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Abstrakt 
 

Kritické srovnání výsledků zkoušek tvrdosti  
podle Rockwella HRB  

 
Náplní diplomové práce bylo zmapovat zkoušení způsobilosti zkušebních laboratoří pomocí 

mezilaboratorního porovnání, především pak přístupy k vyhodnocení mezilaboratorních 

porovnávacích zkoušek. Na základě vyhodnocení výsledků zkoušek tvrdosti podle Rockwella 

HRB pomocí zvolených přístupů byly jednotlivé způsoby porovnány a určen nejvhodnější 

z nich pro oblast fyzikálně - mechanických zkoušek. Přednost byla dána „Z-score“             

před  „En-number“  a  klasickou  statistikou. 

 

Klíčová slova 
zkoušení způsobilosti, mezilaboratorní porovnávací zkoušky, zkoušky tvrdosti podle 

Rockwella, „Z-score“, „En-number“, klasická statistika 

 

 

 

 

Abstract 
 

Critical comparison of the Rockwell hardness test results 
 

The aim of this diploma thesis was to map proficiency testing of testing laboratories              

by interlaboratory comparison, especially then approaches to assessment of interlaboratory 

comparison tests. Individual methods were confronted in terms of assessment of the Rockwell 

HRB hardness test results by using selected approaches and the most suitable for physico - 

mechanical tests area was determined. Priority was given to „Z-score“ over „En-number“     

and  classical  statistics. 

 

Key words 
proficiency testing, interlaboratory comparison tests, Rockwell hardness tests, „Z-score“,   

„En-number“, classical statistics   
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Seznam zkratek 
MPZ   - mezilaboratorní porovnávací zkoušky 
 
SČZL   - Sdružení českých zkušeben a laboratoří 
 
MPA   - metodický pokyn pro akreditaci 
 
ČSN   - Česká technická norma 
 
EN   - Evropská norma 
 
ISO   - International Organization for Standartization 
 
IEC   - International Electrotechnical Commission 
 
MMPZ   - mezinárodní mezilaboratorní porovnávací zkoušky 
 
NAO   - Národní akreditační orgán 
 
ČIA   - Český institut pro akreditaci, o.p.s. 
 
EUROLAB-CZ  - Asociace českých měřicích, zkušebních a analytických laboratoří 
 
ÚNMZ   - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví   
 
ILAC   - International Laboratory Accreditation Cooperation 
 
EAL   - European Cooperation for Accreditation of Laboratories 
 
EURACHEM   - A Focus for Analytical Chemistry in Europe 
 
PP   - pilotní pracoviště 
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1 Úvod 
Téma této diplomové práce bylo zadáno jakožto teoretické katedrální téma. 

Vypracování však bude založeno na zcela praktických podkladech a cílem je, aby i výsledky 

práce byly dále využitelné v praxi. Zadání se řadí do oblasti zkušebnictví a konkrétně se bude 

věnovat zkoušení způsobilosti zkušebních laboratoří, které provádějí fyzikálně - mechanické 

zkoušky kovových materiálů.  

 

K získání teoretického přehledu o řešené problematice bude nejprve pojednáno           

o principech, typech a postupech zkoušení způsobilosti laboratoří. Předně bude rovněž 

představena činnost a systém řízení kvality společnosti, která je organizátorem 

mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Speciální pozornost by měla být věnována 

vyhodnocování výsledků mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, neboť to bude stěžejní 

základ k praktické části této práce. Neoddělitelnou součástí teoretické části bude rovněž 

přiblížení jedné z mechanických zkoušek materiálu, konkrétně zkoušky tvrdosti podle 

Rockwella, protože výsledky právě této zkoušky budou v rámci předkládané práce 

vyhodnocovány. 

 

Hlavním cílem zadání je na základě reálných výsledků zvolit nejvhodnější způsob 

vyhodnocování MPZ pro fyzikálně - mechanické zkoušky. Ke statistickému zpracování budou 

použita reálná data z mezilaboratorního porovnání, která byla v té době vyhodnocena dnes již 

nepoužívaným způsobem. Proto budou dále výsledky vyhodnoceny podle současně 

používaného přístupu. Dílčím cílem je zvolit pak pro porovnání třetí přístup, který dosud 

nebyl pro hodnocení výsledků fyzikálně - mechnických zkoušek aplikován. Po komplexním 

numerickém a grafickém zpracování dat by měly být porovnány výsledky MPZ při hodnocení 

zkušebních laboratoří a zdůvodněna volba nejvhodnějšího přístupu k vyhodnocování. 
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2 Charakteristika společnosti JTC  
 Organizace JTC byla založena v roce 1997. Působí jakožto poradenská, konzultační, 

přednášková a hodnotící organizace v oblasti zkoušení materiálů. Dále rovněž vykonává 

činnost soudního znalce pro různé technické obory. Vedoucím společnosti je Doc. Ing. 

Miloslav Jakob, CSc. Sídlo organizace se nachází v Ostravě - Porubě. Při provádění zkoušek 

způsobilosti, činnostech soudního znalce a přednáškové činnosti se využívají prostory 

hodnocených organizací nebo vhodné místnosti pro přednášky a školení. Společnost JTC je 

členem SČZL a má oprávnění používat razítko SČZL. Tato společnost je organizátorem 

veškerých zkoušek způsobilosti zkušebních laboratoří pomocí mezilaboratorního porovnání 

pro mechanické zkoušky. [1] 

 

 I když nebyl stanoven požadavek akreditace organizace JTC, bylo rozhodnuto 

zpracovat pro její činnost příručku kvality podle materiálů akreditace organizací s obdobným 

zaměřením. Příručka kvality byla zpracována podle metodických pokynů Českého institutu 

pro akreditaci, o.p.s. MPA 10–01-05 [2], aplikujících normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

[3]. [1] 

 

2.1 Činnosti společnosti JTC 

Činnosti vykonávané společností JTC se dají rozdělit do 3 skupin [1]: 

1. Oblast MPZ a MMPZ 

2. Přednášková, poradenská a konzultační oblast 

3. Hodnotící oblast 

 

V oblasti MPZ a MMPZ organizace: 

• zajišťuje homogenní zkušební materiál (entitu), zpracování postupů pro provádění 

zkoušek způsobilosti zkušebních laboratoří normalizovanými metodami a metodami, 

jejichž použitelnost byla dlouhodobě ověřena rutinním každodenním používáním 

zkušebními laboratořemi a které jsou používány i v řadě jiných laboratoří, 

• zabezpečuje předání zkušebních entit do zapojených zkušebních laboratoří a dohled   

nad prováděnými zkouškami,  

• používá při vyhodnocování výsledků zkoušek nejnovější platné dokumenty: normy       

a směrnice,  



 5

• zajišťuje zpracování závěrečných zpráv a diplomů. Při jejich předávání na pracovním 

semináři, kde je proveden rozbor výsledků, spolupracuje se zástupci NAO - ČIA. 

 

 Do připravovaných materiálů pro přednášky společnost JTC zahrnuje nejnovější 

poznatky z daných oblastí a využívá je při přednáškové činnosti, i v oblasti poradenské            

a konzultační.  

 

 Hodnotící oblast zahrnuje především práce při posuzování jako soudní znalec          

pro technické obory.  

 

 Dále organizace JTC posuzuje, zda mají zkušební laboratoře stanoveny validační 

parametry pro každou posuzovanou metodu, kterými je doložena vhodnost použití metody     

pro daný účel. 

 

 Organizace je odpovědná za veškerou svoji činnost vedoucí k naplňování potřeb 

zákazníků, kterou provádí v souladu s požadavky normy a akreditačních orgánů. K této 

odpovědnosti se organizace hlásí i ve své politice kvality. [1] 

 

2.2 Systém řízení kvality společnosti JTC 

 Společnost JTC má dokumentovaný a udržovaný systém managementu kvality podle 

požadavků [1]:  

• směrnice ISO/IEC Guide 43:1997 Zkoušení způsobilosti pomocí mezilaboratorních 

porovnání,   

• metodických pokynů pro akreditaci MPA 10-01-05 [1] k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025 

Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním 

systému České republiky a 

• metodických pokynů pro Zkoušení způsobilosti MPA 30-01-04.  

 

 Příručka kvality je základním dokumentem popisujícím tento zavedený systém kvality. 

Organizace JTC má pro provádění veškerých činností zpracované vlastní postupy, které 

vychází z platných technických norem, směrnic a pokynů.  
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 Pracovníci organizace JTC mají povinnost dbát v rámci svých činností na jejich plnění 

v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a dokumentem ISO/IEC Guide 43-1.                  

Za dodržování systému kvality a soulad s požadavky této normy je odpovědný manažer 

kvality.  

 

 Organizace JTC využívá zavedený systém řízení kvality ke svému dalšímu růstu         

a rozvoji. Jeho cílem je neustálé zlepšování činnosti organizace JTC a zvyšování spokojenosti 

zákazníků. [1] 
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3 Zkoušení způsobilosti pomocí MPZ 

3.1 Organizování programů zkoušení způsobilosti 

Zkoušení způsobilosti je využití mezilaboratorního porovnání pro stanovení výkonu 

jednotlivých laboratoří pro určitý typ zkoušek nebo měření a pro jeho plynulé monitorování. 

Kromě toho se mezilaboratorní porovnání mohou použít pro [4]:  

• zjišťování problémů v laboratořích a iniciaci nápravných opatření týkajících se např. 

výkonů jednotlivých pracovníků nebo kalibrace přístrojů, 

• stanovení efektivnosti a srovnatelnosti nových zkušebních a měřících metod a jejich 

porovnání se zavedenými  metodami,  

• posílení důvěry zákazníků laboratoří, 

• identifikaci rozdílů mezi jednotlivými laboratořemi, 

• stanovení výkonnostních charakteristik metod - známých jako pilotní mezilaboratorní 

porovnání,   

• stanovení hodnot referenčních materiálů a posouzení jejich vhodnosti pro použití      

ve speciálních zkušebních nebo měřících postupech. 

 

Referenční materiál je materiál nebo látka, jejíž jedna nebo více vlastností jsou homogenní   

a jsou vhodné pro kalibraci přístrojové techniky, hodnocení metody měření nebo                  

pro stanovení vlastností materiálů. [4]  

 

Laboratoře se účastní zkoušek způsobilosti, protože jim to umožňuje objektivně 

posoudit a prokázat spolehlivost získaných dat. Mezi hlavní výhody programů zkoušení 

způsobilosti patří posouzení schopností laboratoří provádět zkoušky kvalifikovaným 

způsobem. Toto posouzení může být ze strany zákazníků, tedy interní, nebo např. 

akreditačními či řídícími orgány. Právě pro zákazníky je nejdůležitějším důvodem               

pro realizaci těchto programů získání důvěry v trvale spolehlivé výsledky zkušebních nebo 

kalibračních laboratoří. Akreditační orgány používají programy zkoušení způsobilosti          

při akreditaci laboratoří. Norma ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005 [3] doporučuje laboratořím 

účast v programech mezilaboratorního porovnání jakožto jeden ze způsobů zajišťování 

kvality výsledků zkoušek a kalibrací. [4] [5] 

 



 8

 Většina z programů zkoušení způsobilosti funguje na principu porovnání výsledků 

zkoušek a měření získaných ve dvou nebo více laboratořích. Rozdílnými rysy postupů 

zkoušení způsobilosti jsou povaha zkušební položky, používané metody a počet zúčastněných 

laboratoří. Mezi obvyklé typy programů zkoušení způsobilosti patří [4]: 

 

Programy porovnávacích měření 

 U těchto programů se zkoušení provádí na jedné zkušební položce, která je postupně 

rozesílána z jedné zúčastněné laboratoře do druhé. Výsledky jednotlivých měření jsou 

porovnávány s referenční hodnotou stanovenou referenční laboratoří, která má být v zemi 

nejvyšší autoritou v dané oblasti. Příkladem položek, které jsou používány pro tento druh 

zkoušení způsobilosti jsou zkušební standardy (např. měrky, přístroje, rezistory). 

  

Mezilaboratorní programy zkoušení 

 Tyto programy zkoušení způsobilosti se provádějí na vzorcích materiálu ze stejného 

zdroje, které jsou předány všem zúčastněným laboratořím pro souběžné provedení zkoušek.   

U těchto zkušebních vzorků je třeba zajistit, aby byly dostatečně homogenní. Jako příklad 

vzorků zkušebních položek pro tento typ zkoušek je možné uvést potraviny, tělní tekutiny, 

vodu, půdu a nejrůznější přírodní materiály. Po provedení zkoušek se získané výsledky 

odevzdají organizátorovi programu, který je vyhodnotí, porovná se vztažnými hodnotami       

a určí vyhovující a nevyhovující laboratoře.  

 Zvláštním typem těchto programů jsou programy zkoušení dělené úrovně, kdy jsou 

podobné, avšak ne shodné, úrovně měřené veličiny zahrnuty do dvou oddělených zkušebních 

položek. Toto je vhodné pro hodnocení přesnosti laboratoře pro určitou úroveň měřené 

veličiny.  

 

Programy zkoušení dělených vzorků 

 Tento typ programů je zvláštní formou zkoušení způsobilosti, který zahrnuje 

porovnání výsledků získaných malou skupinou laboratoří, často pouze dvou. Zkoušky se 

provádějí na vzorcích z výrobku nebo materiálu, které jsou rozděleny na dvě, nebo více částí, 

kdy každá ze zúčastněných laboratoří zkouší jednu část každého vzorku.  

 

Kvalitativní programy 

 Tento typ programů může zahrnovat např. přípravu zkušebních vzorků s přídavkem 

určité složky od organizátora programu, či charakterizování určité specifické entity         



 9

(např. druh azbestu, identifikovaný určitý patogenní organismus, atd.). Programy kvalitativní 

povahy nevyžadují účast více laboratoří.   

 

Programy se „známou hodnotou“ 

 Pro tento typ programů se mohou připravovat zkušební vzorky s předem známým 

výsledkem zkoušky. Pak se hodnotí schopnost laboratoře provádět zkoušku a je možné 

porovnat číselný údaj se vztažnou hodnotou. Opět se do takového programu může zapojit       

i pouze jediná laboratoř.  

 

Programy zaměřené na dílčí procesy 

 Tyto programy posuzují schopnost laboratoře např. zpracovat a vyhodnotit určitý 

soubor dat nebo odebrat a připravit zkušební vzorek. Jedná se tedy o způsobilost provádět 

pouze určitou část celkového zkušebního nebo měřicího procesu.  

