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Anotace 

NEŠPOROVÁ, Veronika. Určování regionálních kritických prvků v oblasti 

zdravotnictví. [Disertační práce]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2018. 131 s. 

Disertační práce se zabývá problematikou určování regionálních kritických prvků 

v oblasti zdravotnictví. Práce je koncipována do tří navazujících částí. V rámci 

teoretické části je provedena deskripce přístupů k určování prvků kritické 

infrastruktury v České republice, deskripce zdravotnické infrastruktury v ČR  

a deskripce současného stavu hodnocení kritických prvků v oblasti zdravotnictví ČR. 

Analytická část je orientována na analýzu přístupů k hodnocení kritičnosti 

ve vybraných zemích, a to se zaměřením na analýzu metod a kritérií využitelných 

pro systém určování kritických prvků. Následně navazuje výběr klíčových pracovišť 

nemocnice a jejich analýza. Stěžejní částí práce je návrh systému určování kritických 

prvků v nemocničním zařízení na úrovni regionu. V rámci tohoto systému je 

nadefinován jeho rámec vymezující komponenty, které jsou východisky pro 

definování procesu určování kritických prvků ve zdravotnictví. Na základě tohoto 

rámce je navržen algoritmus určování kritických prvků a jeho kritéria pro 

posuzování kritičnosti. V závěru práce je tento systém verifikován formou 

případové studie. 

Klíčová slova: Zdravotnictví; nemocniční zařízení; nemocniční pracoviště; 

regionální prvky; klíčové prvky; kritické prvky; kritičnost; určování. 

 

  



Určování regionálních kritických prvků v oblasti zdravotnictví Veronika Nešporová 

 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství  Strana 2 

Annotation 

NEŠPOROVÁ, Veronika. Defining the Regional Critical Elements in Healthcare. 

[Dissertation Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, 2018. 131 p. 

The dissertation deals with the identification of regional critical elements 

in Healthcare. The dissertation is conceived into three subsequent parts. 

The theoretical part describes approaches to identify elements of the critical 

infrastructure in the Czech Republic, the Healthcare infrastructure in the Czech 

Republic, and also describes the current system of evaluation of elements 

of the critical infrastructure in Healthcare in the Czech Republic.  The analytical part 

is directed on the analysis of approaches of the evaluation of criticality in selected 

countries, with the focus on the analysis of methods and criteria applicable to 

the system of determining the critical elements. The following part is focused on 

the selection of the key hospital departments and their analysis. The main part of 

this dissertation is the design of the system to determine the critical elements in 

hospital facilities at the regional level. The framework defining the components that 

are basic for the definition of the process of determining the critical elements in 

Healthcare are specified within the system.  Based on this framework, the algorithm 

to determine the critical elements is designed along with the criteria to evaluate 

criticalness. At the end of this dissertation, this system is verified by the case study. 

Key words: Healthcare; hospital facilities; hospital departments; regional elements; 

key elements; critical elements; criticalness; determining. 
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Úvod 

Mezi základní úkoly státu a zároveň potřeby obyvatelstva nejen za běžných, ale 

i mimořádných událostí a krizových situací, patří adekvátní poskytnutí zdravotní 

péče každému občanovi bez rozdílu. Tuto péči poskytuje oblast zdravotnictví, která 

je rovněž jedním z odvětví kritické infrastruktury v České republice. Zdravotnictví 

je složitý systém s mnoha prvky a vazbami a jako základní funkce státu za 

nepříznivých událostí je zajištění neodkladné zdravotní péče a ochrany veřejného 

zdraví v České republice. Tyto základní oblasti jsou opřeny o funkčnost celé 

soustavy zařízení zdravotnické infrastruktury státu. V rámci řešení mimořádných 

a krizových situací je nutné systém zdravotnictví brát jako jeden celek. 

Současný přístup určování prvků kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví na 

národní úrovni není natolik pružný, aby zahrnoval jednotlivé požadavky a specifika 

daného regionu. Zdravotnictví je ve většině vyspělých zemí považováno jako odvětví 

kritické infrastruktury, čemuž je stejně i v České republice. V těchto odvětvích se 

určují prvky kritické infrastruktury, které musí splňovat podmínky odvětvových 

a průřezových kritérií (Nařízení vlády 432, 2010). V současné době Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, jakožto gestor zdravotnictví v České republice, neurčilo v tomto 

odvětví žádný prvek kritické infrastruktury, který by tyto podmínky splňoval. 

Důvodem této skutečnosti jsou zejména nerealisticky nastavená odvětvová kritéria. 

