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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá především problematikou kalibračních laboratoří ve výrobním 
podniku a kalibračními postupy pro dílenská měřidla. Je zde popsán dosavadní stav kalibrační 
laboratoře v organizaci. Součástí vytvoření kalibračních postupů je i stanovení nejistot měření, 
vyhodnocení a vytvoření vzoru kalibračního listu jako výstup kalibrace.   

ABSTRACT 
The diploma thesis deals mainly with the issue of calibration laboratories in a manufacutring 
company and calibration procedures for workshop gauges. The current state of the calibration 
laboratory in the organization is described in this thesis. Part of the creation of calibration 
procedures is the determination of measurement uncertainties and creation of a sample 
calibration sheet as a calibration output.   
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1 ÚVOD 

V současné době, kdy je rozsáhlá konkurence a stále více se zvyšují požadavky na kvalitu, je 
každý podnik v rámci své konkurenceschopnosti nucen se neustále zlepšovat. Výrobky nestačí 
pouze vyrobit, ale je zapotřebí je i správně změřit a určit shodu nebo neshodu s požadavky. 
Efektivní a vhodně zvolený systém měření zajistí způsobilost měřicího vybavení a procesů 
měření k jejich zamýšlenému použití. Oddělení metrologie, a současně jeho spolupráce 
s ostatními odděleními ve společnosti, hraje důležitou roli. Pro zajištění kvality výrobků je 
zapotřebí používat ve všech částech výroby měřidla, která jsou pravidelně a správně 
kalibrovaná. 

 Diplomová práce se zabývá problematikou kalibračních laboratoří ve výrobním podniku 
a souhrnným popisem důležitých parametrů, které by se měly dodržet při návrhu nové 
laboratoře. Prvním z důležitých faktorů, které je potřeba zohlednit při návrhu, je umístění 
laboratoře, a i z toho vyplývající podmínky prostředí mezi které se řadí teplota, vlhkost, tlak  
a v neposlední řadě i vibrace. Dalším parametrem je správně vedená dokumentace všech 
kalibračních postupů, návodů, jak zacházet s měřidly apod., ale i dokumentace týkající se 
zaměstnanců, a to především pak jejich školení.  

I přes současnou vyspělou techniku, špičkovou vybavenost laboratoří a vyškoleného 
personálu, není možné, zcela přesně určit skutečnou hodnotu měřené veličiny, ale pouze 
interval, ve kterém se daná hodnota s určitou pravděpodobností nalézá. Při kalibrování měřidel 
je potřeba předem znát podmínky a postupy, které bývají sepsány ve zmiňovaných kalibračních 
postupech. 

Předkládaná diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, kde budou popsány 
všechny důležité pojmy a definice z oblasti metrologie, které jsou spjaty s daným tématem. 
Druhá část se pak věnuje praktické části, kde je pozornost zaměřena na navržení laboratoře, 
kalibračních postupů, výpočtu nejistot a na další cíle této závěrečné práce.   

   





 

17 
 

2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

2.1 Metrologie 

Mezinárodní technický slovník definuje metrologii jako vědu o měření a její aplikaci v praxi. 
Jsou zde zahrnuty veškeré důležité stránky měření, vztahy mezi naměřenou hodnotou 
a skutečnou hodnotou měření. [1] 

Metrologii lze rozdělit do několika dalších skupin: [2]  

a) Vědecká metrologie, která představuje nejvyšší úroveň a zabývá se především 
organizací, vývojem a udržováním etalonů a řeší teoretické aspekty měření.  

b) Průmyslová metrologie či jinak řečeno praktická metrologie, která se zabývá správným 
fungováním měřidel, které se používají v praxi při různých činnostech.  

c) Legální metrologie, která zajišťuje správnost měření tam, kde je potřeba prokázané 
ověření měřidel a je to v obecném zájmu (např. váhy v obchodech). 

2.2 Měření 

Měření se popisuje, jako soubor experimentálních činností, které se provádějí za cílem 
stanovení hodnoty zkoumané veličiny. Proces samotného měření se skládá z několika 
posloupných operací vedoucích k výsledku. Proces zahrnuje postup a podmínky měření, 
stanovení počtu měření apod. [1] [3]  

2.3 Normální (Gaussovo) rozdělení [4] 

Normální rozdělení je nejčastější rozdělení spojité náhodné veličiny a řídí se jím téměř většina 
všech náhodných veličin, nejčastěji se jedná o náhodné chyby měření.  

Normální rozdělení se často nazývá Gaussovo a obecný tvar křivky hustoty normálního 
rozdělení je vidět na obr. 1). Rozdělení má jeden vrchol, který je symetrický okolo střední 
hodnoty označující se řeckým písmenem 𝜇 a konce na obou stranách se přibližují k ose x, ale 
nikdy se osy nedotknou. Druhým parametrem, který popisuje normální rozdělení, je rozptyl 
označený 𝜎 . Pokud jsou oba parametry známy, lze pak lehce určit tvar rozdělení. Výsledný 
zápis pro toto rozdělení je 𝑁(𝜇, 𝜎 ).  

Normální rozdělení se graficky vykreslí pomocí Gaussovy křivky, která je popsána 
vztahem: 

𝑓(𝑥) =
∙√

∙ 𝑒 ∙   (1)  

kde,  𝜎 směrodatná odchylka základního souboru 

 𝜇 střední hodnota základního souboru 

 𝜎  rozptyl základního souboru 

 𝑥  výsledky měření. 
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Obr. 1) Normální rozdělení [5] 

2.4 Další pojmy [1] [6] 

V rámci metrologie se vyskytují další důležité pojmy, které jsou definovány v Mezinárodním 
technologickém slovníku TNI 01 0115. 

 
Měřená veličina – veličina, která je předmětem měření. 

Měřicí princip – jev, na kterém stojí měření. 

Měřicí metoda – popis logicky navazujících činností, které jsou použité během měření. 

Postup měření – podrobný popis prováděného měření, všech činností při daných principech  
a metodách měření. Postup zahrnuje i výpočty použity za cílem získání výsledku měření. 

Výsledek měření – hodnota, která se získá měřením a je přiřazená měřené veličině. 

Nejistota měření – jedná se o nezáporný parametr, který charakterizuje rozptýlení hodnot 
veličiny a je přidružený k měřené veličině. 

Naměřená hodnota veličiny – hodnota reprezentující výsledek měření.  

Pravá hodnota veličiny – je ve shodě s definicí veličiny, avšak tuto pravou hodnotu nelze 
nikdy určit, pouze se jí pomocí měření lze přiblížit. 

Kalibrace – soubor činností, kdy se za specifických podmínek stanoví vztah mezi hodnotami 
veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem či měřicím systémem a hodnotami 
realizovány etalonem.   

Návaznost měřidel – nepřerušená posloupnost přenosu hodnoty veličiny, která začíná 
etalonem nejvyšší přesnosti. 

Ověření – pod tímto pojmem se rozumí potvrzení, že dané měřidlo má požadované 
metrologické vlastnosti, které jsou specifikované v certifikátu (ověřovacím listu). Dokument 
nebo potvrzení vydává český metrologický institut nebo jiné autorizované metrologické 
středisko.   

Validace – potvrzení, že specifikované požadavky pro zamýšlené použití jsou přiměřené a byly 
splněny.  
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Měřidlo – je zařízení určené k měření, a to buď samostatně nebo v kombinaci s přídavnými 
zařízeními.  

Měřicí systém – soubor několika měřidel a dalších zařízení.  

Etalon – jedná se o ztělesněnou míru, měřidlo, měřicí přístroj nebo systém či referenční 
materiál sloužící k definování, realizování, uchování a reprodukci jedné nebo více hodnot 
veličiny pro referenční účely. 

Mezinárodní etalon – na základě mezinárodní dohody je uznávaný na celosvětové úrovni, aby 
sloužil jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné veličiny.  

Státní etalon – národním rozhodnutím je v dané zemi uznaný k tomu, aby sloužil jako základ 
pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné veličiny. 

Primární etalon – pod tímto pojmem se rozumí etalon, který má nejvyšší metrologickou 
přesnost. Hodnota tohoto etalonu je uznávána bez nutnosti návaznosti na další etalony stejné 
veličiny. [3] 

Referenční etalon – v dané organizaci či lokalitě je používán ke kalibraci etalonů. 

Pracovní etalon – obvykle se používá ke kalibraci, ověření nebo kontrole měřicích přístrojů, 
koncových měrek apod. Pracovní etalon je navázán na referenční etalon. 

2.5 Národní metrologický systém [6] [7] [8] 

Národní metrologický systém (zkráceně NMS) se ustanovil jako soustava právních  
a technických předpisů a prostředků. Na úrovni daného státu je zodpovědný za zajištění 
jednotnosti a správnosti měření a jednotlivých měřidel. 

Organizačním základem NMS jsou kalibrační laboratoře v podnicích a běžní uživatelé 
měřidel. Za nimi následují akreditované kalibrační laboratoře a vrcholem je právě zmiňovaný 
národní metrologický systém. Pro lepší představu o působnosti NMS a zainteresovaných 
subjektů je na obr. 2) znázorněno jeho schéma a dále pak popis jednotlivých organizací a jejich 
pracovní náplň. 



 

20 
 

 

Obr. 2) Národní metrologický systém [7]  

2.5.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Jakožto ústřední orgán v oblasti metrologie mimo jiné vydává předpisy, řídí podřízené 
organizace (ÚNMZ, ČMI) či vytváří návrhy koncepce rozvoje metrologie.  

2.5.2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Je součástí Ministerstva průmyslu a obchodu a mimo jiné zajišťuje legislativní činnost, spravuje 
technické předpisy a stanovuje, a zároveň zajišťuje realizaci, státního programu metrologie  
a kontroluje činnost Českého metrologického institutu. Další úlohou tohoto orgánu je 
zatupování České republiky v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích  
a vydávání norem ČSN, ČSN ISO a ČSN IEC.  

2.5.3 Český metrologický institut 
Hlavní úlohou je uchovávání etalonů, provádění metrologického výzkumu, certifikace 
referenčních materiálů. ČMI dále provádí státní metrologickou kontrolu měřidel a plní funkci 
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metrologického dozoru nad kalibračními a metrologickými středisky nebo nad subjekty, které 
zajišťují výrobu, opravu nebo montáž stanovených měřidel.  

2.5.4 Autorizovaná metrologická střediska 
Jedná se o organizace, které mají oprávnění ke státní kontrole měřidel a uchovávání etalonů. 
Zároveň jsou autorizované k provádění státního měření. 

2.5.5 Český institut pro akreditaci 
Zkráceně ČIA a jeho úkolem je posuzování odborné způsobilosti jednotlivých organizací 
působících v oblasti metrologie.  

2.6 Rozdělení měřidel [2] 

V oblasti metrologie je základním legislativním dokumentem Zákon o metrologii č. 505/1990 
Sb. a obsahuje sedm částí. V první části zákona je uvedeno rozdělení měřidel, které je 
následovné: 

 etalony, 
 pracovní měřidla stanovená, 
 pracovní měřidla nestanovená, 
 certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály. 

