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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá hledáním vhodné softwarové podpory metody Event and 

Causal Factor Charting. V úvodu práce je objasněna podstata metody. Další část je věnována 

výběru vhodného specializovaného nástroje, ve kterém je následně vytvořeny šablona a tvary, 

které umožní komfortní realizaci diagramů pomocí výpočetní techniky. Výsledek je 

demonstrován na vyřešení modelového příkladu. 

Klíčová slova 

Event and Causal Factor Charting, šablona, tvar, komfortní realizace 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on searching for the convenient software support method Event 

and Causal Factor Charting. The paper begins with explanation of the substance of this 

method. The next part is deducated to choosing the suitable specialized aplication for creating 

template and shapes which enables comfortable realization of diagrams by using a computer 

technology. The result is demonstrated on solving a model example. 
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Event and Causal Factor Charting, template, shape, comfortable realization 
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Úvod 

V poslední době je patrný rozvoj informačních technologií a s tím spojená digitalizace, která 

je dnes natolik rozšířená, že postihuje takřka všechna odvětví lidské činnosti. V digitální 

podobě můžeme najít vše od jízdních řádů, přes stavební výkresy až po lékařské záznamy 

pacientů. Data v digitální podobě mají oproti těm „na papíře“ nejednu výhodu. Můžeme je 

snadno a rychle posílat na velké vzdálenosti, dokážeme je efektivněji chránit před zničením, 

jsou snadněji organizovatelná atd. 

Jen těžko si lze představit, že by se trend digitalizace vyhnul jedné ze známějších metod 

analýzy rizika, tedy metodě Event and Causal Factor Charting. Ne, že by nyní nebylo možné 

tuto metodu v elektronické podobě realizovat. Na trhu se nachází velké množství často i 

kvalitních grafických nástrojů, pomocí kterých tak můžeme učinit, žádný z nich však nemá 

naimplementovány potřebné konstruktory, takže uživatel je musí vytvářet manuálně. Tento 

fakt zapříčiňuje, že tvorba diagramů je velmi pracná a zdlouhavá. 

V rámci této práce se budu zabývat hledáním grafického nástroje, s jehož pomocí bude možné 

vytvořit jednotlivé specifické konstruktory, nezbytné pro potřeby metody Event and Causal 

Factor Charting. Tyto konstruktory by měl daný nástroj dokázat sjednotit do šablony, tak aby 

měl uživatel při práci všechny pohodlně na jednom místě. Zvolený nástroj musí být zároveň 

uživatelsky přívětivý, vícejazyčný, multiplatformní a v neposlední řadě po finanční stránce 

dostupný. 

Jinými slovy, cílem této práce je umožnit pohodlné a co možná nejefektivnější využití metody 

Event and Causal Factor Charting v elektronické podobě, pro co možná nejširší spektrum 

uživatelů. Výsledek práce bude demonstrován na vyřešení modelového případu. 
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1 Rešerše 

1.1 Metodika 

Z těchto publikací jsem především čerpal detailní informace o metodě Event and Causal 

Factor Charting. 

FITŘÍK, Jakub. Softwarová podpora grafických metod analýz FTA a ETA. Bakalárská práce, 

vedoucí Ing. Pavel Šenovský, Ph.D., VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2009, 42 s. 

BUYS, J.R, CLARC, J.L. Events and Causal Factors Analysis [online]. SCIENTECH, Inc.: 

Idaho Falls 1995, 12 s., dostupné z: 

http://www.ceet.niu.edu/depts/tech/asse/tech482/trac14.pdf [cit. 2011-06-28] 

AMMERMAN, Max. The root cause analysis handbook: a simplified approach to identifying, 

correcting, and reporting workplace errors. New York: Quality Resources, c1998, iv, 135 p. 

ISBN 05-277-6326-8. 

1.2 Software 

Z těchto zdrojů jsem čerpal informace o technický parametrech a funkcích programů, které 

jsem používal v rámci této bakalářské práce. 

CENTRUM HOLDINGS. Stahuj.cz: Vývojové nástroje [online]. 1999-2013, 9.2.2012 [cit. 

2013-03-11]. Dostupné z: http://www.stahuj.centrum.cz/vyvojove_nastroje/ 

MICROSOFT. Visio 2010 [online]. 2013 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: 

http://www.microsoft.com/cze/visio2010/ 

LLC. Smart Draw 2012 (version 20.0.1.0) Windows 7. 2012. Dostupné z: 

http://www.smartdraw.com/downloads/. 