Mimo prvky kritické infrastruktury existují v daném území také prvky, které mohou 

být označovány jako „kritické prvky“ a jejich význam je zřejmý zejména na 

regionální úrovni. Z tohoto důvodu zde vyvstává potřeba jejich identifikace pro 

přijetí preventivních bezpečnostních opatření. Tyto kritické prvky by měly být 

určovány na základě předem stanovených kritérií zohledňujících jejich kritičnost 

v rámci systému. Z tohoto důvodu zde vyvstává potřeba vytvoření systému určování 

kritických prvků v oblasti zdravotnictví, který bude mít za cíl zvýšení bezpečnosti 

zdravotnictví na regionální úrovni a zároveň bude přispívat ke snížení dopadů na 

obyvatelstvo způsobené narušením nebo selháním těchto kritických prvků. 
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1 Cíl a omezení disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je vytvoření systému určování kritických prvků 

ve zdravotnictví. 

Výběr předloženého cíle byl determinován následujícími skutečnostmi: 

 neexistence prvků kritické infrastruktury; 

 neexistence systému určování kritických prvků v oblasti zdravotnictví, 

konkrétně v oblasti zdravotní péče na místní úrovni; 

 absence kritérií pro určování kritických prvků na místní úrovni; 

 potenciální zvýšení bezpečnosti; 

 naplnění povinností vyplývajících z právní úpravy. 

K naplnění hlavního cíle disertační práce byly stanoveny následující dílčí cíle: 

 analýza funkcí a vzájemných vazeb systému zdravotnictví; 

 analýza současných přístupů a metod k identifikaci, analýze a hodnocení 

kritických prvků v oblasti zdravotní péče; 

 stanovení kritérií pro proces posuzování kritičnosti jednotlivých prvků 

v systému zdravotnictví; 

 stanovení kritérií pro stanovování hraniční úrovně kritičnosti; 

 návrh systému pro posuzování a určování kritických prvků v systému 

zdravotnictví. 

Omezení disertační práce: 

 z důvodu rozsahu řešené problematiky bude v disertační práci řešena pouze 

oblast zdravotní péče, tzn. že nebude řešena oblast ochrany veřejného 

zdraví; 

 z důvodu charakteru příjemce výsledků bude pozornost zaměřena pouze na 

nemocniční zařízení; 

 z důvodu rozsahu bude daná problematika řešena pouze na regionální 

(krajské) úrovni. 
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2 Teoretické vymezení řešení problematiky 

Zdravotnictví je systém, který by měl být schopen čelit novým hrozbám a rizikům 

současného světa, a to formou zajištění vlastních bezpečnostních opatření pro 

zabezpečení odolnosti zdravotnické infrastruktury. Zdravotnictví je složitý systém 

sestávající z mnoha vazeb a prvků fungující za účelem poskytování zdravotní péče 

zdravotnickými zařízeními za jakékoliv situace. Tento fakt se ovšem neodráží 

v přístupu určování prvků kritické infrastruktury ve zdravotnictví, neboť odvětvová 

kritéria byla gestorem nadhodnocena, aby tak nedošlo k určení žádného prvku 

kritické infrastruktury. Avšak kromě potenciálních prvků kritické infrastruktury 

existují v systému zdravotní péče také prvky, které jsou pro fungování systému 

kritické a jejichž výpadek by způsobil vážné narušení části systému. 

Mezi kritické prvky lze zahrnout zdravotnická zařízení poskytující nemocniční péči, 

jako jsou nemocniční zařízení a jejich pracoviště vykonávající specifickou funkci, 

která jsou obtížně nahraditelná a v některých případech může být toto pracoviště 

nenahraditelné jak na místní úrovni, tak na národní. Nemocniční zařízení ovšem 

nesplňují daná kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury a nejsou 

považovány ani za kritické prvky a proto je vhodné vytvořit nová kritéria, která 

budou akceptovat specializovanou funkci těchto nemocnic a také jejich 

nahraditelnost nebo nenahraditelnost. Důležitostí zdravotnické infrastruktury jsou 

si vědomy země jako je Německo nebo Švýcarsko, které má nemocnice určeny jako 

prvky kritické infrastruktury dle příslušných kritérií.  
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3 Analýza řešené problematiky 

V rámci analytické části byla provedena analýza přístupů vybraných zemí 

k identifikaci a určování kritických prvků v různých oblastech. Popis těchto přístupů 

k identifikaci, určování nebo hodnocení kritických prvků/infrastruktur zahrnoval 

také vybrané metody (např. FMEA, CARVER a další) a země jako Švýcarsko, 

Německo, Švédsko a další. Přístupy většinou zahrnovaly hodnocení kritičnosti, a to 

včetně jednotlivých kritérií. Na základě analýzy přístupů z vybraných metod 

a zahraničních zemí byla provedena analýza kritérií využitelných pro návrh 

systému určování kritických prvků v oblasti zdravotnictví. V této podkapitole byla 

popsána jednotlivá kritéria, avšak z obecného hlediska, neboť z vybraných metod 

a zemí bylo zjištěno, že pouze Německo má kritéria, která jsou vztažená 

k nemocničním zařízením. Kritéria jako např. dopad na funkci systému, 

odhalitelnost, finanční dopad nebo dopad na zdraví a životy byl totožný s několika 

kritérii z vybraných přístupů. 

