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ABSTRACT 

VALTA, M. : " Safety studies on electrical equipment in 

power branch": dissertation, Ostrava: VŠB-TU, 2009, 203 pages 

including attachments. 

The dissertation deals with the study of safety in terms of 

risk prevention, using the theoretical foundations of science and the 

design methodology able to quantify the level of risk based on the 

dangers associated with the work environment, the installed 

technology and the human factor. The resulting data obtained from 

the proposed method of quantifying the level of risk are useful, for 

example, to control access to restricted areas on the basis of the 

professional qualifications, training, experience and other 

information necessary to control the level of risk in specific areas. 

Key words: 

danger, risk, dedicated electrical equipment, nuclear power 

plant.  
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ÚVOD 

Při své praxi se často setkávám s problémem nesouladu a 

formalismu při řešení objektivní odpovědnosti zaměstnavatelů při 

prevenci pracovních rizik, kdy jsou řešeny jednotlivé oblasti 

separátně, i když tvoří části jednoho celku. Výsledkem jsou 

duplicitní řešení, která vytvářející nesoulad či přímo rozpor v rámci 

jednotlivých částí systému prevence rizik. Díky specifickému 

náhledu na problematiku, spojujícího pohled revizního technika 

vyhrazených technických zařízení elektrických (dále VTZ-E), 

odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně, 

s pohledem soudního znalce v těchto oborech, vnímám jako 

největší problém právě formálnost prevence rizik jen jako nutné 

plnění legislativních povinností bez konceptuálního přístupu. 

V případě revizí VTZ-E je nezřídka hlavním cílem 

konstatování, že zařízení je schopno bezpečného provozu bez 

ohledu na skutečný stav zařízení a důležitost úkonů revizí 

v systému prevence rizik. Pokud nejsou prováděny revize řádně 

nebo pokud nejsou výsledky revizí řádně vyhodnocovány, není 

systém prevence rizik jako takový funkční, vzhledem k faktu, že 

revize vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) tvoří 

významnou součást v odhalování nebezpečí, která jsou při 

identifikaci rizik plynoucích z jejich provozu zásadní. 

Samotný proces identifikace nebezpečí a vyhodnocování 

rizik tak trpí vadami plynoucími z nefunkčního modelu vazeb 

informačních kanálů a algoritmů řešení opatření pro eliminaci nebo 

omezení nebezpečí souvisejících s nejen provozem VTZ, ale také 

s řízením lidského faktoru v rámci pracovních procesů. Ve své 

disertační práci řeším propojení hlavních oblastí prevence rizik do 

jednotného systematického přístupu, který při aplikaci do již 

funkčních ERP systémů, je schopen zvýšit konformitu procesů 

v rámci všech pracovišť pro účely efektivního, a hlavně 

prokazatelného, řízení tak důležité oblasti, jakou prevence rizik je.  
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Hlavním cílem mé práce je tedy vytvoření komplexní 

metodiky pro signifikantní vyhodnocení úrovně rizikovosti práce 

na vyhrazených elektrických zařízeních, zasazené do kontextu 

primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny v Temelíně. 

Výsledkem navržené metodiky pak je stanovení parametru míry 

celkového rizika pracoviště v souvislosti s prováděnými 

pracovními úkoly, pojmenovaného K3of5, kvantifikovaného 

ukazatele pro komparativní metody procesního řízení úrovně 

bezpečnosti práce, aplikovatelné na všech pracovištích a 

technologiích všemi zaměstnanci, prostřednictvím jednoduché 

implementace do běžných ERP systémů, s využitím dat, kterými již 

tyto systémy z větší části disponují. 

