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Každý exaktní obor nutně požaduje řádné definice 

užívaných pojmů. V opačném případě totiž dochází velmi 
často k vážným nedorozuměním při důležitých jednáních, 
která mají význam pracovní, ale i ekonomický. 

Proto byl v r. 1974, ještě v tehdejší ČSR, vydán kom-
plex pěti norem z oblasti vzorkování. Jejich vypracování 
bylo zdlouhavé, ale v té době a v tomto oboru přineslo 
pokrok výrazný jako v málokteré jiné zemi. Byly to tyto 
normy: 
– názvoslovná norma ČSN 01 0112,  
– norma řešící teoretické otázky ČSN 01 5110, 
– tři další normy, ČSN 01 5111, ČSN 01 5112 a ČSN 01 

5113, zabývající se vzorkováním v podstatě podle 
skupenství vzorkovaného materiálu. 
Pojmy (termíny) a definice v oblasti vzorkování 

v mezinárodním měřítku jsou uvedeny v později vydaných 
normách ČSN ISO 3534-1 a ČSN ISO 3534-2 a dále dopl-
něny v normách ČSN ISO 11648-1 a ČSN ISO 11648-2 
zabývajících se vzorkováním hromadných materiálů. Je 
třeba zdůraznit, že termíny uvedené v těchto normách 
ČSN ISO jsou v současnosti jediné platné. Původní česká 

názvoslovná norma ČSN 01 5110 z roku 1974 byla zruše-
na, což je velká škoda, mimo jiné i proto, že v řadě stále 
platných českých norem (vzniklých po roce 1974) se po-
jmy a definice z této zrušené normy používají. Protože 
nelze předpokládat zrušení či přepracování všech těchto 
norem, je žádoucí porovnat používané pojmy a definice 
z původních norem a pojmy a definice v platných normách 
ČSN ISO. Proto byla vypracována přehledná tabulka 
s příslušnými poznámkami a porovnáním. Původní česká 
norma byla členěná na základní odstavce: a) Obecné po-
jmy, b) Odběr vzorků (vzorkování), c) Druhy vzorků, d) 
Úprava vzorků, takže toto členění bylo použito i v tabulce. 
Rozsah této tabulky neumožňuje její úplné otištění 
v časopise Chemické listy, nicméně zainteresovaný čtenář 
jí může najít v plném rozsahu na webovských stránkách 
tohoto časopisu pod URL http://www.chemicke-listy.cz/
docs/full/2013_06_510.pdf. Termíny ze zrušené normy 
ČSN 01 0112 jsou vždy uvedeny v levém sloupci a u kaž-
dého je v pravém sloupci odkaz na termíny v normě 
ČSN ISO, pokud je smysl definice shodný (daný termín je 
v podstatě významově shodný, i když definice nemusí být 
doslovně stejné), při rozdílné definici je uvedena poznám-
ka (v závorce) nebo porovnání s normou V (tištěno kurzi-
vou). Naopak v pravém sloupci jsou uvedeny veškeré po-
jmy, termíny a definice v normě ČSN ISO. Pokud neexis-
tují navzájem porovnatelné termíny nebo definice, je pří-
slušné místo v tabulce prázdné. Doufáme, že tato zajímavá 
informace pomůže čtenářům v lepší orientaci v této názvo-
slovné problematice, i když jsme si vědomi neustálého 
vývoje v této oblasti. 
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Každý exaktní obor nutně požaduje řádné definice 

užívaných pojmů. V opačném případě totiž dochází velmi 
často k vážným nedorozuměním při důležitých jednáních, 
která mají význam pracovní, ale i ekonomický. 