 

Vztažná hodnota je hodnota přisuzovaná jednotlivé veličině a přijatá (někdy konvencí) jako 

hodnota s vyhovující nejistotou.[4] 

Nejistota měření je parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl 

hodnot měřené veličiny. [4]  

 

 Laboratoře pro programy mezilaboratorního porovnání jsou buď navrženy Českým 

institutem pro akreditaci, o.p.s., protože dané laboratoře byly pro provádění určitých zkoušek 

akreditovány, nebo byla pilotním pracovištěm nabídnuta účast v programu neakreditovaným 

zkušebním laboratořím organizovaným v SČZL nebo v jiných organizacích EUROLABu-CZ, 

nebo se do programu přihlásí laboratoře, které se dozvědí o organizaci MPZ z Věstníku 

ÚNMZ. [8] 

 

3.2 Požadavky na organizátory programů zkoušek způsobilosti 

 Organizátorům se doporučuje mít zavedený a udržovaný systém řízení kvality. Tento 

systém má být popsán v příručce kvality. Příručka kvality stanovuje strategii, orientaci, 

politiku a postupy, jejichž existence zajistí kvalitu programů zkoušení způsobilosti, důvěru 

účastníků i jejich zákazníků. Plnění příslušných požadavků na management kvality má být 

doloženo certifikací nebo akreditací provedenou uznávaným orgánem. [4] 
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 Požadavky pro organizaci zkoušek způsobilosti jsou shrnuty v metodickém pokynu 

pro akreditaci MPA 20-01-08. Tento metodický pokyn obsahuje překlad pokynu ILAC Guide 

13:2007, který v sobě slučuje požadavky normy ISO/IEC 17025:2005, tedy i ISO 9001:2000, 

a pokynu ISO/IEC Guide 43:1997. Mimo to jsou v metodickém pokynu uvedeny interpretace, 

návody a specifické požadavky doplněné ČIA. [5] Požadavky stanovené ve zmíněném 

pokynu jsou rozděleny na požadavky na management a odborné požadavky. [6] 

 

Požadavky na management 

 V rámci této části si organizace má stanovit organizační strukturu, pravomoci              

a odpovědnosti všech zaměstnanců, definovat systém managementu a vyhlásit politiku a cíle 

kvality. Řízení dokumentů vyžaduje zpracování dokumentovaného postupu pro tento proces, 

jež má zahrnovat postupy pro schvalování, vydávání, identifikaci, aktualizaci, distribuci          

a další nezbytné úkony při řízení dokumentace. Musí být vytvořeny i další povinné 

dokumentované postupy a ty postupy, které organizace potřebuje pro efektivní vykonávání 

svých činností. Dále si organizace musí nadefinovat způsoby přezkoumávání požadavků, 

nabídek a smluv, nakupování služeb, dodávek a subdodávek. S tím rovněž souvisí postupy 

pro výběr a hodnocení dodavatelů a subdodavatelů. Mezi nové požadavky tohoto 

aktualizovaného metodického pokynu patří zajištění důvěrných informací při jednání se 

zákazníky a politika a postupy pro řešení stížností od zákazníků a jiných stran. Dalším 

povinným dokumentovaným postupem je postup pro řízení neshodných prací, na což přímo 

navazuje povinnost neustálého zlepšování efektivity systému managementu využitím politiky 

a cílů kvality, výsledků interních auditů, analýzy dat, opatření k nápravě, preventivních 

opatření a přezkoumávání systému managementu. Je rovněž nezbytné stanovit postupy        

pro řízení záznamů, tedy jejich sběr, identifikaci, přístup, ukládání a likvidaci, a to jak           

pro záznamy o kvalitě, tak i pro odborné záznamy. Důležitou záležitostí je také ochrana          

a zacházení se záznamy a dokumenty v elektronické podobě. Všechny tyto požadavky jsou 

v podstatě srovnatelné s požadavky na systémy managementu kvality v jakékoli organizaci 

podle ISO 9001. [7] 

 

Odborné požadavky 

 Odborné požadavky tohoto metodického pokynu musí plnit organizátor a všichni jeho 

subdodavatelé. Mezi ně patří požadavky na způsobilost a znalosti pracovníků, na vhodné 

prostory, podmínky prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V rámci logistiky 

organizace a návrhu programu musí existovat postup pro proces plánování, přípravy 
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zkušebních položek a prokázání jejich homogenity a stability a návrhu statistického 

zpracování dat. Dále je nutné určit způsob volby metody nebo postupu provádění zkoušek, 

aby byl v souladu s rutinními postupy používanými v dané laboratoři a s ohledem na použité 

metody také vyhodnocovat výsledky. Další požadavky jsou věnované samotnému provádění 

programů zkoušení způsobilosti a zahrnují poskytnutí pokynů pro účastníky, postupy           

při manipulaci a skladování materiálu, jeho balení, označování a distribuci. Po provedení 

zkoušek na zkušebních položkách přichází na řadu vyhodnocování výsledků a to je spojeno 

s požadavky na analýzu údajů a záznamy, hodnocení výkonnosti a interpretaci výsledků 

prostřednictvím závěrečných zpráv. Důležitým aspektem v průběhu celého programu je 

komunikace s účastníky, která musí být zaznamenávána a archivována, aby byla snadno 

přístupná, ale také důvěrná. Musí existovat dokumentované postupy pro odvolání účastníků 

k organizátorovi, pokud nesouhlasí s posouzením své výkonnosti v programu zkoušení 

způsobilosti. Organizátor musí učinit opatření, aby se zabránilo koluzi (tajnému spolčování)    

a falšování výsledků, neboť je to považováno za podvodné jednání. Avšak za skutečnost, že 

k takové koluzi nedojde, odpovídají především samotní účastníci programu. Je zřejmé, že tyto 

odborné požadavky jsou již specifické a do systému řízení kvality je musí zahrnout pouze ty 

organizace, které se chtějí věnovat organizování programů zkoušení způsobilosti. [7] 

 

 Metodický pokyn pro akreditaci MPA 20-01-08 kromě požadavků na management      

a odborných požadavků obsahuje v příloze ještě statistické metody běžně používané            

pro zpracování údajů v oblasti zkoušení způsobilosti. Např. se jedná o metody prokázání 

homogenity a stability zkušebních položek, stanovení vztažné hodnoty a její nejistoty, 

robustní statistické metody a zpracování extrémních výsledků, včetně odstranění odlehlých 

hodnot. [5] 

 

3.3 Vyhodnocování výsledků 

 Výsledky zkoušek způsobilosti se mohou vyskytovat v mnoha formách zahrnujících 

široké rozmezí různých typů údajů podléhajících statistickému rozdělení. Statistické metody 

použité pro analýzu výsledků musí být pro příslušný případ vhodné. Pokud mají být 

vyhodnoceny výsledky účastníků, pak pro všechny zkoušky způsobilosti existují tři společné 

kroky [4]: 

• stanovení vztažné hodnoty 

• výpočet statistiky činnosti 
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• vyhodnocení činnosti 

• předběžné stanovení homogenity a stability zkušebních položek (v některých 

případech) 

 

Stanovení vztažné hodnoty   

 Existují různé metody pro stanovení vztažné hodnoty. Může být vyjádřena známou 

hodnotou, tedy z výsledků, které jsou stanoveny specifickou zkušební položkou               

(např. výrobou nebo ředěním), referenční nebo certifikovanou referenční hodnotou, hodnotou 

stanovenou z výsledků expertních laboratoří nebo hodnotou stanovenou z výsledků 

zúčastněných laboratoří, tzn. některou z konsensuálních metod. Tou je pak, pokud hovoříme 

o kvantitativní hodnotě, určitá „střední hodnota“ pro příslušnou porovnávanou skupinu. Může 

to být průměr, nebo některá z robustních charakteristik, tedy medián či modus. [4]  

 Např. u MPZ u zkoušky tahem, kdy každá laboratoř provádí zkoušku na 10 shodných 

zkušebních tyčích, tedy získá 10 výsledků každé měřené veličiny, se za vztažnou hodnotu 

považuje aritmetický průměr všech naměřených hodnot všech zúčastněných laboratoří,        

tzv. celorepublikový průměr.  

 

Výpočet statistiky činnosti 

 Výpočet statistiky činnosti lze také provádět mnoha způsoby. Zde budou pro příklad 

uvedeny dva, jeden z klasických statistických metod a druhý z robustních metod [8]: 

 

3.3.1 Klasické statistické hodnocení 

 U této metody je vhodné před vlastním výpočtem provést posouzení symetričnosti 

rozdělení, např. pomocí histogramu. Dále je třeba vypočítat výběrové charakteristiky z celého 

souboru dat: 

• aritmetický průměr:                         ∑
=

=
n
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1     (1) 

• výběrová směrodatná odchylka:      ∑
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kde n je počet výsledků a xi je individuální výsledek. 

Kritériem   vyhovujících   výsledků   MPZ    dle   EAL-G6  je   pak   pásmo   určené   mezemi  

 )1(2 −⋅±= ni sxx  ; resp. )1(3 −⋅±= ni sxx      (3) 
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nebo  se  dá  pásmo  vyhovujících  výsledků vyjádřit  v podílovém  tvaru 
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Z ,     (4) 

 kde  pak  vyhovující  výsledky  musí  splňovat  nerovnost 

 2<Z  ; resp. 3.<Z  

 

3.3.2 Hodnocení metodou robustní statistiky 

Je to taková metoda, jejíž výsledky hodnocení nejsou ovlivněny přítomností 

extrémních (odlehlých) hodnot. Robustním ekvivalentem aritmetického průměru je medián 

x~ . Pro další výpočty je nutné stanovit normalizované mezikvartilové rozpětí IQRnorm, které je 

ekvivalentní hodnotě výběrové směrodatné odchylky u klasické statistické metody. 

Normalizované mezikvartilové rozpětí se stanoví jako  

 7413,0)( 25,075,0 ⋅−= xxIQRnorm ,      (5) 

kde konstanta 0,7413 je reciproká hodnota šířky mezikvartilového rozpětí u normálního 

normovaného rozdělení N(0,1).  

Kritérium    vyhovujících  výsledků   MPZ   je   pak   opět   dle    EAL-G6    určeno    pásmem 

 normi IQRxx ⋅±= 2~  ; resp. normi IQRxx ⋅±= 3~  ,    (6) 

které  je  častěji  vyjádřeno  pomocí  „Z-score“ 
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==  ; resp. 
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3
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==  ,     (7) 

kde  je splnění nerovnosti  stejné, jak  bylo uvedeno  u  klasické statistiky  vyjádřené podílem, 

2<Z  ; resp. 3.<Z  

 

Vyhodnocení činnosti 

Možnost vyhodnocení bude představena na kritériích uvedených v rámci výpočtu 

statistiky činnosti. Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění dané laboratoře většinou závisí jak 

na individuálních výsledcích měření, tak na určité „střední hodnotě“, tedy průměru                 

či mediánu, všech výsledků měření u dané laboratoře.  

Laboratoř je považována za vyhovující: 

• splňuje-li individuální výsledek laboratoře podmínku )1(2 −⋅±< ni sxx  a výsledek 

aritmetického průměru všech výsledků zkušební laboratoře podmínku )1(2 −⋅±< ni sxx  
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• vyhovují-li hodnoty „Z-score“ v robustní statistice jak u individuálních výsledků, tak   

i mediánu „Z-score“ vyjádřeného ze všech výsledků laboratoře podmínce 2<Z . 

 

Laboratoř je považována za nevyhovující, když: 

• individuální výsledek splňuje podmínku )1(3 −⋅±≥ ni sxx  v  klasických        

statistických metodách, nebo podmínku 3≥Z  ve statistice robustní, nebo 

• je aritmetický průměr výsledků )1(2 −⋅±≥ ni sxx  nebo v robustní statistice je medián 

„Z-score“ vyjádřený ze všech výsledků laboratoře 2≥Z . 

 

Výsledek je diskutabilní a alarmující, když 

• individuální hodnota splňuje nerovnost )1()1( 32 −− ⋅±<≤⋅± nin sxxsx  u klasické 

statistiky, nebo hodnota „Z-score“ náleží do intervalu 32 <≤ Z  ve statistice robustní. 

Tyto sporné výsledky se dále projednávají se zástupci laboratoře.  

 

Přirozeně existuje mnoho způsobů a postupů vyhodnocování činnosti, které jsou 

používány v závislosti na zvolené metodě výpočtu statistiky činnosti a jejích kritériích.  

 

Pozn.: Veškeré vztahy uvedené v kapitole 4.1.3 Vyhodnocování výsledků byly převzaty 

z publikace [8] - viz Seznam použité literatury.  

 

Předběžné stanovení homogenity zkušebních položek 

Pro hodnocení výsledků zkoušení homogenity zkušebních položek mají být používány 

vhodné statistické postupy. Jeden z těchto postupů je popsán v International Harmonized 

Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories. [4] 

 

Grafické vyhodnocování 

 Pro názornou prezentaci výsledků zkoušek způsobilosti se využívá grafických 

nástrojů. Z nich se dá jednoduše určit, zda jsou výsledky laboratoře vyhovující, či ne, zda je 

rozdělení výsledků zkoušek symetrické a normální, jaká je variabilita mezi výsledky 

jednotlivých laboratoří, zda jsou na sobě naměřené výsledky závislé, apod.  

 Základním grafickým výstupem statisticky zpracovaných výsledků je graf znázorňující 

u každé laboratoře průměr jí naměřených výsledků, minimální a maximální naměřenou 
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hodnotu, přičemž je tento diagram doplněn o dvojí horní a dolní meze, tedy kritéria 

vyhovujících individuálních a průměrných hodnot, jak byla uvedena výše (viz vztah (3)).      

Je tedy okamžitě zřejmé, u kterých zúčastněných laboratoří překračuje průměr, nebo největší 

či nejmenší individuální hodnota stanovená kritéria. Analogicky se dá sestrojit takový graf   

pro medián a maximální a minimální hodnotu „Z-score“ se znázorněnými konstantními 

mezemi v hodnotách ±2 a ±3 (viz vztah (7)). [8]  

 Dále je při vyhodnocování možné použít histogram, krabicový graf či normální 

pravděpodobnostní graf k zhodnocení symetrie či normality dat, graf autokorelace k určení 

případné vzájemné závislosti výsledků a průběhový graf, který znázorní naměřená data jako 

časovou řadu, k hodnocení autokorelace a znázornění variability naměřených výsledků. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

4 Mechanické zkoušení materiálu 
 Mechanické zkoušky patří mezi destruktivní typ zkoušení materiálu, což znamená,     

že se při jejich provádění musí materiál zkušebního vzorku porušit. Mechanické zkoušky se 

dále mohou dělit na statické, které reprezentuje zkouška tečení (creep), a dynamické, které 

jsou nejčastěji zkouškou rázem v ohybu. Mezi zkoušky základních mechanických vlastností 

patří také zkoušky tvrdosti, jež se rovněž dělí na dynamické a statické. Mechanické zkoušky 

se mohou provádět za  normálních, zvýšených  či  snížených  teplot. 

 

V rámci této diplomové práce budou zpracovávány výsledky mezilaboratorních 

porovnávacích zkoušek tvrdosti podle Rockwella HRB, a proto bude vhodné princip tohoto 

druhu mechanického zkoušení materiálu přiblížit.  