Po analýze přístupů a kritérií využitelných v oblasti zdravotnictví byla věnována 

pozornost výběru klíčových pracovišť. Tato část práce měla za cíl definovat kritéria 

pro výběr klíčových pracovišť. Kritéria vycházela ze specifických charakteristik 

nemocničních pracovišť. Mezi tyto charakteristiky bylo zařazeno zajišťování životně 

důležitých funkcí pacientů, nenahraditelnost v rámci procesu poskytování 

nemocniční péče a negativní dopad na životy a zdraví pacientů a poskytování 

nemocniční péče při narušení nebo výpadku pracoviště. Těmto kritériím byla 

přiřazena tříbodová hodnotící škála, včetně slovního hodnocení pro stanovení 

významnosti hodnocení. Na základě těchto kritérií bylo provedeno posouzení 

a výběr klíčových pracovišť, kterými jsou neonatologické oddělení, kardiochirurgie, 

urgentní/centrální příjem, anesteziologicko resuscitační oddělení, chirurgie 

a jednotka intenzivní péče. 

V rámci poslední podkapitoly byla klíčová pracoviště zanalyzována dle jejich 

charakteristik. V analýze byla tato pracoviště nejdříve popsána z obecného hlediska 

a následně z technického a společenského hlediska. Závěrem každého oddělení je 

shrnutí stěžejních charakteristik těchto pracovišť.  Faktory, které definují důležitost 

jednotlivých pracovišť, jsou pro většinu oddělení shodné. Těmito faktory jsou 

především nenahraditelnost daného pracoviště, časové hledisko, lůžkové kapacity 

v daných odděleních, obnovitelnost nebo finanční náročnost. Tyto faktory jsou 

reflektovány v návrhové části práce. 
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4 Návrh systému určování kritických prvků 

Na základě výstupů z analytické části práce je možné přistoupit ke tvorbě návrhu 

systému určování kritických prvků ve zdravotnictví. Základním stavebním 

kamenem systému je rámec, který vymezí základní komponenty, jež daný systém 

determinují (např. prvky či subjekty) či limitují (např. právní úprava). Tento rámec 

rovněž utváří prostředí pro samotný proces určování kritických prvků, který musí 

mít jednoznačně vymezený algoritmus a hodnotící kritéria. 

4.1 Rámec systému určování kritických prvků 

Základ systému řešení problematiky zdravotnictví spočívá především v jejím 

vymezení, tzn. co je potřeba k tomu, aby bylo možné navrhnout tento systém 

určování kritických prvků. Z tohoto důvodu je potřeba nadefinovat rámec určování 

těchto kritických prvků v oblasti zdravotnictví. Rámec systému sestává z obecného 

hlediska z komponentů, které jsou východisky pro definování procesu určování 

kritických prvků ve zdravotnictví (viz obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Rámec systému určování kritických prvků ve zdravotnictví 

Zdravotní péče má plnit funkci poskytování této služby za běžných i mimořádných 

situací a tyto funkce vykonávají prvky, jako jsou zdravotnické zařízení. 

Zdravotnickými zařízeními jsou v tomto případě nemocnice, které zajišťují 

neodkladnou nemocniční péči (oddělení urgentního příjmu) a následnou 

nemocniční péči (lůžková část). Na obrázku 2 je prezentován postup při poskytování 

neodkladné nemocniční a následné nemocniční péče po příjezdu pacienta do 
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nemocnice. Nelze popsat všechny činnosti, proto je důležité vybrat pouze klíčové, 

které poskytují důležitá pracoviště, bez nichž by nebylo možné tento systém péče 

poskytovat. Hlavním účelem je plynulé předávání pacientů z přednemocniční péče, 

kterou poskytují zdravotnické záchranné služby do péče nemocniční. 

 

Obrázek 2: Znázornění fungování nemocnice při neodkladné nemocniční péči 

(Risikomanagement im Krankenhaus, 2008) 

Subjekty vstupující do zdravotnického systému lze klasifikovat do tří základních 

skupin. První skupinu představují subjekty, jež mají kompetence k určování prvků 

kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví (tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR). 