FREE SOFTWARE FOUNDATION, Inc. Dia. 0.97.2. Temple Place - Suite 330, Boston, 

USA, 2012. Dostupné z: http://dia-installer.de/doc/en/index.html 

FREE SOFTWARE FOUNDATION, Inc.. Notepad ++ (version 6.3) Windows 7. Dostupné 

z: http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.html. 

ROBERT NURSS , JR. Inskcape (version 0.48.4 r9939) Windows 7. The Art Continuum, 

2012. Dostupné z: http://inkscape.org/download/?lang=cs. 
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2 Metoda Event and Causal Factor Charting 

Event and causal factor charting (dále jen „ECFC“) je v knize The root cause analysis 

handbook [1] definována, jako analytický nástroj, pomocí kterého popisujeme vzájemný 

vztah událostí, okolností, bariér a příčinných faktorů. Jednotlivé prvky zmíněné výše, 

umisťujeme na časovou osu za pomoci standardizovaných symbolů.  

2.1 Popis 

Jedná se o analytickou metodu sloužící pro hledání příčin negativních jevů užívaná především 

při vyšetřování komplikovaných systémů. Je vyjádřena diagramem, který graficky zobrazuje 

systém jako celek. Srdcem ECFC je řetězec posloupnosti událostí. Při vytváření diagramu se 

určuje počáteční a koncová událost, které časově ohraničují analyzovaný systém. 

Po sestavení řetězce událostí se přidají další prvky popisující celkovou situaci, jako jsou 

související okolnosti, sekundární události a předpoklady. Předpokládané příčinné faktory 

začnou být evidentní po sestavení diagramu. Právě fakt, že příčinné faktory, které nebyly 

patrné od počátku, se často stávají zřejmými při realizaci této metody, dělá z ECFC silný 

analytický nástroj.  

ECFC je velmi užitečnou metodou, jejíž síla se projevuje především při šetření 

komplikovaných událostí. Poskytuje člověku komplexní grafický náhled na celou 

vyšetřovanou událost v čase, díky čemuž získá pozorovatel o události potřebný přehled a 

může ji patřičným způsobem vyhodnocovat. [1] 

2.2 Výhody 

ECFC je efektivní metodou, protože: 

 Zpřehledňuje situaci a umožňuje uspořádání veškerých dat, která analýza obsahuje. 

 Zobrazuje přesný sled událostí od počátku do konce a vede k rozvoji dalších okolností, 

sekundárních událostí, předpokladů, příčinných faktorů, změn a primárních událostí. 

 Prezentuje situaci v širších souvislostech. 

 Poskytuje na příčinu orientované vysvětlení analyzované situace. 

 Pomáhá zaručit objektivitu. 

 Pomáhá zorganizovat kvantitativní informace (čas, teplotu, výšku). 
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 Poskytuje základ pro navržení změn vhodných pro prevenci obdobných problému 

v budoucnu. 

2.3 Omezení 

I přesto, že ECFC je efektivním nástrojem k porozumění sledu událostí, které přispěly k 

nehodě, má dvě zásadní omezení: 

 Nemusí nezbytně odhalit hlavní příčinu. 

ECFC je efektivní při identifikace příčinných faktorů, avšak nemůže nám dát jistotu, že byla 

identifikována hlavní příčina.  

 Může zkomplikovat jednoduchý problém. 

Užitím ECFC může být zkomplikován jednoduchý problém. Nehoda skládající se ze dvou 

událostí pravděpodobně nevyžaduje rozsáhlé vyšetřování zahrnující sekundární události a 

podmínky. 

2.4 Užití 

S realizací ECFC je vhodné začít bezprostředně po začátku vyšetřování, protože metoda je 

vhodná ke shromažďování zjištěných informací. Veškeré události a příčinné faktory obvykle 

nebývají zjištěny ve stejném pořadí, jako se skutečně staly. Proto je nutné brát v potaz fakt, že 

zaznamenané informace jsou pouze určitou kostrou popisující situaci, která se v průběhu 

vyšetřování s přibývajícími zjištěními může měnit. 

ECFC je metoda, kterou lze úspěšně aplikovat samostatně, avšak velmi efektivní je její užití 

v kombinaci s dalšími metodami (FTA – analýza stromu poruch, ETA – analýza stromu 

událostí, atd.), jejichž výsledky mohou přispět ke zpřesnění ECFC.  

2.5 Postup realizace 

Postup realizace můžeme po vzoru knihy Principles of risk-based decision making [2] 

chronologicky shrnout do pěti bodů: 

 Shromáždění a organizace dat. 



 

5 

 

Sběr známých dat týkajících se aktérů vyšetřované události. Za aktéra označujeme osobu, 

parametr, nebo objekt, který sehrál roli v řetězci událostí. Seřazení dostupných dat na časovou 

osu. Přezkoumání dat a jejich důležitosti. Tento krok není nezbytný u jednoduchých událostí. 