 

4.1 Zkoušky tvrdosti 

 Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti deformaci cizím tělesem. Protože 

výsledky měření tvrdosti jsou značně ovlivňovány způsoby a podmínkami jejího měření, je 

složité určit její exaktní definici. Jednoduché vyjádření poměrů při zkoušce tvrdosti je obtížné 

a tvrdost nelze proto vyjádřit jednoduchou fyzikální veličinou. Všeobecně  je  tvrdost  funkcí  

řady činitelů, jako  jsou [11]: 

• elastické a plastické vlastnosti zkoušeného materiálu, rozměry zkoušeného tělesa 

• použité zatížení při zkoušce a rychlost vnikání 

• tvar a mechanické vlastnosti vnikajícího tělesa  

 

 Zkoušky tvrdosti jsou poměrně rychlé a dají se provést přímo bez další úpravy 

předmětu. V některých případech se z nich dají přepočtem získat i jiné mechanické hodnoty,              

např. pevnost. Zkouška tvrdosti se provádí vždy na povrchu předmětu. [10] 

            

 Zkouška nejčastěji probíhá na principu vtlačování cizího tělíska do zkoušeného 

materiálu. Tvrdost se posuzuje podle deformace za působení stálé síly nebo podle síly           

při stejné deformaci materiálu. Čím menší je odpor proti těmto deformacím, tím menšího 

zatížení je třeba  k dosažení určité  deformace a  tím  menší  tvrdost má zkoušené těleso. [10] 
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Existuje několik metod zkoušení tvrdosti, avšak nejrozšířenější jsou metody vtiskové. 

Nejčastěji se používá měření tvrdosti podle Brinella, Vickerse a Rockwella. Jedna z těchto 

metod bude popsána blíže. Podstatou metod je vyhodnocování velikosti trvalé deformace, 

kterou způsobí vtlačení indentoru (zkušebního tělíska)  do povrchu  kovového  materiálu. 

Čím  je  deformace  větší, tím  je tvrdost  menší. [10] 

 

4.1.1 Měření tvrdosti podle Rockwella 

Tento druh tvrdosti se zjišťuje na Rockwellově tvrdoměru jako rozdíl hloubky vtisku 

vnikacího tělesa (ocelové kuličky, nebo diamantového kužele) mezi dvěma stupni zatížení - 

předběžným F0 a hlavním F1 (zkušebním) zatížením. Účelem předběžného zatížení je 

vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchové, mnohdy i tvrdší, vrstvy materiálu. [11] 

 

Ocelová kulička je z kalené oceli a má průměr 1/16’’, což je asi 1,59 mm (HRB). 

Diamantový kužel má vrcholový úhel α = 120°, špička kužele je kulovitá o poloměru 

zakřivení r = 0,2 mm (HRA, HRC). Dva druhy vtlačovaných zkušebních tělísek u zkoušky 

tvrdosti podle Rockwella umožňují zkoušet materiál měkký, žíhaný i kalený, čili velmi tvrdý. 

[10]  

 

Diamantový kužel nebo ocelová kulička, dotýkající se povrchu zkoušeného předmětu, 

se nejprve předběžně zatíží silou 100 N (výchozí poloha pro měření hloubky vtisku). Potom 

se pozvolna zvětšuje zatěžovací síla tak, aby se za 3 až 6 sekund dosáhlo zatížení předepsané 

normou (např. předběžné zatížení silou 100 N + zkušební zatížení silou 1400 N = celkové 

zatížení silou 1500 N). Pak se zatěžující síla opět zmenšuje až na 100 N a v tomto stavu se 

zjistí přírůstek h hloubky vtisku, který nastal proti výchozí poloze při 100 N. Princip 

provádění zkoušek tvrdosti podle Rockwella za použití ocelové kuličky i diamantového 

kužele jakožto indentoru znázorňuje obrázek 4.1. Na stupnici tvrdoměru se pak odečítají 

přímo hodnoty Rockwellovy tvrdosti. [11] 
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Obr.4.1 Princip provádění zkoušky tvrdosti podle Rockwella – a) HRB, b) HRC 

 

Zkouška tvrdosti podle Rockwella je rychlá, snadná a vpichy (důlky) jsou velmi malé 

(max. hloubka 0,2 mm). U nás jsou běžně prováděny tři zkoušky tvrdosti podle Rockwella. 

Tvrdost zjištěnou při těchto zkouškách označujeme HRA, HRB, HRC. Volba Rockwellovy 

stupnice (tj. druhu vnikacího tělíska) závisí hlavně na předpokládané tvrdosti zkoušeného 

materiálu. Tvrdost HRA se určuje u slinutých karbidů a tenkých povrchových vrstev. Tvrdost 

HRB určená ocelovou kuličkou se používá pro měkčí kovy (25-100 HRB). Tvrdost HRC se 

doporučuje používat pro rozsah 20-67 HRC. Přesné hodnoty používaného zatížení                  

u zmíněných druhů zkoušek Rockwellovy tvrdosti udává tabulka 4.1. [10] 

                 

Tab.4.1 Zatížení při zkoušce podle Rockwella [N] 

Zatížení HRA HRB HRC 

Předběžné F0 98 98 98 
Hlavní F1 490 883 1373 
Celkové F 588 981 1471 

 

Největší předností Rockwellovy metody je její rychlost. Tato metoda je normalizována           

v  ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360). [10] 

 

Výše byly popsány ty nejpoužívanější, avšak ne všechny existující stupnice 

Rockwellovy tvrdosti. Přehled všech stupnic Rockwellovy tvrdosti včetně příslušných 

vnikacích těles, používaných zatížení a oblastí použití znázorňuje tabulka 4.2. [11]   
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Tab.4.2 Vnikací tělesa a zkušební síly pro různé stupnice Rockwellovy tvrdosti 

Stupnice 
tvrdosti 

Symbol 
tvrdosti Vnikací těleso Předzatížení 

F0 [N] 
Celkové zatížení 

F [N] Oblast použití 

A HRA Diamantový kužel 588,4 (60 kg) 20 - 88 HRA 

B HRB Ocelová kulička  
1,5875 mm (1/16’’) 980,7 (100 kg) 20 - 100 HRB 

C HRC Diamantový kužel 1471 (150 kg) 20 - 70 HRC 

D HRD Diamantový kužel 980,7 (100 kg) 40 - 70 HRD 

E HRE Ocelová kulička 
3,175 mm (1/8’’) 980,7 (100 kg) 70 - 100 HRE 

F HRF Ocelová kulička 
1,5875 mm (1/16’’) 588,4 (60 kg) 60 - 100 HRF 

G HRG Ocelová kulička 
1,5875 mm (1/16’’) 1471 (150 kg) 30 - 94 HRG 

H HRH Ocelová kulička 
3,175 mm (1/8’’) 588,4 (60 kg) 80 - 100 HRH 

K HRK Ocelová kulička 
3,175 mm (1/8’’) 

98,07       
( 10 kg ) 

1471 (150 kg) 40 - 100 HRK 

15 N HR 15 N Diamantový kužel 147,1 (15 kg) 70 - 94 HR15N 

30 N HR 30 N Diamantový kužel 294,2 (30 kg) 42 - 86 HR30N 

45 N HR 45 N Diamantový kužel 441,3 (45 kg) 20 - 77 HR45N 

15 T HR 15 T Ocelová kulička 
1,5875 mm (1/16’’) 147,1 (15 kg) 67 - 93 HR15T 

30 T HR 30 T Ocelová kulička 
1,5875 mm (1/16’’) 294,2 (30 kg) 29 - 82 HR30T 

45 T HR 45 T Ocelová kulička 
1,5875 mm (1/16’’) 

29,42       
( 3 kg ) 

441,3 (45 kg) 1 - 72 HR45T 

 

 

Stupnice tvrdosti N a T se rozlišují při použití stejného indentoru dle celkového 

zkušebního zatížení. Tyto stupnice se používají pro měření tvrdosti netvrzených materiálů, 

jako jsou kovy měkčí než kalená ocel nebo slinuté karbidy, nebo tam, kde jsou žádoucí mělké 

vtisky. [12] 
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5 Další přístup k vyhodnocení výsledků fyzikálně - 

mechanických zkoušek 
Směrnice pro výběr, použití a interpretaci zkoušek způsobilosti [13] vypracovaná 

pracovní skupinou organizace EURACHEM uvádí další přístupy rozboru výsledků zkoušek 

způsobilosti. Tato směrnice byla vytvořena pro použití v chemických a analytických 

laboratořích. Avšak nic nebrání její aplikaci při zkoušení způsobilosti ve zkušebních 

laboratořích zabývajících se jinými druhy zkoušek. V tomto případě bude ze zmíněné 

směrnice použit jeden z přístupů k vyhodnocování výsledků, který dosud nebyl aplikován    

pro hodnocení výsledků fyzikálně - mechanických zkoušek. Jedná se o tzv. „En-number“. 

Tento způsob vyhodnocování je již používán při mezilaboratorních porovnávacích zkouškách 

kalibračních laboratoří a byl prezentován na semináři ČIA v roce 2003, označován jako 

hodnoty „En“. [14] Zatím se však dále nerozšířil.  

 

5.1 „En-number“ 

Toto kritérium na rozdíl od  „Z-score“ či klasické statistiky počítá s nejistotami, 

konkrétně s rozšířenými nejistotami. „En-number“ se počítá dle vztahu [13]: 

22
refx

i

UU

Xx
En

+

−
=  ,        (8) 

kde 

xi je individuální výsledek měření, 

X je vztažná hodnota (certifikovaná referenční hodnota tvrdosti stanovená referenční 

laboratoří), 

Ux je rozšířená nejistota měření každé laboratoře a 

Uref je rozšířená nejistota vztažné hodnoty X stanovená referenční laboratoří.  

 

Rozšířená nejistota U se získá násobením kombinované standardní nejistoty uC 

koeficientem rozšíření k. Hodnota koeficientu rozšíření se zvolí pro normálně rozdělené 

naměřené hodnoty k = 2 a znamená, že 95% výsledků je v tomto rozmezí, což je pro praxi 

přijatelné. [15] 

CukU ⋅=          (9) 
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Kombinovaná standardní nejistota měření uC se vypočte jako geometrický součet 

nejistoty typu A a typu B [15]: 

22
BAC uuu +=  ,        (10) 

 

Standardní nejistoty typu A uA jsou stanoveny z výsledků opakovaných měření 

statistickou analýzou série naměřených hodnot, obdobně jako v případě náhodných chyb 

měření. Jejich příčiny se považují za neznámé a jejich hodnota klesá s rostoucím počtem 

měření, proto se požaduje minimálně 5 - 10 měření. [16] 

 

Standardní nejistoty typu B uB jsou získány jiným než statistickým zpracováním 

výsledků opakovaných měření. Jsou vyhodnoceny pro jednotlivé známé zdroje nejistoty 

identifikované pro konkrétní měření a jejich hodnoty nezávisí na počtu opakování měření 

(obdobně jako systematické chyby měření). Pocházejí od různých zdrojů a jejich společné 

působení vyjadřuje výsledná standardní nejistota typu B. [16] 

Zdrojem nejistot typu B jsou nepřesnosti [17]: 

• použitých měr a  měřicích přístrojů, které jsou  způsobeny nejistotami  jejich kalibrací, 

• fyzikálních konstant používaných matematických modelů měření, 

• použitých měřících metod a rozdílem mezi matematickým modelem měření a reálným 

procesem, 

• určení podmínek měření a určení ovlivňujících veličin.  

 

Standardní nejistota typu B se odhaduje pomocí úsudku na základě dostupných 

informací a zkušeností. Nejčastěji se použijí [16]: 

• údaje výrobce měřicí techniky (technické parametry použitého zařízení), 

• zkušenosti z předchozích měření, 

• zkušenosti s vlastnostmi chování materiálů a techniky a poznatky o nich, 

• údaje získané při kalibraci a z certifikátů, 

• nejistoty referenčních údajů v příručkách.  

 

Parametry zařízení pro zkoušky tvrdosti mající vliv a jsou významné pro stanovení 

nejistoty měření jsou uvedeny v tabulce 5.1 [18]. 
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Tab.5.1 Zdroje a parametry ovlivňující nejistoty měření 

Ovlivňující zdroj Parametr 
odchylky od běžné polohy 
vibrace 

Poloha/prostředí 

teplota prostředí 
tření Podávací zařízení 
odchylky v podávání 
poškození podkladové plochy 
znečištění podkladové plochy 

Podkladový stůl 

rovinnost podkladové plochy 
Rám/konstrukce pružné deformace 

odchylky přenosové rychlosti 
odchylky zkušební síly 
působení zkušebních sil bez rázů a vibrací 
kolísání zkušebních sil 
odchylky výdrže zkušební síly 
odchylky rychlosti přibližování vnikacího tělesa 

Zařízení působící zkušební silou 

odchylky rychlosti vtlačování vnikacího tělesa 
odchylky v geometrii vtisku 
deformace působící zkušební silou 
drsnost povrchu 
mechanická poškození 

Vtisk 

odchylky ve tvaru vtisku 
odchylky měřicího systému 
nelinearita měřicího systému 
zpožďování měřicího systému 

Zařízení měřící vtisk 

rozlišení měřicího systému 
chyby obsluhy 
chyby v nastavení měřicího systému 

Obslužný personál 

chyby v odečítání či interpretaci 
 

 

Standardní nejistoty typu B si mají jednotlivé zkušební laboratoře pro dané měření 

stanovovat samy. Ty to však neprovádí, a proto se pro zjednodušení počítá pouze tzv. 

nejistota zkoušení uz z výsledků opakovaných měření. Nejistota zkoušení odpovídá 

standardní nejistotě typu A, avšak zahrnuje v sobě částečně i působení nejistoty typu B, neboť 

každý výsledek měření je tímto typem nejistoty ovlivněn. Nejistota zkoušení uz je 

charakterizována standardní odchylkou aritmetického průměru [8]: 
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kde 

n je počet individuálních výsledků naměřených každou laboratoří, 

xi je individuální výsledek měření laboratoře a 

x je střední hodnota individuálních výsledků měření dané laboratoře. 

 

Pro výpočet „En-number“ tedy musí být použita místo rozšířené nejistoty měření Ux 

pouze rozšířená nejistota zkoušení Uz, tedy nejistota zkoušení uz násobená koeficientem 

rozšíření k = 2. Je to proto, že samotná nejistota typu B není známa, a nejistota zkoušení je 

tedy jediná identifikovatelná hodnota s určitou vypovídací schopností o nejistotách měření 

dané laboratoře.  

Rozšířená nejistota vztažné hodnoty Uref  bývá v kalibračních listech uvedena přímo, 

jako nejistota přidružená k referenční hodnotě, a proto už není třeba ji násobit koeficientem 

rozšíření k.  