Druhou skupinou jsou provozovatelé hodnocených prvků (tj. zdravotnická 

zařízení). Poslední skupinou jsou zainteresované subjekty, které mohou být 

zapojeny do procesu hodnocení (tj. orgány krajů a obcí, orgány ochrany veřejného 

zdraví, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, a to jsou výjezdové základny 

a zdravotnická operační střediska). 

Právní úprava slouží k přesnému vymezení činnosti zdravotnictví a jeho služeb. 

Hlavním zákonem je zde zákon o zdravotních službách a podmínkách jeho 

poskytování (Zákon 372, 2011), který upravuje zdravotní služby a podmínky jejich 

poskytování a s tím spojený výkon statní správy, druhy a formy zdravotní péče, 

práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkým, poskytovatelů zdravotních 

služeb a zdravotnických pracovníků a další. Další právní dokumenty se týkají 

vypracování jednotlivých plánů pro tyto zařízení (např. Vyhláška 101, 2012; 

Nařízení vlády 462, 2000). 

Při vytváření návrhu systému určování prvků se vychází z aktuálně dostupných 

přístupů vybraných evropských zemí. Vedle toho návrh vychází ze stávajících 

přístupů k určování prvků kritické infrastruktury v jiných odvětvích (např. Řehák 

a Hadáček, 2013). 

Metody vstupující do procesu určování kritických prvků, jsou například metoda 

CARVER2 (2011) nebo FMEA (2011). Tato metoda určuje kritéria, která slouží 

k určování kritického prvku v daném systému. Dále metoda stromu poruchových 

stavů je technika užívaná pro vyhodnocení pravděpodobnosti selhání, respektive 

spolehlivosti složitého systému jako je zdravotnictví. 

Přijetí pacienta 
(urgentní příjem)

Vyšetření a operace 
(např. chirurgie)

Specializovaná péče 
(ARO, JIP)

Lůžková péče 
(standardní 
oddělení)

Propuštění pacienta 
(ošetřující lékař)
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4.2 Algoritmus určování kritických prvků 

Pro komplexní určování kritických prvků ve zdravotnictví bude vytvořen proces 

určování kritických prvků sestavený z jednotlivých kroků, kdy výstupem bude 

seznam kritických prvků. Navrhovaný proces je znázorněn na obrázku 3. Tento 

proces určování kritických prvků ve vymezené oblasti by měl napomoct při hledání 

kritických prvků ve zkoumaném systému a tak mu poskytnout adekvátní 

bezpečnostní opatření pro tyto prvky.  

 

Obrázek 3: Proces určování kritických prvků v oblasti zdravotní péče 

Po zahájení procesu určování bude proveden výběr zařízení na základě funkce 

poskytovatele zdravotních služeb (nemocniční péče). Výstupem tohoto kroku je 

seznam vybraných nemocnic, které budou dále hodnoceny (krok 1). 
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Následně bude provedena identifikace pracovišť, které ve vybraných zařízeních 

poskytují specifickou funkci, což je základním kritérium výběru, a jeho výstupem je 

seznam klíčových pracovišť (krok 2). Specifickou funkcí zde představuje očekávaná, 

respektive potřebná funkce nemocnice za krizových situací. Oblasti nemocniční 

péče, která by měla fungovat i za krizových situací, jsou následující (Štorek, 2017): 

− urgentní péče (tj. heliport, oddělení urgentního příjmu a další 

pracoviště urgentní péče); 

− resuscitační péče (tj. resuscitační oddělení) 

− intervenční péče (tj. celá sestava dostupných operačních sálů 

jednotlivých pracovišť, jako je chirurgie, traumatologie, 

neurochirurgie, dětská chirurgie a další); 

− intenzivní péče (tj. celá sestava jednotek intenzivní péče multioborové 

provenience, jako je kardio, neuro, postoperační, metabolická, 

hematologická, onkologická a další); 

− diagnostická (tj. rentgen, počítačová tomografie, sonografie a další) 

a laboratorní pracoviště; 

− další nezbytné komplementy (například krevní banky). 

− další specifické pracoviště (např. neonatologické oddělení) 

U těchto pracovišť je rozhodující jejich vnitřní členění z hlediska zajištění 

neodkladné zdravotní péče za krizových situací. Například neonatologické oddělení 

může zajišťovat tuto péči všech tří typů a to resuscitační a intenzivní 

a intermediární. 