 Výběr nehody. 

Nadefinování vyšetřované nehody. V případě, že se vyskytuje více než jedna, vybere se ta, 

která se udála naposledy. 

 Nadefinování primárního řetězce událostí, který vedl k nehodě. 

Stručný náčrt řetězce událostí, vedoucích k nehodě. Postupuje se od nehody pozpátku. Je 

potřeba se ujistit, že každá následující událost je právě ta, která co možná nejpříměji vede 

k události předcházející. 

o Zakreslení událostí jako obdélníků. 

 Konkrétní popis událostí pomocí jednoho podstatného jména a jednoho 

slovesa. 

 Pokud je to možné, používat kvantitativní popis události. 

 Zahrnovat čas a dobu trvání události, pokud je známa. 

 Používat plnou čáru pro známé události a přerušovanou pro 

předpokládané. 

o Zakreslení okolností jako oválů 

 Popisovat okolnosti za použití sloves v infinitivu. 

 Používat kvantitativní popis k charakterizování okolností 

 Zahrnovat čas a dobu působení okolností, pokud je známa. 

 Používat plnou čáru pro známé okolnosti a přerušovanou pro 

předpokládané. 

 Sestavení diagramu přidáním sekundárních událostí a okolností. 

Je potřebné se ujistit, že sekundární události a okolnosti mají přímou souvislost s nehodou, 

nebo ji dostatečným způsobem ovlivňují. Okolnosti přidávat vhodně tak, aby byl zřejmý vliv 

sekundárních událostí a okolností. 

 Identifikovat příčinné faktory a další ovlivňující prvky. 

Určit skryté prvky přispívající k nehodě jako příčinné faktory. Zdokumentovat jakékoliv 

prvky, které mají vliv na událost. 
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3 Konstruktory ECFC 

Konstruktory jsou základní stavební prvky diagramu. Reprezentují objekty, atributy objektů a 

operace prováděné objekty nebo operace na objektech samotných. 

3.1 Události 

3.1.1 Faktická událost 

 

Obrázek 1: Faktická událost, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS HANDBOOK[1] 

Akce nebo děj, který se vyskytuje v průběhu nějaké aktivity. Symbolem faktické události je 

obdélník. 

3.1.2 Předpokládaná událost 

 

Obrázek 2: Předpokládaná událost, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS 

HANDBOOK[1] 

Akce nebo děj, který předpokládáme, protože se jeví jako logická součást aktivity, ale nelze ji 

dokázat. Symbolem předpokládané události je obdélník kreslený přerušovanou čárou. 
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3.1.3 Ukončovací událost 

 

Obrázek 3: Ukončovací událost, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS HANDBOOK[1] 

Jedná se o koncový bod analýzy. Značí se pomocí kruhu, který je umístěn na konci primární 

linie událostí. 

3.1.4 Nežádoucí událost 

 

 

Obrázek 4: Nežádoucí událost, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS HANDBOOK[1] 

Nežádoucí událost např. selhání nebo stav nástroje nebo nežádoucí děj, který byl kritický pro 

analyzovanou situaci. Značí se symbolem diamantu. 

3.2 Okolnosti 

3.2.1. Faktická okolnost 

 

Obrázek 5: Faktická okolnost, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS HANDBOOK[1] 
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Okolnost související s analyzovanou situací, která ovlivnila průběh událostí. Vyjadřuje se 

pomocí oválu. 

3.2.2 Předpokládaná okolnost 

 

Obrázek 6: Předpokládaná okolnost, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS 

HANDBOOK[1] 

Okolnost pravděpodobně související s analyzovanou situací, která mohla ovlivnit průběh 

událostí. Vyjadřuje se pomocí oválu kresleného přerušovanou čarou. 

3.3 Faktory 

3.3.1 Příčinný faktor 

 

Obrázek 7: Příčinný faktor, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS HANDBOOK[1] 

Faktor, který formoval výsledek analyzované situace. Značí se z pravé strany vyplněným 

oválem. 
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3.3.2 Předpokládaný faktor 

 

Obrázek 8: Předpokládaný faktor, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS 

HANDBOOK[1] 

Faktor, který předpokládáme, protože se jeví logické, že ovlivnil jiné podmínky nebo děje. 

Značí se z pravé strany vyplněným čárkovaným oválem. 

3.4 Překážky 

3.4.1 Překážka 

 

Obrázek 9: Překážka 

Hranice nebo omezení. 

3.4.2 Prolomená překážka 

 

Obrázek 10: Prolomená překážka 
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Prolomená hranice, nebo omezení. 

