 277 70 271 275

1475 295 295 295 295 295Celkem  

Cílem statistického testu bylo otestovat platnost hypotézy H0. Hypotéza H0 označuje 

hypotézu, že poměr mezi počtem naměřených hodnot v daném intervalu kvality a celkový 

počet naměřených hodnot je stejný ve všech intervalech kvality: 

p = (Počet naměřených pomocných hodnot v intervalu kvality)/(Celkový počet naměřených hodnot) 

Z vypočtených hodnot viz Tabulka 36, H0 je: P0 = 295/1475= 0,2. 

Tabulka 37 představuje tabulku očekávaných hodnot v případě, kdyby testovaná 

hypotéza H0 platila zcela přesně. V tomto případě by byl poměr mezi počtem naměřených 

hodnot v daném intervalu kvality a celkovým počtem naměřených hodnot přesně roven 0,2. 

Tabulka 37 Očekávaný počet hodnot v daném intervalu kvality 

Sdružená 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6
Očekávaný počet hodnot v daném intervalu 295 59 59 59 59 59
Očekávaný počet hodnot mimo daný interval 1180 236 236 236 236 236  

Z tabulky je zřejmé, že všechny očekávané hodnoty jsou větší nebo rovny 0,5. Z toho 

plyne, že aproximaci rozdělením χ2 je možné použít a platnost hypotézy H0 lze tedy otestovat 

χ2 testem dobré shody. 

Tabulka 38 shrnuje výsledky statistického testu dobré shody. Tabulka ukazuje 

výsledky Pearsonovy statistiky χ2 testu, které vysvětlují rozdíly mezi vstupními (zjištěnými) 

hodnotami a očekávanými hodnotami podle vztahu: (Zjištěná-Očekávaná)2/Očekávaná. 
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Tabulka 38 Výsledky χ2 testu pro intervaly kvality 

Součet χ2 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6
Počet hodnot v daném intervalu 586,2 44,1 28,5 467,1 20,8 25,8
Počet hodnot mimo daný interval 146,5 11,0 7,1 116,8 5,2 6,4

732,7Celkový součet χ2
 

Jak lze vidět v tabulce, největší příspěvek 467,1 k celkovému součtu χ2 má třída 

kvality 1,2. Kdyby celkový součet χ2 byl roven nule, pak by hypotézy H0 dokonale platila. 

Avšak v našem případě celkový součet χ2 je 732,7, což je silným důkazem, že hypotéza H0 

neplatí, neboť vypočtená hodnota p-value byla rovna nule. Obecně pochopitelně platí, že čím 

vyšší je celkový součet χ2, tím je důkaz proti platnosti H0 silnější. 

Z vypočtené P-hodnoty = 0  

Srovnáním zjištěné P-hodnoty = 0 a dané hladiny významnosti 0,05, můžeme odvodit 

závěr, že existuje důkaz o rozdílu pravděpodobností mezi jednotlivými intervaly kvality. 

Hypotéza H0 může být zamítnuta na hladině spolehlivosti 0,05. 

Výsledku testu dobré shody ukázaly, že hypotéza H0 byla zamítnuta na základě 

signifikantního příspěvku intervalu kvality 1,2 – což je právě interval naměřených hodnot 

v rozsahu do ±20% od referenční hodnoty. 

Statistický test na hladině spolehlivosti 90% ukazuje, že naměřené pomocné hodnoty 

AR se budou odlišovat od referenční hodnoty maximálně o 20% s pravděpodobností přibližně 

72%–80%. V praxi se pro měření OAR doporučuje použít pár elektretových kompletů, což 

dále značně zvýší spolehlivost měření, viz podrobnosti v kapitole 9.3. 

