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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na validaci dané metody a vymezení stability 

měření vzorku jílového sedimentu MPZ 307 pomocí RTG spektrometrie. Teoretická část 

ve dvou hlavních kapitolách zahrnuje problematiku statistického zpracování dat a následně 

přibližuje problematiku validace analytických metod, odhad nejistot měření a také základní 

princip RTG spektrometrie. Z praktického hlediska předkládaná práce ve čtvrté kapitole 

uvádí vymezení preciznosti metody (opakovatelnosti), meze detekce a stanovitelnosti 

a stanovení pravdivosti dané metody. V páté kapitole jsou zpracovány regulační diagramy 

k vymezení stability měření a odhadnuty nejistoty měření pro jednotlivé analyty. Závěrem 

je uvedeno shrnutí dosažených výsledků a výstupem celé práce je validační protokol 

s regulačními diagramy. 

Klíčová slova: validace, stabilita měření, regulační diagram, RTG spektrometrie 

 

Summary 

This thesis is focused on validation of a specified method and determination 

of measurement stability of a clay sediment sample MPZ 307 by using the X-ray 

spectrometry. In two main chapters the theoretical part includes the issue of statistical data 

processing and it subsequently clarifies the issue of analytical methods validation, 

an estimate of measurement uncertainty and the basic principle of X-ray spectrometry. 

From the practical point of view in the fourth chapter the thesis presents the definition 

of precision of the given method (repeatability), the limits of detection and quantification 

and determination of the given method trueness. In the fifth chapter the control charts are 

processed to define the measurement stability. The uncertainties of measurement for each 

analyte are also estimated there. In the end of the thesis there is a summary of the achieved 

results and the outcome of the whole thesis is the validation protocol with the control 

charts. 

Klíčová slova: validation, measurement stability, control chart, X-ray spectrometry 
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1 Úvod 

V současné době, v tisících laboratořích na celém světě, každý den, každou hodinu 

probíhají nejrůznější měření. Dochází k analýze různorodých vzorků pomocí širokého 

spektra analytických metod. Zcela jistě pak lze říci, že v podstatě veškerá odvětví 

společenského života i průmyslu a vývoje jsou na analytických měřeních přímo závislé 

nebo alespoň jakýmsi způsobem výsledky těchto měření podporované. Pak existuje 

nesčetně mnoho důvodů, proč jsou a musí být tyto analýzy prováděny. Prokázat, 

že konkrétní stanovený výsledek je ten správný, je nesmírně důležité 

V praxi a nejen tam, se lze často setkat s otázkou, jestli je možné naměřeným 

hodnotám věřit, zda popisují skutečný proces, jestli mají vypovídající hodnotu 

a neposkytují zkreslené hodnoty měření. Z těchto důvodů, jsou prováděny tzv. validace 

analytických metod, které poté poskytují informaci, zda použitá metoda je vhodná 

a výsledek je správný. Další důležitou součástí při vyjadřování výsledků měření je tzv. 

nejistota měření, jejíž znalost znamená zvýšenou důvěru v platnost výsledku měření. 

Kompletní výsledek měření zahrnuje vždy vyjádření nejistoty, ve formě rozšířené nejistoty 

měření., což je interval, v němž leží s určitou pravděpodobností pravá hodnota měřené 

veličiny. 

Pokud tedy chceme určit, zda použitá metoda vlnově disperzní rentgenové 

fluorescenční spektrometrie je stabilní pro analýzu jílových sedimentů, je nutné provést 

základní validaci této metody, vymezit základní validační parametry a stanovit nejistotu 

měření. V neposlední řadě, také pro řízení a kontrolu další použitelnosti metody 

zkonstruovat regulační diagramy, s regulačními mezemi, použitelnými k dlouhodobější 

regulaci procesu a ověřování stability měření.  

Cílem této diplomové práce je mimo jiné zpracování rešeršní části týkající 

se statistického zpracování dat a validace analytických metod s vyjádřením stability 

a nejistoty měření sloužící jako teoretický podklad k praktickému řešení této práce. 

Hlavním cílem této práce je tedy stanovení vybraných validačních parametrů pro analýzu 

jílových sedimentů pomocí RTG spektrometrie, vymezení stability daného měření pomocí 

regulačních diagramů a odhad nejistoty měření pro jednotlivé analyty ve vzorku. 
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2 Základy statistického zpracování dat 

Tato kapitola uvádí teoretické základy statistického zpracování dat. V současné 

době snad neexistuje oblast nebo obor, kde by využití statistiky a statistického zpracování 

dat nebylo denně aplikováno v praxi. Jednou z neméně významných oblastí, kde 

se každodenně používá statistického zpracování dat je analytická chemie.  

V této kapitole je uveden základní přehled z oblasti statistického zpracování dat, 

který se obsahově dotýká problematiky této práce a je nezbytné se v tomto orientovat. 

Při hodnocení analytických metod a výsledků nebo při formulaci fyzikálně-

chemických modelů popisujících vztahy mezi proměnnými veličinami, z nichž se většina 

získává experimentálně, využíváme matematicko-statistické metody. Tyto metody jsou 

vhodným nástrojem zkoumání systému v případech, kdy je nutno učinit objektivní závěr 

o celku složeném z velkého množství jednotek, přičemž z nějakých důvodů je možno 

prozkoumat jen malou, vybranou část tohoto celku [1]. 

2.1 Základní pojmy 

Hromadné jevy jsou takové, které se vyskytují za určitých podmínek opakovaně 

ve velkém počtu a lze je přitom pozorovat nebo získávat experimentem. Náhodný jev 

(speciální případ hromadného jevu) za daných podmínek může a nemusí nastat, jeho 

výskyt závisí pak na náhodě. Náhodná veličina je číselná veličina, která mění svou 

hodnotu působením náhodných jevů; je charakterizována distribuční funkcí a rozdělením 

pravděpodobností. Distribuční funkce náhodné veličiny ξ je funkcí reálné proměnné 

x a její hodnota v daném bodě x0 je pravděpodobnost, že ξ nabude hodnoty menší nebo 

rovné x0. Rozdělení pravděpodobností jsou všechny hodnoty, kterých může náhodná 

veličina nabýt spolu s distribuční funkcí. Základní soubor je soubor všech prvků 

(jedinců), u kterých se může vyskytovat sledovaný znak. Jedná se tedy o oblast sledování, 

která je chápána jako souhrn hodnot tvořící tuto oblast a počet členů je označován, 

jako N. Jeho rozsah může být konečný i nekonečný. Vlastnosti základního souboru jsou 

poznávány pouze do určité míry prostřednictvím náhodného výběru. Náhodným výběrem 

je myšleno, že hodnoty tohoto výběrového souboru (prakticky naměřené hodnoty) byly 
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vybrány nezávisle tak, aby všechny hodnoty základního souboru měly stejnou možnost být 

do výběru zahrnuty [1,2,3]. 

2.2 Náhodná veličina 

Pro náhodnou veličinu je charakteristickým rysem proměnlivost jejich hodnot 

během opakování pokusu. Před provedením náhodného pokusu tedy nelze jednoznačně 

určit hodnotu náhodné veličiny. Obvykle jsou náhodné veličiny značeny pomocí velkých 

písmen (např. X, Y) a jejich konkrétní číselné realizace pak příslušnými malými písmeny 

(např. x, y). Z toho tedy plyne, že náhodný jev spočívající v tom, že náhodná veličina 

X nabude nějaké hodnoty x, lze zapisovat ve formě X = x s pravděpodobností P (X = x) 

[2,4]. Náhodné veličiny pak lze podle oboru hodnot dělit na [4]: 

 Diskrétní (nespojité) - mohou nabývat pouze jednotlivých hodno z konečného 

i nekonečného intervalu. 

 Spojité - mohou nabývat všech hodnot z konečného nebo nekonečného 

intervalu. 

2.2.1 Distribuční funkce a pravděpodobnostní funkce 

Pro popis náhodné veličiny se používá pravděpodobnostní funkce a distribuční 

funkce. Co se týká distribuční funkce F(x), tak z teoretického hlediska představuje 

nejúplnější popis pravděpodobnostního chování diskrétní nebo spojité náhodné proměnné. 

Můžeme ji tedy definovat jako pravděpodobnost, že náhodná veličina nabude hodnoty 

menší než určitá hodnota x; vyjádřená rovnicí níže [3]. 

 F(x)P(X<x)         (1) 

Každá distribuční funkce má tyto vlastnosti: 

1. Hodnoty distribuční funkce leží mezi 0 a 1; 10  F(x)  

2. Distribuční funkce je neklesající;  21 xF)F(x  , pro všechna x1<x2  

3. Distribuční funkce je spojitá zleva 

4. Splňuje podmínky F(-∞) = 0 a F(+∞) = 1 
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Druhou popisnou charakteristikou pro náhodnou veličinu je rozdělení 

pravděpodobností p(x). Každému jevu popisovanému touto veličinou je přiřazována 

určitá pravděpodobnost. Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny lze získat, pokud 

je každé hodnotě diskrétní náhodné veličiny (intervalu hodnot spojité náhodné veličiny) 

přiřazena pravděpodobnost. Příslušná rovnice pravděpodobnostní funkce je uvedena dále 

[1,2,4]. 

 p(x)x) P(X         (2) 

Vlastnosti pravděpodobností funkce: 

1. 1p(x)  

2. 0p(x)  

Pro spojitou náhodnou veličinu se místo funkce p(x) používá tzv. hustota 

pravděpodobnosti f(x), pro niž platí 

 dxxfF(x) 

x







)( .       (3) 

Hustota pravděpodobnosti f(x) společně s pravděpodobnostní funkce p(x) bývají 

označovány jako frekvenční funkce a kterákoliv z výše uvedených funkcí (1), (2), (3) 

představuje  tzv. zákon rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny[1,2]. 

2.2.2 Číselné charakteristiky náhodné veličiny 

Jakoukoliv z funkcí F(x), p(x) i f(x) je náhodná veličina jednoznačně určena. Jedná 

se však o funkce poměrně složité s pracným stanovením. Pro praktické potřeby jsou tedy 

informace o náhodné veličině shrnuty do několika čísel, které ji dostatečně charakterizují. 

Taková čísla jsou tedy takzvané číselné charakteristiky a dělí se podle způsobu výpočtu 

na momentové, kvantilové a ostatní. Eventuálně dále podle toho co charakterizují 

na charakteristiky polohy, variability, asymetrie a špičatosti. Základní charakteristikou 

polohy je střední hodnota E(X) a základní charakteristikou variability je poté rozptyl D(X), 

jehož odmocninou je směrodatná odchylka σ. Dále byly zmiňovány kvantilové 

charakteristiky náhodné veličiny. Ty jsou definovány pomocí distribuční funkce a bývají 

určovány pro spojitou náhodnou veličinu, pro diskrétní náhodnou veličinu nebývá jejich 
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určení jednoznačné. Kvantily jsou body, rozdělující obor hodnot náhodné veličiny 

v určitém pravděpodobnostním poměru. Nejužívanějšími kvantily jsou kvartily x0,25, x0,50 

(medián), x0,75 - obor možných hodnot je rozdělen na čtyři části, v nichž se náhodná 

veličina nachází s pravděpodobností 0,25. Mohou být používány také decily u nichž 

je obor možných hodnot rozdělen na deset částí se stejnou pravděpodobností výskytu (x0,1, 

x0,2,..., x0,9). Dalšími významnými charakteristikami, které je nutné zmínit, jsou modus, 

aritmetický a geometrický průměr, variační koeficient a koeficient asymetrie a špičatosti 

[1,2,5]. 

Opakujeme-li náhodný pokus nezávisle nkrát, dostaneme hodnoty x1,x2,..xn. Množina 

těchto hodnot se nazývá náhodným výběrem rozsahu n z rozdělení, majícího distribuční funkci 

F(x). Hodnoty tohoto náhodného výběru pocházejí z téhož základního souboru, tudíž mají 

stejnou střední hodnotu i rozptyl. K charakterizaci takového náhodného výběru se používají 

výběrové charakteristiky a to především výběrový průměr, výběrový rozptyl a podobně 

i výběrová směrodatná odchylka [1]. Je zde uveden pouze základní přehled a nastínění 

problematiky číselných charakteristik náhodné veličiny. 

2.3 Důležité typy rozdělení pravděpodobností 

Pro základní orientaci v rozloženích je zde uveden přehled důležitých typů 

rozdělení a následná stručná charakteristika dvou rozdělení, která se obsahově nejvíce 

dotýkají problematiky zpracování výsledků z analytických měření. 

Mezi důležité typy rozdělení pravděpodobností pro diskrétní náhodnou veličinu 

patří zejména Binomické rozdělení, Rovnoměrné rozdělení, Hypergeometrické  

a Poisonovo rozdělení. Pokud se jedná o typy rozdělení pro spojitou náhodnou veličinu, 

tak je to rozdělení Rovnoměrné, Exponencionální, Normální, Studentovo, Chí-kvadrát 

anebo Weibulovo [1,2,5]. 

2.3.1 Normální rozdělení 

Normální (Gaussovo) rozdělení má ve statistické teorii a jejich aplikacích klíčové 

postavení. Všude tam, kde kolísání hodnot náhodné veličiny je způsobeno součtem velkého 

počtu nepatrných a vzájemně nezávislých vlivů lze použít toto rozdělení. Normální rozdělení 

je v teorii měření nejdůležitějším a nejběžnějším rozdělením pravděpodobností spojité 
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náhodné veličiny. Chyby vznikající při opakovaných měření jsou typickým příkladem náhodné 

veličiny s tímto rozdělením. Například při chemické analýze vzorku ovlivňuje výsledek 

kolísající kvalita chemikálií, různá vlhkost vzduchu, teplota, tlak, stabilita přístrojů, 

momentální schopnosti pracovníka a podobně [1,4]. 

Normální rozdělení se značí N(μ, σ2) a je charakterizováno střední (očekávanou) 

hodnotou μ a rozptylem σ2. Hustota pravděpodobnosti f (x) je pak dána vztahem: 

2

2

2

)(

2

1










x

ef(x)       (4) 

Charakteristický zvonovitý tvar normálního rozdělení popisuje křivka, jejíž funkční tvar 

vyjadřuje chování hustoty pravděpodobností tohoto rozdělení. Někdy také nazývána 

Gaussovou křivkou, kterou uvádí Obrázek 1 [4,5]. 

 

Obrázek 1 Gaussova křivka (Gaussovo rozdělení) [5] 

Normované normální rozdělení 

Přímé využití funkčního tvaru obecného rozdělení pro výpočet je komplikované 

a pro každý případ (pro různá x) musí být výpočet proveden znovu. Při řešení praktických 

úloh, lze tedy aplikovat transformaci původní náhodné veličiny X na tzv. normovanou 

náhodnou veličinu U. Parametry této veličiny jsou pevně stanoveny hodnotami μ = 0 σ
2
 = 1 

a Normované rozdělení je značeno N(0,1). Distribuční funkce normálního rozdělení, stejně 

jako hustota pravděpodobnosti, jsou tabelovány pro hodnoty normované náhodné veličiny.  






x
U         (5) 
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Uvedený vztah (5) platí pro výpočet hodnot normované náhodné veličiny z hodnot 

x nenormované veličiny [1,4]. 

2.3.2 Studentovo rozdělení 

Jedná se o rozdělení odvozené od normálního rozdělení. Toto rozdělení 

je charakterizováno počtem stupňů volnosti n a pro vyšší počet stupňů volnosti (n>30) 

se blíží normálnímu rozdělení. Když náhodná veličina U má normované normální 

rozdělení, U ~ N(0,1), náhodná veličina X má rozdělení  χ
2
 s n stupni volnosti, X ~ χ

2
n 

a U a X jsou nezávislé náhodné veličiny, potom náhodná veličina 

nX

U
T 

/
 ,        (6) 

má t-rozdělení s n stupni volnosti, což je ve zkratce zapisováno jako T~tn. Hodnota 

n je jediný parametr tohoto rozdělení [6]. 

2.4 Induktivní statistika 

Z popisné statistiky došlo k vývoji induktivní statistiky. Jejím základem je teorie 

pravděpodobnosti a zpracovává pravidla pro zevšeobecňující úsudky o základním souboru, 

prováděné na základě dat získaných z náhodných výběrů. Pro formulaci těchto úsudků 

o základním souboru jsou potřeba dvě formy induktivních postupů. První z nich 

je statistický odhad (odhad parametrů základního souboru) a druhou je forma testování 

statistických hypotéz. Oba tyto induktivní postupy jsou podrobněji rozvedeny dále. [4]. 

2.4.1 Teorie odhadu 

V laboratorní praxi není soubor všech možných naměřených hodnot obvykle 

dostupný a statistická analýza se provádí na základě náhodného výběrového souboru. 

Parametry distribuční a frekvenční funkce jsou proto odhadovány pomocí tohoto 

výběrového souboru a to buď jedním číslem, pak je to bodový odhadu nebo intervalem, 

kdy se tedy jedná o intervalový odhad [2,7]. 
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Bodový odhad 

Odhad parametrů rozdělení náhodné veličiny T výběrovou charakteristikou 

Tn je nazýván bodový odhad. Tyto odhady mají určité vlastnosti pro posouzení vhodnosti 

jejich použití a splnění určitých kritérií. Nejdůležitější kritéria jsou [7]: 

 nestrannost - odhad je nestranný, když pro daný rozsah výběru n je jeho střední 

hodnota rovna parametru souboru T, 

 konzistentnost – odhad  Tn je konzistentní, když pro daný rozsah n výběru 

je pravděpodobnost toho, že jeho vzdálenost od skutečné hodnoty T je libovolně 

malá, rovna jedné, a 

 vydatnost - odhad je vydatný, když je jeho rozptyl kolem skutečné hodnoty 

T minimální vzhledem ke všem možným odhadům tohoto parametru. 

Používané metody pro získání bodových odhadů jsou metoda nejmenších čtverců, 

metoda momentů nebo metoda maximální věrohodnosti. Lze použít pro bodový odhad 

průměru, relativní četnosti či rozptylu základního souboru. 