3.5 Vazba 

3.5.1 Primární vazba 

 

Obrázek 11: Primární vazba, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS HANDBOOK[1] 

Vazba mezi konstruktory v primárním řetězci událostí, která se značí tlustou čarou s velkou 

šipkou směřující zleva doprava. 

3.5.2 Sekundární vazba 

 

Obrázek 12: Sekundární vazba, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS HANDBOOK[1] 

Vazba mezi konstruktory v sekundárním řetězci událostí, která se značí tenkou čarou s malou 

šipkou směřující zleva doprava. 

3.5.3 Vazba mezi okolnostmi 

 

Obrázek 13: Vazba mezi okolnostmi, převzato z THE ROOT CAUSE ANALYSIS 

HANDBOOK[1] 
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Vazba mezi okolnostmi, která se značí tečkovanou čarou s malou šipkou směřující zleva 

doprava. 

4 Výběr grafického nástroje 

V současné době nalezneme na trhu nepřeberné množství grafických nástrojů. Bohužel mezi 

nimi není ani jeden, který by byl vytvořen přímo pro elektronickou realizaci metody ECFC. 

Pro potřeby této metody se mi nepodařilo najít ani žádné rozšíření některého z existujících 

grafických nástrojů, které by obsahovalo specifické konstruktory, které jsou nezbytné pro její 

realizaci. Máme samozřejmě možnost využít některého z obecně kreslících nástrojů, avšak 

tvoření každého z konstruktorů manuálně by bylo nesmírně zdlouhavé a nekomfortní. 

Vzhledem k výše zmíněným faktům a vzhledem k tomu, že výsledným produktem metody 

ECFC je diagram, rozhodl jsem se hledat nejvhodnější nástroj mezi programy, které se 

tvorbou diagramů výhradně zabývají. Jejich porovnání bude provedeno níže. 

4.1 Požadavky 

Hlavním požadavkem na hledaný program je jeho schopnost vytvářet šablony. Tento 

požadavek musí automaticky splňovat každý z programů určených pro tvorbu diagramů, mezi 

nimiž budu vybírat ten nejvhodnější. 

Velmi důležité jsou také pořizovací náklady, respektive licence, ve které je program vydáván. 

Nezbytností je, abychom vytvořená data byli schopni prezentovat, čímž vyvstává požadavek 

na dostatečné možnosti exportu. Při výběru bude brán zřetel i na vícejazyčnost, 

multiplatformnost a uživatelskou přívětivost. 

 

4.2 Výběr programu 

4.2.1 SmartDraw 2012 

SmartDraw je jedním z nejpopulárnějších komerčních programů na kreslení grafů, 

organizačních schémat, formulářů a jiných diagramů. SmartDraw obsahuje mnoho 

předdefinovaných tvarů a symbolů, které jednoduše přetáhnete do vašich diagramů. Díky 
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automatickému formátování vytvoříte perfektní diagramy, síťové grafy, časové rozvrhy a jiná 

seskupení tvarů a to vše jednoduše za přispění automatického inteligentního spojování těchto 

objektů. Spojovací přímky i křivky zůstávají spojené i při pohybu s objekty. 

Výhodou programu je možnost tvorby velkoplošných diagramů s velkým množstvím 

elementů. Vytvořené diagramy lze jednoduše přenášet do jiných aplikací.[3] 

 

Obrázek 14: SmartDraw, převzato z WWW.STAHUJ.CZ[3] 
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4.2.2 Dia 0.97.2 

Dia je open sourceová aplikace inspirovaná komerčním programem Visio, ale je více 

zaměřená na neformální diagramy pro příležitostné použití. Dia pracuje s vektorovou grafikou 

a může být použita k navržení mnoha různých druhů diagramů. V současné době obsahuje 

funkce pro tvorbu ERD diagramů, UML diagramů, vývojových diagramů, síťových diagramů 

a mnoho dalšího. Pomocí Dia je možné načítat a ukládat diagramy do vlastního XML formátu 

(standardně gzip, aby se ušetřilo místo), exportovat diagramy do řady formátů, včetně EPS, 

SVG, WMF a PNG, a také umí diagramy vytisknout (včetně těch, které zahrnují více stránek). 

