
31

kv
ali

ta
 v 

lab
or

at
or

ní 
m

ed
icí

ně

Jak se liší ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2005 
od ČSN EN ISO/
IEC 17025:2018 – 
kvantitativní pohled.
Z. Plzák

Co přináší nejnovější verze normy ISO/IEC 17025 
nového je předmětem mnoha článků, letáků, brožur 
i seminářů. Kvalifikovaný pohled z pera pracovnice 
ČIA, která se účastnila práce pracovní skupiny, která 
novelu normy vytvořila, přináší článek v časopisu 
Metrologie (1). Tento příspěvek je doplněním na 
lehčí notě, kvantitativní analýzou spočívající ve 
srovnání četnosti výskytu některých typických slov 
a slovních spojení v obou normách a dalších něko-
lika parametrů. Jejich výběr a pořadí si nekladou 

žádné vysoké cíle, přesto lze z připojené tabulky 
vyčíst charakteristické odlišnosti obou verzí normy 
tak, jak se o nich hovoří. Větší důraz na hodnocení 
rizik a příležitostí, nestrannost a důvěrnost, manage-
ment informací je z údajů tabulky zřejmý, důraz na 
nejistoty měření a metrologickou návaznost zůstává. 
V termínech bylo bohužel nutno opustit i v názvu 
způsobilost, aby byl zachován při překladu soulad 
s nadřazeným slovníkem ČSN EN ISO 9000:2016, 
norma nenutí laboratoře k existenci příručky 
kvality a manažera kvality, více používá verifikace 
metod. Český překlad opustil „normalizovanou 
metodu“, protože ne všechny zavedené a prověřené 
- tedy standardní – metody/postupy jsou v chemii 
publikovány v technických normách. I normy nyní 
vydává Česká agentura pro standardizaci - normy 
ČSN ISO 5725:1997 končí svou platnost 1. 10. 2018. 
kdy je nahrazují normy inovované. 
Čtenář si z dat tabulky jistě sám udělá odpověď na 
otázku z titulu tohoto příspěvku i sám. Můj celkový 
dojem je pozitivní, je vidět, že tuto verzi tvořili pře-

Četnost výskytu v textu normy1 
Slovo (slovní spojení) ČSN EN ISO/IEC 17025 ČSN EN ISO/IEC 17025:2017
„kvalita“ 47 4
„politika“ 23 7
„riziko“ 4 29
„příručka kvality“ 3 0
„manažer kvality“ 4 0
„nestrannost“ 2 16
„důvěrnost“ 3 7
„metrologická návaznost“ 16 26
„ISO 9001“ 11 9
„nejistota“ 33 33
„management informací“ 0 7
„validace“ 12 12
„verifikace“ 1 11
„normalizovaná“ (metoda) 7 0
„kompetence“ 0 12 
„způsobilost“ 19 (3 PT) 9 (9 PT)
Počet stran 40 31
Počet příloh 2 2
Počet odborných příloh 1 2
Bibliografie počet odkazů 24 35

1 Frekvence odpovídá výskytu všech gramatických tvarů
2 Počet stran vlastního dvousloupcového dvojjazyčného textu normy bez příloh
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devším lidé z laboratoří, a nikoliv převaha zástupců 
komunity systémových manažerů na kvalitu.
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