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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 Safety Management. 

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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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. [6] Výraz „nejistota“ znamená pochyby, a proto v nejširším smyslu znamená „nejistota 
měření“ pochybování o platnosti výsledku měření. Jednotný mezinárodní pokyn GUM [19] 
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. [3][11] 
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 [16], 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. [3] 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 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. 

2 Nejistoty měření 

2.1 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 [19]) 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 [18].  
JCGM převzal odpovědnost za tyto dva dokumenty.  
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. 

2.2 Definice nejistoty měření obecně (podle GUM [19]) 
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 [18] 
(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 
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 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. 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. 

2.3 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 1 Hodnocení nejistoty měření použitím přístupu GUM na základě zákona o šíření nejistot 

pro nekorelované vstupní veličiny [19] 

 
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: 
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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 
 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.  
 

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), 
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 2.3 se však autorka zabývá jen přístupem zákona o šíření nejistot. Ostatními 
metodami se autorka blíže zabývá v následujících kapitolách 2.4 a 2.5. 
 

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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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: 
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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: 
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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 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  
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Jestliže tato změna je vytvářena standardní nejistotou odhadu xi, pak odpovídající rozptyl y je  
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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 % [25][32]. 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% 
[25][32]. 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.  

2.4 Statistické odhady simulační metodou Monte-Carlo 
Schéma postupu stanovení nejistot měření metodou Monte - Carlo (dále jen MC) je graficky 
zobrazeno na obrázku, viz Obrázek 2. 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 2 Hodnocení nejistoty měření použitím přístupu GUM na základě zákona o šíření 

nejistot pro nekorelované vstupní veličiny [19] 

 
Níže popsaná metoda Monte-Carlo je praktická alternativa k vyhodnocování nejistot podle pokynu 
GUM, tedy zákona o šíření nejistoty popsaném v kapitole 2.3. 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. 

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 [21]. 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: 
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Pro odhad disperze (tedy rozptylu) se v případě nezávislých  simulací ξi obvykle užívá statistika: 
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Podle literatury [69] právě rozptyl resp. směrodatná odchylka vyplývající z rovnice (17) udává 
hodnotu standardní nejistoty odhadu výstupní veličiny, tedy výběrového průměru (rovnice (16)). 
 
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 [11]. 

2.5 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 [22]. Praktická část 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: 
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3 Hodnocení 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 2.3.  
 
Je potřeba rozlišovat výstupní veličinu kalibrační funkce, což je pomocná hodnota AR a dále pak 
výstupní veličinu funkce pro výpočet váženého průměru, 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. 
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 2.3. 
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 1 byly všechny vstupní veličiny kalibrační funkce konstantní 
a zároveň se měnilo počáteční napětí elektretu. Na ukázku je tato metoda uvedena v tabulce níže 
(Tabulka 1). 
 

Tabulka 1 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 1 Závislost AR na napětí UP 
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Graf 2 Závislost AR na napětí UK 

 

 
 

Graf 3 Závislost AR na době expozice tE 
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Graf 4 Závislost AR na dávkovém příkonu gama záření 

 
Z tvaru křivky, viz Graf 3, 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 1, Graf 2 a Graf 4, 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 [26][30]) 
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. 

3.1 Stanovení hodnot odhadů vstupních veličin kalibrační funkce a jejich 
standardních nejistot 

3.1.1 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 5 modrá křivka.  

 
Graf 5 Relativní standardní směrodatná odchylka měřených hodnot v závislosti na dávkovém 

příkonu [51] 

 



 
Graf 6 Výsledky rozdělení četnosti naměřených hodnot [51] 

 
Je zřejmé, že v případě naměřených hodnot dávkového příkonu se jedná o normální rozdělení, viz 
Graf 6. 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 2.3). 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). Standardní 
nejistota je tedy dána například 

1
..

12,0 .017,00168,014,012,0)( −≅=⋅=⋅= hGyDDu
GDGG µσ  (19) 

1
..

26,0 .037,00369,014,026,0)( −≅=⋅=⋅= hGyDDu
GDGG µσ  

(20) 

 

 

3.2 Stanovení hodnot složek kombinovaného rozptylu )(2
Rc Au veličiny AR  

Tato kapitola je dalším krokem ke stanovení kombinované standardní nejistoty odhadu výstupní 
veličiny AR. V kapitole 2.3 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. 

3.2.1 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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Rozptyl )(2

RU Au
P

 odhadu AR pocházejícího z odhadu počátečního napětí tedy byl vypočten 

podle vztahu 
 22 ))(()(

PP UPRu cUuAu ⋅=
 

(22) 

kde standardní nejistota VUu P 58,0)( =  a koeficient citlivost 
Puc je funkcí UP, UK, tE, DG, KR a KG 

podle rovnice (21). 
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 Koeficient citlivosti má tvar relativně složité funkce (21), 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 7. 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. 



