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Anotace 

 

WRONA, M. Vyhodnocení technických měření v bezpečnostní praxi. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB TU. 2012. 62 stran.  

 

 Diplomová práce se zabývá vyhodnocením technických měření. V teoretické části je 

popsaná problematika vyhodnocení, jednak podle dřívějšího hodnocení chyb měření, tak 

i především stanovování nejistot. Následně v praktické části byla tato teorie aplikována na 

měření realizované v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Modelové příklady 

jsou zaměřeny na měření rozměrů, teploty, hmotnosti, proudu a napětí. Výstupem každého 

měření je metodický list, který stanovuje postup pro zpracování výsledků měření. Základní 

strukturu těchto metodických listů však lze použít pro různá technická měření.   

  

Klíčová slova: nejistota, chyba, vyhodnocení měření 

 

 

Annotation 

 

WRONA, M. The assessment of technical measurements in security practice. Thesis. Ostrava: 

VŠB TU. 2012. 62 pages.  

 

This thesis concerns the assessment of technical measurements. In theoretical part 

problems of assessment according to former assessment measurement errors and particularly 

determination of uncertainties are described. Consequently, in practical part, this theory was 

applied to measurements implemented in laboratories at Faculty of Safety Engineering. Model 

examples are focused on measurements  of sizes, temperature, mass, current and voltage. 

A methodical  paper determining the procedure for processing of measurement results is the 

output of each measurement. The basic structure of these methodical papers can be used for 

various technical measurements. 
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1 Rešerše 

CHUDÝ, Vladimír, et al. Meranie technických veličín. Bratislava : Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, 1999. 688 s. ISBN 80-227-1275-2  

 Tato slovenská publikace se zabývá měřením z velmi širokého hlediska, proto je 

vhodná k nastudování této problematiky, jelikož čtenáři nabízí široké spektrum znalostí 

z oblasti měření. Kniha je rozdělena na dvě části. V první se zabývá základům metrologie, 

veličinám a jednotkám, chybám a nejistotám v měření. Druhá část zkoumá problematiku 

měřících přístrojů a měření vybraných technických veličin.  

 

KAŇAK, J. Technická měření. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 2006. 139 s. ISBN 80-248-1084-0  

 Publikace je orientována především na strojírenský obor. V první části, která se věnuje 

problematice měření, jsou srozumitelně charakterizovány chyby a nejistoty měření. Dále 

v této části jsou definovány metody měření a především jejich rozdělení, které jsem postrádal 

v ostatních literaturách. V dalších částech se zaměřuje na strojírenskou tématiku vztahující se 

k dynamice, akustice, deformacím apod.   

 

NĚMEČEK, Pavel. Nejistoty měření. Praha : Česká společnost pro jakost, 2008. 98 s. ISBN 

978-80-02-02089-9  

 Tato literatura patří mezi nejaktuálnější dokumenty vztahujících se k problematice 

nejistot měření. Autor se zde především zaměřuje na nejistoty měření, kde vychází z norem 

upravující danou problematiku. Je zde přehledně upravena terminologie metrologických 

pojmů vycházejících z norem. Publikace je především zaměřena pro pracovníky v oblasti 

metrologie a velkou výhodou této literatury je, že autor zde uvádí řadu názorných příkladů a 

jejich řešení vztahujících se k nejistotám. Jelikož většina publikací totiž uvádí příklady, ale již 

dále nerozebírá jejich řešení.  
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2 Technická měření 

[4]  

Technická měření se dnes používají v mnoha oborech lidské činnosti, kde technika je 

používána jako nástroj činnosti. V souvislosti s technickým měřením se setkáváme 

s fyzikálními veličinami, jejichž hodnoty se snažíme určit měřením. V současné době jsou 

používané především jednotky fyzikálních veličin, které jsou odvozeny od základních 

jednotek SI (Systém International d’Unités), a ty lze prostřednictvím základních jednotek 

vyjádřit. Příslušné normy ČSN ISO určují používání jednotek fyzikálních veličin, kde jsou 

stanoveny hlavní jednotky a případně i vedlejší jednotky. Veškerá výrobní, nevýrobní, 

experimentální a výpočtová činnost člověka v technické praxi je postavena především na 

zacházení s fyzikálními veličinami a jejich jednotkami. 

2.1 Význam technických měření  

 Měření je zdrojem objektivních informací a důležitým faktorem pro efektivní 

rozhodování, objektivního zhodnocení stavu, různých zdrojů a možnosti dalšího rozvoje ve 

všech sférách lidské činnosti. Bez dostatečně přesných měření by již nebylo možné zabezpečit 

úlohy spojené se získáváním objektivních informací, hospodaření se surovinami a energiemi, 

automatizaci strojů a procesů atd.  

2.2 Základní metrologické pojmy 

[5], [6] 

Metrologie je obor zabývající se měřením. V užším slova smyslu se jedná o obor, 

který zajišťuje jednotnost, správnost a přesnost měření. Vzhledem k dané problematice je 

nutné definovat některé základní metrologické pojmy, které budou v následujícím textu 

používány.  

Měření – soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu určité veličiny. 

Proces měření – soubor úkonů ke stanovení hodnoty měřené veličiny. 

Měřicí přístroj – zařízení určené k měření, a to buď samostatné anebo ve spojení s přídavným 

zařízením. 

Pravá hodnota – odpovídá skutečné hodnotě měřené veličiny. Jde o takovou hodnotu, kterou 

bychom získali velmi přesným měřením při vysokých požadavcích na měřicí přístroje, 

způsobilost personálu a dobu měření. Pravá hodnota je tedy ideální hodnotou, kterou nelze 

docílit. 
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Konvenčně pravá hodnota – je hodnota veličiny, kterou pro daný účel nahrazujeme pravou 

hodnotu. Na rozdíl od pravé hodnoty je reálně zjistitelná (měřením). Např. konvenčně pravou 

hodnotou u statistického souboru naměřených hodnot, lze vyjádřit jako odhad střední hodnoty 

(aritmetický průměr). 

Etalon – jde o měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál atd., které jsou určeny 

k definování, realizování, uchovávání nebo reprodukování jednotky (nebo více hodnot) 

veličiny k použití pro referenční účely. 

Přesnost měření – těsnost souhlasu mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené 

veličiny.  

Kalibrace – soubor úkonů, které dávají za určitých podmínek vztah mezi hodnotami veličin, 

které jsou indikovány měřicím přístrojem (popř. měřícím systémem, ztělesněnou mírou, 

referenčním materiálem atd.) a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.  

Certifikace – činnost, kde se u měřeného objektu na základně měření potvrzuje shodnost 

deklarovaných parametrů.  

2.3 Měřící principy, metody a postupy 

[3], [5]  

Principem měření se rozumí vědecký základ měření, který je tvořen fyzikálním jevem, 

na kterém je měření založené. Například použití Dopplerova jevu při měření rychlosti pohybu 

těles.   

 Měřící metoda je všeobecný souhrn teoretických poznatků a praktických operací 

použitých při provádění měření podle daného principu. Měřící postup je podrobná specifikace 

teoretických a praktických pokynů nutných pro provedení daného měření. Rozdíl mezi měřící 

metodou a měřícím postupem je tedy patrný ze všeobecnosti.  

Měřící metody se dělí z hlediska způsobu určování hodnoty měřené veličiny na: 

- přímá měřící metoda – při které se hodnota měřené veličiny získá přímo bez měření 

dalších veličin funkčně vázaných s veličinou měřenou např. měření délky pomocí 

posuvného měřítka, 

- nepřímá měřící metoda – při které se hodnota měřené veličiny získá měřením jiných 

veličin funkčně vázaných s měřenou veličinou např. měření rychlosti z dráhy a času. 
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Podle způsobu měření se měřící metody dělí na: 

- absolutní (definiční) měřící metoda – založena na měření veličin obsažených v definici 

měřené veličiny, 

- relativní (porovnávací) měřící metoda – při které se za stejných vnějších podmínek 

porovnává hodnota měřené veličiny se známou hodnotou veličiny stejného druhu, 

nebo veličiny jiného druhu, která je transformovatelná na druh měřené veličiny. 

Porovnávací metody se dále dělí z hlediska techniky měření na: 

- přímá porovnávací metoda – měřená veličina se přímo porovnává se známou 

hodnotou veličiny stejného druhu, např. měření hmotnosti na rovnoramenných váhách, 

kdy se porovnává neznámá hmotnost se známou hmotnostní závaží,  

- nepřímá porovnávací metoda – při této metodě se porovnává známa hodnota jiné 

veličiny, která je vázaná s měřenou veličinou známým funkčním vztahem, např. 

měření teploty dilatačním teploměrem, 

- substituční metoda – měřená veličina se nahrazuje veličinou téhož druhu známé 

hodnoty, která se vyhledá tak, aby údaje vyvolané na indikačním zařízení byly stejné, 

např. měření elektrického odporu substituční metodou, 

- kompenzační (vyrovnávací) metoda – účinek měřené veličiny se vyrovnává stejně 

velkým účinkem veličiny stejného druhu, ale opačného smyslu, např. měření 

elektrického odporu kompenzátorem, 

- diferenční metoda – měřená veličina se porovnává s veličinou stejného druhu a známé 

hodnoty málo se lišící od hodnoty měřené veličiny, přičemž se určuje rozdíl mezi 

nimi, např. měření rozměrů měřícími pásmy, 

- nulová metoda – hodnota měřené veličiny se stanoví na základně rovnováhy nastavené 

jednou nebo více veličin o známých hodnotách, přičemž vztah s měřenou veličinou při 

rovnováze je známý, např. měření elektrického odporu můstkem. 
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2.4 Vyhodnocení měření 

[5] 

 Vyhodnocení měření je závěrečnou části experimentální práce a je jedním 

z nejdůležitějších bodů celé práce. V této části se nejvíce projeví samostatné uvažování 

operátora a jeho zhodnocení měřené problematiky. Vyhodnocení měření by mělo obsahovat: 

a) Soubor výsledků měření 

Týká se konečného výsledku celé práce.  Je důležité, aby byl tento výsledek úplný 

uvést tyto doplňující informace: 

- nejistotu výsledku měření, 

- z čeho byla určena nejistota měření (např. z dokumentace výrobce, statistiky apod.)  

- jednotky, 

- podmínky, za nichž výsledek platí, 

- různé korekce, interpolace atd., kterým byl výsledek podroben,  

- další údaje, které mají vliv na výsledek. 

b) Zhodnocení měření 

Zhodnocení měření závisí na požadavcích zadání, ke kterým je nutné se v závěru 

vyjádřit. Zároveň by se mělo uvést, zda měřením byly splněny požadavky zadání, 

případně co splněno nebylo, a co z výsledků plyne. 

2.5 Cíl diplomové práce 

 V současné době je malá znalost v oblasti vyhodnocení měření, kdy nejistoty jsou 

opomíjeny. Jelikož přece výsledek nemůže být jen aritmetický průměr hodnot, či jiná jediná 

hodnota. Vždy by měl výsledek představovat interval hodnot s určitou pravděpodobností, že 

se daný výsledek v tomto intervalu nachází. V některých případech dochází k záměně, že 

měření je vyhodnocováno, dle starého způsobu vyhodnocení jako chyby měření. Ale měly by 

se již posuzovat nejistoty měření. Další problémem je omezená literatura v oblasti nejistot 

měření, jelikož předchozí publikace se spíše věnovaly chybám měření. A v publikacích chybí 

názorné příklady, kde by bylo řešeno vyhodnocení měření celkově, jelikož zpravidla se 

v publikacích vyskytují jen dílčí příklady na jednotlivé ukázky nejistot.  

 Cílem práce tedy bude porozumět dané problematice a vypracování metodických listů 

pro postup při vybraných měření, včetně praktických příkladů. A následně by tyto postupy 

mohly být aplikovany i na jiné příklady, kde by tvořily základní strukturu vyhodnocení 

měření.  
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3 Chyby měření 
[4], [5] 

 

 Každé měření je vždy zatíženo chybou. Chyba měření je definována jako výsledek 

měření mínus pravá hodnota měřené veličiny. Pravou hodnotou se rozumí hodnota, která 

odpovídá skutečné hodnotě měřené veličiny. Chybu měření můžeme udat jako absolutní nebo 

relativní. 

