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Cílem této práce je analýza vybraných p ístup  ke komunikaci rizik pro ú ely ochrany 
obyvatelstva se z etelem na prevenci závažných havárií. V rámci bakalá ské práce je 
provedena analýza problém  vyplývajících z nedokonalé komunikace mezi zainteresovanými 
stranami, zvlášt  pak s ohledem na informovanost, p ipravenost a možné reakce obyvatelstva. 
Je také provedena rešerše vybraných p ístup  ke komunikaci rizik. Jsou zde hledány principy 
efektivní komunikace o rizicích a  následn  jsou vypracována doporu ení pro prevenci 
možných problém  vzniklých v d sledku použití nevhodných p ístup  k ochran  obyvatel v 
oblasti komunikace rizik.  
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ÚVOD 

Jedním ze základních cíl  ochrany obyvatelstva je ochrana lidského života a zdraví. 

Obyvatelstvo žijící nebo pohybující se v blízkosti pr myslových podnik  je kv li 

nebezpe ným látkám používaným nebo/a vyráb ným v rámci pr myslových proces  

vystaveno zvýšenému riziku. V demokratické spole nosti hraje obyvatelstvo úst ední roli. 

Pov ené orgány spravující své mandáty mají povinnost vytvá et transparentní politiku 

v rámci které musí zd vod ovat rozhodnutí v otázkách environmentální bezpe nosti 

a v n kterých p ípadech také zajistit možnost pro obyvatelstvo podílet se na t chto 

rozhodnutích. [15] 

V rámci havarijního plánování pak mají tyto orgány povinnost napomáhat 

snižování pravd podobnosti vzniku nebezpe ných havárií stejn  jako napomáhat snižování 

jejich dopad . Prost edkem k dosažení t chto cíl  jsou vyškolené a vhodnou technikou 

vybavené složky IZS a personál provozovatele. Obyvatelstvo pak vystupuje nej ast ji 

v roli objektu záchrany namísto subjektu podílejícího se na své záchran .  

Na základ  zkušeností z prob hlých havárií je dnešním trendem aktivizace 

obyvatelstva sm rem k vzorc m chování, které vedou k sebezáchran , p ípadn  

k nápomoci zasahujícím složkám IZS. Prost edkem pro zmoc ování obyvatelstva je 

p edevším efektivní komunikace o rizicích v dob  „klidu“, tedy v rámci prevence 

a p ípravy.   

Ukázkovým p íkladem je nap íklad havárie v m st  Enschede, kde došlo k explozi 

nevhodn  uskladn né zábavní pyrotechniky. Residenti nev d li o tom, že jsou ve skladu 

uskladn ny výbušniny a ze zv davosti se zdržovali v bezprost edním okolí požáru. 

D sledkem zvýšeného pohybu osob bylo také zablokování p íjezdové cesty a znemožn ní 

tak okamžitému p íjezdu zasahujících složek. Vlivem špatného a nadlimitního uskladn ní 

pyrotechniky došlo v záp tí k sérii explozí, které si vyžádaly ob ti na životech.[44]  

Výše zmín ný p íklad dob e demonstruje d ležitost a pot ebnost komunikace 

o rizicích. Komunikace o rizicích je tak nástrojem pro zvyšování informovanosti 

obyvatelstva ohledn  typ  rizika a doporu ených reakcí na toto riziko. Efektivní 

komunikace vede ke snižování dopad  závažných havárií a k budování vzájemné d v ry 

mezi všemi zainteresovanými stranami.  

Nadto je komunikace o rizicích dynamicky se rozvíjejícím oborem zkoumajícím 

zp soby komunikace rizik, které se stávají stále komplexn jšími. Aktuálnost ešení tohoto 

tématu lze ov it nap íklad na cita ních databázích Web of Science a Scopus. Obrázek 1 
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jasn  dokazuje, že b hem uplynulých 10ti let má ro ní po et publikaci na téma „risk 

communication“ stoupající tendenci. 

Heslo: "Risk Communication"
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Obrázek 1: Po et publikací v cita ních databázích pro heslo: „Risk Communication“  

Cílem této práce je analýza vybraných p ístup  ke komunikaci rizik pro ú ely 

ochrany obyvatelstva se z etelem na prevenci závažných havárií. D vodem vzniku této 

práce je poukázat na rychle se rozvíjející oblast, která souvisí s bezpe ností obyvatel a jejíž 

výstupy jsou pro svou všestrannost obecn  použitelné i pro ostatní oblasti než-li jen PZH. 

Navíc se jedná o oblast, na kterou bude v následujících letech zam ena zvýšená pozornost 

z d vodu nutnosti implementovat novou sm rnici SEVESO 2012/18/EU do eské 

legislativy.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA KOMUNIKACE  

Komunikace je sociálním konstruktem popisujícím objektivní realitu.[1] Jako 

taková je proto siln  závislá na osobnosti interpreta. Logickým d sledkem této skute nosti 

je nejednotnost definic a odlišné pohledy na ú el a smysl komunikace obecn . Výrazn  se 

také odlišuje používaná terminologie. [31] 

Nap í  dostupnou literaturou je k dispozici mnoho definic od zjednodušujících po 

rozsáhlé (Viz nap íklad: Dance[3];Fiske[5];Lasswell[13];Mortensen[17];Schement[31]; 

Vybíral[40]). Na nejobecn jší úrovni však lze íci, že komunikací se rozumí p enos 

informace (zprávy) od komunikátora (osoby vysílající informaci) sm rem k p íjemci 

(osoby p ijímající informaci). Funkce, cíle, prost edky, pr b h, zp sob kódování a 

dekódování p enášené informace, již generalizovat nelze. A práv  skrze cíle a funkce je 

komunikace nej ast ji vymezována a definována 

Stejn  jako se liší p ístupy ke komunikaci v závislosti na osobnosti interpreta, tak 

se stejn  liší i pojmosloví. Nejvýrazn jší rozdíl je patrný p i používání pojmu 

„komunikace“ a „informace“. P estože jsou obsahy obou pojm  rozvíjeny v samostatných 

oborech - teorie komunikace a teorie informace - tak mezi nimi stále panuje úzká závislost. 

[31]  

Distinkci mezi jednotlivými obory  došlo p edevším kv li historickému vývoji, kdy 

pr kopnické práce na toto téma byly technického charakteru (Nap . Lasswell[13]) 

a komunikace byla vnímána jako proces p enosu signál  a informace byla nazírána jako 

p enášená entita. Zjednodušen  však lze íci, že: „informace rovná se v c, komunikace 

rovná se p enos“[32]. Z tohoto d vodu je možno použít výraz zvýšení informovanosti ve 

stejném významu jako výrazu zlepšení komunikace.  

 

V rámci oblasti komunikace stojí velice výrazn  osoba Watzlawika[43], který se 

jako jeden z prvních zabýval komunikací. Watzlawik spolu se spolupracovníky definoval 

komunikací jako: „Médium pozorovatelných lidských vztah “. A dále tuto definici 

rozvinul práv  tak, že identifikoval t i základní prvky komunikace. Jmenovit  se jednalo 

o syntax, sémantiku a pragmatiku. P i emž za syntax považoval nauku o vzájemných 

vztazích stavebních prvk  jazyka. To znamená kódování, komunika ní kanály, kapacitu 

komunikace, ruchy, redundance a další statistické jazykové jevy. Sémantikou byl myšlen 
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p ístup zam ený na významy sd lení a významnost, kterou sd lení p ipisuje tzv. 

„produktor“ (osoba vysílající informaci – pozn. autor). Sémantika tak byla zam ena na to, 

jak porozum t vzájemným symbol m. Posledním prvkem komunikace je pragmatika, která 

analyzuje vztah mezi produktorem a p íjemcem.[43] 

Mnohem zajímav jší je však skute nost, že voln  zam oval pojmy „komunikace“ 

a „jednání“. Podle Watzlawika[43] je totiž komunikace manifestace lidských vztah . Toto 

p esv d ení pak promítnul do jednoho z p ti komunika ních axiom  (tvrzení). Jedná se 

o axiom „Nelze nekomunikovat“. Watzlawik tak poukazuje na skute nost, že i v p ípad  

žádné reakce na komunika ní snahy je takové chování stejn  vnímáno jako reakce 

a v rámci komunikace je s ním dále stále nakládáno.  

 

Dalším ze zp sob  jakými p iblížit jednotlivé koncepty komunikace je skrze 

komunika ní modely. Použití model  však s sebou nese jak výhody, tak nevýhody. Mezi 

výhody rozhodn  pat í p ehlednost, obecnost, stru nost a možnost k opušt ní starých 

myšlenkových vzorc . Nicmén  hrozí, že pokud model bude p íliš zjednodušující, pak 

mohou být vypušt ny podstatné prom nné a vzájemné vztahy. 

Podle Krauss existují ty i základní typy model  – Kodér/Dekodér modely; 

Intencionalistické modely; Modely beroucí v potaz perspektivu a dialogické modely. 

V návaznosti na navazující literaturu vybranou podle jejího užití OECD a IRGC, byla 

pozornost této práce zam ena p edevším na Kodér/Dekodér modely.  

První takový model, vytvo ený Aristotelem, pochází již ze 4. století p ed naším 

letopo tem, ovšem pro prvním relevantním modelem je Lasswell v model komunikace.  

1.2.1 Lasswell v model komunikace 

St žejním modelem komunikace je model sociologa a mediologa (v noval se 

propagand  v dob  druhé sv tové války) Lasswella, který sestavil v roce 1948 první 

jednoduchý model komunikace. Tento model se stal základem pro výzkum masové 

komunikace a dodnes je považován za jeden ze základních komunika ních model .[13] 

Lasswell sestavil lineární model (viz. Obrázek 2), který má mnoho shodných prvk  

s aristotelovským modelem, ale liší se nap íklad zacílením se na efekty komunikace. Lze 

tedy íci, že na obecné rovin  má komunikace vždy odesílatele, p íjemce a odesílanou 

zprávu. Odlišný je však p ístup k form  p enosu a ke kódovaní.  
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Lasswell v model byl publikován pouze slovn  v tvaru: „Kdo? íká co? Komu? 

Jakým kanálem (zp sobem)? S jakým efektem (ú inkem)?“[13] V sou asnosti je tento 

model asto vizualizován a pro v tší srozumitelnost a p ehlednost je dopln n o „odpov di“ 

ve form  podstatných jmen. Tedy „Kdo? Mluv í. íká co? Zpráva. Jakým kanálem 

(zp sobem)? Médium. Komu? P íjemce S jakým efektem (ú inkem)? Ú inek“. Pro 

p ehlednost je uvedeno také grafické znázorn ní tohoto modelu s identifikovanými výstupy 

jednotlivých krok .[13] 

 

Obrázek 2: Lasswell v model komunikace[8] 

V odborné literatu e (viz Kaminski[8];Mortenson[17];Shoemaker[30]) se vyskytuje 

velké množství dalších model  od lineárních model , kterými je Schramm v i Berlo v, 

spirálovitý Dance v, generální Gerbner v model, Newcomb v psychologický model p es 

Westley and McLean v konceptuální model až po Jacobson v triangulární model 

komunikace.  

