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Abstract 

Holubová V., Security aspects prosecution organization and her impact on economy. 

Dissertation work. Ostrava: VŠB -  Technical University of Ostrava. 161 p. 

 

Safeness belong of the process drive organization that the is given more and more 

multidisciplinary and inter - disciplinary character in consequence what is suit drive 

organization sensation like solving complex problem. Integrated access to of the process drive 

presents complex and sectional view of problems drive in organization, whose that cannon be 

thought apart from part of is also safeness.   

Aim work be formed integrated mock - up, that shall effective solution safeness in 

organization determination algorithm steps construction integrated safeness and through 

instrument for minimisation duplicate activity in operation safeness. 

Law conception safeness organization with emphasis on safeness in Czech legal order point at 

it, that the percent occurrence and difference laws, public notice and norms makes, that the 

run out bindings and connection between single regions safeness. Historical view of 

development safeness in organization imply, that the solving safeness is particular, which 

means, that the safeness it is not possible transfer from other look - alike organization on 

organization other, because don't exist two mutually quite identical organization, that would 

be in mutually quite identical  security environment. Integrated access to of the process 

drive like complex and sectional view of problems drive in organization is on the way and in 

a way solving problems safeness and her economy. Instrument for minimisation duplicate 

activity in operation safeness confirmed, that the activities in the area safeness are heavy - 

laden duplicity, that are ascertainable and removable. Effectiveness integrated management 

system safeness is necessary search in internal make - up flow of information and structures, 

in culling duplicities and hidden loads. Integrated safeness it is possible build on basics and 

principles standardized managerial management system and it is possible she integrate into 

established managerial management system, which document created universal algorithm 

series of steps loading integrated safeness.     

 

Key Words: safeness; integrated safeness; integrated management system; effectiveness 
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Předmluva  

Motivací pro zpracování disertační práce bylo naplnění cílů disertační práce a možnost získat 

nové znalosti, vědomosti a praktické zkušenosti v kontextu zvoleného tématu.  

Řešení výzkumného záměru bylo zaměřeno na oblast bezpečnosti se zaměřením na její 

efektivitu v kontextu s hospodárným provozem organizace. Důvodem pro řešení této 

problematiky je význam bezpečnosti, který neustále roste, což sebou přináší zvyšující se 

náklady na bezpečnost. Obecným předmětem řešení disertační práce je zkoumání, zda 

v souvislosti s řízením bezpečnosti v organizaci existuji skryté rezervy v podobě duplicitních 

činností, zda tyto jsou zjistitelné, odstranitelné a jakým způsobem. 

Poděkování 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci této disertační práce. 
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Úvod 

Bezpečnost je jednou ze základních podmínek prosperity a ekonomického růstu nejen 

společnosti jako celku, ale i organizace. Cílem bezpečnosti je ochrana života, zdraví, majetku, 

pověsti a předmětu činnosti organizace. Vrcholovou odpovědnost za bezpečnost organizace 

nese její vedoucí. Význam bezpečnosti stále roste. Ve snaze o dosažení maximálního zisku 

nebo snížení nákladů jsou často přijímána opatření bez důkladné analýzy bezpečnostních 

dopadů a realizace následných změn bezpečnostních opatření. Velmi závažným problémem 

jsou investice do bezpečnosti a celkové náklady na bezpečnost. I v dnešní době se můžeme 

setkat s přístupem, že při snižování rozpočtu se sníží jako první výdaje na bezpečnost. Stejně 

tak jsou podceňovány provozní bezpečnostní náklady, včetně faktu, že bezpečnostní systémy 

vyžadují náklady na údržbu, zdokonalování a podléhají jednotlivým fázím životního cyklu. 

V mnohých případech pak dochází k tomu, že náklady ušetřené tímto způsobem se přemění 

v náklady vysoké, které jsou spojené s odstraňováním škod. Opomíjí se platnost zásady, že 

bezpečnost celku se rovná bezpečnosti jeho nejslabšího článku.  