Absolutní chyba měření δx se definuje vztahem: 

𝛿𝑥 = 𝑥𝑖 − 𝑥 ,                     (3 – 1) 

kde  xi  je naměřená hodnota a  x  je pravá hodnota měřené veličiny.  

Relativní chyba měření δrx se určuje vztahem: 

𝛿𝑟𝑥 =
𝛿𝑥

𝑥
∙ 100  (%).                     (3 – 2)  

 Podle charakteru výskytu se chyby rozdělují do tří základních skupin, který znázorňuje 

obrázek 3.1.  

 
Obr. 3.1 Rozdělení chyb 

 

3.1 Chyby hrubé 

 [4], [6] 

Výskyt hrubé chyby je způsoben selháním sytému a vyžaduje systémová opatření. 

Pokud je systém správně navržen, pravidelně přezkoumáván a zlepšován, tak by měl 

zpravidla hrubou chybu vylučovat.  

Vlastnosti hrubých chyb: 

- nápadná velikost (např. přístroj zobrazuje neobvykle vysokou či nízkou hodnotu oproti 

hodnotě očekávané), 

- doprovázeny dalšími negativními jevy (samovolné vypínání přístroje, jeho přehřívání), 

- nutnost zásahu do systému měření (ukončení měření, oprava měřidla, zjištění příčin 

poruchy). 
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Příklady příčin hrubých chyb: 

- špatný odečet naměřené hodnoty operátorem, 

- špatně nastavené měřidlo (např. v důsledku neznalosti problému), 

- nezpůsobilý operátor (neproškolený, neznalý problematiky, oslaben psychickými či 

fyzickými problémy), 

- špatně zvolené měřidlo (vzhledem k jeho nedostatečnému rozsahu, vliv prostředí na 

měřidlo), 

- nevhodné podmínky měření (extrémní teplota, vlhkost). 

Hrubé chyby nezahrnujeme do vyhodnocení a pro jejich vyloučení lze použít 

Grubbsův test nebo Dixonův test. Tyto testy upozorňují na výskyt extrémně odchýlených 

hodnot, ale již neříkají nic o důvodech, proč má testovaná hodnota výrazně odlišnou velikost. 

Proto při výskytu těchto hodnot je důležité znovu projít systém měření, zda nedošlo k nějaké 

závadě. 

3.2 Chyby náhodné  

[3], [6] 

 Náhodné chyby jsou způsobeny vlivem nepravidelných dějů, jejichž účinky se 

náhodně skládají. Projevují se tím, že při opakovaných měřeních se výsledky vždy poněkud 

mění.  

Vlastnosti náhodných chyb: 

- nelze je identifikovat z hlediska konkrétních zdrojů, 

- jsou nestálé jak z hlediska velikosti, tak z hlediska znaménka, 

- nelze je zpracovat jinak, než statisticky (na základě opakovaných měření). 

Příklady příčin náhodných chyb: 

- uvolněný snímač, 

- znečištěné nebo uvolněné kontakty na měřicích kabelech, 

- nezpůsobilý operátor, 

- kolísání napájení. 

Náhodné chyby lze pozorovat pouze v součtu všech zdrojů. Ty tvoří okamžitou 

hodnotu výsledné náhodné chyby, která se chová podle statistického rozdělení. U běžných 

měření se především předpokládá normální rozdělení. 

 Při opakovaných nezávislých měření určité veličiny X za stejných podmínek 

v důsledku náhodných chyb dostáváme různé údaje x1, x2, …, xn. Za výsledek měření se bere 
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aritmetický průměr, který je považován za skutečnou hodnotu měřené veličiny. Vypočítá se 

podle vzorce (3 – 3). 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                      (3 − 3) 

kde  n  je počet opakovaných měření.  

Rozdíl je odhad náhodné chyby i-tého měření a vypočítá se dle vztahu:  

∆𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑥                                                                                                                                      (3 − 4) 

Rozptýlení údajů opakovaných měření se vyhodnocuje výběrovým rozptylem 

𝑠2 =
1

𝑛 − 1
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2 =

1

𝑛 − 1
 ∆𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

                                                                               (3 − 5) 

Výběrové rozptyly jednotlivých měření 𝑠𝑥𝑖

2  a výběrový rozptyl aritmetického průměru 𝑠𝑥 
2 jsou 

𝑠𝑥𝑖

2 = 𝑠2                                                                                                                                              (3 − 6)  

𝑠𝑥 
2 =

𝑠2

𝑛
                                                                                                                                               (3 − 7)  

 Rozptyl je někdy označován také, jako směrodatná odchylka a charakterizuje, jak jsou 

výsledky měření (náhodné chyby) rozptýlené. Rozptyl nebo jeho násobek vyjadřuje jen 

hranici, kterou může náhodná chyba s určitou pravděpodobností překročit nebo nepřekročit. 

Náhodné chyby existují, ale nelze je v jednotlivých případech určit, ale lze je 

z pravděpodobnostního hlediska zahrnout ve výsledku měření, kde jsou ohodnoceny 

nejistotou.  

3.3 Chyby systematické 

[3], [6] 

Systematická chyba je definována jako chyba, jejichž hodnota se při stejných 

podmínek nemění, je konstantní jak do velikosti, tak i znaménka, a která se při změně 

podmínek mění podle určité závislosti.  

Z výše uvedené definice vyplývají vlastnosti systematických chyb: 

- mají poznatelnou příčinu (lze určit konkrétní zdroj v systému měření), 

- jsou stále co do velikosti a znaménka, jejich hodnota se při opakovaném měření 

prováděným za stejných podmínek nemění, 

- nelze je charakterizovat na základě opakovaných měření. 
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Příklady příčin systematických chyb: 

- špatná kalibrace, 

- chyba paralaxy (vyskytuje se u ručičkových měřidel v případech, kdy rovina pohybu 

ručičky a rovina stupnice jsou od sebe vzdáleny a stupnice není operátorem 

pozorována ve směru kolmém na její rovinu), 

- nevhodně umístěný snímač, poškozený snímač. 

Systematické chyby je nutné identifikovat a následně snížit následujícími způsoby: 

- odstraněním příčin, které systematickou chybu vyvolávají, 

- použitím příslušných korekcí, které mohou být realizovány odečtením velikosti 

systematické chyby od výsledku měření, 

- vhodnou kompenzací, to znamená, že se systematickou chybou se již počítá 

v samotném měření, kde je automaticky korigována naměřená hodnota, 

- posledním způsobem je kombinace výše uvedených způsobů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

4 Nejistoty měření 
[3], [6] 

Doposud se výsledek měření doplňoval údajem o chybě měření, který vycházel 

z určení směrodatné odchylky z opakovaných měření a ze stanovení pravděpodobnostního 

intervalu jejím vhodným násobkem. Nevýhodou tohoto vyjádření je fakt, že: 

1. za zdroje chyb se berou pouze náhodné chyby působící v okamžiku měření, 

2. systematické chyby se považují za konstantní a slouží ke stanovení korekce parametru 

polohy, 

3. výsledek měření je nutné vztahovat k okolnostem platným v době měření 

(povětrnostní podmínky, vlastnosti měřidla, operátora atd.) 

Nejistota měření je definována jako parametr přidružený k výsledku měření, který 

charakterizuje rozptyl hodnot, které mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině. 

Definice má tři klíčová slova: 

1. přidružený k výsledku měření – to znamená, že nejistota sama o sobě nemá velký 

význam, je intervalem kolem výsledku měření, 

2. rozptyl hodnot – čímž je nejistotě dána statistická podoba, 

3. důvodné přisouzení – dává povinnost určit a zdůvodnit zdroje nejistot a jak ovlivňuje 

výslednou hodnotu.  

Nejistota měření tedy vyjadřuje skutečnost, že pro danou měřenou veličinu a její 

výsledek existuje nejen jedna hodnota, ale interval hodnot rozptýlených kolem výsledku. Tyto 

hodnoty pak následně mohou být s různým stupněm věrohodnosti odůvodnitelně přiřazeny 

k měřené veličině.  

Základní kvantitativní charakteristikou nejistot je standardní nejistota, která se značí 

písmenem u. Standardní nejistota podle způsobu získání se dělí na:  

a) Nejistota typu A (označení uA) – jedná se o nejistoty získané statistickými metodami 

z naměřených hodnot. Tato nejistota vychází z dříve používaných náhodných chyb. 

b) Nejistota typu B (označení uB) – jsou to nejistoty získané jiným způsobem než 

v předchozím případě např. údaje z kalibračních listů. Rovněž v sobě zahrnuje 

systematické chyby, které dříve nebylo možné vyčíslit. 

Základní schéma určování nejistot je znázorněn na obrázku 4.1. 
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Obr. 4.1 Určení nejistoty 

 

4.1 Zdroje nejistot 

[3] 

 Nejistota výsledku měření je důsledkem nedokonalého poznání hodnoty měřené 

veličiny. Aby bylo dosáhnuto úplného poznání měřené veličiny bylo by nutné mít nekonečné 

množství informací o dané veličině. Jevy, které přispívají k nejistotě a tím ke skutečnosti, že 

výsledek měření nelze charakterizovat pouze jedinou hodnotou, se nazývají zdroje nejistot. 

Příklady zdrojů nejistot: 

- neúplná definice měřené veličiny, 

- nereprezentativní výběr vzorků, 

- nedostatečná znalost vlivů vnějšího prostředí, 

- vliv lidského faktoru (subjektivnost odečítání z analogových přístrojů), 

- omezená rozlišovací schopnost měřicích přístrojů, 

- nepřesnost etalonů a referenčních materiálů, 

- nepřesné hodnoty konstant získaných z externích zdrojů, 

- aproximace a předpoklady obsažené v měřící metodě a postupu měření. 

 

4.2 Určování standardních nejistot při přímém měření 

 Při přímém měření se získávají hodnoty měřené veličiny přímo, to znamená, že se 

neměří veličiny, které jsou funkčně vázané s měřenou veličinou, jak to je u nepřímého měření. 

 



12 

 

 

4.2.1 Nejistota stanovená metodou typu A 

[3], [6] 

 Nejistotu typu A je možné určit jen v případech, jsou-li k dispozici opakovaná měření. 

To znamená, že máme k dispozici n naměřených hodnot x1,x2,…,xn. Měření provádíme n-krát 

opakovaně, a to za stejných podmínek. Potom odhad hodnoty měřené veličiny bude 

aritmetický průměr vypočítaný podle vztahu (3 – 3). Standardní nejistota stanovená metodou 

typu A tohoto odhadu se rovná směrodatné odchylce aritmetického průměru:  

𝑢𝐴𝑥 = 𝑠𝑥 =
𝑠𝑥

 𝑛
=  

1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

                                                                             (4 − 1) 

kde 𝑠𝑥  je směrodatná odchylka aritmetického průměru a 𝑠𝑥  je směrodatná odchylka celého 

souboru. 

 Ze vztahu (4 – 1) je jasné, že 𝑢𝐴𝑥  bude tím menší, čím bude menší rozptýlení 

opakovaných naměřených hodnot, případně bude více opakovaných měření n, při stálosti 

velikosti směrodatné odchylky. Z toho je patrná možnost snížení 𝑢𝐴𝑥  zvýšením počtu 

opakovaných měření, což je jeden ze způsobů, jak ovlivnit velikost nejistoty.  

 V případech, kdy počet opakovaní je menší než 10 se při výpočtu 𝑢𝐴𝑥  použije tzv. 

bezpečnostní faktor. Jelikož pro takto malý počet opakovaných hodnot není dostatečně 

spolehlivý odhad rozptylu. Násobením bezpečnostním faktorem se rozšíří interval rozptylu 

daných hodnot. Pokud data pocházejí z normálního rozdělení, lze použít vzorec: 

𝑢𝐴𝑥 = 𝑘𝑈𝐴

𝑠𝑥

 𝑛
                                                                                                                                  (4 − 2) 

kde 𝑘𝑈𝐴  je bezpečnostní faktor, jehož velikost je uvedena v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Hodnoty bezpečnostního faktoru [6] 

   n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝑘𝑈𝐴  7,0 2,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1 

  

Nejistotu typu A lze stanovit pouze jednou a počítat s ní tak dlouho, dokud se 

v systému měření něco nezmění, jelikož tato změna je pak důvodem pro nová opakovaná 

měření a pro nový odhad  𝑢𝐴𝑥 . 
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4.2.2 Nejistota stanovená metodou typu B 

[3], [6]  

Nejistoty typu B se vážou na známé, identifikované a kvantifikované zdroje. Její 

vyhodnocení vychází z kvalifikovaného úsudku, který je založen na všech dostupných 

informacích o měřené veličině, její možné změně a měřících přístrojích. Mezi možné zdroje 

informací se můžou řadit: 

- dosavadní měření a výsledky získané z předchozích měření, 

- zkušenosti a znalosti o chování měřeného objektu, měřicích metodách, prostředků 

a podmínek měření, 

- specifikace od výrobců měřicích přístrojů, včetně podmínek používání, 

- údaje z certifikátů, kalibračních listů atd. 

