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Nová doporučení  
pro validaci metod  
a odhad nejistoty  

J. Kratochvíla, Z. Plzák

Cílem tohoto příspěvku je upozornit na dva nové 
dokumenty, které vznikly pod křídly České společ-
nosti klinické biochemie a ve spolupráci se SEKK 
Pardubice. Oslovují primárně zdravotnické labo-
ratoře, ale mají i obecnou platnost pro celou ob-
last laboratorní medicíny. Jedná se o dokumenty, 
jejichž plné znění je od března 2021 dostupné na 
webové adrese:  https://www.cskb.cz/doporuceni/:
Doporučení k vyjadřování nejistot 
kvantitativních výsledků měření ve 
zdravotnických laboratořích 
Jedná se o dokument vycházející z normy ISO/
TS 20914:2019 Medical laboratories — Practi-
cal guidance for the estimation of measurement 
uncertainty (norma je zavedena do systému ČSN 
převzetím originálu a je tedy dostupná v ČSN on-
line jako ČSN P ISO/TS 20914:2020 Zdravotnické 
laboratoře - Praktický návod pro odhad nejistot 
měření). Tato norma odráží potřebu odhadovat 
nejistotu ve zdravotnických laboratořích, kde drti-
vá většina měření se provádí s komerčními zaříze-
ními, často pomocí automatizovaných analyzátorů 
a testovacích souprav reagencií dodávaných výrob-
ci včetně kalibračních setů. Charakterizace výkonu 
těchto měřicích postupů v laboratorním prostředí 
koncového uživatele je obvykle omezena na shro-
mažďování empirických údajů o výkonu pomocí 
vzorků řízení kvality určených k emulaci zamýšle-
ných vzorků pacientů. Taková data, běžně známá 
jako data interního řízení kvality (IQC), mohou 
být vhodná pro charakterizaci opakovatelnosti  
a mezilehlé preciznosti daného postupu měření. 
Pro odhad nejistoty je pak vhodné použít postup 
shora dolů, obdobně jako to aplikuje v jiných ob-
lastech příklad A4 v Kvalimetrii 19 [1] a příručka 
Nordtestu [2]. Postup odhadu nejistoty dle Dopo-
ručení vychází pak ze schématu, že odhad nejisto-
ty je založen na kvantifikaci dvou hlavních složek 
- nejistoty charakterizující mezilehlou preciznost 
měření, která je nejdůležitější složkou kombino-
vané nejistoty, další složkou je pak nejistota kali-
brátoru, kterou získává laboratoř z dokumentace, 
která byla dodána dodavatelem ke kalibrátoru. Vý-
znamná změna, se kterou tato verze Doporučení 
přichází, spočívá v tom, že se soustřeďuje výhrad-
ně na případy, kdy je možno předpokládat, že bias 
(vychýlení) není významný, a tedy není již žádným 
způsobem do odhadu nejistoty započítáván. To za-
hrnuje naprostou většinu vyšetření prováděných ve 