Jako problematická se jeví jak právní úprava bezpečnosti, tak řízení bezpečnosti. V současné 

době existují oblasti bezpečnosti, které jsou jednoznačně upraveny právním předpisem 

a současně existují oblasti bezpečnosti, které se vymezily časem, reagovaly na potřeby 

organizace, ale neexistuje jejich komplexní právní úprava. Pro organizaci to znamená, že 

z jiných právních předpisů musí dovodit povinnosti nových oblastí bezpečnosti, což je 

s ohledem na četnost právních předpisů obtížné a tato nejednoznačnost se pak odráží i ve 

způsobu řízení bezpečnosti.   

Bezpečnost je nutné chápat jako stav bezpečnostních opatření, který má jasně definována 

pravidla, pevně daný životní cyklus a náplň jednotlivých fází, v důsledku čeho bude plně pod 

kontrolou a současně by měla deklarovat zásadu, že cena za bezpečnost musí odpovídat 

hodnotě chráněných aktiv. 

Současný stav řešené problematiky  

Integrovaný systém řízení je velmi účinný nástroj managementu, který je aktivně zapojený do 

systému řízení organizace. Politika integrovaného systému řízení je základním dokumentem 

stanovujícím vizi organizace v oblasti systému managementu kvality, životního prostředí, 

bezpečnosti práce a bezpečnosti informací pro následující období a slouží jako základ pro 

stanovení cílů a programů potřebných pro neustálé zlepšování činností a procesů organizace.  

Integrovaný systém řízení pro organizace znamená přínos:  

- úsporu finančních prostředků,  

- zpřehlednění dokumentace,  

- lepší specifikaci odpovědností a pravomocí, 

- zdokonalení výrobních procesů a snazší odhalování chyb, 

- snižování počtu pracovních úrazů a prevenci možných havárií, 

- garanci shody s platnými právními předpisy. 
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Odborná literatura se prioritně věnuje systému managementu kvality, poté systému 

managementu BOZP a nejméně pozornosti je věnováno systému environmentálního 

managementu a systému managementu bezpečnosti informací. Ovšem vývoj jednotlivých 

systémů řízení jde dál a začíná se hovořit o komplexní podnikové integraci.  To znamená, že 

integrovány jsou další systémy jako například management znalostí, rizik, společenské 

odpovědnosti organizací, controllingu atd.  

Ve výčtu dalších systémů nesmí chybět systém řízení bezpečnosti, který je neopominutelnou 

součástí komplexní podnikové integrace. Požadavky kladené na bezpečnost se zvyšují 

a překračují rámec právními předpisy vymezených oblastí bezpečnosti. Organizace je nucena 

vymezit si další relevantní oblasti bezpečnosti. Většina organizací si pro své potřeby vymezí 

oblasti bezpečnosti, které kopírují její potřeby. Mnohé oblasti bezpečnosti jsou organizačně 

nelogicky součástí organizačních útvarů, které s jejich činností nesouvisí, v důsledku čeho 

pracovník odpovědný za oblast bezpečnosti přijímá úkoly a požadavky na něj kladené 

zprostředkovaně. V praxi dochází k tomu, že mnohé povinnosti jednotlivých oblastí 

bezpečnosti se překrývají. To znamená, že oblast bezpečnosti má odpovědnost za vymezenou 

povinnost, ale bez znalostí a zkušeností pracovníka jiné oblasti bezpečnosti jí není schopna 

dostát. Stejně tak dochází k tomu, že dvě oblasti bezpečnosti mají odpovědnost za plnění 

stejné povinnosti.  

Současný stav problematiky by se dal shrnout v konstatování, že řízení bezpečnosti postrádá 

komplexní přístup.  

Stále se upřednostňuje posuzování toho, jak jednotlivé oblasti bezpečnosti působí na 

organizaci a opomíjí se posuzovat, jak jednotlivé oblasti bezpečnosti ovlivňují sebe navzájem. 