Další symboly můžete do aplikace nainstalovat balíčkem Diashapes. [3] 

 

Obrázek 15: SmartDraw, převzato z WWW.STAHUJ.CZ[3]  
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4.2.3 Visio 2010 

Je komerční grafický nástroj pro vizualizaci a tvorbu diagramů, a to buď statických, nebo 

dynamických, které se automaticky mění v závislosti na datech a v reálném čase. Visio slouží 

k tvorbě organizačních a síťových diagramů, modelování obchodních procesů nebo schémat 

podlaží, výrobních linek, ISO procesů a schémat architektury IT. Schémata lze sdílet pomocí 

webového rozhraní nebo publikovat na server SharePoint. [4] 

 

Obrázek 16: SmartDraw, převzato z WWW.STAHUJ.CZ[3] 

4.3 Porovnání požadovaných parametrů 

V následující tabulce budou porovnávat parametry, kterým vzhledem k požadavkům 

definovaným výše, přikládám největší váhu. Výsledné rozhodnutí o volbě nejvhodnějšího 

grafického nástroje nebude vyvozeno pouze na základě počtu kladů a záporů v tabulce, ta 

slouží především jako pomůcka. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu bude především 

vlastní zkušenost s prací v daném programu. Přihlížet budu také k faktu, že každý z parametrů 

nemá stejnou váhu. 
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Tabulka 1: Porovnání parametrů 

 SmartDraw 2012 Dia 0.97.2 Visio 2010 

Pořizovací 

náklady 
- + - 

Možnosti exportu + + + 

Vícejazyčnost + + + 

Multiplatformnost - + - 

Uživatelská 

přívětivost 
+ - + 

 

Vzhledem k faktu, že cílem této bakalářské práce je zpřístupnění metody ECFC 

v elektronické podobě, pro co možná nejširší spektrum uživatelů, rozhodl jsem se zvolit 

program Dia 0.9.7.2. Oproti konkurentům je Dia freeware, takže při pořízení není nutné 

vynakládat jakékoliv prostředky. Navíc ji mohou využívat uživatelé Windows, Linux i MAC 

OS. Za mírnou nevýhodou oproti placeným konkurentům subjektivně považuji její menší 

uživatelská přívětivost. 

4.4 Bližší popis programu Dia 0.97.2 

4.4.1 Licence 

Tento program je svobodný software. Může být dále šířen nebo upravován a to za podmínek 

licence GNU General Public License v podobě, v jaké ji vydala Free Software Foundation, a 

to buď ve verzi 0.97.2, nebo v libovolné novější verzi. [5] 
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4.4.2 Datové typy 

Dia se chová při ukládání dat poměrně specifickým způsobem. Jediným formátem, u něhož je 

garantováno, že po uložení nebudou žádná data ztracena, to znamená, že při opětovném 

načtení bude kompletně zachován původní objekt, je Dia XML. 

Dia XML je formát, který při ukládání na disk prochází automaticky procesem komprese, 

protože diagram je ve své původní podobě příliš velký z důvodu velkého množství 

redundantních dat. Další komprese tohoto formátu takřka neúčinná. 

Dia umožňuje Import a Export těchto formátů: 

 Scalable Vector Graphics (.svg)  

 AutoCad Drawing eXchange Format (.dxf)  

 Visio XML File Format (.vdx)  

 XFig File Format (.fig)  

 GdkPixbuf bitmap graphics (.bmp, .gif, .jpg, .png, .pnm, .ras, .tif) [5] 

Pouze pro export jsou určeny tyto: 

 Computer Graphics Metafile (.cgm)  

 Dia Shape File (.shape)  

 HP Graphics Language (.plt, .hpgl)  

 Encapsulated Postscript (.eps, .epsi)  

 Postscript (.ps)  

 Portable Document Format (.pdf)  

 Portable Network Graphics (.png)  

 TeX Metapost macros (.mp)  

 TeX PSTricks macros (.tex)  

 WordPerfect Graphics (.wpg)  

 XFig format (.fig)  

 XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation) (.code) [5] 
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4.4.3 Hlavní prvky prostředí 

Plátno 

Dia plátno je okno obsahující diagram. Všechny objekty uživatel při práce umisťuje právě na 

plátno. Zde s objekty může dále pracovat. V levém horním rohu plátna je umístěno pravítko. 

To slouží uživateli pro utvoření představy o reálné velikosti diagramu v centimetrech. [5] 

 

Obrázek 17: Pravítko, převzato z FREE SOFTWARE FOUNDATION[5] 

Toolbox 

Toolbox, je hlavním ovládacím prvkem celého programu. Je rozdělen do tří částí. V horní 

části se nachází čtrnáct tlačítek. První tři slouží pro nakládání s objektem. Zbylých čtrnáct se 

používá pro kreslení základních objektů. V prostřední části jsou zobrazeny aktuálně vybrané 

speciální objekty. Spodní část Toolboxu obsahuje ovládací prvky, které slouží pro specifikaci 

parametrů objektů umístěných na plátně. 
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Obrázek 18: Toolbox, převzato z FREE SOFTWARE FOUNDATION[5] 

4.4.4 Objekty 

Základní objekty: 

 Text 

 Čtyřúhelník 

 Elipsa 

 Mnohoúhelník 

 Beziérův útvar 

 Čára 

 Oblouk 

 Klikatice 

 Lomená čára 

 Beziérova křivka 

 Obrázek 

Tyto objekty jsou pevně umístěny v horní části Toolboxu. Může jim být přidělováno mnoho 

parametrů, např. velikost, barva, druh čáry atd. Objekty mohou být vzájemně spojovány a 
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shromažďovány do skupin. Text je v Dia brán jako samostatný objekt. Některé objekty mají 

textový popisek předdefinován formou textového pole. 

