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Úvod 

Tato disertace se zabývá „kvalifikačním profilem defektoskopických pracovníků“. 

Defektoskopie (NDT) je nástroj sloužící ke kontrole složitých výrobků s cílem zjistit vady 

během výroby, provozování a údržby předmětu, aniž by to mělo vliv na jeho použití. 

Defektoskopie hraje často kritickou úlohu při zajišťování bezpečnosti osob a prostředí, a proto 

je třeba ji provádět s dostatečnou spolehlivostí. V současnosti rozlišujeme čtyři hlavní vlivy 

na spolehlivost: Vlastní schopnosti metody, podmínky použití, lidská obsluha a organizační 

kontext. To je v literatuře popisováno v rámci modulárního modelu pro defektoskopii. 

V této disertaci je hodnocen organizační kontext defektoskopie na základě literární rešerše a 

navržením modelů za použití metody „odborného odhadu“. Byl proveden průzkum u 

německých servisních defektoskopických firem, kde byla studována jejich situace a byly 

analyzovány organizační vlivy působící při jejich činnosti. Zjištěními z průzkumu byla 

potvrzena platnost modelu externího a interního organizačního kontextu. 

Pro servisní defektoskopické firmy jsou navržena zlepšení pracovních procesů a školení 

pracovníků. 

Klíčová slova: spolehlivost v defektoskopii, modulární model, organizační kontext, 

kvalifikace obsluhy, charakteristiky servisních defektoskopických firem 
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Abstract 

HOLSTEIN, Ralf: Qualification Profile of Nondestructive Testing Personnel [Dissertation] – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. –  

Supervisor: Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. Ostrava, 2014. 

Non-destructive testing (NDT) is a tool to inspect complex products such as aircraft, trains, 

power plant and chemical installations, and to identify defects during production, operation 

and maintenance of a unit and - most importantly - it allows the surveillance of a product 

without influencing its intended use.  

While NDT often plays a critical role in maintaining the quality and guaranteeing the safety of 

human and environment, it must be performed with a sufficient reliability. It is state of the art 

to distinguish four major influences on reliability: The intrinsic capability of the method, the 

application conditions, the human operator and the organizational context. This is described in 

a modular model of reliability in NDT. 

In this work the Organizational Context of NDT was evaluated by a review of existing 

publications in this field and by drafting of models using the “expert estimation” method. A 

survey within German service inspection companies was performed to study their situation 

and to analyze organizational influences during their work. 

The Organization Context of NDT is characterized by internal and external factors. The 

External Context Factors are Safety Culture, Social/Ethical Culture, Market/Financial Frame, 

Regulatory Requirements, and Technical Rules. The Internal Context Factors are described by 

the processes: Business, Information and Delivery. The validity of the Model of External and 

Internal Organizational Contexts was proved by the findings of the survey. 

Improvements for the work processes of the service inspection companies and the training of 

the operators have been proposed.  

Keywords: Reliability in NDT, Modular Model, Organizational Context, Qualification of 

Operators, Characteristics of service inspection companies 
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Abstract 5 

K bezpečnému provozu řady složitých výrobků, jako jsou letadla, vlaky, elektrárny a 

chemické provozy, je zapotřebí odpovídající řízení rizik. Defektoskopie je nástroj, kterým se 

zjišťují vady během výroby, provozu a údržby zařízení a – co je nejdůležitější – jenž 

umožňuje výrobek prozkoumat, aniž by to mělo negativní vliv na jeho použití. 

Defektoskopické postupy využívající optické metody, elektrická pole, ultrazvuk nebo 

rentgenové záření byly vyvinuty během uplynulých 100 let a nacházejí každodenní použití v 

široké škále průmyslových aplikací. 

Požadavky na schopnosti defektoskopických zkoušek stále vzrůstají, protože řada moderních 

konstrukcí je projektována jako lehké, vyráběné za spotřeby co nejmenších množství 

materiálů. Při tomto způsobu projektování se využívají produkty zatěžované téměř na hranici 

jejich únosnosti, takže během výroby a provozování je třeba zajistit maximální kvalitu 

materiálu. 

Se zaváděním lomové mechaniky při konstruování součástí vyvstala naléhavá potřeba získat 

maximum informací o možnostech, omezeních a spolehlivosti defektoskopie. V současnosti 

již víme hodně o pravděpodobnosti detekce (PoD) vad, o schopnostech kontrolorů a o tom, 

jak techniku defektoskopie používat optimálním způsobem. V roce 1997 byl vypracován 

vědecký model, který byl postupem let zdokonalován. Současný výzkum využívá ke 

snižování počtu nákladných experimentů modelovou simulaci a k hodnocení vlivu 

pracovníků-operátorů se používají psychologické metody. 