2.6.1 Etalony 
Definují se jako měřidlo sloužící k uchování a realizaci jednotek nebo stupnice dané veličiny a 
k přenosu na měřidla s nižší přesností. Jedná se o nejpřesnější ztělesnění dané veličiny  
a z tohoto důvodu tvoří základ v procesu návaznosti měřidel v organizaci.  

 Samotný etalon je pak rozdělený do několika různých skupin, jak je vidět na obr. 3).  
Etalony, které mají v rámci organizace nejvyšší přesnost (hlavní etalony) se kalibrují 
v kalibračních laboratořích nacházejících se v Českém metrologickém institutu nebo v různých 
akreditovaných kalibračních laboratořích. Každý etalon se po kalibraci nebo ověření označí  
a je uložen na místo s vhodnými podmínkami prostředí, odděleně od ostatních. Kalibrace se 
provádí po uplynutí platnosti předchozí lhůty.   

 Kalibrace přístrojů a měřidel v organizaci je zajištěna pomocí tzv. pracovních etalonů. 
Pracovní etalony se kalibrují pomocí hlavních etalonů, ale je možné využít externích laboratoří 
a zkalibrovat ho stejně jako hlavní.  

2.6.2 Pracovní měřidla stanovená 
Zákonem jsou stanovena k povinnému ověřování. Hlavním důvodem, proč tomu tak je, je ten, 
že tato kategorie měřidel se ze zákona používá např. v závazkových vztazích (prodej, nájem, 
darování věci apod.), při určování výše poplatků, tarifů, daní, sankcí apod.  Všechna stanovená 
měřidla, společně s dobou platnosti ověření, jsou uvedena ve vyhlášce 345/2002 Sb. 
ministerstva průmyslu a obchodu. Pracovní měřidla stanovená mají funkci ukazatele správnosti 
pro obě strany, který je kontrolován nezávislou třetí stranou.  

2.6.3 Pracovní měřidla nestanovená 
Pracovní měřidla nestanovená nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem. Jak už jejich název 
napovídá, používají se především ve výrobním procesu. Mají značný vliv na kvalitu výsledného 
produktu a je proto potřeba zajistit jejich správnost a jednotnost. Pracovní měřidla se pomocí 
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periodických kalibrací navazují na pracovní etalony, v některých případech i na hlavní. 
Kalibrace je v organizacích zajištěna rozdílným způsobem a může se i lišit vzhledem k typu 
měřidla. Provedení kalibrace v organizaci samotné má na starosti kontrolní a měrové středisko 
a v různých případech např. že organizace nemá prostředky pro kalibraci, je možné kalibraci 
provést externě u oprávněných subjektů. Po provedení kalibrace se měřidlo označí kalibrační 
značkou s platností provedené kalibrace.     

2.6.4 Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály 
Certifikovaný referenční materiál je takový materiál nebo látka, která má přesně stanovené 
složení a zároveň i vlastnosti. Jejich účelem je kalibrace přístrojů, určování vlastností materiálů 
nebo ověřování metod. 

2.7 Návaznost měřidel [6] [8]  

Spolehlivé měření má značný vliv na kvalitu výrobků a služeb. Význam, který se přikládá 
měření je především zásluhou norem, které prostřednictvím různých ustanovení a požadavků 
zaručují návaznost měřidel na státní a mezinárodní etalony. Jedná se například o normu ČSN 
EN ISO 9001, kde je specifikovaný systém managementu kvality. Návaznost měřicího zařízení 
na státní etalon je znázorněna na obr. 3). 

Důležitost návaznosti měřicího a zkušebního zařízení na státní etalony se odráží 
především na rostoucích požadavcích národních, a především mezinárodních, organizací. 
Zboží, které obdrží zákazníci od svých dodavatelů musí být všemi zúčastněnými měřeno tzv. 
„stejným metrem“, a zároveň existují i technické a právní důvody pro návaznost měřidel. Jinak 
řečeno, smluvní ustanovení se zákazníkem se musí dodržovat stejně jako zákony a předpisy.   

2.7.1 Hierarchie návaznosti měřidel 
Mezinárodní úroveň 

Na nejvyšší, mezinárodní úrovni, působí Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). 
Je to organizace, která přijímá rozhodnutí týkající se Mezinárodního systému jednotek (SI)  
a realizace primárních etalonů. Zodpovědnost za koordinaci rozvoje etalonů a údržby 
primárních etalonů má Bureau Internationel des Poids et Mesures (BIPM), což je Mezinárodní 
úřad pro váhy a míry.  

Národní úroveň 

Téměř v každé zemi jsou národní metrologické ústavy a představují nejvyšší metrologický 
orgán v dané zemi. Státní etalony, které většinou schraňují, bývají přímo navázané nebo jsou 
identické s primárním etalonem.  

Akreditované kalibrační laboratoře  

Podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, kde jsou sepsané všeobecné požadavky na kompetenci 
zkušebních a kalibračních laboratoří, příslušné orgány akreditují kalibrační laboratoře  
a podobné organizace. Jejich etalony jsou navázány na státní etalony a mnohdy provádějí 
kalibrace na požádání od třetích stran.  

Vnitropodniková kalibrace 

Veškeré vnitřní měřicí a zkušební zařízení, které se v podniku používá je pravidelně 
kalibrováno vzhledem k referenčním etalonům.   
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Obr. 3) Návaznost na státní etalon [6] 
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3 PŘESNOST MĚŘENÍ  

Norma TNI 01 0115 definuje přesnost měření jako těsnost shody mezi naměřenou hodnotou 
veličiny a pravou hodnotou měřené veličiny a vyjadřuje se s pomocí nejistot a chyb měření. 
Jedná se o pojmy, které jsou dále popsány v následujících podkapitolách. [1] 

3.1 Nejistoty měření [2] [8] 

Při vyhodnocování měření se používá tzv. nejistota měření. Nejistota měření představuje 
nezáporný parametr, který charakterizuje rozptýlení hodnot přiřazených k měřené veličině. 
Tento parametr se netýká pouze výsledků měření, ale uvádí se i u hodnot odečtených z měřicích 
přístrojů a v případě, že se ve výpočtech vyskytují konstanty, tak i u nich je nutné brát v potaz 
její nejistotu. Obecně se nejistota měření skládá z několika složek, které jí ovlivňují. Určování 
nejistot se provádí za předpokladu určitého rozdělení pravděpodobnosti, které udává pokrytí 
skutečné hodnoty nejistotou. Směrodatná odchylka představuje míru nejistoty a v praxi se 
standartní nejistoty dělí na nejistoty typu A a typu B.  

3.1.1 Standartní nejistota typu A 
Nejistota tohoto typu bývá nejčastěji způsobená náhodnými chybami a získá se 

statistickým vyhodnocením opakovaných měření. Výpočet je navázán na aritmetický průměr 
souboru a z toho vyplývá, že čím více opakování měření se provádí nebo čím menší je rozptyl 
opakovaných měření, tím menší je pak výsledná nejistota. Vztah pro standartní nejistotu typu 
A je: 

𝑢 =
√

 ,  (2)  

kde sx směrodatná odchylka, 

 n počet opakování. 

 Směrodatná odchylka se vypočítá ze vzorce: 

𝑠 = ∑ (�̅� − 𝑥 )   (3)  

 Při měření, kde je počet opakování n menší než 10, je spolehlivost značně snížena  
a z tohoto důvodu se nejistota typu koriguje podle následujícího vztahu: 

𝑢 = 𝑘 ∙ 𝑠 ,  (4)  
kde k  koeficient, který je závislý na počtu měření. Hodnoty koeficientu jsou v tabulce 
  Tab 1). 

Tab 1)  Závislost koeficientu k na počtu měření n 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 a 
více 

k 7 2,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1 

3.1.2 Standartní nejistota typu B  
Postup vyhodnocení standartní nejistoty typu B je založen na využití znalosti dílčích 

nejistot od různých zdrojů. Dílčí nejistoty lze získat na základě informací od výrobce 
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používaného měřicího zařízení, z předchozích zkušeností anebo nejistoty kalibrací uvedené na 
kalibračním listě apod.  

Pro případ měření délek je nutné brát v úvahu zejména následující vlivy: [9] 

- chyby měřidel, 
- teplotní deformace, 
- elastické deformace, 
- chyby v doteku, 
- vlivy obsluhy. 

Faktory vázané na použité měřicí vybavení: 

- nejistota kalibrace, 
- rozlišitelnost odečtu z přístroje atd. 

Vlivy okolního prostředí: 

- relativní vlhkost, 
- teplota, 
- talk a jeho změna, 
- elektrické nebo i magnetické pole atd. 

Vztah pro výpočet dílčích nejistot 𝑢  je: [10] 

𝑢 =  ∓
∆ ,

 ,  (5)  

kde  ∆𝑍 ,  maximální odchylka dílčí nejistoty 

𝜒  koeficient, který odpovídá příslušnému typu rozdělení. Pro příklad 

normálnímu rozdělení odpovídá 𝜒 = 3, rovnoměrné má hodnotu koeficientu 𝜒 = √3 
a pro trojúhelníkové 𝜒 = 2,45 apod. 

Celková standartní nejistota typu B se pak vypočítá ze vztahu: 

𝑢 = ∑ 𝑢  ,  (6)  

kde  𝑢  dílčí nejistota. 

3.1.3 Kombinovaná standartní nejistota 
Jelikož se ve většině případech vyskytují obě nejistoty zaráz, byla zavedena 

kombinovaná standartní nejistota 𝑢 , která je kombinací dvou výše zmíněných. Vztah pro 
výpočet je pak: 

𝑢 = 𝑢 + 𝑢   (7)  

3.1.4 Rozšířená (celková) standartní nejistota 
Pro větší pravděpodobnost výskytu skutečné hodnoty se zavádí celková nejistota, která 

se vypočítá ze vztahu:  

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 ,  (8)  

kde  𝑘  koeficient rozšíření. 

 U velké většiny kalibrací lze předpokládat, že rozložení hodnot je podle normálního-
Gaussova rozložení. Doporučuje se používat koeficient rozšíření 𝑘 = 2 pro předpoklad, že se 
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pravá hodnota nachází v intervalu s pravděpodobností přibližně 95 %. Pokud se předpokládá 
jiná pravděpodobnost než 95 %, použije se jiná hodnota koeficientu 𝑘 , a to podle následující 
tabulky Tab 2). 

Tab 2)  Hodnoty koeficientu rozšíření pro normální rozdělení   
Pravděpodobnost [%] Koeficient rozšíření 𝒌𝑼 [-] 

68,27 1 

95,45 2 

99,00 2,58 

99,73 3 

3.2 Chyby měření 

Při měření je nutné počítat i s chybou, jelikož měření nikdy neprobíhá v ideálních podmínkách. 
Výsledná hodnota je vždy s chybou, kterou lze popsat jako rozdíl mezi pravou hodnotou a tou, 
kterou jsme naměřili. Chyby lze rozdělit na náhodné, systematické a hrubé chyby. Podle 
možnosti chyby eliminovat se dále dělí na odstranitelné a neodstranitelné. [6] [11] Na obr. 4) 
je znázorněno grafické vyjádření chyb měření.   