Výsledkem této identifikace je vytvoření seznamu klíčových pracovišť. Podstata 

jejich výběru spočívá v redukci nepotřebného v rámci příbuzných oborů 

a maximální využití jejich možností k zajištění "nezbytného" pro chod "pevného 

jádra nemocnice". Tato identifikace byla provedena v rámci analytické části práce 

a jedná se o následující pracoviště: 

 neonatologické oddělení, 

 kardiochirurgie, 

 urgentní/centrální příjem, 

 anesteziologicko resuscitační oddělení, 

 chirurgie; 

 jednotka intenzivní péče. 

V rámci kroku 3 bude provedena analýza kritičnosti klíčových pracovišť. 

Vstupem do tohoto kroku musí být seznam klíčových pracovišť daného 

nemocničního zařízení a specifikace zaměření analýzy kritičnosti, která je 

rovněž podkladem pro navržení jednotlivých kritérií. Tato kritéria budou 

odvozována od systému poskytování diferencované péče tj. podle charakteru 

poruchy zdraví dostat pacienta na plnohodnotné pracoviště. Specifikace funkcí je 
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tedy druh a rozsah poskytování služeb za krizových situací. Tato specifikace 

pracovišť je zaměřena na dvě hlediska, a to hledisko společenské a technické. 

Společenské hledisko se zaměřuje na hodnocení dopadů na nefunkčnost 

poskytovaných služeb obyvatelstvu (tj. časový rámec, rozsah výpadku poskytované 

služby, finanční dopad, dopad na zdraví a životy obyvatel). Technické hledisko se 

naopak zaměřuje na hodnocení poruchovosti systému (tj. obnovitelnost prvku 

v čase, vliv na chod systému, odhalitelnost narušení v čase a nahraditelnost prvku). 

Následujícím krokem je hodnocení kritičnosti klíčových pracovišť (krok 4). 

K hodnocení kritičnosti těchto pracovišť jsou navržena kritéria, která jsou uvedena 

v navazující podkapitole. Po aplikaci kritérií jsou výsledky hodnocení komparovány 

s hraniční úrovní kritičnosti (Fekete, 2011), která byla předem definována. 

Výstupem je seznam pracovišť překračující tuto úroveň. Určení kritických prvků 

pak může probíhat několika způsoby. Jednou z možností je např. rozdělení hodnot 

kritičnosti do několika úrovní, např. podle vzoru Strategic Framework (2010) nebo 

Nešporová et al. (2016). 

Prvky (pracoviště), které překročí stanovenou úroveň kritičnosti, jsou určeny jako 

kritické prvky pro daný systém a pro dané území (krok 5). Určení těchto prvků 

provede krizový manažer daného nemocničního zařízení a následně je schválí 

ředitel nemocnice. Pro tyto kritické prvky by měla být následně stanovena 

adekvátní bezpečnostní opatření, což však nebude předmětem disertační práce. 

4.3 Kritéria posuzování kritičnosti prvků 

Definování kritérií pro posuzování kritičnosti prvků je nezbytnou součástí tvorby 

procesu určování kritických prvků zdravotnictví. Tato kritéria mají základ v metodě 

CARVER2 (2011), avšak jejich specifikace a následné hodnoty jsou ovlivněny 

výsledky analýzy přístupu k určování ve vybraných zemích (Pursiainen, 2007; AGD, 

2007), analýzou vybraných nemocničních pracovišť (JIP, 2018; Hubáček, 2014) 

a stěžejními odbornými konzultacemi (Chovanec, 2018; Pačka, 2018, Blahutová, 

2018). Na základě odborných konzultací byla provedena v další kapitole verifikace 

formou případové studie. Kritičnost prvků je hodnocena ze dvou hledisek, a to 

z hlediska technického (tj. zaměřeno na poruchovost prvků systému) 

a společenského (tj. zaměřeno na dopady nefunkčnosti poskytování služeb na 

obyvatele). 

4.3.1 Technická kritéria 

Technická kritéria jsou zaměřena na hodnocení poruchovosti systému. Z hlediska 

technické poruchovosti v oblasti nemocničních zařízení lze najít pracoviště, jež 

mohou zvyšovat jejich kritičnost ve vztahu k následkům a přispívají k chodu prvku 

nebo systému. Toto technické hledisko se zaměřuje na hodnocení poruchovosti 
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systému (tj. obnovitelnost prvku v čase, vliv na chod systému, odhalitelnost 

narušení v čase a nahraditelnost prvku). 

Jak bylo zmíněno v předcházející kapitole, při navrhování těchto kritérií se bude 

vycházet z výsledků analýzy přístupů vybraných evropských zemí, analýzy 

vybraných klíčových pracovišť a odborných konzultací. Tato kritéria zohledňují 

následující ukazatele: 

 K1 Nahraditelnost – popisuje informace o potenciálu prvku a jeho 

specifičnosti pro daný systém nebo infrastrukturu (viz tabulka 1). To 

znamená, že to jsou ty prvky systému, které jsou strukturálními, technickými 

a funkčními parametry téměř nenahraditelné.  