Posouzením vzájemných vazeb jednotlivých oblastí bezpečnosti mezi s sebou navzájem se 

odkryjí duplicitní činnosti v bezpečnosti, které již tak drahou bezpečnost dělají ještě dražší 
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Cíle, hypotézy disertační práce 

Cíl disertační práce   

Vytvořit integrovaný model, který bude efektivně řešit bezpečnost organizace. 

Pro naplnění cílů disertační práce byly stanoveny dílčí cíle  

1. Vytvořit nástroj na minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti. 

2. Vytvořit algoritmus kroků budování integrované bezpečnosti.   

Pracovní hypotéza 

Pro naplnění prvního dílčího cíle jsem přijala pracovní hypotézu:  

1.1 Činnosti v oblasti bezpečnosti jsou zatíženy duplicitami, které jsou zjistitelné    

  a odstranitelné. 

1.2 Principy a zásady standardizovaných manažerských systémů řízení jsou      

  aplikovatelné na nestandardizované postupy řízení procesů bezpečnosti. 

Pro naplnění druhého dílčího cíle jsem přijala pracovní hypotézu: 

2.1 Z praktických analytických výsledků získaných v reálných podnicích je možné    

  vytvořit všeobecnou posloupnost kroků pro zavádění integrovaného systému řízení  

  v organizaci, jehož součástí bude i integrovaná bezpečnost. 
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Rozsah disertační práce 

Disertační práce v teoretické části řeší právní pojetí bezpečnosti organizace, historický pohled 

na bezpečnost a integrovaný přístup k procesu řízení.  

V kapitole Právní pojetí bezpečnosti organizace, docházím k závěru, že  

- četnost a různorodost zákonů, vyhlášek a norem způsobuje, že unikají vazby 

 a souvislosti mezi jednotlivými oblastmi bezpečnosti,  

- regulatorní požadavky dané zákony spolu s vysokou četností a nepřehledností vyhlášek a 

 norem mohou působit u řady organizací jako mechanismus, který vyvolá snahu vyhovět 

 pouze regulatorním požadavkům s minimem vynaloženého úsilí, což může vést k tomu, že 

 snaha řešit bezpečnost skončí u vyplněných formulářů, přípravou definovaných dokumentů 

 a provedením požadovaných organizačních změn, případně jiných opatření, 

- některé normy jsou ignorovány s odůvodněním, že norma je pouze doporučením, přitom 

 normy v oblasti bezpečnosti není dobré ignorovat, protože jsou to doporučení natolik 

 závažná, že je vhodné je respektovat; na paměti je třeba mít, že na některé normy se 

 odvolávají platné právní předpisy a v tomto případě se pak jedná o normy nikoliv 

 doporučující, ale o normy povinné, 

- bezpečnost nabývá mnoha podob pro různé chráněné systémy.  

V kapitole Historický pohled na bezpečnost konstatuji, že 

- řešení bezpečnosti je individuální, což znamená, že bezpečnost není možné přenést z jiné 

 byť velmi podobné organizace na organizaci jinou, protože neexistují dvě navzájem zcela 

 identické organizace, které by byly v navzájem zcela identickém bezpečnostním 

 prostředí,  

- každá organizace má bezpečnost řešenou v jiném rozsahu, včetně požadované 

 dokumentace, ale principy řízení zůstávají totožné,  

- na zásadě společných principů řízení je založen integrovaný přístup k procesu řízení, jehož 

 cílem je odstranění duplicit v řízení a snížení nákladů na řízení. 

V kapitole Přínos integrovaného přístupu procesu řízení pro řízení organizace shrnuji 

takto: 

- integrovaný systém řízení organizace zastřešuje jeden vedoucí pracovník - koordinátor 

 integrovaného systému řízení, 

- organizační strukturu a rozdělení odpovědnosti respektují všechny komponenty 

 integrovaného systému řízení,  

- politika organizace, přidělování a čerpání zdrojů je řízena jednotně,  

- je vytvořena jednotná dokumentace,  

- systém měření a monitorování, komunikace a podávání zpráv je integrován,  

- přezkoumávání celého integrovaného systému řízení i jeho každé komponenty, včetně 

 plánování a realizování interních auditů, projednávání nesrovnalostí, řešení neshod, 

 vyhodnocování zjištěných výsledků, je integrováno,  

- návrhy a realizace nápravných a preventivních opatření jsou prováděna v jednotě u všech 

 komponent integrovaného systému řízení.  