Proto byl v r. 1974, ještě v tehdejší ČSR, vydán kom-
plex pěti norem z oblasti vzorkování. Jejich vypracování 
bylo zdlouhavé, ale v té době a v tomto oboru přineslo 
pokrok výrazný jako v málokteré jiné zemi. Byly to tyto 
normy: 
– názvoslovná norma ČSN 01 0112,  
– norma řešící teoretické otázky ČSN 01 5110 
– tři další normu, ČSN 01 5111, ČSN 01 5112 a ČSN 01 

5113, zabývající se vzorkováním v podstatě podle 
skupenství vzorkovaného materiálu. 
Pojmy (termíny) a definice v oblasti vzorkování 

v mezinárodním měřítku jsou uvedeny v později vydaných 
normách ČSN ISO 3534-1 a ČSN ISO 3534-2 a dále dopl-
něny v normách ČSN ISO 11648-1 a ČSN ISO 11648-2 
zabývajících se vzorkováním hromadných materiálů. Je 
třeba zdůraznit, že termíny uvedené v těchto normách ČSN 
ISO jsou v současnosti jediné platné. Původní česká ná-
zvoslovná norma ČSN 01 5110 z roku 1974 byla zrušena, 
což je velká škoda, mimo jiné i proto, že v řadě stále plat-
ných českých norem (vzniklých po roce 1974) se pojmy 
a definice z této zrušené normy používají. Protože nelze 
předpokládat zrušení či přepracování všech těchto norem, 
pokusíme se porovnat používané pojmy a definice z pů-
vodních norem a pojmy a definice v platných normách 
ČSN ISO a uvést je formou přehledné tabulky s event. 
poznámkami nebo porovnáním.  

Pro lepší přehlednost označíme probírané normy takto 
(viz též seznam literatury): 
I ČSN ISO 3534-1 Statistika – Slovník a značky – Část 

1: Obecné statistické termíny a termíny používané 
v pravděpodobnosti 

II ČSN ISO 3534-2 Statistika – Slovník a značky – Část 
2: Aplikovaná statistika 

III ČSN ISO 11648-1 Statistická hlediska vzorkování 
hromadných materiálů – Část 1: Obecné principy 

IV ČSN ISO 11648-2 Statistická hlediska vzorkování 
hromadných materiálů – Část 2: Vzorkování sypkých 
materiálů 

V zrušená ČSN 01 0112 Názvosloví z oboru vzorkování 
materiálů 
Norma I (ČSN ISO 3534-1) uvádí obecné termíny 

z oboru statistiky a pravděpodobnosti, je zde ale i několik 
termínů používaných i při vzorkování.  

V následující tabulce jsou jednotlivé termíny označe-
ny těmito římskými čísly a číslem odstavce příslušné 
normy. V tabulce pro lepší přehlednost citujeme příslušné 
definice jen tam, kde nejsou shodné (uvedeno tučným pís-
mem, stejně jako příslušné termíny), ostatní definice si 
zájemce snadno může vyhledat v dané normě. 

Termíny z normy V (zrušené ČSN 01 0112) jsou uve-
deny v levém sloupci a u každého je v pravém sloupci 
odkaz na normy ČSN ISO, pokud je smysl definice shodný 
(daný termín je v podstatě významově shodný, i když defi-
nice nemusí být doslovně stejné), při rozdílné definici je 
uvedena poznámka (v závorce) nebo porovnání s normou V 
(tištěno kurzivou).  

Naopak v pravém sloupci jsou uvedeny veškeré po-
jmy, termíny a definice v normě ČSN ISO. Pokud neexis-
tují navzájem porovnatelné termíny nebo definice, je pří-
slušné místo v tabulce prázdné. 

Původní česká norma byla členěná na základní od-
stavce: a) Obecné pojmy, b) Odběr vzorků (vzorkování), 
c) Druhy vzorků, d) Úprava vzorků, takže jsme toto členě-
ní použili i v tabulce.  
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Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 

Proměnlivost                        V-15 
významově velice blízké termínu 
kolísání jakosti či kolísání kvality 

Kolísání jakosti III-3.1.38, IV-3.1.38 
(shodné) 
Kolísání kvality    II-5.2.11, III-3.1.38
  

Význam v II, III a IV je v podstatě shodný, 
místo termínu kvalita je jakost. V nor-
mách  ISO, zejména v II, je definice výraz-
ně podrobnější 

Vzorkování                          V-24 Vzorkování II-5.2.1, III-3.1.3 a IV-3.1.3 
proces odebírání a vytváření vzorku 
         III-A.4 (v příloze rozvedeno) 
Vzorkování – odběr vzorků – tvorba 
výběru                                         II-1.3.1  