Pro ověření výsledků aplikuji výslednou metodiku na 

vyhrazených elektrických zařízeních, u kterých mohu využít své 

zkušenosti z praxe revizního technika VTZ-E provozovaných v 

rámci primárního okruhu Jaderné elektrárny v Temelíně, kde 

provádím také výkon externí odborně způsobilé osoby v prevenci 

rizik firem I&C Energo, a.s. (dříve O&T Energy, a.s.), Afras 

Energo, s.r.o. a Torola Electronic, spol. s r.o, která poskytla vzorové 

pracoviště k hardwarovému propojení implementovaného ERP 

systému. 

Téma mé disertační práce je řešeno v rámci schváleného 

výzkumného projektu s názvem: „Návrh projektu bezpečnostního 

výzkumu“, jehož hlavním předmětem je aplikovaný výzkum v 

oblasti bezpečnosti občanů a výzkumná podpora připravenosti státu 

v oblasti ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného 

systému, krizového řízení, civilního nouzového plánování a 

kritické infrastruktury. 
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1 HYPOTÉZY A CÍLE DISERTAČNÍ 

PRÁCE 

1.1 Postulování hypotéz 

Stanovení hypotézy, jež lze do určité míry empiricky ověřit, 

bylo provedeno deduktivní metodou na základě více než desetileté 

praxe v oborech prevence rizik a požární ochrany, lektorské 

činnosti a provádění revizí vyhrazených technických zařízení.  

Konkrétní pracoviště se specifickou kombinací místních 

zdrojů nebezpečí, společně s nebezpečími plynoucími 

provozem instalovaných technologií na pracovišti definují 

požadavky na kvalifikaci lidského faktoru, jeho výstroje, nářadí a 

OOPP. 

Základní premisou je, že aplikací všech relevantních 

informací o zdrojích nebezpečí, za použití informačních 

technologií v rámci ERP systémů, bude reálně zvýšena úroveň 

bezpečnosti prováděných prací na konkrétních pracovištích tím, že 

technickými zařízeními pro řízení přístupu na vyhrazená pracoviště 

bude zamezen vstup osobám bez požadované úrovně kvalifikace a 

vedoucí pracovních týmů budou mít přístup k informacím o 

vyhodnocených opatřeních pro eliminaci všech druhů rizik na 

konkrétním pracovišti pro konkrétní pracovní tým v reálném čase, 

včetně vyhodnocení ukazatele úrovně bezpečnosti práce.  

Disertační práce je založena na těchto hypotézách: 

H1: Implementací informací o konkrétních nebezpečích 

na konkrétních pracovištích postupem dle navržené metodiky 

K3of5 do ERP systémů, bude zajištěna prostupnost informací 

ke každému členu pracovního týmu na základě proškolení 

všech účastníků procesu s touto implementací v ERP. 
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Vedle samotné zapracování metodiky K3of5 do ERP 

systému je nutno považovat proškolení jeho uživatelů za 

nejdůležitější část implementace. Na základě konkrétní informační 

gramotnosti zaměstnanců je apriorní zvolit adekvátní časový fond 

pro seznámení a výcvik zaměstnanců a pracovníků v používaní 

nové implementace v rámci jejich stávajícího ERP systému. 

V reáliích společnosti Torola Electronic, spol. s r.o., kde bylo 

testováno fyzické propojení na pracoviště, jde o ERP systém Karát. 

H2: Propojením metodiky K3of5 do hardwarových 

periferií na pracovišti pro řízení vstupu a spouštění zařízení 

dojde k zamezení přístupu neautorizovaných osob do prostorů 

a k ovládání zařízení, což bude mít za následek snížení 

statisticky měřitelných parametrů úrazovosti, nehodovosti a 

skoronehod, či v současnosti  často používaný výraz „incident“ 

podle normy OHSAS. 

Efektivitu implementace metodiky K3of5 do ERP systémů 

je možné kvalitativně zvýšit připojením hardwarových zařízení pro 

identifikaci identity jednotlivých zaměstnanců. Hardwarová 

zařízení, která jsou již dnes schopna interagovat s ERP systémy, 

vyvíjí celá řada výrobců. Tato hardwarová zařízení řeší 

autentifikaci zaměstnanců buď na bázi tzv. Dallas klíčů nebo 

prostřednictvím RFID čipů.  