 

Vyhodnocení MPZ pak probíhá na základě následujících nerovností [13]: 

⇒≤1En   výsledek je vyhovující 

⇒> 1En   výsledek je nevyhovující. 
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6 Zpracování výsledků  
Data, která jsou pro vyhodnocení k dispozici, jsou výsledky zkoušek tvrdosti podle 

Rockwella HRB. Tyto výsledky byly získány při MPZ pořádaných v průběhu let 2002 až 

2004. Byly to první dokončené oficielní české mezilaboratorní porovnávací zkoušky tvrdostí 

Rockwellovou metodou HRB. V roce 1997 sice byla zorganizována 1. česká kruhová 

zkouška, avšak ta skončila nezdarem, neboť destičky se posílaly poštou a v průběhu zkoušek 

byly odcizeny. [19] 

 

MPZ SČZL HRB byly zaevidovány v národním programu zkoušek způsobilosti          

a původně se do nich přihlásilo 12 zkušebních laboratoří. Jejich počet se v průběhu 

prováděných MPZ zvyšoval a nakonec se jich zúčastnilo celkem 18 zkušebních laboratoří. 

Pro účast v MPZ byly zástupcem ČIA vybrány zkušební laboratoře s  akreditací pro uvedený 

typ zkoušek a dále byla nabídnuta možnost účasti všem zkušebním laboratořím, které tyto 

zkoušky provádí. Do MPZ se dále přihlásily i zkušební laboratoře, které se o jejich realizaci 

dozvěděly z webových stránek SČZL nebo ČIA. Každá laboratoř vystupovala                    

pod určitým písmenným označením (A až S), kvůli zajištění anonymity výsledků. Údaje     

pro rozklíčování jsou uvedeny pouze ve dvou výtiscích zpráv uložených v ČIA                   

a v sekretariátu pilotního pracoviště MPZ. Každá zkušební laboratoř má svůj kód uveden     

na titulní straně své závěrečné zprávy. 

Laboratoře se účastnily zkoušek způsobilosti, protože jim to umožnilo objektivně 

posoudit a prokázat spolehlivost naměřených dat. Mezi hlavní výhody programů zkoušení 

způsobilosti patří posouzení schopností laboratoří provádět zkoušky kvalifikovaným 

způsobem. Většina z programů zkoušení způsobilosti funguje na principu porovnání výsledků 

zkoušek a měření získaných ve dvou nebo více laboratořích. Účelem těchto MPZ bylo 

porovnání výsledků jedné za základních zkoušek mechanických vlastností prováděných 

v různých zkušebních laboratořích. Cílem byl příspěvek k odstranění eventuelních vlivů        

na vznik rozdílných výsledků od vztažné hodnoty. [19] 

 

Organizátorem MPZ tvrdostí HRB ve funkci pilotního pracoviště ( PP ) bylo navrženo 

Sdružení českých zkušeben a laboratoří.  Kontaktní osobou zodpovědnou za přípravu, průběh 

a organizaci MPZ byl v roce 2002 navržen Radou SČZL prezident SČZL Doc. Ing. Miloslav 

Jakob, CSc. - společnost JTC. Do funkce zástupce pilotního pracoviště a organizátora MPZ 
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byl navržen Ing. Jaromír Hons. Návrhy byly projednány na Radě SČZL  dne 4. března 2003    

a schváleny Výroční konferencí SČZL 5. března 2003 v Praze. 

MPZ byly zařazeny do Národního programu zkoušek způsobilosti pod číslem 

18/2003. Na základě posouzení způsobilosti SČZL k výkonu funkce pilotního pracoviště 

bylo SČZL jmenováno pilotním pracovištěm Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

dopisem č.j.1874/4/03/ČIAP ze dne 28. března 2003. [19] 

 

MPZ bylo organizováno způsobem osobního doručování sady zkušebních destiček 

zástupci pilotního pracoviště. Při praktickém provádění zkoušek byli osobně přítomni vždy dva 

zástupci PP, pouze ve výjimečných třech případech byl přítomen pouze jeden zástupce PP. 

Bezprostředně po zkoušení byly zkušebními laboratořemi vypracovány zkušební protokoly, 

které zástupci PP společně se zástupci zkušeben podepsali. Kopie protokolu byly pro kontrolu 

ponechány zkušebním laboratořím. Součástí protokolu byly,  kromě vlastních výsledků 

zkoušek, i údaje o typu tvrdoměru,  jeho výrobní číslo, datum ověření, doba platnosti ověření     

a údaj, kým bylo zkušební a měřicí zařízení ověřeno. [19] 

 

Zkoušky byly prováděny podle zkušebních postupů zpracovaných zkušebními 

laboratořemi. Postupy byly odvozeny z nejčastěji používaných norem ve zkušebních 

laboratořích nebo z ČSN EN ISO 6508-1, kde jsou normalizovány zkoušky tvrdosti            

podle Rockwella. [19] 

 

Pro MPZ byly pilotním pracovištěm objednány tři tvrdoměrné destičky u firmy 

MEDET, která dodala destičky č.73/03, 74/03 a 75/03 i s kalibračními listy č. 5071/03, 

5072/03 a 5071/03. Kalibrační listy vystavilo Středisko kalibrační služby C/263 ve funkci 

Akreditované kalibrační laboratoře č.2263. [19] 

 

Zkušební laboratoře provedly na každé tvrdoměrné destičce 5 vtisků v kolmém směru 

na povrch destičky. Schéma provádění vtisků na jednotlivých zkušebních destičkách 

znázorňuje obrázek 6.1. Každá hodnota tvrdosti byla zaznamenána k pozdějšímu 

vyhodnocení. Každá ze tří destiček má předem známou referenční hodnotu tvrdosti HRB         

a  nejistotu tvrdosti určenou referenční laboratoří.  
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Obr.6.1 Zkušební destička s vtisky 

 

Vyhodnocení výsledků měření tvrdosti HRB při těchto MPZ však bylo provedeno 

pomocí klasického statistického hodnocení - viz kapitola 3.3. Jako vztažná hodnota byl tedy 

použit průměr ze všech výsledků tvrdosti HRB na každé destičce a jako kritérium 

vyhovujících výsledků pásmo ±x 2.s, resp. ±x 3.s. 

 

Náplní této kapitoly proto dále bude vyhodnocení naměřených dat pomocí novějších 

přístupů, tzn. podle současně používaného „Z-score“ a dále pomocí, u fyzikálně - 

mechanických zkoušek dosud nepoužívaného, „En-number“, a vzájemné porovnání 

jednotlivých přístupů.  
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6.1 Vstupní hodnoty 

Výpočty budou prováděny na třech souborech dat čítajících 90 hodnot. Každý           

ze souborů tedy obsahuje vždy 5 naměřených hodnot u každé z 18 zúčastněných zkušebních 

laboratoří. Daný soubor dat vznikl vždy měřením tvrdosti určité tvrdoměrné zkušební 

destičky.  

 

6.1.1 Výsledky zkoušek tvrdosti na tvrdoměrné destičce 1 

Tvrdoměrná destička 1 má následující parametry stanovené Střediskem kalibrační 

služby C/263 [19]: 

• referenční hodnota  66,5 HRB 

• nejistota   ± 0.3 HRB 

 

Přehled všech výsledků měření tvrdosti na destičce 1, včetně skupinových průměrů 

výsledků jednotlivých zúčastněných laboratoří, je shrnut do tabulky 6.1 [19]:  

 

Tab.6.1 Výsledky zkoušek tvrdosti HRB na destičce 1 

Zkušebna A B C  D E F G H I 
xmin 67,0 66,0 66,2 65,2 63,0 64,7 65,0 66,4 66,5 
x2 67,1 66,1 66,2 65,5 64,0 65,0 65,2 66,5 66,6 
x3 67,1 66,3 66,2 66,5 64,0 65,0 65,3 67,2 66,9 
x4  67,2 66,5 66,5 66,7 64,0 65,1 65,5 68,1 66,9 

xmax 67,8 66,7 67,2 67,2 64,5 65,5 66,2 68,3 67,3 
průměr 67,24 66,32 66,46 66,22 63,90 65,06 65,44 67,30 66,84 

Zkušebna J K L M N O P R S 
xmin 66,2 63,2 67,0 66,2 66,0 65,4 67,5 67,8 66,0 
x2 66,9 63,8 67,6 66,2 66,0 65,5 68,0 67,9 66,2 
x3 67,0 64,0 67,6 66,5 67,0 65,5 68,5 67,9 66,6 
x4  67,3 64,5 67,9 66,7 67,0 65,7 69,0 68,2 67,0 

xmax 67,7 64,8 68,4 67,2 67,3 65,8 69,5 68,4 67,2 
průměr 67,02 64,06 67,70 66,56 66,66 65,58 68,50 68,04 66,60 
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6.1.2 Výsledky zkoušek tvrdosti na tvrdoměrné destičce 2 

Tvrdoměrná destička 2 má následující parametry stanovené Střediskem kalibrační 

služby C/263 [19]: 

• referenční hodnota  90,3 HRB 

• nejistota   ± 0.3 HRB 

 

Přehled všech výsledků měření tvrdosti na destičce 2, včetně skupinových průměrů 

výsledků jednotlivých zúčastněných laboratoří, uvádí tabulka 6.2 [19]:  

 

Tab.6.2 Výsledky zkoušek tvrdosti HRB na destičce 2 

Zkušebna A B C  D E F G H I 
xmin 91,1 88,3 90,2 89,2 86,0 89,0 89,4 90,4 90,5 
x2 91,2 88,6 90,6 89,5 86,5 89,1 89,9 90,6 90,6 
x3 91,2 88,7 90,9 89,9 87,0 89,3 90,0 91,1 90,8 
x4  91,3 88,9 90,9 89,9 87,0 89,6 90,0 91,2 91,0 

xmax 91,6 89,0 91,0 90,7 87,5 89,8 90,5 91,4 91,1 
průměr 91,28 88,70 90,72 89,84 86,80 89,36 89,96 90,94 90,80 

Zkušebna J K L M N O P R S 
xmin 90,2 85,0 90,8 90,7 90,6 90,4 91,5 90,5 90,6 
x2 90,3 86,5 90,8 91,2 90,9 90,5 92,0 90,5 91,2 
x3 90,5 86,8 91,0 91,2 91,1 90,6 92,0 90,7 91,2 
x4  90,8 87,4 91,1 91,2 91,4 90,6 92,5 90,8 91,4 

xmax 91,0 87,5 91,2 91,2 91,6 90,7 92,5 90,8 91,5 
průměr 90,56 86,64 90,98 91,10 91,12 90,56 92,10 90,66 91,18 

 

 

6.1.3 Výsledky zkoušek tvrdosti na tvrdoměrné destičce 3 

Tvrdoměrná destička 3 má následující parametry stanovené Střediskem kalibrační 

služby C/263 [19]: 

• referenční hodnota  99,4 HRB 

• nejistota   ± 0.3 HRB 

 

Přehled všech výsledků měření tvrdosti na destičce 3, včetně skupinových průměrů 

výsledků jednotlivých zúčastněných laboratoří, je znázorněn tabulkou 6.3 [19]:  
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Tab.6.3 Výsledky zkoušek tvrdosti HRB na destičce 3 

Zkušebna A B C  D E F G H I 
xmin 99,8 97,3 98,4 99,2 94,5 98,4 98,1 100,0 99,7 
x2 100,1 97,5 98,7 99,2 95,0 98,6 98,2 100,2 100,0 
x3 100,5 97,5 98,8 99,2 95,0 99,0 98,5 100,2 100,2 
x4  100,7 97,6 98,9 99,4 96,0 99,2 98,8 100,4 100,4 

xmax 100,8 97,8 98,9 99,5 96,5 100,0 98,9 100,5 100,5 
průměr 100,38 97,54 98,74 99,30 95,40 99,04 98,50 100,26 100,16 

Zkušebna J K L M N O P R S 
xmin 99,6 96,3 99,5 98,7 99,3 99,7 100,5 99,0 100,0 
x2 99,6 96,7 99,6 99,9 99,7 99,7 101,0 99,0 100,1 
x3 99,6 97,0 99,7 100,0 99,8 99,8 101,0 99,0 100,2 
x4  99,6 97,1 99,7 100,0 99,9 99,8 101,0 99,5 100,2 

xmax 99,7 97,5 99,8 100,2 100,1 99,9 101,0 99,7 100,2 
průměr 99,62 96,92 99,66 99,76 99,76 99,78 100,90 99,24 100,14 

 

 

6.2 Vyhodnocení výsledků - destička 1 

Než bude možno vyhodnotit naměřená data podle jednotlivých přístupů, je třeba ověřit 

předpoklady o datech. Klasická statistika vyžaduje symetričnost rozdělení naměřených dat. 

Pro výpočet „Z-score“ a „En-number“ musí data pocházet z normálního rozdělení. Bude tedy 

nutné ověřit normalitu souboru naměřených hodnot. 

 

6.2.1 Ověření normality dat 

Pro prvotní posouzení, zda data pocházejí z normálního rozdělení, bude použit jeden 

z grafických nástrojů, a to histogram zpracovaný pomocí statistického software 

STATGRAPHICS Plus. Rozdělení hodnot do tříd s příslušnými četnostmi pro sestrojení 

histogramu udává tabulka 6.4. 

Obrázek 6.2 znázorňuje histogram sestrojený z hodnot naměřených na destičce 1 

současně s Gaussovou křivkou, pro objektivnější odhad rozdělení dat. Histogram tuto křivku 

přibližně kopíruje, a proto lze usuzovat, že datový soubor má normální rozdělení. Toto tvrzení 

však bude vhodné potvrdit vhodnými testy statistických hypotéz opět s použitím programu 

STATGRAPHICS Plus.  
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Tab.6.4 Tabulka četností - destička 1 

Třída Interval Četnost
1 < 62,0 ; 63,0 > 1 
2 ( 63,0 ; 64,0 > 6 
3 ( 64,0 ; 65,0 > 7 
4 ( 65,0 ; 66,0 > 16 
5 ( 66,0 ; 67,0 > 31 
6 ( 67,0 ; 68,0 > 21 
7 ( 68,0 ; 69,0 > 7 
8 ( 69,0 ; 70,0 > 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.2 Histogram v porovnání s Gaussovou křivkou (grafem hustoty  

pravděpodobnosti normálního rozdělení) - destička 1 

 

Při  použití testů dobré shody s normálním rozdělením či testů normality se testuje 

následující nulová hypotéza H0 proti alternativní hypotéze H1: 

• H0: data pocházejí z normálního rozdělení, 

• H1: data nepocházejí z normálního rozdělení. 

 

Program vyhodnotí u každého testu tzv. p-value (skutečnou hladinu významnosti 

testového kritéria T, neboli hodnotu distribuční funkce v bodě T). Pokud hodnota p-value 



 31

překročí hranici α = 0,05 (zvolenou hladinu významnosti), znamená to, že přijímáme nulovou 

hypotézu a data s 95% pravděpodobností pocházejí z normálního rozdělení. 