Na základ  práce Shoemaker[30], který provedl revizi celkem 31 text , kde se 

objevily komunika ní modely byl vybrán ten, který se vyskytoval nej ast ji. A tímto 

modelem je vysíla -p ijíma  (orig. Sender-receiver) model vytvo eny Shannonem 

a Weawerem.  

 

Shnannon byl matematik laborato í Bell, který položil základy informa ní teorie, 

zam ující se na p enos a kódování informací. P estože se Shanon spolu Weawerem 

zabývali ve svém p elomovém díle z roku 1948 „Matematická teorie komunikace“ 

p edevším komunikací, tak jsou v dnešní dob  zd raz ovány výsledky na poli p enosu 

informací, které se staly základy novodobé informatiky.[5][8] 

Shnanon považoval jednotlivé prvky komunikace za samostatné a jako takové 

odd len  upravitelné. Tento „vysíla -p ijíma “ model (viz. obrázek 3) pracuje práv  

s t mito leny: „Informa ní zdroj - Vysíla  (kodér) – Kanál - Zdroj šumu - P ijíma  

(dekodér) - Místo ur ení – Signál - P ijatý signál – Zpráva“. Ovšem st žejní jádro tohoto 

modelu je „Vysíla  – P ijíma “. Odtud obecný název modelu.[8]. 
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P elomovou ástí modelu je p edevším definice informace jako míry entropie 

v systému. Tedy je-li vše jasné a známo, pak není pot eba informace (komunikace). 

Informace je po et zpráv pot ebný ke snížení entropie (nejistoty). [8] 

Model elí kritice p edevším ze strany své technicistní povahy. Tento model 

nereflektuje zp sob mezilidské komunikace. Nejenže nerozlišuje p enos d ležité zprávy od 

nesmyslu (ne iní rozdíl mezi „v / “ a „dobrý den“), ale také je p íliš lineární na to, aby 

mohl reflektovat vše podstatné v lidské komunikaci. Ovšem pokud je níže zobrazený 

proces vnímán jako ást delšího komunika ního procesu (kde se tyto ásti opakují), pak je 

Shannon-Weaver v model svou podstatou velmi vhodný pro použití v oblasti komunikace 

o rizicích.  

 
Obrázek 3: Základní Shannon-Weawer model komunikace 

Použití model  je založeno na zjednodušujících p edpokladech. U obou výše 

uvedených model  jsou v originální podob  p edpoklady p íliš zjednodušující, p edevším 

p edpoklad, že komunika ní proces je lineární. I p esto však oba modely velice dob e 

popisují jednotlivé prvky komunika ního procesu.  

Na rozdíl od Lasswellova modelu je možno Shannon-Weawer v model upravit do 

podoby, která odpovídá sou asným požadavk m, jakými je p edevším d raz na 

oboustrannost, vzájemnost a vnit ní systém zp tné vazby. Renn[23] tento model dále 

rozpracovává pro ú ely komunikace o rizicích. Bližší popis této alternace je uveden v textu 

níže. Zde je uvedena áste ná úprava.  

Grafická podoba upraveného (aktualizovaného) Shannon-Weawerova modelu 

(Obrázek 3) již na rozdíl od originálního modelu obsahuje zahrnutý mechanismus zp tné 

vazby a je v n m narušena jeho linearita. V tomto modelu je také nazna en jeden 

z primárních cíl  komunikace o rizicích a to zm na chování p íjemc  zpráv. 
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Obrázek 4: Upravený Shannon-Weawer v model komunikace [23] 

 

Neexistuje jednotná definice komunikace, stejn  tak neexistuje jednotný model. Na 

obecné úrovni lze konstatovat, že komunikace je sociálním konstruktem ozna ujícím 

proces vým ny informací mezi jedním nebo více lidmi. Kodér/Dekodér modely jsou jedny 

ze ty  základních typ  model  a s odkazem na Renn[23] byly vybrány jako nejvíce 

relevantní pro tuto práci. Základním modelem je Shannon-Weawer v, který bylo nutno pro 

svou lineárnost nutno aktualizovat.  
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2 ANALÝZA P ÍSTUP  KOMUNIKACE O RIZICÍCH 

Cílem analýzy bylo mezi základními (nutnými) prvky, které utvá ejí proces 

komunikace o rizicích identifikovat, popsat ty, které jsou st žejní pro ú innost 

komunikace. Analýza nejd ležit jších (klí ových) prvk  umož uje, v p ípad  snahy 

o zlepšení komunika ních proces , jednozna né zacílení, p ípadn  umož uje odhalení 

závažných problém  v rámci komunika ního procesu. Díl ím kritériem byl význam 

a d ležitost daného prvku pro efektivnost komunikace o rizicích. Tato kritéria byla 

hodnocena na škále: „Mén  d ležité“, „D ležité“ a „.Velmi d ležité“. Kategorie 

„Ned ležité“ v této práci zám rn  absentuje. Všechny níže zmín né prvky jsou pro 

komunika ní proces d ležité, cílem analýzy je posoudit do jaké míry. 

Specifika komunikace o rizicích byla p vodn  ešena v rámci v dní disciplíny 

zam ené na vnímání rizik. P ibližn  v 80. letech 20. století se oblast komunikace 

o rizicích osamostatnila a nyní je ešena samostatn . Na po átku byla vnímána pouze jako 

zp sob, kterým jsou sd lovány výstupy analýzy rizik, následn  byla pozornost zam ena 

na komunikovanou zprávu a její kompozici. Nejnov jším trendem je p esun od požadavku 

na transparentní informace k požadavku na v tší míru zapojení se obyvatelstva.  

Komunikaci o rizicích lze díky její specifi nosti definovat lépe než komunikaci 

obecn , ovšem i p esto neexistuje jedna všeobecn  p ijímaná definice. Vzhledem 

k zam ení této práce byla jako jedna z primárních definic p ejata definice OECD, která 

definuje komunikaci o rizicích jako:  

„Komunikaci, sm rem k pracovník m nebo ve ejnosti, o pr myslových, 

zdravotních, environmentálních, sociálních, katastrofických rizicích nebo hrozbách, 

které mohou mít potenciální dopad na vystavenou populaci, komunity nebo 

jednotlivce.“[18]  

Další definici p ináší US NRC, která specifikuje, že komunikace o rizicích je: 

„Interaktivní proces vým ny informací a názor  mezi jednotlivci, skupinami 

a institucemi. Zahrnuje vícero zpráv ohledn  podstaty rizika a ostatních zprávách 

ne nutn  se týkajících rizik, ale vyjad ujících obavy, názory a reakce k zprávám o 

rizicích nebo k právnímu a institucionálním uspo ádání managementu rizika.“[38]  

Na obecnou úrovni lze komunikaci o rizicích také definovat jako: „jakoukoliv smysluplnou 

vým nu informací ohledn  zdraví a environmentálních rizik mezi zainteresovanými 

skupinami“.[2]  
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Jinými slovy, komunikace o rizicích slouží primárn  k p eklenutí tenze a rozdílných 

pohled  mezi širokou ve ejností a experty.[16]  

 

Stejn  jako v p ípad  oblasti komunikace obecn , i  komunikaci o rizicích lze 

nejlépe definovat skrze její funkce. Podle Renn[27][23] existují ty i kategorie všeobecn  

platných funkcí. Jedná se o tyto:  

1. Osv tová funkce. Cílem této funkce je zaru it, že p íjemci zprávy jsou schopni 

pochopit její obsah a efektivn  tak zvýšit své obecné znalosti o komunikovaných 

rizicích.  

2. Funkce d v ryhodnosti. Cílem této funkce je vytvo it vztah d v ry mezi tv rcem 

zprávy a jejím p íjemcem. 

3. Funkce podpory snižování rizika. Cílem této funkce je p esv d it p íjemce zprávy 

ke zm n  svého postoje nebo p ístupu, v závislosti na typu rizika. Nap íklad volba 

nošení ochranných od v , výb r kvalitn jšího jídla, apod. 

4. Funkce kooperativního rozhodování. Cílem této funkce je vytvo it podmínky pro 

efektivní zapojení zainteresovaných stran v otázce rizik tak, aby se ob  zasažené 

strany mohly ú astnit procesu ešení konfliktu.  

Renn[21] dále blíže specifikuje ke kterým cíl m by m la komunikace o rizicích vést. Tyto 

cíle jsou zvoleny tak, aby vznikla tzv. komunika ní aréna, kde se jednotlivé zainteresované 

strany mohou navzájem obohacovat a u it. Jedná se o tyto cíle:  

1. Dosáhnout porozum ní mezi p íjemcem a odesílatelem zprávy, zajišt ní prost edí, 

které toto podporuje. 

2. P esv d it p íjemce zprávy pro zm nu svého postoje a chování vzhledem 

k podstat  rizika. 

3. Poskytnout podmínky pro racionální debatu týkající se rizik tak, aby se všechny 

zainteresované skupiny mohly podílet na efektivním a demokratickém ešení 

možného konfliktu. 

4. Vytvo ení vztahu d v ry mezi institucemi a širokou ve ejností. 

Prvním nutným prvkem pro efektivní komunika ní proces jsou tedy dob e 

definované cíle. Na obecné úrovni sice lze sestavit proces, který tyto cíle nemusí mít 

explicitn  definovány a i p esto tento proces m že být úsp šný. Je to dáno p edevším 
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skute ností, že samotná oblast komunikace o rizicích nedává jinou možnost než 

komunikovat rizika. D raz je zde kladen p edevším na soub h jednotlivých cíl  a jejich 

kompletnost. Bez atmosféry d v ry nelze p esv d it p íjemce pro zm nu svého postoje, 

atd., stejn  tak nelze atmosféru d v ry eticky vybudovat pokud jedním z cíl  bude zatajit 

n které informace.  

Definování funkce/cíl  bylo proto hodnoceno jako: „Mén  d ležité“. Jedná se 

o podstatný prvek komunika ního procesu a úplná absence toho prvku má samoz ejm  na 

ú innost komunika ního procesu vliv, ovšem v porovnání s ostatními nutnými prvky se 

nejedná o prvek zásadní. 

 

Jak je z p edchozího textu patrné, tak je d raz kladen p edevším na komunikaci 

b hem klidového stavu. Je proto vhodné v této fázi textu vyjasnit rozdíly mezi krizovou 

komunikací a komunikací o rizicích. Zde m že kv li neukotvené terminologii docházet 

k zám n  jednotlivých pojm . Glik[6] ozna uje za krizovou komunikaci „p esnou 

a efektivní komunikaci k rozmanitým audiencím v nouzových situacích“. Nejedná se tak 

o preventivní nástroj jako v p ípad  komunikace o rizicích, ale jedná se o nástroj pro 

zvládnutí práv  probíhající nouzové situace.  