Termíny II významově stejné, jen porovná-
ny 

Znak                                     V-27 
vlastnost charakterizující mate-
riál  z hlediska jakosti a pou-
žitelnosti, vyjadřuje se kvantita-
tivně nebo kvalitativně 

Znak                                             II-1.1.1 
charakteristický rys 
   

Ve II doplněno rozsáhlými poznámkami 

Dávka                                      V-1 Dávka  II-1.2.4, II-5.1.2, III-3.1.12, 
IV-3.1.12, III-A.5 

Ve IV rozvedeno, významově shodné. Cel-
kový smysl všech definic shodný 

Vzorek                                  V-21 Výběr – vzorek                I-1.3, II-1.2.17 
Vzorek III-3.1.2 
část stanoveného souboru tvořeného 
jednou nebo více vzorkovanými jed-
notkami 
IV-3.1.2 
(místo stanoveného použit výraz speci-
fického)  
III-A.3 (odkaz na další normy) 

Odlišné formulace, v normách  I až III po-
drobnější výklad 

Jednotka                                V-4 Jednotka – entita                      II-1.2.11 
Vzorkovaná jednotka                 II-5.1.4 
Vzorkovaná jednotka               III-3.1.9, 
IV-3.1.9 
Vzorkovaná jednotka - vybíraná jed-
notka                  I-1.2, II-1.2.14, III-3.1.9 

Definice v II, III a IV shodné či podobné, 
mnohem širší význam než V, uvede-
ny příklady a poznámky 

Vada                                    V-19 Vada                                           II-3.1.12 Definice se značně liší, norma II uvádí dvě 
rozsáhlé poznámky 

Vadná jednotka                   V-20 Vadná jednotka                         II-1.2.13   

 – Přesnost                                       II-3.3.1   

 – Vychýlení – strannost                 II-3.3.2 
rozdíl mezi očekávanou hodnotou vý-
sledku zkoušky nebo výsledku měření 
a pravou hodnotou III-3.1.11 (jen dvě 
poznámky) 
rozdíl mezi střední hodnotou výsledků 
zkoušek a přijatou referenční hodno-
tou 

  

 – Pravdivost – správnost               II-3.3.3   

 – Preciznost                                    II-3.3.4 
                                                   III-3.1.10 
  

Ve II je dřívější termín shodnost uveden 
v poznámce, ve III uveden termín shod-
nost, v angl. originále precision 

 – Shodnost III-3.1.10. IV-3.1.10. (shodné)   

a) OBECNÉ POJMY 
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Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 

 – Strannost               III-3.1.11. IV-3.1.11. 
(shodné) 

  

 – Nejistota                                       II-3.4.5   

 – Rozptyl                                           I-2.36   

 – Směrodatná odchylka                      I-37   

 – Opakovatelnost                           II-3.3.5   

 – Reprodukovatelnost                 II-3.3.10   

 – Vzorkování hromadného materiálu – 
odběr vzorků hromadného materiálu 
                  II-1.3.2 (doplněno příkladem) 

  

 – Zkoušený znak                            II-3.2.4   

 – Zkouška                                       II-3.2.3   

 – Kontrola                                      II-4.1.2   

 – Základní soubor                          II-1.2.1   

 – Podsoubor                                    II-1.2.3   

 – Poddávka   II-1.2.10, II-5.1.3, III-3.1.13. 
přesně vymezená část dávky hromad-
ného materiálu                         IV-3.1.13 
část dávky hromadného materiálu 
Poddávka, vzorkovaná jednotka 
a dílčí vzorek    III-A.6 (velmi podrobný 
text) 

  

 – Podvýběr                                    II-1.2.19   

 – Rozsah výběru                           II-1.2.26   

 – Opora výběru – základ pro výběr  
                                                    II-1.2.27 

  

 – Vadná vzorkovaná jednotka    II-1.2.16   

 – Strata          III-3.1.5., IV-3.1.5. (shodné)   

 – Stratum – oblast                        II-1.2.29   

 – Stratifikace                                II-1.2.30   

 – Hromadný materiál   III-3.1.1, IV-3.1.1 
(shodné) 
                III-A.2 (výrazně rozšířený text) 

  

