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Neodvratný úpadek 
kvality laboratorní 
dokumentace
Kubáč P.

Obchodníci s akciemi na burze vědí, že hodnota 
telekomunikační firmy je přímo úměrná druhé 
mocnině počtu telefonů, které spravuje. Princip této 
úměrnosti spočívá v tzv. Metcalfově zákoně, který 
definuje že, mezi N telefony je N(N-1)/2 možných 
spojení. Pro N mnohem větší než 1 se pak celá rov-
nice dá zjednodušit na N = N2/2. 
Myšlenkovým zkratem moderních manažerů pro-
nikl tento koncept i mimo oblast telekomunikací, 
proto dnes vznikají řetězce hotelů, prodejen, benzí-
nových pump, zdravotnických zařízení, laboratoří. 
Manažeři věří, že pokud ke svým 2 laboratořím 
koupí ještě další 2 - hodnota celého „holdingu“ 
nevzroste 2x ale spíše 4x diky fenoménu, který 
nazývají „synergické efekty“. 

zásadní vliv na množství laboratorní dokumentace. 
Přidáním jednoho dalšího přístroje, nebo přidáním 
jedné další vyšetřovací metody nám totiž množství 
dokumentace neroste lineárně, ale kvadraticky 
s rostoucí komplikovaností laboratoře. 
Ještě horší než samotná dokumentace týkající se 
materiální podstaty laboratoře, je situace „metado-
kumentace“ – tedy dokumentace o dokumentaci 
– což jsou různé seznamy seznamů, rozdělovníky 
dokumetů, podpisovníky o seznámení s doku-
menty, směrnice o směrnicích atd. Pro ty platí, že 
jejich počet roste s druhou mocninou základní 
dokumentace a tedy se čtvrtou mocninou složitosti 
každé laboratoře. 
Rozumný management každé laboratoře, se samo-
zřejmě snaží proti rostoucí byrokracii bojovat, 
zejména rozdělením laboratoře na menší samostatné 
celky. Tím je možno dosáhnout, že počet dokumentů 
není N2/2 ale třeba jen N2/100. Základní vlastnost 
laboratorní dokumentace – její kvadratický nárůst 
však není tímto opatřením nijak omezen.
Proti trendu zjednodušování pak působí povinnost 
pravidelné „revize“ dokumentů, a to i těch, na jejichž 
materiální podstatě se zjevně nic nezměnilo. 
Pracovní síla věnovaná vypracovávání dokumentace 
je na malých pracovištích dlouhodobě konstantní. 
Ve velkých a bohatých laboratořích  bývá zřízena 
funkce manažera „kvality“, nebo správce doku-
mentace. V maximálně optimistickém případě roste 
počet pracovníků věnujících se této oblasti lineárně 
s velikostí laboratoře, protože nikdo z managementu 
si neuvědomuje, že dokumentace roste kvadraticky. 
Proto čas věnovaný každému novému dokumentu je 
menší a menší, proto každý dokument je s postupu-
jícím časem méně a méně pečlivě vypracováván. 

Základní povinností vedení každé laboratoře je 
maximálně zjednodušovat dokumentaci. Každé 
konvenční opatření však nakonec vyčerpá své mož-
nosti. Proto proti kvadratickému nárůstu množství 
dokumentů tak lze bojovat pouze dvěma principi-
álními způsoby: 
1. Vypracovat malé množství vysoce kvalitní labo-

ratorní dokumentace a smířit se s tím, že něk-
teré vzácnější případy nebudou nikde popsány 
a budou se řešit „ad-hoc zdravým rozumem“

2. Vypracovat dokumentaci pro všechny možné 
kombinace laboratorního provozu a smířit se 
s tím, že její kvalita odpovídá času, který lze 
takové práci věnovat.

Norma ISO 15189 nás nutí do varianty č. 2, zatímco 
variantu č. 1 staví prakticky mimo zákon. Proto 
má každé pracoviště v České republice tisíce stran 

Každá laboratoř se skládá z jednotlivých prvků (tele-
fonních stanic) a ze spojení mezi nimi. Laboratorní 
dokumentace se zdánlivě týká jednotlivých prvků. 
Ve skutečnosti se však vždy týká vztahů mezi prvky. 
Viz nejběžnější laboratorní návod „měření analytu 
A na přístroji B“.  Tento drobný rozdíl však má 
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směrnic, podle kterých však paradoxně nelze 
pracovat, zatímco „pracovní sešitky“ laborantek 
se srozumitelně zapsaným skutečným pracovním 
postupem, místo aby byly opatrovány jako poklad, 
jsou manažery „kvality“ pronásledovány, likvido-
vány a trestány.

Jestli je tato koncepce „kvality“ laboratorní práce 
správná bych však ponechal k posouzení povola-
nějším. 
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