Sandman[29] rozd luje komunikaci podle závislosti míry rizika na mí e obav 

ve ejnosti. Za krizovou situaci (pro ú ely posouzení úrovn  komunikace o rizicích) je pak 

považován stav, kdy je mimo ádn  vysoká jak míra reálného rizika, tak zárove  i míra 

obav ve ejnosti. Sandman také vychází z p edpokladu, že komunikace o rizicích je 

integrální sou ástí procesu managementu rizik, kterým jsou povinovány organizace 

a agentury nakládající s nebezpe nými látkami nebo rizikovými provozy. [29] 
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Obrázek 5: Schéma úrovní komunikace o rizicích[29] 

Krizová komunikace je tak podle Sandmana nejzávažn jším stavem a v diagramu je 

ozna ena íslovkou „4“. Pro srovnání, íslovka „3“ p ísluší situaci, kdy je vysoká míra 

rizika, ale nízká míra obav obyvatel a podle Sandmana je v tomto p ípad  úkolem 

komunikátora zahrnout audienci do ešení problému.[29] 

Další situací reprezentovanou íslovkou „2“ je p ípad, kdy je míra obav 

obyvatelstva spolu mírou rizika na st ední úrovni, V této situaci je pot eba zahrnout do 

komunikace o rizicích všechny zainteresované strany. Poslední situace je ozna ena 

íslovkou „1“ a jedná se o situaci, kdy je míra rizika nízká, ale jsou míra obav obyvatelstva 

je vysoká. V takovéto situaci je t eba zdiskreditovat zdroj falešných informací a uklidnit 

obyvatelstvo skrze takovou komunikaci o rizicích, kdy jsou komunikovány argumenty 

sm ující k reálnému stavu o dané v ci. [29] 

Zasazení komunika ního procesu do asového rámce je naprosto základním 

prvkem. Je proto hodnocen jako „D ležitý“. Kv li nevyjasn né terminologii m že voln  

docházet k zám n  mezi krizovou komunikací a komunikací, p i emž se jedná o dva 

naprosto odlišné p ístupy. Navíc krizová komunikace nevede k pln ní ani jednoho z výše 

zmín ných doporu ených cíl . 

 

Aktéry procesu komunikace o rizicích slou il Renn[22] do rozší eného Shannon-

Weawerova modelu, který byl upraven podle specifik komunikace o rizicích. Tento model 

zobrazený na Obrázek 6 je proto dopln n a rozší en o možné typy aktér  na t ech úrovních. 
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Zde je vhodné si povšimnout i dynamiky v rámci jednotlivých ástí. Informace je 

p enášena nejen mezi zdrojem, odesílatelem a p íjemci, ale také v rámci okruhu 

jednotlivých skupin.  

 
Obrázek 6: Rozší ený model komunikace o rizicích[23] 

2.3.1 Zdroj zprávy 

První sou ástí Shannon-Weawerova modelu je zdroj. Zdrojem informací o rizicích 

jsou jak experti, tak tzv. „o ití sv dkové“. Ob  skupiny se od sebe výrazn  liší. Experti 

p istupují k riziku v decky a snaží se identifikovat i ta rizika, která nejsou na první pohled 

jasná a patrná. Stejn  tak používají v decký jazyk, m itelné výstupy založené v tšinou na 

pravd podobnosti a celkov  se snaží podat zprávu zbavenou emocí a subjektivity. Na 

druhé stran  o ití sv dkové podávají informace o dané události subjektivní a emo n  

zatížené sv dectví, které nestojí na faktických údajích, ale na osobní zkušenosti a pam ti. 

O ití sv dkové prezentují neoficiální d kazy jako jsou osobní sv dectví, apod. Tato mohou 

být odlišná od reality, protože jsou asto zatížena emocemi a jsou jednostranná.[11] 

I v p ípad  v dc  mohou jejich výstupy obsahovat jednostranné i emocionáln  

zatížené prvky, v p ípadech kdy je pot eba provád t „expertní odhady“. Pakliže experti 

musí v rámci svých povinností p i adit hodnoty na ur ité škále, pak tak jednají na základ  
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svým osobních zkušeností, a ne na v deckém axiomatickém p ístupu. D je se tak proto, že 

jednoduše neexistuje závazný postup a nezbývá než použít intuitivn  heuristický p ístup.  

Tato situace také nep ímo podporuje koncept amplifikace rizik (viz níže), protože 

v takovém p ípad  jsou zdroje zpráv zesíleny/nebo zeslabeny na základ  zkušeností 

komunikátora (zde experta), jeho kulturním zázemí, míst  i oblasti ve kterém p sobí, jeho 

zkušenostech, apod. A to i p esto, že jeho odhad je mnohonásobn  bližší obecn  uznávané 

realit  než-li by tomu tak bylo u „o itého sv dka. [22] 

2.3.2 Sekundární zdroj - Odesílatel  

Sekundárním zdrojem komunikace o rizicích jsou manaže i rizika, široká ve ejnost, 

noviná i nebo také instituce. Tyto instituce bu to samy vyhledávají primární zdroje, a  již 

jen proto, že to vyžaduje jejich mandát nebo proto, aby tak od vodnili svou existenci. 

Faktem z stává, že „odesílatelé“ re-interpretují primární zdroj zprávy, ale také vybírají 

primární zdroje zprávy v závislosti na faktorech popsaných níže. Tyto faktory jsou 

vybírány na základ  atraktivnosti a dopadu dané zprávy ( ím v tší dopad, tím lépe). 

Jmenovit  se jedná o tyto faktory:[21] 

• Podstata rizika (naturogenní jsou atraktivn jší než technogenní)  

• Míra infotainmentu (zábavnosti, jednoduchosti, p ehlednosti zprávy) 

• Význam spolupráce nap í  médii 

• Role nátlakových skupin 

• Úrove  nejistoty a kontroverze 

• Možnost vinit n koho jiného za výsledek 

• Kulturní a geografická vzdálenost od místa výskytu 

• Lidský zájem 

• Míra dramatu a p ítomného konfliktu 

• Blízkost k politicky svárlivým problém m 

• Úrove  konfliktu mezi stakeholdery 

Prakticky v tšina obsahu zpráv týkajících se rizik/rizika, jakou jsou nap íklad 

íseln  vyjád ená pravd podobnost nebo p ítomné fyzikální veli iny, hrají v médiích jen 

malou (pokud n jakou) roli.Vše ostatní je p ímo závislé na výše zmín ných faktorech. 

Sekundární zdroje zpráv, tedy „odesílatelé“, také siln  inklinují k prot žování takových 

informací, které jsou vázány k innosti, kterou se zabývají. Organizace zabývající se 

bezpe ností potravin bude automaticky prot žovat rizika vázaná k potravinám 

a technologická rizika zpracování butadienu nechá bez povšimnutí, p estože tato rizika 
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mohou být závažn jší. Odesílatelé tedy mají dv  st žejní úlohy. První z nich je zpracovat 

informace zaslané primárními zdroji a druhá je zprocesování t chto zpráv a odeslání 

koncovým p íjemc m za vzniku nové zprávy o rizicích. [22] 

2.3.3 P íjemce 

Posledním subjektem v tomto modelu komunikace jsou p íjemci, kte í reinterpretují 

zprávu poslanou z primárního zdroje skrze zdroj sekundární. P íjemce je koncovým 

a cílovým subjektem p enášené zprávy. Velmi d ležitý je zde proces zp tné vazby, kdy 

jedin  skrze tento proces je možno posoudit, zda informace splnila sv j ú el (zvýšila 

znalost p íjemce, zvýšila mír  d v ry sm rem k instituci, dopomohla k behaviorální zm n  

nebo pomohla vytvo it prost edí pro efektivní zapojení do rozhodovacích proces ). Pokud 

svou funkci nesplnila, pak je nutno proces opakovat s v tší d razem na specifi nost 

audience a s cílem identifikovat p ekážky v komunikaci.[22]  

Toto je obecn  velmi obtížná ást procesu komunikace o rizicích, protože p íjemce 

p ijatou zprávu „dekóduje“ na základ  vlastních zkušeností, postoj , kultury, apod. 

Podrobn ji se tomuto fenoménu v nuje Kasperson et. al.[9] 

Správná identifikace jednotlivých aktér  komunikace a jejich provázání je pro 

komunikaci o rizicích pom rn  zásadní, proto je tento prvek hodnocen jako „D ležitý“. 

Díky správnému pochopení spolupráce jednotlivých aktér  lze komunika ní proces 

nastavit tak, aby byl skute n  efektivní, a to p edevším p izp sobením forem komunikace 

na základ  specifických vlastností jednotlivých aktér . Ovšem i bez znalosti jednotlivých 

aktér  je lze intuitivn  zapojit, nicmén  m že docházet jak k jejich nesprávnému zapojení, 

tak k nezohledn ní vzájemných vazeb. 

 

Komunikace o rizicích je diferenciovaná nejen podle aktér  inných 

v komunika ním procesu, ale také podle úrovn  rizika, které je komunikováno. Jedná se 

o podobný p ístup jako p ístup v kapitole 2.2. Jen v tomto p ípad  je ukazatelem nikoliv 

závislost mezi mírou obav obyvatelstva a mírou rizika, ale samotný typ rizika. Podstata 

komunikovaného rizika je tedy ur ujícím faktorem pro volbu vhodných opat ení k jeho 

komunikaci. Rizika mohou adresovat tyto t i oblasti (Viz Obrázek 7):[25] 

• Faktická evidence (statistická analýza) a pravd podobnost 

• Chování institucí, expertízy a zkušenosti 
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• Konflikty zasahující názory a hodnotové systémy 

Jde tedy o to, že ur itý typ rizika zasahuje do ur ité oblasti lidského života a ím je 

riziko obtížn ji uchopitelné, tím zasahuje do života více a je pot eba pokro ilejších 

prost edk  k efektivní komunikaci o rizicích.  

 
Obrázek 7: T i úrovn  komunikace o rizicích[24] 

 

Ur ení typu rizika, je pro úsp šný proces komunikace o rizicích, nejd ležit jší. Od 

typu rizika se dále odvíjí jaké aktéry je nutno zapojit do rozhodovacího procesu, jaké 

prost edky je nutno použít pro snížení obav z rizika a také o jaký typ konfliktu se jedná. 

(Viz. Obrázek 7;Schéma je nutno íst od spodu).  

Ze schématu vyplývá, že správný management rizika neznamená automatické 

zapojení ve ejnosti do rozhodování, ale její zapojení v p ípadech, kdy rizika vzbuzují 

obavy nebo narušují jejich hodnotový systém. To platí bez ohledu na to, zda je takové 

riziko reálné nebo zda opravdu spl uje jemu (ve ejností) p isouzená kritéria.  
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Obrázek 8: Schéma závislosti aspekt  komunikace o rizicích na typu rizika[23] 
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V následujícím textu bude popsáno toto schéma v závislosti na ty ech základních 

typech rizika, jak je definuje Renn[23], a sou asn  bude popsána úrove , kterou musí 

efektivní komunikace o rizicích pokrýt.  