 – Hromadný materiál                    II-5.1.1 
hromadný materiál, uvnitř kterého 
nejsou jeho dílčí části na makroskopic-
ké úrovni zpočátku snadno odlišitelné 
                                                     III-3.1.1 
množství materiálu, uvnitř kterého 
nejsou jeho dílčí části na makroskopic-
ké úrovni zpočátku snadno odlišitelné 
(v angl originále bulk material)  

  

 – Jmenovitá nadsítná velikost  III-3.1.36, 
II-5.1.5a 
Nominální nadsítná velikost   IV-3.1.36 

Všechny definice II, III a IV shodné 

 – Jmenovitá podsítná velikost  III-3.1.37, 
                                                   II-5.1.6a  
Nominální podsítná velikost   IV-3.1.37 

Všechny definice II, III a IV shodné 

 – Výběrová přejímka                   II-1.3.17   

 – Výběrové šetření                       II-1.3.18   
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Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 

 – Plánování procesu    II-2.1.5   

 – Cílová hodnota – nominální hodnota  
                            II-3.1.2 

  

 – Mezní hodnota                            II-3.1.3   

 – Horní mezní hodnota                  II-3.1.4   

 – Dolní mezní hodnota                   II-3.1.5   

 – Pravá hodnota – skutečná hodnota   
                                                       II-3.2.5 

  

 – Přijatá referenční hodnota         II-3.2.7   

 – Pozorovaná hodnota                   II-3.2.8  

– Neshoda     II-3.1.11  

 – Měřená veličina      II-3.2.2   

 – Výsledek zkoušky                        II-3.4.1   

 – Výsledek měření                          II-3.4.2   

 – Chyba výsledku                           II-3.4.4   

 – Náhodná chyba výsledku            II-3.4.6   

 – Systematická chyba výsledku     II-3.4.7   

 – Statistická přejímka                    II-4.1.8   

 – Výřez  II-5.2.10, 
      III-3.1.27, IV-3.1.27 (shodné) 

  

 – Redukce vzorku          II-5.3.7, III-3.1.29   

Průměrná hodnota sledovaného 
znaku v posuzovaném celku 
                                              V-16 

 –   

Úprava vzorku                    V-18  –   

Dodávka                                 V-2  –   

Zásilka                                    V-3  –   

Podjednotka                          V-5  –   

Vzorkovaný celek                V-25  –   

Homogenní celek                   V-6  –   

Heterogenní celek                  V-7  –   

Homogenní materiál             V-8  –   

Heterogenní materiál            V-9  –   

Rovnoměrný materiál         V-10  –   

Nerovnoměrný materiál     V-11  –   

Náhodně heterogenní materiál 
                                    V-12 

 –   

Nenáhodně heterogenní  
materiál                                V-13 

 –   

Segregace                             V-17  –   

Vzorkař                                V-22  –   

Vzorkovač                            V-23  –   

Vzorkovnice                         V-26  –   
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b) ODBĚR VZORKŮ  

Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 

Dynamické vzorkování      V-28 Mechanické vzorkování 
      II-5.2.9., III-3.1.26 a IV-3.1.26

 (v podstatě shodné) 

Definice odlišné, smysl termínů je nepo-
chybně velmi podobný 

Náhodné vzorkování          V-31 Náhodné vzorkování          II-1.3.5 Zřetelně odlišná formulace, smysl 
v podstatě velmi podobný 

Statické vzorkování V-39 Ruční vzorkování   
II-5.2.8., III-3.1.25. a IV-3.1.25 (shodné) 

Různé definice,  ale v podstatě shodný smysl 

Stratifikované (oblastní)  
vzorkování  V-40 

Stratifikované vzorkování 
 II-1.3.6, III-3.1.6, IV-3.1.6 

Ve II a III drobné změny ve formulaci, for-
mulace III a IV zcela shodné. 
Odlišné různě dlouhé formulace, smysl ne-
pochybně shodný 

Systematické  
vzorkování                       V-41/9 

Systematické vzorkování  
 III-3.1.8, IV-3.1.8, II-1.3.12 

Ve II shodné s III a IV, odlišné poznámky.  
Odlišné formulace definic 

Vícestupňové vzorkování    
                                             V-42 

Vícestupňové vzorkování  
 II-1.3.10, III-3.1.19 

Rozdíly v definicích značné, ve III je  kratší 
než v V, ve II definice podrobnější se dvěma 
vysvětlujícími poznámkami 