Je zapotřebí zkoumat podmínky i v jiných oblastech než v těch, kde je dotčena bezpečnost 

osob. Používaná zařízení, zkoušené materiály a meze vad mohou být srovnatelné, ale způsob, 

jakým je defektoskopie organizována a prováděna, je nejspíš různý, protože bezpečnostní 

povědomí, důkladná znalost toho, jak defektoskopie probíhá u zákazníka, a příslušná 

ekonomická omezení se liší. 

Tato disertační práce se soustředí na to, jak je organizována práce tak, aby poskytla v rámci 

podniku dostatečnou úroveň spolehlivosti a nabízela defektoskopické zkoušky jako službu. 

Tyto znalosti lze pak využít k optimalizaci školení a výcviku operátorů a jejich vedoucích a k 

úpravě norem v této oblasti. Vědecké společenství využije těchto znalostí k plánování 

experimentů, které se více blíží reálným situacím, a ke zdokonalení modelů spolehlivosti. 
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1 Fáze výzkumu 

Faktory, které mají v defektoskopii vliv na spolehlivost, jsou vizualizovány modulárním 

modelem ve formě, jak ji vypracovaly během "European American Workshops on reliability 

in NDE" [Evropsko-americké semináře o spolehlivosti v defektoskopii]. (Obr. 1) 

 

Nejvíce pozornosti se dostává vnitřním schopnostem defektoskopie (střed modelu); je to její 

technická stránka. Faktickými hnacími silami nových zařízení jsou rychlejší a menší 

mikroprocesory, nová čidla a mechanizace. Také v oblasti aplikačního faktoru postupuje 

výzkum kupředu. Nová zjištění vyplynou ze zkoumání vlivu jednotlivých parametrů a jejich 

tolerancí a z používání modelování a statistických nástrojů. 

Stále více pozornosti se dostává i lidskému faktoru. Nejstarší a nejběžnější přístup spočívá ve 

školení a výcviku operátorů. V současnosti jsou znalosti, dovednosti a zkušenosti operátorů v 

defektoskopii popsány, zkoušeny a mnohdy certifikovány v rámci kvalifikačních systémů.. 

Používají se systémy jak nezávislé na zaměstnavateli, tak se zaměstnavatelem spojené. U 

servisních defektoskopických firem se zdá, že budoucnost spočívá v kombinaci obou systémů 

– certifikaci některým ústředním certifikačním orgánem a školení pořádaném 

zaměstnavatelem pro dané pracovní zařazení. S ohledem na značně rozdílné zákaznické 

skupiny jsou tyto firmy často nuceny splňovat požadavky různých kvalifikačních systémů. 

Současný výzkum na poli lidského faktoru se zabývá identifikací a kvantifikací dalších vlivů, 

jako jsou postupy, pracovní prostředí, komunikace, pociťované podmínky a týmová práce. 

Obr. 1 Základní prvky modulárního modelu spolehlivosti v defektoskopii 
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Organizační kontext byl sice jako faktor zaveden, jeho vliv však nebyl souhrnně vyhodnocen. 

V defektoskopii existují normy a doporučení uvádějící základní pravidla organizace těchto 

zařízení.  
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2 Cíl práce 

Pramenů věnujících se organizačnímu kontextu defektoskopie a jeho vlivu na operátora je 

velmi málo. 

Také je mezera v převádění znalostí o organizačním kontextu do norem a praxe. Ke zmenšení 

této mezery je zapotřebí: 

 rozšířit a prohloubit současný modulární model všeobecně; 

 vyhodnotit toto rozšíření v určité konkrétní aplikační oblasti. 

Takový výzkum se při omezeném čase a prostředcích musí soustředit na výsledek, který bude 

reprezentativní a jenž bude pro tuto oblast průmyslu představovat největší přínos. Záměrem 

této práce proto je soustředit se na možná řešení pro firmy poskytující defektoskopii jako 

službu širokému okruhu zákazníků. Tyto firmy používají různé defektoskopické metody, 

jednají se zákazníky v různých průmyslových odvětvích a objektem jejich kontroly je široká 

škála produktů. Předpokládá se, že nároky na organizaci práce jsou u nich vysoké. Musejí být 

flexibilní a potřebují vysoce kvalifikovaný personál a spolehlivou strukturu. 