8 



Disertační práce v experimentální části řeší systém řízení bezpečnosti v organizaci, integraci 

bezpečnosti v organizaci a aplikaci procesu integrované bezpečnosti v organizaci. 

V kapitole Systém řízení bezpečnosti v organizaci popisuji současný systém řízení 

bezpečnosti v organizaci a úvahu o možné integraci procesů řízení bezpečnosti v organizaci - 

zda je možné stávající integrovaný systém řízení integrovat o další systémy, které na rozdíl od 

komponent integrovaného systému řízení nemají oporu ve standardizovaných postupech 

daných mezinárodními normami a zda je možné vytvořit jeden kompatibilní systém řízení 

bezpečnosti organizace.  

Domnívám, že tento postup je možný, ale je třeba důkladně zkoumat, jak integrovaný systém 

řízení v organizaci vzniká a do jaké míry již nastavené systémové nástroje mohou být 

využitelné i pro systémy, jejichž postupy nejsou standardizovány.  

Základní argument hovořící ve prospěch integrování procesů řízení bezpečnosti je dán 

všeobecným tvarem modelu bezpečnosti, který v sobě nese obecný princip integrace. 

Můžeme jej vyjádřit takto:   

  

                                                                                                                                             (1)   

 
kde znamená M(ti) - konkrétní událost, A(ti) - aktéři, prvky systému, R(ti) - vazby mezi prvky, E(ti) - konkrétní 

prostor a čas.  

Obecný princip integrace je dán tím, že na každou konkrétní událost M(ti) je možno pohlížet 

jako na událost, která má své prvky systému A(ti), vazby mezi prvky R(ti) a probíhá 

v konkrétním prostoru a čase E(ti), což jsou základní prvky, které je třeba definovat pro 

proces integrování. Další skupinu budou tvořit prvky specifické, které jsou charakteristické 

pro systémy, které jsou předmětem integrace. Na obrázku 1 je znázorněn všeobecný model 

bezpečnosti aplikovaný na integrovaný systém řízení bezpečnosti organizace [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:  Všeobecný model bezpečnosti aplikovaný na integrovaný systém 

řízení bezpečnosti organizace 
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Všeobecný tvar modelu bezpečnosti 

M(ti) = (A(ti) ∩ R(ti)) ∪ E(ti) 

Bezpečnost všeobecně M(ti) 

 

A(ti)  aktéři, prvky systému 

R(ti) vazby mezi prvky  
E(ti)  konkrétní prostor a čas  

Integrovaný systém řízení bezpečnosti organizace M(ti) 

A(ti)  oblasti bezpečnosti 

R(ti)  provázanost oblastí bezpečnosti (ohrožení   

  vyplývající z duplicit činností, postupů a struktur), 

E(ti)  konkrétní bezpečnostní proces  

M(ti) = (A(ti) ∩ R(ti)) ∪ E(ti) 



Navrhovaný vztah mezi jednotlivými komponentami navrhovaného integrovaného systému 

řízení bezpečnosti je uveden na obrázku 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Navrhovaný vztah mezi komponentami integrovaného systému řízení bezpečnost 

V kapitole Integrace bezpečnosti v prvním kroku nejdříve zkoumám, zda činnosti v oblasti 

bezpečnosti jsou zatíženy duplicitami, zda duplicity jsou zjistitelné a odstranitelné. Vzhledem 

k tomu, že jsem došla k závěru, že jednotlivé oblasti bezpečnosti jsou zatíženy duplicitními 

činnostmi, byl dán důvod pro tvorbu nástroje vedoucího k minimalizaci duplicitních činností 

v činnostech bezpečnosti. Doporučený nástroj vedoucí k minimalizaci duplicitních činností je 

univerzální a je aplikovatelný pro jakékoliv oblasti bezpečnosti. Postup je dokumentován 

v disertační práci v přílohách A - G a v tabulkách 9 - 18.  