10.2 Vliv absolutní vlhkosti na kvalitu měření  

V předešlé podkapitole autorka prokázala, že se naměřená data vykytují v intervalu 

kvality 1,2 s nejvyšší pravděpodobností (0,7 – 0,8). V této podkapitole se autorka zaměřila 

na detailnější analýzu intervalu kvality 1,2, a to z pohledu vlivu mikroklimatických podmínek 

v místě expozice. Autorka poznamenává, že tyto výsledky výzkumu byly opět publikovány 

v impaktovaném časopise Radiation Protection Dosimetry. Již provedené studie těchto vlivů 

na „elektretové“ systémy a dále pak i konzultace autorky s výrobcem poukazují na možný 

vliv absolutní vlhkost vzduchu [29][31][37].   
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Při těchto analýzách autorka využila časových řad naměřených kontinuálním 

monitorem radonu Radim3A. Protože monitor Radim3A má schopnost měřit relativní 

vlhkosti vzduchu, teplotu a atmosférický tlak, autorka absolutní vlhkost vzduchu vypočítala 

na základě základních fyzikálních vztahů.  

Pro každé týdenní měření, kromě měření X5-X8, kde data nejsou k dispozici, autorka 

vypočetla týdenní integrál relativní vlhkosti vzduch, teploty a atmosférického tlaku (viz  

Tabulka 39). Z vypočtených integrálů byla pak dopočtena absolutní vlhkost vzduchu. 

Tabulka 39 Integrály naměřených hodnot vybraných veličin mikroklimatických podmínek 

X1 X2 X3 X4 X9 X10 X11 X12 X13 F1 F2
Naměřený atmosférický tlak [hPa] 995 1001 989 990 980 989 993 995 1002 973 968
Naměřená teplota [°C] 20 20 18 18 15 15 15 14 14 19 19
Naměřená relativní vlhkost [%] 69 67 61 65 53 50 50 50 49 45 44

Vypočtená absolutní vlhkost [g.m-3] 12 11 10 10 5 6 6 6 6 7 7  

Úkolem této podkapitoly je otestovat, zda je pravděpodobnost naměření hodnot 

v intervalu kvality 1,2 nezávislá na úrovních absolutní vlhkosti. Nejprve byla naměřená data 

rozdělena do tří tříd v závislosti na absolutní vlhkosti: od 4,5 do 6 g.m-3, od 6,1 do 9 g.m-3 

a od 9,1 do 12 g.m-3. Dále autorka použila metodu použitou v předešlé podkapitole. 

Do četností intervalů absolutních vlhkostí byly započteny jen naměřené hodnoty z intervalu 

kvality 1,2. Vypočtené četnosti jednotlivých intervalů absolutních vlhkostí jsou v následující 

tabulce (viz Tabulka 40). 

Tabulka 40 Rozdělení tříd vlhkosti a jejich četnost 

Sdružené 4,5 - 6 g.m-3 6,1 - 9 g.m-3 9,1 - 12 g.m-3

Počet naměřených pomocných hodnot v 
intervalu absolutní vlhkosti

k 201 45 136 20

Celkový počet naměřených pomocných  
hodnot

n 251 52 155 44

 

Vypočtené bodové odhady pravděpodobností a exaktní 90% konfidenční intervaly 

jsou znázorněny v textové podobě (viz Tabulka 41) i graficky (viz Graf 30). 
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Tabulka 41 Výsledky statistické analýzy vlivu absolutní vlhkosti na naměřené pomocné 

hodnoty v intervalu kvality 1,2 

Sdružené 4,5 - 6 g.m-3 6,1 - 9 g.m-3 9,1 - 12 g.m-3

Sdružená pravděpodobnost (P0) H0 0,80 0,80 0,80 0,80
Bodový odhad pravděpodobnosti P p 0,80 0,87 0,88 0,45
Dolní interval spolehlivosti LCL 0,75 0,76 0,83 0,33
Horní interval spolehlivosti UCL 0,84 0,94 0,92 0,59  

 

Graf 30 Grafická reprezentace vlivu absolutní vlhkosti na naměřené pomocné hodnoty 

v intervalu kvality 1,2 

Výsledky ukazují, že pravděpodobnost naměřené hodnoty v intervalu kvality 1,2 

při absolutní vlhkosti vyšší než 9,1 g.m-3 je jen 0,33 až 0,59. To naznačuje, že riziko 

nepřesného výsledku měření (naměřená pomocná hodnota je mimo interval ±20% referenční 

hodnoty) roste se zvyšující se absolutní vlhkostí. 