Vlastnosti těchto zdrojů je, že se určují nestatistickými metodami, jejich množství závisí na 

rozhodnutí operátora a jejich vliv nelze snížit opakovanými měřeními. Nejistota typu B se 

tedy skládá z většího množství zdrojů a závisí především na volbě a znalosti operátora 

rozpoznat dané zdroje. Množství zdrojů je graficky znázorněno na obrázku 4.2. 

 

Obr. 4.2 Schéma zdrojů typu B 

 

 V praxi se pro výpočet nejistoty typu B postupuje podle různých vzorců vztahujících 

se vždy k tomu, odkud zdroj nejistoty pochází. Podle nejčastějších zdrojů lze nejistotu typu B 

vypočítat takto: 

1. Z certifikátů, dokumentace přístroje od výrobců nebo jiné prameny, které uvádějí 

rozšířenou nejistotu a koeficient rozšíření. Z daných parametrů se následně vyhodnotí 

standardní nejistota 𝑢𝐵𝑧𝑖
 z daného zdroje Zi ze vztahu: 

𝑢𝐵𝑧𝑖
=

𝑈

𝑘
                                                                                                                              (4 − 3) 

Nejistota 
Typu B

Zdroj 1 Zdroj 2 ... Zdroj N
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kde U je rozšířená nejistota a k koeficient rozšíření. Oba tyto parametry lze vyhledat 

z příslušných zdrojů, které rozšířenou nejistotu stanovily.  

Například máme-li kalibrované posuvné měřítko od certifikované laboratoře, tak 

v kalibračním listu je uvedena rozšířená nejistota U=0,02 mm. Dále zde musí být 

uvedeno, o jaký koeficient rozšíření byla nejistota rozšířena. Obvykle se 

v kalibračních listech počítá s pravděpodobností 95%, a to odpovídá koeficientu 

rozšíření k=2. Z toho vyplývá po dosazení parametrů do vztahu (4 – 3), že nejistota 

 𝑢𝐵𝑧𝑖
= 0,01. 

2. V případech kdy lze odhadnout jen hranice, v kterých se hodnoty veličiny nacházejí 

vlivem působení daného zdroje téměř na sto procent. Pak lze postupovat takto: 

- odhadne se rozsah změn (odchylek) ±zimax od nominální hodnoty veličiny 

příslušného zdroje Zi, přičemž její překročení je málo pravděpodobné 

(prakticky nemožné), 

- posoudí se rozdělení pravděpodobnosti odchylek v tom to intervalu a určí se 

jeho aproximace, 

- standardní nejistota uvažovaného zdroje  𝑢𝐵𝑧𝑖
 se vypočítá ze vztahu (4 – 4): 

𝑢𝐵𝑧𝑖
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
                                                                                                         (4 − 4) 

kde zimax je maximální odchylka od zdroje nejistoty, 

𝜒 je koeficient statistického rozdělení, který je sjednocujícím prvkem, jelikož 

sjednocuje všechny druhy statistického rozdělení na společnou platformu 

normálního rozdělení. 

- Příkladem může být měření napětí voltmetrem, kde podle údajů výrobce při 

měřicím rozsahu 100 mV stanovena maximální dovolená chyba 0,01 % 

z hodnoty měřené veličiny plus 0,005 % měřicího rozsahu. Voltmetrem byla 

naměřena hodnota 50,45 mV a z toho vyplývá, že maximální odchylka od 

zdroje nejistoty zimax = 0,01 mV. Předpokládá se rovnoměrné rozdělení 

pravděpodobnosti, kde koeficient statistické rozdělení je roven  3. A po 

dosazení do vztahu (4 – 4) je  𝑢𝐵𝑧𝑖
= 0,0058 𝑚𝑉. 

Vzorec (4 – 4) je vyjádřením výpočtu směrodatné odchylky jinou než statistickou 

cestou. Čitatel popisuje rozpětí zdroje nejistoty a jmenovatel slouží k přepočtu na 

směrodatnou odchylku příslušného rozdělení. Jeho velikost závisí pouze na 

statistickém rozdělení zdroje nejistoty. 
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 Přehled nejběžnějších statistických rozdělení spolu s koeficienty statistického 

rozdělení jsou uvedeny v tabulce 4.2.  

 Normální rozdělení se používá v případech, kdy se častěji vyskytují odchylky 

od nominální hodnoty malých hodnot a s rostoucí hodnotou pravděpodobnosti jejich 

výskyt klesá.  

 Rovnoměrné rozdělení je doporučováno jako rozdělení, kdy máme minimum 

informací o skutečném vývoji pravděpodobnosti uvnitř intervalu ±a. Toto rozdělení se 

používá nejčastěji, jelikož většinou nemáme dostatečné poznatky o rozdělení 

pravděpodobnosti výskytu odchylek, a proto nemáme důvod upřednostnit některé 

odchylky.  

 Trojúhelníkové se používá obdobně jak normální. 

 Rozdělení bimodální je určeno pro případy, kdy jsou možné pouze krajní 

hodnoty (u ostatních hodnot je pravděpodobnost nulová).  
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Tab. 4.2 Rozdělení pravděpodobnosti [6]  

Statistické rozdělení zmax 𝝌 

Normální (Gaussovo) 

 

a 2 

(P = 95 %) 

Rovnoměrné (pravoúhlé) 

 

a 1,73 

(P = 100 %) 

Trojúhelníkové (Simpsonovo) 

 

a 2,45 

(P = 100 %) 

Trojúhelníkové (Bimodální) 

 

a 1,41 

(P = 100 %) 

 

 

 

Lichoběžníkové (P = 100 %) 

 

𝑏 =
𝑎

1,33
 

𝑏 =
𝑎

2
 

𝑏 =
𝑎

3
 

1,96 

 

2,19 

 

2,32 

Bimodální (Diracovo) 

 

a 1 

(P = 100 %) 
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3. Jeden ze zdrojů nejistot působících při použití číslicových měřících přístrojů je tzv. 

rozlišitelnost poslední platné číslice. To znamená, že i když se nemění údaj i při 

opakovaném měření, tak to neznamená, že nejistota je nulová. V tomto případě se 

odhad nejistoty vztahuje na rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti v intervalu, který 

je ohraničený rozlišitelností 𝛿𝑧𝑖
 daného přístroje a vypočítá se: 

𝑢𝐵𝑧𝑖
=

𝛿𝑧𝑖

2 3
= 0,29𝛿𝑧𝑖

                                                                                                      (4 − 5) 

Jako příklad lze uvést měření hmotnosti, kde na váze je nejmenší významovou číslicí 

1 g. Z toho plyne, že váha má rozptyl způsobený rozlišovací schopností jednotky  

𝑢𝐵𝑧𝑖
= 0,29 ∙ 1 = 0,29 𝑔.                                                                               

4. V případě použití analogového měřicího přístroje je odčitatelnost často dána hodnotou 

délky stupnice 𝛿𝑧 . Poté se nejistota způsobená odčítáváním naměřené hodnoty určuje 

ze vztahu (4 – 5). 

4.2.3 Kombinovaná nejistota 

[6] 

Na základě výpočtu standardních nejistot typu A a typu B se stanoví kombinovaná 

nejistota podle vztahu: 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                          4 − 6  

Význam vzorce (4 – 6) spočívá v uvědomění si spojení nejistoty typu A a typu B a rovněž 

v porovnání jejich velikosti. Pokud  𝑢𝐴 je výrazně vyšší než  𝑢𝐵 lze předpokládat, že 

v systému měření převažují náhodné vlivy a proto by se mělo v rámci opatření na tyto vlivy 

zaměřit. Naopak je-li  𝑢𝐵 výrazně vyšší než  𝑢𝐴 lze předpokládat, že je buď nevhodně 

nastaven systém měření, nebo jsou v systému dominantní zdroje nejistoty typu B. 

4.2.4 Rozšířená nejistota 

[6] 

 Rozšířená nejistota vychází z kombinované nejistoty, kde pod pojmem rozšíření se 

rozumí násobení kombinované nejistoty koeficientem rozšíření tak, aby bylo dosaženo 

dohodnutého pravděpodobnostního pásma. Základní vztah pro rozšířenou nejistotu je uveden 

ve vztahu (4 – 7). Hodnoty koeficientu rozšíření pro příslušnou pravděpodobnost jsou 

uvedeny v tabulce 4.3. 
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𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢                                                                                                                                           (4 − 7)  

 Tab. 4.3 Koeficienty rozšíření [6] 

P (%) 68 95 99 

k 1 2 3 

  

 V literatuře [5] je stanovena právníky slovní formulace pro pravděpodobnosti takto: 

0 %  nemožnost, aby děj nastal, 

do 50 % možnost, že děj nastal, 

50-60 %  pravděpodobnost, že děj nastal, 

60-70 %  převažující pravděpodobnost, že děj nastal, 

70-85 % vysoká pravděpodobnost, že děj nastal, 

85-97 % velmi vysoká pravděpodobnost, že děj nastal, 

97% a více pravděpodobnost hraničící s jistotou, 

100 %  jistota, že děj nastal. 

Výsledek měření veličiny X se pak zapíše ve tvaru: 

𝑋 = 𝑥 ± 𝑈                                                                                                                                      (4 − 8) 

 Jako příklad lze uvést, je-li vypočítaná střední hodnota 𝑥 = 15 a kombinovaná 

nejistota 𝑢 = 1, tak po rozšíření se zapíšou výsledné hodnoty viz. tabulka 4.4. 

Tab. 4.4 Zápis výsledku 

𝑥 ± 𝑈 k % Hodnoty 

15±1 1 68  14; 16  

15±2 2 95  13; 17  

15±3 3 99  12; 18  

 

Při zápisu výsledku je nutné správně zaokrouhlit. Při zaokrouhlení nesmí dojít ke 

snížení nejistoty o více než 5 %. Pro zaokrouhlení platí podmínka (4 – 9), kde minimální 

hodnota nejistoty nesmí po zaokrouhlení dolů klesnout pod hodnotu Uz. 

𝑈𝑧 ≥ 0,95𝑈                                                                                                                                    (4 − 9) 

kde Uz je rozšířená nejistota po zaokrouhlení. 

 Lze však i použít jednodušší způsob zaokrouhlování. Je-li za pozicí, na kterou chceme 

zaokrouhlovat nenulová číslice, tak se zaokrouhluje vždy nahoru. Navíc lze konstatovat, že je 

menším zlem, když vyjde nejistota vyšší než skutečná, než kdyby tomu mělo být obráceně.  

Číselná hodnota výsledku se zaokrouhluje na stejný počet desetinných míst jako 

nejistota. Příklad: 
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l = (23,67 ± 0,37) cm  … správný zápis výsledku 

l = (41,6 ± 0,045) cm  … špatný zápis výsledku 

4.3 Určování standardních nejistot při nepřímém měření 

[5] 

 Při nepřímém měření se porovnává známá hodnota jiné veličiny, která je vázaná 

s měřenou veličinou známým funkčním vztahem. Tedy je-li veličina Y, jejichž hodnotu 

chceme zjistit a která je funkčně vázána s veličinami X1, X2, …, Xm, přičemž tyto veličiny 

získáváme přímým měřením s určitými nejistotami. Platí tedy vztah (4 – 10). 

𝑌 = 𝑓 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑚                                                                                                                    (4 − 10) 

Měření veličin se provádí n-krát a pro každé měření se získá série hodnot x1i, x2i,…, xmi           

(i = 1, 2, …, n). 