 

Obr. 4) Grafické vyjádření chyb měření (∆  – systematická chyba, 𝛿 – náhodná chyba, 
∆ - chyba měření, 𝜇 – střední hodnota) [10] 

3.2.1 Náhodné chyby 
Náhodné chyby se vyskytují při každém měření a nelze je nijak odstranit. Jejich příčinou 

jsou náhodné a nekontrolovatelné vlivy prostředí, vliv operátora, jeho nezpůsobilost apod. 
V praxi je možné náhodnou chybu pouze odhadnout. [11] 

Pokud chceme náhodnou chybu co nejvíce eliminovat (snížit), je potřeba provést větší 
počet opakování měření.  
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3.2.2 Systematické chyby 
Základní vlastnost systematických chyb je taková, že při opakovaném měření za 

stejných podmínek se projevují stále stejným způsobem a za další je znám jejich zdroj a lze ji 
vyčíslit.   

Po identifikaci zdroje a vyčíslení, jejich výskyt lze odstranit pomocí změny některých 
z podmínek měření. Vymění se měřicí přístroj, měření provede jiný operátor apod. Další 
možností, jak eliminovat systematickou chybu, je korekce. V podstatě se jedná o to, že velikost 
systematické chyby se odečte od výsledku. Kompenzace, neboli automatická korekce, je  
proces, kde velikost systematické chyby je zanesena do měřicího procesu. [11] 

3.2.3 Hrubé chyby 
Jsou nejčastěji způsobeny chybami operátora. Jedná se například o špatný zápis 

indikované hodnoty, chybný odečet údaje, chybná manipulace s měřicím přístrojem nebo vada 
na přístroji apod. Správně navržený systém měření by měl hrubé chyby eliminovat. Pokud se 
však v souboru naměřených hodnot hrubá chyba vyskytuje, musí se ze souboru vyloučit a až 
po odstranění všech hrubých chyb je možné data vyhodnotit. [11] 
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4 METROLOGICKÁ KONFIRMACE 

Metrologická konfirmace je soubor činností navržených tak, aby zajistily správnost a jednotnost 
výsledků měření u používaných měřicích zařízení. Dalším účelem metrologické konfirmace je 
včasné odhalení nedostatků, zabránění nepřípustným chybám a následně realizování 
potřebných opatření k nápravě. Mezi úkony, které spadají pod metrologickou konfirmaci, patří 
především kalibrace a ověřování měřicího vybavení a provádí se v pravidelných  
intervalech, které se stanoví po posouzení všech faktorů majících vliv na správnou činnost 
měřidla. [12]  

V rámci metrologické konfirmace se stanovují metrologické charakteristiky 
(požadavky), které jsou specifikovány zákazníkem a specifikují se i metrologické 
charakteristiky. [2] 

4.1 Metrologické požadavky zákazníka 

Takové metrologické požadavky, které si stanoví sám zákazník vzhledem k povaze výrobku  
a výrobnímu procesu a musejí být splněny. Požadavky na produkt pak slouží ke specifikování 
vhodného procesu měření a s tím spojené použití měřicího vybavení, které obsluhuje 
zaměstnanec s vhodnou kvalifikací a dovednostmi. [13]   

4.2 Metrologické charakteristiky 

Měřicí vybavení a jeho charakteristiky mají významný vliv na výsledek měření. Charakteristiky 
měřicího vybavení musejí být odpovídající pro plánovaná použití a přispívají k výsledné 
nejistotě měření. Norma ČSN EN ISO 10012 uvádí několik příkladů charakteristik, mezi které 
patří: [13] 

- rozsah, 
- chyba správnosti, 
- opakovatelnost, 
- stálost, 
- hystereze, 
- drift, 
- vlivy ovlivňujících veličin, 
- rozlišitelnost, 
- práh pohyblivosti, citlivosti, 
- chyba, 
- mrtvé pásmo. 

4.3 Ověřování a kalibrace 

Ověřování stanovených měřidel potvrzuje správnost metrologických vlastností. Ověření 
provádí Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko. Po provedení 
ověření stanoveného měřidla se vystaví ověřovací list nebo se označí specifickou úřední 
značkou. Je však možné použít obě metody a pouze po dobu platnosti ověření lze ze zákona 
stanovené měřidlo používat. [14] 
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U ostatních měřidel, jako jsou pracovní měřidla nestanovená a etalony, neprobíhá 
kontrola správnosti měření ověřováním, ale kalibrací. Kalibraci v organizacích má ve velké 
většině případů na starosti metrolog, který mimo jiné vede evidenci měřidel a kontroluje lhůty 
rekalibrací. Tyto lhůty se určují na základě různých parametrů a záleží např. na typu a druhu 
měřidla, požadované přesnosti měření, opotřebení, pracovních podmínkách a stáří měřidla nebo 
jednoduše na doporučení od výrobce apod. Stejně jako u ověření i u kalibrace je po provedení 
potřeba vystavit dokument jako důkaz. Tento dokument se nazývá kalibrační list, kde jsou 
uvedené výsledky měření a nejistoty a kalibrované měřidlo se navíc označí tzv. kalibrační 
značkou. [2] [14] 

4.4 Justování 

Justování měřidla vyjadřuje činnost, která spočívá v uvedení měřicího zařízení nebo přístroje 
do funkčního stavu vhodného k jeho používání. Může se jednat např. o nastavení hardware  
a software, které zajišťují správnost použití měřidla apod. Justování provádí výrobce měřidla 
nebo v některých případech i autorizovaný servis. [11] 

4.5 Vyhodnocení výsledku kalibrace [15]  

Po provedení kalibrace měřidla je výsledkem kombinace výsledku měření a nejistoty měření. 
Ve výsledku mohou nastat různé situace znázorněné na obr. 5). Možné situace jsou: 

a) Shoda s požadavky – výsledek měření, společně s vypočítanou nejistotou 
měření, se nachází uvnitř intervalu, který stanoví shodu měřidla s požadavky. 
Závěrem je, že měřidlo je způsobilé k měření. 

b) Neshoda s požadavky – případ, kdy výsledek měření, včetně nejistoty přesahuje 
limitní hranici intervalu. Takové měřidlo pak nesplňuje požadavky a měřidlo se 
vyřadí nebo se provede jeho oprava. 

c) Ani shoda, ani neshoda – z různých důvodů nelze určit ani jeden případ. 
Výsledek měření může být takový, že leží mimo specifikace, ale interval sem 
spadá. Další možnost je, že výsledek leží těsně u stanovené mezi a větší část 
nejistoty přesahuje mez.  U takového měřidla se pak rozhoduje o dalších krocích 
a buď se provede opakování kalibrace s větším počtem měření, změní se 
kalibrační postup, ale neměla by se zmenšovat pravděpodobnost pokrytí která 
nesmí být nižší než 95 %. [16] 
 

 

Obr. 5) Vlivy nejistot na schopnost prokázání shody s požadavky [16] 
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4.6 Vyjádření výsledku měření v kalibračních listech [17] 

Vyjadřování se řídí dle dokumentu EA 4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích, který 
je ve shodě s publikací nazývanou Guide to the Expression of Uncertainty on Maesurement. 
Součástí výsledku provedeného měření nebo kalibrace je nejistota měření. Jedná se o parametr, 
který určuje kvalitu měření a celkový výsledek měření se zapíše ve tvaru:  

𝑌 = 𝑦 ± 𝑈,  (9)  
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5 SOUVISEJÍCÍ NORMY  

V oblasti managementu měření a kalibrace a zkušebních laboratoří existují technické normy, 
kterými je nutné se řídit. 

5.1 ČSN EN ISO 10012 

Norma ČSN EN ISO 10012 – Systém managementu měření popisuje požadavky na systém 
managementu měření, realizaci procesu měření a měřicí vybavení. Efektivní systémem dále 
zabezpečuje způsobilost měřicího vybavení a procesů k jejich plánovanému použití. Hlavním 
cílem managementu měření je kvalita produktu a řízení rizika, jako prevence neshodných 
výsledků měření. Systém používá metody základního ověřování vybavení, ale i statistické 
metody u řízení procesu měření. [13] 

Pojem „proces měření“ má v této normě význam fyzické činnosti při měření. Jedná se 
např. o návrh, vývoj či zkoušku ve výrobě nebo při kontrole. [13] 

Zajištění specifických metrologických požadavků, vycházejících z požadavků na 
produkt, je základním předpokladem pro budování systému managementu měření. Požadavky 
na měření od zákazníka musí být stanoveny ještě před začátkem prací na konkrétní službě nebo 
výrobku. Požadavky na měřicí zařízení a procesy se vyjadřují jako největší dovolená chyba, 
rozsah, stálost, nejistota, citlivost, stabilita, zručnost obsluhy, anebo okolní podmínky prostředí. 
[7] 

Model samotného systému managementu měření je vyobrazen na obr. 6) a skládá se 
z několika různých procesů. 

 

Obr. 6) Model systému managementu měření [13] 
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5.2 ČSN EN ISO/IEC 17025  

Tato technická norma slouží k posouzení způsobilosti zkušebních laboratoří. Obsahuje 
požadavky, které slouží jako důkaz o schopnostech laboratoří pracovat kompetentně  
a poskytovat platné výsledky. Laboratoře, které splňují požadavky této normy, pracují 
v souladu se zásadami ISO 9001 a zaručují kvalitu. Norma popisuje obecné požadavky na 
laboratoř (nestrannost a důvěrnost) a dále pak požadavky na vybavení laboratoří, pracovníky, 
používané metody i požadavky na kalibrační listy. [18] 

Stejně jako u ostatních norem v oboru řízení jakosti, i u normy ČSN EN ISO/IEC 17025 
se požaduje pravidelné provádění interních auditů. Dalším požadavkem a očekávaným krokem 
je neustálé zlepšování a technický pokrok v daném oboru. [19] 

5.2.1 Požadavky na kalibrační listy [18] [20] 
Kalibrační list by měl obsahovat následující údaje: 

a) název kalibrační laboratoře a její adresu, 
b) místo, kde se prováděly laboratorní činnosti, včetně činností prováděných u zákazníka 

apod., 
c) každá strana musí být očíslovaná, uvede se celkový počet stran,  
d) jméno a kontaktní údaje zákazníka, 
e) informace o kalibrovaném měřidle (název, výrobce apod.) a jeho identifikační číslo, 

popřípadě i stav kalibrované položky, 
f) datum přijetí kalibrované položky, datum provedení kalibrace a datum vystavení 

kalibračního listu, 
g) identifikace použitého kalibračního postupu, 
h) výsledek měření a nejistotu výsledku měření, která je uvedená ve stejné jednotce jako 

měřená veličina nebo v některých případech v relativním vyjádření k měřené veličině 
(např. v procentech), 

i) podmínky prostředí, za kterých se prováděla kalibrace, které mají vliv na výsledky 
měření, 

j) prohlášení, jak jsou měření metrologicky návazná (etalony, které se použily při 
kalibraci), 

k) výsledky před a po opravě nebo adjustaci, pokud jsou k dispozici, 
l) tam, kde to má význam zapíše se i výrok o shodě s požadavky nebo specifikacemi, 
m) názory, komentáře atd., 
n) jméno pracovníka, který prováděl kalibraci, jméno a podpis (vedoucího) pracovníka  

a případně i razítko kalibrační laboratoře. 