Jednou součástí této práce bylo zjišťovat, jak jsou v servisních defektoskopických firmách 

splněny požadavky na spolehlivost, a to hodnocením toho, jak procesy, podmínky a 

kvalifikační požadavky vnímá vedení, a porovnáním s doporučeními výzkumu. 

Současnou definici organizačního kontextu je třeba rozšířit tak, aby rozlišovala hlavní vlivy a 

procesy. 

Výzkumné otázky 

V souvislosti se spolehlivostí defektoskopie si tato studie kladla tyto otázky: 

1. Jaká je charakteristická velikost, oblast působnosti a struktura servisních 

defektoskopických firem? 

2. Jaká je u servisních defektoskopických firem situace v oblasti kvalifikace a 

pracovních podmínek defektoskopických pracovníků? 

3. Kdo se podílí na organizaci a provádění defektoskopických zkoušek? 

4. Jak jsou defektoskopické výsledky vyhodnocovány a v jaké formě jsou předávány? 
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3 Výsledek 

3.1.1 Externí kontext defektoskopie 

Defektoskopie je zabudována do sociálního kontextu společnosti, formulovaného dokumenty, 

jako jsou normy a zákony, a také ovšem nepsanými pravidly, například etickými. Tento 

sociální kontext je hlavním spouštěcím mechanismem při provádění kontrol a má vliv na 

rozsah a kvalitu defektoskopie, stejně jako na spolehlivost. 

Hlavní faktory sociálního kontextu jsou shrnuty v Obr. 2, který je rozšířením výsledků 

Fahlbrucha a kol. [1] a Zellerové [2]. 

 

Na vrcholu vlivů stojí bezpečnostní kultura. Bezpečnost znamená, že je zabráněno rizikům 

pro lidi i prostředí; je to základní cíl jednotlivce i společnosti, ne-li přímo nezcizitelné lidské 

právo. V Obr. 2 je definována jako „Sociální a etická kultura“. Tuto vysokou společenskou 

komoditu hájí systém právních podmínek, jako je odpovědnost vlastníka, odpovědnost za 

produkt a občanské a trestní právo. Na vlastníkovi podniku se požaduje, aby přijal všechna 

opatření k tomu, aby zajistil bezpečnost svého zařízení, což je dobrý důvod k objednávání 

kontrol. 

Dále se v této definici používá výraz „kultura“, který označuje způsoby lidského chování. 

Každý pracovník v podniku by měl pamatovat na bezpečnost jako na nejvyšší cíl firmy. 

Logickým důsledkem by bylo podporovat u defektoskopie vysokou spolehlivost. 

Obr. 2 Sociální kontext, jak je publikován v cit. [3] 
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Že praxe vypadá jinak, je způsobeno dalším faktorem: „tržním/ekonomickým rámcem“. Každý 

majitel podniku si musí odpovědět na otázku, kolik bezpečnosti si může dovolit. Odpověď 

závisí na tenzi mezi právními a společenskými požadavky na jedné straně a nutností přežít na 

trhu na druhé straně. 

Faktory „Regulační požadavky“ a „Technické předpisy“ mají na defektoskopický proces přímý 

vliv, pokud se uplatňují v důsledku zákonných nebo smluvních požadavků. 

3.1.2 Externí kontext v praxi 

Regulační požadavky 

Přímé regulační požadavky v defektoskopii mají dopad na činnost servisních 

defektoskopických firem v některých oblastech. První z nich je bezpečnost práce. V Německu 

se požaduje, aby všechny firmy zajistily svým pracovníkům bezpečné pracoviště. Byla 

zjištěna rizika, jež jsou pro defektoskopii specifická. Další oblastí, na kterou se vztahují 

regulační požadavky, představují průmyslový obor tlakových nádob a odvětví chemických 

výrob (44 % zakázek pocházelo u zkoumaných servisních defektoskopických firem z těchto 

odvětví), kde mají na provádění kontrol v řadě případů vliv úřední předpisy a zákony. Je třeba 

mít na paměti, že tyto předpisy mají dopad pouze na komponenty spojené s většími riziky. 