Tabulka 1: Kritérium nahraditelnosti (upraveno podle Nešporová, 2016) 

Nahraditelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Prvek nebo služby jsou plně nahraditelné 

Nízká 2 Prvek nebo službu lze plně nahradit s menšími 

obtížemi 

Střední 3 Prvek nebo službu lze nahradit z části 

Vysoká 4 Prvek nebo služba jsou částečně nahraditelné 

Maximální 5 Prvek nebo službu nelze nahradit 

 

 K2 Obnovitelnost – je měřena v čase, který bude potřeba pro opravu nebo 

náhradu daného prvku (viz tabulka 2). Obnovitelnost závisí na mnoha 

faktorech, týkajících se dostupnosti primárně finančních zdrojů nebo 

náhradní díly potřebné k obnovení narušeného prvku nebo služby a také na 

složitosti procesu obnovy funkce daného prvku. 

Tabulka 2: Kritérium obnovitelnost 

Obnovitelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Náhrada nebo oprava v řádu hodin 

Nízká 2 Náhrada nebo oprava do 2 dnů 

Střední 3 Náhrada nebo oprava do 1 týdne 

Vysoká 4 Náhrada nebo oprava do 1 měsíce 

Maximální 5 Náhrada nebo oprava do 1 roku 

 

 K3 Vliv na chod systému – kritérium specifikuje, jak narušení prvku nebo 

služby ovlivní danou funkci a chod celého systému (viz tabulka 3). Obsahem 
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kritéria jsou vazby a závislosti uvnitř systému. Kritérium hodnotí především 

vnitřní funkci systému. 

Tabulka 3: Kritérium vliv na chod systému 

Vliv na chod 

systému 

Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Zásadně neovlivní chod jiných pracovišť  

Nízký 2 Částečně ovlivní chod pracovišť  

Střední 3 Zásadně ovlivní chod pracovišť  

Vysoký 4 Ovlivní skupinu pracovišť  

Maximální 5 Zásadně ovlivní chod pracovišť nebo zařízení 

 

 K4 Odhalitelnost – sleduje časový úsek, za který se projeví narušení nebo 

výpadek prvku či služby (viz tabulka 4). 

Tabulka 4: Kritérium odhalitelnost 

Odhalitelnost Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Odhalitelné za více než za jeden den 

Nízká 2 Odhalitelné do 1 dne  

Střední 3 Odhalitelné během pár hodin 

Vysoká 4 Odhalitelné do několika minut 

Maximální 5 Odhalitelné okamžitě 

 

4.3.2 Společenská kritéria 

Společenská kritéria jsou zaměřena na hodnocení dopadů na zdraví a životy 

obyvatel. Z tohoto hlediska jsou kritéria orientována na hodnocení úrovně 

poskytování kontinuální neodkladné nemocniční péče a následné nemocniční péče. 

Při navrhování těchto kritérií se vychází, stejně jako u technických kritérií, 

z výsledků analýzy přístupů vybraných evropských zemí a dalších zdrojů, např. 

metody FMEA, CARVER2 nebo Procházková (2012). Tato kritéria zohledňují 

následující ukazatele: 

 K5 Rozsah výpadku – definuje, jak velká část systému zdravotní péče bude 

narušena výpadkem kritického pracoviště (viz tabulka 5). Může být také 

charakterizováno zásahem do funkce služeb či počtem zasažených pacientů. 
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Tabulka 5: Kritérium rozsah výpadku 

Rozsah výpadku Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Zásadně neovlivní chod zařízení ani jiných 

pracovišť 

Nízký 2 Částečně ovlivní chod jiných pracovišť 

Střední 3 Zásadně ovlivní chod jiných pracovišť 

Vysoký 4 Ovlivní většinu části zařízení 

Maximální 5 Zásadně ovlivní chod zařízení 

 

 K6 Dopad na zdraví a život obyvatel – toto kritérium je nejčastějším 

hodnotícím ukazatelem (viz tabulka 6). Výpadek nebo narušení prvku 

způsobí dopady na pacienty a jeho životy. Jsou zde ukazatele, jako počet 

zasažených osob, ztráty na životech, nutnost evakuace a další.  

Tabulka 6: Kritérium dopady na zdraví a životy obyvatel (upraveno dle Nešporová, 

2016) 

Dopad na zdraví 

a život obyvatel 

Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Obtíže pro pár osob bez zranění 

Nízký 2 Obtíže pro pár osob včetně zranění 

Střední 3 Obtíže pro pár desítek osob včetně zranění 

Vysoký 4 Stovky zraněných 

Maximální 5 Zraněné a zemřelé osoby 

 

 K7 Okamžitá lůžková kapacita – kritérium hodnoticí, kolik je schopno dané 

zařízení respektive důležitá pracoviště pojmout osob v daném čase 

(viz tabulka 7). 