zdravotnických laboratořích a odráží i pragmatický 
přístup, protože pokud provede laboratoř řádnou 
kalibraci svého analytického měřicího systému za 
použití kalibrátoru a postupu předepsaného výrob-
cem a dodavatelem IVD (zařízení pro diagnostiku 
in vitro), jsou tito zodpovědní za to, že jimi dodá-
vané analytické měřicí systémy vykazují jen mi-
nimální a z medicínského hlediska přijatelný bias 
[3]. Doporučení na 13 stranách plní cíl poskytnout 
pracovníkům zdravotnických laboratoří praktický, 
jednoduchý a přehledný návod k odhadu nejistoty 
kvantitativních výsledků měření, a to v nejstruč-
nější možné podobě. Obsahuje také pět příkladů  
a vysvětlení některých problémů (kurzívou), které 
se zjišťováním a aplikací nejistot úzce souvisejí. Na 
mnoha místech odkazuje i na podrobnější novou 
normu ČSN P ISO/TS 20914:2020, která obsahuje 
i další příklady řešení odhadu nejistoty doporučo-
vaným způsobem. Vše je doprovázeno základní 
citovanou literaturou.
Doporučení pro validace a verifikace 
postupů laboratorních vyšetření ve 
zdravotnických laboratořích
Jedná o zcela nově vypracovaný dokument, vychá-
zející z výstižně napsaných doporučení Evropské 
federace klinické chemie a laboratorní medicíny 
(EFLM) [4], kterými se splňují požadavky normy 
ČSN EN ISO 15189 [5] na zavádění nových metod 
laboratorních vyšetření. Doporučení zdůrazňuje, 
že konečnou odpovědnost za adekvátní validaci 
nebo verifikaci postupu měření nese vždy zdra-
votnická laboratoř. Musí tedy určit, ve kterých 
případech musí provádět validaci metody měření 
a ve kterých postačí verifikace metody v laboratoři 
předtím, než je zahájeno její rutinní používání. Cí-
lem verifikace je objektivní experimentální průkaz, 
že laboratoř je schopná dosáhnout výkonnostních 
parametrů (nejčastěji základních analytických cha-
rakteristik metod), které výrobce/původce uvádí ve 
své dokumentaci. Doporučení vychází i z toho, že, 
mnoho rutinních analytických metod v laborator-
ní medicíně je součástí automatizovaných analy-
tických měřících systémů a míra úsilí, které musí 
vlastní laboratoř při validaci nebo verifikaci vyvi-
nout, se výrazně liší podle toho, zda předmětem 
validace je nový postup vyvinutý v laboratoři či se 
jedná o verifikaci metody standardní nebo dodá-
vané jiným subjektem, která již prošla i plnou me-
zilaboratorní validací a běžně se v oboru používá, 
což bývá pro většinu laboratoří nejčastější případ. 
Rozsah a hloubka validace musí vždy odpovídat 
potřebě získat dostatek údajů k rozhodnutí, zda 
metoda je skutečně vhodná pro zamýšlený účel.  
U verifikace pak k potvrzení, že metoda je schopna 
vykazovat v podmínkách laboratoře takovou vý-
konnost (analytické charakteristiky), že může být 
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rutinně pro zamýšlený účel používána. Jaké kon-
krétní výkonnostní charakteristiky budou předmě-
tem zkoumání a s jakými kritérii a jaké hodnoty 
budou přijatelné je nutno stanovit k objektivnímu 
posouzení pro zamýšlenou aplikaci metody mě-
ření v plánu validace nebo verifikace. Konkrétní 
volba, které z výkonnostních charakteristik budou 
testovány a jak, je komplexní záležitostí vyžadující 
odborné posouzení. Doporučení, v souladu s ma-
teriálem EFLM [4] navrhuje použít přístup analý-
zy rizik (tedy profesionálního hodnocení) k tomu, 
aby se dosáhlo požadované rovnováhy mezi splně-
ním stanovených požadavků a získáním statisticky 
spolehlivých dat za přiměřených nákladů pro roz-
hodnutí, zda testovaný parametr je v souladu s pře-
dem stanoveným kritériem.
V praxi někdy dochází k nejasnostem ohledně 
volby mezi validací a verifikací při zavádění nové 
metody. Východiskem je dostupnost spolehlivých  
a platných údajů o výkonnostních charakteris-
tikách předpokládaného postupu měření. Data 
mohou být například poskytnuta dodavatelem dia-
gnostiky (se schválením CE nebo FDA) nebo jsou 
převzata z recenzovaných textů / časopisů, meziná-
rodních doporučení nebo z validačních dat jiných 
akreditovaných laboratoří. Laboratoř tak shro-
máždí spolehlivé a platné údaje o výkonnostních 
charakteristikách a hodnotí data s cílem zjistit, zda 
splňují kritéria přijatelnosti. Pokud ano, verifikace 
příslušných výkonnostních charakteristik je dosta-
čující, tedy je nutné jen experimentální ujištění, že 
v podmínkách vlastní laboratoře jsou dosažitelné. 
Pokud výkonnostní charakteristiky nejsou k dis-
pozici nebo nesplňují kritéria pro přijetí, laboratoř 
musí generovat svá vlastní data (validovat metodu) 
ev. existující data doplnit. Tyto a další aspekty va-
lidace kvantitativních a částečně i kvalitativních 
metod laboratorních vyšetření probírá přehledně 
uvedené Doporučení, včetně řešení i praktických 
otázek např. dokumentace s odkazem na aktuální 

dokumenty EURACHEM [6] a situace, kdy se po-
užívá ve zdravotnické laboratoři více analytických 
měřicích systémů pro stejnou měřenou veličinu.
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