Pro potvrzení normality stačí, aby u jediného testu byla přijata nulová hypotéza. V tomto 

případě potvrdily normalitu všechny použité testy. Pro příklad bude uveden výsledek jednoho 

testu normality a jednoho testu dobré shody. 

 

Test Shapiro-Wilk - test normality 

 p-value = 0,404748 > 0,05  → přijímáme nulovou hypotézu H0       

 

Test Chí-kvadrát - test dobré shody s normálním rozdělením 

p-value = 0,289297 > 0,05  → přijímáme nulovou hypotézu H0      

 

Předpoklad normálního rozdělení je splněn a je tedy možné data vyhodnotit podle 

všech tří přístupů.  

 

6.2.2 Klasická statistika 

Jak již bylo uvedeno dříve, MPZ 18/2003 byly vyhodnoceny právě pomocí klasického 

statistického přístupu. Zde bude tento způsob vyhodnocení zařazen kvůli porovnání jeho 

výsledků s výsledky dalších přístupů. 

K určení pásma vyhovujících výsledků se nejprve ze souboru dat získaných měřením 

tvrdosti destičky 1 vypočte aritmetický průměr a výběrová směrodatná odchylka dle vzorce 

(1) a (2) (viz kap.3.3): 

• aritmetický průměr   42,66=x  

• výběrová směrodatná odchylka 3,1)1( =−ns  

 

Individuální výsledky, aby byly vyhodnoceny jako vyhovující, resp. diskutabilní, musí 

náležet do intervalů určených dle (3): 

• )02,69;81,63(∈ix  , resp.  )32,70;51,62(∈ix  

 

Grafické zpracování všech výsledků zkoušek tvrdosti na destičce 1 doplněné o výše 

uvedené meze je na obrázku 6.3. Pro lepší přehlednost byly výsledky MPZ uspořádány podle 

průměrných hodnot jednotlivých zkušebních laboratoří, tedy skupinových průměrů (p skup).  
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Obr.6.3 Graf výsledků zkoušek tvrdosti doplněný o meze - destička 1 

 

Pozn.: v legendě ke grafu je p aritmetický průměr a s výběrová směrodatná odchylka 

hodnoceného souboru dat. 

 

Aby bylo porovnání výsledků MPZ vyhodnocených podle jednotlivých přístupů 

názornější, bude u klasické statistiky proveden výpočet v podílovém tvaru dle (4), kde je pak 

pásmo vyhovujících výsledků určeno mezemi ± 2, resp. ± 3 (viz tab.6.5).     

 

Tab.6.5 Výsledky měření a podílový tvar výpočtu u klasické statistiky - destička 1 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 67,0 0,448 66,0 -0,320 66,2 -0,166 65,2 -0,934 
x2 67,1 0,525 66,1 -0,243 66,2 -0,166 65,5 -0,704 
x3 67,1 0,525 66,3 -0,090 66,2 -0,166 66,5 0,064 
x4  67,2 0,601 66,5 0,064 66,5 0,064 66,7 0,218 

xmax 67,8 1,062 66,7 0,218 67,2 0,601 67,2 0,601 
 

 

 

Klasická statistika - destička 1

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

E K F G O D B C M S N I J A H L R P

Zkušební laboratoře

H
R

B

i max
i 4 
i 3
i 2
i min
p skup
p+3s
p+2s
p
p-2s
p-3s



 33

Tab.6.5 Pokračování 

Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 63,0 -2,623 64,7 -1,318 65,0 -1,088 66,4 -0,013 
x2 64,0 -1,856 65,0 -1,088 65,2 -0,934 66,5 0,064 
x3 64,0 -1,856 65,0 -1,088 65,3 -0,857 67,2 0,601 
x4  64,0 -1,856 65,1 -1,011 65,5 -0,704 68,1 1,292 

xmax 64,5 -1,472 65,5 -0,704 66,2 -0,166 68,3 1,446 
Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 66,5 0,064 66,2 -0,166 63,2 -2,470 67,0 0,448 
x2 66,6 0,141 66,9 0,371 63,8 -2,009 67,6 0,909 
x3 66,9 0,371 67,0 0,448 64,0 -1,856 67,6 0,909 
x4  66,9 0,371 67,3 0,678 64,5 -1,472 67,9 1,139 

xmax 67,3 0,678 67,7 0,985 64,8 -1,241 68,4 1,523 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 66,2 -0,166 66,0 -0,320 65,4 -0,781 67,5 0,832 
x2 66,2 -0,166 66,0 -0,320 65,5 -0,704 68,0 1,216 
x3 66,5 0,064 67,0 0,448 65,5 -0,704 68,5 1,600 
x4  66,7 0,218 67,0 0,448 65,7 -0,550 69,0 1,984 

xmax 67,2 0,601 67,3 0,678 65,8 -0,473 69,5 2,367 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 67,8 1,062 66,0 -0,320 
x2 67,9 1,139 66,2 -0,166 
x3 67,9 1,139 66,6 0,141 
x4  68,2 1,369 67,0 0,448 

xmax 68,4 1,523 67,2 0,601 
 

 

Podle hodnocení výsledků zkoušek tvrdosti klasickou statistickou metodou mají 

zkušební laboratoře označené E, K a P mezi svými naměřenými hodnotami alarmující 

individuální výsledky. Je to zřejmé ze žlutě zbarvených polí v tabulce 6.5. Podle hodnocení 

skupinových průměrů jsou však všechny zkušební laboratoře vyhovující. 
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6.2.3 Robustní statistika - „Z-score“ 

Dalším přístupem, kterým budou výsledky zkoušek tvrdosti na destičce 1 

vyhodnoceny, bude hodnocení pomocí „Z-score“, které se řadí mezi metody robustní 

statistiky. Její výsledky hodnocení nejsou ovlivněny případnou přítomností odlehlých, či 

extrémních dat.  

 

Pro výpočet „Z-score“ z každého individuálního výsledku měření je nutné určit 

medián a normalizované mezikvartilové rozpětí dle (5) pro soubor hodnot tvrdosti HRB 

naměřených na destičce 1: 

• medián     5,66~ =x  

• normalizované mezikvartilové rozpětí 26,1=normIQR  

 

Tab.6.6 Výsledky měření a „Z-score“ - destička 1 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 67,0 0,397 66,0 -0,397 66,2 -0,238 65,2 -1,032 
x2 67,1 0,476 66,1 -0,317 66,2 -0,238 65,5 -0,794 
x3 67,1 0,476 66,3 -0,159 66,2 -0,238 66,5 0,000 
x4  67,2 0,555 66,5 0,000 66,5 0,000 66,7 0,159 

xmax 67,8 1,032 66,7 0,159 67,2 0,555 67,2 0,555 
Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 63,0 -2,777 64,7 -1,428 65,0 -1,190 66,4 -0,079 
x2 64,0 -1,984 65,0 -1,190 65,2 -1,032 66,5 0,000 
x3 64,0 -1,984 65,0 -1,190 65,3 -0,952 67,2 0,555 
x4  64,0 -1,984 65,1 -1,111 65,5 -0,794 68,1 1,270 

xmax 64,5 -1,587 65,5 -0,794 66,2 -0,238 68,3 1,428 
Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 66,5 0,000 66,2 -0,238 63,2 -2,619 67,0 0,397 
x2 66,6 0,079 66,9 0,317 63,8 -2,143 67,6 0,873 
x3 66,9 0,317 67,0 0,397 64,0 -1,984 67,6 0,873 
x4  66,9 0,317 67,3 0,635 64,5 -1,587 67,9 1,111 

xmax 67,3 0,635 67,7 0,952 64,8 -1,349 68,4 1,508 
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Tab.6.6 Pokračování 

Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 66,2 -0,238 66,0 -0,397 65,4 -0,873 67,5 0,794 
x2 66,2 -0,238 66,0 -0,397 65,5 -0,794 68,0 1,190 
x3 66,5 0,000 67,0 0,397 65,5 -0,794 68,5 1,587 
x4  66,7 0,159 67,0 0,397 65,7 -0,635 69,0 1,984 

xmax 67,2 0,555 67,3 0,635 65,8 -0,555 69,5 2,381 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 67,8 1,032 66,0 -0,397 
x2 67,9 1,111 66,2 -0,238 
x3 67,9 1,111 66,6 0,079 
x4  68,2 1,349 67,0 0,397 

xmax 68,4 1,508 67,2 0,555 
 

V tabulce 6.6 jsou uvedeny výsledky měření tvrdosti HRB na destičce 1 a příslušné 

hodnoty „Z-score“ vypočtené dle vzorce (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.4 Graf  hodnot „Z-score“ doplněný o meze - destička 1 
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Zobrazení všech hodnot „Z-score“ určených pro individuální výsledky měření 

doplněné o meze v hodnotách ±2 a ±3 znázorňuje obrázek 6.4. Pro přehlednost byly v grafu 

zkušební laboratoře vzestupně uspořádány podle mediánu „Z-score“, reprezentovaného 

sloupcovým grafem (Z3 (Z0,5)). 

  

Z tabulky 6.6 je zřejmé, že u laboratoří pod označením E, K a P se vyskytují 

diskutabilní výsledy „Z-score“, podobně jako u hodnocení pomocí klasické statistiky. 

 

6.2.4 Nový přístup - „En-number“ 

Jak již bylo zmíněno výše, k výpočtu „En-number“ je třeba znát vztažnou hodnotu X    

a nejistotu Uref stanovenou referenční laboratoří a vypočítat nejistotu zkoušení uz pro každou 

zkušební laboratoř. Potřebná rozšířená nejistota Uz se získá násobením nejistoty uz 

koeficientem rozšíření k = 2 dle vzorce (9): 

• vztažná hodnota    5,66=X  

• rozšířená nejistota vztažné hodnoty  3,0=refU  

 

Vypočtené nejistoty zkoušení uz pro každou zkušební laboratoř jsou uvedeny spolu se 

seřazenými naměřenými hodnotami tvrdosti HRB na destičce 1 a vypočtenými hodnotami 

„En-number“ pro každou individuální hodnotu tvrdosti v tabulce 6.7. 

 

Tab.6.7 Výsledky měření, „En-number“ a nejistoty zkoušení laboratoří - destička 1 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 67,0 1,204 66,0 -1,268 66,2 -0,612 65,2 -1,606 
x2 67,1 1,445 66,1 -1,014 66,2 -0,612 65,5 -1,235 
x3 67,1 1,445 66,3 -0,507 66,2 -0,612 66,5 0,000 
x4  67,2 1,686 66,5 0,000 66,5 0,000 66,7 0,247 

xmax 67,8 3,131 66,7 0,507 67,2 1,428 67,2 0,865 

uz 0,144 0,128 0,194 0,376 
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Tab.6.7 Pokračování 

Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 63,0 -6,093 64,7 -4,551 65,0 -2,939 66,4 -0,119 
x2 64,0 -4,352 65,0 -3,793 65,2 -2,548 66,5 0,000 
x3 64,0 -4,352 65,0 -3,793 65,3 -2,352 67,2 0,831 
x4  64,0 -4,352 65,1 -3,540 65,5 -1,960 68,1 1,899 

xmax 64,5 -3,482 65,5 -2,529 66,2 -0,588 68,3 2,136 

uz 0,245 0,129 0,206 0,394 
Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 66,5 0,000 66,2 -0,518 63,2 -5,215 67,0 0,916 
x2 66,6 0,244 66,9 0,690 63,8 -4,267 67,6 2,015 
x3 66,9 0,975 67,0 0,863 64,0 -3,951 67,6 2,015 
x4  66,9 0,975 67,3 1,381 64,5 -3,161 67,9 2,565 

xmax 67,3 1,949 67,7 2,071 64,8 -2,687 68,4 3,481 

uz 0,140 0,248 0,279 0,228 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 66,2 -0,628 66,0 -0,798 65,4 -3,293 67,5 1,302 
x2 66,2 -0,628 66,0 -0,798 65,5 -2,993 68,0 1,953 
x3 66,5 0,000 67,0 0,798 65,5 -2,993 68,5 2,604 
x4  66,7 0,418 67,0 0,798 65,7 -2,395 69,0 3,255 

xmax 67,2 1,465 67,3 1,277 65,8 -2,095 69,5 3,906 

uz 0,186 0,275 0,073 0,354 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB En-number HRB En-number 

xmin 67,8 3,469 66,0 -0,916 
x2 67,9 3,736 66,2 -0,550 
x3 67,9 3,736 66,6 0,183 
x4  68,2 4,537 67,0 0,916 

xmax 68,4 5,071 67,2 1,282 

uz 0,112 0,228 
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En-number - destička 1
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Obr.6.5 Graf  hodnot „En-number“ a nejistot zkoušení doplněný o meze - destička 1 

 

Obrázek 6.5 představuje graf všech hodnot „En-number“ doplněný o meze                 

pro vyhodnocení MPZ v hodnotách ±1. Zkušební laboratoře jsou v grafu vzestupně seřazeny 

podle aritmetického průměru hodnot „En-number“ dané zkušebny (Enprům). Jsou zde rovněž 

zobrazeny nejistoty zkoušení každé laboratoře (uz) v podobě sloupcového grafu. Jejich 

vizuální zobrazení v porovnání s výsledky „En-number“ bude důležité v následném celkovém 

vyhodnocení jednotlivých přístupů. 

 

Podle výsledků MPZ reprezentovaných hodnotami „En-number“ byly všechny 

zkušební laboratoře označeny za nevyhovující. U všech zkušeben se v tabulce 6.7 vyskytuje 

jedno až pět červených polí, která signalizují hodnoty „En-number“ nenáležící do intervalu      

( -1 ; +1 ). V grafu (obr.6.5) jsou tyto nevyhovující laboratoře identifikovatelné dle hodnot 

„En-number“ ležících mimo pásmo určené červenými přímkami v hodnotách +1 a -1. 

 

 



 39

6.3 Vyhodnocení výsledků - destička 2 

Nejdříve přijde opět na řadu posouzení normality dat, a to jak graficky, tak i pomocí 

vyhodnocení  testů  statistických  hypotéz. 

 

6.3.1 Ověření normality dat 

Nejprve bude opět sestrojen histogram s použitím programu STATGRAPHICS Plus. 

Rozdělení hodnot do tříd s příslušnými četnostmi pro sestrojení histogramu udává tabulka 6.8. 