5.2.2 Kalibrační laboratoř 
Kalibrační laboratoře lze rozdělit podle různých kritérií, ale velmi často se dělí podle oboru 
prováděného měření anebo podle počtu pracovníků. Čím větší je laboratoř, a čím více 
pracovníků je v dané kalibrační laboratoři, tím je i vyšší jejich technická úroveň. Podle 
zaměření kalibrační laboratoře lze rozdělit na: [19] 

- vědecké laboratoře – provádí vlastní výzkum a věnují se více vzdělávání a studiu, 
vědecké laboratoře pracují s daleko menší nejistotou, pracovníci jsou ve funkci garantů 
dané veličiny, mají více signátorů atp., obvykle se jedná o pracoviště národních 
metrologických institutů,   
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- laboratoře zaměřené na běžnou praxi – typicky jsou to laboratoře v průmyslu, používají 
komerčně dostupné etalony a pracují s nejistotou vycházející z jeho specifikace, 
většinou má laboratoř pouze jednoho signátora a rekalibrační intervaly jsou kratší, a to 
obvykle jeden rok.   

V případě, že je kalibrační laboratoř součástí větší organizace, která provádí i jiné 
činnosti, je organizace povinna určit odpovědnosti všech pracovníků, kteří se podílejí na 
provádění kalibračních činností. Je velice důležité, aby kalibrační laboratoře měly k dispozici 
proškolené pracovníky, kteří mají potřebné znalosti, pravomoci a zdroje k plnění svých 
povinností. Všechny etalony, které se používají při kalibraci musí být metrologicky navázané 
na etalony vyššího řádu. Laboratoře často využívají i externích kalibračních služeb a v takovém 
případě musí být tyto laboratoře schopny dokázat způsobilost měření a současně i návaznost na 
etalony. [18] [21] 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU KALIBRACÍ 

Hlavním cílem každé společnosti je produkovat výrobky, jejichž kvalita je na co nejvyšší  
úrovni, a především pak ve výsledku spokojený zákazník. V celém procesu výroby je oddělení 
metrologie, a spolupráce s dalšími jednotlivými odděleními v organizaci, nepostradatelnou 
součástí.  

 Samotné oddělení metrologie mimo jiné zajišťuje správnost měření ve výrobě 
(nastavení správného a vhodného procesu měření) a s tím i spojené řízení nezbytných kalibrací 
všech měřidel, které se ve společnosti používají. Správně provedené měření ve všech činnostech 
výroby a kontrola výsledných produktů je pro úroveň výsledné kvality klíčová.  

6.1 Kalibrační laboratoř (současnost) 

Společnost momentálně zaměstnává téměř 160 zaměstnanců a zabývá se výrobou komponent 
pro automobilový průmysl.   

Proces výroby rozdělen na několik operací (třískové obrábění, montáž komponentů 
apod.) a celý proces je podpořen a vybaven jednoduchými měřicími prostředky jako jsou pevné 
kalibry, speciální měřicí přípravky, ale i měřicími přístroji. Ve firmě se nachází i tzv. pracoviště 
technické kontroly, kde proškolení pracovníci provádí především kontrolu rozměrů, a to podle 
požadavků dané technické dokumentace. [22] 

Interní kalibrace měřidel ve společnosti probíhá ve speciálně vybavené místnosti v tzv. 
kalibrační laboratoři s pomocí firemních etalonů, které jsou navázané na etalony Českého 
metrologického institutu. V současnosti se laboratoř zabývá kalibrací pouze pracovních 
měřidel, a to konkrétně posuvných měřidel a mikrometrů. Kalibrace zmíněných měřidel probíhá 
vždy jednou ročně, a to podle konkrétních kalibračních postupů. Ostatní měřidla, používaná ve 
výrobě, jsou kalibrována externí firmou. Jedná se o souřadnicový měřicí přístroj, koncové 
měrky a momentové klíče. Hlavním důvodem, proč se využívá služeb externí firmy, jsou 
finance a nízký počet zmíněných měřicích přístrojů. Pořízení vybavení ke kalibraci a proškolení 
zaměstnanců by bylo tím pádem značně neefektivní. Externě se kalibrují i zmíněné pevné 
kalibry. 

Na oddělení pracují tři odborní pracovníci a jeden z nich zastává funkci hlavního 
metrologa. Laboratoř je v komplexu firmy umístěna na druhém podlaží s orientací na severní 
stranu a je rozdělena na tři samostatné části každá o rozloze zhruba 40 m2. Jedna z místností 
slouží jako dílna, kde se měřidla připravují na kalibraci. Probíhá zde např. očištění měřidel od 
maziv, demontáž apod. Orientace laboratoře na severní stranu je z hlediska možnosti ovlivnění 
teploty ideální, avšak umístění v patře může mít za následek otřesy, které pak negativně ovlivní 
kvalitu provedeného měření (kalibrování). Samotné místnosti jsou dále vybaveny teploměrem, 
měřidlem vlhkosti a klimatizací, které společně zajištují stálost podmínek. V laboratoři by se 
měla udržovat stálá teplota (21 ± 1) °C a relativní vlhkost (30 ± 60) %. [23] 

Teplota a vlhkost se v současnosti v laboratoři zaznamená ručně. Do příslušného 
dokumentu, který je umístěný vedle teploměru a vlhkoměru, se vždy před začátkem kalibrace 
zapíše datum, čas a aktuální hodnoty pro teplotu a vlhkost.    
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6.2 Zaměstnanci laboratoře  

Dle požadavků normy ČSN EN ISO 10012 má za úkol management stanovit, a především 
zdokumentovat odpovědnost zaměstnanců zainteresovaných v managementu měření. 
Zaměstnanci musí prokázat, že jsou schopni provádět zadané úkoly a z tohoto důvodu je 
zapotřebí zajistit potřená školení pro oblast jejich působnosti. [13] 

 Pravidelná školení zajišťuje Český metrologický institut a každý ze zaměstnanců si musí 
být vědom svých povinností a dopadu jejich činností na výslednou kvalitu produktu. 

6.3 Metrologický řád společnosti 

Oddělení metrologie se nezabývá pouze kalibrací měřidel a veškerými metrologickými 
činnostmi v organizaci, ale vypracovává i důležitý dokument tzv. Metrologický řád společnosti. 
Tento dokument definuje a popisuje postupy pro používání měřidel, jejich kalibraci a celkovou 
organizaci metrologie. Dokument určuje jednotlivé organizační a technické úkony počínající 
nákupem měřidla, uvedením do provozu a končící likvidací měřidla. Jelikož má tento dokument 
status směrnice, musí se metrologickým řádem řídit všechny úseky a oddělení v organizaci  
a platí pro všechny zaměstnance pracujících v oblasti metrologie.   

Při vytváření metrologického řádu společnosti je nezbytná spolupráce metrologa 
s organizačním útvarem a samozřejmě i s oddělením kvality. Nezbytnou součástí řádu je 
definice a rozlišení vlastníka a uživatele měřidla. Vlastníkem se rozumí např. samotné 
metrologické středisko (oddělení) nebo výrobní úsek. Uživatelé jsou pak zaměstnanci, kteří 
mají dané měřidlo zapůjčeno. Každý podnik si vzhledem ke svým organizačním předpisům 
může metrologický řád vytvořit jinak. [24] 

Obsah metrologického řádu společnosti je následovný: [24] [20] 

1. Základní ustanovení – obsahuje popis účelu, seznam použitých zkratek a definici 
základních pojmů. 

2. Organizační ustanovení – předpisy a normy, které souvisejí s metrologickým řádem.  
3. Organizace metrologie v podniku – popis metrologického systému v organizaci, 

odpovědností metrologických pracovníků a jejich úkoly. 
4. Měřidla – souhrn a rozdělení používaných měřidel, jejich definice a účel používání. Dělí 

se na etalony, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená, pracovní 
měřidla a certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály. 

5. Ověřování a kalibrace měřidel – popis stanovení rekalibračních intervalů, přezkušování, 
zda se provádí interní nebo externí kalibrace a ověření apod. Je zde i určeno, kdo má za 
provedení jednotlivých činností zodpovědnost.  

6. Vedení záznamů o provedených kontrolách měřidel – zodpovědná osoba a popis obsahu 
záznamu. 

7. Evidence měřidel a měřicích zařízení – počítačová evidence. Program, ve kterém se 
v daném podniku evidují měřidla.  

8. Označení a identifikace měřidel – je zde specifikováno jakými údaji musí být měřidla 
v podniku označena.  

9. Postupy a zásady při používání měřidel a měřicích zařízení. 
10. Postup při nákupu nového měřidla nebo měřicího zařízení. 
11. Postup při vyřazení měřidla nebo měřicího zařízení. 
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12. Odpovědnosti za metrologické činnosti – rozdělení a popis odpovědností a pravomocí 
jednotlivých pracovníků. 

13. Závěrečné ustanovení a přílohy – vzory používaných formulářů a dokumentů 
(protokoly, kalibrační listy apod.), metrologické štítky měřidel atd.   

6.4 Identifikace a evidence měřidel 

Každé měřidlo, které se v dané společnosti nachází a používá musí být jasně a zřetelně 
označeno a evidováno. Označení měřidel se zabezpečuje pomocí štítku s výrobním číslem  
a dále i značkou, která určuje platnost kalibrace. Evidence měřidel je seznam, který je 
spravován a veden pomocí speciálního softwaru. Přístup do zmiňované aplikace mají pouze 
metrologové, kteří zároveň prošli školením, jak daný SW používat.   

6.5 Měřicí vybavení 

Společnost vlastní souřadnicový měřicí stroj (zkráceně SMS), momentové klíče, posuvná 
měřidla, mikrometry, nástavné kalibry a koncové měrky. Všechno nezbytné vybavení, které 
organizace vlastní a používá se, musí být evidované podle kritérií, které jsou zapsané 
v předchozí kapitole. Konkrétní počty zmíněných měřidel jsou vypsány v tabulce Tab 3). 

Tab 3)  Počty měřidel nacházející se v dané společnosti 
Typ měřidla Počet 

Souřadnicový měřicí stroj 2 ks 

Momentové klíče 12 ks 

Posuvná měřidla digitální 124 ks 

Třmenové mikrometry digitální 112 ks 

Koncové měrky 20 ks 

Sady koncových měrek 2 ks 

Sada nastavovacích kroužků 1 ks 

Nástavné kalibry 156 ks 

 

Pro měřidla, která se kalibrují ve firemní laboratoři jsou zajištěny etalony. Výběr 
etalonové sady závisí na druhu kalibrovaného měřidla, rozsahu a přesnosti. Kalibrační laboratoř 
vlastní dvě sady koncových měrek a pár nastavovacích kroužků.  