 

Technické předpisy 

Servisní defektoskopické firmy dodržují řadu pravidel specifických pro defektoskopii, jak si 

to vynucují jejich zákazníci, požadavky trhu nebo zákonné důvody. Existují závazné normy 

týkající se tohoto typu komponentu nebo produktu, normy s pravidly pro aplikaci a provádění 

zkoušek, doplněné normativy pro vyhodnocování výsledků pro daný produkt. Další skupina 

norem se týká charakterizace, kalibrace a kontroly zařízení, kvalifikačního systému pro 

personál a systému řízení kvality. Z průzkumu vyplynulo, že 94 % pracovníků je 

kvalifikovaných podle určitých norem a předpisů. Přibližně 44 % servisních 

defektoskopických firem je akreditovaných jako zkušebna nebo kontrolní orgán, dalších 21 % 

má zavedený systém řízení kvality podle normy ISO 9000. Bylo konstatováno, že pouze 16 % 

zákazníků nevyžaduje management kvality. 

Technické předpisy se jeví jako jeden z nejsilnějších externích vlivů na spolehlivost v 

defektoskopii. 
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Sociální a etická pravidla 

Byly zjištěny dva specifické etické vlivy na defektoskopii. Prvním je požadavek, aby se na 

pracovnících požadovalo, aby v rámci certifikačního procesu podle normy ISO 9712 

podepsali etický kodex. Druhým etickým vlivem je konflikt mezi povědomím operátora o 

důležitosti výsledku jeho zkoušek a komerčním tlakem a nedokonalostí při práci. Etická 

pravidla mají na spolehlivost defektoskopie kladný vliv. 

 

Bezpečnostní kultura 

Bezpečnostní kultura je pro kontroly výraznou hnací silou. V politických a strategických 

publikacích podniku je dobře definována. Problémem je zachytit a popsat postoje pracovníků 

v organizaci zákazníka. Z průzkumu žádné údaje o vlivu zákazníkovy bezpečnostní kultury na 

spolehlivost defektoskopie nevyplynuly. 

 

Tržní a ekonomické vlivy 

Servisní defektoskopické firmy pracují pro zisk a přitom se pohybují ve vysoce konkurenčním 

prostředí. Jejich hlavními konkurenčními faktory jsou kvalita služby, pověst, cena a provedení 

[4]. Výsledky průzkumu ukázaly, že se mnohdy jedná o malé a střední podniky. Jejich 

zákazníky bývají často mnohem větší organizace, takže při sjednávání smluvních a finančních 

podmínek a při požadování takových pracovních podmínek, aby bylo možno zajistit 

spolehlivost, bývají ve slabší pozici. Jejich prostředky na investice, kvalifikování personálu a 

jejich vlastní rozvoj bývají omezené. Lze předpokládat, že trh má na spolehlivost 

defektoskopie velice výrazný vliv. 

 

3.1.3 Interní kontext defektoskopie 

Základní vliv na defektoskopii v pracovním prostředí mají pracovní procesy. Prvním, kdo se 

pokusil procesy separovat, byla Zellerová [2]. Ta navrhla „procesní model provozních 

požadavků“. Tento model se zaměřuje na reálné činnosti na pracovišti (viz Fehler! Verweis-
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quelle konnte nicht gefunden werden.). Byl použit v [5] k analýze profilu 

defektoskopických činností v německých průmyslových odvětvích a k vymezení oblastí pro 

odbornou výuku „systémových techniků“ (defektoskopických specialistů), což je povolání, 

které bylo v Německu úředně zavedeno v roce 2013.  

K interpretaci v rámci této studie byl zapotřebí další model, který zahrnoval procesy, na nichž 

se operátor nepodílí vůbec nebo jen v malé míře. 

Po autorově prezentaci na 5. evropsko-americkém semináři o spolehlivosti v roce 2013 [3] byl 

navržen model tří základních procesů (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-

den.): 

Obchodní procesy 

Základem a často i výchozím bodem každé defektoskopické služby je smlouva o finanční 

stránce činnosti. Na straně poskytovatele služby je to věcí pracovníků obchodního útvaru a 

vedení. Na straně zákazníka je tento „obchodní proces“ záležitostí oddělení nákupu nebo 

podobného útvaru. Předpokládá se, že se sepíše smlouva o obsahu, náplni a rozsahu práce, 

časovém rámci a finanční odměně. 

 

Informační procesy 

Dlouho před tím, než je defektoskopická služba poskytnuta, potřebují zúčastněné strany 

informace různého druhu. Výměna vyžaduje na obou stranách technicky kompetentní 

partnery. Tyto údaje mají pro spolehlivý výsledek kontroly zásadní význam. Mají také vliv na 

náklady a časovou délku. 