Speciální objekty: 

Jsou to objekty, které byly vytvořeny, aby sloužily určitým specifickým účelům. Tyto objekty 

tvoří seskupení. Takové seskupení se v prostředí Dia nazývá list. Dia má předdefinováno 

mnoho listů, v nichž jsou objekty seskupeny podle charakteru využití. Se speciálními objekty 

z aktuálně zvoleného listu následně může uživatel pracovat obdobně jako s objekty 

základními. 

Dia umožňuje také tvorbu vlastních objektů a listů. Této problematice se budu detailně 

věnovat v následující kapitole. 

Příklady listů: 

 Chemická zařízení 

 Cisco – Síť 

 Cisco – Switch 

 Cisco – Telekomunikace 

 Elektrika 

 Vývojový diagram 

 Liniová schémata 

 Logické obvody 

 Mapa – izometrická 

 Pneumatika/hydraulika 

 Stavebnictví 

 Světla 

4.4.5 Využití 

Jak vyplývá z výčtu listů výše, nalezla Dia uplatnění v mnoha rozdílných odvětvích, 

informačními technologiemi počínaje, přes elektroniku a energetiku až po stavebnictví nebo 

chemický průmysl. Možnosti využití jsou prakticky neomezené, protože každý uživatel má 

možnost vytvářet vlastní objekty a listy. 
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5 Tvorba šablony a konstruktorů pro potřeby ECFC 

Předtím, než jsem započal tvorbu jednotlivých konstruktorů, řečí prostředí Dia objektů, jsem 

vytvořil šablonu – takzvaný list, do které jsem následně tyto objekty umisťoval. 

5.1 Tvorba šablony 

 Soubor – Listy a objekty. 

 V okně Listy a objekty jsem zvolil položku Nový a označil jsem možnost Název listu. 

Doplnil jsem název, tedy ECFC a potvrdil úkon stiskem tlačítka Použít, následně 

Budiž. 

 Tímto mezi předdefinované listy přibyla nová položka ECFC, která zatím neobsahuje 

žádné objekty. 

5.2 Tvorba objektů 

Při tvorbě objektů nabízí Dia několik možností. První možností je využití kreslících 

prostředků, určených pro kreslení základních tvarů. Další možností je úprava některého 

z předdefinovaných objektů. Pokud je tvar požadovaného objektu natolik složitý, že tímto 

způsobem nelze vyrobit, je potřeba použít externí nástroj pracující s vektorovou grafikou. 

Postup tvorby objektu 

 Nejprve jsem vytvořil nové plátno Soubor - Nový. 

 Na plátno jsem pomocí kreslících prostředků Dia, případně editací předdefinovaných 

objektů nakresli požadovaný tvar. 

 Soubor – Export a nakreslený tvar jsem uložil ve formátu *.SHAPE. 

 Otevřelo se okno, ve které jsem v pixelech nadefinoval rozměry ikony objektu. 

 Vznikly dva soubory. Objekt samotný s koncovkou .SHAPE definovaný pomocí XML 

a obrázek ikony ve formátu PNG. 

Takto vytvořený objekt neobsahoval textové pole, které by se při běžném používání muselo 

do objektu přidávat jako samostatný objekt, což by bylo pro uživatele nekomfortní a zároveň 

velmi nepraktické při modelování diagramu. Jelikož Dia nedokázala do objektu textové pole 

přidat, musel jsem tento úkon provádět manuálně úpravou zdrojového kódu. 
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Přidání textového pole 

