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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické

komisi zastoupen. Práce se rovněž zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve směrnici ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO neodpovídá za identifikaci jakéhokoli nebo všech takových patentových práv.
ISO 16832 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43, Akustika.
Úvod
Posouzení funkce hlasitosti založené na škálování hlasitosti pomocí kategorií se používá tehdy, je-li
třeba hodnotit slyšení nejen na hranicích oblasti slyšení (práh slyšení, hladina nepříjemného
poslechu), ale v celé individuální oblasti slyšení.
Důležitou aplikační oblastí jsou diagnostická hodnocení, zejména hodnocení vyrovnání hlasitosti
a přizpůsobování sluchových pomůcek.
Protože výsledky škálování hlasitosti mohou výrazně záviset na konkrétním použitém postupu,
stanovuje tato mezinárodní norma podmínky pro spolehlivé měřicí postupy.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje základní metody škálování hlasitosti pomocí kategorií určené
k používání v audiologii.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