Tabulka 7: Kritérium okamžitá lůžková kapacita 

Okamžitá 

lůžková kapacita 

Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Pracoviště s vyšším počtem lůžkové kapacity 

Nízký 2 Pracoviště s běžným fondem lůžkové kapacity 

Střední 3 Pracoviště s menší lůžkovou kapacitou 

Vysoký 4 Pracoviště s minimální lůžkovou kapacitou 

Maximální 5 Pracoviště s nedostatkem lůžkové kapacitou 
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 K8 Kritérium času - zjišťuje, kdy by měla ztráta kritického prvku nebo 

služby dopad na obyvatelstvo (viz tabulka 8). Například ihned, po 24 

hodinách, 72 hodinách, týden a další. Také je zde zahrnuta doba 

rekonvalescence, tedy návrat do původního stavu. 

Tabulka 8: Kritérium času 

Kritérium času Hodnoty Kritérium 

Minimální 1 Dopad během pár dní až týdnů 

Nízký 2 Dopad během do jednoho dne 

Střední 3 Dopad během pár hodin 

Vysoký 4 Dopad během pár minut 

Maximální 5 Okamžitý dopad 

 

4.3.3 Stanovení vah kritérií a komparačních hodnot 

Výše stanovená kritéria dosahují v rámci procesu hodnocení různé úrovně 

důležitosti. Na základě toho je nezbytné pro tato kritéria stanovit váhy, které 

vyjadřují číselně význam těchto kritérií. Čím je kritérium významnější, tím je jeho 

váha větší. Pro dosažení srovnatelnosti vah souboru kritérií stanovených různými 

metodami se tyto váhy normují tak, aby jejich součet byl roven jedné. Pro stanovení 

vah výše uvedených kritérií byla použita metoda párového srovnání (David, 1963). 

Stanovené váhy kritérií, které byly konzultovány s krizovými manažery vybraných 

nemocničních zařízení, jsou prezentovány v tabulce 9. 

Tabulka 9: Váhy kritérií pro určování kritických pracovišť 
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K1 X K1 K1 K1 K5 K1 K1 K1 6 7 0,19 

K2 K1 X K2 K2 K2 K2 K2 K8 5 6 0,17 

K3 K1 K2 X K3 K3 K3 K3 K8 4 5 0,14 

K4 K1 K4 K4 X K4 K4 K4 K8 5 6 0,17 

K5 K1 K2 K3 K4 X K5 K5 K8 2 3 0,08 

K6 K1 K2 K3 K4 K5 X K6 K8 1 2 0,06 

K7 K1 K2 K3 K4 K5 K6 X K8 0 1 0,03 

K8 K1 K2 K8 K8 K8 K8 K8 X 5 6 0,16 

Celkem      28 36 1 
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V závěrečné fázi procesu hodnocení musí být výsledné hodnoty komparovány 

s hodnotami určujícími jejich významnost. Tyto komparační hodnoty jsou 

klasifikovány do třech úrovní zohledňujících významnost, klíčovost či kritičnost 

hodnoceného pracoviště v rámci daného nemocničního zařízení (viz tabulka 10). 

Výsledkem hodnocení je tedy zařazení pracoviště do příslušné úrovně kritičnosti. 

Tabulka 10: Komparační hodnoty pro stanovení úrovně kritičnosti pracovišť 

Úroveň kritičnosti Referenční hodnota 

Kritické prvky <3,5;5,0> 

Klíčové prvky <2,0;3,5) 

Významné prvky <1,0;2,0) 

 

Pracoviště, které je zařazeno v úrovni kritičnosti do kategorie kritické, vyžaduje 

vzhledem ke svým vlastnostem nejvyšší pozornost a s tím zároveň spojená 

bezpečnostní opatření. Klíčovými pracovišti jsou taková pracoviště, která vyžadují 

také pozornost jisté priority a kontrolu stávajících bezpečnostních opatření. Ostatní 

pracoviště jsou považována za významná a vyžadují pouze běžná bezpečnostní 

opatření. 
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Závěr 

Tématem disertační práce je problematika hodnocení kritičnosti zdravotnické 

infrastruktury. Cílem práce bylo především vytvoření funkčního systému určování 

kritických prvků, který v současné době není v resortu zdravotnictví realizován. 