Intervalový odhad 

Spočívá v sestavení intervalu, který s předem danou pravděpodobností 1 - α, 

obsahuje neznámou hodnotu parametru základního souboru T. Pro konstrukci 

intervalového odhadu je znalost pravděpodobnostního rozdělení výběrové charakteristiky 

T nezbytná. Díky tomu, lze provádět úsudky o kvalitě a přesnosti bodového odhadu a také 

stanovit pravděpodobnosti, se kterou se v daném rozdělení vyskytují určité velikosti 

výběrové chyby. Dále je nutné znát požadavek na spolehlivost odhadu, který je vyjádřen 

číslem α, tento parametr se nazývá hladina významnosti. Neznámý parametr 

T je odhadován dvěma číselnými hodnotami LD a LH, které tvoří meze intervalu 

spolehlivosti. Hodnota pravděpodobnosti 1 - α vyjádřená rovnicí 

P (LD < T < LH)=1 – α ,      (7) 

je označovaná jako koeficient spolehlivosti intervalového odhadu. Nejčastěji se volí 

koeficienty spolehlivosti s úrovní 0,95 nebo 0,99 v těchto případech se jedná o 95%, nebo 

99%, interval spolehlivosti. V praxi jsou nejčastěji používány 95% intervaly spolehlivosti 

[4,7]. 



Jan Straka:  Ověření stability měření vybraných materiálů pomocí RTG fluorescence 

 2013  9 

 

2.4.2 Testování statistických hypotéz 

Jedná se o proceduru, při které na základě výsledků výběrového šetření dochází 

k rozhodování o pravdivosti představ o rozdělení a charakteristikách základního souboru. 

Vyslovený předpoklad, jehož platnost ověřujeme, se nazývá nulová hypotéza 

H0. Ověřování platnosti H0 je nazýváno testování nulové hypotézy a pro případ neplatnosti 

H0 je proti nulové hypotéze stavěna alternativní hypotéza H1. Tato hypotéza může být 

jednostranná popřípadě oboustranná, pak i testy mohou být jednostranné nebo oboustranné 

[2,5]. Statistickou hypotézou tedy lze rozumět každé tvrzení o tvaru nebo parametrech 

rozdělení jednoho popřípadě několika statistických proměnných. V případě hypotézy 

týkající se pouze neznámých číselných parametrů rozložení náhodně veličiny, jedná 

se o testy parametrické. Dále tvrzením týkajícím se zákonu rozdělení bez precizování 

jejich parametrů se zabývají testy neparametrické. Testem statistické hypotézy lze tedy 

označovat postup, při němž na základě výběrových dat dochází k ověřování platnosti 

nulové hypotézy. Z důsledku toho může být poté hypotéza buď přijata (zamítání 

alternativní hypotézy) nebo odmítnuta (přijímání alternativní hypotézy) [4,5]. 

Princip testováni 

Prvním krokem je sestrojení tzv. testovacího kritéria, což je z pohledu teorie 

pravděpodobnosti náhodná veličina. Toto testovací kritérium musí být sestaveno tak aby 

mělo některé z tabelovaných rozdělení a to právě tehdy, když platí H0. Pro většinu testů 

se bude jednat především o normální, studentovo nebo chí-kvadrát rozdělení, pro něž není 

problém pro stanovenou hladinu významnosti α zjistit příslušné hodnoty kvantilů neboli 

tzv. kritické hodnoty[4]. Kritická hodnota rozděluje obor hodnot náhodné veličiny na dvě 

části; a to na kritický obor neboli obor zamítnutí H0 a na obor přijetí obsahující hodnoty 

svědčící ve prospěch H0. Obecný postup lze vyjádřit následovně [2,5]: 

1. Formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1  

2. Volba hladiny významnosti a testovacího kritéria a jeho výpočet 

3. Určení kritických hodnot pro hladinu významnosti 

4. Rozhodnutí o platnosti nulové hypotézy H0 

Při testování těchto hypotéz mohou nastat čtyři možnosti, které jsou znázorněny 

dále na Obrázku 2. 
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Obrázek 2 Možnosti při testování hypotéz a možné chyby [5] 

Z této tabulky vyplývá, že při testování se lze dopustit dvou druhu chyb. V případě 

zamítnutí hypotézy, která platí, se jedná o chybu I. druhu a pokud je přijata hypotéza, 

která neplatí, jedná se o chybu II. druhu. Dále lze zmínit termíny spolehlivost a síla 

testu, což jsou tzv. opačné jevy k chybě I. a II. druhu. Cílem testování  H0 je omezit 

úrovně pravděpodobnosti chyb I. a II. druhu na minimum, jinými slovy - usilování 

o maximalizaci spolehlivosti a síly testu. Testování hypotéz má velice širokou oblast 

působnosti, pro účely této práce jsou však uvedeny jen některé důležité statistické testy, 

se kterými se lze popřípadě podrobněji seznámit v uváděných pramenech. Jedná 

se především o Test významnosti rozdílu mezi dvěma rozptyly (F-test), Testování 

předpokladu o střední hodnotě základního souboru (jednovýběrový t-test), Test 

významnosti rozdílů mezi dvěma výběrovými průměry (dvouvýběrový t-test), Studentův 

test pro párové hodnoty, Pearsonův test dobré shody - χ
2
 test pro jeden výběr, 

Kolmogorovův-Smirnovův test dobré shody pro jeden a dva výběry a další [2,4,5]. 
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3 Shrnutí poznatků k validacím zkušebních metod s 

vazbou na RTG spektrometrii 

V této kapitole je rozvedena problematika validace analytických metod, kde jsou 

uvedeny základní principy a postupy validace zkušebních metod. Dále je uvedena oblast 

chyb při měření a samotné stanovení nejistoty měření. V poslední části této kapitoly 

je specifikován základní princip rentgenové spektrometrie se zaměřením na rentgenovou 

fluorescenční spektrometrii.  

3.1 Validace zkušebních metod 

Zcela jistě je nezbytné jako první uvést definici pojmu validace a její základní 

pojetí [8]: 

Validace je získání důkazu ve formě dokumentace, která skýtá vysoký stupeň 

jistoty, že určitý proces bude trvale poskytovat produkt odpovídající předem určené 

specifikaci. Jedná se tedy o experimentální a dokumentované potvrzení, že jsou splněny 

požadavky pro specifikované zamýšlené použití. Validace metody pomocí laboratorní 

studie tedy zjišťuje, zda metoda splňuje požadavky pro zamýšlené analytické použití. 

Jednoduše lze také validaci popsat jako prověřování, zda nástroje, které jsou 

analytikem používány (analytická metoda, instrumentace i softwarové vybavení), fungují 

tak jak je očekáváno, tedy mají-li v konkrétním prostředí dané laboratoře takové 

charakteristiky a výkonnostní parametry, že je možné s jejich pomocí provádět požadovaná 

analytická stanovení a budou poskytovat výsledky očekávané kvality. Při validaci 

je především kladen důraz na vedení experimentů tak, aby bylo možno rozhodnout 

o vhodnosti pro daný účel a dále na nutnost celý tento proces dokumentovat ve formě 

validační studie [9]. Validace metody je obvykle považována za velmi úzce spjatou 

s rozvojem metody. Ve skutečnosti často ani není možné přesně určit, kde vývoj dané 

metody končí a validace začíná. Mnoho z výkonnostních charakteristik dané metody, které 

jsou spojeny s validaci této metody jsou ve skutečnosti obvykle vyhodnocovány alespoň 

přibližně v rámci vývoje metody [8,10]. 

Vlastnosti dané metody jsou vyjadřovány pomocí základních výkonnostních 

charakteristik metody (validované parametry), mezi něž patří [8,10]: 
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 konfirmace identity, 

 specifičnost a selektivita, 

 robustnost, 

 pracovní rozsah, 

 kalibrace a linearita, 

 citlivost, 

 mez detekce a mez stanovitelnosti, 

 přesnost a pravdivost, 

 preciznost (opakovatelnost, reprodukovatelnost). 

Tyto jednotlivé výkonnostní charakteristiky jsou podrobněji popsány a vysvětleny 

dále v kapitole 3.1.3.  

Terminologie 

Dále je uvedeno několik nejdůležitějších základních pojmů z metrologické 

terminologie, které je dobré znát při orientaci v oblasti validace analytických metod. Tyto 

termíny jsou definovány v mezinárodním metrologickém slovníku „JCGM 200:2012“.  

Měření je proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny, 

které mohou být důvodně přiřazeny veličině. Metoda měření je generický popis logického 

organizování činností použitých při měření. Metody měření mohou být kvalifikovány 

například jako substituční, diferenční, nulová, přímá anebo nepřímá metoda měření. 

Postup měření je podrobný popis měření podle jednoho nebo více měřicích principů 

a dané metody měření, založený na modelu měření a zahrnující jakýkoliv výpočet k získání 

výsledku měření. Výsledek měření je poté soubor hodnot veličiny přiřazený měřené 

veličině společně s jakoukoliv další dostupnou relevantní informací. Výsledek měření 

je obecně vyjádřen jako jedna naměřená hodnota veličiny a nejistota měření. Verifikace 

(ověřování) je poskytnutí objektivního důkazu, že daná položka splňuje specifikované 

požadavky. Přesnost měření je tedy těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny 

a pravou hodnotou měřené veličiny. Pravdivost měření je definovaná jako těsnost shody 

mezi aritmetickým průměrem nekonečného počtu opakovaných naměřených hodnot 

veličiny a referenční hodnotou veličiny. Mírou pravdivosti je vychýlení (bias). Preciznost 

měření je těsnost shody mezi indikacemi nebo naměřenými hodnotami veličiny získanými 
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opakovanými měřeními na stejném objektu nebo na podobných objektech 

za specifikovaných podmínek. Opakovatelnost je definovaná jako preciznost měření 

za souboru podmínek opakovatelnosti měření. Podmínka opakovatelnosti měření zahrnuje 

stejný postup měření, stejný obslužný personál, stejný měřicí systém, stejné pracovní 

podmínky a stejné místo, a opakování měření na stejném nebo podobných objektech 

v krátkém časovém úseku. Mírou opakovatelnosti je směrodatná odchylka opakovatelnosti. 

Reprodukovatelnost je preciznost měření za podmínek reprodukovatelnosti měření. 

Podmínka reprodukovatelnosti měření zahrnuje různá místa, obslužný personál, měřicí 

systémy a opakování měření na stejném nebo podobných objektech [11]. 

3.1.1 Proč, kdy a jak se provádí validace analytických metod 

Každý den v tisících laboratořích po celém světě probíhají nejrůznější měření 

pomocí různorodých analytických metod. Lze říci, že prakticky všechny aspekty 

společnosti jsou nějakým způsobem podporované nebo přímo závislé na analytickém 

měření. Existuje nesčetně mnoho důvodů, proč musí být tyto analýzy prováděny. Z mnoha 

oblastí lze zmínit například použití ve zdravotnictví, využití pro kontrolu kvality pitné 

vody, stanovení škodlivých látek a dalších analytů v různých složkách životního prostředí, 

analýza elementárního složení slitin pro různá využití v průmyslu, forenzní analýzy 

v trestním vyšetřování atd. Náklady na provádění těchto měření jsou vysoké a další 

náklady, které následně mohou vyplynout z rozhodnutí přijatých na základě stanovených 

výsledků měření, můžou být mnohonásobně větší. Například, stanovení prokazující 

překročení limitů některých toxických látek v životním prostředí může mít za následek 

až několika milionové náhrady škody či pokuty. Patří sem i testy prokazující přítomnost 

drog či analýzy biologických materiálů, na jejichž základě mohou být opět stanoveny 

vysoké náhrady škod čí postih ve formě trestního stíhání a mnoho dalších. Z výše 

uvedeného vyplývá, že je nesmírně důležité prokázat, že konkrétní stanovený výsledek 

je ten správný. Na druhou stranu právě metoda validace umožňuje analytikům prokázat, 

že ta konkrétní metoda je právě vhodná pro daný účel a výsledek je správný. [8,12] 

Zjištěné analytické výsledky musí být vhodné k určenému použití a musí být 

dostatečně spolehlivé, aby následná rozhodnutí na základě těchto výsledků mohla být 

přijata s důvěrou. Z těchto důvodů musí být prováděna validace účinnosti metody a odhad 

nejistoty měření s určitou mírou spolehlivosti [12,13]. Většinu údajů potřebných 
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k posouzení nejistoty lze získat při validaci metody. Problematika nejistoty měření 

je uvedena v samostatné kapitole 3.3. Kromě výše uvedených, je validace metody také 

požadovaná na základě zajištění vysoké kvality, dosažení přijetí různých produktů 

ze strany mezinárodních agentur, povinných registrací farmaceutických výrobků nebo 

pesticidů či pro účely akreditace podle ISO 17025 [12]. 

Kdy provádět validaci metody 

Metoda by měla být validována, v případě nezbytnosti ověření, že její výkonnostní 

charakteristiky jsou dostačující pro použití pro daný analytický problém, například při 

[8,12,14]: 

 zavedení nové metody do rutinního používán, 

 změně podmínek, pro které byla metoda validována, 

 změně metody mimo původní rozsah metody, 

 převzetí metody z jiné laboratoře nebo z publikace, 

 kontrole kvality, vykazující přetrvávající problém, 

 změně instrumentálního vybavení, atd. 

Požadovaný rozsah validace nebo revalidace, bude v případě použití publikovaných 

metod nebo metod vyvinutých jinými laboratořemi záviset na povaze změn a na 

podmínkách za nichž tato metoda bude použita. V případě použití publikované metody 

nebo metody dobře charakterizované, je vždy vhodné provedení alespoň určitého stupně 

validace [8]. 

Jak validovat metody 

Validace metody, odpovídá na otázku „Jsou tyto předpoklady platné?“ prověřením 

modelu měření a testuje je experimentálně, například experimenty s referenčními materiály 

nebo porovnáním s výsledky nezávislých metod [15]. Validita dané specifické metody 

by tedy měla být prokázána v laboratorním experimentu za použití vzorků nebo standardů, 

které jsou podobné analyzovanému vzorku. Příprava i realizace samotné validace by měla 

být prováděna na základě validačního protokolu psaného krok za krokem [13]. Dále 

na Obrázku 3 je uvedené zobecněné schéma samotného procesu validace metody.  
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Obrázek 3 Zobecněné schéma validace metod [12] 

Pokud by měl být definován nějaký obecný postup jak provést validaci, lze zmínit 

jednotlivé možné kroky pro kompletní validaci metody uvedené ve zdrojích [12,13,14], 

kterými jsou: 

 Vypracovat validační protokol, pracovní postup nebo řídící validační plán 

 Pro konkrétní validační projekt definovat pracovníky a jejich odpovědnosti 

 Vypracovat validační projektový plán, definovat použití, účel a rozsah metody 

 Definovat výkonnostní parametry a kritéria přijatelnosti, 

 Definovat validační experiment a provést pre-validaci experimentu 

 Nastavit parametry metody nebo v případě potřeby kritéria přijatelnosti  

 Provést úplný validační experiment 

 Vypracovat standartní operační postupy (SOP) pro běžné použití metody 

a definovat kritéria revalidace 

 Definovat typ a četnost zkoušek způsobilosti systému nebo analytické kontroly 

kvality při běžném používání 

 Zpracovat kompletní validační dokumentaci a výsledky ve validační zprávě 

 Schválení metody pro rutinní použití po validaci 
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Pracovní postup nebo řídící validační plán by měl zřetelně definovat role 

a povinnosti jednotlivých pracovníků či oddělení zapojených do validace analytických 

metod. Zpracovaný validační plán uvádí nezbytná kritéria metody a věnuje se různé 

problematice; například pro co a kdy bude metoda použita (např. úřední kontrola potravin 

a metody kontroly jakosti musí splňovat různá kritéria např. pro přesnost a shodnost), jaký 

druh výsledků je požadován (kvalitativní nebo kvantitativní) nebo v jaké podobě je analyt 

apod. 

Při provádění validace analytických metod je nezbytné mít na paměti tři velmi 

důležitá pravidla. Jedná se o takzvaná „zlatá pravidla validace“, která jsou [10]: 

 validovat celou metodu (analytický postup musí být validován jako celek, 

včetně ošetření před analýzou), 

 validovat přes celý rozsah koncentrací (metoda může pracovat velmi dobře při 

vysoké koncentraci, ale je nedostatečná při nízké koncentraci; je také známo, 

že přesnost je závislá na koncentraci) a, 

 validovat přes celý rozsah matric (analytický postup musí být validován pro 

každý druh matrice, pro kterou bude metoda použita). 

V případě rozsahu validace samotných výkonnostních charakteristik, není vždy 

nezbytně nutné validovat všechny analytické parametry, které jsou dostupné pro konkrétní 

techniky. Například, v případě, že zamýšlené použití metody je pro kvalitativní stopovou 

analýzu, není třeba při testování a validaci metody stanovovat mez stanovitelnosti nebo 

linearitu přes celý dynamický rozsah zařízení [14]. 

3.1.2 Typy validace 

Lze rozlišovat dva základní typy validace. V prvním případě se jedná o Interní 

(vnitřní) validaci a jedná so o validaci metody v rámci jedné laboratoře. Tento typ 

validace lze podle účelu dělit na průzkumovou, plnou, retrospektivní atd.  

 Průzkumová validace - jedná se o interní validaci, jejímž cílem je na 

omezeném počtu vzorků stanovit, zda zvolená analytická metoda je vhodnou 

metodou pro plnou validaci. Tato validace se zaměřuje na vyhodnocení 
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delikátních validačních parametrů jako je selektivita a robustnost, a na 

stanovení opakovatelnosti na omezeném počtu vzorků. 

 Plná validace - následuje  po prokázání vhodnosti průzkumové validace. Jejím 

cílem je demonstrovat vhodnost metody k zamýšlenému použití vyhodnocením 

všech požadovaných validačních parametrů. 

 Validace při převodu metody - se používá při zavedení publikované 

validované analytické metody (resp. validované metody v jiné laboratoři) 

a obvykle zahrnuje stanovení správnosti laboratoře a opakovatelnosti. K ověření 

platnosti dříve plně zvalidované metody se používá kontrola způsobilosti 

metody a zahrnuje pouze kontrolu kalibrační přímky (linearita a citlivost).  

 Retrospektivní validace - se používá tehdy, existují-li již dříve naměřená data, 

která byla naměřena za stejných podmínek. Tato validace umožní vyhodnocení 

jednoho z nejdůležitějších validačních parametrů a to opakovatelnosti.  

Druhým základním typem validace je Externí (vnější) validace, která zahrnuje 

interní validaci společně s validací metody srovnáním výsledků metody z více laboratoří 

(mezilaboratorní porovnávací zkoušky, dnes již zkoušení způsobilosti) a zahrnuje výpočet 

reprodukovatelnosti metody. Navíc, konfrontace mezilaboratorního porovnávání 

je nejlepším způsobem, jak danou metodu důkladně otestovat [10,16]. 