Plán vzorkování V-14 
předpis vymezující pro danou 
konkrétní situaci místo, čas a 
způsob odběru vzorků, jejich 
úpravu, označování a skladová-
ní a přihlížející k požadavkům 
minimalizace nákladů a k ještě 
přijatelné vzorkovací chybě 

Schéma vzorkování   II-5.4.3, III-3.1.41 
Schéma vzorkování                 IV-3.1.41 
specifikace typu vzorkování, který se 
má použít v kombinaci s provozní 
specifikací entit nebo dílčích vzorků, 
které se mají odebrat, vzorků, které se 
mají vytvořit, a měření, která se mají 
provést 
Schéma vzorkování   III-3.1.42, II-5.4.2 
Systém vzorkování   II-5.4.1, III-3.1.43, 

           IV-3.1.42 

Definice v III-3.1.42 zkrácena a poněkud 
změněna proti III-3.1.41, opatřena poznám-
kou a národní poznámkou. 
Z uvedených definic je zřejmé, že smysl poj-
mů je obdobný 

 – Prosté náhodné vzorkování 
II-1.3.4, III-3.1.4, IV-3.1.4 (shodné) 

  

 – Stratifikované prosté náhodné vzorko-
vání – prosté náhodné vzorkování 
z každého strata          II-1.3.7, III-3.1.7,  

IV-3.1.7 (shodné) 

První termín u II je v ostatních roven druhé-
mu 

 – Záměrné stratifikované vzorkování – 
kvótní vzorkování                  II-1.3.8 

  

 – Vícestupňové vzorkování skupin  
II-1.3.11 

Vícestupňové vzorkování      III-3.1.19,  
IV-3.1.19 (shodné) 

Ve II v podstatě shodný význam, i když 
odlišná formulace s III a IV 

 – Běžné vzorkování a běžná úprava  
vzorku          III-A.10
  

  

 – Postup vzorkování, postup úpravy 
vzorku, plán vzorkování, schéma  
vzorkování a systém vzorkování 
          III-A.12 

  

 – Diskrétní vzorkování – vzorkování 
diskrétního materiálu          II-1.3.3 

  

 – Vzorkování skupin          II-1.3.9   
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 – Periodické systematické vzorkování  
         II-1.3.13 

  

 – Lokální systematické vzorkování  
 II-1.3.14 

  

 – Odběr vzorků s vracením      II-1.3 15   

 – Odběr vzorků bez vracení      II-1.3.16   

 – Postup vzorkování    II-5.4.4, III-3.1.39, 
                                IV-3.1.39  

Definice ve II, III a IV shodné 

 – Běžné vzorkování          II-5.2.2 
vzorkování prováděné postupy stano-
venými v předepsané mezinárodní 
normě, aby se stanovila  průměrná 
hodnota posuzovaného znaku v dávce 
vzorkování pro komerční účely prove-
dené  postupy stanovenými 
v předepsané mezinárodní normě, aby 
se stanovila průměrná jakost dávky 

III-3.1.20, IV-3.1.20 

Poznámky se v podstatě shodují 

 – Experimentální vzorkování      II-5.2.3,  
  III-3.1.21, IV-3.1.21  

Definice ve II, III a IV shodné 

 – Opakované vzorkování z několika 
dávek        II-5.2.4,  

III-3.1.22, IV-3.1.22 

Definice ve II, III a IV shodné (se dvěma 
poznámkami) 

 – Replikátní vzorkování         II-5.2.5,  
           III-3.1.23, IV-3.1.23  

Shodné, v normě II je navíc po slově VE 
DVOJICÍCH nebo více dílčích vzorcích 

 – Duplikátní vzorkování        II-5.2.6.,  
                       III-3.1.24. a IV-3.1.24  