Ke kalibraci digitálních posuvných měřidel, které jsou v rozsahu 0 – 150 mm slouží 
koncové měrky, které jsou na obr. 7). Tyto měrky jsou od firmy Somet s třídou přesnosti 2  
a sada obsahuje měrky od 0,5 mm do 100 mm. Pro kontrolu vnitřních rozměrů slouží 
nastavovací kroužky od firmy Kinex o průměru 4 mm a 25 mm. Kroužek je vyobrazen na obr. 
8).  
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Obr. 7) Sada koncových měrek pro kontrolu posuvných měřidel 

 

Obr. 8) Nastavovací kroužek pro kontrolu vnitřních rozměrů [25] 

Kalibrace digitálních třmenových mikrometrů o měřicím rozsahu 0-25 mm je zajištěna 
sadou koncových měrek o rozměrech 2,5 mm až 25 mm od firmy Mitutoyo (obr. 9). Třída 
přesnosti je v tomto případě 1 a sada navíc obsahuje i speciální interferenční sklo, které slouží 
pro kontrolu rovnoběžnosti ploch.  

 

Obr. 9) Sada koncových měrek pro kontrolu třmenových mikrometrů 
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6.6 Dovolené chyby u kalibrovaných dílenských měřidel 

Celková dovolená chyba u jednotlivých měřidel bývá zpravidla uvedena v technickém listě 
měřidla a je závislá na měřicím rozsahu.  

V tomto případě, u digitálního posuvného měřidla o měřicím rozsahu 150 mm je 
dovolená chyba rovna 0,02 mm a platí pro každý ze způsobů měření, tzn. vnější měření, vnitřní 
i hloubkoměr. Pro mikrometrický šroub u třmenového digitálního mikrometru o měřicím 
rozsahu 25 mm je celková dovolená chyba stanovena na 0,004 mm.  

Kontrola za pomoci koncových měrek probíhá vždy v několika různých bodech, a to po 
celém měřicím rozsahu.  
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7 NÁVRH KALIBRAČNÍ LABORATOŘE 

Kalibrační laboratoř, která se nachází v objektu byla doposud schopna poskytovat kvalitní 
služby, a to i přes její ne zcela vhodné umístění. V posledních měsících však došlo k nárůstu 
objednávek a ke zvýšení požadavků na výrobu. Jelikož se kalibrační laboratoř nachází v patře 
byla zde pravděpodobnost, že tento nárůst negativně ovlivní průběh kalibrace.  Aby bylo možné 
i nadále zajistit co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb, bylo rozhodnuto o přestěhování 
kalibrační laboratoře do přízemních prostor. 

Další změnou by mělo být i snížení počtu zaměstnanců na oddělení ze tří na dva. Jeden 
na pozicí hlavního metrologa a druhý jako pracovník měrového střediska.   

 Při vytváření návrhů a plánů kalibrační laboratoře se lze řídit směrnicí VDI/VDE 2627. 
Směrnice mimo jiné popisuje faktory v místnosti, které mohou ovlivnit kvalitu měření. Součástí 
dokumentu je několik formulářů, s jejichž pomocí lze určit požadavky na velikost místnosti, 
pořádkový systém, osvětlení apod. Hlavním úkolem této směrnice je rozdělení laboratoří do 
jednotlivých tříd. Celkově se jedná o pět tříd s tím, že pro třídu jedna platí nejvyšší nároky.  [26] 

7.1 Pracovní prostory a vybavení 

Nové umístění laboratoře bude v přízemí komplexu a s orientací opět na severní stranu. Pro 
laboratoř budou dostačující pouze dvě samostatné místnosti, jedna hlavní o rozloze 40 m2  

a druhá o rozloze zhruba 30 m2. Větší z místností bude sloužit jako hlavní kalibrační místnost. 
V místnosti budou zajištěny dva pracovní stoly, kde bude probíhat kalibrace třmenových 
mikrometrů a posuvných měřidel a další dva pracovní stoly pro zaměstnance kalibrační 
laboratoře. V laboratoři bude regál na potřebnou dokumentaci a na odkládání měřidel. Před 
kalibrací měřidel je potřeba zajistit temperování jejich teploty a pro tento případ zde bude 
umístěn odkládací stůl. Druhá místnost bude pak opět sloužit jako dílna, kde se budou provádět 
potřebné úkony před kalibrací. Jedná se především o očištění od případných maziv a nečistot 
apod. Místnost bude taktéž vybavena regálem pro odkládání měřidel a pomůcek a pracovním 
stolem. 

Postup a software pro evidenci a identifikaci měřidel zůstává stejný, jak je zmíněno 
v kapitole 6.4. Stejně je tomu tak u vybavení potřebného ke kalibraci zmiňovaných měřidel, 
které je prozatím dostačující, a proto i v nové laboratoři se budou i nadále používat etalony 
zmíněné v kapitole 6.5.  

7.2 Podmínky prostředí 

V laboratoři je nutné zajistit stálost pracovních podmínek, a to především teploty a vlhkosti. 
Hodnota pro teplotu (21 ± 1) °C a pro relativní vlhkost (30 ± 60) % budou stejné jako v současné 
laboratoři. 

Stávající laboratoř je vybavena klimatizací kazetového typu zobrazena na obr. 10), která 
vhodně a rovnoměrně rozptyluje vzduch v místnosti. Pro novou laboratoř se proto použije 
klimatizace stejného typu. [27] 

V současnosti probíhá zaznamenávání aktuální teploty a vlhkosti ručně. Záznamy se 
však mohou lehce ztratit a dohledatelnost předchozích pracovních podmínek je také značně 
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obtížná. Pro budoucí laboratoř se proto pořídí speciální zařízení pro záznam teploty a vlhkosti 
vzduchu. 

Záznamník teploty a vlhkosti daný záznam provádí do energeticky nezávislé 
elektronické paměti. Zaznamenané údaje lze kdykoliv přenést do počítače s pomocí USB-C 
rozhraní. Příklad takového záznamníku je na obr. 11). Záznamník má požadovanou 
metrologickou návaznost, která vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. [28] 

 

 
 

Obr. 10) Příklad klimatizace kazetového typu [27] 

 

 

Obr. 11) Záznamník teploty a vlhkosti [28] 

7.3 Pravidla pro používání měřidel 

Metrologický řád obsahuje i kapitolu s popisem postupů, povinností a zásad, které musí běžný 
uživatel dodržet při používání zkalibrovaných měřidel. Do těchto pravidel musí být zahrnut  
i velmi důležitý faktor, a to že používaná měřidla musí mít platnou kalibraci.  

Body, kterými by se měl řídit každý uživatel měřidla jsou následovné: [29] 

a) uživatel zodpovídá za správné zacházení s měřidlem, a především dodržování 
postupů uvedených v návodech výrobců konkrétního měřidla, 
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b) uživatel zodpovídá za uchovávání měřidla a jeho ochranu před poškozením 
způsobeným neoprávněným použitím, 

c) měřidlo se používá pouze za účelem jeho použití, 
d) provádí údržbu měřidla podle návodu od výrobce, 
e) sleduje technický stav (mechanické poškození) a metrologický stav měřidla (měřidlo 

je označené kalibračním štítkem, kontroluje ukončení platnosti kalibrace), pokud 
měřidlo vykazuje špatný technický stav nebo není vyhovující metrologický stav, je 
uživatel tuto skutečnost povinen neprodleně nahlásit nadřízenému pracovníkovi, 

f) k měření se nesmí používat měřidla, která nejsou evidovaná, označená kalibračním 
štítkem nebo jsou poškozená.  

7.4 Kalibrační postupy  

Kalibrační laboratoř v rámci svého oboru působení používá pro kalibrace dané postupy  
a metody, které musí být pro všechny zaměstnance kalibrační laboratoře snadno dostupné  
a aktualizované. To stejné platí i pro příslušné normy. Kalibrační metody, které se doposud 
používají je nutné zaktualizovat, aby lépe splňovali potřeby zákazníků. Návrhy kalibračních 
postupů jsou popsané v následující kapitole.





 

47 
 

8 NÁVRH KALIBRAČNÍCH POSTUPŮ  

8.1 Kalibrační postup pro posuvné měřidlo digitální 

Tento kalibrační postup slouží jako návod, s jehož pomocí lze kalibrovat i rekalibrovat digitální 
posuvná měřidla s rozlišitelností 0,01 mm a v měřicím rozsahu 0 mm až 150 mm.  

1. Vybavení potřebné ke kalibraci 
- Sada koncových měrek s 1. nebo 2. třídou přesnosti, 
- příslušenství k ošetření koncových měrek, 
- kontrolní (nástavné) kroužky,  
- nožové pravítko 125 mm,  
- příměrná deska, 
- teploměr, s hodnotou jednoho dílku minimálně 0,2 °C, 
- vlhkoměr, 
- lupa se zvětšením minimálně 6 x, 
- šroubováky, 
- keramický brousek, jemný smirkový papír, lapovací papír, 
- čistící prostředky a další příslušenství (miska, utěrky, lékárenský benzín a štětec), 
- mazací a konzervační prostředky (např. lékařská vazelína). 

Všechna použitá měřidla a současně i pomocná měřicí zařízení musí být navázána na 
etalon (vhodného rozsahu a přesnosti) a musí mít platnou kalibraci.  

2. Podmínky kalibrace 
- Teplota prostředí 21 °C ± 1 °C, která se změří před začátkem kalibrace i po 

provedení, 
- vlhkost vzduchu 50 % ± 15 %, změří se před začátkem kalibrace, 
- rozdíly teplot kalibrované posuvky a etalonu musí být co nejmenší, a proto se 

posuvka i etalon umístí na několik hodin, před začátkem kalibrace, do kalibrační 
laboratoře. Před začátkem kalibrace se změří rozdíly teplot pomocí dotykového 
teploměru. 