V druhém kroku se zabývám zkoumáním efektivity integrovaného systému řízení bezpečnosti 

a docházím k závěru, že  

- efektivitu integrovaného systému řízení bezpečnosti je nutné hledat v interním uspořádání 

 informačních toků a vazeb, v procesu odstraňování duplicit a skrytých  nákladů,  

- základním předpokladem pro měření efektivity jsou kvalifikované znalosti o tom, jak 

 organizace funguje, protože jen takovým způsobem je možné najít ta kritická místa, která 

 vedou ke ztrátám, 

- bez stanovení odpovídajících klíčových ukazatelů procesu není možné posoudit 

 efektivitu fungování procesu, protože není možné určit, zda vůbec, popřípadě jak proces 

 funguje nebo nefunguje. 
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Požární bezpečnost 

Fyzická bezpečnost 

Technická bezpečnost 

SYSTÉM ŘÍZENÍ 

INTEGROVANÉ 

BEZPEČNOSTI 

Zajistí, že 

nestandardizované 

oblasti bezpečnosti 

jsou propojené, 

odstraní duplicity  

a roztříštěnost. 

 

SYSTÉM 

ŘÍZENÍ 

ORGANIZACE 

 

 

 

Každý ze systému 

řízení kontroluje 

všechny procesy 

napříč celou 

organizací, vede 

k realizaci 

deklarované 

úrovně společné 

odpovědnosti. 

 

 

 

INTEGROVANÝ 

SYSTÉM ŘÍZENÍ  

(IMS) 

 

ISMS 

QMS 

EMS 

OHSAS 

Havarijní připravenost 



Ve třetím kroku zkoumám, zda principy a zásady standardizovaných manažerských systémů 

řízení jsou aplikovatelné na nestandardizované postupy řízení procesů bezpečnosti, protože 

integrace procesů bezpečnosti v organizaci překračuje rámec integrovaného systému řízení a 

je předpokladem pro budování komplexní podnikové integrace, jejímž cílem je, aby se na 

různé, avšak spolu související systémy nepohlíželo jako na samostatné a navzájem nezávislé, 

ale aby byly položeny na společný základ - moderní integrovaný management procesů. 

Předmětem zkoumání byla analýza a následná syntéza obsahu a struktur norem ISO 18001, 

ISO 14001 a ISO 27001. Cílem analýzy bylo zjistit, zda jejich struktury vykazují podobnosti 

do té míry, aby je bylo možné zobecnit a na základě zobecnění vytvořit strukturu využitelnou 

pro nestandardizované oblasti bezpečnosti. Závěry zjištěné analýzou umožnily syntézu 

zjištěných skutečností, jejímž cílem bylo vytvořit jednu strukturu, která je aplikovatelná pro 

účely řízení nestandardizovaných postupů řízení bezpečnosti.  

Nová struktura systému managementu bezpečnosti respektuje principy a zásady 

standardizovaných manažerských systémů řízení bezpečnosti, umožní propojení 

managementu řízení nestandardizovaných oblastí bezpečnosti mezi sebou navzájem 

s napojením na standardizované systémy řízení, v důsledku čeho nebude docházet k 

nežádoucím duplicitám v systémech řízení jednotlivých oblastí bezpečnosti.  

Zjištěné skutečnosti potvrdily, že  

- podmínky pro integraci procesů bezpečnosti jsou dány a mají obecnou platnost, 

- systémové nástroje pro integraci procesů jsou dány a taktéž mají obecnou platnost a jde 

 jen o to učinit správné rozhodnutí o tom, které systémové nástroje budou budovány 

 společně a které samostatně. 

Postup je dokumentován v disertační práci v přílohách I - J a v tabulkách 24 - 25.  