3.1.3 Výkonnostní charakteristiky metody 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, vlastnosti dané metody jsou vystihovány 

pomocí základních výkonnostních charakteristik metody tzv. parametrů validace. Tyto 

validační parametry ale i další pokyny ohledně validací jsou definovány a široce popsány 

v literatuře od různých skupin národních i mezinárodních výborů a organizací. V současné 

době existuje několik renomovaných organizací nabízející tuto literaturu i pokyny pro 

validaci analytických metody a příbuzná témata. Mezi základní organizace a výbory patří 

Association of Official Analytical Chemists (AOAC), European Committee for 

Normalization (CEN), International Conference on Harmonization (ICH), International 

Organization for Standardization (ISO), European Cooperation for Accreditation (EA),  

European Cooperation for Accreditation (EA) a mnoho dalších [12]. Základní výkonnostní 

charakteristiky a jejich definice jsou uvedeny níže. 
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Konfirmace identity (confirmation of identity) 

Konfirmace identity vyjadřuje, že odezva analytického signálu, která byla změřena 

a apriorně přiřazena danému analytu skutečně patří tomuto analytu a nikoliv chemickým, 

biologickým nebo fyzikálním interferentům nebo zda nedochází ke koincidenci signálů. 

Konfirmace identity je používaná jak v kvantitativní, tak i v kvalitativní analýze a využívá 

se hlavně v instrumentální analytické chemii, chromatografii a spektrální analýze [8]. 

Specifičnost a selektivita (specificity / selectivity) 

Selektivita analytické metody je definována jako schopnost přesného a správného 

určení analytu i v přítomnosti interferujících látek (matrice). Selektivní metoda je tedy 

taková metoda, která za určitých podmínek umožňuje přesné a správné stanovení obsahu 

složky ve vymezené směsi jiných složek [16]. Specifičnost je možno obecně považovat 

za 100 % selektivitu, ale všeobecná shoda v tomto názoru neexistuje. Pro metodu, která 

je naprosto selektivní pro analyt nebo skupinu analytu lze tedy říkat, že je specifická. 

V literatuře pojednávající o validaci metod, lze u některých autorů narazit na používání 

obou termínů bez rozdílů, avšak jejich záměna je nepřípustná. Selektivita by měla být 

spojena se slovem "vybrat", zatímco specifičnost se slovem "přesnost." Specifičnost 

i selektivita, jsou parametry poskytující představu o spolehlivosti analytické metody [8,12]. 

Selektivita analytické metody je testována porovnáním výsledků vzorků standardů 

s výsledky vzorků s matricí. Interference matrice se projevuje tím, že analytický signál 

neodpovídá stanovovanému analytu, ale tento signál je superponován signálem rušivé 

složky (čistota signálu). Prokazování selektivity metody je do jisté míry závislé na použité 

instrumentální technice a proto je nutné pro každý použitý systém vypracovat individuální 

program prokazování selektivity metody [16]. 

Mez detekce (limit of detection) 

Mez detekce analytu představuje nejnižší množství analytu ve vzorku, které může 

být detekováno, ale které není nezbytně kvantifikovatelné jako přesná hodnota [14,17]. 

Tato hodnota odpovídá slepému vzorku plus třínásobku směrodatné odchylky střední 

hodnoty slepého pokusu. Mez detekce, vyjádřená jako koncentrace cL nebo jako veličina 

qL, je odvozena od nejmenší míry signálu xL, která může být detekována daným analytický 

postup s rozumnou jistotou. Hodnota xL je dána rovnicí: 

xL = xbl + ksbl,        (8) 
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kde xbl je střední hodnota slepého pokusu, sbl směrodatná odchylka slepého pokusu 

a k je numerický faktor, odpovídající zvolené hladině spolehlivosti [18].  

Stanovení meze detekce je důležité pokud se měří nízké koncentrace analytu nebo 

nízká úroveň sledované vlastnosti, např. ve stopové analýze, je důležité vědět, jaká 

je nejnižší koncentrace analytu nebo nejnižší úroveň vlastnosti, kterou je možno metodou 

věrohodně detekovat. Důležitost tohoto stanovení vyplývá také ze skutečnosti, 

že pravděpodobnost detekce se mění skokem z nuly na jedničku, překročením prahové 

úrovně. Pro účely validování obvykle postačuje udání úrovně, při které se detekce stává 

problematickou [8].  

Mez stanovitelnosti (limit of quantitation) 

Mez stanovitelnosti je nejnižší množství analytu ve vzorku, které může být 

kvantitativně stanoveno s přijatelnou úrovní opakovatelnosti a pravdivosti. Podle různých 

konvencí je také vymezena jako hodnota koncentrace analytu, která odpovídá slepému 

vzorku plus desetinásobku směrodatné odchylky střední hodnoty slepého pokusu [8,17]. 

Mez stanovitelnosti je taktéž známá jako kvantifikační mez (quantification limit). 

Kvantifikační meze jsou výkonnostními parametry, které označují schopnost chemického 

měřícího procesu kvantifikovat odpovídajícím způsobem analyt. Schopnost kvantifikovat 

je obecně vyjadřována pomocí signálu nebo skutečné hodnoty analytu, která povede 

k odhadům vykazujícím určitou směrodatnou odchylku, obvykle 10 %.  Kvantifikační mez 

je tedy vyjádřena rovnicí: 

LQ = kQ sQ,        (9) 

kde LQ je kvantifikační mez, sQ je směrodatná odchylka pro tento bod a kQ je koeficient, 

jehož převrácená hodnota je rovna zvolené hodnotě směrodatné odchylky. Implicitní 

hodnota uváděná IUPAC pro kQ je 10 [19].  

Pracovní a lineární rozsah (working and linear ranges) 

Pracovní rozsah metody je interval mezi horní a spodní koncentrací analytu 

ve vzorku, u nichž lze dosáhnout vhodné úrovni správnosti a přesnosti. V případě 

lineárního rozsahu se jedná potažmo o rozsah koncentrací analytu, v nichž tato metoda 

poskytuje výsledky testů, úměrné koncentraci daného analytu [20]. Pro každou 

kvantitativní metodu je nezbytné určit rozsah koncentrací analytu nebo hodnot vlastnosti, 
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ve kterém může být metoda používána. Omezujícími faktory jsou mez detekce anebo 

stanovitelnosti v případě nízkých koncentrací a pro vysoké koncentrace je omezení 

zapříčiněno různými vlivy závislými na odezvě přístroje. Uvnitř pracovního rozsahu 

se může nalézat oblast lineární odezvy, kde má závislost velikosti signálu na koncentraci 

analytu nebo jiné vlastnosti lineární průběh. Hranice této oblasti lze určit při stanovení 

pracovního rozsahu, avšak regresní výpočty samy nestačí a vhodnější je tedy použít např. 

test dobré shody. Potvrzení linearity vyžaduje obecně nejméně 10 bodů různých hodnot 

koncentrací nebo stanovované vlastnosti [8]. Níže na Obrázku 4 je znázorněn pracovní 

a lineární rozsah i s vyznačeními mezemi detekce (LoD) a stanovitelnosti (LoQ). 

 

Obrázek 4 Vyznačený pracovní a lineární rozsah v grafu závislosti signálu na koncentraci [21] 

Přesnost (accurancy) 

Dříve také uváděná pod pojmem „správnost“ je definovaná jako těsnost shody mezi 

aritmetickým průměrem nekonečného počtu opakovaných naměřených hodnot veličiny 

a referenční hodnotou veličiny. „Přesnost“ není veličinou a nemůže být tedy ani vyjádřena 

číselnou hodnotou. Měření je prohlášeno za přesnější, když nabízí menší chybu měření. 

"Přesnost měření" je někdy chápána jako blízkost shody mezi hodnotami měřené veličiny, 

které jsou přiřazeny měřené veličině. Přesnost je tudíž dána zkoumáním a kombinací 

„preciznosti“ a „pravdivosti“, tj. vlivy náhodných a systematických faktorů [8,11]. Níže 

uvedená Tabulka 1 uvádí současné překlady termínů „precision, accuracy a trueness“ 

vyplývající z překladu třetího vydání Mezinárodního metrologického slovníku (VIM 3), 

[11]. 
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Tabulka 1 Konsensus v překladu ekvivalentů angl. termínů „precision, accuracy a trueness“ [23] 

Anglický termín 
Ekvivalent v chemii Ekvivalent dle VIM 3  

(do roku 2008) (od roku 2009) 

Measurement trueness Pravdivost měření Pravdivost měření 

Measurement accuracy Správnost měření Přesnost měření 

Measurement precision Přesnost měření Preciznost měření 

Do roku 2009 byl problém s nejednotností překladů zmiňovaných ekvivalentů 

anglických termínů. Tyto termíny byly překládány jinak v oblasti klasické metrologie 

fyzikálních veličin a jinak v oblasti analytické chemie. Plzák v „Metodickém listu 2“ [22], 

uvádí důležitý konsensus, ke kterému se dospělo při překladu třetího vydání 

Mezinárodního metrologického slovníku, na kterém se podílela řada odborníků [11,22]. 

Pravdivost (trueness) 

Vyhodnocení pravdivosti je prováděno pomocí porovnávání střední hodnoty 

výsledků a referenční hodnoty dané veličiny. Pravdivý výsledek je zatížen zanedbatelnou 

systematickou chybou a bývá běžně vyjadřován formou odchylky (bias). Stanovení 

pravdivosti metody lze získat dvěma přístupy; jednak použitím certifikovaného 

referenčního materiálu (CRM) nebo porovnáním s jinou validovanou metodou. V případě 

nedostupnosti čí nevyhovujícímu CRM lze kontrolu pravdivosti (bias) získat metodou 

standardního přídavku (spike) [10,24,25].  

Preciznost (precision) 

Preciznost, dříve také používán termín „přesnost“, je definovaná jako těsnost shody 

mezi nezávislými výsledky zkoušek získanými za stanovených podmínek. Obvykle 

je uváděna ve formě směrodatné odchylky či relativní směrodatné odchylky neboli mírami 

popisujícími rozptýlení výsledků [25,26].  

Preciznost bývá stanovována pro určité podmínky, které v praxi mohou být velmi 

různorodé. Nejběžnější míry preciznosti jsou opakovatelnost (repatibility) 

a reprodukovatelnost (reproducibility), které představují dvě extrémní míry dosažitelné 

preciznosti. Opakovatelnost neboli nejnižší očekávaná preciznost představuje variabilitu, 
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kterou lze očekávat za podmínek opakovatelnosti; tj. jeli metoda používaná jedním 

analytikem, na jednom přístroji, stejný počet opakování, ve stejné laboratoři a v krátkém 

časovém úseku. Ze směrodatné odchylky opakovatelnosti lze vypočítat mez 

opakovatelnosti r, z které lze rozhodnout, je-li rozdíl mezi opakovanými analýzami při 

podmínkách opakovatelnosti, významný [8,26]. Reprodukovatelnost jako další míra 

preciznosti, je účelnější pokud se pro srovnání vzorek analyzuje v několika laboratořích. 

Reprodukovatelnost je největší mírou preciznosti, se kterou se lze setkat. Jedná 

se o preciznost měření za podmínek reprodukovatelnosti, které jsou: stejná metoda, 

různé laboratoře, různí analytici a různé vybavení, v případě mezilaboratorní 

reprodukovatelnosti. A v případě vnitrolaboratorní reprodukovatelnosti to jsou podmínky 

jako stejná metoda, stejná laboratoř, různí pracovníci a eventuálně jiné zařízení. Stejně 

jako u opakovatelnosti, lze ze směrodatné odchylky reprodukovatelnosti vypočítat mez 

reprodukovatelnosti R, vyjadřující diferenci mezi opakovanými měřeními [13,24,26]. 

Citlivost (sensitivity) 

Citlivost metody je definována jako rozdíl v koncentraci analytu, který odpovídá 

nejmenšímu rozdílu, jenž může být ještě detekován při odezvě instrumentace metody. 

Citlivost metody je tedy reprezentovaná směrnicí lineární kalibrační křivky a často 

je používána společně s LoD a LoQ. Metodu lze nazvat citlivou, pokud malá změna 

v koncentraci nebo množství analytu způsobí velkou změnu měřeného signálu [16,26]. 

Robustnost (robustness) 

Robustnost metody je míra její schopnosti zůstávat netečná k malým odchylkám 

parametrů metody nebo složení vzorku a poskytuje údaj o její spolehlivosti při běžném 

používání [17]. Neboli vyjadřuje míru vlivu kolísání úrovně jednotlivých parametrů (např. 

teplota, pH, tlak, koncentrace činidel atd.) na výsledek analytického stanovení. Různé 

laboratoře používají stejnou analytickou metodu, nicméně zavádějí nevyhnutelně malé 

odchylky do postupu, které mohou, ale nemusí mít významný vliv na výsledky měření. 

Vlastní postup hodnocení robustnosti vůdčí malým změnám bývá testován za použití 

metody plánování pokusů [8,16]. 

Neexistují žádné oficiální pokyny pro správný výběr parametrů validace 

a optimální pořadí může záviset na dané metodě samotné. Výběr jednotlivých parametrů 

validace relevantních pro danou analytickou metodu zaleží především na kritériích 
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přijatelnosti, pochopení cíle analytické metody, daných podmínkách a zkušenostech 

analytika. 

3.2 Chyby měření 

Při určení nepřesnosti měření existují dva základní postupy: starší a jednodušší 

chybový, novější a komplexnější vyhodnocení prostřednictvím nejistot měření [27]. 

Chemická analýza jakož i každé jiné měření je zatížena určitou chybou. Chyby jsou 

příčinou toho, že při opakovaných měření stejného analytu, stejnou metodou získáme 

jednotlivé výsledky, které se mohou odlišovat jak od skutečné hodnoty tak i vzájemně 

mezi sebou [9]. Chyby se vyjadřují v absolutních nebo relativních hodnotách. Podle svého 

zdroje se rozdělují do čtyř základních skupin, na chyby [7,27]: 

 Instrumentální, způsobené konstrukcí měřicího přístroje a u řady přístrojů jsou 

známé a garantované výrobce. 

 Metodické, které jsou výsledkem použité metodiky analýzy výsledků měření, 

tj. odečítání dat, eliminace vnějších vlivů atd.  

 Teoretické, související s použitým postupem měření, jako je princip měření, 

použité parametry, fyzikální konstanty atd. 

 Chyby zpracování dat, což jsou chyby numerické metody a chyby způsobené 

užitím nevhodných metod statistického vyhodnocení. 

Chyby lze dále podle povahy a účinků rozdělit na náhodné, systematické a hrubé, 

jejichž podrobnější definice jsou uvedeny dále. Náhodné chyby, kolísají náhodně 

co do velikosti i znaménka při opakování měření, nedají se předvídat a jsou popsány 

určitým pravděpodobnostním rozdělením. Jsou způsobeny řadou příčin, které lze jen 

obtížně odstranit, jejich vliv můžeme pouze omezit. Systematické chyby, mají stálý 

charakter což znamená, že mají stejná znaménka (buď kladné nebo záporné) i velikost. 

Na výsledek měření tedy působí předvídatelným způsobem a bývají funkcí času nebo 

parametrů měřicího procesu. Konstantní systematické chyby snižují nebo zvyšují hodnoty 

všech měření o konstantu. Tyto chyby se nemusí ihned projevit, ale k jejich odhalení dojde 

až při porovnání s výsledky z jiného přístroje. Typ a velikost chyby přístroje bývají 

uváděny výrobcem. Po následné korekci naměřených dat ale dostáváme správné výsledky 
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měření. V chemické analýze může být zdrojem soustavných chyb nesprávné závaží nebo 

odměrná nádoba či špatně zvolená činidla. Jako příklad lze také uvést vzrůstající růst 

teploty série vzorků při analytickém stanovení může vést k postupným změnám výsledků. 

Hrubé chyby, jsou označovány jako vybočující, resp. odlehlé hodnoty, jež jsou způsobeny 

výjimečnou příčinou. Tato příčina může být selhání pracovníka popřípadě přístroje, použití 

nevhodné metody analýzy nebo nesprávným záznamem výsledku. Hrubé chyby způsobují, 

že se dané měření výrazně liší od měření ostatních. Takové měření je třeba ze zpracování 

vyloučit, aby nezkreslovalo výsledek. Tyto chyby nejsou vždy úplně zřejmé, tak při 

dostatečném opakování měření, je vhodné použít test na odlehlé výsledky [7,27,28,29].  

3.3 Odhad nejistoty měření 

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

charakterizuje rozptyl naměřených hodnot, které mohou být důvodně přiřazovány k měřené 

veličině“. Z definice, „přidružený k výsledku měření“ znamená, že nejistota je parametr 

nemající sám o sobě velký význam, je intervalem kolem výsledku měření. Termín „rozptyl 

naměřených hodnot“ dává nejistotě statistickou podobu. A třetí termín z definice „důvodné 

přiřazení“ dává povinnost určit a zdůvodnit zdroje nejistot a jejich příspěvky k výsledné 

hodnotě [30,31]. Zmiňovaný parametr může být například rozpětí, směrodatná odchylka, 

interval spolehlivosti nebo relativní směrodatná odchylka. Nejistota měření neznamená 

pochybnost o platnosti výsledku měření, naopak znalost nejistoty znamená zvýšenou 

důvěru v platnost výsledku měření [29,32]. 

3.3.1 Zdroje nejistoty 

Při stanovení zdrojů nejistot musí docházet ke komplexnějšímu posouzení měření, 

je uvažováno o nejistotách celého měřicího řetězce. V praxi může nejistota měření 

pocházet z mnoha různých zdrojů, jako příklad lze uvést vzorkování, podmínky 

skladování, vliv přístrojů a čistota chemikálií, vliv podmínek prostředí, vliv výpočtů 

či operátora a v neposlední řadě náhodné vlivy [29,32]. V níže uvedené Tabulce 2 jsou 

uvedené možné zdroje nejistoty měření během analytického postupu. 
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Tabulka 2 Nejistoty analytického postupu [29] 

Vzájemně navazující kroky analýzy 
Faktory možného příspěvku k nejistotě 

jednotlivého kroku 

1. Vzorkování 

Homogenita 

Vliv teploty a tlaku 

Skupenství vzorku 

2. Příprava vzorku 

Homogenizace 

Sušení 

Mletí a rozpouštění 

Kontaminace 

Chyby ředění 

3. Zavedení CRM do měřícího systému 
Nejistota hodnoty CRM 

Soulad CRM a vzorku 

4. Kalibrace přístroje 

Chyby kalibrace přístroje při použití CRM 

Referenční materiál a jeho nejistota 

Soulad vzorku a kalibrační látky 

Přesnost instrumentace 

5. Analýza (sběr dat) 

Čistota reagencií 

Přesnost mezi vzorky 

Vliv obsluhy přístroje 

Interference z matrice či reagencií 

6. Zpracování dat 
Průměrování a vliv zaokrouhlování 

Statistika 

7. Uvádění výsledků 

Konečný výsledek 

Odhad nejistoty 

Úroveň spolehlivosti 

8. Interpretace výsledků 
Porovnání s limity (mezemi) 

Vhodnost pro daný účel 

V prvním sloupci jsou uvedené vzájemně navazující kroky analytického postupu. 