3. Proces kalibrace 
a) Nejprve je nutné posuvné měřidlo očistit, a to s pomocí lékařského benzínu. 

Současně se odstraní původní kalibrační značka a měřidlo se hadříkem vytře do 
sucha. Následuje kontrola na mechanické poškození. Měřicí plochy nesmí být nijak 
poškozeny (poškrábány). Poškozené měřicí plochy se upraví např. lapovacím 
papírem. Ověří se šrouby na utahovacím ústrojí a místa napadená korozí se očistí 
smirkovým papírem. Zkontroluje se označení měřidla.  

b) Následuje funkční zkouška, kdy se zkontroluje plynulost pohybu posuvné části přes 
celý rozsah. Posuv musí být bez zadrhávání a s minimální vůlí. Při zaaretování 
posuvné části na konkrétní hodnotě se nesmí hodnota změnit. Digitální posuvné 
měřidlo musí po zapnutí zobrazovat hodnotu. Pokud je baterie vybitá, vymění se.   

c) Rovnoběžnost a přímost měřicích ploch (pro vnější měření) se kontroluje průsvitem, 
kdy jsou obě měřicí plochy přitištěny k sobě. Kontrolu lze provést i s pomocí 
koncových měrek. Po zatažení ustavujícího šroubu musí být rovnoběžnost měřicích 
ploch zachována. Úchylka rovnoběžnosti měřicích ploch nesmí být větší než 0,03 
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mm u posuvek s nonickou diferencí 0,01 mm. Pro určení celkové chyby vnějšího 
měření se provede pět měření v různých místech. Vnitřní měření se pak provádí 
v jednom místě rozsahu posuvky za pomoci nástavných kroužků. Kontrola 
hloubkoměru se provede na příměrné desce s pomocí dvou koncových měrek  
o stejné jmenovité hodnotě.  

d) Na závěr se vyhodnotí kalibrace. Naměřené hodnoty se zanalyzují a provede se 
výpočet. Úchylky společně s rozšířenou nejistotu měření U se zaznamenají do 
kalibračního listu a porovnají se s dovolenými chybami. Rozhodne se, zda měřidlo 
vyhovuje požadavkům. Pokud ano, opatří se kalibrační značkou s datem platnosti 
v opačném případě zanikne platnost kalibrace a měřidlo se vyřadí.   

8.2 Kalibrační postup pro třmenový mikrometr 

Tento kalibrační postup se vztahuje na kalibraci a rekalibraci třmenových digitálních 
mikrometrů s rovinnými měřicími doteky s rozlišitelností 0,001 mm a s měřicím rozsahem  
0 mm až 25 mm. Stoupání mikrometrické šroubu může být buď 0,5 mm nebo 1 mm.  

1. Vybavení potřebné ke kalibraci 
- Sada koncových měrek s 1. nebo 2. třídou přesnosti, 
- příslušenství k ošetření koncových měrek, 
- nožové pravítko 125 mm,  
- stojánek na uchycení kalibrovaného mikrometru, 
- příměrná deska, 
- rovinná skleněná měrka, 
- teploměr, s hodnotou jednoho dílku minimálně 0,2 °C, 
- vlhkoměr, 
- lupa,  
- speciální klíče sloužící k seřízení mikrometrů, 
- keramický brousek, jemný smirkový papír, lapovací papír, 
- čistící prostředky a další příslušenství (miska, utěrky, lékárenský benzín a štětec), 
- mazací a konzervační prostředky (např. lékařská vazelína, hodinářský olej). 

Všechna použitá měřidla a současně i pomocná měřicí zařízení musí být navázána na 
etalon (vhodného rozsahu a přesnosti) a musí mít platnou kalibraci.  

2. Podmínky kalibrace 
- Teplota prostředí 21 °C ± 1 °C, která se změří před začátkem kalibrace i po provedení, 
- vlhkost vzduchu 50 % ± 15 %, změří se před začátkem kalibrace, 
- rozdíly teplot kalibrovaného třmenového mikrometru a etalonu musí být co nejmenší, 

a proto se dané měřidlo i etalon umístí na několik hodin, před začátkem kalibrace, do 
kalibrační laboratoře. Před začátkem kalibrace se změří rozdíly teplot pomocí 
dotykového teploměru.  

3. Proces kalibrace 
a) Měřidlo se očistí lékařským benzínem a mikrometrický šroub se ošetří hodinářským 

olejem. Po očištění se měřidlo vytře do sucha a odstraní se původní kalibrační 
značka. Zkontroluje se, zda není měřidlo nijak mechanicky poškozeno. Především 
měřicí plochy mikrometru nesmí být poškrábány apod. V opačném případě se upraví 
lapovacím papírem. U třmenových mikrometrů je potřeba seřídit polohu stupnice na 
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nulovou polohu, a to s pomocí nastavovacího klíče. V případě potřeby (koroze) se 
plochy očistí smirkovým papírem. Zkontroluje se označení měřidla. 

b) Následuje funkční kontrola. Při zapnutí digitálního mikrometru se musí na displeji 
zobrazovat daná hodnota, pokud tomu tak není, vymění se baterie. Vyzkouší se chod 
mikrometrického šroubu, který musí být v celém měřicím rozsahu plynulý bez 
zadrhávání.   

c) Za další je potřeba zkontrolovat metrologické vlastnosti. U třmenového mikrometru 
se kontroluje rovinnost měřicích ploch, a to za pomoci rovinné skleněné měrky. 
Skleněná měrka se přiloží na jednu a následně i na druhou měřicí plochu a následně 
se za pomoci interferenčních proužků, které se odečtou, rovinnost vyhodnotí. 
Maximální dovolená úchylka je 0,001 mm což odpovídá čtyřem interferenčním 
proužkům.  

d) Na závěr se vyhodnotí kalibrace. Naměřené hodnoty se zanalyzují a provede se 
výpočet. Úchylky společně s rozšířenou nejistotu měření U se zaznamenají do 
kalibračního listu a porovnají se s dovolenými chybami. Rozhodne se, zda měřidlo 
vyhovuje požadavkům. Pokud ano, opatří se kalibrační značkou s datem platnosti 
v opačném případě zanikne platnost kalibrace a měřidlo se vyřadí. 
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9 STANOVENÍ NEJISTOT MĚŘENÍ  

9.1 Stanovení nejistot měření pro posuvné měřidlo digitální  

Kalibrace posuvného měřidla a s tím i spojené výpočty byly provedeny podle navrhnutých 
postupů v předchozí kapitole.  

9.1.1 Naměřené hodnoty pro vnější měření 
Kontrola vnějšího měření byla provedena s koncovými měrkami 5. sekundárního řádu 

a každé měření bylo opakováno desetkrát. Na obrázku 12) je znázorněn postup měření  
a všechny naměřené hodnoty jsou zapsané v tabulce Tab 4).  

 

 

Obr. 12) Kalibrace vnějšího měření posuvného měřidla [30] 

Tab 4)  Hodnoty naměřené pro vnější měření 
Hodnota 
koncové 
měrky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 20,00 20,00 20,01 20,01 20,00 20,00 20,00 20,01 20,00 20,00 

50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,01 50,00 50,00 49,99 50,00 50,00 

90 90,01 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,01 90,00 90,00 90,01 

120 120,00 120,00 120,01 120,00 120,00 119,99 120,00 120,00 120,00 120,01 

150 150,00 150,01 150,00 150,01 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
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9.1.2 Výpočet standartní nejistoty typu A 
Níže je proveden výpočet standartní nejistoty typu A pro posuvné měřidlo digitální a je 

proveden pro naměřenou hodnotu 120 mm.   

V prvním kroku se provede aritmetického průměru ze všech měření, a to podle 
následujícího vzorce: [9] 

�̅� = ∑ 𝑥    (10) 

�̅� =
1

10
(120,00 + 120,00 + 120,01 + 120,00 + 120,00 + 119,99 + 120,00 + 120,00

+ 120,00 + 120,01) = 120,001 mm 

Standartní nejistota typu A se následně vypočte ze vztahu (4). Koeficient 𝑘, který je 
závislý na počtu měření má v tomto případě hodnotu 1. 

𝑢 =
1

10 ∙ (10 − 1)
∙ (𝑋 − 120,001) = 0,0018 mm 

9.1.3 Výpočet standartní nejistoty typu B 
Existuje několik různých zdrojů nejistot typu B a v tomto případě prvním z nich je 

nejistota kalibrace u použitých koncových měrek, která je označená jako 𝑢 . Vztah pro etalony 
5. sekundárního řádu s rozšířenou nejistotou měření 𝑈 = (0,5 + 5𝐿) µm, kde L je délka 
v metrech. Koeficient 𝜒 má hodnotu 2. Výpočet se provádí ze vztahu (5). 

𝑢 =
(0,5 + 5 ∙ 0,12)

2
= 0,55 µm = 0,00055 mm 

Dalším zdrojem nejistoty typu B je teplota okolního prostředí, kde byla daná kalibrace 
prováděna. Vychází se z podmínek měření, které jsou v kalibrační laboratoři. Teplota se zde 
pohybuje v rozmezí (21 ± 1) °C. Dílčí nejistota je označena 𝑢  a při výpočtu se použije 

koeficient pro rovnoměrné rozdělení √3 a přibližně stejná teplotní délková roztažnost  
𝛼 = 11,5 ∙ 10  𝐾 . Vztah pro výpočet je podle (5). 

𝑢 =
1 ∙ 11,5 ∙ 10 ∙ 120

√3
= 0,0008 mm 

Posledním dílčím zdrojem nejistoty typu B je měřicí síla, kterou operátor použije při 
měření. V souvislosti s tím je i chyba způsobená nedodržením Abbého principu, kdy čím větší 
je měřicí síla a Abbého chyba, tím větší je nejistota měření.  

Pokud vycházíme z naměřených hodnot, vidíme, že se chyby pohybují v rozmezí ± 0,01 

mm. Při výpočtu se použije hodnota koeficientu 𝜒 = √3, což je hodnota pro obdélníkové 
(rovnoměrné) rozdělení. Tato dílčí nejistota je označena 𝑢  a vypočítá se podle vztahu (5). 

𝑢 =
0,01

√3
= 0,0058 mm 

Výpočet celkové standartní nejistoty typu B je pak podle vztahu (6). 

𝑢 = 0,00055 + 0,0008 + 0,0058 = 0,0059 mm 
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9.1.4 Výpočet standartní kombinované nejistoty  
Standartní kombinovaná nejistota se vypočítá podle vztahu (7). 

𝑢 = 0,0018 + 0,0059 = 0,0062 mm 

9.1.5 Výpočet standartní rozšířené nejistoty  
Poslední výpočet standartní rozšířené nejistoty U se provede podle vzorce (8) a hodnota 

pro koeficient rozšíření 𝑘 = 2. 

𝑈 = 2 ∙ 0,0062 = 0,0124 mm ~ 0,02 mm 

Po zaokrouhlení výsledné nejistoty je patrné, že pravá hodnota bude ležet v rozmezí 
(120,00 ± 0,02) mm, a to s pravděpodobností 95 %.  

V následující tabulce Tab 5) jsou znázorněny vypočítané hodnoty i pro ostatní naměřené 
rozměry. Na obr. 13) jsou hodnoty zároveň vyobrazeny i v grafu. Výsledné hodnoty se od sebe 
navzájem významně neliší a v běžné praxi jsou zanedbatelné.  

