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Příloha 1: Klíčová slova metody HAZOP 

Tabulka č. 1 - Klíčová slova metody HAZOP [26] 

Klíčové slovo Význam 

NO Není Negace 

LESS Méně Kvantitativní pokles 

MORE Více Kvantitativní přírůstek 

PART OF Část něčeho Kvalitativní pokles 

AS WELL AS Stejně jako Kvalitativní přírůstek 

REVERSE Opak Logický opak 
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Příloha 2: Stromový diagram 

Stromový diagram je základním nástrojem pro detailní popis problému a poskytuje možnosti 

pro následnou analýzu zachycených informací. Předností jeho použití je objasnění vazeb od 

obecného ke konkrétnímu. Detailní rozpracování námětu dá posléze lepší předpoklady 

k pochopení, k analýze i k hledání řešení. [26] 
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Obrázek č. 1 - Stromový diagram [26] 
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Příloha 3: Vzor formuláře FMEA 

Tabulka 2 - Vzor karty metody FMEA [26] 

Kroky 

procesu 

Možné vady Současný stav 

Doporučená 

opatření Projev Důsledek Příčina 
Kontrolní 
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Tabulka 3 - Jednotlivé parametry [19] 

Vzorec pro výpočet míry rizika  

R = P x N x H 

P – pravděpodobnost vzniku míry rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnou rizika 

R – míra rizika 

  

R Míra rizika N Závažnost následků 

0-3 

bezvýznamné riziko 

1 malá 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11-50 mírné riziko 3 vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Postup výpočtu 

Posuzována jsou rizika pravděpodobnosti vzniku a existence rizika (P), který stanoví, 

pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika od nahodilého až po téměř jistou a vysoce 

pravděpodobnou hrozbu. Dále se posuzuje závažnost následků (N), které stanoví riziko 

závažnosti z hlediska finančního, materiálního, ohrožení zdraví osob či životního prostředí. 

Posuzována byla také odhalitelnou rizika (H), určují jak rychle a jak snadno lze dané riziko či 

událost zjistit a odhalit v jejím počátku. Stupnice začíná možností odhalení v době spáchání 

činu nebo se doba odhalení prodlužuje na několik hodin, dní nebo může být riziko 

neodhalitelné. Parametry metody FMEA jsou uvedeny v tabulce číslo 8. Počet parametrů se 

může měnit v závislosti na řešení případu a daných podmínek. Z tabulky – jednotlivé 

parametry vybraný index zapíšu do tabulky č. 7, do sloupců výskyt, význam a odhalení. Po 

vynásobení těchto zapsaných indexů podle vzorce získám míru rizika. Pomocí těchto hodnot 

se stanoví míru rizika (R) v intervalu (0,125>. Indexové hodnoty se v tabulkách nadsazují pro 

zvýšení bezpečnosti. Tabulky s výčty a výpočty veškerých rizik jsou uvedeny v tabulce 

možných projev, důsledek a příčina i s návrhy doporučených opatření. [19] 

Metodu FMEA je možné použít za pomoci i jiných metod. Může to být například 

Paretova analýza nebo Lorenzova křivka. Při použití těchto metod specifikujeme rizika blíže, 

jako přijatelná nebo nepřijatelná. Výsledkem je grafické zobrazení, kde je zřejmé, zda došlo 

k překročení míry či nikoliv. [19] 

 