 Výsledkem měření je hodnoty 𝑦 , kterou lze vypočítat dvěma způsoby: 

1) dosazením výběrových průměrů přímo měřených veličin do vztahu (4 – 10) 

𝑦 = 𝑓 𝑥 1, 𝑥 2 , … , 𝑥 𝑚                                                                                                        (4 − 11) 

Tento vztah lze použít i v případech, kdy u měřených veličin nebylo provedeno měření 

v sériích, a počet opakovaných měření pro jednotlivé veličiny byl různý. 

2) druhou možností je výběrový průměr z hodnoty yi získaných ze vztahu (4 – 10) pro 

každou sérii naměřených hodnot x1i, x2i,…, xmi. 

𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                     (4 − 12) 

Tento vztah je přesnější pro nelineární závislost, pro lineární jsou oba způsoby 

výpočtu stejné. 

 Jestliže měřené hodnoty byly stanoveny nezávislými měřeními, pak standardní 

nejistotu 𝑢𝑥1
, 𝑢𝑥2

, … , 𝑢𝑥𝑚
 přímo měřených veličin se přenášejí na standardní nejistotu uy 

vypočítané veličiny podle Gaussova zákona šíření nejistot. 

𝑢𝑦 =    
𝜕𝑓

𝜕𝑋𝑗
𝑢𝑥𝑗

 

2𝑚

𝑗=1

                                                                                                                 4 − 13  

 Podle vztahu (4 – 11) se určují nejistoty typu A i typu B pro vypočítanou veličinu Y. 

Kombinovaná nejistota se pak určí ze vztahu (4 – 7) a následně se určí rozšířená nejistota. 

V případech kdy vstupní veličiny (měřené veličiny) X1, X2, …, Xm jsou stochasticky závislé 
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(existuje mezi nimi korelace), pak se místo vztahu (4 – 13) použije kovariační zákon šíření 

nejistot. 

4.3.1 Příklad výpočtu nejistoty při nepřímém měření 

[1] 

 Jde o případ zjištění rychlosti vozidla na začátku brzdění, když je znám rozsah 

nárazové rychlosti na konci brzdění a rozsah dosažitelného brzdného zpomalení vozidla. 

Brzdná dráha je neurčitá, jelikož není přesně zjištěn začátek brzdné stopy. Vstupní hodnoty 

jsou s rozptylem a je zapotřebí zjistit, s jakým rozptylem bude výsledek.  

 Rychlost na začátku brzdění (v0) jako funkce dalších veličin pro daný případ vypočte 

podle vztahu: 

𝑓 = 𝑣0 =  𝑣𝑥
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠 

Hodnoty veličin jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce. 

Tab. 4.5 Hodnoty veličin [1]  

Veličina Rozsah Střední hodnota Střední odchylka 

vx rychlost nárazová (m.s
-1

) 10,00 … 12,00 11,00 0,40 

a brzdné zpomalení (m.s
-2

) 5,80 … 7,00 6,40 0,24 

s brzdná dráha (m) 12,20 … 12,70 12,45 0,10 

 

Následně je nutné vypočítat parciální derivace funkce f podle jednotlivých tří proměnných: 

𝜕𝑓

𝜕𝑣𝑥
=

𝑣𝑥

 𝑣𝑥
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠

;  
𝜕𝑓

𝜕𝑎
=

𝑎

 𝑣𝑥
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠

;  
𝜕𝑓

𝜕𝑠
=

𝑠

 𝑣𝑥
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠

  

 

Dosazení parciálních derivací do Gaussova zákona šíření nejistot: 

𝜎 =  
𝑣𝑥

2

𝑣𝑥
2 + 2𝑎𝑠

 𝜎𝑣𝑥
2 +

𝑠2

𝑣𝑥
2 + 2𝑎𝑠

 𝜎𝑎
2 + ⋯ +

𝑎2

𝑣𝑥
2 + 2𝑎𝑠

 𝜎𝑠
2 =  

𝑣𝑥
2 ∙ 𝜎𝑣𝑥

2 + 𝑠2 ∙ 𝜎𝑎
2 + 𝑎2 ∙ 𝜎𝑠

2

𝑣𝑥
2 + 2𝑎𝑠

 

 

 

Po dosažení hodnot z tabulky: 

𝜎 =  
11,002 ∙ 0,402 + 12,452 ∙ 0,242 + 6,402 ∙ 0,102

11,00 + 2 ∙ 6,40 ∙ 12,45
= 0,32 𝑚. 𝑠−1 

Střední hodnota rychlosti na začátku brzdění z průměrných vstupních hodnot: 

𝑣0 =  𝑣𝑥
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠 =  11,002 + 2 ∙ 6,40 ∙ 12,45 = 16,74 𝑚. 𝑠−1 
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Tab. 4.6 Výsledky [1] 

Rozpětí hodnot Pravděpodobnost 

výskytu hodnoty 

rozsah od střední hodnoty m/s km/h v daném intervalu 

s střední hodnota 16,74 60,3 - 

s ± 1𝜎 16,74± 0,32 16,42 … 17,06 59,1 … 61,4 68 % 

s ± 2𝜎 16,74± 2.0,32 16,10 … 17,38 58,0 … 62,6 95 % 

s ± 𝟐, 𝟓𝝈 16,74± 2,5.0,32 15,94 … 17,54 57,4 … 63,1 98 % 

s ± 3𝜎 16,74± 3.0,32 15,78 … 17,70 56,8 … 63,7 99 % 

 

Z uvedeného výpočtu tedy vyplývá, že střední hodnota rychlosti je 60,3 km/h, 

s pravděpodobností hraničící s jistotou (98%) byla rychlost vozidla na začátku brzdění 

v rozmezí 57,4 až 63,1 km/h. 
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5 Měření vzdálenosti 

Měření vzdálenosti, délky či rozměrů patří mezi jednu z metod přímého měření. Toto 

měření patří mezi nejrozšířenější a je používáno v široké škále oborů. Proto je nutné, 

vzhledem k jeho širokého a častého použití, správně vyhodnotit změřenou hodnotu.  

5.1 Měření posuvným měřítkem 

Pro svůj ilustrativní příklad vyhodnocení jsem měřil s posuvným měřítkem firmy 

Somet (zobrazen na obrázku 5.1), zapůjčeným ze školní laboratoře.  

 

Obr. 5.1 Posuvné měřítko 

5.1.1 Průběh měření 

 Měření bylo realizováno v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. 

Předmětem měření bylo změřit posuvným měřítkem šířku chromové tyče. Naměření hodnot 

trvalo do 10 minut za laboratorních podmínek uvedených v tabulce 5.1. 

Tab. 5.1 Laboratorní podmínky 

Podmínky Začátek měření Konec měření 

Vlhkost (%) 36,6 35,7 

Teplota (°C) 22,8 23,3 

Tlak (mbar) 983 983 

 

 Šířka tyče byla změřena deset krát a její hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

Tab. 5.2 Naměřené hodnoty 

Naměřené 

hodnoty (mm) 

30,11 30,09 30,02 29,97 30,23 

30,07 30,13 30,11 30,18 30,05 
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5.1.2 Zpracování naměřených dat 

 V této částí bude provedeno zpracování naměřených dat a především vypočtení 

nejistot, které ovlivňují měření. 

I. Nejistota typu A 

 Pro výpočet nejistoty typu A je nutné nejdříve si vypočítat aritmetický průměr, který 

se vypočítá součtem všech naměřených hodnot děleno počtem měření (viz vztah 3 – 3).  

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

10
∙ 300,96 = 30,096 𝑚𝑚                                                                                              

Dále se určuje rozdíl naměřených hodnot od aritmetického průměru, který se umocní 

na druhou a z toho se následně zjistí suma těchto hodnot. Výsledky těchto výpočtů jsou 

uvedeny v tabulce 5.3. 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2                                                                                                                                         

Tab. 5.3 Výsledky dílčích výpočtů 

Měření Naměřená hodnota (mm)  ∆𝒙𝒊
𝟐 

1 30,11 0,00020 

2 30,09 0,00004 

3 30,02 0,00578 

4 29,97 0,01588 

5 30,23 0,01796 

6 30,07 0,00068 

7 30,13 0,00116 

8 30,11 0,00020 

9 30,18 0,00706 

10 30,05 0,00212 

∑ 300,96 0,05104 

  

Nyní jsou již k dispozici všechny parametry potřebné k výpočtu nejistoty typu A (viz 

vztah 4 – 3). Přičemž jednotlivé dílčí nejistoty budu zaokrouhlovat na dvě nebo maximálně tři 

významové číslice, jak doporučuje norma [2], aby nedošlo k odchylce kvůli zaokrouhlování. 

Např. 4,145 jsou 4 významové číslice, 0,00072 jsou 2 významové číslice. Pro zvýšení 

přesnosti výpočtů byly veškeré výpočty provedeny v programu Microsoft Excel, kde 

jednotlivé dílčí nejistoty zaokrouhlovány nebyly a až následně výsledná rozšířená nejistota 

byla zaokrouhlena dle výše uvedeného doporučení.  
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𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

=  
1

10(10 − 1)
∙ 0,5104 = 0,0238 𝑚𝑚                                    

II. Nejistoty typu B 

 Určení nejistoty typu B je komplikovanější, jelikož je nutné znát dobře danou 

problematiku a vědět, které zdroje ji ovlivňují. Dle kap. 4.2.2 lze v tomto případě určit 

nejistotu typu B z těchto zdrojů: 

- kalibračního listu posuvného měřítka, 

- rozlišitelnosti, 

- teplotní roztažnosti. 

a) Nejistota z kalibračního listu 

Použité posuvné měřítko bylo kalibrováno, takže je k dispozici kalibrační list, 

z kterého lze určit jednu z dílčích nejistot typu B. V kalibračním listu je uvedena rozšířená 

nejistota 𝑈 = 0,02 𝑚𝑚 a koeficient rozšíření 𝑘 = 2. Z těchto údajů se následně vypočítá 

nejistota typu B (viz vztah 4 – 3): 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑈

𝑘
=

0,02

2
= 0,01 𝑚𝑚                                                                                                                     

b) Nejistota z rozlišitelnosti 

 Posuvné měřítko má rozlišení 0,01 mm, z toho vyplývá, že 𝛿𝑧 = 0,01. A z tohoto 

údaje se vypočítá dílčí nejistota vztahující se k rozlišitelnosti (viz vztah 4 – 5): 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧 = 0,29 ∙ 0,01 = 0,0029 𝑚𝑚                                                                                           

c) Nejistota z teplotní roztažnosti 

 Je nutné zohlednit teplotní roztažnost materiálů. Nejistota z teplotní roztažnosti se 

vypočítá z následujícího vztahu (5 – 1), na který upozorňuje autor v publikaci [6]: 

𝑢𝐵𝑧2
=

𝑙𝑀
𝜒

 (𝛼𝑀
2 + 𝛼𝑃

2)    
%𝛼(𝑡 − 20)

100
 

2

+  ∆𝑡 2                                                                  (5 − 1) 

𝑙𝑀  … údaj na stupnici měřidla po měření v podmínkách za změněné teploty,  

𝜒 … koeficient statistického rozdělení (zpravidla rovnoměrné rozdělení), 

𝛼𝑀
2  … koeficient teplotní roztažnosti materiálu měřeného, 

𝛼𝑃
2  … koeficient teplotní roztažnosti materiálu měřidla, 

%𝛼 … rozšířená nejistota koeficientů tepelné roztažnosti (většinou ±10%), 

𝑡 … teplota, při které je měření prováděno, 

∆𝑡 … kolísání teploty. 
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Z mého měření je 𝑙𝑀 = 30,096, což odpovídá průměrné hodnotě z naměřených údajů. 

Koeficient statického rozdělení je použitý z rovnoměrného rozdělení, tedy 𝜒 =  3. Jednotlivé 

koeficienty teplotní roztažnosti je možno vyhledat například ve strojnických tabulkách. Pro 

mé měření jsou příslušné koeficienty teplotní roztažnosti uvedeny v tabulce 5.4, přičemž pro 

měřidlo jsem stanovil koeficient na 14,5. 10
-6 

K
-1

. 

Tab. 5.4 Teplotní roztažnosti 

 Materiál α (K
-1

) 

měřidlo slitina chromové a niklové oceli <11;18>10
-6

 

měřený znak chrom 8,4. 10
-6

 

Teplota 𝑡 = 22,8 °C a v průběhu se změnila ∆𝑡 = 0,5 °C. 