10.2.1 Statistický test odhadu pravděpodobností 

Tak jako v předcházející podkapitole, autorka testovala, zda pravděpodobnost 

naměřených dat v intervalu 1,2 je nezávislá na úrovních absolutní vlhkosti. Opět použila χ2 

test dobré shody. Tabulka 42 ukazuje vypočtené Pearsonovy χ2 statistiky. 
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Tabulka 42 Výsledky χ2 testu pro třídy vlhkosti 

Součet χ2
4,5 - 6 g.m-3 6,1 - 9 g.m-3 9,1 - 12 g.m-3

Počet hodnot v daném intervalu 8,0 0,3 1,1 6,6
Počet hodnot mimo daný interval 32,1 1,1 4,6 26,5

40,1Celkový součet χ2
 

Celkový součet χ2 je 40,1, nerovná se tedy nule, což ukazuje na neplatnost testované 

hypotézy H0, neboť vypočtená P-hodnota testu je rovna nule. Hypotéza H0 může být tedy 

zamítnuta na hladině spolehlivosti 0,05. Největší příspěvek k celkovému součtu χ2 má právě 

interval absolutní vlhkosti od 9,1 - 12 g.m-3 (26,5). 

Z grafu se zdá, že mezi pravděpodobnostmi intervalů 4,5-6 g.m-3 a 6,1-9 g.m-3 není 

významný rozdíl. Byl proto proveden ještě jeden χ2 test pouze pro tyto dva intervaly. Test 

silně prokázal, že není rozdílu mezi pravděpodobnostmi naměřených pomocných hodnot při 

absolutních vlhkostech 4,5-6 g.m-3 a 6,1-9 g.m-3 (P-hodnota = 0,821).  

Závěrem lze říct, že absolutní vlhkosti od 4,5 do 9 g.m-3 v podmínkách provedených 

experimentů neměly nijak významný vliv na přesnost naměřených pomocných hodnot. Avšak 

vyšší absolutní vlhkosti nad 9 g.m-3 výrazně snížily pravděpodobnost naměření pomocné 

hodnoty v rozsahu ±20% referenční hodnoty. 

10.3 Pravděpodobnostní model kvality měření výsledné veličiny AV 

Statistické testy naměřených pomocných hodnot na hladině spolehlivosti 90% ukázaly, 

že pravděpodobnost správně naměřené pomocné hodnoty klesá se vzdáleností od referenční 

hodnoty. Pravděpodobnost naměření pomocné hodnoty v rozmezí ±20% referenční hodnoty je 

nejvyšší tj. 0,718– 0,803. Pravděpodobnost naměření pomocné hodnoty vyšší než 20% 

referenční hodnoty je jen 0,116 – 0,188 a pravděpodobnost naměření pomocné hodnoty nižší 

než 20% referenční hodnoty je jen 0,062 – 0,120. Tyto výsledky mimo jiné také potvrzují 

metodu vyhodnocení výsledků měření samotného výrobce. Jak již bylo uvedeno výše, 

výsledná hodnota OAR je dána váženým průměrem dvou pomocných hodnot. Statistický 

model ukazuje, že pravděpodobnost nesprávného naměření obou pomocných hodnot 

tj. hodnot mimo interval kvality 1,2, je jen (1-0,7)*(1-0,7) = 0,09. To znamená, že riziko 

nesprávného výsledku měření OAR je nejvýše 9% při současném měření dvěmi detektory. 