Zatímco druhý sloupec uvádí faktory, které je nutné brát v úvahu vzhledem k příspěvku 

k nejistotě pro jednotlivé kroky analýzy. 

3.3.2 Složky nejistoty měření 

Pro stanovení celkové nejistoty je nezbytné posoudit každý zdroj nejistoty 

a vyhodnotit odděleně příspěvek z tohoto zdroje. Každý z těchto dílčích příspěvků, lze 

nazývat složkou nejistoty a ty mohou být [29,31]: 
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Standartní nejistota u(Xi) - nejistota výsledků Xi vyjádřena ve formě směrodatné 

odchylky. Dle způsobu vyhodnocení může být standartní nejistota typu A, kdy se jedná 

o vyhodnocení náhodných vlivů z opakovaných měření stejné hodnoty statistickou 

analýzou. Anebo standartní nejistota typu B, u které se jedná o vyhodnocení jinými 

způsoby než způsobem A; použitím informací z kalibračních listů, certifikátů referenčních 

materiálů, údajů výrobce přístroje a podobně. 

Kombinovaná standartní nejistota uc(y) - standartní nejistota výsledku y měření, 

který byl získán z hodnot řady dalších veličin. Je rovna odhadu směrodatné odchylky 

rovnající se kladné hodnotě druhé odmocniny celkového rozptylu, získaného sloučením 

všech složek nejistoty (získaných jakýmkoliv způsobem) s použitím zákona o šíření 

nejistot. 

Rozšířená nejistota U - jedná se o interval, o kterém lze předpokládat, že se v něm 

nalézá hodnota měřené veličiny na vyšší úrovni spolehlivosti. Hodnota rozšířené nejistoty 

U se získá, pokud dojde k vynásobení standartní kombinované nejistoty uc(y) koeficientem 

rozšíření k. 

Koeficient rozšíření k - je číselný koeficient pro získání hodnoty rozšířené 

nejistoty. Volba koeficientu rozšíření závisí na požadované hladině spolehlivosti. Nabývá 

typických hodnot v rozmezí od 2 do 3. 

3.3.3 Způsob odhadu nejistoty měření 

Obecný postup odhadu nejistoty měření lze shrnout ve čtyřech logicky na sebe 

navazujících etapách, které je nutné pro odhad nejistoty provést. Obrázek 5 tyto jednotlivé 

kroky přehledně znázorňuje a dále jsou také definovány.  

Specifikace měřené veličiny 

Jedná se především o výstižné vymezení předmětu měření včetně vazby na důležité 

vstupní parametry měření jako měřené vlastnosti, konstanty, kalibrační standardy 

a podobně. Samotné informace pro specifikaci, pokud existují, lze nalézt v odpovídajících 

SOP nebo dalších popisech metody [29,33]. 

Identifikace zdrojů nejistoty 

Představuje vytvoření seznamu možných zdrojů nejistoty, které by měly zahrnovat 

zdroje přispívající k nejistotě parametrů, specifikovaných v předchozím odstavci. Mohou 
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však obsahovat i další zdroje vycházející z chemických předpokladů. Pro přehledné 

vyjádření seznamu a vzájemného vlivu jednotlivých zdrojů, bývá používán „diagram příčin 

a následků“ tzv. Ishikawův diagram. V literatuře [29,35] je uveden způsob, jak vhodně 

vytvořit uspořádaný seznam a strukturovanou analýzu těchto příspěvků nejistoty. 

 

Obrázek 5 Postup odhadu nejistoty [34] 

Vyhodnocení složek nejistoty 

Znamená převedení informací, které o jednotlivých složkách nejistoty máme 

do kvantitativní formy. Tedy do hodnot směrodatných odchylek neboli standartních 

nejistot. Dochází k určení nebo odhadu velikosti nejistoty náležející každému 

identifikovanému zdroji nejistoty. Mnohdy lze odhadnou příspěvek několika vlivů 

najednou a z pravidla se stačí zabývat důkladněji jen těmi nejistotami, které převyšují 

1/3 velikosti maximálního příspěvku nejistoty [33]. 

 Výpočet kombinované a rozšířené nejistoty 

Informace získané v předchozím kroku (tedy při vyhodnocování složek nejistoty) 

se budou skládat z mnoha kvantifikovaných příspěvků k celkové nejistotě. Tyto příspěvky 

musí být vyjádřeny jako směrodatné odchylky (standartní nejistoty) a sloučeny podle 

vhodných pravidel, aby poskytly kombinovanou nejistotu. Následným použitím 

příslušného koeficientu rozšíření dojde k získání rozšířené nejistoty. Zmiňovaná vhodná 

pravidla pro konversi složek nejistoty a postupy pro výpočet kombinované standartní 

nejistoty i rozšířené nejistoty jsou podrobně uvedeny v literatuře [29] v kapitole 8. 
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Nejistota je přidružena ke každému výsledku měření. Kompletní výsledek měření 

zahrnuje vždy vyjádření nejistoty ve formě x ± U, kde x je výsledek měření a U vyjadřuje 

rozšířenou nejistotu, vypočítanou s použitím koeficientu rozšíření. Toto vyjádření výsledku 

uživateli napovídá, že hodnota měřené veličiny leží v rámci tohoto intervalu s přiměřenou 

spolehlivostí [32]. 

Pro vlastní odhad nejistoty jsou používány dva postupy a to odhad nejistoty měření 

metodou TOP-DOWN (shora-dolů) nebo metodou BOTTOM-UP (zdola-nahoru). Při 

postupu BOTTOM-UP je celý proces analyzován krok po kroku. Jednotlivé složky jsou 

identifikovány, kvantifikovány a posléze na základě Gaussova zákona sloučeny. Tento 

postup vede i u relativně jednoduchých analytických stanovení k vyhodnocování velkého 

množství vlivů, čímž se stává velmi pracným. Je způsobem, kterým zpravidla řeší 

stanovení nejistot kalibrační laboratoře. Druhým postupem je metoda TOP-DOWN, která 

k odhadu nejistoty využívá často již dostupné údaje z validační studie nebo při 

dlouhodobém řízení jakosti z vnitřních údajů i z mezinárodních porovnávacích zkoušek 

či regulačních diagramů. Pokud jsou tyto údaje k dispozici, bývá tento způsob 

upřednostňován [33,36]. 

3.4 RTG spektrometrie 

Pod pojmem RTG spektrometrie neboli rentgenová spektrometrie jsou obsaženy 

spektrometrické (optické) metody, které pracují v oblasti rentgenového záření. Patří sem 

především elektronová mikroanalýza, rentgenová absorpční analýza, rentgenová 

fluorescenční spektrometrie a rentgenová difrakce. RTG spektrometrie je vhodná pro 

pevné vzorky a patří mezi nedestruktivní analytické metody [9]. Při RTG spektrometrie 

dochází k interakci rentgenového záření s atomy. Během této interakce může atom 

rentgenové záření buď pohlcovat, pak se jedná o „rentgenovou absorpční spektrometrii“ 

anebo při dostatečné excitaci je může sám vysílat, pak se jedná o „rentgenovou 

fluorescenční spektrometrii“ (X-Ray Fluorescence spectromety - XRF) [37,38]. 

3.4.1 Rentgenová fluorescenční spektrometrii - XRF  

U této metody je analyzovaný vzorek vylisován do pelety, upevněn v držáku 

a ozářen RTG zářením (nejčastěji wolframové nebo molybdenové záření). Následně 

je měřeno a vyhodnocováno sekundární (fluorescenční) rentgenové záření emitované 
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vzorkem. Dopadající RTG záření vybudí elektrony z vnitřních elektronových hladin, 

po zaplnění vakantních pozic dojde k vyzáření kvanta, která svojí energií korespondují 

s přítomnými prvky. Dojde tak ke vzniku RTG emisního spektra, kdy každý prvek obsažen 

ve vzorku má své charakteristické linie. Jednotlivé prvky charakterizované tímto souborem 

K, L, M emisních linií, mají definovanou energii a intenzitu. Na základě toho lze určit 

prvky obsažené v analyzovaném materiálu i jejich kvantitativní zastoupení [9,39,40]. 

 

Obrázek 6 Schéma konstrukce vlnově disperzní RTG fluorescenční spektrometrie [42]  

Zjednodušené schéma vlnově disperzního RTG fluorescenčního (WD-XRF) 

spektrometru znázorňuje Obrázek 6. Jako zdroj RTG záření slouží rentgenová lampa 

(trubice), kde vznik RTG záření probíhá nárazem elektronů emitovaných ze žhavé katody 

na anodu (viz. Obrázek 7). Primární RTG záření dopadá na vzorek a vybuzuje sekundární 

fluorescenční RTG záření. Toto sekundární záření vstupuje do monochromátoru a jako 

disperzní prvek je použit krystal vhodné látky. U simultánních přístrojů je pro každý prvek 

zvláštní monochromátor a sekvenční přístroje pracují s přestavitelným monochromátorem. 

Detektory mohou být „plynové“, které pracují na principu ionizace plynu vstupujícím 

rentgenovým zářením. Vhodné pro lehké prvky s nízkým protonovým číslem. Dále 

je používán „detektor scintilační“, který je vhodný pro prvky střední či těžké anebo se lze 

setkat s „polovodičovými detektory“ (SiLi detektory). Vlnově disperzní RTG fluorescenční 

spektrometry využívají vlnových vlastností RTG záření k rozlišení záření jednotlivých 

prvků. Oproti tomu u energodisperzních RTG fluorescenčních spektrometrů, nedochází ke 

sledování vlnových vlastností záření ale jeho korpuskulárních vlastností (energie fotonů) 

[36,38,41]. 
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Obrázek 7 Rentgenová lampa s bočním výstupem [37] 

XRF spektrometrie se používá k analýze řady prvků, zejména Na, Al, Si, Ca, Ti, V, 

Mn, Fe či Ni. Přesněji lze říci, že je tato metoda používána převážně v kvantitativní 

elementární analýze prvků od protonového čísla 11. Tato technika měření nevyžaduje 

žádnou předchozí digesci před analýzou a vzorek je připravován ve formě pelet. Použití 

je universální od metalurgie, strojírenství, přes medicínu až k analýzám složek životního 

prostředí [38,41]. 
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4 Vyhodnocení vybraných parametrů pro validaci 

metody RTG fluorescence 

Hlavním cílem této práce je validace metody a vymezení stability měření dané 

metody pomocí WD-XRF spektrometrie. Danou metodou byl analyzován vzorek jílového 

sedimentu (MPZ 307), který byl měřen v šedesáti samostatně se opakujících analýzách. 

Z naměřených výsledků byl získán základní soubor dat, který je uveden v Příloze B. Tento 

soubor výsledků slouží jako hlavní podklad pro validaci metody, vymezení stability tohoto 

měření pomocí regulačních diagramů a stanovení nejistoty měření. 

V této kapitole je nejdříve uveden základní popis přípravy vzorku před analýzou 

a následného samotného měření pomocí WD-XRF spektrometrie. Poté je uveden postup 

statistického zpracování souboru naměřených dat a vymezení vybraných validačních 

parametrů. 

4.1 Popis postupu přípravy a měření vzorku 

Příprava vzorků před samotnou analýzou je velmi důležitá. Celý proces této 

přípravy vzorku probíhal v přípravně vzorků, vybavené kalibrovanými analytickými 

váhami, třepačkou, mlýnem a dalším běžným laboratorním vybavením a pomůcky. Jako 

první byla provedena důkladná homogenizace vzorku na jemnou zrnitost pomocí drcení 

a mletí. K mletí byl použit planetární kulový mlýn RETSCH PM 100, mletí bylo 

prováděno až do mikro velikosti částic vzorku (< 63 µm). 

Dalším krokem, před samotnou analýzou bylo stanovení ztráty sušením a ztráty 

žíháním pro tuto metodu. Pro obě ztráty, byla provedena navážka 1 g vzorku. V případě 

ztráty sušením, byla tato navážka vzorku sušena při 105 °C do konstantní hmotnosti 

(odstranění fyzikálně vázané vody). Při stanovení ztráty žíháním, byla navážka žíhána 

v muflové peci při 1000 °C (mineralizace vzorku - odstranění organických látek). Následně 

z vysušených a vyžíhaných vzorků byla stanovena ztráta v hmotnostních % na čtyři 

desetinná místa.  

Následovala příprava pelet pro měření, ze vzorku materiálu vysušeného při 

laboratorní teplotě a při 105 °C. Na kalibrovaných analytických vahách, byly naváženy 

4 g vzorku s přesností na čtyři desetinná místa. Poté bylo stejným způsobem naváženo 
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0,9 g Hoechst vosku (pojivo pro RTG fluorescenční analýzu). Dále byla provedena 

homogenizace odváženého vzorku i vosku pomocí třecí achátové misky s důkladným 

rozetřením a finální homogenizací vzorku s voskem před lisováním pelety. Samotné 

lisování pelety bylo prováděno za pomocí lisovací formy pro přípravu pelet o průměru 

32 mm a ručního hydraulického lisu. Naplněná forma byla vložena a upevněna do lisu 

a za použití tlaku 15 tun byla vylisovaná peleta. 

Posledním krokem je samotné měření, kdy vylisované pelety vzorků byly umístěny 

do autosampleru měřicího přístroje (Spectron MAKC GVII), bylo nastaveno měření 

a zpuštěna samotná analýza vzorků. Takto bylo provedeno velké množství měření, z nichž 

byla získána rozsáhlá databáze výsledků. Tato databáze sloužila jako základní podklad 

k praktické části této práce a samotnému ověření stability měření daného materiálů pomocí 

WD-XRF spektrometrie. 

4.2 Stanovení vybraných validačních parametrů 

Před samotným stanovením validačních parametrů bylo nejdříve provedeno 

vyloučení případných odlehlých výsledků, zatížených hrubou chybou. Poté bylo provedeno 

stanovení opakovatelnosti metody, meze detekce a meze stanovitelnosti a dále ověření 

správnosti metody pomocí intervalu spolehlivosti a Studentova t-testu. 

4.2.1 Statistické zpracování souboru 

Získaný soubor výsledků všech šedesáti měření byl přehledně zapsán do tabulky. 

Pro jednotlivé analyty byly vypočteny jejich hodnoty aritmetických průměrů ( x ´) 

a směrodatných odchylek (s´), dále byl proveden Grubbsův test na odlehlé výsledky. 

Případné odlehlé výsledky byly ze souboru vyloučeny a vypočteny nové hodnoty průměrů 

a odchylek. Vztahy použité k výpočtům jsou uvedeny dále.  

Aritmetický průměr:   



n

i

ix
n

  x
1

1
    (10) 

Směrodatná odchylka:  



n

i

i )x - (x
n-

 s 
1

2

1

1
  (11) 

Relativní směrodatná odchylka: 100
x

s
 RSD    (12) 
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Grubbsův test:    
s

x - x
 T

(n)

 n     (13) 

Grubbsův test odlehlých hodnot 

 Při měření se v souboru výsledků může vyskytnout silně odlišná hodnota 

od ostatních, neboli chyba. Taková chyba je hrubou chybou a je nezbytné hodnoty 

způsobené hrubou chybou ze souboru vyloučit. Naměřené hodnoty jednotlivých analytů, 

byly tedy seřazeny do vzestupné variační řady a dle vztahů (10), (11) byly stanoveny jejich 

průměry a odchylky. Dále pro minimální a maximální hodnoty byla vypočtena hodnota 

kritéria (Tn) dle vztahu (13), která byla porovnávána s tabelovou kritickou hodnotou 

(Tα) pro daný počet měření (n) na zvolené hladině významnosti α = 0,95. Vypočtené 

hodnoty Tn větší než Tα (3,05) byly ze souboru vyloučeny a poté bylo provedeno 

opakované testování. Tento postup byl opakován až do vyloučení všech odlehlých hodnot. 

Dále je uveden vzorový výpočet pro první analyt. 

Vzorový výpočet Grubbsova testu pro MgO 

Testuje se hypotéza, H0: měření neobsahuje odlehlé hodnoty, proti alternativě H1: 

měření obsahuje odlehlé hodnoty. Vypočte se, 

s

x - x
 T

)(1

1    a 
s

x - x
 T

)( 60

60  ,  

kde: 

T1 je hodnota kritéria pro nejmenší hodnotu měření MgO [-], 

T60 je hodnota kritéria pro největší hodnotu měření MgO [-], 

Tα je kritická hodnota pro 60 měření (Tα = 3,05) [-], 

x(1) je nejmenší naměřená hodnota MgO z 60ti měření [hmot. %], 

x(60) je největší naměřená hodnota MgO z 60ti měření [hmot. %], 

x  je aritmetický průměr měření MgO [hmot. %], 

s je směrodatná odchylka měření MgO [hmot. %] 

pak: 

053811
190

8630520
1 ,   T ,  

,

,- ,
 T α   053622

190

8630361
60 ,   T ,  

,

, - ,
 T α  . 
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V obou případech je Tn ≤ Tα, hypotéza H0 je tedy přijata a výsledky měření pro 

MgO neobsahují odlehlé hodnoty. Měření není zatíženo hrubou chybou a může být použito 

k dalšímu vyhodnocení. Tímto způsobem bylo postupováno pro všechny měřené analyty. 

Tabulka 3 uvádí vypočtené hodnoty průměrů a směrodatných odchylek, všech jednotlivých 

analytů a jejich porovnání s výslednými průměry a směrodatnými odchylkami analytů 

po případném vyloučení odlehlých hodnot (Grubbsův test). 