Tab 5)  Vypočítané hodnoty nejistot měření pro posuvné měřidlo – vnější měření 
Hodnota 
koncové 
měrky 

�̅� 
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑈 
[mm] 

20 20,003 0,0015 0,00006 0,0001 0,0058 0,0058 0,0060 0,0119 

50 50,000 0,0015 0,00008 0,0003 0,0058 0,0058 0,0060 0,0119 

90 90,003 0,0015 0,00010 0,0006 0,0058 0,0058 0,0060 0,0120 

120 120,001 0,0018 0,00011 0,0008 0,0058 0,0058 0,0060 0,0120 

150 150,002 0,0013 0,00013 0,0010 0,0058 0,0059 0,0060 0,0120 

 

 

Obr. 13) Obrázek grafu závislosti vypočítané nejistoty měření na hodnotě koncové 
měrky – posuvné měřidlo (vnější měření) 
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9.1.6 Naměřené hodnoty pro vnitřní měření 
Kontrola vnitřního měření byla provedena za pomoci nástavného kroužku 25 mm a bylo 

provedeno 20 měření. Na obrázku 14) je znázorněn postup měření a všechny naměřené hodnoty 
jsou zapsané v tabulce Tab 6).  

 

Obr. 14) Kalibrace vnitřního měření posuvného měřidla [30] 

Tab 6)  Hodnoty naměřené pro vnitřní měření 
č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
naměřená 
hodnota 
[mm] 

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

č. měření 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
naměřená 
hodnota 
[mm] 

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

9.1.7 Výpočet standartní nejistoty typu A  
Z naměřených hodnost se nejprve vypočte střední hodnota podle vztahu (10). 

�̅� = (24,99 + 24,99 + 25,00 + 25,00 + 25,00 + 24,99 + 25,00 + 24,99 + 25,00 +

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

25,00) = 24,997 mm  

 Výpočet standartní nejistoty typu A se provede obdobně jako v předchozím případě,  
a to podle vztahu (4). Koeficient k je s hodnotou 1. 

𝑢 =
1

20 ∙ (20 − 1)
∙ (𝑋 − 24,997) = 0,0011 mm 
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9.1.8 Výpočet standartní nejistoty typu B 
Dílčích nejistot standartní nejistoty typu B je opět několik. První z nich je nejistota 

kalibrace nástavného kroužku, která dle dostupných údajů je U = 0,4 µm. Hodnota koeficientu 
𝜒 je rovna 2. Vztah pro výpočet je dle vztahu (5). 

𝑢 =
0,4

2
= 0,0002 mm 

Dalším zdrojem nejistoty typu B je teplota okolního prostředí, kde byla daná kalibrace 
prováděna. Vychází se z podmínek měření, které jsou v kalibrační laboratoři. Teplota se zde 
pohybuje v rozmezí (21 ± 1) °C. Při výpočtu se použije koeficient pro rovnoměrné rozdělení 

√3 a přibližně stejná teplotní délková roztažnost 𝛼 = 11,5 ∙ 10  K . Vztah pro výpočet je 
podle (5). 

𝑢 =
1 ∙ 11,5 ∙ 10 ∙ 25

√3
= 0,0002 mm 

Posledním dílčím zdrojem nejistoty typu B je měřicí síla, kterou operátor použije při 
měření. V souvislosti s tím je i chyba způsobená nedodržením Abbého principu, kdy čím větší 
je měřicí síla a Abbého chyba, tím větší je nejistota měření.  

Vycházíme-li z naměřených hodnot, vidíme, že v tomto případě se chyby pohybují 
v rozmezí -0,01 mm až 0 mm. Hodnota koeficientu se použije pro rovnoměrné rozdělení, a to 

𝜒 = √3. Vypočet je dle vztahu (5). 

𝑢 =
0,005

√3
= 0,003 mm 

 

 Výpočet nejistoty typu B od všech zdrojů je provede dle vztahu (6). 

𝑢 = 0,0002 + 0,0002 + 0,003 = 0,0029 mm 

9.1.9 Výpočet standartní kombinované nejistoty  
Pro výpočet standartní kombinované nejistoty se použil vztah (7). 

𝑢 = 0,0011 + 0,0017 = 0,003 mm 

9.1.10 Výpočet standartní rozšířené nejistoty U 
Jako poslední se provede výpočet standartní rozšířené nejistoty U, a to podle vzorce (8). 

Hodnota pro koeficient rozšíření 𝑘 = 2. 

𝑈 = 2 ∙ 0,003 = 0,006 mm ~ 0,01 mm 

Výsledek se zaokrouhlí a z výpočtů vyplývá, že pravá hodnota bude ležet v rozmezí 
(25,00 ± 0,01) mm s pravděpodobností 95 %. 

Z výsledků měření je patrné, že hodnota nejistoty není nijak významná a v běžné praxi 
se dá považovat za zanedbatelnou. 

9.1.11 Naměřené hodnoty pro hloubkoměr 
Kontrola hloubkoměru probíhala na příměrné desce za pomocí dvou koncových měrek 

o stejné hodnotě. Bylo opět provedeno 20 měření s koncovými měrkami s hodnotou 50 mm.  

Hodnoty získané při měření jsou zapsané v tabulce Tab 7). Způsob, jak se měření 
provádělo je vidět na obrázku 15). 
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Obr. 15) Kalibrace hloubkoměru posuvného měřidla [30] 

Tab 7)   Naměřené hodnoty pro hloubkoměr 
č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
naměřená 
hodnota 
[mm] 

50,00 50,00 49,99 50,00 50,01 50,00 50,01 49,99 50,00 50,00 

č. měření 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
naměřená 
hodnota 
[mm] 

50,00 50,00 50,01 50,00 49,99 50,00 50,00 50,00 50,00 50,01 

9.1.12 Výpočet standartní nejistoty typu A  
Z naměřených hodnost se v prvním kroku vypočte střední hodnota podle vztahu (10). 

�̅� = (50,00 + 50,00 + 49,99 + 50,00 + 50,01 + 50,00 + 50,01 + 49,99 + 50,00 +

50,00 + 50,00 + 50,00 + 50,01 + 50,00 + 49,99 + 50,00 + 50,00 + 50,00 + 50,00 +

50,01) = 50,001 mm  

 Následuje výpočet standartní nejistoty typu A, a ta se provede podle vztahu (4). 
Koeficient k má hodnotu 1. 

𝑢 =
1

20 ∙ (20 − 1)
∙ (𝑋 − 50,001) = 0,0014 mm 
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9.1.13 Výpočet standartní nejistoty typu B 
První z dílčích nejistot je nejistota kalibrace použitých etalonových koncových měrek. 

Měrky jsou 5. sekundárního řádu s rozšířenou nejistotou měření 𝑈 = (0,5 + 5𝐿) µm, kde L je 
délka v metrech. Hodnota koeficientu 𝜒 je 2 a vztah pro výpočet je dle (5). 

𝑢 =
(0,5 + 5 ∙ 0,05)

2
= 0,375 µm = 0,000375 mm 

Příspěvek k nejistotě typu B má i teplota okolního prostředí, kde byla daná kalibrace 
prováděna. Vychází se z podmínek měření, které jsou v kalibrační laboratoři. Teplota se zde 
pohybuje v rozmezí (21 ± 1) °C. Při výpočtu se použije koeficient pro rovnoměrné rozdělení 

√3 a přibližně stejná teplotní délková roztažnost 𝛼 = 11,5 ∙ 10  𝐾 . Vztah pro výpočet je 
podle (5). 

𝑢 =
1 ∙ 11,5 ∙ 10 ∙ 50

√3
= 0,0003 mm 

Pro tento případ se neuvažuje chyba způsobená měřicí silou ani Abbého chyba. Může 
zde však nastat nedodržení kolmosti hloubkoměru na příměrné desce.  

Z naměřených hodnot, zjistíme, že se chyby pohybují opět v rozmezí ±0,01 mm. 

Hodnota koeficientu 𝜒 = √3, pro rovnoměrné rozdělení. Tato dílčí nejistota se vypočítá podle 
vztahu (5). 

𝑢 =
0,01

√3
= 0,0058 mm 

 Na závěr se vypočítá nejistota typu B od všech zdrojů podle vztahu (6). 

𝑢 = 0,000075 + 0,0003 + 0,0058 = 0,0057 mm 

9.1.14 Výpočet standartní kombinované nejistoty  
Pro výpočet standartní kombinované nejistoty se použil vztah (7). 

𝑢 = 0,0014 + 0,0057 = 0,0059 mm 

9.1.15 Výpočet standartní rozšířené nejistoty U 
Pro výpočet standartní rozšířené nejistoty U se použije vztah (8). Hodnota pro koeficient 

rozšíření 𝑘 = 2. 

𝑈 = 2 ∙ 0,0059 = 0,012 mm ~ 0,02 mm 

Po zaokrouhlení a z výpočtů vyplývá, že pravá hodnota bude ležet v rozmezí  
(50,00 ± 0,02) mm s pravděpodobností 95 %. 

9.2 Stanovení nejistot měření pro třmenový mikrometr digitální  

9.2.1 Naměřené hodnoty pro třmenový mikrometr 
Kontrolní měření pro třmenový mikrometr digitální probíhalo za pomoci koncových 

měrek, etalonem 4. sekundárního řádu a každé měření bylo opakováno desetkrát. Všechny 
hodnoty získané při měření jsou zapsané v tabulce Tab 8). Způsob, jak se dané měření 
provádělo je vidět na obrázku 16).  
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Obr. 16) Kalibrace třmenového mikrometru 

Tab 8)  Naměřené hodnoty pro třmenový mikrometr 

Hodnota 
koncové 
měrky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,5 2,500 2,501 2,500 2,500 2,501 2,500 2,500 2,500 2,500 2,501 

5,1 5,101 5,100 5,100 5,100 5,100 5,101 5,101 5,101 5,100 5,100 

7,7 7,699 7,700 7,700 7,700 7,699 7,700 7,699 7,700 7,700 7,699 

10,3 10,300 10,300 10,300 10,301 10,301 10,301 10,300 10,300 10,300 10,300 

12,9 12,899 12,899 12,900 12,900 12,900 12,899 12,900 12,900 12,900 12,900 

15 15,000 15,000 15,000 15,000 14,999 15,000 15,000 15,000 14,999 14,999 

17,6 17,601 17,600 17,600 17,601 17,600 17,601 17,601 17,600 17,600 17,601 

20,2 20,200 20,200 20,201 20,200 20,201 20,201 20,200 20,200 20,200 20,200 

22,8 22,801 22,801 22,800 22,800 22,801 22,800 22,800 22,801 22,800 22,800 

25 25,000 25,000 25,001 25,001 25,000 25,000 25,000 25,001 25,000 25,001 
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9.2.2 Výpočet standartní nejistoty typu A 
Z naměřených hodnost se vypočítá střední hodnota podle vztahu (10). 

�̅� = (15,000 + 15,000 + 15,000 + 15,000 + 14,999 + 15,000 + 15,000 + 15,000 +

14,999 + 14,999) = 14,9997 mm  

 Následuje výpočet standartní nejistoty typu A. Výpočet se provede podle vztahu (4). 
Koeficient k má hodnotu 1. 