Pro detailnější studium tohoto závěru autorka vytvořila další statistický model pro vypočtené 

hodnoty OAR podle metody výrobce tj. pro vážený průměr pomocných hodnot. 
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Protože výstupem experimentů byly sady pomocných hodnot pro každé týdenní 

měření zvlášť, prvním krokem zpracování bylo vytvoření všech možných kombinací dvojic 

naměřených pomocných hodnot. K tomu autorka s výhodou využila programového prostředí 

MATLAB. Algoritmus rozdělil pomocné hodnoty do dvojic a v rámci nich seřadil hodnoty 

podle velikosti vč. případných opakujících se naměřených hodnot. Do analýzy byly zahrnuty 

i extrémně naměřené hodnoty např. minusové (-30) či relativně extrémně velké (1767) tak, 

aby model zahrnoval všechny možné naměřené pomocné hodnoty. Celkový počet 

vytvořených dvojic pomocných hodnot respektive analyzovaných výsledků měření OAR 

uvádí Tabulka 43. 

 

Tabulka 43 Počet vytvořených dvojic pomocných hodnot AR pomocí MATLAB 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 F1 F2 SURO

Celkový počet vytvořených 
dvojic pomocných hodnot

326 325 325 324 324 55 55 55 55 55 55 55 55 253 136 666
 

Z vytvořených dvojic pomocných hodnot pak byly vypočteny vážené průměry podle 

metody výrobce [44]. Výsledky byly dále rozděleny do intervalů kvality podle stejných 

pravidel jako v kapitole 10.1, Tabulka 44 obsahuje četnosti jednotlivých intervalů. Celkem 

tedy bylo analyzováno 3118 výsledků. Již z tabulky lze vidět, že naprostá většina výsledků 

(2856/3118 = 9,6%) se nachází v intervalu do 20% referenční hodnoty.  

Tabulka 44 Četnosti intervalů kvality veličiny AV 

Sdružené 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6
Počet výsledků měření v 
intervalu kvality

k 45 45 146 2856 55 16

Celkový počet výsledků 
měření

n 3118 3118 3118 3118 3118 3118
 

Bodové odhady pravděpodobností a intervaly spolehlivosti byly stanovovány stejnou 

metodou jako v kapitole 10.1. Výsledky výpočtů jsou prezentovány v grafu (Graf 31) 

a následující tabulce (Tabulka 45). 

Tabulka 45 Výsledky statistické analýzy - veličina AV 

Sdružené 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6
Sdružená pravděpodobnost (P0) H0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
Bodový odhad pravděpodobnosti P p 0.200 0.014 0.047 0.916 0.018 0.005
Dolní interval spolehlivosti LCL 0.195 0.011 0.041 0.907 0.014 0.003
Horní interval spolehlivosti UCL 0.205 0.018 0.054 0.924 0.022 0.008  
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Graf 31 Grafická ukázka bodových odhadů pravděpodobností (p) a 90% přesné konfidenční 

limity pro pravděpodobnost p - veličina AV 

V grafu si lze povšimnout, že velikosti konfidenčních intervalů jsou ještě užší 

u modelu pro pomocné hodnoty v kapitole 10.1. To je způsobeno nárůstem počtu 

analyzovaných dat. Vytvořením veškerých možných kombinací dvojic pomocných hodnot se 

počet dat pro analýzu zvýšil z 295 na 3118 hodnot. Bodové odhady pravděpodobností jsou 

tedy mnohem přesnější.  

Z vytvořeného pravděpodobnostního modelu kvality měření výsledn OAR vyplývá, že 

s pravděpodobností 0,907 – 0,924 bude výsledek v intervalu do 20% od stanovené referenční 

hodnoty. Statistický test tento závěr jen potvrdil (vypočtená P-hodnota = 0<0,05). 

10.4 Závěr 

Kapitola 10 přistupuje k hodnocení kvality a spolehlivosti měření Systémem RM-1 

z jiného pohledu než kapitola 8 a 9, a to z pohledu pravděpodobnostního. Cílem kapitoly 10 

bylo na základě výsledků experimentálních měření (viz také kapitola 7.3) vytvořit 

pravděpodobnostní model kvality měření, na základě kterého lze odvodit jak spolehlivé 

výsledky Systém RM-1 podává. Pravděpodobnostní model byl vytvořen na základě 

naměřených 1475 pomocných hodnot a následně statisticky otestován pomocí χ2 testu dobré 

shody v kapitole 10.1.1. Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že naměřené pomocné 

hodnoty AR se odlišují od referenční hodnoty maximálně o 20% s pravděpodobností přibližně 