Tabulka 3 Hodnoty průměrů a směrodatných odchylek před a po vyloučení odlehlých hodnot 

Analyt 
Před Grubbsovým testem Po Grubbsově testu 

 ´ s´ 
 

s 

[hmot. %] 

MgO 0,863 0,190 0,863 0,190 

Al2O3 16,580 0,432 16,630 0,195 

SiO2 55,228 1,536 55,441 0,241 

P2O5 0,081 0,005 0,082 0,003 

SO3 0,053 0,004 0,053 0,003 

Cl 0,020 0,002 0,020 0,002 

K2O 2,581 0,136 2,600 0,060 

CaO 0,648 0,035 0,654 0,014 

TiO2 0,910 0,043 0,916 0,014 

MnO 0,108 0,006 0,109 0,002 

Fe2O3 7,307 0,378 7,353 0,113 

[mg/kg] 

V 146,4 9,1 146,6 6,1 

Cr 110,2 15,0 108,6 6,0 

Co 26,7 3,8 26,5 3,4 

Ni 50,3 28,5 46,9 10,2 

Cu 77,3 4,8 78,0 2,2 

Zn 163,1 27,2 159,8 5,0 

Ga 15,5 37,3 10,7 5,9 

Ge 9,6 48,3 1,6 2,1 

As 16,7 4,7 16,7 4,7 

Rb 141,2 12,2 142,1 9,8 

Sr 105,8 12,6 106,5 11,3 

Y 18,1 3,8 18,1 3,8 

Zr 147,4 16,8 147,0 11,6 

Nb 24,9 16,3 24,9 16,3 

Mo 29,5 13,2 29,5 13,2 

Sn 15,4 2,3 15,5 2,1 

 

x x
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Pokračování Tabulky 3 

Cs 9,6 12,4 8,1 7,0 

Ba 349,3 43,7 349,4 25,2 

La 28,6 38,8 24,1 17,4 

Ce 69,9 13,0 68,5 7,0 

Nd 21,8 31,3 17,9 10,9 

Sm 20,9 42,1 15,6 10,4 

Pb 23,4 6,5 23,4 6,5 

Th 43,9 60,2 38,2 5,5 

Z tabulky jsou ve většině případů patrné rozdíly mezi hodnotami průměrů 

a směrodatných odchylek. Pro analyty Al2O3, SiO2, K2O, Fe2O3 či Zn a Ba jsou i poněkud 

značné rozdíly, především pro směrodatné odchylky. Z 60ti měření se v průměru 

vyskytovaly dvě odlehlé hodnoty měření u jednotlivých analytů a u 6ti analytů 

se nevyskytlo ani jedno odlehlé měření. 

4.2.2 Preciznost (opakovatelnost) 

Preciznost metody je daná opakovatelností metody. Opakovatelnost metody byla 

zjišťována na získaném souboru výsledků z 60ti měření po vyloučení odlehlých hodnot. 

Stanovení bylo provedeno výpočtem průměrné hodnoty ( x ) a směrodatné odchylky (s) pro 

jednotlivé analyty. Z těchto hodnot byla následně stanovena relativní směrodatná odchylka 

opakovatelnosti (RSDopak.) za podmínek opakovatelnosti.  

Podmínky opakovatelnosti byly: stejný analytik, stejné zařízení, stejná laboratoř ale delší 

časový interval. Jedná se tedy o dlouhodobou opakovatelnost. Vzorový výpočet pro první 

analyt v řadě, tedy MgO, je uveden dále. 

Vzorový výpočet opakovatelnosti pro MgO: 

1. Výpočte se hodnota ( x ) dle vztahu (10).   



60

160

1

i

ix  x  

2. Výpočte se směrodatná odchylka (s) dle vztahu (11). 



60

1

2

160

1

i

i )x - (x
-

 s  
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3. Výpočte se hodnota (RSDopak.) dle vztahu (12), tedy 

100. 
x

s
  RSDopak     

kde: 

RSDopak. je směrodatná odchylka opakovatelnosti pro MgO [%], 

xi je naměřená hodnota MgO z i-tého měření [hmot. %], 

x  je aritmetický průměr měření MgO [hmot. %], 

s je směrodatná odchylka měření MgO [hmot. %] 

pak: 

 % 02,22100
863,0

190,0
.    RSDopak . 

Takto bylo postupováno pro všechny měřené analyty a výsledné vypočtené hodnoty 

(RSDopak.) pro jednotlivé analyty jsou přehledně uvedeny dále v Tabulce 4.  

Tabulka 4 Hodnoty odchylek analytů v rámci opakovatelnosti metody 

Analyt 
Průměr měření Směrodatná odchylka RSD opakovatelnosti 

x   s RSDopak. 

[hmot. %] [%] 

MgO 0,863 0,190 22,02 

Al2O3 16,630 0,195 1,18 

SiO2 55,441 0,241 0,44 

P2O5 0,082 0,003 3,73 

SO3 0,053 0,003 5,37 

Cl 0,020 0,002 8,70 

K2O 2,600 0,060 2,30 

CaO 0,654 0,014 2,20 

TiO2 0,916 0,014 1,50 

MnO 0,109 0,002 1,80 

Fe2O3 7,353 0,113 1,54 

[mg/kg] [%] 

V 146,6 6,1 4,15 

Cr 109,3 6,2 5,72 

Co 26,5 3,4 12,75 

Ni 46,9 10,2 21,74 

Cu 78,0 2,2 2,86 
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Pokračování Tabulky 4 

Zn 160,2 5,4 3,40 

Ga 10,7 5,9 54,97 

Ge 1,6 2,1 135,00 

As 16,7 4,7 28,24 

Rb 142,1 9,8 6,90 

Sr 106,5 11,3 10,63 

Y 18,1 3,8 21,08 

Zr 147,0 11,6 7,89 

Nb 24,9 16,3 65,41 

Mo 29,5 13,2 44,77 

Sn 15,5 2,1 13,65 

Cs 8,1 7,0 87,17 

Ba 349,4 25,2 7,20 

La 24,1 17,4 72,16 

Ce 68,9 7,1 11,18 

Nd 17,9 10,9 60,67 

Sm 15,6 10,4 66,90 

Pb 23,4 6,5 27,87 

Th 38,2 5,5 14,52 

Z vymezených hodnot uvedených v Tabulce 4 lze jednoznačně říci, že pro analyty 

s vyšší koncentrací je dosahováno velmi dobrých výsledků. U analytů majoritních to jsou 

všechny kromě MgO a v případě minoritních analytů to jsou především analyty přesahující 

koncentraci 100 mg/kg. V těchto případech, hodnoty směrodatné odchylky opakovatelnosti 

(RSDopak.) nepřesahují přijatelnou hodnotu 10 % a vykazují tedy výbornou opakovatelnost 

metody. 

4.2.3 Mez detekce a mez stanovitelnosti  

Další základní validační parametry, které byly stanovovány, jsou mez detekce 

(LoD) a mez stanovitelnosti (LoQ). Ze souboru výsledků opakované analýzy 60ti měření 

byly po vyloučení odlehlých hodnot, stanoveny průměrné hodnoty ( x ) a směrodatné 

odchylky (s) pro jednotlivé analyty. Samotná hodnota mezí detekce byla vypočtena dle 

vztahu (8) a hodnota mezí stanovitelnosti dle (9). Pro (LoD) tedy jako trojnásobek a pro 

(LoQ) jako desetinásobek stanovené směrodatné odchylky pro daný analyt. Postup výpočtu 

těchto mezí pro analyt Al2O3 je uveden dále. 
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Vzorový výpočet LoD a LoQ pro Al2O3: 

Tyto meze byly vypočteny ze vztahů, 

sLoD  3   sLoQ 10 ,  

kde: 

LoD  je mez detekce pro Al2O3 [hmot. %], 

LoQ  je mez stanovitelnosti pro Al2O3 [hmot. %], 

s je směrodatná odchylka měření Al2O3 [hmot. %] 

pak: 

586,019503  ,LoD  hmot. %  95,1195,010 LoQ  hmot. %. 

Tabulka 5 pak uvádí všechny určené meze detekce i stanovitelnosti pro jednotlivé 

analyty, které byly vymezeny stejným postupem.     

Tabulka 5 Stanovené hodnoty meze detekce a meze stanovitelnosti 

Analyt 
Průměr měření Směrodat. odchylka Mez detekce Mez stanovitelnosti 

 x  s LoD LoQ 

[hmot. %] 

MgO 0,863 0,190 0,570 1,901 

Al2O3 16,630 0,195 0,586 1,954 

SiO2 55,441 0,241 0,724 2,414 

P2O5 0,082 0,003 0,009 0,031 

SO3 0,053 0,003 0,009 0,029 

Cl 0,020 0,002 0,005 0,017 

K2O 2,600 0,060 0,179 0,597 

CaO 0,654 0,014 0,043 0,144 

TiO2 0,916 0,014 0,041 0,137 

MnO 0,109 0,002 0,006 0,020 

Fe2O3 7,353 0,113 0,340 1,133 

[mg/kg] 

V 146,6 6,1 18,3 60,9 

Cr 109,3 6,2 18,7 62,5 

Co 26,5 3,4 10,1 33,8 

Ni 46,9 10,2 30,6 102,0 

Cu 78,0 2,2 6,7 22,3 

Zn 160,2 5,4 16,3 54,5 
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Pokračování Tabulky 5 

Ga 10,7 5,9 17,7 58,9 

Ge 1,6 2,1 6,4 21,4 

As 16,7 4,7 14,2 47,3 

Rb 142,1 9,8 29,4 98,1 

Sr 106,5 11,3 34,0 113,2 

Y 18,1 3,8 11,4 38,1 

Zr 147,0 11,6 34,8 116,0 

Nb 24,9 16,3 48,8 162,8 

Mo 29,5 13,2 39,7 132,2 

Sn 15,5 2,1 6,4 21,2 

Cs 8,1 7,0 21,1 70,5 

Ba 349,4 25,2 75,5 251,7 

La 24,1 17,4 52,1 173,7 

Ce 68,9 7,1 21,3 71,1 

Nd 17,9 10,9 32,6 108,5 

Sm 15,6 10,4 31,3 104,3 

Pb 23,4 6,5 19,5 65,1 

Th 38,2 5,5 16,6 55,4 

Mez detekce jako nejnižší množství analytu ve vzorku, které může být detekováno, 

byla pro všechny majoritní analyty definovaná jasně nižší, než je jejich průměrná hodnota. 

Přítomnost těchto analytů ve vzorku je tedy jednoznačně prokazatelná. A v případě 

minoritních analytů, vyjma Ga, Ge, Nb, Mo, Cs, La, Nd a Sm, vykazují také nižší mez 

detekce, než jsou jejich střední hodnoty. 

Mez stanovitelnosti je nejnižší koncentrace analytu, kterou lze určit s přijatelným 

stupněm přesnosti. Z určených mezí stanovitelnosti (LoQ), lze jednoznačně říci, že pro 

majoritní prvky vyjma MgO je ve většině případů hodnota jejich (LoQ) výrazně nižší, než 

je jejich střední hodnota. Pro předmětný vzorek je tedy daná metoda u těchto analytů dobře 

použitelná s přijatelnou přesností. 

Dle hodnot mezí stanovitelnosti minoritních prvků uvedených v Tabulce 5, je pro 

předmětný vzorek daná metoda dobře použitelná pro stanovení V, Cr, Cu, Zn, Rb, Zr a Ba, 

tyto analyty vykazují střední hodnoty vyšší než hodnoty jejich mezí stanovitelnosti. Ostatní 

minoritní analyty, vykazují střední hodnoty nižší, než jsou jejich hodnoty mezí 

stanovitelnosti, a tato metoda tedy pro jejich věrohodné stanovení v daných koncentracích 

není vhodná. 
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4.2.4 Pravdivost metody 

Pro stanovení pravdivosti (dříve správnosti) metody byla použita metoda analýzy 

referenčního materiálu (RM), která byla porovnána s testováním pomocí srovnání 

s nezávislou metodou (Studentův t-testu). U některých analytů pravdivost metody nebyla 

stanovována, jelikož pro tyto analyty nebyly k dispozici hodnoty RM. Stejně jako 

v předchozích případech byl pro vymezení pravdivosti metody použit soubor naměřených 

výsledků s již vyloučenými odlehlými hodnotami a s vypočtenými průměrnými hodnotami 

( x ) a směrodatnými odchylkami (s) jednotlivých analytů a soubor hodnot RM. 

Analýza referenčního materiálu 

 Při testování byl porovnáván rozdíl mezi hodnotou RM (µ) a nalezenou hodnotou 

( x ) a intervalem spolehlivosti ( D2 ), vyjádřeným vztahem (14). Tento interval 

spolehlivosti odpovídá dvojnásobku součtu směrodatné odchylky (s) a mezilaboratorní 

směrodatné odchylky RM ( RM  ). Všechny tyto hodnoty pro jednotlivé analyty 

i s intervalem spolehlivosti jsou tabelárně zpracovány v Tabulce 6 a níže je uveden 

vzorový výpočet pro jeden z analytů. 

Vzorové stanovení intervalu spolehlivosti pro Al2O3: 

Vypočte se 

 s  σ σ

σ  μ-x  σ-

RMD

DD



 2   2
,      (14) 

kde: 

D2  je interval spolehlivosti pro měření Al2O3 [hmot. %], 

x  je průměr měření Al2O3 [hmot. %], 

µ je hodnota RM pro Al2O3 [hmot. %], 

RM   je směrodatná odchylka RM pro Al2O3  [hmot. %], 

s je směrodatná odchylka měření Al2O3 [hmot. %] 

pak: 

9132

95511950761

,σ

,,,σ

D

D




 

91,3007,091,3

2561663162

    -

σ  , - ,  σ- DD
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Z výsledku je patrné, že nerovnost (14) je splněna a tedy lze říci, že pro Al2O3 

je pravdivost (správnost) metody prokázána. Stejný postup určení pravdivosti dané metody 

byl uplatněn pro všechny ostatní měřené analyty. 

Tabulka 6 Stanovené hodnoty k vymezení pravdivosti (správnosti) metody   

Analyt  

Průměr 

měření 

Směr. 

odchylka 

Hodnota 

RM 

Směr. 

odchylka 

RM 

Rozdíl x -µ 

Interval 

spolehlivosti 

DD σ-μxσ- 2 2   

 x  s µ σRM x -µ 2σD 

[hmot. %] 

MgO 0,863 0,190 1,700 0,270 -0,837 0,920 

Al2O3 16,630 0,195 16,560 1,760 0,070 3,911 

SiO2 55,441 0,241 51,640 3,810 3,801 8,103 

P2O5 0,082 0,003 0,090 0,020 -0,008 0,046 

SO3 0,053 0,003 0,100 0,020 -0,047 0,046 

Cl 0,020 0,002 0,029 0,005 -0,009 0,013 

K2O 2,600 0,060 2,840 0,350 -0,240 0,819 

CaO 0,654 0,014 0,600 0,110 0,054 0,249 

TiO2 0,916 0,014 0,990 0,180 -0,074 0,387 

MnO 0,109 0,002 0,110 0,010 -0,001 0,024 

Fe2O3 7,353 0,113 7,360 1,120 -0,007 2,467 

[mg/kg] 

V 146,6 6,1 144,1 39,9 2,5 92,0 

Cr 109,3 6,2 118,8 34,3 -9,5 81,2 

Co 26,5 3,4 25,4 12,7 1,1 32,1 

Ni 46,9 10,2 54,7 7,6 -7,8 35,7 

Cu 78,0 2,2 - - - - 

Zn 160,2 5,4 156,2 53,2 4,0 117,3 

Ga 10,7 5,9 43,5 10,7 -32,8 33,2 

Ge 1,6 2,1 - - - - 

As 16,7 4,7 14,0 1,3 2,7 12,0 

Rb 142,1 9,8 138,9 3,3 3,2 26,3 

Sr 106,5 11,3 107,0 2,5 -0,5 27,6 

Y 18,1 3,8 16,7 9,1 1,4 25,9 

Zr 147,0 11,6 161,5 12,0 -14,5 47,2 

Nb 24,9 16,3 9,8 1,6 15,1 35,8 

Mo 29,5 13,2 35,3 - - - 

Sn 15,5 2,1 14,1 1,0 1,4 6,1 

Cs 8,1 7,0 44,7 - - - 

Ba 349,4 25,2 396,6 34,5 -47,2 119,4 
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Pokračování Tabulky 6 

La 24,1 17,4 9,5 14,0 14,6 62,7 

Ce 68,9 7,1 105,3 10,8 -36,4 35,7 

Nd 17,9 10,9 - - - - 

Sm 15,6 10,4 - - - - 

Pb 23,4 6,5 31,4 3,3 -8,0 19,6 

Th 38,2 5,5 24,9 1,9 13,3 15,0 

Výsledky získané při porovnávání uváděných hodnot RM a získaných hodnot 

měřením, jsou uvedené v Tabulce 6. Z těchto výsledků bylo zjištěno, že téměř všechny 

hodnoty rozdílů mezi nalezenou hodnotou a hodnotou RM ( x -µ), leží uvnitř uváděného 

intervalu spolehlivosti. Pouze ve dvou případech leží hodnota rozdílů mimo interval 

spolehlivosti. V případě SO3 vykazuje stanovená hodnota rozdílu nižší hodnotu než daný 

interval ale jedná se o zanedbatelný rozdíl jedné tisíciny hmotnostního procenta. 

A v případě analytu Ce je rozdíl nižší o 1,3 mg/kg než je hodnota intervalu spolehlivosti, 

a tomu také není třeba přikládat větší význam. Z těchto skutečností lze jednoznačně říci, 

že pravdivost metody byla prokázána a v tomto případě metoda poskytla správné výsledky.  