Vlastní provedení 

Vlastní provedení je nejviditelnější součástí služby a od všech stran se mu dostává mnoho 

pozornosti. Ovšem i v průběhu procesu poskytnutí služby je třeba získat mnoho informací, 

aby bylo zajištěno optimální provedení a proces byl dostatečně řízen. 
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Na Obr. 3 je znázorněn přehled definovaných procesů: obchodní proces, informační proces a 

proces poskytnutí služby, popisující interní organizační vliv na spolehlivost defektoskopie.  

 

3.1.4 Interní kontext v praxi 

Klíčové slovo organizace je synonymem pro řadu zúčastněných stran a procesů.  

První rozlišení, které lze učinit, je rozlišení mezi oběma organizacemi: servisní 

defektoskopické firmou a zákazníkem. Z průzkumu dále vyplynulo, že organizace zákazníka 

je často rozdělena na útvary nazývané Nákup, Kvalita a Výroba. 

Na Obr. 4 je znázorněn přehled úkolů, ze kterého jsou zřejmé odpovědné funkce provázející 

defektoskopický proces a typické dokumenty pro každé stadium. Přehled je omezený – nejsou 

v něm znázorněny procesy před uzavřením smlouvy ani po předání zprávy, ani činnosti v 

rámci vlastního provedení kontroly. Nicméně obrázek představuje první přístup k pochopení 

procesního prostředí. 

Obr. 3 Abstrakt interního kontextu defektoskopie 
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Obchodní proces 

Z vysoké akceptance definice rolí v zákazníkově organizaci zjištěné při průzkumu vyplývá, že 

definice obchodního procesu je užitečná. Je součástí přípravy na kontrolu a charakterizuje jej 

malá zúčastněnost technických odborníků v prostorách zákazníka. Na odbornících servisních 

defektoskopických firem se často požaduje, aby zákazníkovi poskytovali rady. 

Komunikační proces 

Z opovědí respondentů v průzkumu zřetelně vyplynulo, že je obtížné shromáždit o spolehlivé 

defektoskopii všechny potřebné údaje. Zákazník velmi často neposkytuje všechny údaje o 

kontrole, protože nemá natolik konkrétní znalosti o defektoskopii, aby mohl stanovit její 

metodu a kritéria, ani si není vědom důležitosti těchto údajů. Některé servisní 

defektoskopické organizace všechny údaje ani nevyžadují a několik zákazníků se na 

defektoskopii dívá negativně jako na nákladné břemeno. 

Pokud jde o kvalifikaci personálu, respondenti uvedli, že kvalifikaci na nejvyšší 

defektoskopické úrovni (úroveň 3) má 10 % zaměstnanců. Nebylo možno stanovit vzorec 

nebo pravidlo o tom, kolik operátorů pracuje pod vedením pracovníka úrovně 3. Mezi úkoly 

úrovně 3 patří zřejmě v menší míře vedení a ve větší míře odborná technická problematika a 

vztahy se zákazníky. Úroveň 2 má přes 70 % operátorů; je to zřejmě pro pracovníky 

servisních defektoskopických firem ta nejdůležitější kvalifikace. Také nutnost rychle, pružně 

a koordinovaně reagovat na místní kontrolní situaci, vyhodnotit výsledky ihned po kontrole a 

předat na místě zprávu si vyžaduje minimálně tuto kvalifikaci. Pracovníků s kvalifikací 

úrovně 1 bylo v průzkumu 16 %, zatímco 6 % bylo zkušebních asistentů. 

Obr. 4 Přehled úkolů v rámci defektoskopických služeb 
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Poskytnutí defektoskopické služby 

Jako základní kompetentnost operátorů se jeví vlastní provedení kontroly; zde se cítí velmi 

bezpečně. Problém představuje přizpůsobování se měnícím se podmínkám a časovým 

rozvrhům. Mnoho pozornosti se v průzkumu dostalo zprávě z kontroly. Proces zahrnuje další 

součásti, jako jsou: zaznamenávání indikací, vyhodnocování indikací podle daných kritérií a 

nakonec předání ústní nebo písemné zprávy o výsledku zkoušky. Nejdůležitější jsou dobré 

záznamy a zkušení pracovníci pro jejich vyhodnocení. 