 
Graf 7 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. 

3.3 Stanovení nejistoty výstupní veličiny AV týkající se pomocných hodnot  
Podobně jako při stanovování nejistot v předešlých kapitolách např. 3.2, 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
1 A

A
c V

A
∂

∂
= ,
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A
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A
∂

∂
=  (23) 

 
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: 

1Ac = e^126·(e^(504·A2/(A1 + A2))·(e^(504·A2^2/( A1 + A2)^2)·( A1 + A2)^3 +  

504·A2·e^(504·A2^2/( A1 + A2)^2)·( A1^2 - 2· A1·A2 + A2^2)) +  

e^(1008·A2^2/( A1 + A2)^2 + 126)·( A1 + A2)^3)/(( A1 + A2)^3·(e^(504·A2/( A1 + A2))  

+ e^(504·A2^2/(A1 + A2)^2 + 126))^2) 

(24) 

2Ac = e^(504· A2/( A1 + A2))·(e^(504· A2/( A1 + A2))·( A1 + A2)^3 -  

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) 

(25) 
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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 
2.3), dále aplikovat ve stanovování nejistoty výstupní veličiny AV. Autorka byla tedy nucena využít 
jinou než analytickou metodu, a to simulační metodu Monte Carlo. 

4 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. [21] 
Prostředí MS Excel bylo zvoleno autorkou vzhledem k dostupnosti, jednoduchosti zobrazení 
a zkušenostem autorky s tímto programem.  

4.1 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 3. 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 3). 

 
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 3 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 4 zobrazuje ukázku těchto výsledků výpočtů. 
 
Výsledky (výpočty)

Deterministické Stochastické

Radon 436 437

Gama 41 35

Pomocná hodnota AR,1 395 402

 
Obrázek 4 Výpočet deterministické a stochastické hodnoty veličiny AR,1 

 
Obrázek 5 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 5 Výsledky simulací MC pro veličinu AR,1   

 
Tabulka výsledků (Obrázek 5) 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.  
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 [19]). 
Jak si lze všimnout, uvedené příklady výpočtů MC (Obrázek 3, Obrázek 4, Obrázek 5) se opírají 
o totožné vstupní hodnoty jako u výpočtu zákonem o šíření nejistoty (analytickou metodou GUM, 
kapitola 3). Ukázka výsledků simulací MC pro další vstupní hodnoty jsou na následující tabulce 
(Tabulka 2). Porovnáním výsledků v tabulce s výsledky zákona o šíření nejistoty 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 2 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 
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 2. 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 8, Graf 9). 
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Graf 8 Grafická ukázka výsledků simulací MC - závislost nejistoty na odhadu AR 

 
Standardní nejistota roste se zvyšujícím se odhadem pomocné hodnoty, viz Graf 8. 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 (26) 

Koeficient determinace R2 je 0,9989. 
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Graf 9 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 9). 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. 

 
Graf 10 Závislost odhadu výsledné veličiny AV na vyšší pomocné hodnotě AR,2 
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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 11).  
 

 
Graf 11 Grafické znázornění vzájemného vztahu standardní nejistoty odhadu AV a odhadu vyšší 

pomocné hodnoty AR,2  

5 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 [22]. 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 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 např. v publikaci autorky [30]. Uvedené pravděpodobnostní modely tedy zahrnují 
náhodné chyby, chyby způsobené mikroklimatickými podmínkami v místnosti a/nebo další 
potenciálně možné vlivy. 

5.1 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 
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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, 

− 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 3 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 
12) a následující tabulce (Tabulka 4), 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), 

− 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 4 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 12 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 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).  

5.1.1 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 5.  
 

Tabulka 5 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 5, H0 je: P0 = 295/1475= 0,2. 
Tabulka 6 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. 

Sdružené  0,6           0,8       1,2      1,4             1,6 
Intervaly kvality 

Sdružená pravděpodobnost (P0) Bodový odhad (p) 

1,000 
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0,000 

 



 
Tabulka 6 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 7 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. 
 

Tabulka 7 Výsledky χ
2
 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. 

6 Shrnutí nejdůležitějších výsledků 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. Vybrané 
experimenty a jejich následné publikace ([27][22]) 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.   
 