Srovnání pomocí Studentova t-testu 

Pro porovnání, byla také pravdivost metody zjišťována, porovnáním s výsledky 

RM pomocí Studentova t-testu. Nejdříve byl dle vztahu (15) proveden F-test. Bylo 

vypočteno testovací kritérium (F), které se porovnávalo s tabelovanou kritickou hodnotou 

(Fkrit.). Tato kritická hodnota byla určena z tabulek Fischerova rozdělení pro (nRM-1 a n-1) 

stupně volnosti, na zvolené hladině významnosti α = 0,95. Pokud byla hodnota (F) vetší 

než hodnota (Fkrit.), byla hypotéza H0 zamítnuta a přijata H1, viz. vzorový výpočet. Podle 

výsledků F-testu byl zvolen odpovídající postup pro Studentuv t-test. Pokud se dle F-testu 

rozptyly rovnají, byl pro výpočet testovacího kritéria (t) použit vztah (16) a pokud 

se rozptyly nerovnají, bylo použito testovací kritérium (17). Vymezené hodnoty 

testovacího kritéria, pak byly porovnávaný s tabelovanou kritickou hodnotou (tkrit.), 

určenou z tabulek Studentova rozdělení pro příslušné stupně volnosti, na zvolené hladině 

významnosti α = 0,95. Je-li hodnota t > tkrit. byla zamítnuta hypotéza H0 a přijata hypotéza 

H1 a naopak. Výsledkem testování bylo porovnání dvou středních hodnot, které říká, zda 

nebyly při měření dopuštěny systematické chyby. Stejný postup byl aplikován 

na jednotlivé měřené analyty. 
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Vzorový výpočet F-testu pro MgO 

Pomocí F-testu se testuje hypotéza, H0: S 
2
= SRM

2
 (rozptyly se rovnají), proti 

alternativě H1: S
2
 ≠ SRM

2
  (rozptyly se nerovnají). Vypočte se, 

2

2

)1(

)1(

Snn

Snn
 F

RM

RMRM




  (větší z rozptylů musí být v čitateli)  (15)  

kde: 

F je hodnota testovacího kritéria pro MgO [-], 

SRM
2
 je rozptylu RM pro měření MgO (0,073) [hmot. %], 

S
2 

je rozptyl pro měření MgO (0,036) [hmot. %], 

nRM
 

je rozsah měření RM pro MgO (8) [-], 

n
 

je rozsah měření pro MgO (60) [-], 

Fkrit. je kritická hodnota z tabulek (Fkrit. = 3,306) [-], 

pak: 

306,3305,2
073,0)18(60

036,0)160(8
.  F F krit 




 . 

Stanovená hodnota F pro MgO, je menší než Fkrit., hypotéza H0 je tedy přijata, 

rozptyly obou měření se rovnají a pro t-test, bude použit první výpočet dle vztahu (16). 

V opačném případě, pokud se rozptyly nerovnají a tedy hodnota testovacího kritéria F je 

vetší než Fkrit., byl pro výpočet použit vztah (17) a (18). Vymezené hodnoty pro F-test jsou 

uvedené v Tabulce 7. 

Tabulka 7 Výsledky F-testu k vymezení pravdivosti metody pomocí Studentova t-testu 

Analyt 

Průměr 

měření 

Směrodatná 

odchylka 
Rozptyl F-test 

Kritická 

hodnota Hypotéza pro 

F-test 
 x  x RM s sRM S

2
 S

2
RM F Fkrit. 

[hmot. %] [-] 

MgO 0,863 1,700 0,190 0,270 0,036 0,073 2,305 3,306 Platí H0 

Al2O3 16,630 16,560 0,195 1,760 0,038 3,098 92,698 3,306 Neplatí H0  

SiO2 55,441 51,640 0,241 3,810 0,057 14,516 284,863 3,306 Neplatí H0  

P2O5 0,082 0,090 0,003 0,020 0,000 0,000 48,776 3,306 Neplatí H0  

SO3 0,053 0,100 0,003 0,020 0,000 0,000 56,125 3,306 Neplatí H0 

Cl 0,020 0,029 0,002 0,005 0,000 0,000 9,343 3,306 Neplatí H0 

K2O 2,600 2,840 0,060 0,350 0,004 0,123 39,322 3,306 Neplatí H0 
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Pokračování Tabulky 7 

CaO 0,654 0,600 0,014 0,110 0,000 0,012 66,792 3,306 Neplatí H0 

TiO2 0,916 0,990 0,014 0,180 0,000 0,032 196,580 3,306 Neplatí H0 

MnO 0,109 0,110 0,002 0,010 0,000 0,000 29,734 3,306 Neplatí H0 

Fe2O3 7,353 7,360 0,113 1,120 0,013 1,254 111,676 3,306 Neplatí H0 

[mg/kg] [-] 

V 146,6 144,1 6,1 39,9 36,4 1593,6 49,158 3,306 Neplatí H0 

Cr 109,3 118,8 6,2 34,3 38,4 1178,5 34,509 3,306 Neplatí H0 

Co 26,5 25,4 3,4 12,7 11,2 160,3 16,033 3,306 Neplatí H0 

Ni 46,9 54,7 10,2 7,6 102,2 58,4 1,558 3,306 Platí H0 

Cu 78,0 - 2,2 - 4,9 -  - -  - 

Zn 160,2 156,2 5,4 53,2 29,2 2830,2 109,076 3,306 Neplatí H0 

Ga 10,7 43,5 5,9 10,7 34,1 114,7 3,781 3,306 Neplatí H0 

Ge 1,6 - 2,1 - 4,4 - - - - 

As 16,7 14,0 4,7 1,3 22,0 1,6 11,931 3,306 Neplatí H0 

Rb 142,1 138,9 9,8 3,3 94,6 11,1 7,592 3,306 Neplatí H0 

Sr 106,5 107,0 11,3 2,5 126,1 6,3 17,948 3,306 Neplatí H0 

Y 18,1 16,7 3,8 9,1 14,3 83,5 6,562 3,306 Neplatí H0 

Zr 147,0 161,5 11,6 12,0 132,1 144,0 1,225 3,306 Platí H0 

Nb 24,9 9,8 16,3 1,6 260,6 2,6 89,445 3,306 Neplatí H0 

Mo 29,5 35,3 13,2 - 171,4 - - - - 

Sn 15,5 14,1 2,1 1,0 4,4 0,9 4,356 3,306 Neplatí H0 

Cs 8,1 44,7 7,0 - 48,6 - - - - 

Ba 349,4 396,6 25,2 34,5 622,5 1193,0 2,154 3,306 Platí H0 

La 24,1 9,5 17,4 14,0 296,4 195,7 1,348 3,306 Platí H0 

Ce 68,9 105,3 7,1 10,8 49,7 115,8 2,620 3,306 Platí H0 

Nd 17,9 - 10,9 - 115,7 - - - - 

Sm 15,6 - 10,4 - 106,8 - - - - 

Pb 23,4 31,4 6,5 3,3 41,7 10,7 3,472 3,306 Neplatí H0 

Th 38,2 24,9 5,5 1,9 30,1 3,8 7,126 3,306 Neplatí H0 

 

Vzorový výpočet Studentova t-testu 

Testuje se hypotéza, H0: µRM = µ (střední hodnoty se rovnají), proti alternativě H1: 

µRM  ≠ µ (střední hodnoty se nerovnají). Vypočte se: 

1. Pokud SRM
2
 = S

2 
(dle F-testu, např. pro MgO), tak testovací kritérium (t) je, 

nn

nnnn

SnSn

xx
 t

RM

RMRM

RMRM

RM











)2(

)()( 22
   (16)  
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kde: 

t je hodnota testovacího kritéria pro MgO [-], 

x RM je průměr RM pro měření MgO [hmot. %], 

x  je průměr pro měření MgO [hmot. %], 

SRM
2
 je rozptylu RM pro měření MgO [hmot. %], 

S
2 

je rozptyl pro měření MgO [hmot. %], 

nRM
 

je rozsah měření RM pro MgO (8) [-], 

n
 

je rozsah měření pro MgO (60) [-], 

tkrit. je kritická hodnota z tabulek (tkrit. = 1,997) [-], 

pak: 

997,1961,10
608

)2608(608

)036,060()073,08(

863,07,1
. 









 kritt t . 

Vymezená hodnota t ≥ tkrit., hypotéza H0 je tedy zamítnuta a střední hodnoty obou souborů 

pro MgO se liší. 

2. Pokud SRM
2
 ≠ S

2 
(dle F-testu, např. pro Al2O3), tak testovací kritérium (t) je, 

)1()1(
)1()1( 22





 nn

SnSn

xx
 t RM

RMRM

RM ,   (17) 

a kritická hodnota (k) je, 

22

1

2

1

2

)1()1(

)1()1(

SnSn

tnStnS
 k

RMRM

nRMnRM RM







,    (18) 

kde: 

t je hodnota testovacího kritéria pro Al2O3 [-], 

x RM je průměr RM pro měření Al2O3 [hmot. %], 

x  je průměr pro měření Al2O3 [hmot. %], 

SRM
2
 je rozptyl RM pro měření Al2O3 [hmot. %], 

S
2 

je rozptyl pro měření Al2O3 [hmot. %], 

nRM
 

je rozsah měření RM pro Al2O3 (8) [-], 

n
 

je rozsah měření pro Al2O3 (60) [-], 

k  je vypočítaná kritická hodnota [-],  
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1RMnt  je kritická hodnota z tabulek (2,365) [-], 

1nt  je kritická hodnota z tabulek (2,002) [-], 

pak: 

105,0)160()18(
038,0)18(098,3)160(

560,16630,16





  t , 

 

a kritická hodnota,  

364,2
038,0)18(098,3)160(

002,2)18(038,0365,2)160(098,3





  k ,  

tedy, 

364,2105,0  kt . 

Stanovená hodnota t ≤ k, hypotéza H0 je tedy přijata, střední hodnoty obou souborů 

se pro Al2O3 výrazně neliší. Dále Tabulka 8 uvádí všechny tyto stanovené hodnoty pro 

jednotlivé měřené analyty. 

Tabulka 8 Výsledky Studentova t-testu pro vymezení pravdivosti metody 

Analyt 
Průměr měření 

Směrodatná 

odchylka 
Rozptyl t-test 

Kritická 

hodnota Hypotéza 

pro t-test 
 x  x RM s sRM S

2
 S

2
RM t tkrit., k 

[hmot. %] [-] 

MgO 0,863 1,700 0,190 0,270 0,036 0,073 10,961 1,997 Neplatí H0  

Al2O3 16,630 16,560 0,195 1,760 0,038 3,098 0,105 2,364 Platí H0 

SiO2 55,441 51,640 0,241 3,810 0,057 14,516 2,639 2,365 Neplatí H0  

P2O5 0,082 0,090 0,003 0,020 0,000 0,000 1,039 2,364 Platí H0 

SO3 0,053 0,100 0,003 0,020 0,000 0,000 6,184 2,364 Neplatí H0  

Cl 0,020 0,029 0,002 0,005 0,000 0,000 4,594 2,360 Neplatí H0  

K2O 2,600 2,840 0,060 0,350 0,004 0,123 1,810 2,364 Platí H0 

CaO 0,654 0,600 0,014 0,110 0,000 0,012 1,300 2,364 Platí H0 

TiO2 0,916 0,990 0,014 0,180 0,000 0,032 1,092 2,365 Platí H0 

MnO 0,109 0,110 0,002 0,010 0,000 0,000 0,309 2,363 Platí H0 

Fe2O3 7,353 7,360 0,113 1,120 0,013 1,254 0,016 2,365 Platí H0 

[mg/kg] [-] 

V 146,6 144,1 6,1 39,9 36,4 1593,6 0,169 2,364 Platí H0 

Cr 109,3 118,8 6,2 34,3 38,4 1178,5 0,730 2,364 Platí H0 
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Pokračování Tabulky 8 

Co 26,5 25,4 3,4 12,7 11,2 160,3 0,231 2,362 Platí H0 

Ni 46,9 54,7 10,2 7,6 102,2 58,4 1,843 1,997 Platí H0 

Cu 78,0 - 2,2 - 4,9 -  -  - - 

Zn 160,2 156,2 5,4 53,2 29,2 2830,2 0,201 2,365 Platí H0 

Ga 10,7 43,5 5,9 10,7 34,1 114,7 7,961 2,353 Neplatí H0  

Ge 1,6 - 2,1 - 4,4 - - - - 

As 16,7 14,0 4,7 1,3 22,0 1,6 3,512 2,141 Neplatí H0  

Rb 142,1 138,9 9,8 3,3 94,6 11,1 1,820 2,182 Platí H0 

Sr 106,5 107,0 11,3 2,5 126,1 6,3 0,266 2,108 Platí H0 

Y 18,1 16,7 3,8 9,1 14,3 83,5 0,399 2,358 Platí H0 

Zr 147,0 161,5 11,6 12,0 132,1 144,0 3,285 1,997 Neplatí H0  

Nb 24,9 9,8 16,3 1,6 260,6 2,6 6,897 2,029 Neplatí H0  

Mo 29,5 35,3 13,2 - 171,4 - - - - 

Sn 15,5 14,1 2,1 1,0 4,4 0,9 3,176 2,231 Neplatí H0  

Cs 8,1 44,7 7,0 - 48,6 - - - - 

Ba 349,4 396,6 25,2 34,5 622,5 1193,0 4,706 1,997 Neplatí H0  

La 24,1 9,5 17,4 14,0 296,4 195,7 2,010 1,997 Neplatí H0  

Ce 68,9 105,3 7,1 10,8 49,7 115,8 12,555 1,997 Neplatí H0  

Nd 17,9 - 10,9 - 115,7 - - - - 

Sm 15,6 - 10,4 - 106,8 - - - - 

Pb 23,4 31,4 6,5 3,3 41,7 10,7 5,369 2,250 Neplatí H0  

Th 38,2 24,9 5,5 1,9 30,1 3,8 12,951 2,188 Neplatí H0  

Z výsledků uvedených v Tabulce 8, je na první pohled patrné, že vymezení 

pravdivosti měření pomocí Studentova t-testu, není tak jednoznačné jako v předešlém 

případě, při stanovení pomocí intervalu spolehlivosti. Pravdivost metody byla prokázána 

u majoritních analytů, vyjma MgO, SO3, Cl a SiO2, a u minoritních analytů je pravdivost 

metody prokázána převážně u analytů o koncentraci větší než 100 mg/kg mimo Zr a Ba. 

U ostatních analytů nebyla pravdivost metody pomocí Studentova t-testu prokázána. 
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5 Vymezení stability měření 

Jedním ze základních nástrojů pro vymezení stability měření v laboratoři jsou 

regulační diagramy. Tyto diagramy jsou v tomto případě zpracované pouze pro analyty 

vykazující výší koncentraci ve vzorku. Tedy pro analyty, které dle výsledků validačních 

parametrů (viz. kapitola 4.2), vykazují dobrou stanovitelnost touto metodou. Předmětné 

regulační diagramy (RD) a jejich princip uvádí kapitola 5.1. Dále je uveden výpočet 

a stanovení nejistoty měření pro jednotlivé analyty, jejíž znalostí je zvyšována důvěra 

v platnost uváděných výsledků měření.  

5.1 Regulační diagramy 

Nejprve jsou objasněny teoretické základy a princip regulačních diagramů pro 

vymezení stability měření. Poté je dále uveden postup a konstrukce regulačních diagramů 

pro jednotlivé vybrané analyty. 

5.1.1 Definice regulačních diagramů 

V případě regulačního diagramu se jedná o grafický prostředek zobrazení vývoje 

variability procesu měření v čase. Poté vlastní statistická regulace je udržování procesu 

měření ve stavu, kdy je statisticky zvládnutý a způsobilý pro požadované použití. Základní 

funkcí efektivního využití RD je poskytnutí statistického signálu, pokud při měření začne 

působit vymezitelná příčina. V podstatě lze říci, že jednotlivé regulační diagramy jsou 

kontrolním nástrojem pro určení, zda je proces měření stabilní nebo došlo k nějaké změně 

v procesu měření. V případě signalizace změn v procesu měření, je cílem jejich 

identifikace a eliminace. Rozhodnutí o statistické zvládnutosti procesu měření 

je umožnováno několika základními čarami [43]. 

Každý konstruovaný RD tyto čáry obsahuje a jsou to: 

 Střední přímka (CL) - pro potřeby vymezení stability měření v této práci, 

se jedná o průměr měření ( x ) daného analytu, po vyloučení odlehlých hodnot. 

 Horní a dolní regulační mez (HRM a DRM) - jsou to tzv. akční meze. Vymezují 

pásmo působení pouze náhodných příčin variability a slouží jako základním 

rozhodovacím kritérium, zda regulační zásah do procesu měření provést 

či nikoliv. Vymezení pomocí ±3s od CL. 
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 Horní a dolní varovná mez (HVM a DVM) - jedná se o tzv. výstražné meze, 

které jsou vždy užší než pásmo mezí akčních, v tomto případě ±2s od CL. 

Obecný postup sestrojení a analýzy regulačního diagramu, lze stručně shrnout 

do několika základních kroků. Jejich provádění je nutné, bez ohledu na použité metody 

statistické regulace procesu. Jedná se o volbu regulované veličiny, sběr a záznam dat, 

ověřování předpokladů o datech a volba rozsahu výběru, výpočet hodnot zvoleného 

testovacího kritéria (výběrové charakteristiky), ověření a zajištění statistické zvládnutosti 

procesu a zabezpečení způsobilosti procesu a jako poslední vlastní regulace procesu 

měření [43]. 

Pro regulační diagramy je charakteristická jejich snadnost použití a konstrukce. 

Jedná se o jejich hlavní přednost pro rychlé a přesné určení zda proces měření byl 

a je stabilní. Pro operátora i v případě kontroly akreditačními organizacemi, se jedná 

o rychlý ukazatel, zda se tedy proces daného měření nachází ve statisticky zvládnutém 

stavu. RD dává upozornění, o vstupu speciální vymezitelné příčiny (nastavení přístroje, 

změna chemikálie, atd.) do procesu měření ale pak je vyžadovaná nezávislá identifikace 

příčiny a její eliminace. Princip těchto RD byl použit k dosažení jednoho z cílů této práce, 

tedy vymezení stability daného měření.  

5.1.2 Postup výpočtu a konstrukce regulačního diagramu 

Hlavním úkolem této práce je vymezení stability procesu měření daného vzorků pro 

jeho jednotlivé analyty. Pro vymezení této stability, byl použit klasický Shewhartuv 

regulační diagram pro aritmetický průměr ( x ) naměřených hodnot daných analytů. 

RD nebyly konstruovány pro všechny analyty obsažené ve vzorku ale pouze pro ty, které 

vykazují vyšší koncentrační úroveň. Jedná se tedy o všechny majoritní analyty 

a z minoritních to jsou ty, u nichž koncentrace přesahuje 100 mg/kg ve vzorku, což jsou 

V, Cr, Zn, Rb, Sr, Zr a Ba. Základní hodnoty jako střední přímka (CL), regulační a varovné 

meze pro sestrojení RD nejsou stanoveny a vymezují se pro každý analyt zvlášť, 

na základě hodnot získaných z 60ti opakujících se měření, přehledně jsou všechny tyto 

hodnoty uvedeny v Tabulce 9. Vzorový postup a způsob výpočtu těchto hodnot pro 

sestrojení RD je pro první analyt MgO uvedeno dále.  
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Postup konstrukce a využití regulačního diagramu: 

1. Příprava a rozsah dat - jako první byla zvolena část analýzy, ze všech 60ti 

měření, v tomto případě se jednalo o naměřené hodnoty z 1. - 34. měření. 