 

 

 

 

 

Cílem kapitoly Aplikace procesu budování integrované bezpečnosti je doporučit 

organizaci, jak vybudovat a provozovat efektivní a účinný bezpečnostní systém organizace 

oproštěný od duplicitních činností, jehož výstupem bude integrovaná bezpečnost.  

Vytvořit všeobecný model posloupnosti kroků budování systému řízení integrované 

bezpečnosti uplatnitelný v praxi bez ohledu na velikost organizace a předmět její činnosti 

předpokládá, že model musí vycházet z reálných zkušeností a zvyklostí uplatňovaných v 

podnikové praxi s budováním standardizovaných manažerských systémů řízení.  
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Zjištění, že činnosti v oblasti bezpečnosti jsou zatíženy duplicitami, které jsou zjistitelné 

a odstranitelné spolu se zjištěním, že principy a zásady standardizovaných manažerských 

systémů jsou aplikovatelné na nestandardizované postupy řízení procesů bezpečnosti, 

umožnilo vytvoření nástroje na minimalizaci duplicitních činností v činnostech 

bezpečnosti, čímž byl naplněn první dílčí cíl disertační práce.    

 



Nově navržený model musí být kompatibilní s postupy a kroky budování standardizovaných 

manažerských systémů řízení, aby byl včlenitelný do již zavedené struktury kroků a postupů 

budování integrovaného systému řízení.  

Pro naplnění tohoto cíle bylo shromážděno dvacet pět závěrečných vysokoškolských prací 

popisujících a řešících tuto problematiku u reálných organizací. Původní počet závěrečných 

prací byl zredukován na třináct prací podle níže uvedených kritérií:  

a) předmět činnosti  

-  cílem kritéria je zadokumentovat různorodost předmětů činnosti vybraných     

 vyjmenovaných organizací, 

b) druh a rozsah implementovaných standardizovaných manažerských systémů řízení 

c) velikost organizace, co do počtu zaměstnanců  

-  kritérium uplatněno nebylo z důvodu nedostatku relevantních informací  v podkladových 

 materiálech, 

d) organizace v podmínkách České republiky nebo Slovenské republiky, tuzemská 

 společnost nebo dceřiná společnost zahraniční korporace  

- společnost s ručením omezeným je společností tuzemskou  a akciová společnost je  

 dceřinou společností zahraniční korporace.  

Vzorek třinácti organizací byl podroben analýze s cílem zjistit údaje o jednotlivých krocích 

budování integrovaného systému řízení. Zobecněním analýzou získaných informací vznikl 

model v podobě všeobecného schématu budování integrovaného systému řízení aplikovatelný 

v podmínkách vybraných organizací, který je znázorněn na obrázku 3.  

Budování integrovaného systému řízení je možné rozdělit do tří fází: 

I. fáze Příprava: rozhodnutí vedení budovat IMS, plánování záměru - vymezení     

   rozsahu, analýza a hodnocení rizika stavu organizace.  

II. fáze Realizace:  definování politiky systému řízení, modelování procesů, vývoj    

   integrovaného systému řízení, plánování a implementace zadokumentovaného. 

III. fáze Kontrola: interní audit, přezkoumání managementem, realizace nápravných  

   a preventivních opatření, certifikace, pravidelná hodnocení a přezkoumání. 
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  III. fáze 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3: Schéma všeobecného modelu budování IMS aplikovatelný v podmínkách organizace 
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Postupy a závěry učiněné v kapitole 6 Integrace bezpečnosti byly převedeny do podoby 

schématu, které je znázorněno na obrázku 4: Schéma všeobecného modelu budování systému 

řízení integrované bezpečnosti. Jedná se o doporučený algoritmus posloupnosti kroků, jak 

v organizaci zavádět systém řízení integrované bezpečnosti, který respektuje popsané zásady 

budování integrovaného systému řízení znázorněného na obrázku 3. Budování systému řízení 

integrované bezpečnosti je rozděleno do tří fází: 

1. fáze Příprava: 

- rozhodnutí vedení o zavedení systému řízení integrované bezpečnosti, plánování záměru.  