2.4.1 Lineární rizika 

Prvním typem jsou lineární nebo také rutinní rizika. Jedná se o rizika, která jsou ve 

v decké obci známa a manaže i rizika jsou si jednak v domi jaké d sledky z t chto rizik 

vyplývají, ale jsou si také v domi jak s t mito riziky zacházet. P i t chto rizicích je míra 

nejistot velmi malá. [23] 

Tento typ rizika v podstat  nevyvolává odezvu u obyvatelstva a cílem efektivní 

komunikace rizik této úrovn  je poskytovat, co nejp esn jší obraz a fakta, stejn  tak jako 

popisovat p ístupy, jak se vyrovnat se zbylými nejistotami z t chto rizik vyplývajících. 

P estože je podstatou této úrovn  komunikaci snaha p edevším o simplistický p enos 

informací, je i zde nutno vytvo it obousm rnou komunikaci pro zajišt ní toho, že je 

komunikovaná informace pochopena. [23] 

Problémovou oblastí je zde technická expertíza, která je komunikována skrze 

informa ní p enos. Vhodnými evalua ními kritérii pro úsp šnost komunikace jsou: P ístup 

k audienci, Srozumitelnost, Pozornost sm rem k obavám ve ejnosti, Znalost hranic 

(framing) rizik. [23] 

2.4.2 Vysoce komplexní rizika 

Vysoce komplexní rizika jsou charakterizována složitými vzájemnými vztahy 

v komplexní síti interakcí. asto je zde velmi obtížné rozlišit a identifikovat vzájemné 

kauzální vztahy. Zárove  je v tomto p ípad  obtížné identifikovat faktory zp sobující 

rizika a k jejich nalezení je pot eba v tšího množství informací. [23] 

Adekvátní reakcí na tento typ rizik je jednak debata prvního stupn , ale v mnoha 

p ípadech je nutno uchýlit se k odlišnému p ístupu. Druhým typem prost edku komunikace 

vysoce komplexních rizik je komunikace o úrovni kompetence institucí pro zacházení 

s riziky. P i tomto typu rizika je d ležité komunikovat o rozložení rizik a výhod, stejn  

jako o d v ryhodnosti institucí. Komunikace se tedy to í okolo faktu, zda jsou instituce 

schopny dostát svým mandát m, tedy zda spl ují o ekávání spole nosti. Nutno 

podotknout, že tento zp sob komunikace je ve vícestranné spole nosti velice obtížný. [23] 
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Zdrojem konfliktu jsou v tomto p ípad  zkušenosti, d v ryhodnost a chování 

institucí. Informa ní transfer ve v tšin  p ípad  nedosta uje a je proto nutné 

vytvo it/podpo it vzájemný dialog mezi stakeholdery a širokou ve ejností. Vhodnými 

evalua ními kritérii jsou: Míra shodnosti s o ekáváním ve ejnosti, Otev enost v i 

požadavk m ve ejnosti, Pravidelné konzultace, Spole n  dohodnuté procedury pro 

krizovou komunikaci. [23] 

2.4.3 Rizika s vysokou mírou nejistoty 

Jedná se o velmi komplexní vztahy, u kterých v da v sou asné dob  (za sou asného 

stavu poznání) není schopná p inášet jednozna né výsledky. P íkladem takového rizika je 

nap íklad vliv n kterých nebezpe ných látek na zdraví lov ka. P estože se da í mapovat 

možná rizika, je stále nad dosaženými výsledky vedena diskuze. A to z d vodu, že jsme si 

v domi nedostate nosti našeho poznání lidského t la k tomu, abychom mohli s vysokou 

pravd podobností vylou it negativní d sledky z dlouhodobého užívání dané látky. 

V decká komunita tak musí po ítat se strachem z neznáma, strachem z nejistot. P i tomto 

typu rizika je velice d ležité, aby odpov dné instituce monitorovaly d sledky rizik a rychle 

reagovaly  v p ípadech, kdy jsou výsledky viditelné a negativní. [23] 

Adekvátním zp sobem reakce na tento typ rizika je vhodn  a efektivn  vedený 

dialog se stakeholdery a širokou ve ejností. V ojedin lých p ípadech použití 

participativních metod komunikace, které budou blíže vysv tleny níže.  

2.4.4 Rizika s potenciálem pro dvojzna nost a kontroverzi 

Tato rizika mohou nést nejistoty, ale také nemusí. V každém p ípad  se jedná 

o kontroverzní a emoce vyvolávající rizika. P íkladem m že být nedobrovolné vystavení 

pozemním elektromagnetickým polím v okolí silnoproudých vysíla  nebo ú inky 

v trných elektráren. Zde se nejedná o to, nakolik jsou rizika reálná, nakolik jsou 

zmapovaná, ale jedná se p edevším o rizika, která vyvolávají silné emo ní reakce na stran  

ve ejnosti, a  už se jedná o podloženou reakci nebo reakci nezakládající se na pravd . 

V tomto p ípad  se jedná o konflikt zasahující hodnoty a normy, životní styl, apod. [23] 

V p ípad  tohoto typu rizika je nejefektivn jším zp sobem komunikace snaha 

o nalezení fundamentálního konsensu. Obecn  se jedná se o nejobtížn jší formu 

komunikace a k jejímu uskute n ní slouží zangažovanost stakeholder , mediace, ob anské 
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panely, otev ená jednání, apod. Cílem je nalézat taková ešení, která jsou p ijatelná pro 

všechny zú astn né. [23] 

Komunika ní pot ebou je zde dialog a mediace. Vhodnými evalua ními faktory 

jsou: Spravedlivá reprezentace všech „zasažených“ skupin. Dobrovoln  p ijatá dohoda 

poslouchat pravidla racionální debaty, Zahrnutí nejlepší dostupné expertisy do procesu, 

Jasný institucionální mandát a Legitimita. [23] 

Závislost komunikace na typu rizika je dalším nutným prvkem komunika ního 

procesu. Upravit komunikaci typu rizika je naprosto nezbytné pro efektivní komunika ní 

proces. Bez tohoto prvku by nebylo možno využívat adresné nástroje pro typy rizika, které 

u obyvatelstva vyvolávají nejistoty nebo obavy. Stejn  tak, by nebylo možno rozlišovat 

mezi možnými úrovn mi komunikace. Komunikace by pak byla vnímána pouze jako 

jednoúrov ový proces odlišující se pouze prvky zmín nými výše. Proto je tento prvek 

zhodnocen jako „Velmi d ležitý“. 

Z dostupného poznání následn  vychází legislativní zásady a koncep ní dokumenty 

upravující implementaci nových poznatk  do praxe. 
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3 REŠERŠE PRÁVNÍCH A KONCEP NÍCH PRAMEN  

Právní dokumenty, stejn  jako koncep ní dokumentace, jsou jedny ze základních 

pramen  vymezujících sou asný kontext komunikace o rizicích. V této kapitole autor 

postupuje od obecn  závazných p edpis  na mezinárodni úrovni sm rem k národním 

právním p edpis m eské republiky. 

 

Celými slovy „Mezinárodní úmluva o p ístupu k informacím, ú asti ve ejnosti na 

rozhodování a p ístupu k právní ochran  v otázkách životního prost edí“ je mezinárodní 

úmluva, kterou ratifikovalo p ibližn  40 zemí. Tato konvence vešla v R v platnost roku 

2004. Cílem této konvence je garantovat ve ejnosti snadný p ístup k informacím; zajistit 

mechanismy pro ú ast ve ejnosti na rozhodování v otázkách environmentální bezpe nosti 

a  také zajistit právní ochranu v záležitostech životního prost edí.[15] 

Jedná se o první dokument, který m l v Evropské unii právní sílu vynutit 

transparentní rozhodovací procesy týkající se environmentální bezpe nosti. Široká 

ve ejnost, zástupci zájmových sdružení, zástupci pr myslu a také zástupci neziskových 

organizací tak dostali poprvé možnost vymáhat právn  nejen svou ú ast, ale také sv j podíl 

na rozhodování.  

P esný paragraf úmluvy lánku 6 „Ú ast ve ejnosti na rozhodování o specifických 

innostech“ je zde: [15] 

2. Strany budou usilovat o zajišt ní toho, aby pracovníci ú ad  pomáhali 

ve ejnosti v její snaze o p ístup k informacím a poskytovali jí rady, aby 

usnad ovali ve ejnosti ú ast na rozhodování a její snahu o p ístup k právní 

ochran  v záležitostech životního prost edí.  
3. Strany budou podporovat environmentální osv tu a vzd lávání ve ejnosti, 

zejména o tom, jak získat p ístup k informacím, jak se ú astnit na 

rozhodování a jak získávat p ístup k právní ochran  v záležitostech životního 
prost edí. 

 
Dokument nedefinuje p esné zp soby jak informovat (komunikovat), ale zaru uje, 

aby ve ejnost m la otev ený p ístup k informacím, a také aby tyto zásady byly 
zakomponovány do evropské legislativy. Aarhuská úmluva se tak stala jedním 
z dokument , který ovlivnil novelizaci sm rnice SEVESO 2003/105/ES.  
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Jedná se o nejaktuáln jší sm rnici SEVESO. První sm rnice (direktiva) byla p ijata 

v roce 1982 jako reakce na chemickou havárii blízko italského m sta SEVESO. Cílem 

t chto direktiv je p edcházet podobnému typu havárií.  

Sm rnice 2012/18/EU byla p ijata 4. ervence 2012 v Bruselu a modernizuje 

na ízení obsažená v p edchozí sm rnici 2003/105/ES[33] upravující zn ní sm rnice 

96/82/ES[35]. Tato sm rnice ukládá povinnost implementovat do kv tna 2015 obsah 

sm rnice do národní legislativy jednotlivých lenských stát . Výraznou zm nou je 

p edevším plná implementace Aarhuské úmluvy do obsahu této direktivy. Tato sm rnice 

výrazn  modernizuje p ístup ve ejnosti k informacím s tím, že d raz je kladen p edevším 

na ú innou ú ast na rozhodování ve v cech životního prost edí. Je zde patrný posun 

sm rem k v tší participaci ve ejnosti a na v tší otev enost a transparentnost informací. Vše 

s ohledem na to, aby nedošlo k poškození podnik . [34] 

Pro oblast komunikace o rizicích jsou sm rodatné p edevším lánek 12 „Havarijní 

plány“, lánek 14 „Informování ve ejnosti“, lánek 15 „Projednání s ve ejností a ú ast 

ve ejnosti na rozhodování“ a p íloha V „Údaje sd lované ve ejnosti“.  