2. Určení odhadu střední hodnoty a směrodatné odchylky – k určení těchto dvou 

výběrových charakteristik, tedy ( x ) a (s), byl použit soubor všech naměřených hodnot pro 

MgO, po vyloučení odlehlých hodnot. Výpočet byl proveden dle vztahu (10) pro 

aritmetický průměr a (11) pro směrodatnou odchylku, tedy: 

  



60

160

1

i

ix  x , a 



60

1

2

160

1

i

i )x - (x
-

 s ,   

kde: 

xi je naměřená hodnota MgO pro i-té měření [hmot. %], 

x  je aritmetický průměr měření MgO [hmot. %], 

s je směrodatná odchylka měření MgO [hmot. %] 

pak: 

 863,0  x   hmot. %  a 190,0 s   hmot. %. 

Vypočtené hodnoty budou použity ke stanovení (CL) a regulačních a varovných mezí. 

3. Určení varovných a regulačních mezí, konstrukce RD - jako první se stanoví 

střední linie (CL) regulačního diagramu, která je rovna střední hodnotě x  analytu. 

Následně jsou stanoveny horní varovná mez (HVM) a dolní varovná mez (DVM) pro daný 

analyt, které jsou vypočtený jako ±2s od CL. Poté se jako ±3s od CL vymezí horní 

regulační mez (HRM) a dolní regulační mez (DRM). Tyto hodnot pro regulaci MgO tedy 

jsou: 

86,0 xCL   hmot. %       (19) 

% hmot. 24,1190,02863,02  sxHVM 

 % hmot. 48,0190,02863,02  sxDVM     (20) 

% hmot. 43,1190,03863,03  sxHRM 

 % hmot. 29,0190,03863,03  sxDRM     (21) 
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Po vymezení těchto hodnot, byly postupně vyneseny do RD. Střední linie tedy byla 

do grafu vynesena jako dlouhodobý aritmetický průměr, a dané rozmezí představují 

varovné a regulační meze. Na osu x byly vyneseny jednotlivá měření a na osu y byly 

zaznamenány naměřené koncentrace analytu, proti času pro jednotlivá měření. Na Obrázku 

8 je uveden výsledný regulační diagram pro analyt MgO. 

 

Obrázek 8 Regulační diagram pro MgO 

5. Vynášení dalších experimentálních dat do RD - zkonstruovaný RD, má 

stanoveny regulační meze použitelné pro dlouhodobější regulaci procesu měření, 

při vnášení dalších naměřených dat. Dosazením nových naměřených hodnot 

do RD je jednoduše sledováno dodržení podmínky, pohybu nových hodnot měření 

v rozmezích regulačních mezí a jejich ideální oscilace kolem střední hodnoty měření. 

Pomocí RD je poté dlouhodobě sledovaná stabilita měřícího procesu. 

6. Evidence „zvláštních (vymezitelných) příčin“ - posledním krokem při využití 

regulačního diagramu je v případě potřeby identifikace zvláštních příčin z RD a jejich 

možné odstranění. V případě RD pro MgO, lze jednoznačně říci, že ve dvou případech 

došlo k překročení HVM a diagram je značně nesouměrný, především v druhé polovině. 

Hodnoty jednotlivých měření se skokově mění téměř od DVM až po HVM a mezi 

hodnotami je velký rozdíl. Lze odvodit vysokou proměnlivost hodnot a rostoucí variabilitu 

procesu měření. Regulační meze však nebyly překročeny ani porušeny jiná pravidla pro 

vymezení zvláštních příčin, lze tedy tento proces měření považovat za stabilní. 
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Celý tento postup výpočtu a použití regulačního diagramu je analogický pro 

všechny měřené analyty a lze ho použít i v případě nutnosti přepočtu střední linie 

či regulačních a varovných mezí. 

Tabulka 9 Přehled vymezených hodnot pro konstrukci regulačních diagramů 

Analyt 

Průměr měření 

/ Střední linie 

Směrodatná 

odchylka 

Horní 

varovná 

mez 

Dolní 

varovná 

mez 

Horní 

regulační 

mez 

Dolní 

regulační 

mez 

x  / CL s HVM DVM HRM DRM 

[hmot. %] 

MgO 0,86 0,190 1,24 0,48 1,43 0,29 

Al2O3 16,6 0,195 17,0 16,2 17,2 16,0 

SiO2 55,4 0,241 55,9 55,0 56,2 54,7 

P2O5 0,082 0,003 0,088 0,076 0,091 0,073 

SO3 0,053 0,003 0,059 0,047 0,062 0,045 

Cl 0,020 0,002 0,024 0,017 0,025 0,015 

K2O 2,60 0,060 2,72 2,48 2,78 2,42 

CaO 0,65 0,014 0,68 0,63 0,70 0,61 

TiO2 0,92 0,014 0,94 0,89 0,96 0,87 

MnO 0,109 0,002 0,113 0,105 0,115 0,103 

Fe2O3 7,35 0,113 7,58 7,13 7,69 7,01 

[mg/kg] 

V 147 6,1 159 134 165 128 

Cr 109 6,2 122 97 128 91 

Zn 160 5,4 171 149 177 144 

Rb 142 9,8 162 123 172 113 

Sr 107 11,3 129 84 141 73 

Zr 147 11,6 170 124 182 112 

Ba 349 25,2 400 299 425 274 

 

5.1.3 Regulační diagramy vybraných analytů 

Stejný postup jak byl uveden v kapitole 5.1.2, byl použit pro vybrané analyty 

obsažené ve vzorcích a jejich regulační diagramy s případným vymezením průběhu jsou 

uvedeny dále v této kapitole. 
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Regulační diagram pro Al2O3 

Pro analyt Al2O3 je průměrná hodnota 16,6 hmot. %, HVM a DVM je 17,0 a 16,2 

hmot. %., HRM je 17,2 hmot. % a DRM je definována hodnotou 16,04 hmot. %. Z tohoto 

diagramu je patrné, že nebyly překročeny varovné ani regulační meze. V první polovině 

diagramu se však hodnoty nachází v rozmezí CL a DVM, které obsahuje i devět po sobě 

jdoucích měření na jedné straně CL. Pravděpodobně se bude jednat o posunutí střední 

hodnoty a snížení variability procesu měření. 

 

Obrázek 9 Regulační diagram pro Al2O3 

V druhé polovině tohoto diagramu dochází k výraznému přiblížení naměřených 

hodnot ke střední hodnotě CL, ale vyjma jednoho případu se opět nachází převážně pod 

hranicí CL, proces měření tedy vykazuje značné vychýlení směrem k nižším hodnotám. 

Regulační meze nebyly překročeny, lze tedy tento proces měření považovat za stabilní.  

Regulační diagram pro SiO2 

K sestrojení tohoto RD byly opět použity hodnoty 1. - 34. měření. Stanovená 

průměrná hodnota pro analyt SiO2 je 55,4 hmot. %. Horní varovná mez má hodnotu 

55,9 hmot. % a její spodní hranice je 54,9 hmot. %. HRM a DRM jsou definovány 

hodnotou 56,2 a 54,7 hmot. %. 



Jan Straka:  Ověření stability měření vybraných materiálů pomocí RTG fluorescence 

 2013  54 

 

 

Obrázek 10 Regulační diagram SiO2 

Tento RD pro analyt SiO2, jednoznačně vykazuje překročení dolní regulační meze 

při 28. měření a tomu předcházející vysokou rozkolísanost tří hodnot před tímto měřením. 

S ohledem na předchozí vývoj diagramu, lze předpokládat chybnou přípravu nebo 

nastavení přístroje před měřením. Od 7. měření se dvanáct hodnot měření v řadě pohybuje 

nad hranicí střední hodnoty (CL), pravděpodobné posunutí střední hodnoty. 

Regulační diagram pro P2O5 

Tento RD je definovaný hodnotami z 1. - 34. měření. Z diagramu pro analyt P2O5 

je vidět, že ve třech případech došlo k překročení HVM jejíž hodnota je 0,088 hmot. %. 

Překročení této meze operátora varuje, na možné překročení regulačních mezí signalizující 

chybu měření. Ve všech třech případech ale došlo pří následných měření opět k poklesu 

naměřených hodnot ke střední přímce CL, která má hodnotu 0,082 hmot. %. V případě 

ostatních měření se hodnoty analytu drží v rozpětí výstražných mezí a přijatelně oscilují 

kolem střední hodnoty. Linie regulačních mezí v žádném z případů měření, nebyly 

překročeny a proces měření pro analyt P2O5 tedy lze považovat stabilní. 
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Obrázek 11 Regulační diagram P2O5 

Regulační diagram pro SO3 

Hodnota průměru analytu SO3 neboli střední linie pro RD je vypočtená na 0,053 

hmot. %. Akční meze jsou určeny hodnotou 0,062 hmot. % pro horní a 0,045 hmot. % pro 

dolní regulační mez. Z diagramu je patrné, že v případě 1. a 21. měření dosahují hodnoty 

přesně horní hranice varovné meze definované jako 0,059 hmot. %. Především v okolí 

21. měření vykazují hodnoty vychýlení k horní hranici varovné meze a následující 

skokovou změnu přibližující se dolní hranici varovné meze, v této části diagramu jsou 

hodnoty více proměnlivé. Proces měření pro analyt SO3 je stabilní bez vymezitelných 

příčin. 

 

Obrázek 12 Regulační diagram SO3 
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Regulační diagram pro Cl 

Pro analyt Cl je hodnota střední linie stanovena jako 0,02 hmot. %. Varovné meze 

mají hodnotu 0,024 hmot. % pro horní a 0,017 hmot. % pro dolní mez. Všechny naměřené 

hodnoty pro tento analyt se nachází v pásmu regulačních mezí, jejichž hodnoty jsou 

0,025 hmot. % pro HRM a 0,015 hmot. % pro DRM.  

 

Obrázek 13 Regulační diagram Cl 

Tento regulační diagram pro Cl vykazuje poměrně velkou rozkolísanost mezi 

varovnými mezemi. Daná rozkolísanost je charakteristická trendy, kdy několik po sobě 

jdoucích měření má opakující se klesající a stoupající tendenci. Ve čtyřech případech však 

došlo k překročení varovných mezí, kdy hned u 1. měření bylo dosaženo hranice HVM, 

která pak byla překročena při 21. a 28. měření, kdy se jedna o dvě po sobě jdoucí měření. 

Tyto hodnoty varují operátora před možným překročením regulačních mezí, k čemuž však 

nedošlo. 

Regulační diagram pro K2O 

Tento regulační diagram má střední linii definovanou hodnotou 2,60 hmot. % 

a varovné meze hodnotou 2,72 hmot. % pro horní a 2,48 hmot. % pro dolní mez. Je patrné, 

že varovné ani regulační meze nebyly překročeny a hodnoty jednotlivých měření oscilují 

kolem střední hodnoty analytu, v pásmu těchto mezí. RD vykazuje dobře stanovené 

regulační i výstražné meze a stabilní proces měření. Horní regulační mez je stanovena 

na 2,78 hmot. % a dolní regulační mez je 2,42 hmot. %. 
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Obrázek 14 Regulační diagram K2O  

Regulační diagram pro CaO 

Pro analyt CaO je průměrná hodnota 0,654 hmot. % v RD vynesená jako CL. 

Hodnoty horní varovné meze a dolní varovné meze jsou 0,683 a 0,625 hmot. %. Regulační 

meze nebyly při žádném z měření překročeny a jejich hodnoty jsou 0,697 hmot. % pro 

horní mez a 0,611 hmot. % pro dolní mez. Jednotlivé naměřené hodnoty se ve všech 

případech pohybují i v pásmu výstražných mezí, pouze 1., 10., 31. a 32. měření vykazují 

jasnější odchýlení od střední hodnoty k hranicím varovných mezí. 

 

Obrázek 15 Regulační diagram CaO  



Jan Straka:  Ověření stability měření vybraných materiálů pomocí RTG fluorescence 

 2013  58 

 

Regulační diagram pro TiO2 

Z níže uvedeného RD pro TiO2 je na první pohled zřejmá nerovnoměrnost mezi 

první a druhou polovinou diagramu. V první části se všechny hodnoty do 19. měření vyjma 

jedné nachází v pásmu CL a HVM, které obsahuje i dvanáct po sobě jdoucích měření 

na jedné straně CL, což naznačuje možné posunutí střední hodnoty. Oproti tomu v druhé 

polovině diagramu dochází kromě tří hodnot k vychýlení výsledků měření na druhou 

stranu střední linie, tedy pod CL, jejíž hodnota je 0,92 hmot. %. Všechny naměřené 

hodnoty pro tento analyt leží uvnitř varovných i regulačních mezí, proces měření je tedy 

stabilní. Hodnoty výstražných mezí jsou 0,94 hmot. % pro horní a 0,89 hmot. % pro dolní 

výstražnou mez. HRM je definovaná hodnotou 0,96 hmot. % a DRM hodnotou 

0,87 hmot. %. 

 

Obrázek 16 Regulační diagram TiO2 

Regulační diagram pro MnO 

Všechny naměřené hodnoty pro analyt MnO leží uvnitř pásma regulačních mezí, 

jejichž hodnoty jsou pro HRM 0,115 hmot. % a pro DRM 0,103 hmot. %. Jednotlivé 

hodnoty jsou poměrně rozkolísané a v případě čtvrtého měření došlo k překročení horní 

varovné meze a přiblížení se regulační mezi. Při následujícím měření však došlo opět 

k poklesu hodnoty do oblasti ohraničené horní a dolní varovnou mezí, které jsou 

definované hodnotami 0,113 a 0,105 hmot. %. Vymezená hodnota střední přímky 

CL v regulačním diagramu je rovna 0,109 hmot. %. 
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Obrázek 17 Regulační diagram MnO 

Regulační diagram pro Fe2O3 

Níže uvedený diagram na Obrázku 18 je charakteristický značně rozdílnou oscilací 

hodnot na začátku diagramu a v druhé půlce respektive především ke konci daného RD pro 

analyt Fe2O3. V první polovině diagramu se hodnoty jednotlivých měření nachází v pásmu 

střední linie a horní varovné meze, bez oscilace kolem střední hodnoty. Diagram vykazuje 

až patnáct po sobě jdoucích měření na jedné straně CL, z čehož lze usuzovat sníženou 

variabilitu procesu měření a jeho vychýlení k vyšším hodnotám. 

 

Obrázek 18 Regulační diagram Fe2O3 

Od 16. měření pak došlo k přiblížení naměřených hodnot ke střední linii, jejíž 

hodnota je 7,35 hmot. %. Z diagramu je patrné, že regulační ani varovné meze nebyly 
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překročeny. Horní regulační mez je definovaná hodnotou 7,69 hmot. %, dolní 

regulační mez má hodnotu 7,01 hmot. %. Výstražné meze jsou stanoveny rozmezím 

7,58 a 7,13 hmot. %. 

Regulační diagram pro V  

Z regulačního diagramu pro tento analytu je patrné, že žádná hodnota z procesu 

měření nepřekročila hranice regulačních ani varovných mezí, měření je stabilní. Hodnota 

směrodatné odchylky je poněkud vyšší a regulační meze tedy ohraničují široké pásmo. 

Tyto meze jsou definovány hodnotou 165 mg/kg pro HRM a 128 mg/kg pro DRM. 

Co se týče varovných mezí, stanovených jako dvojnásobek směrodatné odchylky od CL, 

jsou vymezeny hodnotou 159 mg/kg pro horní varovnou mez a pro dolní to je 134 mg/kg. 

Pro daný analyt, je aritmetický průměr neboli střední přímka v RD určena hodnotou 

147 mg/kg. 

 

Obrázek 19 Regulační diagram V 

Regulační diagram pro Cr  

Střední hodnota pro chrom je 109 mg/kg a v RD je vyznačena jako střední přímka 

CL. Hodnoty regulačních mezí jsou vypočtené jako 128 mg/kg pro horní regulační mez 

a 91 mg/kg pro dolní regulační mez. Z diagramu je patrná velká proměnlivost hodnot, 

především v první polovině diagramu, kde dochází k velkým skokovým změnám mezi 

jednotlivými měřeními. 
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Obrázek 20 Regulační diagram Cr 

Největší rozdíl je mezi 18. a 19. měřením, kdy rozdíl těchto dvou měření zaujímá 

téměř celé výstražné pásmo. V druhé polovině RD jsou hodnoty méně proměnlivé 

a dochází k přiblížení a oscilaci kolem střední hodnoty. Ve třech případech došlo 

k překročení horních varovných mezí a to při 7., 10. a 20. měření. Hodnota HVM 

je 122 mg/kg a pro DVM to je 97 mg/kg. K překročení regulačních mezí nedošlo. 

Regulační diagram pro Zn 

Z regulačního diagramu pro zinek je na první pohled patrné, že všechny naměřené 

hodnoty pro tento analyt leží uvnitř varovných i regulačních mezí. 

 

Obrázek 21 Regulační diagram Zn 
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Stanovená hodnota pro horní regulační mez je 177 mg/kg a pro dolní regulační mez 

to je 144 mg/kg. V případě varovných mezí to jsou hodnoty 171 mg/kg pro HVM 

a 149 mg/kg pro DVM. Všechny hodnoty jednotlivých měření oscilují kolem střední 

hodnoty, v některých případech s mírným vychýlením k dolní varovné mezi. Definovaná 

hodnota střední přímky je 160 mg/kg. 

Regulační diagram pro Rb 

Vymezená hodnota střední přímky je pro rubidium 142 mg/kg. Kolem této hranice, 

opět všechna měření oscilují s poměrně větší proměnlivostí, kdy vzrůstá variabilita procesu 

měření. V případě 18. měření došlo k výraznému překročení HVM a přiblížení se HRM, 

ta však překročena nebyla a následné měření opět dosahovalo hodnoty v blízkosti CL. 

Pro žádné z měření tedy nebyly překročeny regulační meze, jejichž hodnoty jsou pro HRM 

172 mg/kg a pro DRM 113 mg/kg. Varovné meze jsou poté definovány hodnotami 

162 mg/kg pro horní varovnou mez a 123 mg/kg pro dolní varovnou mez. 