Odpovědi v průzkumu ukázaly, že hodnocení a vypracování zprávy je většinou úkolem 

zkušených pracovníků úrovně 2. Nejčastěji se to provádí přímo na místě. Obtížným úkolem 

servisní defektoskopické firmy je zorganizovat pro pracovníky úrovně 2 patřičné vedení a 

zpětnou vazbu. Na jedné straně lze těžko zařídit, aby byl vedoucí na místě přesně v době 

vyhodnocování indikací, na druhé straně pracovník úrovně 2 získává během let práce na místě 

mnohem více zkušeností ve vyhodnocování než jeho nadřízený v podniku. 
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4 Závěr 

Organizační kontext defektoskopie je charakterizován interními a externími faktory. 

Externími kontextovými faktory jsou bezpečnostní kultura, sociální a etická kultura, tržní a 

ekonomický rámec a technické předpisy. 

Interní kontextové faktory zahrnují: obchodní procesy, informační procesy a vlastní provedení 

zkoušky. 

Z průzkumu mezi servisními kontrolními firmami byly získány údaje o jejich 

charakteristikách, pracovnících a procesech. Řada těchto firem jsou malé organizace se 

zhruba 50 pracovníky v oblasti defektoskopie [6]. Ty mají omezené prostředky a poskytovat 

spolehlivé kontrolní výsledky optimálním řízením všech jednotlivých vlivů je pro ně 

problematické. 

K analýze situace servisních defektoskopických firem byl použit model externího a interního 

defektoskopického kontextu. 

Byly získány některé nové aspekty organizačního kontextu pro vědecký model spolehlivosti v 

defektoskopii. Je to zejména rozlišování mezi interním a externím organizačním kontextem a 

zjištění klíčových faktorů v rámci každého kontextu. 

Pro defektoskopickou praxi se doporučuje, aby byly povinné defektoskopicky specifické 

systémy řízení kvality; objednávat nebo monitorovat defektoskopickou zkoušku by měl 

konečný zákazník produktu nebo nezávislý orgán a měla by být povinná nezávislá certifikace 

operátorů. 

Všeobecnou obchodní podmínkou každé smlouvy by měl být podpis etického kodexu jak ze 

strany servisní defektoskopické firmy, tak ze strany zákazníka. 

Kvalifikace defektoskopických pracovníků by se mohla zvýšit tak, že by se školení a výcvik 

pracovníků úrovně 2 rozšířily o komunikační dovednosti a o vypracovávání a předávání 

zpráv. Součástí školení pracovníků úrovně 2 a 3 by se mělo stát školení o spolehlivosti v 

defektoskopii. Užitečná by byla souhrnná příručka o spolehlivosti v defektoskopii. 

Pro další výzkum by bylo vysoce zajímavé vést rozhovory nejenom s vedoucími pracovníky, 

ale přímo i s operátory v oboru a také se zákazníky. Dalším krokem by také mohlo být 

pořízení většího vzorku se zahrnutím dalších odvětví. To by také poskytlo možnost 
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analyzovat rozdíly mezi defektoskopií v dokonalé zkušebně a v terénu. Mohlo by to vést k 

vyšší spolehlivosti výsledků činnosti. 
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7 Použité zkratky 

ASME American Society of Mechanical Engineering (Americká 

společnost strojního inženýrství) 

ASNT American Society for Non-destructive Testing (Americká 

defektoskopická společnost) 

BPVC Boiler and Pressure Vessel Code (Kód pro kotle a tlakové 

nádoby) 

HF Human Factor (lidský faktor) 

ISO International Standards Organization (Mezinárodní organizace 

pro normalizaci) 

NDE Non-destructive Evaluation (nedestruktivní vyhodnocování – 

defektoskopie) 

NDI Non-destructive Inspection (nedestruktivní kontrola – 

defektoskopie) 

NDT Non-destructive Testing (nedestruktivní zkoušení – 

defektoskopie) 

PANI Program for the assessment of NDT in industry (program pro 

hodnocení defektoskopie v průmyslu) 

PED Pressure Equipment Direction of EU (Směrnice EU o tlakových 

zařízeních) 

PICS Program for the Inspection of Steel Components (Program 

kontroly ocelových součástí) 

POD Probability of Detection (pravděpodobnost detekce) 

ROC Receiver Operator Characteristics (charakteristika přejímacího 

operátora) 

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (Sdružení 

německých výrobců strojů a zařízení) 
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EFNDT European Federation for NDT (Evropská defektoskopická 

federace) 

Operátor Označení pro pracovníka provádějícího zkoušku 

Kontrola (inspekce) Defektoskopie znamená mnohdy spíše porovnávání nebo 

vizuální kontrolu než měření. Proto se často používají výrazy 

„kontrola“, „prohlídka“ nebo „inspekce“. 

 

 



 

 