V lánku 12 je e eno, že jedním z cíl  havarijních plán  je sd lování informací 

ve ejnosti, službám nebo správním orgán m. Navíc je v odstavci e eno, že je nutno 

zajisti, aby se ve ejnost mohla k VHP vyjád it. Následn  je uvedeno, jaké informace musí 

být p ístupny. St žejní je odrážka d, kde stojí, že musí být komunikována i povaha 

možných rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí, je-li k dispozici.  

V odstavci 4 dále stojí: 

lenské státy zajistí, aby dot ená ve ejnost m la možnost vyjád it 

p íslušnému orgánu p ed p ijetím rozhodnutí své p ipomínky a stanoviska ke 

konkrétnímu jednotlivému projektu, jak je uvedeno v odstavci 1, a aby byly výsledky 

konzultací konaných podle odstavce 1 p i p ijímání rozhodnutí ádn  zohledn ny. 

Což je výrazná zm na, protože v p edchozí sm rnici neexistoval mechanismus, jak 

hodnotit, co se stalo s vyjád ením ve ejnosti. Prakticky mohla být vyjád ení p ijata a v bec 

nemusela být vzata v potaz. Navíc je dále uvedeno, že je nutno poskytnout informace 

ohledn  povahy rozhodnutí, tato vysv tlit a poskytnout výsledky konzultací. Záv rem je 

e eno, že:  

„Podrobnou úpravu informování ve ejnosti a projednávání s dot enou 

ve ejností stanoví lenské státy.“ 
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Základním p edpisem na poli prevence závažných havárií je zákon . 59/2006 Sb. 

o prevenci závažných havárií, který je implementací sm rnice SEVESO 2003/105/ES. 

P sobnost tohoto zákona je zam ena p edevším na povinnosti provozovatele, zp sob 

zpracování analýzy, hodnocení rizik závažné havárie, vlastností havarijních plán , ale také 

na ú ast ve ejnosti a informování ve ejnosti.[45]  

Odpov dným orgánem ohledn  informování (komunikace) je Krajský ú ad. Tento 

zasílá bezpe nostní program, bezpe nostní zprávu a vn jší havarijní plán dot eným 

orgán m ve ejné správy a dot eným obcím.  

V zákon  výslovn  stojí:  

„Obec oznamuje ve ejnosti zp sobem v míst  obvyklým do 15 dn  ode dne 
obdržení návrh  bezpe nostního programu, bezpe nostní zprávy a vn jšího havarijního 
plánu nebo jejich aktualizace, kdy a kde lze do návrh  bezpe nostního programu, 
bezpe nostní zprávy, vn jšího havarijního plánu nebo jejich aktualizace nahlížet, init si 

výpisy, opisy, pop ípad  kopie.  

Ve ejné nahlížení do návrh  bezpe nostního programu, bezpe nostní zprávy 

a vn jšího havarijního plánu nebo jejich aktualizace musí být umožn no po dobu 30 dn  

ode dne oznámení. V této lh t  m že každá fyzická osoba nebo právnická osoba uplatnit k 
návrhu bezpe nostního programu, bezpe nostní zprávy a vn jšího havarijního plánu nebo 
k jejich aktualizaci písemné vyjád ení.“ 

Nicmén  není stanoveno, jak p esn  bude písemné vyjád ení ve ejnosti zpracováno 

nebo zda v bec bude zpracováno.  

Následuje paragraf 25, který stanovuje, že odpov dným orgánem ohledn  

informování ve ejnosti ve v ci vn jšího havarijního plánu (a tedy i nebezpe í závažné 

havárie, preventivní bezpe nostní opat ení, opat ení na zmírn ní dopad , žádoucí chování 

obyvatel) je práv  krajský ú ad. P i emž provozovatel po domluv  s krajským ú ad  m že 

mít ú ast na zpracování t chto informací.  

 

Dopl ující informace týkající se informování ve ejnosti jsou uvedeny ve vyhlášce 

. 256/2006. Zde je stanoveno, že zp sobem informování je zaslání písemné informace. 

Informace mají být jednoduchým a srozumitelným zp sobem uvedené údaje týkající se 

nebezpe ných látek, povaze rizika závažné havárie, odhad následk  a jejich dopad na 

život, zdraví zví ata, životní prost edí a majetek.[42]  
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Také je v ní stanoveno, že sou ástí informace pro ve ejnost jsou údaje o zp sobu 

varování a žádoucím chování (tedy potvrzují slova §25 z. . 59/2006 Sb.). Navíc však 

vymezují, kdo je informován (ty osoby, které v ZHP bydlí; které v ní pracují; které zde 

mají nahlášeno místo podnikání).  

 

Obsah informace ur ené ve ejnosti v zón  havarijního plánování 

 

1.  Identifikace objektu nebo za ízení. 

2.  Identifikace krajského ú adu, v etn  spolupracujících subjekt  podávajících 

informaci. 

3.  Jednoduchý popis výrobní innosti a ástí objektu nebo za ízení 

provozovatele. 

4.  Seznam nebezpe ných látek v souladu se seznamem uvedeným v návrhu na 

za azení objektu nebo za ízení do p íslušné skupiny podle § 3 zákona. 

5.  Popis zdroje rizik závažné havárie, v etn  potenciálních následk  závažné 

havárie na životy a zdraví lidí, hospodá ská zví ata, životní prost edí 

a majetek v zón  havarijního plánování. 

6.  Informace o zp sobu varování osob v p ípad  vzniku závažné havárie 

a informace o zp sobu poskytování dalších informací t mto osobám. 

7.  Informace o žádoucím chování osob v p ípad  vzniku závažné havárie. Tato 

informace m že být provedena jako odnímatelná ást celkové informace 

a m že obsahovat výtah informace z celkového informa ního materiálu dle 

této p ílohy. 

8.  Stru ný popis opat ení provozovatele k omezení následk  závažné havárie 

v objektu nebo za ízení provozovatele (vnit ní havarijní plán) a jeho spojení 

na složky IZS. 

9.  Popis vn jšího, pop ípad  krajského havarijního plánu, v etn  žádoucího 

chování osob, vyžadovaného t mito dokumenty. 

 10.  Podrobnosti o tom, kde mohou být obdrženy další d ležité informace 

v souladu s požadavky na poskytování informací podle zvláštního právního 

p edpisu10). 

__________ 
10) Nap íklad zákon . 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost edí, ve zn ní zákona . 

132/2000 Sb. a zákon . 6/2005 Sb., § 2 odst. 3 zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k 
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informacím, ve zn ní zákona . 101/2000 Sb., zákona . 159/2000 Sb., a zákona . 39/2001 Sb. 

a Sd lení Ministerstva zahrani ních v cí . 124/2004 Sb.m.s., o Úmluv  o p ístupu k informacím, ú asti 

ve ejnosti na rozhodování a p ístupu k právní ochran  v záležitostech životního prost edí. 

 

Jedná se o st žejní koncep ní dokument na poli havarijní p ipravenosti a ochrany 

obyvatelstva v eské republice, jehož odpov dným zpracovatelem je Ministerstvo vnitra. 

S odkazem na komunikaci o rizicích koncepce specifikuje úkoly ve ejné správy na tomto 

poli. V koncepci výslovn  stojí:  

„Bezpe nou spole nost bude vytvá et ve ejná správa, která zabezpe í 
podmínky pro p ístup ob an  k informacím o rizicích vzniku mimo ádných 
událostí, možných následcích a zárove  o p ijatelných opat eních k ochran  jejich 
život  a zdraví, majetku a životního prost edí.“[12] 

Dále koncepce up es uje roli obcí:  

„Zejména obec za pomoci složek IZS musí více sehrávat rozhodující roli 

v informovanosti, resp. p íprav  ob an  k sebeochran  a vzájemné pomoci p i 

mimo ádných událostech a krizových situacích. Využívá k tomu hromadných 
komunika ních prost edk  a všech dostupných prost edk  propagace.“[12] 

Nicmén  nejd ležit jším odstavcem je obecné prohlášení zam ené na cíl 

komunikace o rizicích (informovanosti): 

„Informování bude organizováno s cílem zvýšení p ipravenosti obyvatelstva 
všech v kových skupin pro obranu, ochranu a zvládání krizových situací. 
Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný 

a sebevzd laný ob an, který bude um t reagovat na p ijímaná opat ení, chránit 

sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám.“[12] 

Komunikace o rizicích je zde vnímána jako nástroj k pln ní úkol  havarijní 

p ipravenosti. P i emž jedním z cíl  havarijní p ipravenosti je informovaný a sebevzd laný 

ob an. Jedná se tak o vytvá ení systému, který stojí na zmoc ování obyvatelstva 

a decentralizace zodpov dnosti, nebo lépe, p enos v tší odpov dnosti také na obyvatelstvo, 

bez ztráty závazku státu zajiš ovat bezpe nost.  
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Jedná se o dokument Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací eské republiky 

na léta 2009 až 2015 schválené usnesením vlády eské republiky ze dne 8. ervna 2009 

. 729 jehož cílem je p ehodnocení priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve 

vazb  na pot eby udržitelného rozvoje R. Odpov dnost za uskute ování tohoto opat ení 

má Rada pro výzkum vývoj a inovace (RVVI), která p ipravila základní principy, podle 

kterých budou p ijímány nové priority.[46] 

Jedná se o koncep ní dokument, který reflektuje stejné zásady jako koncepce 

ochrany obyvatelstva (viz výše). Cílem je op t sebevzd lané obyvatelstvo, které je 

schopno sebezáchrany. Tedy je patrný posun od starého paradigmatu, kde je obyvatelstvo 

objektem, který je zachra ován, nikoliv se sám zachra uje. 

V díl ím cíli 1.1.1. „Podpora opat ení a úkol  ochrany obyvatelstva“ výslovn  stojí 

povinnost:  

„Rozvíjet a zdokonalovat technické, technologické, metodické a kontrolní 
postupy a opat ení ochrany obyvatelstva sm ující k zabrán ní vzniku, respektive k 
minimalizaci následk  mimo ádných a krizových situací. D raz je kladen na … 
informování obyvatelstva, na komunikaci s obyvatelstvem, na motivaci ob an  

k aktivní ú asti na zajiš ování vlastní bezpe nosti, bezpe nosti spoluob an  

a blízkých.“ 

St žejní ástí této koncepce je však díl í cíl 1.1.3 „Bezpe nost m st a obcí, 

informování a motivace ob an “, kde jsou definovány cíle, které by m ly být pln ny na 

poli havarijní p ipravenosti 

Aplikace etických, sociálních a právních aspekt  ochrany obyvatelstva 
v souladu s mezinárodními smlouvami a etickým bezpe nostním kodexem, který je 
mravní normou zahrnující respekt jak k ochran  celé spole nosti, tak k ochran  
jednotlivého lov ka. Zvýšit p ipravenost jedinc  a komunity k sebeochran  

v p ípadech mimo ádných situací a krizových stav  se zam ením na vnímání 

a hodnocení rizik. Zefektivn ní komplexního systému vzd lávání na všech úrovních. 