 

Obrázek 22 Regulační diagram Rb 

Regulační diagram pro Sr 

Níže uvedený regulační diagram pro stroncium má hodnotu střední linie 

107 mg/kg. Je patrné, že regulační meze nebyly překročeny, kdy horní regulační mez 

je stanovena na 141 mg/kg a dolní regulační mez má hodnotu 73 mg/kg. Naměřené 

hodnoty jsou značně rozkolísané a v některých případech dochází k velkým skokovým 

změnám mezi měřeními, kdy největší rozdíl je mezi 28. a 29. měřením. Ve třech případech 
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došlo k překročení varovných mezí, které mají hodnotu 129 mg/kg pro HVM a 84 mg/kg 

pro DVM.  

 

Obrázek 23 Regulační diagram Sr 

Regulační diagram pro Zr 

Pro zirkonium je stanovena průměrná hodnota 147 mg/kg, v RD vynesená jako CL. 

Hodnoty horní varovné meze a dolní varovné meze jsou 170 a 124 mg/kg.  

 

Obrázek 24 Regulační diagram Zr 

Regulační meze nebyly při žádném z měření pro tento analyt překročeny a jejich 

hodnoty jsou 182 mg/kg pro horní mez a 112 mg/kg pro dolní mez. Naměřené hodnoty 

zirkonia oscilují kolem střední hodnoty a ve všech případech se pohybují v pásmu 
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výstražných mezí. Pouze v případě 13. a 14. měření vykazují dané hodnoty jasnější 

odchýlení od střední hodnoty těsně k hranici HVM. 

Regulační diagram pro Ba 

Stejně jako v předchozích případech těchto minoritních prvků, je hodnota 

směrodatné odchylky barya vyšší a tedy i regulační meze poskytují poměrně široké akční 

pásmo. Z regulačního diagramu pro tento analytu je patrné, že žádná hodnota z procesu 

měření nepřekročila hranice regulačních mezí, které jsou definovány hodnotou 425 mg/kg 

pro HRM a 274 mg/kg pro DRM. Pouze v jednom případě a to při 5. měření byla 

překročena dolní varovná mez, jejíž hodnota je 299 mg/kg a hodnota horní varovné meze 

je 400 mg/kg. Pro baryum, je aritmetický průměr neboli střední přímka v regulačním 

diagramu určena hodnotou 349 mg/kg. 

 

Obrázek 25 Regulační diagram Ba 
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5.2 Nejistota měření 

Zdrojů nejisto v procesu měření, může být mnoho od chyb přístrojů, čistoty 

chemikálií, podmínek měření až po výpočetní a náhodné vlivy. V případě tohoto 

konkrétního postupu měření, který je uveden v kap. 4.1, lze brát v úvahu následující 

nejistoty: 

 Nejistota z přípravy vzorků, kam lze zahrnout drcení, mletí a homogenizace 

vzorku, 

 Nejistota pro přípravu pelet, zahrnující sušení, vážení a lisovaní pelety 

ze vzorku, a 

 Nejistota ze samotného měření a chyb operátora. 

Všechny tyto standartní nejistoty není nezbytné zahrnovat do rozšířené nejistoty 

(U), jelikož se u nich předpokládá, že jejich příspěvky mají menší vliv než 1/3 z celku. 

Pro odhad celkové rozšířené nejistoty měření byla tedy použita experimentální data 

z validace metody, analýzy RM či regulačních diagramů. Jelikož validace metody 

i zhotovení regulačních diagramu, je součástí této práce, jsou tyto údaje dostupné a je tedy 

pro postup odhadu nejistoty měření upřednostňována metoda TOP-DOWN (shora-dolů). 

Dále je uveden vzorový výpočet nejistoty měření pro MgO, tedy pro první analyt. Tato 

nejistota byla vypočtena ze vztahů (22), (23) a (24) pro standartní, kombinovanou 

a rozšířenou nejistotu měření. U některých analytů nebyla nejistota měření určována, 

jelikož pro tyto analyty nebyly k dispozici hodnoty RM.   

Vzorový výpočet nejistoty měření U pro MgO: 

Jako první byly vypočtené hodnoty standartních nejistot, dle vztahů, 

 

RM

RM
RM

n

s
u  ,   

n

s
u x  ,  xxu RM  ,  (22) 

poté následoval výpočet kombinované standartní nejistoty ze získaných hodnot 

jednotlivých standartních nejistot, dle vztahu, 

222

 uuuu xRMc ,      (23) 
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a nakonec výpočet rozšířené nejistoty ze vztahu, 

cukU  ,        (24) 

kde: 

RMu  je standartní nejistota RM pro MgO [hmot. %], 

xu  je standartní nejistota měření MgO [hmot. %], 

u  je standartní nejistota nalezeného vychýlení MgO [hmot. %], 

cu  je kombinovaná standartní nejistota pro MgO [hmot. %], 

s je směrodatná odchylka měření MgO [hmot. %] 

RMs  je směrodatná odchylka RM pro MgO [hmot. %] 

x  je aritmetický průměr měření MgO [hmot. %], 

RMx  je aritmetický průměr RM pro MgO [hmot. %], 

U je rozšířená nejistota měření pro MgO [hmot. %], 

n
 

je rozsah měření pro MgO (60) [-], 

RMn
 

je rozsah měření RM pro MgO (8) [-], 

k je koeficient rozšíření (pro 95 % pravděpodobnost k = 2) [-], 

pak: 

 % hmot. 095,0
8

027,0
RMu ,  % hmot. 025,0

60

190,0
xu , 

 % hmot. 837,0863,0700,1 u , 

% hmot. 843,0837,0025,0095,0 222 cu , 

% hmot. 69,1843,02 U . 

Stejný postup odhadu nejistoty měření byl uplatněn pro všechny ostatní měřené 

analyty. Tabulka 10 pak uvádí hodnoty potřebné k výpočtu i výsledné hodnoty nejistot pro 

tyto jednotlivé analyty. 
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Tabulka 10 Hodnoty nejistot měření pro jednotlivé analyty 

Analyt 

Průměr 

měření 

Směrodatná 

odchylka 
Standartní nejistoty 

Kombinovaná 

nejistota 

Rozšířená 

nejistota 

 x  RMx  s sRM uRM ux uΔ uc U 

[hmot. %] 

MgO 0,863 1,700 0,190 0,270 0,095 0,025 0,837 0,84 1,69 

Al2O3 16,630 16,560 0,195 1,760 0,622 0,025 0,070 0,63 1,25 

SiO2 55,441 51,640 0,241 3,810 1,347 0,031 3,801 4,03 8,07 

P2O5 0,082 0,090 0,003 0,020 0,007 0,000 0,008 0,01 0,02 

SO3 0,053 0,100 0,003 0,020 0,007 0,000 0,047 0,05 0,09 

Cl 0,020 0,029 0,002 0,005 0,002 0,000 0,009 0,01 0,02 

K2O 2,600 2,840 0,060 0,350 0,124 0,008 0,240 0,27 0,54 

CaO 0,654 0,600 0,014 0,110 0,039 0,002 0,054 0,07 0,13 

TiO2 0,916 0,990 0,014 0,180 0,064 0,002 0,074 0,10 0,20 

MnO 0,109 0,110 0,002 0,010 0,004 0,000 0,001 0,00 0,01 

Fe2O3 7,353 7,360 0,113 1,120 0,396 0,015 0,007 0,40 0,79 

[mg/kg] 

V 146,6 144,1 6,1 39,9 14,114 0,786 2,548 14,4 28,7 

Cr 109,3 118,8 6,2 34,3 12,137 0,807 9,486 15,4 30,9 

Co 26,5 25,4 3,4 12,7 4,476 0,436 1,108 4,6 9,3 

Ni 46,9 54,7 10,2 7,6 2,701 1,316 7,800 8,4 16,7 

Cu 78,0 - 2,2 - - - - - - 

Zn 160,2 156,2 5,4 53,2 18,809 0,703 4,038 19,3 38,5 

Ga 10,7 43,5 5,9 10,7 3,787 0,760 32,788 33,0 66,0 

Ge 1,6 - 2,1 - - - - - - 

As 16,7 14,0 4,7 1,3 0,453 0,610 2,735 2,8 5,7 

Rb 142,1 138,9 9,8 3,3 1,177 1,266 3,249 3,7 7,4 

Sr 106,5 107,0 11,3 2,5 0,884 1,462 0,463 1,8 3,5 

Y 18,1 16,7 3,8 9,1 3,231 0,492 1,392 3,6 7,1 

Zr 147,0 161,5 11,6 12,0 4,243 1,497 14,500 15,2 30,4 

Nb 24,9 9,8 16,3 1,6 0,569 2,102 15,090 15,2 30,5 

Mo 29,5 35,3 13,2 - - - - - - 

Sn 15,5 14,1 2,1 1,0 0,336 0,274 1,434 1,5 3,0 

Cs 8,1 44,7 7,0 - - - - - - 

Ba 349,4 396,6 25,2 34,5 12,212 3,250 47,218 48,9 97,8 

La 24,1 9,5 17,4 14,0 4,946 2,242 14,570 15,5 31,1 

Ce 68,9 105,3 7,1 10,8 3,804 0,918 36,355 36,6 73,1 

Nd 17,9 - 10,9 - - - - - - 

Sm 15,6 - 10,4 - - - - - - 

Pb 23,4 31,4 6,5 3,3 1,156 0,841 8,027 8,2 16,3 

Th 38,2 24,9 5,5 1,9 0,686 0,715 13,261 13,3 26,6 
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6 Shrnutí výsledků 

Nejdříve byla realizována validace dané metody, kdy bylo provedeno stanovení 

opakovatelnosti metody, meze detekce a meze stanovitelnosti a dále ověření správnosti 

metody pomocí intervalu spolehlivosti a Studentova t-testu. Před stanovením validačních 

parametrů byl proveden Grubbsův test na odlehlé hodnoty a tyto odlehlé výsledky byly 

ze souboru hodnot vyloučeny. Z 60ti měření se v průměru vyskytovaly dvě odlehlé 

hodnoty měření u jednotlivých analytů a u 6ti analytů (MgO, As, Y, Nb, Mo a Pb) 

se nevyskytlo ani jedno odlehlé měření.  

Při stanovení opakovatelnosti metody, bylo pro směrodatnou odchylku 

opakovatelnosti (RSDopak.) stanoveno 10 % jako přijatelná hodnota. Obecně u hodnot 

s vyšší koncentrací bylo dosáhnuto velmi dobrých výsledků. Výbornou opakovatelnost 

měření danou metodou vykazují tedy všechny majoritní analyty vyjma MgO 

a z minoritních analytů to jsou především V, Cr, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr a Ba.  

Co se týká mezí detekce a stanovitelnosti, jsou v Tabulce 5 uvedeny konkrétní 

hodnoty pro jednotlivé analyty. Pro předmětný vzorek jílového sedimentu (MPZ 307) 

je tedy daná metoda s přijatelnou přesností dobře použitelná pro všechny majoritní prvky 

vyjma MgO a z minoritních pro V, Cr, Cu, Zn, Rb, Zr a Ba. Koncentrace zmíněných 

analytů ve vzorku je nad hranicí jejích mezí stanovitelnosti a daná metoda je tedy 

věrohodná pro jejich stanovení.  

Pravdivost metody byla ověřena analýzou referenčního materiálu pomocí intervalu 

spolehlivosti a Studentova t-testu. Pro některé analyty nebyly k dispozici hodnoty 

RM a pravdivost metody pro tyto analyty tedy nebyla stanovována. Pomocí intervalu 

spolehlivosti byla pravdivost dané metody jednoznačně prokázána a metoda tedy poskytla 

správné výsledky pro všechny analyty. Vymezení pravdivosti měření pomocí Studentova t-

testu, není tak jednoznačné jako v předešlém případě. Pravdivost metody byla prokázána 

u všech majoritních analytů, vyjma MgO, SO3, Cl a SiO2. Pro minoritní analyty 

je pravdivost metody prokázána převážně u analytů o koncentraci větší než 100 mg/kg 

mimo Zr a Ba, přesněji tedy u V, Cr, Co, Ni, Zn, Rb, Sr a Y. Pro analyty Cu, Ge, Mo, Cs, 

Nd a Sm nebyly k dispozici hodnoty RM, pravdivost metody tedy nebyla stanovena. 
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Stabilita procesu měření byla vymezena pomocí klasický Shewhartových 

regulačních diagramu pro aritmetický průměr. Konkrétní regulační diagram nejlépe 

vypovídá, jeli proces měření stabilizován. Tyto RD byly konstruovány pouze pro analyty, 

které dle výsledků validačních parametrů (viz. výše a kapitola 4.2), vykazují dobrou 

stanovitelnost touto metodou. Jedná se tedy o všechny majoritní analyty a z minoritních 

to jsou V, Cr, Zn, Rb, Sr, Zr a Ba. V kapitole 5.1.3 jsou pro všechny zmíněné analyty 

uvedeny jejich RD, které budou dále používány pro dlouhodobější regulaci procesu 

měření, při vnášení dalších naměřených dat. Pomocí těchto RD bude také dále sledovaná 

stabilita měřícího procesu. Celková rozšířená nejistota měření byla odhadnuta za použití 

experimentální data z validace metody a regulačních diagramů. Pro odhad byla použita 

metoda TOP-DOWN (shora-dolů) a Tabulka 9 uvádí výsledné hodnoty nejistot pro 

jednotlivé analyty. Pro analyty Cu, Ge, Mo, Cs, Nd a Sm nebyla nejistota měření 

stanovena, jelikož nebyly k dispozici hodnoty RM.  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo ověření stability měření vybraného materiálu 

pomocí RTG spektrometrie. Přesněji se jednalo o provedení částečné validace metody 

měření vzorku jílového sedimentu MPZ 307 pomocí WD-XRF spektrometrie a na základě 

výsledků validace dále ověřit stabilitu daného měření pomocí regulačních diagramů.  

Transparentních výsledků této práce bylo dosaženo zpracováním naměřených 

hodnot získaných z 60ti opakujících se analýz předmětného vzorku. Při validaci dané 

metody bylo zjištěno, že dobrá preciznost (opakovatelnost) metody je vykazována 

u analytů Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, V, Cr, Cu, Zn, Rb, 

Zr, a Ba, všechny tyto analyty mají RSDopak. menší než 10 % a lze zmínit i Sr a Ce, které 

mají hodnotu přibližně jen o 0,5 % procenta vyšší než je přijatelná hodnota 10 %. 

Co se tyká mezí detekce a stanovitelnosti, tak přesné hodnoty pro jednotlivé analyty jsou 

uvedeny v Tabulce 5 v kap. 4.2.3. Obecně však lze říci, že pro předmětný vzorek je metoda 

dobře použitelná s přijatelnou přesností u analytů Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl, K2O, CaO, 

TiO2, MnO, Fe2O3, V, Cr, Cu, Zn, Rb, Zr a Ba. Při určování pravdivosti metody analýzou 

referenčního materiálu byl porovnáván rozdíl mezi hodnotou RM (µ) a nalezenou 

hodnotou ( x ), po vyloučení odlehlých hodnot a stanoveným intervalem spolehlivosti 

(
D2  ). Vyjma dvou analytů  SO3 a Ce, kdy došlo k nepatrnému překročení hodnot 

intervalu spolehlivosti, ve všech ostatních případech naměřené hodnoty leží v intervalu 

spolehlivosti a pravdivost metody tedy byla tímto způsobem prokázána. Pro druhý případ 

vymezení pravdivosti měření, prostřednictvím porovnání naměřených hodnot s hodnotami 

RM pomocí Studentova t-testu, již výsledky nejsou tak jednoznačné. Pravdivost metody 

tedy nebyla prokázána pro metodu jako celek ale jen pro část analytů ve vzorku. Jedná 

se tedy o Al2O3, P2O5, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, V, Cr, Co, Ni, Zn, Rb, Sr a Y. Pro 

některé analyty také pravdivost nebyla určována z důvodu nedostupnosti hodnot RM. 

Poněkud výrazný rozdíl ve vymezení pravdivosti metody, pomocí Studentova t-testu oproti 

vymezení pomocí intervalu spolehlivosti lze přikládat výraznému rozdílu v rozsahu 

jednotlivých porovnávaných výběrů. Soubor hodnot pro validovanou metodu vychází 

z rozsahu 60ti měření a soubor hodnot RM vychází z rozsahu 8 měření. 
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Z výsledků a vyhodnocení validačních parametrů lze jednoznačně říci, že celkově 

daná metoda vykazuje velmi dobré výsledky, především u analytů majoritních vyjma 

MgO. Jedná se o lehký analyt s nízkým protonovým číslem, čemuž lze částečně přisuzovat 

nepřesné výsledky poskytované touto metodou pro analyt MgO. U minoritních prvků bylo 

celkově dosahováno dobrých výsledků především pro analyty, jejichž koncentrace byla 

větší než 100 mg/kg. Výsledně tedy může být konstatováno, že stanovené parametry 

metody vyhovují předpokládaným hodnotám a metoda vykazuje požadované vlastnosti pro 

analyty Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3, V, Cr, Zn, Rb, Sr, Zr 

a Ba. Daná metoda je tedy vhodná pro stanovení těchto analytů v jílových sedimentech 

a může být používána pro kvantitativní elementární analýzu těchto analytů. 

Parametry získané při validaci metody, byly použity k ověření a vymezení stability 

měření a sestrojení regulačních diagramů pro výše uvedené analyty, které vykazují dobrou 

stanovitelnost touto metodou. Zkonstruované regulační diagramy, jsou základním 

nástrojem pro vymezení a ověření stability měření v laboratoři. Všechny tyto diagramy 

jsou uvedeny v kap. 5.1.3 a mohou sloužit pro dlouhodobější sledování stability měřícího 

procesu a jeho regulaci při dalších měření. 

V rámci této diplomové práce byla provedena validace dané metody a pro vybrané 

analyty byla ověřena a potvrzena stabilita měření jílového sedimentu MPZ 307 pomocí 

WD-XRF spektrometrie. Hlavním výstupem této práce je zpracovaný validační protokol 

uvedený v příloze A, a zkonstruované regulační diagramy ověřující stabilitu daného 

měření. Zmíněné podklady lze předložit v případě kontroly akreditačního orgánu, jako 

vnitřní kontrolu kvality laboratoře. Slouží také pro detekci a minimalizaci analytických 

chyb, které mohou negativně ovlivnit udávané výsledky. 

 

Diplomová práce prezentuje znalosti nabyté v rámci projektu Institut čistých 

technologií těžby a užití energetických surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082 

podporovaného  Operačním programem Výzkum a vývoj pro Inovace, financovaného 

ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 
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