Pro editaci zdrojového kódu jsem použil freewarovou aplikaci NotePad++[6]. Do objektu 

jsem nadefinoval textové pole ve tvaru čtyřúhelníku pomocí syntaxe: <textbox x1="0" y1="0" 

x2="5" y2="5" /> a chování textového pole jsem upravil syntaxí <aspectratio type="fixed"/>, 

tak aby se velikost a tvar textového pole přizpůsoboval chování objektu. Výsledný zdrojový 

kód po úpravě vypadal například takto: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<shape xmlns="http://www.daa.com.au/~james/dia-shape-ns" 

xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"> 

  <name>O_Faktické</name> 

  <icon>O_Faktické.png</icon> 

  <connections> 

    <point x="2.5" y="6"/> 

    <point x="2.5" y="-1"/> 

    <point x="-6" y="2.5"/> 

    <point x="11" y="2.5"/> 

    <point x="0" y="0"/> 

    <point x="5" y="5"/> 

    <point x="0" y="5"/> 

    <point x="0" y="2.5"/> 

    <point x="5" y="0"/> 

    <point x="5" y="2.5"/> 

    <point x="2.5" y="5"/> 

    <point x="2.5" y="0"/> 

  </connections> 

  <aspectratio type="fixed"/> 

<textbox x1="0" y1="0" x2="5" y2="5" /> 

  <svg:svg> 

    <svg:ellipse style="fill: #ffffff" cx="2.5" cy="2.5" rx="8.5" 

ry="3.5"/> 

    <svg:ellipse style="fill: none; fill-opacity:0; stroke-width: 0.1; 

stroke: #000000" cx="2.5" cy="2.5" rx="8.5" ry="3.5"/> 

  </svg:svg> 

</shape> 
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Postup tvorby složitějších objektů 

Pro tvorbu složitějších objektů jsem použil vektorový grafický editor Inkscape 0.48 šířený 

pod licencí GPL[7]. Po nakreslení požadovaného tvaru jsem ho uložil ve formátu SVG. Ten 

Dia dokáže importovat. Při importu někdy docházelo k deformacím tvaru, v takovém případě 

bylo nezbytné tvar v Inkscape nakreslit jiným způsobem, tak aby ho Dia načetla správně. Po 

úspěšném načtení se již postup práce s tvarem nelišil od tvaru vytvořeného kreslícími 

prostředky Dia. Proces přeměny tvaru v objekt tedy probíhal dle postupu popsaného výše. 

5.3 Vkládání objektů do šablony 

Ve chvíli, kdy jsem všechny potřebné objekty vytvořil, to znamená, že byly uloženy ve složce 

v paměti počítače ve formátu SHAPE, společně s příslušnou ikonou v PNG, nastal čas vložit 

je do předem připravené šablony. Při vkládání objektů, respektive ikon objektů docházelo 

často k nestabilitě Dia a nutnosti restartu programu. V případě, že byla Dia spuštěna na 

operačním systému založeném na Linuxovém jádře, byly tyto problémy méně časté, přesto 

však velmi nepříjemné. 

Postup vkládání objektů do šablony 

 Soubor – Listy a objekty. 

 Z kontextové nabídky vyberu list, do kterého budu objekty vkládat. 

 Tlačítko Nový a zvolím možnost Symbol SVG. 

 Procházet a v adresářově struktuře zvolím objekt s příponou SHAPE. 

 Následně přidám popisek objektu a potvrdím tlačítkem Budiž. 

 Použít a Zavřít.  

5.4 Optimalizovaný způsob vkládání objektů do šablony 

Vzhledem k výše zmíněným problémům se stabilitou, jsem hledal náhradní řešení. Jako velmi 

efektivní a zároveň poměrně snadné a především stabilní se ukázalo manuální vkládání 

objektů. 

Vycházel jsem z faktu, že šablona je fyzicky soubor typu SHEET, který je definován pomocí 

jazyka XML. Ve chvíli, kdy uživatel vytvoří v Dia novou šablonu, vytvoří se v kořenovém 

adresáři uživatele ve složce \.dia\sheets\ nový soubor tohoto typu. 
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Rozhodl jsem se využít této vlastnosti a připravit řešení na klíč. Vytvořil jsem univerzální 

šablonu, do které jsem nadefinoval parametry konkrétních objektů, které jsem pro potřeby 

metody ECFC vytvořil. Tyto objekty jsem včetně jejich ikon vložil do jedné složky a upravil 

jejich parametry tak, aby byly kompatibilní s univerzální šablonou. 

V praxi to tedy bude vypadat tak, že uživatel, který bude chtít na počítači metodu ECFC 

použít, si do složky \.dia\sheets\ nakopíruje univerzální šablonu, do složky \.dia\shapes\ 

nakopíruje objekty a po spuštění Dia si navolí list ECFC a šablona je připravena k práci, viz 

obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Šablona ECFC, převzato z FREE SOFTWARE FOUNDATION[5] 
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6 Řešení ukázkového příkladu 

Pro účely této práce jsem adaptoval příklad publikovaný v The root cause analysis 

handbook[1], kde byla metoda ECFC aplikována na modelovou situaci. Diagram bude 

vytvořen na počítači v prostředí Dia 0.97.2. Budou využity jak speciální konstruktory, tak 

nástroje pro kreslení základních objektů. 