Zajistit soulad opat ení k ochran  obyvatelstva se základními lidskými právy 

a principy fungování demokratického státu a ob anské spole nosti se zam ením 

na dodržování a propagování etických a sociálních aspekt  bezpe nosti. 
Navrhnout systémová pravidla pro práci s médii v p ípadech mimo ádných událostí 
a krizových situací. 
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Otázka motivace a motivovanosti obyvatelstva je zde klí ová. Stát má stále závazek 

zajiš ovat bezpe nost obyvatelstva, ovšem je již vid t trend zvyšování kapacit obyvatelstva 

(komunit).  

 

V této kapitole byly nalezeny a obecn  popsány právní p edpisy a koncepce úzce 

související se systémem prevence závažných havárií a s oblastí komunikace o rizicích. Na 

evropské úrovni a v koncepcích je spole ným jmenovatelem snaha zvyšovat kapacity 

možných zasažených komunit a p enos relevantních informací s ohledem na charakter 

cílové skupiny. eská legislativa garantuje informace a umož uje p ístup obyvatel 

k rozhodování v záležitostech životního prost edí, ale v sou asné dob  neobsahuje 

mechanismy kontroly, zda budou vyjád ení ve ejnosti vzata v potaz. 

Z této kapitoly vyplývá, že koncep ní dokumenty na národní úrovni reflektují 

trendy, které jsou zavedeny v evropské legislativ  reprezentované Aarhuskou úmluvou 

a sm rnicí SEVESO 2012/18/EU. Jedná se p edevším o napomáhání p ístupu obyvatelstva 

k rozhodovacím proces m ve v cech environmentální bezpe nosti, vytvá ení informované 

ve ejnosti schopné sebezáchrany a d raz na efektivní formy komunikace o rizicích.  



27 

4 NEDOSTATKY KOMUNIKA NÍHO PROCESU 

Shrneme-li text výše, pak dojdeme k záv ru, že p estože neexistuje konsensus 

v oblasti komunikace o rizicích, tak lze definovat základní cíle, které by komunikace m la 

napl ovat – zvyšovat obecné znalosti, vytvá et vztah d v ry, snažit se o zm nu chování 

a vytvá et podmínky pro zapojení do rozhodovacího procesu.  

Dále existují faktory podle kterých se proces komunikace o rizicích upravuje. 

Základním z nich však je typ rizik a zp sob, jak tato rizika vnímají jednotlivé 

zainteresované strany. Dalším faktorem je i samotná oblast ve které se komunika ní proces 

realizuje, a  již se jedná o PZH, o oblast bezpe nosti potravin, nových technologií (nap . 

nanotechnologie), BOZP nebo zdravotnictví. Principy efektivní komunikace se proto 

nem ní, mají stále stejné cíle, stejný p ístup k rozd lení podle rizik, apod. Co se ovšem 

m ní pom rn  výrazn  je audience, p i emž audienci je myšlena specifická komunita, 

která má spole né znaky, jakými mohou být nap íklad ned v ra k autoritám, d raz na 

ekologi nost, apod. Je proto pot eba mít k dispozici prost edky pro identifikaci nejen 

jednotlivých zainteresovaných stran, ale také být schopen poznat charakteristiky, pot eby 

a obavy jednotlivých audiencí a podle toho eticky p izp sobit komunika ní proces. 

Komunikace o rizicích je také stále úzce svázána s disciplinou vnímání rizik, která 

se mimo jiné zam uje na popis a zkoumání zp sob , jakými lidé p ijímají a p edevším 

zpracovávají jednotlivé informace. Tato oblast je však pro ú ely této práce p íliš rozsáhlá, 

proto bude pozornost zam ena na poznatky z oblasti komunikace o rizicích samostatn .  

Nedostatky v komunika ním procesu nastávají analogicky v p ípadech, kdy faktory 

zmín né výše nejsou respektovány. Jednak pokud mají odlišné cíle (nap . zneužívat 

komunikaci o rizicích k vlastnímu prosp chu; komunikovat nepravdivé informace, atd.) 

a jednak pokud není zohledn n typ rizika a typ audience.  

Nicmén  nedostatky mohou vyplývat také z nevhodného zasazení komunika ního 

procesu do kontextu managementu rizik nebo kv li použití nevhodného myšlenkového 

rámce prezentovaného používanými koncepty.  

 

V da zabývající se riziky se výrazn  prom nila. V dnešní dob  je veden p edevším 

dialog o tom, zda je riziko sociálním konstruktem (sociální konstruktivismus) nebo 

reálným jevem (technický relativismus). V eské republice v oblasti PZH je nej ast jší 
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vnímání rizika jako pravd podobnosti výskytu necht ného jevu znásobená mírou dopadu 

tohoto jevu na mí e dopad  tohoto jevu. Což rozvíjí základní definicí rizika, kterou 

vytvo il Kates a Kasperson, a která zní: „Riziko je pravd podobnost necht ného stavu 

reality, který m že nastat jak p i in ním lov ka tak p írody.“[11] 

Historicky nejstarším je technologický pr zkum rizika, který do pop edí klade 

zp sobenou škodu. Tento je v podstat  klasickým konceptem v PZH, který se nej ast ji 

opírá o analýzu rizik. Aplikace tohoto p ístupu mimo své vymezené hranice, kterými jsou 

striktn  technické a technologické systémy, si vysloužil rozsáhlou kritiku ze strany 

sociálních v d. P edm tem sporu je samoz ejm  neporovnatelnost technických systému 

s lov kem, jednáním skupiny nebo rozsáhlejšími systémy, které lov ka zahrnují. 

Takovéto systémy nelze za sou asného stavu poznání p edpovídat ani úsp šn  modelovat. 

[23] 

Podobným konceptem je ekonomický koncept rizika, který nahrazuje škodu 

užitností nebo užitku. Tato je použita jako ukazatel spokojenosti nebo nespokojenosti. To 

je také z etelným rozdílem od technické analýzy rizik, kde spokojenost nebo nespokojenost 

nehraje žádnou roli. Jedná se tedy o zp sob objektivního vyjád ení subjektivní 

spokojenosti. Kritériem, jakým je subjektivní spokojenost, lze posuzovat všechny typy 

d sledk , a to jak technické nebo psychosociální. Tento p ístup umož uje vznik nástroj  

k soum itelnosti r zných d sledk , a tudíž pomáhá osobám inícím rozhodnutí 

k informovan jším rozhodnutím. Rozši uje dále koncept technické analýzy o širší pojetí 

cht ného nebo necht ného výstupu. Jedná se spíše o analýzu náklad  a p ínos  (orig. 

cost – benefit analysis) ur enou pro jednotlivce. Tento p ístup vede k lepšímu vnímání 

rizika jako jednoho z faktor , který lze posilovat, zeslabovat, atd. [23] 

Výrazn jší p esun do psychosociální oblasti znamená p edevším koncept vnímání 

(percepce) rizik. Tento koncept se zam uje na osobní preference jednotlivce. Snaží se 

identifikovat silná p edsude ná jednání/vnímání (orig. bias), tedy to, jak lov k nakládá 

s probabilistickým vyjád ení rizika a dále ukazuje na odlišné významy vnímání rizika 

v závislosti na prost edí, ve kterém se pohybuje nebo vyr stá. Východiskem tohoto 

konceptu je jedin  lov k (jedinec) sám, bez v tší návaznosti na reálnou pravd podobnost 

výskytu rizika. Pro ú ely tohoto p ístupu je jedno, zda je riziko reálné, d ležité je, jak jej 

vnímá jednotlivec. Tato skute nost je však zárove  slabinou tohoto p ístupu, protože pak 

nelze srovnávat. Zatím ovšem nebyl nalezen žádný spole ný denominátor a výsledky 

t chto m ení jsou zatím p evážn  nesoum itelné. [23] 
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Interdisciplinárním konceptem, který se snaží kombinovat jak sociální, tak 

technologickou složku ízení rizika je koncept sociální amplifikace rizik. Podstatou tohoto 

konceptu je tvrzení, že zprávy jsou vždy re-interpretovány kulturní výchovou, profesními 

zkušenostmi a sociálními (morálními a mravními) hodnotami. Tento koncept se 

soust e uje na to, jak jsou rizika vnímána a jak je s v domostí o nich nakládáno. 

Kombinuje tak v domosti psychologie, sociologie, antropologie, ekonomie i technicky 

lad ných oblastí. P edevším se zam uje na ne-experty, kterým je zpráva o rizicích ur ena.  

Ve zkratce lze íci, že pravd podobnost je jedna z mén  podstatných charakteristik 

na základ  kterých ne-expert rizika hodnotí, a do pop edí vystupují jiné prom nné, jakou je 

nap íklad d v ra v danou instituci, apod. Je-li pot eba komunikovat široké ve ejnosti 

výstupy technologické analýzy rizika (který je v oblasti PZH v R nejb žn jší), pak bude 

výrazný rozdíl mezi posouzením ve ejností, která jej bude posuzovat na základ  naprosto 

odlišných kritérii, než by jej posoudili experti. [10]. 

Teorie sociální amplifikace p edpokládá, že spole enské ovlivn ní rizika m že 

formovat kulturu zvládání rizik. Zm ny chování jakou je nap íklad ztráta d v ry 

k institucím, p ijetí/odmítnutí odpov dnosti, sjednání/zvýšení/zrušení pojišt ní apod. 

nejsou zp sobeny pouze viditelnými událostmi a akcemi, ale mnohem více kv li specifické 

sociokulturní zkušenosti „posuzovatele“. Z hlediska PZH je d vodné vhodn  reagovat na 

plošné zm ny chování ve ejnosti institucionálními zm nami nebo proaktivními akcemi 

v p ípadech, kdy dochází k snížení vnímavosti k riziku. [10]. 

Dalšími a novými p ístupy jsou sociologické a kulturní p ístupy k riziku. Zde je 

situace ješt  o mnoho složit jší a je t žší nalézat spole né denominátory, jelikož jsou 

všechny práce vytvo eny na základ  odlišné taxonomie (klasifikace) a s jinými faktory. 

[20][36] 

Tuto kapitolu lze shrnout slovy, že:  

„Lidé nevnímají sv t jasnýma o ima, ale vnímají jej skrze percep ní o ky 

tvo ené sociálními a kulturními obsahy nabytými skrze primární vlivy, kterými jsou 

rodinní p átelé nebo spolupracovníci“.[4] 

Je tedy patrné, že pokud jsou komunikována striktn  technologická data vázaná 

k riziku sm rem k ve ejnosti, která je nastavena na odlišné koncepty rizika, pak nejen 

nedojde k napln ní cíl  efektivní komunikace o rizicích, ale navíc je takováto snaha 

kontraproduktivní.  
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V eské republice je nej ast jším konceptem „management rizika“, kterým se 

rozumí:  

„tvorba a evaluace možností pro iniciaci nebo zm nu lidských aktivit jak 

p írodních, tak um lých struktur s cílem zvýšit istý p ínos lidské spole nosti 

a p edcházení škod na lov ku nebo na tom, eho si váží.“[40] 

Jinými slovy, management rizika za íná ješt  p ed analýzou a nekon í jejím 

provedením. Nejedná se tedy jen o technologickou analýzu rizika, ale o její širší koncept. 