72%–80%, což potvrdil (na hladině spolehlivosti 90%) i provedený statistický test. Jinými 

slovy, statistický test ukázal s vysokou pravděpodobností, že chyba elektretového detektoru se 
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pohybuje do 20%. Systém RM-1 lze proto s výhodou využít pro měření v případech, kdy 

chyba měření do 20% je vyhovující. V praxi se pro měření výsledné OAR doporučuje 

používat dvojici elektretového páru, proto byl pravděpodobnostní model kvality vytvořen 

i pro vypočtené hodnoty OAR z dvojice elektretů. Pro tyto účely autorka vytvořila pomocí 

sofware MATLAB všechny možné dvojice naměřených pomocných hodnot. Vytvořený 

pravděpodobnostní model kvality měření a jeho statistický test opět ukázal, že s nejvyšší 

pravděpodobností bude výsledek měření OAR v intervalu do 20% od stanovené referenční 

hodnoty. Nejdůležitější závěrem pro ohodnocení kvality měření OAR je, že výsledek 

naměření výsledné průměrné OAR je s pravděpodobností 0,907 – 0,924 v intervalu do 20% 

od referenční hodnoty, v případě měření pomocí dvojice elektretů. Hodnota této 

pravděpodobnosti velmi dobře odpovídá odhadu na základě výsledků modelu pro pomocné 

hodnoty, že pravděpodobnost zcela zcela nesprávného výsledku měření je nejvýše 9% 

(viz začátek kapitoly 10.3). Tento závěr tedy potvrzuje robustnost Systému na měření OAR, 

kde je dovolená chyba 20%. Statistický test tento závěr jen potvrdil. 
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11 Doporučení metody pro stanovování nejistoty měření Systémem RM-1 

vyplývající z provedených analýz 

Z kapitol 8 a 9 plyne, že nejistoty měření OAR Systémem RM-1 je možné stanovovat 

dvěma metodami. Dále je zřejmé, že analytický přístup hodnocení nejistot je v porovnání se 

simulačním přístupem příliš komplikovaný a tím i náchylnější k možným výpočetním chybám 

vzhledem k nutnosti výpočtu parciálních derivací modelu. Simulační přístup podává téměř 

stejné výsledky (nejistot pomocných hodnot AR), avšak mnohem pohodlněji a s menším 

rizikem chybovosti. Navíc je simulační přístup obecný a lze ho s výhodou využít i pro obecné 

nelineární a nedifencovatelné modely, neboť derivace modelu není potřeba. To je právě 

případ analyzovaného Systému RM-1, kde nejistotu odhadu výsledné hodnoty AV nebylo 

možné stanovit analytickou metodou nýbrž jen metodou simulační. 

Pro účely simulačních analýz nejistot autorka v rámci disertační práce vytvořila 

program v prostředí MS Excel, který umožňuje automatický výpočet odhadu pomocných 

hodnot i odhadu výsledné hodnoty OAR a jejich nejistot z naměřených vstupních hodnot 

kalibrační funkce simulačním přístupem. Vytvořený program je elektronickou přílohou 

disertační práce.  

Na základě porovnání výsledků analytické a simulační metody a možností jejich 

aplikací autorka navrhuje, aby jako metoda pro stanovení nejistot měření Systémem RM-1 

byla využívána metoda simulační, a to v takové formě jak je uvedeno v kapitole 9 

např. s využitím vytvořeného software.  
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12 Přínosy disertační práce 

Disertační práce se opírá jednak o rozsáhlá experimentální naměřená data a jednak 

o data vytvořená počítačovými simulacemi metodou Monte-Carlo (verifikace modelu). 

Experimentální měření byla provedena kontinuálními metodami měření radonu, a to pro účely 

studia vlivů okolních faktorů ovlivňujících OAR, a integrálními metodami měření OAR, kde 

patří právě Systém RM- 1.  

