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 na začátku všeho je myšlenka… 
 Staneme se akreditovaným poskytovatelem …. 

 Zorganizujeme PT pro stanovení analytů v sedimentu 
…. 
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Poskytovatel PT 
 Na všechno máme dokumentaci …..  

 

 F-45-11-01Logistika - logistika kola PT 
 

 a již máme  

  pilotní pracoviště pro přípravu vzorku 

- akreditované ČIA, s posouzeným SOP pro přípravu PT 
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Laboratoř 
 hledali a hledali ….. až našli …… plán vzorkování 
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máme vzorek 
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něco musíme přidat …. 
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opatrně sušíme…. 
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homogenizace 
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otestujeme homogenitu 
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rozvážíme, zabalíme, pošleme  

Žďár nad Sázavou, 27. 11. 2012                               9 



vše zdokumentujeme ( laboratoř ) 
datum hodina úkon provedl 

13.1.2011 9:30 – 10:30 odběr vzorku xxxxxxx 

14.-15.1.2011 13:00 - 13:00 sušení vzorku xxxxxxx 

 
17.-20.1.2011 - mletí  vzorku na kulovém mlýnu xxxxxxx 

 

21.-22.1.2011 - spikování p-chlorfenolem, sušení xxxxxxx 

 
23.1.2011 - homogenizace spikovaného vzorku po vysušení xxxxxxx 

 

24.1.2011  14:00 – 15:45 balení vzorků do vzorkovnic  xxxxxxx 

 
25.1.2011 - analýza vzorků  - parametr AOX – pro test 

homogenity 
xxxxxxx 

 

16.2.2011 - distribuce vzorků xxxxxxx 

 
22.2.2011 - distribuce vzorků xxxxxxx 

23.2.2011 - analýza vzorků  - parametr AOX – pro test stability xxxxxxx 

 

28.2.2011 - Vyhodnocení testu stability a homogenity xxxxxxx 
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a doložíme ( laboratoř, organizátor) 
 

 - testování homogenity 

 - zpráva z PT 

- vyhodnocení PT 
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vystavíme osvědčení o účasti 
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Předpoklady studií homogenity a stability 
 pro PT potřebujeme získat optimální mezivzorkovou 

homogenitu 

 poskytovatel PT deklaruje krátkodobou stabilitu 
(transport a doba analýz) 

 část materiálů má prokazatelně dlouhodobou 
stabilitu, odpovídá uživatel materiálu 

 pro studii homogenity i stability využíváme náhodné 
vzorkování 
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homogenita a stabilita - odkazy  
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homogenita a stabilita - odkazy  

- testování homogenity - software 
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odpadní voda 
Vyhodnocení - zhomogenizovaná odpadní voda - reálný 
vzorek 
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Vzorkování sedimentu 
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Stanovení vztažné hodnoty 
 stanovení vztažné hodnoty – pilotní laboratoř 

 stanovení vztažné hodnoty z průměru laboratoří po 
vyloučení odlehlých hodnot 

 pro méně než 20 účastníků použití Hornova postupu 

 uměle připravené vzorky – vztažná hodnota z CRM 

 pokud se přesto průměr laboratoří liší o více než jednu 
směrodatnou odchylku s, bere se jako vztažná 
hodnota průměr laboratoří  
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Vyhodnocení PT - zscore 

 Každá laboratoř analyzuje vzorek dvakrát a dodá dva výsledky. 
Každému průměru výsledku laboratoře je přiřazeno z-skóre 
vypočítané ze vztahu: 

  
 
 

 - kde x  je výsledek účastníka 
 - X  je vztažná hodnota  

 - σ  je cílová hodnota směrodatné odchylky  
 Pro hodnoty z-skóre platí: 
                z 2  ≥ ׀  uspokojivé 
 sporné  3  > ׀ z ׀ >  2       
                z 3  ≤ ׀  neuspokojivé. 
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Vyhodnocení PT – En číslo 

 U uměle připravených vzorků, kdy je určena nejistota 
vztažných hodnot, se vypočítá i En číslo (dodá-li účastník 
rozšířené nejistoty). 

 

 

 

Ulab. - rozšířená nejistota výsledku účastníka, 

Uref. – rozšířená nejistota vztažné hodnoty stanovená    
referenční laboratoří. 

        |En| ≤ 1 uspokojivé 

                    |En |> 1 neuspokojivé  
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Koluze výsledků 
 celkově 17 respondentů 

 - účast v PT je pro mne nutné zlo    9 

 - je pro mne zajímavá např. k vyhledání chyb  8 

 - je mi to jedno, je to jeden vzorek navíc  0 

 

 nikdy nekonzultuji výsledky PT   0 

 sděluji výsledky jen v případě, že mi někdo zavolá 8 

 sám kontaktuji jiné laboratoře   9  
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Koluze výsledků 
 celkově 17 respondentů 

 - nikdy jsem neupravil výsledky v PT    4 

 - občas jsem upravil výsledky PT    12 

 - často upravuji výsledky PT    1 

 

 pokud v PT neuspěji, budu v práci postižen  3 

 pokud v PT neuspěji, nebudu v práci postižen 14 
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