Tento koncept je také mnohem otev en jší pro moderní p ístupy k riziku.  

Ovšem koncept  ízení rizika je mnohem více. Nap . spole nost IRGC používá tzv. 

koncept „governance rizik“.[7][26] Tento koncept klade zásadní d raz na zapojení širšího 

spektra zainteresovaných stran jak do rozhodovacích proces , tak do samotného 

komunika ního procesu. Navíc tento p ístup vnímá komunikaci o rizicích jako integrální 

sou ást jednotlivých krok .  

 
Obrázek 9: Obecný rámec governance rizik[7] 

Je tedy výrazný rozdíl pokud je komunikace o rizicích vnímána jako sou ást 

jednotlivých krok  a tudíž se jedná o souvislý proces nebo je vnímána lineárn  jako jeden 

z krok , který jakmile je vykonán, se neopakuje dokud celý proces není „spušt n“ znovu.  
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5 NÁVRH DOPORU ENÍ 

Nástrojem pro efektivní komunikaci o rizicích je pe liv  vypracovaný komunika ní 

program. Obecn  lze navrhnout, aby takový komunika ní program sm oval k dosažení 

všech doporu ených cíl  komunikace o rizicích, aby respektoval specifický charakter 

audience, aby erpal z široké palety obor , aby m l ty i úrovn  závislé na typu rizika 

a aby pracoval se správnými (vhodnými) koncepty a paradigmaty.  

Komunika ní program nelze sestavit obecn  pro všechny instituce. Takový 

program neexistuje. Tvorba komunika ního programu je p íliš závislá na prom nných 

jakými jsou zainteresované strany a jejich preference, finan ní rozpo et na komunikaci ze 

strany odpov dné instituce a typ rizika.  

Komunika ní program by m l sestávat z více nástroj , které se mohou i opakovat, 

tak aby bylo dosaženo s dostupnými prost edky, co nejv tší efektivity. Na základní úrovni, 

reprezentované lineárními riziky, je jediným prost edkem písemná forma, nej ast ji 

formou letáku, která by m la být dostupná v elektronické form . Takovéto sd lení by m lo 

být srozumitelné a jednoduché, m lo by být relevantní, m ly by být použity nev decké 

výrazy, riziko by m lo být zasazeno do širšího sociálního kontextu a nebezpe nost látky by 

m la být znázorn na formou vhodného srovnání. [14][24]  

Pro komunikaci t ech zbývajících typ  rizika mohou sloužit odlišné nástroje. 

Komunika ní program m že obsahovat vícero nástroj  ze stejné nebo nižší úrovn  proto, 

aby byl daný program skute n  efektivní.[18] 

 

Situace se m ní v p ípad  komplexních rizik, u kterých je d ležité za ít 

komunikovat nap í  obory a p izvat ke komunikaci experty, ale ne nutn  leny v decké 

komunity.[18] Statistická analýza není v tomto p ípad  schopna obsáhnout ešenou 

problematiku a je t eba použít jako základní dokument probabilistická analýza rizika 

podpo ená n kterým z nástroj  uvedených níže. Samotné modelování nemá takový dopad 

na vnímání obyvatelstva jako to, že modelování je op ené o konsensus expert .  

Expertní slyšení [Expert hearings] 

Organizátorem expertních slyšení je vždy instituce, která musí rizika regulovat. 

Obsahem t chto slyšení je dotazování expert  z odlišných obor  na adresné otázky týkající 

se možného a posuzovaného rizika. Cílem není pouze získat odpov di na položené otázky, 
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ale p edevším je kladen d raz na argumenta ní linii, která tyto odpov di podpírá. 

Obecným cílem expertních slyšeni je sm ování k vymezení problému z co nejv tšího 

po tu stran. Není ale cílem problémy ešit a proto také b hem expertních slyšení nedochází 

ke konsensu. Cílem je tedy pouze zmapovat všechny relevantní pozice pro rozhodování. 

V n kterých p ípadech m že být sou ástí expertního slyšení i p ímá diskuze mezi 

jednotlivými odborníky. [18] 

Poradní komise, think tanky, v decké komise [Expert commities]  

Jiným nástrojem je poradní komise, ve které jsou op t p izváni experti z odlišných 

obor . Experti zde mají volný prostor diskutovat mezi s sebou a argumentuje se p ímo 

b hem jednotlivých diskuzí. Tato metoda je velice asov  náro ná a stejn  tak je obtížné 

korigovat výslednou debatu. Experti mají možnost reagovat na podn ty ostatních, ale 

možným úskalím je fakt, že debaty se mnohdy odkloní od urgentních potíží (ze sm ru 

regula ní instituce). Dosažení konsensu je p i této metod  pom rn  složité. [23] 

Konference expertního konsensu 

Jedná se o variaci p edchozích nástroj  platnou nej ast ji v medicín . P izvání jsou 

zde op t experti (ne zcela nutn  musí být všichni z odlišných obor , ale rozhodn  je to 

výhodou). Obsahem tohoto nástroje jsou workshopy nebo plenární zasedání, jejichž cílem 

je získání spole ných norem nebo alespo  spole né dohody. P i aplikaci do oblasti 

prevence závažných havárií je tento nástroj vhodný pro získání základního konsensu 

ohledn  typu rizika nebo jeho evaluaci. [23] 

Delfská metoda  

Delfská metoda je navržena k získání co nejširší palety názor  mezi experty. Skládá 

se ze ty  krok . Prvním krokem je dotazník ohledn  rizika položený význa ným expert m 

s cílem ur it závažnost rizika na ur ité škále. Experti pak vyjád í sv j posudek na p edem 

stanovené škále. V druhém kroku jsou každému jednotlivci p edneseny skupinové 

výsledky v etn  mediánu, standardní odchylky a spolehlivosti. Každý expert je pak 

požádán, aby zopakoval sv j odhad z kroku . 1. B hem t etího kroku jsou tyto odhady 

m n ny tak dlouho, dokud nikdo více nem ní své výsledky. V tvrtém kroku po adatelé 

shrnou data a jsou prezentovány výsledky. [18] 

Skupinová Delphi [Gruppen Delphis] 

Derivací klasické delfské metody je skupinová „delphi“, která je výrazn  asov  

náro n jší, ale její výstupy jsou o to p ínosn jší. P edevším díky argument m, které stojí 

za jednotlivými rozhodnutími. V klasické delfské metod  jsou vybraní experti požádáni 

hodnotit v dotazníku otázky na ur ité škále. Po každém kole jsou p estaveny výsledky 
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a experti mohou na základ  skupinového konsensu vid t, zda jsou ve v tšin  nebo naopak 

vybo ují. V novém kole mohou svá rozhodnutí zm nit. Vše se zakon í v p ípad , že volby 

jednotlivých expert  se již nem ní. Tato dynamika je p ítomná i zde, ovšem jednotlivé 

rozhodnutí jsou tvo eny ve skupin  3 až 5 osob, které se mohou ovliv ovat a následn  jsou 

nuceni svá rozhodnutí obhájit. Každé další kolo (nej ast ji jsou t i) je provedeno v jiné 

skupin , je tak zajišt na de-personifikace jednotlivých expert . [23] 

Výsledkem je tedy nejen dosažení konsensu v otázce závažnosti rizik, ale také 

argumenty stojící za jednotlivými rozhodnutími. Navíc mají experti možnost flexibiln  

reagovat na názory skupinových koleg  a pracovat v odlišných skupinách. Optimální doba 

pro expertní „delphi“ jsou dva dny.  

 

O stupe  obtížn jší je komunikace o rizicích, která s sebou nesou nejistoty. 

V ur itém sm ru lze p ijmout kritiku Wachinger[28], že rizika s nejistotami nelze 

jednozna n  odlišit od komplexních rizik, protože je to komplexita, který produkuje 

nejistoty. Ovšem na druhou stranu lze vždy zvolit, která složka (zda komplexita nebo 

p ílišná míra nejistoty) je pro komunikaci o rizicích d ležit jší. [23] 

V p ípad  rizik, která vykazují nejistoty je d ležité p izvat ke spole nému dialogu 

stakeholdery a protože nejistoty z podstaty v ci nelze eliminovat, je d ležité zam it se na 

názory, postoje a obavy širokého spektra p izvaných stakeholder  a následné posoudit 

p ijatelnost rizika. To by nem lo být provád no z hlediska totalitního realismu, jak je 

v oblasti PZH nej ast jší, ale spíše ze strany subjektivního pohledu získaného skrze níže 

uvedené nástroje. [23] 

Slyšení všech zainteresovaných stran [Stakeholder hearings] 

Cílem tohoto nástroje je umožnit všem zainteresovaným stranám (stakeholder m) 

vyjád it své názory a p edložit své argumenty, stejn  jako své obavy. Stakeholder hearings 

slouží p edevším pro pochopení vzájemných pozic a postoj  (tedy pozic mezi stranami 

mezi s sebou navzájem, a  již se jedná o regula ní agentury nebo pr myslové podniky). 

Tento nástroj je nevhodný pro ešení konflikt  a v p ípad , že n jaký konflikt vyvstane pak 

mu z podstaty zam ení tohoto nástroje nejen nelze ú inn  p edcházet, ale také tyto 

konflikty m že ješt  více rozdmýchat. [18] 
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Kulatý st l [Poradní výbor, dialog se stakeholdery, tzv. negotiated rulemaking] 

Ke kulatému stolu jsou p izvání zástupci z širokého spektra oblastí, které souvisí 

s charakterem komunikovaného rizika (podnikoví zam stnanci, odbory, NGOs (neziskový 

sektor), apod.), aby diskutovali a komunikovali ohledn  rizik. Každý len má stejná práva 

a povinnosti. Zásadním problémem je však skute nost, že nejsou p izvání zástupci široké 

ve ejnosti. T mto zástupc m tedy nezbývá než v it, že jak proces, tak organizující 

instituce jsou d v ryhodné. Pro dosažení rovnosti a spravedlnosti procesu je nutno, aby 

proces vedl profesionální mediátor. Pro zvýšení efektivity samotného procesu je možno 

použít techniky jako nap íklad analýza stromem hodnot nebo multikriteriální struktury 

rozhodování.[23] 

Mediace [Smír í a alternativní metoda ešení spor ] 

Tato metoda se používá se p edevším v p ípadech, kdy je konflikt jasn  viditelný 

a není možné jej jinak efektivn  ešit. Pro úsp šný proces je nutný zkušený mediátor, který 

se snaží dosáhnout situace, který je považována za vít znou všemi stranami. To je také 

jeden ze základních p edpoklad  mediace, že mohou ob  strany dosáhnout p ijatelného 

konsensu. Mediátor musí být neutrální a nesmí mít závazky k jedné ani druhé stran . 