S poznámkami, shodné 

Isokinetické vzorkování    
V-29 

 –   

Kontrolní vzorkování  V-30  –   

Nepřímé vzorkování  V-32  –   

Občasné vzorkování  V-33  –   

Orientační vzorkování  V-34  –   

Přerušované vzorkování  V-35  –   

Přímé vzorkování  V-36  –   
Spojité, kontinuální vzorkování
   V-37 

 –   

Stálé vzorkování  V-38  –   

Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 
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c) DRUHY VZORKŮ  

Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 

Dílčí vzorek V-44 Dílčí vzorek                II-5.2.7, III-3.1.14,  
IV-3.1.14 

   

III a IV shodné, ve II se liší poznámky: 
Vlastní definice v ISO normách je kratší, 
smysl je jednoznačně stejný 

Hrubý vzorek V-47 
směs všech dílčích nebo jednot-
kových vzorků odebraných ze 
vzorkovaného celku 

Hrubý vzorek           II-5.3.5 
souhrn všech dílčích vzorků odebra-
ných z poddávky nebo dávky postupy 
běžného vzorkování   III-3.1.16, III-A.8, 

IV-3.1.16 

III a IV shodné s II, III-A.8 podává vysvět-
lení k předchozím. 
Prakticky shodná definice ve všech přípa-
dech 

Konečný vzorek V-49 Konečný výběr – vzorek        II-1.2.23 
vzorek získaný na konečném stupni 
vícestupňového vzorkování 

V normě  ISO je definice jednodušší, 
s českou normou má však shodný význam 

Reprezentativní vzorek     V-57 
vzorek zachovávající stejnou 
proměnlivost  sledovaného 
znaku jako ve vzorkovaném 
celku 

Reprezentativní výběr – reprezentativ-
ní vzorek        II-1.2.35 
náhodný výběr odebraný takovým 
způsobem, že pozorované hodnoty 
mají stejná rozdělení pravděpodobnos-
ti ve výběru jako v základním souboru 

Definice v V je  velmi jednoduchá, ve II je 
smysl sice stejný, ale formulace je složitější 
a doplněna příkladem a poznámkami 

Složený vzorek  V-60 
směs nebo souhrn vzorků, 
z nichž každý byl odebrán ze 
vzorkovaného celku v množství 
úměrném množství materiálu, 
které  reprezentuje 
Souhrnný vzorek  V-62 
souhrn dílčích nebo jednotko-
vých vzorků (souhrn základ-
ních vzorků), které zachovávají 
svoji identitu 

Složený vzorek            II-5.3.4 
souhrn dvou nebo více dílčích vzorků 
odebraných experimentálním vzorko-
váním z dávky      III-3.1.15 
souhrn dvou nebo více dílčích vzorků 
odebraných z dávky           III-A.7 

V příloze III-A.7 vysvětleno, proč se nepou-
žívá souhrnný vzorek, ale složený vzorek 

Zkušební vzorek V-66 
množství materiálu potřebné 
k přímému zkoušení 

Zkušební vzorek         II-5.3.11 
vzorek připravený pro zkoušení nebo 
analýzu, přičemž celé jeho množství 
nebo jeho část se najednou použije pro 
zkoušení nebo analýzu            III-3.1.17, 

IV-3.1.17 

Ve II poznámka, III a IV shodné, III-A.9 
doplňuje předchozí 

 – Složený vzorek        III-3.1.15, IV-3.1.15
     

shodné 

 – Zkušební vzorek    III-3.1.17, IV -3.1.17
    

s poznámkou shodné 

 – Zkušební díl vzorku      III-3.1.18,  
                                                  IV-3.1.18
     

shodné 

 – Zkušební díl vzorku                 II-5.3.12, 
  III-3.1.18, IV-3.1.18 

část zkušebního vzorku, která se na-
jednou použije pro zkoušení nebo pro 
analýzu  

V normě III s poznámkou 

 – Duplikátní výběr – vzorek        II-1.2.20   

 – Primární výběr – vzorek        II-1.2.21   

 – Sekundární výběr – vzorek       II-1.2.22   

 – Prostý náhodný výběr         II.1.2.24   
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 – Náhodný výběr – vzorek            I-1.6., 
II-1.2.25 

  

– Vzorek odebraný z poddávky  
II-5.3.13 

  