𝑢𝐵𝑧3
=

30,096

 3
   14,5. 10−6 2 +  8,4. 10−6 2    

10(22,8−20)

100
 

2

+  0,5 2  = 0,0002 𝑚𝑚  

III. Kombinovaná nejistota 

 Po vypočtení nejistoty A a B, již lze vypočítat kombinovanou standardní nejistotu (viz 

vztah 4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,02382 +  0,012 + 0,00292 + 0,00022 = 0,026 𝑚𝑚                      

IV. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota (viz vztah 4 – 7) se získá z kombinované, tím že se vynásobí 

koeficientem rozšíření. Pro své měření jsem použil koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá 

pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude ležet v intervalu  30,04;  30,16 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,026 = 0,06 𝑚𝑚                                                                                                             

5.1.3 Výsledek měření 

 Z výše uvedených výpočtů je stanoven rozměr měřeného materiálu na: 

𝑙 =  30,10 ± 0,06 𝑚𝑚                                                                                                                                
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5.1.4 Metodický list 

 Tento metodický list slouží, jako systematický postup pro zpracování výsledků měření 

s posuvným měřítkem. 

Měření Naměřená hodnota (mm)  ∆𝒙𝒊
𝟐 Podmínky Začátek  Konec  

 1 

  

Vlhkost (%)   

2 

  

Teplota (°C)   

3 

  

Tlak (mbar)   

4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  ∑ 

   

Postup: 

1) Aritmetický průměr 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

2) Rozdíly od aritmetického průměru 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2 

3) Nejistota typu A 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

 

4) Nejistota z kalibračního listu (typ B) 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑈

𝑘
 

5) Nejistota z rozlišitelnosti (typ B) 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧  
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6) Nejistota z teplotní roztažnosti (typ B) 

𝑢𝐵𝑧2
=

𝑙𝑀
𝜒

 (𝛼𝑀
2 + 𝛼𝑃

2)    
%𝛼(𝑡 − 20)

100
 

2

+  ∆𝑡 2   

7) Kombinovaná nejistota 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

8) Rozšířená nejistota 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 

9) Výsledek měření 

𝑋 = 𝑥 ± 𝑈 

5.2 Měření mikrometrem  

 Jako druhý příklad na měření rozměrů jsem využil kalibrovaný mikrometr firmy 

Somet, který jsem měl přístupný v laboratoři, viz obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2 Mikrometr 

5.2.1 Průběh měření 

 Měření probíhalo v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Předmětem 

měření bylo změřit mikrometrem šířku ocelové tyče. Naměření hodnot trvalo do 10 minut za 

laboratorních podmínek uvedených v tabulce 5.5. 
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Tab. 5.5 Laboratorní podmínky 

Podmínky Začátek měření Konec měření 

Vlhkost (%) 25,2 25,3 

Teplota (°C) 22,7 22,8 

Tlak (mbar) 983 982 

 

 Šířka tyče byla změřena deset krát s časovými odstupy a její hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 5.6. 

Tab. 5.6 Naměřené hodnoty 

Naměřené 

hodnoty (mm) 

6,48 6,46 6,47 6,48 6,49 

6,47 6,48 6,47 6,48 6,47 

5.2.2 Zpracování naměřených dat 

 V této částí bude provedeno zpracování naměřených dat, tedy nejistotu typu A, typu B, 

kombinovanou a rozšířenou.  

I. Nejistota typu A 

 Nejdříve se vypočítá aritmetický průměr (viz vztah 3 – 3).  

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

10
∙ 64,75 = 6,475 𝑚𝑚                                                                                              

Dále se určí rozdíl naměřených hodnot od aritmetického průměru, který se umocní na 

druhou a z toho se následně zjistí suma těchto hodnot. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 5.7. 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2                                                                                                                                         
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Tab. 5.7 Výsledky dílčích výpočtů 

Měření Naměřená hodnota (mm)  ∆𝒙𝒊
𝟐 

1 6,48 0,00003 

2 6,46 0,00022 

3 6,47 0,00002 

4 6,48 0,00003 

5 6,49 0,00023 

6 6,47 0,00002 

7 6,48 0,00003 

8 6,47 0,00002 

9 6,48 0,00003 

10 6,47 0,00002 

∑ 64,75 0,00065 

  

Nyní lze přistoupit k výpočtu nejistoty typu A (viz vztah 4 – 3). Přičemž jednotlivé 

dílčí nejistoty budu zaokrouhlovat na dvě nebo maximálně tři významové číslice, jak 

doporučuje norma [2], aby nedošlo k odchylce kvůli zaokrouhlování. Např. 4,145 jsou 

4 významové číslice, 0,00072 jsou 2 významové číslice. Pro zvýšení přesnosti výpočtů byly 

veškeré výpočty provedeny v programu Microsoft Excel, kde jednotlivé dílčí nejistoty 

zaokrouhlovány nebyly a až následně výsledná rozšířená nejistota byla zaokrouhlena dle výše 

uvedeného doporučení.  

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

=  
1

10(10 − 1)
∙ 0,00065 = 0,00269 𝑚𝑚                                  

II. Nejistoty typu B 

 Dle kap. 4.2.2 lze v tomto případě určit nejistotu typu B z těchto zdrojů: 

- kalibračního listu mikrometru, 

- rozlišitelnosti, 

- teplotní roztažnosti. 

a) Nejistota z kalibračního listu 

V kalibračním listu je uvedena rozšířená nejistota 𝑈 = 0,003 𝑚𝑚 a koeficient 

rozšíření 𝑘 = 2. Z těchto údajů se následně vypočítá nejistota typu B (viz vztah 4 – 3): 
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𝑢𝐵𝑧1
=

𝑈

𝑘
=

0,003

2
= 0,0015 𝑚𝑚                                                                                                              

b) Nejistota z rozlišitelnosti 

 Mikrometr má rozlišení 0,01 mm, z toho vyplývá, že 𝛿𝑧 = 0,01. A z tohoto údaje se 

vypočítá dílčí nejistota vztahující se k rozlišitelnosti (viz vztah 4 – 5): 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧 = 0,29 ∙ 0,01 = 0,0029 𝑚𝑚                                                                                           

c) Nejistota z teplotní roztažnosti 

 Je nutné zohlednit teplotní roztažnost materiálů, jak měřeného, tak i měřidla. Použije 

se zde rovněž vztah (5 – 1). Průměrná hodnota naměřených údajů je 𝑙𝑀 = 6,745. Koeficient 

statického rozdělení je použitý z rovnoměrného rozdělení, tedy 𝜒 =  3. Jednotlivé 

koeficienty teplotní roztažnosti je možno vyhledat například ve strojnických tabulkách. Pro 

mé měření jsou příslušné koeficienty teplotní roztažnosti uvedeny v tabulce 5.8. 

Tab. 5.8 Teplotní roztažnosti 

 Materiál α (K
-1

) 

měřidlo ocel 11,5. 10
-6

 

měřený znak ocel 11,5. 10
-6

 

Teplota 𝑡 = 22,7 °C a v průběhu se změnila ∆𝑡 = 0,1 °C. 

𝑢𝐵𝑧3
=

6,475

 3
   11,5. 10−6 2 +  11,5. 10−6 2    

10(22,7−20)

100
 

2

+  0,1 2  = 0,00002 𝑚𝑚  

III. Kombinovaná nejistota 

 Vypočet kombinované standardní nejistoty probíhá dle vztahu (4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,002692 +  0,00152 + 0,00292 + 0,000022 = 0,00423 𝑚𝑚       

IV. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota se vypočítá ze vztahu (4 – 7). Pro své měření jsem použil 

koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude 

ležet v intervalu  6,736;  6,754 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,00423 = 0,009 𝑚𝑚                                                                                                    

5.2.3 Výsledek měření 

 Z výše uvedených výpočtů je stanoven rozměr měřeného materiálu na: 

𝑙 =  6,745 ± 0,009 𝑚𝑚                                                                                                                              

Metodický list by byl shodný, jak u měření posuvným měřítkem. 
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6 Měření teploty 

 Měření teploty patří mezi velice časté měření. Mezi typické objekty měření bývá 

teplota okolí, kapalných či plynných látek, různých předmětů, ale také i lidského těla. V této 

kapitole uvedu dvě měření, při kterých jsem měřil s digitálním teploměrem a rtuťovým 

teploměrem.  

6.1 Měření digitálním teploměrem 

 Měření bylo provedeno digitálním teploměrem GMH 3750 firmy Greisinger a sondy 

GTF 401 viz obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1 Digitální teploměr se sondou 

6.1.1 Průběh měření 

 Měření probíhalo v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Předmětem 

měření bylo změřit teplotu destilované vody. Destilovaná voda se nacházela přímo 

v laboratoři ve skleněné nádobě, přičemž bylo odlito 800 ml do odměrného válce. Následně 

byl tento naplněný odměrný válec ponechán 30 min v místnosti, aby se ustálila teplota 

destilované vody. Naměření hodnot trvalo do 10 minut za laboratorních podmínek uvedených 

v tabulce 6.1. 

Tab. 6.1 Laboratorní podmínky 

Podmínky Začátek měření Konec měření 

Vlhkost (%) 25,2 25,6 

Teplota (°C) 22,8 22,9 

Tlak (mbar) 983 983 
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 Teplota destilované vody byla změřena desetkrát, přičemž po každém měření byla 

sonda vytažena z nádoby, a její hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.2. 

Tab. 6.2 Naměřené hodnoty 

Naměřené 

hodnoty (°C) 

21,87 21,85 21,87 21,85 21,86 

21,85 21,85 21,84 21,84 21,85 

6.1.2 Zpracování naměřených dat 

 V této částí bude provedeno zpracování naměřených dat, tedy nejistotu typu A, typu B, 

kombinovanou a rozšířenou.  

I. Nejistota typu A 

 Nejdříve se vypočítá aritmetický průměr (viz vztah 3 – 3).  

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

10
∙ 218,53 = 21,853 °𝐶                                                                                        

Dále se určí rozdíl naměřených hodnot od aritmetického průměru, který se umocní na 

druhou a z toho se následně zjistí suma těchto hodnot. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 6.3. 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2                                                                                                                                         

Tab. 6.3 Výsledky dílčích výpočtů 

Měření Naměřená hodnota (°C) ∆𝒙𝒊
𝟐 

1 21,87 0,00029 

2 21,85 0,00001 

3 21,87 0,00029 

4 21,85 0,00001 

5 21,86 0,00005 

6 21,85 0,00001 

7 21,85 0,00001 

8 21,84 0,00017 

9 21,84 0,00017 

10 21,85 0,00001 

∑ 218,53 0,00101 
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Nyní lze přistoupit k výpočtu nejistoty typu A (viz vztah 4 – 3). Přičemž jednotlivé 

dílčí nejistoty budu zaokrouhlovat na dvě nebo maximálně tři významové číslice, jak 

doporučuje norma [2], aby nedošlo k odchylce kvůli zaokrouhlování. Např. 4,145 jsou 

4 významové číslice, 0,00072 jsou 2 významové číslice. Pro zvýšení přesnosti výpočtů byly 

veškeré výpočty provedeny v programu Microsoft Excel, kde jednotlivé dílčí nejistoty 

zaokrouhlovány nebyly a až následně výsledná rozšířená nejistota byla zaokrouhlena dle výše 

uvedeného doporučení.  