2. fáze Realizace: 

- vymezení nestandardizovaných oblastí bezpečnosti, popis stavu safety design, proces 

 odstraňování duplicit v činnostech bezpečnosti, úprava odpovědností a pravomocí, 

 analýza a hodnocení rizika, příručka systému řízení integrované bezpečnosti, 

 implementace zadokumentované systému řízení. 

3. fáze Kontrola:  

- audit, přezkoumání managementem, realizace nápravných a preventivních opatření, 

 posouzení efektivity systému, pravidelné přezkoumání a vyhodnocování. 

Schéma všeobecného modelu systému řízení integrované bezpečnosti znázorněné na obrázku 

3 respektuje existenci všeobecného modelu budování integrovaného systému řízení názorného 

na obrázku 2, je s tímto modelem kompatibilní a umožňuje jeho včlenění do zavedeného 

integrovaného systému řízení, což dokládá následující:  

-  v první fázi budování systému řízení integrované bezpečnosti se nevznáší požadavek na 

 prvotní analýzu a hodnocení rizika stavu bezpečnosti organizace, na rozdíl od 

 všeobecného modelu budování integrovaného systému řízení, protože výsledky analýzy a 

 hodnocení rizika jsou k dispozici z integrovaného systému řízení;  

- ve druhé fázi budování systému řízení integrované bezpečnosti je popis safety design 

 a popis bezpečnostní dokumentace omezen jen na nestandardizované oblasti 

 bezpečnosti, protože oblasti bezpečnosti tvořící komponenty integrovaného systému řízeni 

 jsou již popsány v rámci tohoto systému; nástroj na minimalizaci duplicitních činností 

 v činnostech bezpečnosti je uplatněn vůči všem oblastem bezpečnosti a nese  sebou 

 požadavek na úpravu odpovědnosti a pravomoci za výkon činností bezpečnosti; v rámci 

 integrovaného systému řízení již došlo k úpravě rolí a odpovědnosti, a proto formou 

 korekce dojde k úpravě tohoto požadavku; analýzou a hodnocením rizika se ověří stav 

 bezpečnosti organizace za podmínek  systému řízení integrované bezpečnosti; podle 

 pravidel integrovaného systému řízení se zpracuje bezpečnostní dokumentace do podoby 

 příručky systému řízení integrované bezpečnosti; 

- fáze třetí jsou identické.  
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Z praktických analytických výsledků získaných v reálných podnicích o budování 

integrovaného systému řízení byl vytvořen algoritmus kroků pro zavádění integrovaného 

systému řízení v organizaci, jehož součástí je integrovaná bezpečnost, čímž byl naplněn 

druhý dílčí cíl disertační práce.  
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Obrázek 4: Schéma modelu budování systému řízení integrované bezpečnosti 
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Závěry disertační práce 

Cílem disertační práce bylo vytvořit integrovaný model, který bude efektivně řešit 

bezpečnost. Naplnění cíle práce je založeno na principu, že integrace procesů bezpečnosti 

v organizaci je předpokladem pro budování efektivní bezpečnosti, která bude nedílnou 

součástí komplexní podnikové integrace. Integrovaný systém řízení je účinný nástroj 

managementu, který je aktivně zapojen do systému řízení organizace a je založen na existenci 

mezinárodních norem. Minimalizace duplicit v činnostech bezpečnosti je předpokladem pro 

odstranění duplicit v řízení a snížení nákladů na řízení. 