 

Tab.6.8 Tabulka četností - destička 2 

Třída Interval Četnost
1 < 84,9 ; 85,8 > 1 
2 ( 85,8 ; 86,7 > 3 
3 ( 86,7 ; 87,6 > 6 
4 ( 87,6 ; 88,5 > 1 
5 ( 88,5 ; 89,4 > 9 
6 ( 89,4 ; 90,3 > 11 
7 ( 90,3 ; 91,2 > 47 
8 ( 91,2 ; 92,1 > 10 
9 ( 92,1 ; 93,0 > 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.6 Histogram v porovnání s Gaussovou křivkou (grafem hustoty  

pravděpodobnosti normálního rozdělení) - destička 2 
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Obrázek 6.6 znázorňuje histogram sestrojený z hodnot tvrdostí naměřených                

na destičce 2 současně s Gaussovou křivkou, pro názornější posouzení rozdělení dat.              

Je zřejmé, že histogram přímo nekopíruje znázorněnou křivku a nepoukazuje na normální 

rozdělení dat, zejména i proto, že se v souboru vyskytují výrazně nižší hodnoty oproti 

hodnotám patřícím do nejčetnějšího intervalu. Tyto vybočující hodnoty se v souboru 

vyskytují proto, že dané laboratoře naměřily nízké hodnoty tvrdosti např. v důsledku 

nesprávného měření nebo špatné kalibrace či seřízení měřicího zařízení. Je třeba si uvědomit, 

že kdyby se „špatně měřící“ laboratoře těchto MPZ neúčastnily, vypadal by výše uvedený 

histogram určitě jinak a možná by se z něj dalo usuzovat na normální rozdělení souboru dat. 

 

Posouzení histogramu však nestačí, a proto bylo v programu STATGRAPHICS Plus  

provedeno rovněž testování souboru dat. Definice nulové a alternativní hypotézy stejně jako 

způsob vyhodnocení testů probíhá shodně jako v případě ověřování normality pro data 

naměřená na destičce 1 (viz kap.6.2.1). 

Všechny testy normality i testy dobré shody s normálním rozdělením při posuzování 

kompletního souboru hodnot tvrdosti naměřených na destičce 2 zamítly nulovou hypotézu H0, 

tzn. že data nepocházejí z normálního rozdělení. Hodnoty p-value totiž byly u všech 

provedených testů výrazně nižší než zvolená hladina významnosti α = 0,05. 

 

Na základě výše zmíněné úvahy o pravděpodobné normalitě dat při vyloučení 

vybočujících hodnot ze souboru, byly všechny testy vyhodnoceny znovu pro soubor hodnot 

větších než 88. Vyčleněných vybočujících hodnot bylo 10. V tomto případě byla u několika 

testů nulová hypotéza přijata. Pro potvrzení normality stačí, aby alespoň u jednoho testu byla 

vyhodnocena p-value > 0,05. Pro příklad budou uvedeny výsledky dvou testů normality. 

 

Test šikmosti - test normality 

 p-value = 0,107039 > 0,05  → přijímáme nulovou hypotézu H0       

 

Test špičatosti - test normality 

p-value = 0,295911 > 0,05  → přijímáme nulovou hypotézu H0      

 

Obrázek 6.7 ukazuje, jak by vypadal histogram sestrojený z hodnot souboru větších 

než 88, tedy z hodnot, pro něž byly provedeny výše uvedené testy. 
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Obr.6.7 Histogram z hodnot souboru větších než 88  

v porovnání s Gaussovou křivkou - destička 2 

 

Nyní pochopitelně není možné jednoduše tvrdit, že jsou splněny předpoklady a je 

možno přistoupit k výpočtům a vyhodnocování MPZ, nebo vyřadit vybočující hodnoty           

a počítat bez nich. Avšak toto jsou prakticky naměřená data a v praxi není možné 

vyhodnocovat MPZ pouze tehdy, pokud všechny zkušebny budou měřit shodně. Bylo 

potvrzeno, že soubor nesplňuje normalitu jen kvůli několika hodnotám, a proto lze 

konstatovat, že tato skutečnost nemůže výsledky a celkové vyhodnocení MPZ významně 

ovlivnit.  

 

Dále tedy bude kompletní soubor hodnot tvrdostí naměřených na destičce 2 

vyhodnocen pomocí všech tří přístupů. I přesto však bylo vhodné výše uvedenou domněnku 

potvrdit. Všechny hodnoty byly transformovány v programu STATGRAPHICS Plus pomocí 

funkce Power Transformation na datový soubor pocházející z normálního rozdělení, což 

potvrdily všechny provedené testy. Tyto transformované hodnoty byly rovněž vyhodnoceny 

jak podle klasické, tak i pomocí robustní statistiky a „En-number“. Konkrétní hodnoty podílu, 

„Z-score“ a „En-number“ se od výsledků u originálních dat mírně lišily, avšak vyhodnocení 

MPZ pro všechny individuální hodnoty z hlediska vyhovění či nevyhovění kritériím bylo 

shodné. To potvrdilo uvedenou domněnku, že malá odchylka souboru dat od normálního 

rozdělení nemá na vyhodnocení MPZ výrazný vliv. Z kapacitních důvodů zde však nemohou 

být tyto potvrzující výsledky z transformovaných dat uvedeny. 
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6.3.2 Klasická statistika 

Pro stanovení mezí k vyhodnocení MPZ pomocí klasické statistické metody byl 

vypočten aritmetický průměr a výběrová směrodatná odchylka z hodnot tvrdostí HRB 

naměřených na destičce 2: 

• aritmetický průměr   18,90=x  

• výběrová směrodatná odchylka 49,1)1( =−ns  

 

Individuální výsledky, aby byly vyhodnoceny jako vyhovující, resp. diskutabilní, musí 

náležet do intervalů určených dle (4): 

• )16,93;20,87(∈ix  , resp.  )65,94;72,85(∈ix  

 

Grafické zpracování všech výsledků zkoušek tvrdosti na destičce 2 doplněné o výše 

uvedené meze je na obrázku 6.8. Zkušební laboratoře s příslušnými výsledky byly uspořádány 

podle průměrných hodnot jednotlivých zkušebních laboratoří (p skup).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.8 Graf výsledků zkoušek tvrdosti doplněný o meze - destička 2 

Klasická statistika - destička 2
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Tabulka 6.9 uvádí hodnoty tvrdosti HRB a příslušný výsledek výpočtu klasickou 

statistickou metodou v podílovém tvaru pro každou zkušební laboratoř. 

 

Tab.6.9 Výsledky měření a podílový tvar výpočtu u klasické statistiky - destička 2 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 91,1 0,616 88,3 -1,265 90,2 0,011 89,2 -0,660 
x2 91,2 0,683 88,6 -1,063 90,6 0,280 89,5 -0,459 
x3 91,2 0,683 88,7 -0,996 90,9 0,481 89,9 -0,190 
x4  91,3 0,750 88,9 -0,862 90,9 0,481 89,9 -0,190 

xmax 91,6 0,951 89,0 -0,795 91,0 0,548 90,7 0,347 
Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 86,0 -2,809 89,0 -0,795 89,4 -0,526 90,4 0,145 
x2 86,5 -2,473 89,1 -0,727 89,9 -0,190 90,6 0,280 
x3 87,0 -2,138 89,3 -0,593 90,0 -0,123 91,1 0,616 
x4  87,0 -2,138 89,6 -0,392 90,0 -0,123 91,2 0,683 

xmax 87,5 -1,802 89,8 -0,257 90,5 0,213 91,4 0,817 
Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 90,5 0,213 90,2 0,011 85,0 -3,481 90,8 0,414 
x2 90,6 0,280 90,3 0,078 86,5 -2,473 90,8 0,414 
x3 90,8 0,414 90,5 0,213 86,8 -2,272 91,0 0,548 
x4  91,0 0,548 90,8 0,414 87,4 -1,869 91,1 0,616 

xmax 91,1 0,616 91,0 0,548 87,5 -1,802 91,2 0,683 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 90,7 0,347 90,6 0,280 90,4 0,145 91,5 0,884 
x2 91,2 0,683 90,9 0,481 90,5 0,213 92,0 1,220 
x3 91,2 0,683 91,1 0,616 90,6 0,280 92,0 1,220 
x4  91,2 0,683 91,4 0,817 90,6 0,280 92,5 1,556 

xmax 91,2 0,683 91,6 0,951 90,7 0,347 92,5 1,556 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 90,5 0,213 90,6 0,280 
x2 90,5 0,213 91,2 0,683 
x3 90,7 0,347 91,2 0,683 
x4  90,8 0,414 91,4 0,817 

xmax 90,8 0,414 91,5 0,884 
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Z tabulky 6.9 je patrné, že u laboratoře označené písmenem E se vyskytují výsledky, 

které jsou zabarveny žlutě, což znamená, že jsou alarmující. Laboratoř K má kromě dvou 

alarmujících výsledků rovněž jeden zabarvený červeně, což značí, že laboratoř je dle tohoto 

způsobu vyhodnocení MPZ nevyhovující. 

Podle hodnocení skupinových průměrů jsou však laboratoře E i K považovány           

za nevyhovující. I z obrázku 6.8 je zřejmé, že hodnoty průměrů (p skup) leží mimo pásmo 

určené vzdáleností dvou výběrových směrodatných odchylek od aritmetického průměru         

na každou stranu (pásmo určené oranžovými přímkami). 

 

6.3.3 Robustní statistika - „Z-score“ 

Pro výpočet „Z-score“ z každého individuálního výsledku měření byl určen medián     

a normalizované mezikvartilové rozpětí pro soubor hodnot tvrdosti HRB naměřených            

na destičce 2: 

• medián     6,90~ =x  

• normalizované mezikvartilové rozpětí 95,0=normIQR  

 

V tabulce 6.10 jsou uvedeny výsledky měření tvrdosti HRB na destičce 2 a příslušné 

hodnoty „Z-score“. 

 

Tab.6.10 Výsledky měření a „Z-score“ - destička 2 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 91,1 0,529 88,3 -2,433 90,2 -0,423 89,2 -1,481 
x2 91,2 0,635 88,6 -2,116 90,6 0,000 89,5 -1,164 
x3 91,2 0,635 88,7 -2,010 90,9 0,317 89,9 -0,741 
x4  91,3 0,741 88,9 -1,799 90,9 0,317 89,9 -0,741 

xmax 91,6 1,058 89,0 -1,693 91,0 0,423 90,7 0,106 
Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 86,0 -4,867 89,0 -1,693 89,4 -1,270 90,4 -0,212 
x2 86,5 -4,338 89,1 -1,587 89,9 -0,741 90,6 0,000 
x3 87,0 -3,809 89,3 -1,375 90,0 -0,635 91,1 0,529 
x4  87,0 -3,809 89,6 -1,058 90,0 -0,635 91,2 0,635 

xmax 87,5 -3,280 89,8 -0,846 90,5 -0,106 91,4 0,846 
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Tab.6.10 Pokračování 

Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 90,5 -0,106 90,2 -0,423 85,0 -5,925 90,8 0,212 
x2 90,6 0,000 90,3 -0,317 86,5 -4,338 90,8 0,212 
x3 90,8 0,212 90,5 -0,106 86,8 -4,020 91,0 0,423 
x4  91,0 0,423 90,8 0,212 87,4 -3,386 91,1 0,529 

xmax 91,1 0,529 91,0 0,423 87,5 -3,280 91,2 0,635 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 90,7 0,106 90,6 0,000 90,4 -0,212 91,5 0,952 
x2 91,2 0,635 90,9 0,317 90,5 -0,106 92,0 1,481 
x3 91,2 0,635 91,1 0,529 90,6 0,000 92,0 1,481 
x4  91,2 0,635 91,4 0,846 90,6 0,000 92,5 2,010 

xmax 91,2 0,635 91,6 1,058 90,7 0,106 92,5 2,010 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 90,5 -0,106 90,6 0,000 
x2 90,5 -0,106 91,2 0,635 
x3 90,7 0,106 91,2 0,635 
x4  90,8 0,212 91,4 0,846 

xmax 90,8 0,212 91,5 0,952 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.9 Graf  hodnot „Z-score“ doplněný o meze - destička 2 
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Vyhodnocení výsledků MPZ pomocí „Z-score“ prokázalo dvě nevyhovující zkušebny, 

a sice E a K. Všechny jejich výsledky se nacházely v pásmu pro nevyhovující výsledky (viz 

červená pole v tabulce 6.10) a z obrázku 6.9 je zřejmé, že i mediány „Z-score“ u těchto 

laboratoří jsou velmi vzdáleny od meze pro vyhovění (oranžová přímka). 

Mezi výsledky laboratoří označených B a P se vyskytují diskutabilní hodnoty, které 

jsou v tabulce 6.10 zabarveny žlutě. 

 

6.3.4 Nový přístup - „En-number“ 

K výpočtu „En-number“ pro výsledky zkoušek tvrdosti na destičce 2 budou použity 

následující hodnoty stanovené referenční laboratoří: 

• vztažná hodnota    3,90=X  

• rozšířená nejistota vztažné hodnoty  3,0=refU  

 

Vypočtené nejistoty zkoušení uz pro každou zkušební laboratoř jsou uvedeny          

spolu s hodnotami tvrdosti HRB a příslušnými vypočtenými hodnotami „En-number“ 

v tabulce 6.11. 

 

Tab.6.11 Výsledky měření, „En-number“ a nejistoty zkoušení laboratoří - destička 2 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 91,1 2,313 88,3 -5,164 90,2 -0,239 89,2 -1,874 
x2 91,2 2,602 88,6 -4,389 90,6 0,716 89,5 -1,363 
x3 91,2 2,602 88,7 -4,131 90,9 1,432 89,9 -0,682 
x4  91,3 2,892 88,9 -3,615 90,9 1,432 89,9 -0,682 

xmax 91,6 3,759 89,0 -3,357 91,0 1,670 90,7 0,682 

uz 0,086 0,122 0,146 0,252 
Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 86,0 -7,268 89,0 -3,061 89,4 -1,953 90,4 0,207 
x2 86,5 -6,423 89,1 -2,825 89,9 -0,868 90,6 0,622 
x3 87,0 -5,578 89,3 -2,354 90,0 -0,651 91,1 1,659 
x4  87,0 -5,578 89,6 -1,648 90,0 -0,651 91,2 1,867 

xmax 87,5 -4,733 89,8 -1,177 90,5 0,434 91,4 2,282 

uz 0,255 0,150 0,175 0,189 
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Tab.6.11 Pokračování 

Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 90,5 0,531 90,2 -0,235 85,0 -5,585 90,8 1,471 
x2 90,6 0,796 90,3 0,000 86,5 -4,005 90,8 1,471 
x3 90,8 1,327 90,5 0,471 86,8 -3,689 91,0 2,059 
x4  91,0 1,858 90,8 1,177 87,4 -3,056 91,1 2,353 

xmax 91,1 2,123 91,0 1,648 87,5 -2,951 91,2 2,647 

uz 0,114 0,150 0,450 0,080 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 90,7 1,109 90,6 0,646 90,4 0,316 91,5 2,502 
x2 91,2 2,496 90,9 1,292 90,5 0,631 92,0 3,545 
x3 91,2 2,496 91,1 1,723 90,6 0,947 92,0 3,545 
x4  91,2 2,496 91,4 2,369 90,6 0,947 92,5 4,587 

xmax 91,2 2,496 91,6 2,800 90,7 1,262 92,5 4,587 

uz 0,100 0,177 0,051 0,187 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB En-number HRB En-number 

xmin 90,5 0,607 90,6 0,693 
x2 90,5 0,607 91,2 2,078 
x3 90,7 1,215 91,2 2,078 
x4  90,8 1,519 91,4 2,540 

xmax 90,8 1,519 91,5 2,771 

uz 0,068 0,156 
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En-number - destička 2
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Obr.6.10 Graf  hodnot „En-number“ a nejistot zkoušení doplněný o meze - destička 2 

 

Za nevyhovující jsou podle výsledků „En-number“ považovány všechny laboratoře. 

