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Terminologie
− VZOREK: část materiálu vybraná z jeho většího množství.
− Základní vlastnosti vzorku: reprezentativnost, vhodná velikost, přijatelné
náklady na získání vzorku.

− VZORKOVÁNÍ: proces odběru nebo vytváření reprezentativního vzorku.
− Vzorkování je nedílnou součástí procesu analýzy vzorku. Patří sem všechny
činnosti související s přípravou a zpracováním plánu vzorkování, s vlastním
odběrem vzorku a dalším nakládáním se vzorkem a činnosti související se
zpracováním příslušné dokumentace.
− Hlavním účelem odběru vzorků je získání reprezentativního vzorku
zkoumaného objektu k analýze.
− Reprezentativnímu vzorku v provozní praxi nejvíce přibližuje směsný vzorek,
což je směs prostých vzorků odebraných ze vzorkovaného objektu tak, aby
celkové složení výsledného vzorku co nejlépe vystihovalo průměrnou hodnotu
měřeného ukazatele.
− Prostý vzorek je možno definovat jako množství materiálu předepsané
hmotnosti, objemu nebo velikosti, odebrané jednorázově v daném čase a
místě ze vzorkovaného objektu.

(c) David Milde
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Proces od vzorkování po získání výsledku

Proces od vzorkování po získání výsledku
Vzorkování

Laboratoř

(c) David Milde



















Místo vzorkování
Postup odběru vzorků (normovaný?)
Četnost vzorkování
Množství vzorku
Odběrové zařízení (jednoduché, automatický vzorkovač)
Vzorkovnice (typ, materiál, objem)
Označení vzorkovnic
Uchovávání a transport vzorků do laboratoře
Příslušná analytická laboratoř
Zápis vzorků
Příjem vzorků
Typ vzorku
Homogenita vzorku
Stabilita vzorku
Měření (analyt, matrice)
Koncentrace
Potřebná měřicí schopnost metody
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Typy vzorkování
1. NÁHODNÉ – odebrání n položek z velkého souboru N takovým
způsobem, že všechny možné kombinace z n položek mají stejnou
pravděpodobnost, že budou odebrány.
o Kterákoli část celku má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána.

2. SYSTEMATICKÉ – vzorkování uskutečněné podle určitého
metodického plánu. Vzorkování prováděné některou systematickou
metodou.
3. CÍLENÉ - cíleně se vyhledávají a odebírají ty jednotky/části, které jsou
zřejmě narušené nebo je podezření, že by mohly vykazovat extrémní
hodnoty některých znaků:
o Příklady cíleného vzorkování:
o
o
o

dávka obilí – zaplísněné části;
neošetřený pozemek – pruh přiléhající k ošetřenému;
pečivo – znečištěné nebo deformované kusy.

Náhodné vzorkování

(c) David Milde
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Systematické vzorkování
− Vzorkování v pravidelných intervalech, vzdálenostech nebo síti
rovnoměrně rozmístěných bodů.

Dokumentace vzorkování
− K dokumentaci vzorkování obvykle patří:
− pracovní deník vedený osobou zajišťující odběry vzorků,
− dokumentace odběrných míst (katalog – fotodokumentace, nákres v
plánu nebo mapě a nejlépe fyzické označení míst v provoze
značkami – tabulkami),
− záznam nebo protokol o odběru vzorku,
− protokol o uchování a předání vzorku do laboratoře (vyplňuje
zpravidla pracovník laboratoře za přítomnosti osob, které vzorky
odebíraly – jako přejímací protokol).

− Podle základní rozvahy a volby strategie vzorkování se
připravuje plán vzorkování, který obsahuje všechny technické
údaje o místě, čase, způsobu a personálním zabezpečení
odběru vzorků.

(c) David Milde
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Plán vzorkování

utot2 = uov2 + uuv2 + uan2
uov2 … odběr vzorku
uuv2 … úprava vzorku
uan2 … analýza

Transport a uchovávání vzorků
− Po odběru vzorků je třeba vzorky dopravit za vhodných
podmínek do laboratoře. Obecná doporučení:

(c) David Milde

1.

Vzorky se ukládají do suchých vzorkovnic, které se plní dle doporučení
laboratoře. Volí se vhodný materiál vzorkovnic,

2.

Vzorky je třeba chránit před světlem a teplem (ideální nižší teplota,
např. 4 °C).

3.

Vzorky (vzorkovnice) je třeba při přepravě zajistit proti nežádoucímu
pohybu, rozbití a ztrátám obsahu.

4.

Čas mezi odběrem vzorku a jeho analýzou je vhodné minimalizovat,
především u méně stabilních vzorků.

5.

V potřebných případech je někdy nutné vzorek uměle stabilizovat –
konzervovat (např. přídavkem vhodného konzervačního činidla, při
nechemické stabilizaci se vzorky chladí nebo zmrazují).
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