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

=  
1

10(10 − 1)
∙ 0,00101 = 0,00335 °C                                 

II. Nejistoty typu B 

 Dle kap. 4.2.2 lze v tomto případě určit nejistotu typu B z těchto zdrojů: 

- kalibračního listu digitálního teploměru, 

- rozlišitelnosti. 

a) Nejistota z kalibračního listu 

V kalibračním listu je uvedena rozšířená nejistota 𝑈 = 0,1 °C a koeficient rozšíření 

𝑘 = 2. Z těchto údajů se následně vypočítá nejistota typu B (viz vztah 4 – 3): 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑈

𝑘
=

0,1

2
= 0,05 °C                                                                                                              

b) Nejistota z rozlišitelnosti 

 Digitální teploměr má rozlišení 0,01 °C, z toho vyplývá, že 𝛿𝑧 = 0,01. A z tohoto 

údaje se vypočítá dílčí nejistota vztahující se k rozlišitelnosti (viz vztah 4 – 5): 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧 = 0,29 ∙ 0,01 = 0,0029 °C                                                                                           

III. Kombinovaná nejistota 

 Vypočet kombinované standardní nejistoty probíhá dle vztahu (4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,003352 +  0,052 + 0,00292 = 0,0502 °C       

IV. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota se vypočítá ze vztahu (4 – 7). Pro své měření jsem použil 

koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude 

ležet v intervalu  21,752;  21,954 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,0502 = 0,101 °C                                                                                                   
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6.1.3 Výsledek měření 

 Z výše uvedených výpočtů je stanovena teplota destilované vody na: 

𝑡 =  21,853 ± 0,101  °C                                                                                                                            

6.1.4 Nekalibrovaný digitální teploměr 

 Jako ilustrativní příklad uvedu, jak by se v tomto příkladě postupovalo, kdyby daný 

digitální teploměr nebyl kalibrován. Postup by byl identický, avšak lišilo by se to u nejistoty 

typu B. Přičemž, zde by se nepočítala nejistota z kalibračního listu, ale místo toho nejistota 

zahrnující přesnost, nebo chybovost přístroje, dle toho, jak to označuje výrobce, který danou 

přesnost uvádí v příslušné dokumentaci, např. návodu k obsluze.  

V návodu k obsluze výrobce udává přesnost přístroje ± 0,3 + 0,005 ∙  𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎  , což 

odpovídá přesnosti ± 0,4093  °C, při dosazení střední hodnoty naměřené teploty. Následně 

se postupuje dle vztahu (4 – 4), kde 𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 = 0,4093 a použije se zde rovnoměrné rozdělení, 

jelikož naměřené hodnoty mají přibližně tvar rovnoměrného rozdělení. Takže koeficient 

statistického rozdělení 𝜒 =  3. Po dosazení do vztahu (4 – 4) se vypočte dílčí nejistota: 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
=

0,4093

 3
  = 0,237 °C                                                                                       

Kombinovaná nejistota 

 Vypočet kombinované standardní nejistoty probíhá dle vztahu (4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,003352 +  0,2372 + 0,00292 = 0,237 °C       

Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota se vypočítá ze vztahu (4 – 7). Pro své měření jsem použil 

koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude 

ležet v intervalu  21,379;  22,327 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,237 = 0,474 °C                                                                                                   

Výsledek měření 

 Z výše uvedených výpočtů je stanovena teplota destilované vody na: 

𝑡 =  21,853 ± 0,474  °C                                                                                                                            

 Po srovnání je patrná výhoda, když je přístroj kalibrovaný, že pravděpodobnostní 

interval, kde pravá hodnota leží je mnohem menší než v případě, kdy přístroj kalibrová není. 
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Proto měření kalibrovaným přístrojem je mnohem přesnější a navíc výpočet je jednodušší než 

v opačném případě. Jelikož je zde nutné zvolit správnou aproximaci statistického rozdělení.  

6.1.5 Metodický list 

 Tento metodický list slouží, jako systematický postup pro zpracování výsledků měření 

s digitálním teploměrem. 

Měření Naměřená hodnota (°C)  ∆𝒙𝒊
𝟐 Podmínky Začátek  Konec  

 1 

  

Vlhkost (%)   

2 

  

Teplota (°C)   

3 

  

Tlak (mbar)   

4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  ∑ 

   

Postup: 

1) Aritmetický průměr 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

2) Rozdíly od aritmetického průměru 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2 

3) Nejistota typu A 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

 

4) Nejistota z kalibračního listu (typ B) 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑈

𝑘
 

Nebo v případě použití nekalibrovaného přístroje 
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𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
  

5) Nejistota z rozlišitelnosti (typ B) 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧  

6) Kombinovaná nejistota 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

7) Rozšířená nejistota 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 

8) Výsledek měření 

𝑋 = 𝑥 ± 𝑈 

6.2 Měření rtuťovým teploměrem 

 Druhé měření bylo provedeno skleněným rtuťovým teploměrem, který je zobrazen na 

obrázku 6.2. 

 

Obr. 6.2 Rtuťový teploměr 

6.2.1 Průběh měření 

 Měření probíhalo v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Stejně jak 

v předchozím příkladě bylo předmětem měření změřit teplotu destilované vody. Přičemž toto 

měření následovalo po předchozím a byla použita stejná destilovaná voda s tím samým 

odměrným válce. Naměření hodnot trvalo zhruba 10 minut, přičemž interval mezi 

jednotlivým měřením byl cca 1 minutu. Měření probíhalo za laboratorních podmínek 

uvedených v tabulce 6.4. 
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Tab. 6.4 Laboratorní podmínky 

Podmínky Začátek měření Konec měření 

Vlhkost (%) 24,6 25,2 

Teplota (°C) 22,7 22,7 

Tlak (mbar) 983 982 

 

 Teplota destilované vody byla změřena deset krát, přičemž po každém měření byl 

teploměr vytažen z nádoby, a její hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.5. Při měření bylo 

problematické čtení ze rtuťového teploměru.  

Tab. 6.5 Naměřené hodnoty 

Naměřené 

hodnoty (°C) 

21,5 21,5 21,5 22 22 

22 22 21,5 22 22 

6.2.2 Zpracování naměřených dat 

 V této částí bude provedeno zpracování naměřených dat, tedy nejistotu typu A, typu B, 

kombinovanou a rozšířenou.  

I. Nejistota typu A 

 Nejdříve se vypočítá aritmetický průměr (viz vztah 3 – 3).  

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

10
∙ 218 = 21,8 °𝐶                                                                                        

Dále se určí rozdíl naměřených hodnot od aritmetického průměru, který se umocní na 

druhou a z toho se následně zjistí suma těchto hodnot. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 6.6. 

Tab. 6.6 Výsledky dílčích výpočtů 

Měření Naměřená hodnota (°C)  ∆𝒙𝒊
𝟐 

1 21,5 0,09 

2 21,5 0,09 

3 21,5 0,09 

4 22 0,04 

5 22 0,04 

6 22 0,04 

7 22 0,04 

8 21,5 0,09 

9 22 0,04 

10 22 0,04 

∑ 218 0,60 
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Nejistota typu A se vypočítá, viz vztah (4 – 3). Přičemž jednotlivé dílčí nejistoty budu 

zaokrouhlovat na dvě nebo maximálně tři významové číslice, jak doporučuje norma [2], aby 

nedošlo k odchylce kvůli zaokrouhlování. Např. 3,725 jsou 4 významové číslice, 0,00012 jsou 

2 významové číslice. Pro zvýšení přesnosti výpočtů byly veškeré výpočty provedeny 

v programu Microsoft Excel, kde jednotlivé dílčí nejistoty zaokrouhlovány nebyly a až 

následně výsledná rozšířená nejistota byla zaokrouhlena dle výše uvedeného doporučení. 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

=  
1

10(10 − 1)
∙ 0,6 = 0,0817 °C                                 

II. Nejistoty typu B 

 Dle kap. 4.2.2 lze v tomto případě určit nejistotu typu B z těchto zdrojů: 

- kalibračního listu rtuťového teploměru, 

- rozlišitelnosti. 

a) Nejistota z kalibračního listu 

V kalibračním listu je uvedena rozšířená nejistota 𝑈 = 0,3 °C a koeficient rozšíření 

𝑘 = 2. Z těch to údajů se následně vypočítá nejistota typu B (viz vztah 4 – 3): 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑈

𝑘
=

0,3

2
= 0,15 °C                                                                                                              

b) Nejistota z rozlišitelnosti 

 Rtuťový teploměr má rozlišení 0,5 °C, z toho vyplývá, že 𝛿𝑧 = 0,5. A z tohoto údaje 

se vypočítá dílčí nejistota vztahující se k rozlišitelnosti (viz vztah 4 – 5): 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧 = 0,29 ∙ 0,5 = 0,145 °C                                                                                           

III. Kombinovaná nejistota 

 Vypočet kombinované standardní nejistoty probíhá dle vztahu (4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,08172 +  0,152 + 0,1452 = 0,225 °C       

IV. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota se vypočítá ze vztahu (4 – 7). Pro své měření jsem použil 

koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude 

ležet v intervalu  21,35;  22,25 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,225 = 0,45 °C                                                                                                   
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6.1.3 Výsledek měření 

 Z výše uvedených výpočtů je stanovena teplota destilované vody rtuťovým 

teploměrem na: 

𝑡 =  21,80 ± 0,45  °C                                                                                                                            

Metodický list je shodný, jak výše uvedený u měření digitálním teploměrem. 
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7 Měření hmotnosti 
 Měření hmotnosti se především využívá při přesných chemických pracích, kde se váží 

výchozí látky, meziprodukty a preparáty. Při takto specifických pracích je důležitá přesnost 

změření jednotlivých látek. Ale vedle toho existuje celá řada oblastí, kde se využívá měření 

hmotnosti, ať už se jedná o vážení v potravinářství, či osobní měření hmotnosti.  

7.1 Měření elektronickými váhami  

 Pro své měření jsem použil laboratorní elektronické váhy firmy OHAUS, které jsou 

zobrazeny na obrázku 7.1, a jsou využívány při laboratorních pracích na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství.  

 

Obr. 7.1 Elektronické váhy 

7.1.1 Průběh měření 

 Měření probíhalo v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Předmětem 

měření bylo změřit hmotnost závaží. Jako závaží bylo použito etalonové závaží od firmy 

KERN a konkrétně o hmotnosti 20 g. Naměření hodnot trvalo do 10 minut za laboratorních 

podmínek uvedených v tabulce 7.1. 

Tab. 7.1 Laboratorní podmínky 

Podmínky Začátek měření Konec měření 

Vlhkost (%) 25,4 25,4 

Teplota (°C) 22,7 22,7 

Tlak (mbar) 983 983 
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 Hmotnost závaží bylo změřeno 10 krát, přičemž po každém měření bylo závaží 

z elektrických vah odejmuto, a pak následně bylo opět položeno na vážící plochu, a naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7.2. 

Tab. 7.2 Naměřené hodnoty 

Naměřené 

hodnoty (g) 

19,998 19,996 19,998 19,998 19,996 

19,996 19,998 19,998 19,998 19,996 

7.1.2 Zpracování naměřených dat 

 V této částí bude provedeno zpracování naměřených dat, tedy nejistotu typu A, typu B, 

kombinovanou a rozšířenou.  

I. Nejistota typu A 

 Nejdříve se vypočítá střední hodnota z naměřených hodnot (viz vztah 3 – 3).  

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

10
∙ 199,972 = 19,9972 𝑔                                                                                        

Dále se určí rozdíl naměřených hodnot od střední hodnoty, který se umocní na druhou 

a z toho se následně zjistí suma těchto hodnot. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 7.3. 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2                                                                                                                                         

Tab. 7.3 Výsledky dílčích výpočtů 

Měření Naměřená hodnota (g) ∆𝒙𝒊
𝟐 

1 19,998 0,00000064 

2 19,996 0,00000144 

3 19,998 0,00000064 

4 19,998 0,00000064 

5 19,996 0,00000144 

6 19,996 0,00000144 

7 19,998 0,00000064 

8 19,998 0,00000064 

9 19,998 0,00000064 

10 19,996 0,00000144 

∑ 199,972 0,0000096 

  

Nyní lze přistoupit k výpočtu nejistoty typu A (viz vztah 4 – 3). Přičemž jednotlivé 

dílčí nejistoty budu zaokrouhlovat na dvě nebo maximálně tři významové číslice, jak 

doporučuje norma [2], aby nedošlo k odchylce kvůli zaokrouhlování. Např. 3,725 jsou 

4 významové číslice, 0,00012 jsou 2 významové číslice. Pro zvýšení přesnosti výpočtů byly 
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veškeré výpočty provedeny v programu Microsoft Excel, kde jednotlivé dílčí nejistoty 

zaokrouhlovány nebyly a až následně výsledná rozšířená nejistota byla zaokrouhlena dle výše 

uvedeného doporučení. 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

=  
1

10(10 − 1)
∙ 0,0000096 = 0,00033 g                                 

II. Nejistoty typu B 

 Dle kap. 4.2.2 lze v tomto případě určit nejistotu typu B z těchto zdrojů: 

- z údaje od výrobce, který uvádí přesnost elektrických vah, 

- rozlišitelnosti. 

a) Nejistota z přesnosti (chybovosti) 

V návodu k obsluze výrobce udává přesnost přístroje ±0,002 𝑔 do 30 g. Tato hodnota 

představuje maximální odchylku od zdroje nejistot, tedy 𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 = 0,002 a rozdělení se použije 

rovnoměrné. Koeficient statistického rozdělení pro rovnoměrné je 𝜒 =  3. Po dosazení do 

vztahu (4 – 4) se vypočte nejistota: 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
=

0,002

 3
  = 0,00116 𝑔                                                                                       

b) Nejistota z rozlišitelnosti 

Elektrické váhy mají rozlišení 0,002 g, z toho vyplývá, že 𝛿𝑧 = 0,002. A z tohoto 

údaje se vypočítá dílčí nejistota vztahující se k rozlišitelnosti (viz vztah 4 – 5): 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧 = 0,29 ∙ 0,002 = 0,00058 𝑔                                                                                          

III. Kombinovaná nejistota 

 Vypočet kombinované standardní nejistoty probíhá dle vztahu (4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,000332 +  0,001162 + 0,0005282 = 0,00134 𝑔       

IV. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota se vypočítá ze vztahu (4 – 7). Pro své měření jsem použil 

koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude 

ležet v intervalu  19,9945;  19,9999 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,00134 = 0,0027                                                                                               
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7.1.3 Výsledek měření 

 Z výše uvedených výpočtů je stanovena hmotnost závaží na: 

𝑚 =  19,9972 ± 0,0027  g                                       

7.1.4 Metodický list 

 Tento metodický list slouží, jako systematický postup pro zpracování výsledků měření 

s digitálními váhami. 