Nevyhovující zkušebny mají mezi svými výsledky jednu až pět hodnot „En-number“, které 

leží mimo interval ( -1 ; +1 ) a v tabulce 6.11 jsou označeny červenými poli. 

V grafu na obrázku 6.10 je možné tyto nevyhovující výsledky najít mimo pásmo 

vymezené červenými přímkami. 

 

6.4 Vyhodnocení výsledků - destička 3 

V prvé řadě bude opět třeba provést posouzení normality souboru naměřených hodnot 

tvrdosti HRB na destičce 3. 

 

6.4.1 Ověření normality dat 

Pro vizuální posouzení rozdělení datového souboru bude nejprve sestrojen histogram 

za podpory programu STATGRAPHICS Plus.  
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V tabulce 6.12 je uvedeno rozdělení hodnot do tříd s příslušnými četnostmi. 

 

Tab.6.12 Tabulka četností - destička 3 

Třída Interval Četnost
1 < 94,0 ; 95,0 > 3 
2 ( 95,0 ; 96,0 > 1 
3 ( 96,0 ; 97,0 > 4 
4 ( 97,0 ; 98,0 > 7 
5 ( 98,0 ; 99,0 > 17 
6 ( 99,0 ; 100,0 > 37 
7 ( 100,0 ; 101,0 > 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.11 Histogram v porovnání s Gaussovou křivkou (grafem hustoty  

pravděpodobnosti normálního rozdělení) - destička 3 

 

Z histogramu na obrázku 6.11 je patrné, že o výběrovém soubor dat nelze s jistotou 

tvrdit, že pochází z normálního rozdělení. Zjevně jde o stejný problém jako u datového 

souboru destičky 2, jež byl popsán výše (viz kap.6.3.1). Tato situace bude tedy řešena stejně, 

jako v předchozím případě. 

 

Provedení testů kompletního souboru dat pomocí STATGRAPHICS Plus prokázalo, 

že data skutečně nepocházejí z normálního rozdělení, neboť žádná z vyhodnocených p-value 

nepřekročila hladinu významnosti 0,05. Po vzoru podobné situace u dat destičky 2 byly 

opětovně provedeny testy statistických hypotéz, tentokrát na souboru dat ochuzeném               
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o několik vybočujících hodnot, které jsou výrazně nižší než ty v nejčetnějším intervalu. Zde 

konkrétně se jednalo o hodnoty menší než 97 a bylo jich 8. Několik testů podle očekávání 

potvrdilo nulovou hypotézu, že testovaná data pocházejí z normálního rozdělení. Zde budou 

pro názornost prezentovány výsledky dvou testů. 

 

Test Kolmogorov-Smirnov - test dobré shody s normálním rozdělením 

 p-value = 0,080252 > 0,05  → přijímáme nulovou hypotézu H0       

 

Test špičatosti - test normality 

p-value = 0,521821 > 0,05  → přijímáme nulovou hypotézu H0      

 

Obrázek 6.12 ukazuje, jak by vypadal histogram sestrojený z hodnot souboru větších 

než 97, tedy z hodnot, pro něž byly provedeny výše uvedené testy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.12 Histogram z hodnot souboru větších než 97  

v porovnání s Gaussovou křivkou - destička 3 

 

Pro kontrolu byla opět provedena ve STATGRAPHICS Plus transformace 

originálního datového souboru na soubor, který objektivně pochází z normálního rozdělení. 

Tato data byla zpracována podle všech tří zde uváděných přístupů k vyhodnocování. 

Výsledky MPZ se opět shodovaly s těmi, které budou nyní prezentovány. Dále uvedené 

výsledky byly vyhodnoceny z originálního souboru hodnot tvrdosti naměřených na destičce 3, 

jehož rozdělení se nepříliš odlišuje od normálního rozdělení. 
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6.4.2 Klasická statistika 

Pro stanovení mezí k vyhodnocení MPZ a podílových tvarů pomocí klasické 

statistické metody byl vypočten aritmetický průměr a výběrová směrodatná odchylka             

ze  všech  hodnot  tvrdostí  HRB  naměřených  na destičce 3: 

• aritmetický průměr   17,99=x  

• výběrová směrodatná odchylka 37,1)1( =−ns  

 

Individuální výsledky, aby byly vyhodnoceny jako vyhovující, resp. alarmující, musí 

náležet do intervalů určených dle (3): 

• )92,101;42,96(∈ix  , resp.  )30,103;05,95(∈ix  

 

Obrázek 6.13 znázorňuje graf se všemi naměřenými hodnotami tvrdosti HRB            

na destičce 3 doplněný o meze z výše uvedených intervalů. Zkušební laboratoře jsou se svými 

výsledky vzestupně seřazeny podle skupinových průměrů hodnot tvrdosti jednotlivých 

laboratoří (p skup). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.13 Graf výsledků zkoušek tvrdosti doplněný o meze - destička 3 
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Tabulka 6.13 uvádí hodnoty tvrdosti HRB a příslušný výsledek výpočtu metodou 

klasické  statisticky  v podílovém  tvaru  pro každou  zkušební laboratoř. 

 

Tab.6.13 Výsledky měření a podílový tvar výpočtu u klasické statistiky - destička 3 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 99,8 0,457 97,3 -1,362 98,4 -0,562 99,2 0,020 
x2 100,1 0,675 97,5 -1,216 98,7 -0,344 99,2 0,020 
x3 100,5 0,966 97,5 -1,216 98,8 -0,271 99,2 0,020 
x4  100,7 1,111 97,6 -1,144 98,9 -0,198 99,4 0,166 

xmax 100,8 1,184 97,8 -0,998 98,9 -0,198 99,5 0,238 
Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 94,5 -3,399 98,4 -0,562 98,1 -0,780 100,0 0,602 
x2 95,0 -3,035 98,6 -0,416 98,2 -0,707 100,2 0,748 
x3 95,0 -3,035 99,0 -0,125 98,5 -0,489 100,2 0,748 
x4  96,0 -2,308 99,2 0,020 98,8 -0,271 100,4 0,893 

xmax 96,5 -1,944 100,0 0,602 98,9 -0,198 100,5 0,966 
Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 99,7 0,384 99,6 0,311 96,3 -2,089 99,5 0,238 
x2 100,0 0,602 99,6 0,311 96,7 -1,798 99,6 0,311 
x3 100,2 0,748 99,6 0,311 97,0 -1,580 99,7 0,384 
x4  100,4 0,893 99,6 0,311 97,1 -1,507 99,7 0,384 

xmax 100,5 0,966 99,7 0,384 97,5 -1,216 99,8 0,457 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 98,7 -0,344 99,3 0,093 99,7 0,384 100,5 0,966 
x2 99,9 0,529 99,7 0,384 99,7 0,384 101,0 1,330 
x3 100,0 0,602 99,8 0,457 99,8 0,457 101,0 1,330 
x4  100,0 0,602 99,9 0,529 99,8 0,457 101,0 1,330 

xmax 100,2 0,748 100,1 0,675 99,9 0,529 101,0 1,330 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB Podíl HRB Podíl 

xmin 99,0 -0,125 100,0 0,602 
x2 99,0 -0,125 100,1 0,675 
x3 99,0 -0,125 100,2 0,748 
x4  99,5 0,238 100,2 0,748 

xmax 99,7 0,384 100,2 0,748 
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Při hodnocení klasickou statistickou metodou nevyhověla pouze laboratoř označená E, 

a to jak kvůli individuálním výsledkům, tak i kvůli nevyhovujícímu skupinovému průměru. 

Zkušebna K má mezi naměřenými hodnotami jeden diskutabilní výsledek, který však 

překročil stanovenou mez jen minimálně. 

 

6.4.3 Robustní statistika - „Z-score“ 

Aby bylo možno vypočítat „Z-score“ z každého individuálního výsledku měření, byl 

opět nejprve určen medián a normalizované mezikvartilové rozpětí pro soubor hodnot tvrdosti 

HRB naměřených na destičce 3: 

• medián     6,99~ =x  

• normalizované mezikvartilové rozpětí 95,0=normIQR  

 

Tabulka 6.14 uvádí seřazené výsledky měření tvrdosti HRB na destičce 3 u každé 

zkušebny a příslušné vypočtené hodnoty „Z-score“. 

 

Tab.6.14 Výsledky měření a „Z-score“ - destička 3 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 99,8 0,212 97,3 -2,433 98,4 -1,270 99,2 -0,423 
x2 100,1 0,529 97,5 -2,222 98,7 -0,952 99,2 -0,423 
x3 100,5 0,952 97,5 -2,222 98,8 -0,846 99,2 -0,423 
x4  100,7 1,164 97,6 -2,116 98,9 -0,741 99,4 -0,212 

xmax 100,8 1,270 97,8 -1,904 98,9 -0,741 99,5 -0,106 
Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 94,5 -5,396 98,4 -1,270 98,1 -1,587 100,0 0,423 
x2 95,0 -4,867 98,6 -1,058 98,2 -1,481 100,2 0,635 
x3 95,0 -4,867 99,0 -0,635 98,5 -1,164 100,2 0,635 
x4  96,0 -3,809 99,2 -0,423 98,8 -0,846 100,4 0,846 

xmax 96,5 -3,280 100,0 0,423 98,9 -0,741 100,5 0,952 
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Z - score - destička 3

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

E K B G C F R D J L N O M H I S A P

Zkušební laboratoře

Z
-s

co
re

Z3 ( Z0,5 )
Zmax
Z4
Z2
Zmin
3
2
0
-2
-3

Tab.6.14 Pokračování 

Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 99,7 0,106 99,6 0,000 96,3 -3,491 99,5 -0,106 
x2 100,0 0,423 99,6 0,000 96,7 -3,068 99,6 0,000 
x3 100,2 0,635 99,6 0,000 97,0 -2,751 99,7 0,106 
x4  100,4 0,846 99,6 0,000 97,1 -2,645 99,7 0,106 

xmax 100,5 0,952 99,7 0,106 97,5 -2,222 99,8 0,212 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 98,7 -0,952 99,3 -0,317 99,7 0,106 100,5 0,952 
x2 99,9 0,317 99,7 0,106 99,7 0,106 101,0 1,481 
x3 100,0 0,423 99,8 0,212 99,8 0,212 101,0 1,481 
x4  100,0 0,423 99,9 0,317 99,8 0,212 101,0 1,481 

xmax 100,2 0,635 100,1 0,529 99,9 0,317 101,0 1,481 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB Z-score HRB Z-score 

xmin 99,0 -0,635 100,0 0,423 
x2 99,0 -0,635 100,1 0,529 
x3 99,0 -0,635 100,2 0,635 
x4  99,5 -0,106 100,2 0,635 

xmax 99,7 0,106 100,2 0,635 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr.6.14 Graf  hodnot „Z-score“ doplněný o meze - destička 3 
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Podle výsledků „Z-score“ uvedených v tabulce 6.14 jsou laboratoře E a K považovány 

za nevyhovující, přičemž u laboratoře E spadají všechny výsledky do pásma nepřijatelnosti, 

zatímco u K jsou 2 výsledky nevyhovující a 3 alarmující. Zkušebna B se vyznačuje většinou 

diskutabilními výsledky měření. 

U všech těchto výše zmíněných laboratoří však překračuje medián „Z-score“ 

stanovenou  hranici, což je zřejmé ze sloupcového grafu na obrázku 6.14, a proto musí být 

tyto zkušebny považovány za nevyhovující. 

 

6.4.4 Nový přístup - „En-number“ 

K výpočtu „En-number“ pro výsledky zkoušek tvrdosti na destičce 3 budou použity 

následující hodnoty stanovené referenční laboratoří: 

• vztažná hodnota    4,99=X  

• rozšířená nejistota vztažné hodnoty  3,0=refU  

 

Vypočtené nejistoty zkoušení uz pro každou zkušebnu tvoří spolu se seřazenými  

naměřenými hodnotami tvrdosti HRB na destičce 3 a vypočtenými hodnotami „En-number“ 

pro každou individuální hodnotu tvrdosti tabulku 6.15. 

 

Tab.6.15 Výsledky měření, „En-number“ a nejistoty zkoušení laboratoří - destička 3 

Zkušebna  A B C D 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number 

xmin 99,8 0,831 97,3 -6,155 98,4 -2,835 99,2 -0,614 
x2 100,1 1,455 97,5 -5,569 98,7 -1,985 99,2 -0,614 
x3 100,5 2,286 97,5 -5,569 98,8 -1,701 99,2 -0,614 
x4  100,7 2,701 97,6 -5,276 98,9 -1,418 99,4 0,000 

xmax 100,8 2,909 97,8 -4,690 98,9 -1,418 99,5 0,307 

uz 0,188 0,081 0,093 0,063 
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Tab.6.15 Pokračování 

Zkušebna  E F G H 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number

xmin 94,5 -6,173 98,4 -1,580 98,1 -2,982 100,0 1,729 
x2 95,0 -5,543 98,6 -1,264 98,2 -2,753 100,2 2,306 
x3 95,0 -5,543 99,0 -0,632 98,5 -2,065 100,2 2,306 
x4  96,0 -4,284 99,2 -0,316 98,8 -1,376 100,4 2,882 

xmax 96,5 -3,654 100,0 0,948 98,9 -1,147 100,5 3,170 

uz 0,367 0,279 0,158 0,087 
Zkušebna  I J K L 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number

xmin 99,7 0,723 99,6 0,661 96,3 -6,180 99,5 0,316 
x2 100,0 1,445 99,6 0,661 96,7 -5,383 99,6 0,631 
x3 100,2 1,927 99,6 0,661 97,0 -4,785 99,7 0,947 
x4  100,4 2,408 99,6 0,661 97,1 -4,585 99,7 0,947 

xmax 100,5 2,649 99,7 0,991 97,5 -3,788 99,8 1,262 

uz 0,144 0,020 0,201 0,051 
Zkušebna  M N O P 
Výsledek HRB En-number HRB En-number HRB En-number HRB En-number

xmin 98,7 -1,135 99,3 -0,250 99,7 0,970 100,5 3,051 
x2 99,9 0,811 99,7 0,749 99,7 0,970 101,0 4,438 
x3 100,0 0,973 99,8 0,999 99,8 1,294 101,0 4,438 
x4  100,0 0,973 99,9 1,248 99,8 1,294 101,0 4,438 

xmax 100,2 1,297 100,1 1,748 99,9 1,617 101,0 4,438 

uz 0,269 0,133 0,037 0,100 
Zkušebna  R S 
Výsledek HRB En-number HRB En-number 

xmin 99,0 -0,942 100,0 1,932 
x2 99,0 -0,942 100,1 2,255 
x3 99,0 -0,942 100,2 2,577 
x4  99,5 0,235 100,2 2,577 

xmax 99,7 0,706 100,2 2,577 

uz 0,150 0,040 
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Obr.6.15 Graf  hodnot „En-number“ a nejistot zkoušení doplněný o meze - destička 3 

 

Za nevyhovující jsou podle výsledků „En-number“ považovány zkušební laboratoře 

označené kódovými písmeny  A, B, C, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P a S, tedy všechny 

kromě tří. Tyto nevyhovující zkušebny mají mezi svými výsledky jednu až pět hodnot       

„En-number“, které leží mimo interval ( -1 ; +1 ). V tabulce 6.15 jsou označeny červenými 

poli a v grafu na obrázku 6.15 leží mimo pásmo určené červenými přímkami. 
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7 Porovnání výsledků MPZ při hodnocení zkušebních 

laboratoří 
V předešlé kapitole byly vyhodnoceny výsledky MPZ pro každou zúčastněnou 

zkušební laboratoř podle tří různých přístupů. Nyní je třeba porovnat, do jaké míry se tyto 

výsledky u naměřených hodnot tvrdosti HRB na jednotlivých zkušebních destičkách shodují. 