Tomuto faktu odpovídá nastavení odvětvového kritéria sektoru zdravotnictví 

„Zdravotnické zařízení, jehož celkový počet akutních lůžek je nejméně 2500“, které je 

nereálně nadhodnoceno, neboť jej v současné době nesplňuje žádné nemocniční 

zařízení. 

Zdravotní péče v České republice představuje složitý a komplexní systém, který 

zahrnuje neodkladnou nemocniční péči a následnou nemocniční péči. Tento systém 

sestává z jednotlivých subjektů (tj. poskytovatelé zdravotní péče) a prvků (tj. 

zdravotnická zařízení). Některá zdravotnická zařízení a jejich pracoviště nabývají 

takového významu, že v případě jejich výpadku či selhání by došlo k ohrožení zdraví 

či životů obyvatel. 

Vzhledem ke složité problematice zdravotnictví bylo základem práce provést 

podrobnou analýzu řešené problematiky. V rámci této analýzy byly zkoumány 

současné přístupy k určování kritických prvků, na jejichž základě byla následně 

provedena analýza kritérií využitelných pro návrh určování kritických prvků. 

Z provedené analýzy je zřejmé, že v západních zemích (např. Švýcarsko či Německo) 

je v rámci systém určování kritických prvků upřednostňován přístup „bottom up“, 

který umožňuje postupné určování kritických prvků od regionální úrovně až po 

úroveň evropskou. Rovněž bylo zjištěno, že pouze Německo z vybraných zemí má 

kritéria, vztažená k nemocničnímu zařízení. 

Stěžejní částí práce je návrh systému určování regionálních kritických prvků se 

zaměřením na nemocniční zařízení na základě podrobných výstupů z analytické 

části. Základním stavebním kamenem systému je rámec, který vymezuje základní 

komponenty, jež daný systém determinují (např. prvky či subjekty) či limitují (např. 

právní úprava). Tento rámec rovněž utváří prostředí pro samotný proces určování 

kritických prvků, který musí mít jednoznačně vymezený algoritmus a hodnotící 

kritéria. Proces určování je sestaven z pěti samostatných kroků, které na sebe 

logicky navazují. Po výběru zdravotnického zařízení (krok 1) a identifikaci prvků 

(krok 2) je třetím krokem analýza kritičnosti klíčových prvků. Vstupem do tohoto 

subprocesu musí být seznam klíčových pracovišť daného nemocničního zařízení 

a specifikace zaměření analýzy kritičnosti, která je rovněž podkladem pro navržení 

jednotlivých kritérií. Následujícím krokem je hodnocení kritičnosti klíčových 

pracovišť (krok 4). K hodnocení kritičnosti těchto pracovišť jsou navržena kritéria, 

která vychází z dostupných dat zdravotnických zařízení a analýzy kritérií vybraných 

zemí. Tato kritéria rovněž respektují možnosti a požadavky daných zařízení. Po 
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aplikaci kritérií jsou výsledky hodnocení komparovány s hraniční úrovní kritičnosti, 

která byla předem definována.  

Výstupem celého procesu je určení kritických prvků, tedy seznam kritických 

pracovišť (krok 5). Pro tato pracoviště by měla být následně stanovena opatření 

k zajištění jejich připravenosti. Podstata určení kritických pracovišť spočívá 

v redukci nepotřebného v rámci příbuzných oborů a maximálním využití těchto 

kritických pracovišť k zajištění chodu nemocnice, tedy poskytování zdravotní péče. 

Funkce těchto kritických pracovišť slouží k zajištění chodu pevného jádra 

nemocnice za krizových a mimořádných situací. Pro ověření přístupu je v návrhové 

části práce proveden příklad praktické verifikace formou případové studie na 

Fakultní nemocnici v Ostravě, který dokládá funkčnost tohoto návrhu. 

Závěrem disertační práce lze prezentovat její přínosy v oblasti teoretické, praktické 

a rozvoje vědního oboru. Teoretickým přínosem práce je nejen ucelený přehled 

řešené problematiky sloužící jako podrobný zdroj informací, ale především 

nadefinování postupu určování kritický prvků v systému zdravotnictví. Tento 

postup včetně kritérií byl vytvořen na základě podrobné analytické části práce, a to 

tak, aby komplexně spojoval základní přístupy k určování kritických prvků. Přínos 

pro praxi spočívá ve vytvoření systému pro posuzování a určování kritických prvků 

zdravotnictví, který bude předán k dalšímu možnému využití Ministerstvu 

zdravotnictví ČR, Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví a vybraným 

nemocničním zařízením.  Přínos disertační práce pro vědní obor spočívá v rozšíření 

rámce současného přístupu v oblasti identifikace a určování kritických prvků na 

regionální úrovni. 
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