První dílčí cíl disertační práce byl naplněn vytvořením nástroje pro minimalizaci 

duplicitních činností v činnostech bezpečnosti, který duplicity zjistí, pojmenuje 

a minimalizuje. Proces zjištění a pojmenování duplicitních činností dokumentují přílohy 

disertační práce A až E. Tabulka 11 disertační práce sumarizuje obecná vstupní data o počtu 

možných duplicitních činností a umožňuje určit oblasti bezpečnosti, kterým je třeba věnovat 

prioritní pozornost. Tabulky 14 a 15 disertační práce sumarizují konkrétní údaje o počtech 

zjištěných duplicit a podobnostech v činnostech bezpečnosti, které je nutné podrobit procesu 

minimalizace duplicitních činností. Proces minimalizace duplicitních činností dokumentuje 

příloha F disertační práce a návrh doporučeného stavu dokumentuje příloha G disertační 

práce. Nástroj pro minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti je aplikován na 

podmínky fyzické bezpečnosti, protože výstupní údaje z tabulky 11 disertační práce označily 

tuto oblast bezpečnosti za oblast, které je vhodné věnovat prioritní pozornost. Nástroj pro 

minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti odstranil 12 zjištěných duplicit 

jejich přiřazením k výkonu konkrétním oblastem bezpečnosti. V procesu zjišťování a 

minimalizace duplicitních činností v činnostech bezpečnosti se jako problematická jevila 

nejednotnost terminologie pojmů a stejně tak se problematicky jeví i metoda brainstormingu, 

která je uplatňovaná v procesu zjišťování a minimalizace duplicit. Metoda brainstormingu je 

založena na profesionálním, aktivním a korektním přístupu všech zúčastněných stran, 

v opačném případě výstupy z procesu zjišťování a odstraňování duplicit budou zkreslené.  

Druhý dílčí cíl disertační práce byl naplněn vytvořením algoritmu kroků budování 

integrované bezpečnosti. Integrovaný systém řízení jednotlivé komponenty systému řízení 

propojuje na základě zobecněných podmínek a systémových nástrojů integrace, včetně 

respektování společných principů řízení. Důkazem platnosti tohoto tvrzení je obrázek 27 

disertační práce (obrázek 3 autoreferátu), který znázorňuje schéma všeobecného modelu 

budování integrovaného systému řízení aplikovatelného v podmínkách organizace, který 

vychází z praktických zkušeností získaných v organizacích s budováním integrovaného 

systému řízení. Model má univerzální platnost bez ohledu na velikost organizace a předmět 

její činnosti. Všeobecný model budování systému řízení integrované bezpečnosti je znázorněn  
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v příloze K (obrázek 4 autoreferátu) a je postaven na identických zásadách a principech jako 

všeobecný model budování integrované bezpečnosti. Model potvrzuje obecnou platnost 

podmínek integrace a systémových nástrojů integrace uplatňovaných v procesu budování 

integrovaného systému řízení a je důkazem jejich aplikovatelnosti na oblasti bezpečnosti, na 

které nedosahují mezinárodní normy upravující jejich systémy řízení. Respektováním 

uvedených zásad a principů byl vytvořen univerzální model systému řízení integrované 

bezpečnosti, který má podobu algoritmu posloupnosti kroků budování integrované 

bezpečnosti. Jeho charakteristickým znakem je jeho včlenitelnost do již zavedených 

standardizovaných systémů řízení.  

Přínosem pro vědu je vytvoření nástroje pro minimalizaci duplicit v činnostech bezpečnosti, 

vytvoření algoritmu kroků budování integrované bezpečnosti a univerzálnost obou přístupů, 

která umožňuje jejich aplikaci na jakékoliv oblasti bezpečnosti, v podmínkách jakékoliv 

organizace, bez ohledu na její velikost a předmět činnosti.  

Přínosem pro praxi je, že organizace v procesu budování integrované bezpečnosti 

prostřednictvím algoritmu kroků budování integrované bezpečnosti rozvíjí identické zásady 

a principy, kterých bylo využito k zavedení integrovaného systému řízení. Nástroj pro 

minimalizaci duplicitních činností v činnostech bezpečnosti dokáže objevit skryté rezervy a to 

nejen u oblastí bezpečnosti, jejichž systém řízení není standardizován, ale i u oblastí 

bezpečnosti, jejichž systémy řízení již jsou standardizovány. Praxe se aplikací navrženého 

postupu více přiblíží k naplnění obecného cíle, kterým je efektivní přístup k procesu integrace 

systému řízení organizace.  
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