Nevýhodou tohoto p ístupu je skute nost, že požadavky, které nejsou p edneseny nejsou 

také ani vy ešeny. Tato metoda je vhodná p edevším pro p ípady, kdy je zájmem obou 

skupin vyhnout se legislativnímu ešení. [18] 

 

Nejobtížn jší, asov  a finan n  nejnáro n jší formou komunikace je komunikace 

o rizicích, která s sebou nesou dvojzna nosti. To znamená rizika, která vyvolávají v lidech 

pobou ení. Op t není d ležité, že na základ  analýz takováto rizika podle expert  

dvojzna ná být nemusí. Pro efektivitu celého procesu je nutno si uv domit, že “vztažnou 

soustavou” je obyvatelstvo, které skute nosti neposuzuje na základ  racionálních 

argument , ale spíše na základ  intuitivní heuristiky.  

Ve ejná slyšení [Public Hearings] 

Jedná se o nástroj, kterým mohou lidé ovliv ovaní n jakým rozhodnutím vyjád it 

své obavy nebo naopak provozovatelé, kte í toto rozhodnutí cht jí u init, se takto mohou 

obhajovat a toto rozhodnutí ospravedlnit. Organizace ve ejného slyšení je asov  mén  

náro né a není finan n  zát žové. Ovšem efektivita výstup  ve ejného slyšení je v deckou 

obcí hodnocena pom rn  nízce. Renn poukazuje také na fakt, že tato slyšení nejsou 
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efektivní a asto inklinují k tomu prohlubovat rozkol, namísto budování p ijatelného 

konsensus a mnohem ast ji podtrhují ned v ru namísto jejího budování. [18] 

Sociologický pr zkum a „Focus groups“ 

Jedním z nástroj , který napomáhá ke snižování nejasnosti komunikovaných rizik, 

je sociologický pr zkum. Jedná se o velice vhodný nástroj k identifikaci postoj  a obav 

audience. I p es nesporné kvality tohoto nástroje, lze pr zkumu vytknout jeho neschopnost 

poskytovat aktuální výstupy. Pr zkum je schopen identifikovat postoje a obavy vybraného 

vzorku populace v ur ité dob , ovšem nedisponuje možnostmi, jak flexibiln  reagovat na 

nové skute nosti. Nejvhodn jším použití pr zkumu je tedy ve zmapování situace p ed 

ešením problému. O krok dále jdou focus groups, které jsou složeny z vybraných len  

široké ve ejnost a následné debaty jsou profesionáln  moderována. Moderátor poskytne 

debatér m stimul odvíjející se od komunikovaného rizika a následn  je d ležité 

zachycovat proces argumentace a protiargumentace. Z výsledné debaty vyplynou pozice 

jednotlivých aktér  a jejich obavy. Kritikou tohoto p ístupu je absence opravdové interakce 

mezi debatéry. [18] 

Ob anské poradenské výbory [Sousedské spolky, ob anské kluby]  

Tento nástroj je velmi populární a efektivní na lokální nebo na regionální úrovni, 

p estože byl realizován i na úrovni státní. Byl také úsp šn  vyzkoušen v chemickém 

pr myslu.[19] Problematikou tohoto p ístupu je provést správnou selekci ú astník . Lze 

p izvat jednotlivé stakeholdery, tito však nereprezentují nejvhodn ji paletu názor  

a postoj  v rámci spole nosti. A pozvat pouze n které z t ch, kterých se daný problém týká 

není proz etelné, protože jen velmi t žko lze dosáhnout stavu, že by zástupci mohli hovo it 

jménem všech ostatních primárn  zainteresovaných. [23] 

Konference ob anského konsensu  

Dánská rada technologie p edstavila novou formu participativního nástroje 

založeného na p esv d ení, že nezávislí a nezaujatí lidé jsou schopni posoudit p ijatelnost 

nebo nep ijatelnost ur itého rizika. Proces probíhá tak, že je vypsán inzerát pro 

dobrovolníky na danou akci, pokud se jich p ihlásí p íliš mnoho pak jsou pe liv  vybrání 

tak, aby byl vzorek co nejreprezentativn jší. (bývá pozváno od 6ti do 10ti ob an ).  

Pr b h procesu: Participant m jsou rozdány materiály, které mohou studovat 

b hem dvou po sob  jdoucích víkend . Celý proces má celkem t i dny. B hem prvního dne 

participanti reflektují to, co si o daném riziku myslí, sm rem k po adatel m (nej ast ji se 

jedná o leny ministerstva) a pozd ji jsou jim n které otázky zodpov zeny experty. Druhý 

den ráno je sezení otev ené i pro širokou ve ejnost. Odpoledn  je konáno op t za 
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zav enými dve mi a participanti formulují svá doporu ení. T etí den jsou tato doporu ení 

prezentována osobám inicím rozhodnutí, kte í mají pozd ji možnost tato doporu ení 

komentovat. Koncem t etího dne participaci sepíšou draft doporu ení a p edají jej médiím.  

Kritizovaným prvkem je malý po et ú astník  hodnotících tak závažný úkol, navíc 

je tento p ístup vhodný pouze pro menší zem , kde konsensus vít zí nad konfliktem. Ve 

v tších zemích (Anglie, N mecko, Francie) tak úsp šná nejsou. Navíc je problematické 

p esv d it osoby inících rozhodnutí do procesu trvajícího t i dny.[23] 

Ob anské poroty, plánovací bu ky, ob anské panely  

Jedná se o postup, kde jsou náhodní lidé požádání vytvo it ur itá doporu ení. Cílem 

je nechat zástupce ve ejnosti rozhodovat na základ  vlastních hodnot. Je jim poskytnut 

dostate ný set možností ze kterých lze volit. Stejn  tak jsou p izvání zástupci široké 

ve ejnosti vzd láváni v jednotlivých oblastech vázaných na rizika. Práv  kv li vzd lávací 

složce mohou tyto nástroje pro efektivní komunikaci o rizicích trvat i p t po sob  jdoucích 

dní. Sou ástí výuky jsou p ednášky, panelové diskuze a exkurze. Na základ  p edchozích 

zkušeností lze íci, že pouze 5 – 40% oslovených lidí se chce stát aktivním participantem. 

[23] 

V rámci tohoto nástroje je možno takto soub žn  zvládat až n kolik stovek 

participant , tito jsou v místnostech po 20 až 25 lenech a každá skupina má stejný studijní 

program. Použití tohoto nástroje je velmi omezené a nehodí se pro všechny typy problém . 

Navíc jsou velice náro né na finan ní zdroje a as. Výstupem t chto nástroj  jsou 

záv re né postoje jednotlivých skupin. Pokud více skupin zvolí stejný nebo blízký postoj, 

pak lze tento považovat za majoritní a validní pro další rozhodování. [23] 
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ZÁV R 

Cílem této bakalá ské práce byla analýza vybraných p ístup  ke komunikaci 

o rizicích. Analýza byla zam ena na identifikaci nutných prvk  komunika ního procesu 

a za bližší kritérium byl zvolen význam a d ležitost daného prvku na ú innost celého 

procesu komunikace o rizicích. Pro adresn jší hodnocení byly jednotlivé nutné prvky 

hodnoceny na škále “Mén  d ležité”, “D ležité” a “Velmi d ležité”. Nutné prvky byly 

v rámci této práce také podrobn  popsány a okomentovány.  

Do první skupiny, tedy jako “Mén  d ležité”, bylo za azeno definování vhodného 

cíle, resp. funkce, komunika ního procesu. Bez zohledn ní všech zmín ných cíl  m že 

docházet k narušení ú innosti procesu, protože tyto cíle jsou vzájemn  provázané 

a absence jednoho z nich m že ovlivnit ú innost ostatních. Navíc pokud jeden z cíl  není 

etický a má za cíl pouze zlepšit obraz podniku, pak m že silnou m rou narušit d v ru.  

Jako “D ležité” byly ohodnoceny dva prvky. Prvním z nich je zasazení do 

asového rámce, kdy je d ležité rozlišovat mezi komunikací o rizicích v rámci prevence 

a p ipravenosti a mezi komunikací v p ípad  reakce na nouzovou situaci. Jednotlivé 

p ístupy sledují naprosto odlišné cíle a disponují odlišnými nástroji. Druhým prvkem je 

identifikace aktér  komunikace a jejich vzájemné provázanosti. Jedin  pak je možno 

upravit ú inn  celý proces tak, aby jednotlivé informace byly upraveny na míru a bylo 

možno je adresn  použít vhodnou formou.  

“Velmi d ležitým” byl ozna en jediný prvek, a to závislost komunikace na typu 

rizika. P i emž rizika jsou rozlišována tyto: lineární, komplexní, rizika s nejistotami 

a dvojzna ná rizika, která mohou vyvolávat konflikt. Každé z t chto rizik vyžadují odlišný 

p ístup sm rem k obyvatelstvu a pokud nejsou rozlišována, pak lze jen velice obtížn  

zvolit odpov dné nástroje pro efektivní komunikace. Absence tohoto prvku má proto 

zásadní dopad na ú innost celého komunika ního procesu.  

V závislosti na provedené analýze byly následn  identifikovány nedostatky 

komunika ního procesu, p i emž tato identifikace byla podpo ena teoretickými poznatky 

z odborné literatury. V záv re né fázi práce byl proveden návrh doporu ení zam ený na 

nástroje reflektující specifické pot eby procesu komunikace o rizicích. Tato doporu ení 

p edstavují vhodné nástroje, které vedou k zapojování odpov dných zainteresovaných 

stran do rozhodovacích proces  v otázkách environmentální bezpe nosti a které zvyšují 

jejich informovanost.  



38 

Komunikace o rizicích je perspektivní oblastí, která má výrazný vliv na zvyšování 

bezpe nosti obyvatelstva. Rozsah této bakalá ské práce však pokrývá jen ur itou ást 

ešené problematiky. V rámci možných navazujících prací autor doporu uje zam it se 

p edevším na oblast percepce rizik, která je s komunikaci o rizicích oblastí úzce spjata, ale 

také na odlišné koncepty v rámci bezpe nosti obecn . A  již se jedná o koncepty vázané 

k rizik m obecn , k ízení rizika nebo k odlišným pojetím havarijní p ipravenosti. 

Tato bakalá ská práce vznikla jako sekundární výstup v rámci ešení SGS 

023/2101/SV0232231, vznikla také díky ú asti autora na zahrani ní stáži na Stuttgartské 

universit  a teoretické znalosti budou použity pro ešení SVO  2013. 
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