Mezi aplikační přínosy předkládané disertační práce se řadí: 

− detailní vyhodnocení nejistot široce využívaného Systému RM-1, 

− aplikace mezinárodní metodiky GUM pro výpočet nejistoty objemové aktivity radonu 

českého měřícího systému integrální dozimetrie RM-1, 

− implementace přístupu podle mezinárodní metodiky GUM, který je využitelný 

pro bezpečnostní výzkum i v jiných oblastech (nejen radon), 

− vytvoření programu pro výpočet nejistot v běžně používaném MS Excel. 

 

Zásadní význam má i vědecký přínos disertační práce, který zahrnuje: 

− prokázání negativního vlivu absolutní vlhkosti na výsledky měření, viz kapitola 10.2, 

− porovnání výsledků dvou metod hodnocení nejistot – analytické a simulační, 

viz kapitoly 8 a 9, 

− využití binomického rozdělení pravděpodobnosti k hodnocení kvality výsledků měření 

OAR Systémem RM-1, viz kapitola 10, 

− posun v hodnocení spolehlivosti měření OAR Systémem RM-1 v pobytových 

místnostech a na pracovištích, viz kapitola 10, 

− publikační spolupráce se SÚRO Praha [80][85], 

− publikační činnost v podobě dvou článků v impaktovaných časopisech [80][81] 

a jednoho článku v databázi Web of Science [82], ; 7 citací (viz kapitola [96]). 
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− zájem o výsledky výzkumu ze zahraničí: Cornell University, USA (tvůrci Eurqa 

software); Rad Elec Inc., USA (výrobce amerického detektoru pracujícího 

na obdobném principu jako Systém RM-1). 

 

Obě použité metody hodnocení nejistot měření Systémem RM-1 i pravděpodobnostní 

hodnocení kvality výsledků měření Systémem RM-1 poskytují příležitost pro další výzkum. 
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13 Závěr 

Tato disertační práce detailně analyzuje zdroje nejistot měření Systémem RM-1 [42] 

třemi přístupy: analytickým (podle GUM [72]), simulačním (metodou Monte-Carlo 

[11][66][68][71]) a pravděpodobnostním (pomocí binomického rozdělení [1][4]). 

Analyzovaný elektretový Systém RM-1 představuje jeden z nejrozšířenějších měřících 

systémů průměrné objemové aktivity radonu v interiérech v České republice. V oblasti 

výzkumu je tento měřící systém využíván Expertní radonovou skupinou SÚRO Praha  

a v oblasti praxe je doporučován SÚJB [61] pro primární monitoring úrovně OAR 

při vyhledávání domů se zvýšenou OAR v rámci Radonového programu ČR [55]. Přínosem 

disertační práce je i fakt, že takto detailní vyhodnocení nejistot široce využívaného 

Systému RM-1 doposud nebylo provedeno. Analýza nejistot měření Systémem RM-1 byla 

primárně provedena podle mezinárodního dokumentu GUM, který je respektován 

i mezinárodními ISO normami např. [22]. Uvedený dokument stanovuje pravidla 

pro vyjádření nejistoty měření v oblastech mezinárodní normalizace, kalibrace, akreditace 

laboratoří a metrologických služeb [72]. Disertační práce tedy analyzuje nejistoty měření 

podle metodiky mezinárodně platných dokumentů, díky kterým lze naměřené a vypočtené 

hodnoty OAR Systémem RM-1 srovnávat např. s výsledky laboratoří v ČR nebo v zahraničí.  

Analytický přístup (kapitola 8) i simulační přístup (kapitola 9) k hodnocení nejistot 

měření OAR ukázal, že vypočtené standardní nejistoty i rozšířené nejistoty odhadů veličin 

pomocných hodnot pro výpočet výsledné OAR jsou přímo úměrné příslušným odhadům 

pomocných hodnot. Pro vyšší dávkový příkon než 0,12µGy.h-1 např. 0,2µGy.h-1 bylo 

pozorováno mírné zvýšení standardních nejistot (řádově desetiny procenta). Bylo zjištěno, že 

relativní nejistota odhadu pomocné hodnoty AR se pro běžné úrovně OAR a plně nabité 

elektrety pohybuje mezi 7-11,5%.  