Popis havárie nákladního vozidla: 

Stavební firma Stavena s.r.o. získala zakázku na stavbu panelového domu na kopci. Dům 

bude umístěn na vrcholku kopce, s vyhlídkou na město. Před započetím výstavby, byly 

vytvořeny komplexní bezpečnostní pokyny, zahrnující všechny aspekty celého projektu. 

Výstavba započala 8. září 2011 a probíhala bez potíží do pátku 12. září, kdy byly na víkend 

pozastaveny stavební práce. Přes víkend stavba neprobíhá. Několik pracovních strojů, včetně 

třítunového nákladního automobilu zůstalo zaparkováno na staveništi. V sobotu 13. září vyšel 

na kopec devítiletý chlapec, který bydlí půl kilometru od stavby a začal prozkoumávat 

staveniště. Začal silný déšť. Chlapec hledal úkryt a zjistil, že jeden ze strojů, jmenovitě 

nákladní automobil, není uzamčen. Vylezl po schůdcích a usadil se na sedadle řidiče. Zde si 

hrál s ovládacími prvky vozidla, přičemž uvolnil ruční brzdu a automobil se rozjel z kopce. 

Vozidlo zrychlovalo a chlapec nevěděl, jak vozidlo zastavit. Zároveň se bál z vozidla 

vyskočit. Vozidlo nakonec narazilo do osobního auta zaparkovaného na úpatí kopce. Chlapec 

při nárazu utrpěl zlomeninu nohy a mnoho menších oděrek. 
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Havárie nákladního automobilu: 

Obrázek 20: Havárie nákladního automobilu
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Výsledek: 

Výsledky vyšetřování ukázaly, že i přesto, že bezpečnostní plán stanovuje pravidla pro 

zajištění zaparkovaného vozidla, konkrétně, že vozidlo musí být uzamčeno a jedno z kol musí 

být podloženo klínem, neexistuje mechanismu, který by ověřoval, zda řidiči byli s těmito 

pravidly obeznámeni. 
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Závěr 

V rámci bakalářské práce jsem se zabýval hledáním vhodného grafického nástroje pro 

realizaci metody ECFC. Hlavním cílem bylo, aby elektronické zpracování této metody bylo 

dostupné co možná nejširšímu spektru uživatelů a zároveň zajištění maximální jednoduchosti 

a komfortu práce. 

Nejprve jsem objasnil podstatu metody ECFC. Popsal jsem její hlavní výhody, nevýhody, 

způsoby využití a postup realizace. Detailně jsem se věnoval jednotlivým konstruktorům, 

popsal jsem jejich využití a grafickou podobu. 

Při výběru grafického nástroje jsem prozkoumal aktuální možnosti trhu. Vybral jsem tři 

nejvhodnější kandidáty, které jsem vzájemně detailně porovnal. Zjistil jsem, že všechny tři 

nástroje umožňují komfortní a efektivní realizaci grafického výstupu, avšak v otázce 

vstupních nákladů vynikal Dia 0.97.2, protože je distribuován jako freeware. To znamená, že 

jeho šíření je bezplatné. 

V prostředí Dia 0.97.2 jsem vytvořil jednotlivé konstruktory a sestavil jsem kompletní 

šablonu. Celý postup práce jsem zaznamenal, takže může být využit v budoucnu například pro 

nadefinování dalších objektů, případně pro potřeby jiné metody.   

Při importu a exportu objektů se často projevovala horší stabilita Dia 0.97.2, což je podle 

mého názoru daň za nulové pořizovací náklady. Problém se stabilitou jsem eliminoval 

systémovým řešením. Vytvořil jsem šablonu objektů na klíč, které uživatel jednoduše 

nakopíruje do patřičné složky ve svém počítači, bez nutnosti použití problémových funkcí 

importu a exportu. Po nakopírování je program připraven k práci. Tato šablona je k dispozici 

na CD, které je součástí této práce. 

Výsledek práce je demonstrován na modelovém příkladu, konkrétně na obrázku 20, 

vytvořeném v grafickém nástroji Dia 0.97.2. Tento program je přeložen do mnoha jazyků 

včetně češtiny, umožňuje výstup ve více než třech desítkách formátů, je podporován na všech 

běžných platformách a je zcela zdarma. Z výše uvedeného vyvozuji, že se mi cíl práce, tedy 

pohodlné a co možná nejefektivnější využití metody ECFC v elektronické podobě, pro co 

možná nejširší spektrum uživatelů podařilo splnit. 
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