Měření Naměřená hodnota (g)  ∆𝒙𝒊
𝟐 Podmínky Začátek  Konec  

 1 

  

Vlhkost (%)   

2 

  

Teplota (°C)   

3 

  

Tlak (mbar)   

4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  ∑ 

   

Postup: 

1) Aritmetický průměr 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

2) Rozdíly od aritmetického průměru 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2 

3) Nejistota typu A 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

 

4) Nejistota z přesnosti přístroje (typ B) 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
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5) Nejistota z rozlišitelnosti (typ B) 

𝑢𝐵𝑧2
= 0,29𝛿𝑧  

6) Kombinovaná nejistota 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

7) Rozšířená nejistota 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 

8) Výsledek měření 

𝑋 = 𝑥 ± 𝑈 
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8 Měření elektrických veličin  

 Při těchto měření jsem se zaměřil na měření základních veličin a to proudu a napětí.  

8.1 Měření proudu 

 Naměření hodnot bylo realizováno prostřednictvím multimetru METEX M-4660A, 

který je zobrazen na obrázku 8.1. 

 

Obr. 8.1 Multimetr   

8.1.1 Průběh měření 

 Měření probíhalo v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Předmětem 

měření bylo změřit proud. Multimetr byl propojen s multifunkčním calibratorem CL123 firmy 

OMEGA. Toto propojení je zobrazeno na obrázku 8.2. Na calibratoru byla nastavena hodnota 

proudu a tento proud byl následně měřen na multimetru. Principem měření šlo o naměření 

údajů a následně je vyhodnotit, ale tímto způsobem jde i daný multimetr kalibrovat, kdy se 

zjišťuje, o jakou hodnotu se multimetr liší od calibratoru. Proto v tomto specifickém měření 

se musí brát v úvahu i nejistota od calibratora, která je uvedena v kalibračním listě. Naměření 

hodnot trvalo do 10 minut za laboratorních podmínek uvedených v tabulce 8.1. 

Tab. 8.1 Laboratorní podmínky 

Podmínky Začátek měření Konec měření 

Vlhkost (%) 27,4 27,4 

Teplota (°C) 22,7 22,7 

Tlak (mbar) 983 983 
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Obr. 8.2 Propojeni s calibratorem 

 Na calibratoru byla nastavena hodnota 8 mA a rozsah 4-20 mA. Měřený proud byl 

naměřen multimetrem 10 krát a tyto naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.2. 

Tab. 8.2 Naměřené hodnoty 

Naměřené 

hodnoty (mA) 

7,99 8,00 7,99 8,00 7,99 

7,99 8,00 7,99 7,99 8,00 

8.1.2 Zpracování naměřených dat 

 V této částí bude provedeno zpracování naměřených dat, tedy nejistotu typu A, typu B, 

kombinovanou a rozšířenou.  

I. Nejistota typu A 

 Nejdříve se vypočítá střední hodnota z naměřených hodnot (viz vztah 3 – 3).  

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

10
∙ 79,94 = 7,994 𝑚𝐴                                                                                        

Dále se určí rozdíl naměřených hodnot od střední hodnoty, který se umocní na druhou 

a z toho se následně zjistí suma těchto hodnot. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 8.3. 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2                                                                                                                                         
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Tab. 8.3 Výsledky dílčích výpočtů 

Měření Naměřená hodnota (mA) ∆𝒙𝒊
𝟐 

1 7,990 0,000016 

2 8,000 0,000036 

3 7,990 0,000016 

4 8,000 0,000036 

5 7,990 0,000016 

6 7,990 0,000016 

7 8,000 0,000036 

8 7,990 0,000016 

9 7,990 0,000016 

10 8,000 0,000036 

∑ 79,940 0,00024 

  

Nyní lze přistoupit k výpočtu nejistoty typu A (viz vztah 4 – 3). Přičemž jednotlivé 

dílčí nejistoty budu zaokrouhlovat na dvě nebo maximálně tři významové číslice, jak 

doporučuje norma [2], aby nedošlo k odchylce kvůli zaokrouhlování. Např. 2,125 jsou 

4 významové číslice, 0,00041 jsou 2 významové číslice. Pro zvýšení přesnosti výpočtů byly 

veškeré výpočty provedeny v programu Microsoft Excel, kde jednotlivé dílčí nejistoty 

zaokrouhlovány nebyly a až následně výsledná rozšířená nejistota byla zaokrouhlena dle výše 

uvedeného doporučení. 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

=  
1

10(10 − 1)
∙ 0,00024 = 0,00163 mA                              

II. Nejistoty typu B 

 U měření elektrických veličin výrobce u svých přístrojů udává přesnost, či maximální 

dovolenou chybu, dle toho, jak to výrobce označuje, v průvodní dokumentaci. Nejčastěji se 

vyskytují dva příklady, jak to výrobce udává a to: 

1. z nastaveného rozsahu -  v dokumentaci je uvedeno např. ±2% z nastaveného rozsahu 

±1 digit, přičemž digit, někdy označováno jako dgt, znamená chyba odpovídající 

nejméně platné číslici na displeji při daném rozsahu,  

2. z naměřené hodnoty – v dokumentaci je uvedeno např. ±0,2% z naměřené hodnoty 

±1 digit. Pokud je dostupná jen dokumentace v angličtině, tak výrobce udává např. 
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±(0,2% of rdg +2 digits), kde rdg je zkratka reading a znamená čtená (naměřená) 

hodnota.  

Nejprve je nutné vypočítat chybu přístroje při měření proudu. Vztah pro tento výpočet 

je uveden v (8 – 1), přičemž vzorec byl vytvořen z údajů uvedených literatuře [3] a [5]. 

𝛿𝑥 =  
𝑀

100
∙ 𝑝 +  𝑛𝑑𝑔𝑡 ∙ 𝑖                                                                                                          (8 − 1) 

 

kde  δx … chyba měření přístroje,  

M … měřící rozsah, nebo naměřená hodnota, 

p … procento z rozsahu uvedené v dokumentaci výrobce, 

ndgt …počet digitů uvedených v dokumentaci výrobce,  

i … nejmenší platná číslice na displeji při daném rozsahu.  

Výrobce u multimetru uvádí přesnost ±(0,3% of rdg + 3 digits), přitom na displeji je 

nejméně platná číslice 10
-2

. Následně se chyba měření vypočítá po dosazení do vztahu (8 – 1). 

Přičemž za koeficient M se dosadí střední hodnota naměřených údajů.  

𝛿𝑥 =  
𝑀

100
∙ 𝑝 +  𝑛𝑑𝑔𝑡 ∙ 𝑖 =  

7,994

100
∙ 0,3 +  3 ∙ 0,01 = 0,05398 𝑚𝐴                           

Chyba měření přístroje představuje maximální odchylku od zdroje nejistot, tedy 

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 = 0,05398 a rozdělení se použije rovnoměrné. Koeficient statistického rozdělení pro 

rovnoměrné je 𝜒 =  3. Po dosazení do vztahu (4 – 4) se vypočte nejistota: 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
=

0,05398

 3
  = 0,0312 𝑚𝐴                                                                                      

Nejistota z kalibračního listu calibratora 

V kalibračním listu je uvedena rozšířená nejistota 𝑈 = 0,001 mA a koeficient 

rozšíření 𝑘 = 2. Z těch to údajů se následně vypočítá nejistota typu B (viz vztah 4 – 3): 

𝑢𝐵𝑧2
=

𝑈

𝑘
=

0,001

2
= 0,0005 mA                                                                                                              

III. Kombinovaná nejistota 

Vypočet kombinované standardní nejistoty probíhá dle vztahu (4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,001632 +  0,03122 + 0,00052 = 0,0313 𝑚𝐴       
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IV. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota se vypočítá ze vztahu (4 – 7). Pro své měření jsem použil 

koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude 

ležet v intervalu  7,931;  8,057 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,0313 = 0,063 𝑚𝐴                                                                                              

Dá se konstatovat, že pro multimetr Metex po kalibraci calibratorem OMEGA je vypočtena 

rozšířená nejistota pro měření proudu na 0,063 mA.  

8.1.3 Výsledek měření 

Z výše uvedených výpočtů je stanoven měřený proud: 

𝐼 =  7,994 ± 0,063  mA                                       

8.1.4 Metodický list pro kalibraci přístroje 

 Tento metodický list slouží, jako systematický postup pro zpracování výsledků měření 

a následné kalibraci multimetru. 

Měření Naměřená hodnota (mA)  ∆𝒙𝒊
𝟐 Podmínky Začátek  Konec  

 1 

  

Vlhkost (%)   

2 

  

Teplota (°C)   

3 

  

Tlak (mbar)   

4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  ∑ 

   

Postup: 

1) Aritmetický průměr 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
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2) Rozdíly od aritmetického průměru 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2 

3) Nejistota typu A 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

 

4) Nejistota z přesnosti přístroje (typ B) 

𝛿𝑥 =  
𝑀

100
∙ 𝑝 +  𝑛𝑑𝑔𝑡 ∙ 𝑖                                                                                                           

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
            𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝛿𝑥    

5) Nejistota z kalibrace calibratora (typ B) 

𝑢𝐵𝑧2
=

𝑈

𝑘
 

6) Kombinovaná nejistota 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

7) Rozšířená nejistota 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 

8) Výsledek měření 

𝑋 = 𝑥 ± 𝑈 

Poznámka: 

- v případě kalibrace by se při kalibraci daného rozsahu mělo měřit, alespoň 5 

hodnot, např. pokud se bude kalibrovat rozsah proudu 4 až 20 mA, tak by se mělo 

toto měření a následně vyhodnocení provést pro hodnoty 4, 8, 12, 16 a 20 mA. 
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8.1.4 Metodický list pro měření proudu 

 Tento metodický list slouží, jako systematický postup pro zpracování výsledků měření 

proudu. 

Měření Naměřená hodnota (mA)  ∆𝒙𝒊
𝟐 Podmínky Začátek  Konec  

 1 

  

Vlhkost (%)   

2 

  

Teplota (°C)   

3 

  

Tlak (mbar)   

4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  ∑ 

   

Postup: 

1) Aritmetický průměr 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

2) Rozdíly od aritmetického průměru 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2 

3) Nejistota typu A 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

 

4) Nejistota z přesnosti přístroje (typ B) 

𝛿𝑥 =  
𝑀

100
∙ 𝑝 +  𝑛𝑑𝑔𝑡 ∙ 𝑖                                                                                                           

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
            𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 = 𝛿𝑥    

 nebo 
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Nejistota z kalibrace (typ B) 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑈

𝑘
 

5) Kombinovaná nejistota 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

6) Rozšířená nejistota 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 

7) Výsledek měření 

𝑋 = 𝑥 ± 𝑈 

Poznámka: 

- bod 4) v případě, je-li multimetr již kalibrovaný calibratorem OMEGA, tak se 

použije vypočítaná rozšířená nejistota z provedené kalibrace, v opačném případě 

se použije nejistota z přesnosti přístroje uvedená v průvodní dokumentaci.  