𝑢 =
1

10 ∙ (10 − 1)
∙ (𝑋 − 14,9997) = 0,00015 mm 

9.2.3 Výpočet standartní nejistoty typu B 
Jedním ze zdrojů nejistot je nejistota kalibrace použitých etalonových koncových 

měrek. Měrky jsou 4. sekundárního řádu s rozšířenou nejistotou měření 𝑈 = (0,1 + 1𝐿) µm, 
kde L je délka v metrech. Hodnota koeficientu 𝜒 = 2 a vztah pro výpočet je dle (5). 

𝑢 =
(0,1 + 1 ∙ 0,015)

2
= 0,0575 µm = 0,00006 mm 

Druhým zdrojem nejistoty typu B je teplota prostředí, kde se kalibrace prováděla. 
Vychází se z obecných podmínek měření v kalibrační laboratoři. Teplota se zde pohybuje 

v rozmezí (21 ± 1) °C. Při výpočtu se použije koeficient pro rovnoměrné rozdělení √3  
a přibližně stejná teplotní délková roztažnost 𝛼 = 11,5 ∙ 10  K . Vztah pro výpočet je podle 
(5). 

𝑢 =
1 ∙ 11,5 ∙ 10 ∙ 15

√3
= 0,0001 mm 

Pro třmenový mikrometr se neuvažuje Abbého chyba, jelikož je zde Abbého princip 
dodržen.  

Z naměřených hodnot, zjistíme, že se chyby pohybují v rozmezí ±0,001 mm. Při 

výpočtu se použije hodnota koeficientu 𝜒 = √3, pro rovnoměrné rozdělení. Tato dílčí nejistota 
je označena 𝑢  a vypočítá se podle vztahu (5). 

𝑢 =
0,001

√3
= 0,0006 mm 

 Na závěr se vypočítá nejistota typu B od všech zdrojů podle vztahu (6). 

𝑢 = 0,00006 + 0,0001 + 0,0006 = 0,00035 mm 

9.2.4 Výpočet standartní kombinované nejistoty  
Pro výpočet standartní kombinované nejistoty se použil vztah (7). 

𝑢 = 0,00015 + 0,00035 = 0,00061 mm 

9.2.5 Výpočet standartní rozšířené nejistoty U 
V posledním kroku se vypočítá standartní rozšířená nejistota U a použije vztah (8). 

Hodnota pro koeficient rozšíření 𝑘 = 2. 

𝑈 = 2 ∙ 0,00061 = 0,00122 mm ~ 0,002 mm 
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Ve finále pravá hodnota leží v rozmezí (15,000 ± 0,002) mm s pravděpodobností  
95 %. Následně jsou v tabulce Tab 9) vypsané vypočítané hodnoty nejistot pro ostatní rozměry 
a pro lepší přehlednost jsou i znázorněny na obr. 17), kde je graf vypočítaných hodnot. 

Tab 9)  Vypočítané hodnoty nejistot měření pro třmenový mikrometr 
Hodnota 
koncové 
měrky 

�̅� 
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑢  
[mm] 

𝑈 
[mm] 

2,5 2,5003 0,00015 0,00005 0,00002 0,0006 0,00058 0,00060 0,00120 

5,1 5,1004 0,00016 0,00005 0,00003 0,0006 0,00058 0,00060 0,00121 

7,7 7,6996 0,00016 0,00005 0,00005 0,0006 0,00058 0,00060 0,00121 

10,3 10,3003 0,00015 0,00006 0,00007 0,0006 0,00058 0,00060 0,00121 

12,9 12,8997 0,00015 0,00006 0,00009 0,0006 0,00059 0,00061 0,00121 

15 14,9997 0,00015 0,00006 0,00010 0,0006 0,00059 0,00061 0,00122 

17,6 17,6005 0,00017 0,00006 0,00012 0,0006 0,00059 0,00061 0,00123 

20,2 20,2003 0,00015 0,00006 0,00013 0,0006 0,00060 0,00062 0,00123 

22,8 22,8004 0,00016 0,00006 0,00015 0,0006 0,00060 0,00062 0,00124 

25 25,0004 0,00016 0,00006 0,00017 0,0006 0,00060 0,00063 0,00125 

 

 

Obr. 17) Obrázek grafu závislosti vypočítané nejistoty měření na hodnotě koncové 
měrky – třmenový mikrometr
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10  VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Hlavními problémy, které je zapotřebí ve stávající kalibrační laboratoři vyřešit je umístění 
kalibrační laboratoře a zavedení nových kalibračních postupů.   

 Aby byla laboratoř schopna i nadále provádět spolehlivé kalibrace dílenských měřidel, 
bude se muset přemístit laboratoř do jiných a vhodnějších prostor. Laboratoř bude nově 
umístěna v přízemí, kde je jistota, že kalibrační proces nebudou ovlivňovat otřesy způsobené 
procesem výroby. Samotné měření značně ovlivňují i podmínky okolního prostředí jako je 
teplota a vlhkost a déle i teplota používaných měřidel a etalonů. V současnosti se provádí zápis 
hodnot teploty a vlhkosti v laboratoři ručně do pro tento případ určeného dokumentu. Právě 
pouze písemné zaznamenávání teploty by mohlo způsobovat komplikace, a to např. kvůli 
nečitelnosti záznamu nebo dokonce ztrátě dokumentu. V rámci renovace laboratoře se místnost 
vybaví speciálním elektronickým záznamníkem teploty a vlhkosti, který usnadní zápis  
a dohledatelnost záznamů. 

Kalibrační laboratoř v organizaci na základě měřených parametrů a k tomu používaných 
měřidel ve výrobě provádí kalibraci digitálních posuvných měřidel a digitálních třmenových 
mikrometrů. Momentálně je jasně stanovené, jaká měřidla se kalibrují externě a která naopak 
interně. Používané kalibrační postupy nejsou zcela správně vypracovány, a proto je potřeba je 
zaktualizovat. Nově navrhnuté kalibrační postupy jsou vypracované s ohledem na platné 
kalibrační postupy Českého metrologického institutu a rozsah platnosti se vztahuje na všechny 
pracovníky zainteresované do procesu kalibrace měřidel.  

Pro kalibrovaná dílenská měřidla byla provedena kalibrace dle popsaných kalibračních 
postupů a současně se stanovily nejistoty. Posuvné digitální měřidlo, jehož celková dovolená 
chyba je 0,02 mm, ve všech případech nepřesahuje zmíněnou chybu, a proto splňuje požadavky. 
Stejný výsledek je i u digitálního třmenového mikrometru, kde celková povolená chyba je 0,004 
mm a naměřená chyba je 0,002 mm. I v tomto případě tedy měřidlo vyhovuje požadavkům. 

Vytvořením nových kalibračních postupů a implementací do procesu kalibrací v praxi 
lze dosáhnout:  

- zvýšení produktivity a flexibility zaměstnanců v kalibrační laboratoři, 
- snížení nákladů, 
- zrychlení prováděných kalibrací, 
- standardizace a zefektivnění procesu. 
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11 ZÁVĚR 

Zadáním této diplomové práce byl návrh interní kalibrační laboratoře pro potřeby výrobního 
závodu v oblasti automotive. Každá společnost, která chce splňovat nároky na kvalitu výrobků 
nebo provedených služeb a v rámci své činnosti používá měřidla a měřicí přístroje, musí brát 
v potaz i vhodnou kalibraci těchto měřidel nebo přístrojů. 

 V úvodní části diplomové práci se věnuji definici důležitých pojmů z oblasti metrologie. 
Nejsou zde popsány pouze samotné pojmy, ale pozornost je soustředěna i na Národní 
metrologický systém a na popis jednotlivých institucí, které jsou v systému zainteresované. 
Úvod je věnován i běžnému rozdělení měřidel, které je dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb.  
a návaznosti měřidel. Návaznost měřidel je důležitým faktorem, a to především z důvodů 
právních, ale i kvůli rostoucím požadavkům organizací.   

 Další část je věnována pojmům, které ovlivňují přesnost prováděných měření. Jedná se 
o nejistoty měření a chyby měření. Nejistoty měření se skládají z několika dílčích složek, které 
ji ovlivňují a v praxi se dělí na nejistoty typu A a typu B. Co se týká chyb měření je nutné s nimi 
počítat, a to především proto, že měření nikdy neprobíhá v ideálních podmínkách.  

Předposlední částí věnující se teorii je kapitola o metrologické konfirmaci. Jedná se  
o soubor činností zajišťujících správnost výsledků měření, použitých měřicích zařízení a úkony, 
které sem spadají jsou i kalibrace a ověřování.  

Jednou z nejdůležitějších částí jsou pak související normy, a to konkrétně normy ČSN 
EN ISO 10012 a ČSN EN ISO/IEC 17025. Cílem těchto norem je zavedení vhodného systému 
managementu měření a posouzení způsobilosti laboratoře.  

V dalších kapitolách se věnuji problematice kalibrace měřidel ve společnosti a dalším 
cílům diplomové práce. Současný výběr pracovních měřidel kalibrovaných v organizaci je 
zvolen správně. Interně se kalibrují pouze ta měřidla, která se vyskytují ve větším počtu  
a ostatní pak externě. Výjimku tvoří koncové měrky a pevné kalibry. Hlavním nedostatkem 
kalibrační laboratoře vycházejícím z popisu je její umístění, zaznamenávání podmínek 
prostředí (teplota a vlhkost) a částečně i kalibrační postupy. Jedním z cílů diplomové práce byl 
komplexní návrh laboratoře, kterému se věnuji v kapitole sedm. V návrhu nové laboratoře je 
prioritou její přestěhování a doplnění nové místnosti o nový záznamník teploty a vlhkosti.  

Cílem bylo i vytvoření pracovních návodů pro uživatele zkalibrovaných měřidel. 
Metrologický řád společnosti obsahuje z tohoto důvodu i kapitolu s postupy a zásadami při 
používání měřidel a měřicích zařízení, kde je napsáno, že se měřidly zachází pouze, tak jak 
určil výrobce měřidla a pouze k jejich zamýšlenému účelu použití. Jako pracovní návod tedy 
slouží seznam bodů, kterými se musí řídit každý uživatel měřidla ve společnosti. Velice 
důležitou součástí je v tomto případě bod, který říká, že k měření se nesmí používat měřidla 
s ukončenou platností kalibrace nebo dokonce neoznačená měřidla.  

Součástí návrhu nové kalibrační laboratoře a zároveň dalšími cíli diplomové práce bylo 
vytvoření nových kalibračních postupů a s tím spojené výpočty nejistot měření. Výstupem 
procesu kalibrace jsou kalibrační listy náležící k jednotlivým měřidlům a vzor vytvořeného 
příkladu kalibračního listu je k závěrečné práci přiložen jako příloha A.  
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Uvedený návrh kalibrační laboratoře a kalibračních postupů pro dílenská měřidla může 
zajistit řadu výhod. Vhodná organizace laboratoře v kombinaci s jasně stanovenými 
kalibračními postupy zvýší efektivitu zaměstnanců, zrychlí kalibrace a sníží náklady.   

Kalibrace dílenských měřidel byly provedeny v laboratoři Fakulty strojního inženýrství, 
a to podle postupů navrhnutých v diplomové práci.  
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