Vyhodnocení nejistoty měření samotné veličiny výsledné OAR bylo analyzováno 

metodou Monte-Carlo z důvodu nesplnění podmínek použití přístupu GUM. Vypočtené 

relativní standardní nejistoty odhadů výsledné OAR pro plně nabité elektrety a rozsah měřené 

OAR od 0 do 1500 Bq.m-3 se pohybují mezi 6 až 10%. Výsledky však ukázaly, že souvislost 

vypočtených odhadů výsledné veličiny OAR a jejich standardních nejistot není jednoznačná, 

a že hodnota standardní nejistoty se odvíjí i od vyšší pomocné hodnoty, která je do výsledné 
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OAR započítávána s menší váhou a při dosažení dostatečné velké hodnoty její podíl klesne až 

na nulu. Výsledná hodnota veličiny OAR i nejistota jejího odhadu je tedy v takovém případě 

dána jen hodnotou odhadu veličiny nižší pomocné hodnoty. Hodnota standardní nejistoty 

kopíruje chování vyšší pomocné hodnoty: nejdříve se zvyšující se hodnotou výsledné OAR 

její nejistota roste a v okamžik daný rozdílem pomocných hodnot, začne klesat a poté 

stagnuje. Z hlediska managementu rizik autorka doporučuje, aby stávající metoda byla 

využívána v případech, která nepovedou k rozhodování o opatřeních spojených se závažnými 

dopady na ohrožení lidského zdraví nebo s ekonomické náklady spojenými s ochranou 

obyvatel. V takových případech by si uživatel tohoto měřícího systému však měl uvědomovat, 

že potlačuje vyšší hodnoty. Na druhou stranu v případě, že se bude jednat o závažná 

rozhodnutí týkající se velkého počtu obyvatel a jejich případných závažných onemocnění, 

a nebo velkých ekonomických nákladů, a naměřené pomocné hodnoty se od sebe budou příliš 

lišit, autorka shledává jako korektnější, provést opakovaná měření a postupovat standardními 

metodami používanými v metrologii. 

Pravděpodobnostní přístup (kapitola 10) k hodnocení nejistot Systému RM-1 ukázal, 

že s pravděpodobností 0,907 – 0,924 bude výsledek měření Systémem RM-1 v intervalu 

do 20% od očekávané (referenční) hodnoty. Tento závěr tedy potvrzuje robustnost Systému 

na měření OAR, kde je dovolená chyba 20%. Kromě toho pravděpodobnostní přístup 

a následný statistický test potvrdil vliv vyšších absolutních vlhkostí (nad 9,1 g.m-3) 

na výsledky měření. Výsledky pravděpodobnostního přístupu jsou o to přínosnější, jelikož se 

opírají o reálné naměřené hodnoty experimentálních měření ve skutečných objektech. 

Cílem disertační práce bylo navrhnout metodu stanovení nejistoty měření OAR 

v budovách Systémem pro integrální elektretovou dozimetrii radonu RM-1. V průběhu řešení 

disertační práce se ukázalo, že podmínky použití analytické metody podle směrnice GUM 

pro hodnocení nejistoty výsledné hodnoty OAR nejsou splněny. Na základě těchto poznatků 

autorka navrhuje, aby pro stanovení nejistot měření OAR Systémem RM-1 byla použita 

simulační metoda s využitím software, který byl pro tyto účely specielně vytvořen v rámci 

předkládané disertační práce. Cíl disertační práce tedy byl splněn. 

Důležité výsledky i navrhované postupy byly mj. publikovány v podobě článků 

ve dvou recenzovaných časopisech [84][85] a ve dvou zahraničních impaktovaných 

časopisech [80][81], z toho publikace [81] má již 6 citací [96][99][100][101][102][103].  
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