8.2 Měření napětí 

Měření napětí bylo realizováno prostřednictvím multimetru METEX M-4660A, tedy 

shodným měřicím přístrojem, jak u předešlého měření. 

8.1.1 Průběh měření 

 Měření probíhalo v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Předmětem 

měření bylo změřit napětí. Multimetr byl propojen s multifunkčním calibratorem CL123 

firmy OMEGA. Toto propojení je zobrazeno na obrázku 8.3. Postup měření byl shodný 

s měřením proudu s tou změnou, že se měřilo napětí, kdy na calibratoru byla nastavena určitá 

hodnota napětí. Naměření hodnot trvalo do 10 minut za laboratorních podmínek uvedených 

v tabulce 8.4. 

Tab. 8.4 Laboratorní podmínky 

Podmínky Začátek měření Konec měření 

Vlhkost (%) 27,4 27,4 

Teplota (°C) 22,7 22,7 

Tlak (mbar) 983 983 
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Obr. 8.3 Propojeni multimetru a calibratoru 

 Na calibratoru byla nastavena hodnota 25 mV a rozsah 0-100 mV a měřené napětí 

bylo multimetrem 10 krát změřeno a tyto naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.5. 

Tab. 8.5 Naměřené hodnoty 

Naměřené 

hodnoty (mV) 

24,99 24,99 24,99 25,00 25,00 

25,00 24,99 25,00 24,99 24,99 

8.1.2 Zpracování naměřených dat 

 V této částí bude provedeno zpracování naměřených dat, tedy nejistotu typu A, typu B, 

kombinovanou a rozšířenou.  

I. Nejistota typu A 

 Nejdříve se vypočítá střední hodnota z naměřených hodnot (viz vztah 3 – 3).  

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

10
∙ 249,94 = 24,994 𝑚𝑉                                                                                        

Dále se určí rozdíl naměřených hodnot od střední hodnoty, který se umocní na druhou 

a z toho se následně zjistí suma těchto hodnot. Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny 

v tabulce 8.6. 

∆𝑥𝑖
2 =  𝑥𝑖 − 𝑥     2                                                                                                                                         
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Tab. 8.6 Výsledky dílčích výpočtů 

Měření Naměřená hodnota (mV) ∆𝒙𝒊
𝟐 

1 24,99 0,000016 

2 24,99 0,000016 

3 24,99 0,000016 

4 25,00 0,000036 

5 25,00 0,000036 

6 25,00 0,000036 

7 24,99 0,000016 

8 25,00 0,000036 

9 24,99 0,000016 

10 24,99 0,000016 

∑ 249,94 0,00024 

  

Nyní lze přistoupit k výpočtu nejistoty typu A (viz vztah 4 – 3). Přičemž jednotlivé 

dílčí nejistoty budu zaokrouhlovat na dvě nebo maximálně tři významové číslice, jak 

doporučuje norma [2], aby nedošlo k odchylce kvůli zaokrouhlování. Např. 3,725 jsou 

4 významové číslice, 0,00012 jsou 2 významové číslice. Pro zvýšení přesnosti výpočtů byly 

veškeré výpočty provedeny v programu Microsoft Excel, kde jednotlivé dílčí nejistoty 

zaokrouhlovány nebyly a až následně výsledná rozšířená nejistota byla zaokrouhlena dle výše 

uvedeného doporučení. 

𝑢𝐴𝑥 =  
1

𝑛(𝑛 − 1)
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

=  
1

10(10 − 1)
∙ 0,00024 = 0,00163 mV                              

II. Nejistoty typu B 

 Zdroje nejistot, zde budou stejné, jak u předešlého příkladu s měřením proudem. Jde 

tedy o tyto nejistoty: 

- nejistota z přesnosti multimetru, 

- nejistota z kalibračního listu calibratoru.  

a) Nejistota z přesnosti multimetru 

 Výrobce u multimetru uvádí přesnost ±(0,05% of rdg + 3 digits) pro rozsah 0-100 mV. 

Na displeji je nejméně platná číslice 10
-2

. Následně se chyba měření vypočítá po dosazení do 

vztahu (8 – 1). Přičemž za koeficient M se dosadí střední hodnota naměřených údajů.  
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𝛿𝑥 =  
𝑀

100
∙ 𝑝 +  𝑛𝑑𝑔𝑡 ∙ 𝑖 =  

24,994

100
∙ 0,05 +  3 ∙ 0,01 = 0,0425 𝑚𝑉                           

Chyba měření přístroje představuje maximální odchylku od zdroje nejistot, potom 

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 = 0,0425 a rozdělení se použije rovnoměrné. Koeficient statistického rozdělení pro 

rovnoměrné je 𝜒 =  3. Po dosazení do vztahu (4 – 4) se vypočte nejistota: 

𝑢𝐵𝑧1
=

𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥

𝜒
=

0,0425

 3
  = 0,0246 𝑚𝑉                                                                                      

Nejistota z kalibračního listu calibratora 

V kalibračním listu je uvedena rozšířená nejistota 𝑈 = 0,01 mV a koeficient rozšíření 

𝑘 = 2. Z těch to údajů se následně vypočítá nejistota typu B (viz vztah 4 – 3): 

𝑢𝐵𝑧2
=

𝑈

𝑘
=

0,01

2
= 0,005 mV                                                                                                              

III. Kombinovaná nejistota 

Vypočet kombinované standardní nejistoty probíhá dle vztahu (4 – 6): 

𝑢 =  𝑢𝐴
2 +  𝑢𝐵𝑖

2

𝑛

𝑖=1

=  0,001632 +  0,02462 + 0,0052 = 0,0251 𝑚𝑉       

IV. Rozšířená nejistota 

 Rozšířená nejistota se vypočítá ze vztahu (4 – 7). Pro své měření jsem použil 

koeficient rozšíření 𝑘 = 2, a to odpovídá pravděpodobnosti 95%, že naměřená hodnota bude 

ležet v intervalu  24,943; 25,045 . 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 = 2 ∙ 0,0251 = 0,051 𝑚𝑉                                                                                              

Pro multimetr Metex po kalibraci calibratorem OMEGA je vypočtena rozšířená nejistota pro 

měření proudu na 0,051 mA pro hodnotu 25 mV. 

8.1.3 Výsledek měření 

Z výše uvedených výpočtů je stanoveno měřené napětí: 

𝑈 =  24,994 ± 0,051  mV                                       

 Metodické listy pro měření napětí, či kalibraci multimetru se použijí stejné, jak u 

měření proudu.  
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9 Shrnutí provedených měření 

 Provedená měření slouží jako názorná ukázka vyhodnocování měření. Přičemž není 

obtížné vyhodnotit nejistotu typu A, ale větší důraz by se mělo klást na vyhledání 

a vyhodnocení dílčích zdrojů nejistot typu B. 

 U měření vzdálenosti, v mém případě měření rozměrů posuvným měřítkem 

a mikrometrem, je zatíženo třemi zdroji nejistot typu B. Jde o nejistotu uvedenou 

v kalibračním listu, rozlišitelnosti a teplotní roztažnost. Teplotní roztažnost se musí brát 

v úvahu, jelikož jednak vlivem teploty se mění objem, jak měřícího přístroje, tak i měřeného 

předmětu. 

 Měření teploty bylo realizováno digitálním a rtuťovým teploměrem, kdy se shodně 

u obou měření měřila teplota destilované vody. U obou příkladů mezi zdroje nejistoty typu B 

patří nejistota z kalibračního listu a rozlišitelnosti. U digitálního teploměru je uveden postup 

v případě, kdyby digitální teploměr nebyl kalibrován. V tomto případě se zohledňuje 

a zpracovává přesnost teploměru uváděná výrobcem.  

 U vyhodnocení měření hmotnosti, které bylo provedeno elektronickými váhami, bylo 

měření zatíženo dvěma druhy nejistot typu B a to z přesnosti uváděné výrobcem 

a rozlišitelnosti.  

 Měření elektrických veličin bylo provedeno multimetrem propojený s calibratorem 

a se měřilo napětí a proud. Nejistotou typu B, zde byla z přesnosti a v případě kalibrace 

multimetru i nejistota uvedená v kalibračním listu calibratora. Výsledkem bylo zpracování 

metodického listu, který se může v laboratořích použít pro kalibraci multimetru. A rovněž 

metodický list pro vyhodnocení měření proudu a napětí.  

Z jednotlivých výše uvedených měření lze shrnout postup při stanovení nejistoty 

měření, dle vývojového diagramu uvedeného na obrázku 9.1. Tento vývojový diagram 

představuje základní postup při zpracování výsledků měření. Především je důležité, aby se 

operátor zaměřil na jednotlivé dílčí zdroje nejistoty typu B. 
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Obr. 9.1 Základní postup stanovení nejistoty 
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10 Závěr  

 Vyhodnocení technických měření, tedy výsledek měření by vždy měl být zakončen 

intervalem s příslušnou pravděpodobností, že daná měřená veličina leží v tomto intervalu 

a nikoli jen jednou hodnotou, jak se někdy mylně můžeme s tímto výsledkem setkat.   

Cílem této diplomové práce bylo zpracování postupu vyhodnocení základních 

technických měření v bezpečnostní praxi. Tedy vytvořit praktický postup při výpočtu nejistot, 

který by měl být výstupem na provedených modelových příkladech.  

 V teoretické části svá práce jsem nejdříve rozvedl technická měření a jejich význam, 

měřící metody, postupy, principy a rovněž jsem uvedl základní metrologické pojmy, které se 

následně v textu vyskytují. Následně jsem se věnoval chybám měření, z nichž vycházejí 

nejistoty. U chyb měření jsem uvedl jejich základní rozdělení a u každé skupiny jsem rozvedl 

jejich vlastnosti, příčiny a následně možnosti jejich snížení. Podstatná část je pak zaměřena na 

nejistoty měření, které jsou součástí vyhodnocení měření, jelikož tyto nejistoty ovlivňují 

výsledek měření. U nejistot jsem uvedl příklady zdrojů nejistot, stanovení nejistoty typu A, 

typu B, kombinované nejistoty a následně rozšířené nejistoty, která je již součástí výsledku 

měření.  

 Následující kapitoly mé práce tvoří praktickou část. Praktická část měření proběhla 

v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Proto jednotlivá měření a jejich 

výstupy, tedy metodické listy, jsou zaměřeny na aplikaci v laboratořích. A to je i jeden 

z přínosů mé práce, že tyto metodické listy mohou být využity, jako praktické postupy při 

zpracování naměřených údajů a výpočtů nejistot. V laboratořích bylo provedeno měření 

vzdálenosti (rozměru), teploty, hmotnosti, elektrických veličin a to konkrétně proudu a napětí. 

Tyto měření jsou zároveň jednotlivé kapitoly v mé práci. Součástí každé kapitoly je 

metodický list, ve kterém je přehledně upraven bodový postup pro zpracování naměřených 

dat. Po vypočtení jednotlivých bodů se získá rozšířená nejistota, která je horní a dolní mezí 

intervalu, kde se měřená veličina nachází, a tím se dostane výsledek měření.  

 V poslední části mé práce jsou ještě shrnuta jednotlivá měření. Především jsem zde 

upozornil na jednotlivé nejistoty typu B, na které by měl být kladen důraz, jelikož ty jsou 

často opomíjeny kvůli neznalosti dané problematiky měření. Proto již v samotné přípravě by 

se měl operátor měření zabývat čím je jeho měření ovlivňováno. Součástí této kapitoly je 

přehledný vývojový diagram, který je grafickým znázorněním metodických listů a rovněž 

může sloužit, jako základní postup při zpracování výsledků měření.  
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 Cílem této práce byly vytvořeny metodické listy, které mohou sloužit jako přímý 

postup v případech, kdy měření budou identická. Nebo můžou být využity jako základní 

struktura, při jakýkoliv jiných technických měření. Tím byl cíl diplomové práce splněn. 

 Tato diplomová práce je převážně věnována vyhodnocování přímých měření, proto lze 

do budoucna doporučit i zpracování metodických postupů pro nepřímé měření a to z pohledu 

Gaussova zákona šíření nejistot, nebo kovariačního zákona šíření nejistot.   
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