V prvním kroku disertační práce 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. 
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 [19]).  
Druhý krok k dosažení cílů disertační práce vedl ke statistické analýze naměřených hodnot 
Systémem RM-1. 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. 
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.  
Další kroky disertační práce se týkaly 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  
radonu. 
Pro ověření správnosti použití přístupu GUM autorka využila i simulační metody Monte - Carlo, 
která výsledky přístupu GUM pro pomocné hodnoty potvrdila. 
Při další studii vztahu pro určení výsledné OAR (váhové funkce) autorka výpočty ověřila, že 
nejistota výsledné hodnoty je dána právě vzájemným poměrem mezi dvojicí naměřených 
pomocných hodnot, a tedy dalším zdrojem nejistot se jeví i samotný princip výpočtu výsledné 
OAR.  
Kapitola týkající se statistické analýzy skutečně naměřených hodnot uvádí příklady nejistot 
způsobených náhodnými vlivy při různých okolních podmínkách. Jedná se o více než 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. Naproti tomu 
v kapitolách 3 a 0 jsou analyzovány systematické vlivy, které se vyskytují při jakémkoliv měření. 
Jsou totiž dány vlastnostmi Systému a způsobem vyhodnocení naměřených hodnot. Předpokládá se, 
že se tyto vlastnosti nijak nemění a při vyhodnocování měření se postupuje vždy stejně. 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. Případný menší 
rozdíl je pravděpodobně způsoben jen odlišnou metodou vyhodnocování. 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 pokračovala pouze simulační metodou Monte-
Carlo, která díky své robustosti nevyžaduje splnění podmínky linearity analyzovaného 
matematického vztahu. Při analýze výsledků, tedy vypočtené standardní nejistotě odhadu AV, 
autorka narazila na další 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. 
Kapitola 4 přistupuje k hodnocení kvality a spolehlivosti měření Systémem RM-1 z jiného pohledu 
než kapitola 3 a 0, a to z pohledu pravděpodobnostního. Cílem kapitoly 0 bylo na základě výsledků 
experimentálních měření 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 5.1.1. 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 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 nesprávného výsledku měření je nejvýše 9%. 
Tento závěr tedy potvrzuje robustnost Systému na měření OAR, kde je dovolená chyba 20%. 
Statistický test tento závěr jen potvrdil. 
 
 

Disertační práce vznikla za podpory projektů výzkumu a vývoje interní grantové soutěže FBI VŠB-
TUO č. IGS040/2101/BI0408021 Rozvoj laboratoře přírodní radioaktivity [35] 
a IGS040/2101/BI0409031 Radonová diagnostika a statistické vyhodnocení jejích výstupů [36] 
a dále pak za podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji dotační titul č. 5, číslo smlouvy 
01737/2010/RRC. 

7 Závěr 
Tato disertační práce detailně analyzuje zdroje nejistot měření Systémem RM-1 [42] třemi přístupy: 
analytickým (podle GUM [19]), 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 např. projekt a v oblasti praxe je doporučován SÚJB [61] 
pro primární monitoring úrovně OAR při vyhledávání domů se zvýšenou OAR v rámci 
Radonového programu ČR [15]. Přínosem disertační práce je i fakt, že takto detailní vyhodnocení 
nejistot široce využívaného Systému RM-1 doposud nebylo provedeno. Analýza nejistot Systému 
RM-1 byla primárně provedena podle mezinárodního dokumentu GUM, který je respektován 
i mezinárodními ISO normami např. [7]. Uvedený dokument stanovuje pravidla pro vyjádření 
nejistoty měření v oblastech mezinárodní normalizace, kalibrace, akreditace laboratoří 
a metrologických služeb [19]. 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 3) i simulační přístup (kapitola 0) 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 se pro běžné úrovně OAR 
a plně nabité elektrety pohybuje mezi 7-11,5%. Pro vyšší naměřené pomocné hodnoty relativní 
nejistota mírně klesá. Při extrémně malých úrovních OAR jsou nejistoty odhadů pomocných hodnot 
naopak neúměrně velké řádově ve stovkách procent. 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. Výsledky obou přístupů, analytického a simulačního, se 
lišily jen o necelé 3%, což svědčí o správném použití analytického přístupu podle GUM.  
Vyhodnocení 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 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 0) 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. 
Závěrem autorka poznamenává, že analytický přístup hodnocení nejistot je v porovnání se 
simulačním přístupem příliš komplikovaný a tím i náchylnější k možných výpočetním chybám 
vzhledem k nutnosti výpočtu symbolických derivací modelu Simulační přístup podává téměř stejné 
výsledky, 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. Pro účely simulačních analýz neurčitosti autorka v rámci disertační 
práce vytvořila program v prostředí MS Excel, který umožňuje automatický výpočet nejistot 
pomocných hodnot i výsledné hodnoty OAR z naměřených vstupních hodnot kalibrační funkce 
simulačním přístupem. Vytvořený program je elektronickou přílohou disertační práce. 
Důležité výsledky i navrhované postupy byly mj. publikovány v podobě článků ve dvou 
recenzovaných časopisech [26][27] a ve dvou zahraničních impaktovaných časopisech [22][23], 
z toho publikace [23] má již 6 citací [38][40][41][42][43][44].  
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