 

Klasická statistika v podílovém tvaru a „Z-score“ mají podobný mechanismus 

výpočtu. Oba přístupy pracují s charakteristikami vypočtenými ze všech naměřených hodnot 

na dané destičce, ať už je to aritmetický průměr a výběrová směrodatná odchylka, nebo 

medián a normalizované mezikvartilové rozpětí. Tyto charakteristiky jsou tedy závislé           

na strannosti a shodnosti měření zúčastněných zkušeben. Výsledky MPZ se tak přímo 

nevztahují k certifikované referenční hodnotě tvrdosti destičky a její nejistotě. Zjednodušeně 

řečeno to znamená, že pokud budou laboratoře měřit „špatně“, a všechny stejně „špatně“, 

potom i přesto mohou být podle výsledků MPZ považovány za vyhovující. Je to ale teoretická 

úvaha a v praxi bývají hodnoty naměřené laboratořemi rozptýleny kolem skutečné, 

nezjistitelné hodnoty tvrdosti. Proto je možné tyto způsoby vyhodnocování používat a vždy je 

to na základě dohody všech zúčastněných. 

Z porovnání výsledků MPZ vyhodnocených podle těchto dvou přístupů (viz tabulky 

kap.6.1-6.3) je patrné, že hodnocení pomocí „Z-score“ je poněkud přísnější a absolutní 

hodnoty výsledků MPZ jsou u robustní statistiky vždy o něco vyšší než u podílového tvaru 

klasického statistického přístupu. Celkové výsledky MPZ se však významně neliší. Jen 

některé zkušební laboratoře, které podle klasického hodnocení vykazovaly diskutabilní 

výsledky blízké hranici nepřípustnosti, u „Z-score“ tuto hranici překročily a byly 

vyhodnoceny jako nevyhovující.  

 

Výpočet „En-number“ je oproti předchozím dvěma popisovaným zcela odlišný. 

Naměřené hodnoty tvrdosti jsou zde vztahovány k referenční hodnotě tvrdosti destičky 

stanovené referenční laboratoří. Ve jmenovateli se počítá s nejistotou referenční hodnoty, 

rovněž stanovenou referenční laboratoří, a s nejistotou zkoušení dané zkušební laboratoře. 

S nejistotou zkoušení proto, že nejistotu měření není možné určit, pokud si laboratoř sama 

nevyhodnotí potřebné složky nejistoty měření, a to standardní nejistoty typu B. Tudíž je 

možné počítat pouze s nejistotu zkoušení, která je získána výpočtem z 5 naměřených hodnot 

tvrdosti každé laboratoře. Nejistota zkoušení každé zkušebny je tedy jiná.  



 59

Co se týče výsledků MPZ při hodnocení pomocí „En-number“, byly u všech tří 

destiček shledány všechny zkušebny, až na tři výjimky, nevyhovujícími. V porovnání 

s dalšími dvěma použitými přístupy byl počet nevyhovujících laboratoří až podezřele velký. 

Obecně se tedy výsledky MPZ získané pomocí „En-number“ s výsledky MPZ u klasické        

a robustní statistiky neshodují a tyto přístupy tedy nejsou jednoduše zaměnitelné                  

či nahraditelné. Je to dáno samotným mechanismem výpočtu „En-number“ a jeho 

proměnnými. Vypočtená hodnota „En-number“ je totiž kromě naměřené hodnoty tvrdosti 

závislá především na nejistotě zkoušení dané laboratoře. Čím bude nejistota zkoušení větší, 

tím větší bude i celý jmenovatel zlomku a tím menší bude výsledná hodnota „En-number“ 

v absolutní hodnotě. A pro vyhovující výsledek MPZ je žádoucí co nejmenší hodnota. Platí to 

však i obráceně, že čím menší nejistota zkoušení u dané laboratoře bude, tím horšího výsledku 

„En-number“ bude dosaženo. Svým způsobem je to nelogické a je to zřejmé i z tabulek 6.7, 

6.11 a 6.15. Zkušební laboratoře, které naměřily hodnoty tvrdosti rozdílné od referenční 

hodnoty jen o několik desetin (což je dobře) a jejichž nejistota zkoušení se pohybovala kolem 

hodnoty 0,1 (což je také dobře, neboť měřila velmi shodně), byly vyhodnoceny jako 

nevyhovující, neboť absolutní hodnoty „En-number“ byly větší než 1. Jmenovatel byl totiž 

nakonec jednoduše menší než čitatel zlomku. Objektivní bylo oproti tomu hodnocení pomocí 

„En-number“ u laboratoří, které naměřily hodnoty tvrdosti velmi rozdílné od referenční 

hodnoty, i když jejich nejistota zkoušení byla docela malá. Pochopitelně byly vyhodnoceny 

jako nevyhovující, ale bylo ihned zřejmé, že rozptyl jejich měření je v pořádku, jen mohou 

mít např. nepřesně seřízené měřicí zařízení, tzn. že při kalibraci je přístroj seřízen jen v rámci 

povoleného intervalu pro seřízení, nikoli však na střední hodnotu. Nejvyšších absolutních 

hodnot „En-number“ však podle očekávání dosáhly zkušebny, které byly např.                   

i podle „Z-score“ označeny za nevyhovující nebo byly jejich výsledky diskutabilní, neboť 

nezávisle na nejistotě zkoušení naměřily hodnoty tvrdosti velmi vzdálené od referenční 

hodnoty (byly to vesměs ty vybočující hodnoty z histogramů k ověření normality dat). Z výše 

uvedených poznatků vyplývá, že na „En-number“ není možno pohlížet pouze jako na jediné 

číslo, které bude porovnáno s kritériem pro vyhovění. Je třeba jej konfrontovat především 

s nejistotou zkoušení, ale také se skutečně naměřenými hodnotami, neboť teprve pak je možné 

určit, proč má absolutní hodnota „En-number“ právě takovou velikost, a jaké mohou být 

příčiny nevyhovujících hodnot.  
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7.1 Volba nejvhodnějšího typu hodnocení MPZ pro fyzikálně - 

mechanické zkoušky 

Na základě výše uvedených zjištění by nyní měl být doporučen nejvhodnější přístup 

pro hodnocení MPZ v oblasti fyzikálně - mechanického zkoušení. Jak už bylo zmíněno, 

klasická statistická metoda se již v praxi nepoužívá a zde byla zařazena jen kvůli porovnání 

s dalšími přístupy. Nehledě na to by před ní i tak měla být dána přednost robustní statistice, 

protože výsledky „Z-score“ vyšly při porovnání s podílovým tvarem klasické statistiky 

přísnější. Navíc výsledky získané robustní statistickou metodou nejsou ovlivněny přítomností 

vybočujících či odlehlých dat, které se v praxi běžně a nezřídka vyskytují, jako tomu bylo       

i v případě souborů výsledků u destičky 2 a 3.  

 

„En-number“ podává velmi cenné informace, neboť naměřené hodnoty jsou 

porovnávány nikoli se statisticky stanovenou vztažnou hodnotou, nýbrž s certifikovanou 

referenční hodnotou stanovenou referenční laboratoří s příslušnou nejistotou. Významné je 

rovněž zařazení nejistoty zkoušení zkušební laboratoře do hodnocení způsobilosti dané 

laboratoře. Je to hodnota, která vystihuje způsobilost a podmínky měření u dané zkušebny.    

U klasické a robustní statistiky se totiž počítá s určitým rozpětím měření, které je opět 

statisticky určené ze všech naměřených výsledků. Nejistota zkoušení však výsledek           

„En-number“ významně ovlivňuje, a tudíž by neměla být způsobilost laboratoří hodnocena 

pouze podle číselného výsledku „En-number“, neboť by to mohlo některé zkušebny poškodit.  

Bylo by nutné stanovit ještě určité kritérium právě pro posouzení hodnoty nejistoty zkoušení  

a používat při hodnocení MPZ obě kritéria zároveň, aby bylo hodnocení způsobilosti 

laboratoří objektivní. Problémem však může být samotná nejistota zkoušení. Zvýšení její 

objektivity vyžaduje větší počet hodnot, ze kterých je počítána. V ideálním případě by se 

jednalo alespoň o 10 naměřených hodnot. To však může být u některých typů zkoušek 

problematické. Např. právě u zkoušek tvrdosti podle Rockwella a Brinella se dá na zkušební 

destičku umístit v jedné řadě pouze 5 vtisků. Kdyby se však vyrobily větší destičky, nastával 

by problém s nedostatečnou homogenitou materiálu. Nejoptimálnějším řešením by bylo, 

počítat namísto nejistoty zkoušení s nejistotou měření, která byla prvotně pro výpočet        

„En-number“ vyžadována. Pro to je ale nezbytné, aby si každá laboratoř pro daný typ zkoušky 

svou nejistotu měření vyhodnotila. I přesto však nelze předem říci, že potom bude při 

hodnocení MPZ většina zkušeben vyhovujících. Příčinou nevyhovujících výsledků           

„En-number“ může být také nevhodně nastavené kritérium pro rozhodování v mezích ±1, 
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neboť tyto meze byly primárně určeny pro hodnocení chemických a analytických laboratoří, 

kde jsou nejistoty často několikanásobně vyšší, což zajistí obecně nižší hodnoty                 

„En-number“. Proto by možná bylo pro oblast fyzikálně - mechanických zkoušek vhodnější 

stanovit mírnější meze ohraničující širší pásmo pro vyhovující hodnoty, jako tomu je třeba u 

„Z-score“. Je totiž nezbytné si uvědomit, že zkoušení způsobilosti nesmí v žádném případě 

poškodit hodnocenou zkušební laboratoř, ať už kvůli nevhodnému způsobu vyhodnocování 

výsledků nebo např. kvůli nehomogenitě zkoušeného materiálu. 

 

Pokud má být nyní zvolen přístup, který by se měl pro vyhodnocování MPZ                 

u fyzikálně - mechanických zkoušek používat, bylo by upřednostněno v současnosti 

používané „Z-score“, i když není úplně ideální. „En-number“ má sice spoustu předností          

a mohlo by být objektivnější než „Z-score“, avšak jeho současný způsob vyhodnocení MPZ je 

nedostačující a pro fyzikálně - mechanické zkoušky nevhodný. Musely by u něj být 

provedeny určité změny či stanoveny požadavky, jež by jej přizpůsobily daným podmínkám, 

a možná by k tomu mohl být použit i některý z výše uvedených návrhů. 
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8 Závěr 
Předložená diplomová práce byla zadána obecným tématem, aby zmapovala                

a zhodnotila přístupy k vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, jež byly 

používány v minulosti, jsou aplikovány v současné době a doposud pro oblast fyzikálně - 

mechanických zkoušek využity nebyly.  

 

Nezbytným základem pro pochopení řešené problematiky tvořilo osvětlení významu    

a cílů zkoušení způsobilosti zkušebních laboratoří a zevrubný popis jednotlivých typů 

programů zkoušení způsobilosti. Dále bylo nastíněno samotné organizování programů            

a požadavky na organizátory, jež byly dokresleny představením společnosti, která je u nás 

organizátorem veškerých MPZ pro oblast mechanických zkoušek, a jejího systému řízení 

kvality. Mechanické zkoušení materiálu zde bylo reprezentováno jednou z nejpoužívanějších 

zkoušek tvrdosti, a sice měřením tvrdosti podle Rockwella při uvedení nejznámějších i méně 

známých stupnic této tvrdosti. Největší pozornost z celé teoretické části práce byla věnována 

numerickému a grafickému vyhodnocování výsledků MPZ. Byl zde představen dříve 

používaný klasický statistický přístup a jedna z robustních metod, a to v současnosti 

aplikované „Z-score“.  

Pro možnost srovnání bylo nutné zvolit ještě jeden způsob, kterým bylo pro fyzikálně - 

mechanické zkušební laboratoře dosud nepoužívané „En-number“. Kvůli tomuto výpočtu 

musela být zmíněna i problematika nejistot měření a zkoušení. K praktickému vyhodnocení 

MPZ podle tří zvolených přístupů byla použita reálná data. Tyto výsledky měření tvrdosti 

podle Rockwella HRB byly získány při provádění MPZ, jež byly v té době hodnoceny pouze 

klasickou statistikou. Před samotným vyhodnocováním byly soubory podrobeny posouzení 

normality dat. Výstupem praktické části pak byly tabulkově a graficky zpracované výsledky 

MPZ z měření na třech tvrdoměrných destičkách podle tří zmiňovaných způsobů. 

Při závěrečném srovnání se ukázalo „Z-score“ jako nejvhodnější způsob vyhodnocování. 

Klasická statistika byla při hodnocení laboratoří mírnější a „En-number“ by potřebovalo kvůli 

své závislosti na nejistotě měření dané laboratoře ještě doplňující kritérium pro rozhodování 

nebo úpravu pásma vyhovujících hodnot. 

I když nebyl nejnovější přístup zhodnocen jako nejlepší, přínosem této práce je 

objektivní potvrzení, že nyní používané „Z-score“ je pro vyhodnocování mezilaboratorních 

porovnávacích zkoušek u fyzikálně - mechanických zkoušek nejvhodnější a prozatím by mělo 

být využíváno dále. 
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