Analytický vzorek  V-43 –   

Geometrický vzorek  V-45 –   

Horizontální vzorek  V-46 –   

Jednotkový vzorek  V-48 –   

Kontrolní vzorek  V-50 –   

Laboratorní vzorek  V-51 –   

Lokální vzorek  V-52 –   

Průměrný vzorek  V-53 –   

Průřezový vzorek  V-54 –   

Přerušovaný vzorek  V-55 –   

Redukovaný vzorek  V-56 –   

Rezervní vzorek  V-58 –   

Rozhodčí vzorek  V-59 –   

Směrový vzorek  V-61 –   

Spojitý vzorek  V-63 –   

Stranný vzorek  V-64 –   

Vertikální vzorek  V-65 –   

Vzorek ode dna  V-67 –   

Vzorek z horní vrstvy  V-68 –   

Vzorek z povrchu  V-69 –   

Vzorek ze spodní vrstvy  V-70 –   

Vzorek ze střední vrstvy    V-71 –   

Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 

d) ÚPRAVA VZORKŮ  

Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 

Dělení vzorku           V-72 
postup sloužící ke zmenšování 
hmoty vzorku při zachování 
reprezentativnosti oddělené 
části (beze změny velikosti  
zrna) 

Dělení vzorku                    II-5.3.8 
proces při úpravě vzorku, při kterém 
se dělí  vzorek hromadného materiálu 
takovými prostředky jako jsou děliče, 
nástroje pro  mechanické dělení nebo 
kvartaci na oddělené části, z nichž jed-
na nebo více se ponechává 

           III-3.1.30, IV-3.1.30, III-A.11  

Ve III příklad, formulace stejná ve IV,   
v III-A.11 je podrobný výklad. 
Odlišné formulace, v normě V se definice 
zdá být jednoznačnější, srozumitelnější 

Redukce vzorku                 V-80 
postup sloužící ke zmenšování 
hmoty vzorku: u zrnitých ma-
teriálů může jít i  o zmenšování 
velikosti zrna 

Redukce vzorku                    II-5.3.7 
proces při úpravě vzorku, při kterém 
se redukuje  velikost částic drcením, 
mletím nebo  rozmělňováním na  
prášek            III-3.1.29, IV-3.1.29 

Normy II, III a IV vše shodné, v normě V 
rozdíl proti ISO!! 

 – Úprava vzorku II-53.1., III-3.1.28., 
IV-3.1.28 
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 – Běžná úprava vzorku                 II-5.3.2,  
III-3.1.34, IV-3.1.34  změna:  aby se 
stanovila průměrná jakost dávky... 

V příloze III-A.10. je pojem Běžné vzorko-
vání a Běžná úprava vzorku 

 – Dělení ve stálém poměru            II-5.3.9, 
        III-3.1.31  

(téměř shodné) 

 – Dělení při stálé hmotnosti         II-5.3.10   

 – Postup úpravy vzorku       II-5.4.5,  
III-3.1.40, IV-3.1.40 

  

 – Úprava vzorku     III-3.1.28. a IV-3.1.28 Příklad a poznámky shodné 

 – Dělení ve stálém poměru     III-3.1.31, 
                                           IV-3.1.31  

shodné 

 – Dělení při stálé hmotnosti     III-3.1.32, 
                                            IV-3.1.32 

shodné 

 – Sušení vzorku  II-5.3.6, III-3.1.33, 
IV-3.1.33 

shodné 

 – Běžná úprava vzorku    III-3.1.34, 
                   IV-3.1.34  

shodné 

 – Postup vzorkování, postup úpravy 
vzorku, plán vzorkování, schéma vzor-
kování a systém vzorkování       III-A.12 

podrobnější rozbor pojmů 

 – Speciální úprava vzorku        II-5.3.3, 
                          III-3.1.35, IV-3.1.35   

úprava vzorku provedená pro experi-
mentální vzorkování 

shodné  

Dělící poměr                      V-73  –   

Dělič vzorku                      V-74  –   

Drcení                                  V-75  –   

Mletí                       V-79  –   

Kvartace                      V-76  –   

Míchání                      V-77  –   

Mísení, homogenizace        V-78  –   

Zdrobňování                      V-81  –   

Norma V - ČSN 01 0112 Normy I, II, III a IV Poznámky 
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