Pro ověření hypotézy je nutné propojení ERP systému 

s elektromagnetickými zámky pro přístup na pracoviště včetně 

propojení spouštěcích mechanismů zařízení pro ověření, zda 

zaměstnanec, u kterého probíhá autentifikace splňuje všechna 

kritéria pro tuto operaci. Toto ověření bylo provedeno na pracovišti 

ve společnosti Torola Electronic, spol. s r.o. 
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1.2 Cíle studie 

Cíle, které si klade dosáhnout studie, jsou odvozeny 

z postulovaných hypotéz a jejich formulace je následující: 

 

Hlavní cíl 

Návrh komplexní metodiky identifikující všechny 

relevantní aspekty nebezpečí na konkrétních pracovištích v 

energetice. 

 

Dílčí cíle 

1. Kvalifikace identifikovaných aspektů nebezpečí do 

směrného ukazatele rizikovosti pro konkrétní pracoviště 

statickými faktory prostředí a instalované technologie. 

2. Aplikace směrného ukazatele rizikovosti pro konkrétní 

pracoviště statickými faktory prostředí a instalované 

technologie jako požadavků pro složení konkrétních 

pracovních týmů. 

 

Analytická verifikace výsledků studie 

a) Zavedení systémového řízení na základě přístupových 

práv, vyplývající z navržené metodiky propojené v ERP 

systému. 

b) Potvrzení, modifikace nebo vyvrácení postulovaných 

hypotéz. 
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2 IMPLEMENTACE STUDIE 

Studie bezpečnosti práce na vyhrazených elektrických 

zařízeních v energetice má povahu jak kvantitativní, tak 

kvalitativní studie. Zásadní pro vyváženost studie je vyrovnanost 

pozornosti oběma typům zkoumání, vzhledem k tomu, že každý 

z nich do studie vnáší specifické a potenciálně užitečné dimenze. 

Spojením obou typů metodologickou triangulací je možné 

aplikovat údaje z kvalitativní metody k ilustraci kvantitativně 

odvozených závěrů. 

Studie uskutečněná za účelem splnění cílů mé disertační 

práce kombinuje mapující a kauzální výzkum. Při aplikaci 

mapujícího výzkumu se řešitel zorientuje v problematice, která má 

za účel především odhalení ne zcela zjevných konsekvencí. 

Součástí mapujícího výzkumu byla jak determinace problematiky 

se zaměřením na hledání konsekventů při plnění úkolů v oblasti 

prevence rizik a revizí VTZE, tak strukturované rozhovory při 

lektorské činnosti, která vyústila do podoby případových studií. 

Případové studie nebudou analyzovány a hodnoceny individuálně, 

ale budou při studii využity jako základ pro determinaci kauzalit 

mezi stěžejními otázkami mé studie. 

Kauzální část studie si klade za cíl identifikaci 

specifických složitostí konsekvencí, při řešení pracovních úkonů 

v energetice se zaměřením na pracoviště v primární i sekundární 

části jaderných elektráren. Při kauzálním výzkumu je obvykle 

využíváno experimentu k ověření těchto vztahů, nicméně vzhledem 

k omezením plynoucím ze zajištění bezpečnosti kontrolovaného 

pásma jaderných elektráren, bylo využito experimentu ve 

společnosti Torola Electronic, spol. s r.o., a zároveň byly k posílení 

reliability výsledků studie použity techniky kvalitativního 

dotazování ve společnostech I&C Energo a.s. a Afras Energo s.r.o., 

působících na Jaderné elektrárně Temelín.  
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2.1 Strategie studie 

V průběhu systematického studia vymezené problematiky 

při aplikaci dosažených zkušeností byly deduktivní metodou 

stanoveny dvě základní hypotézy, které je možné do určité míry 

empiricky ověřit. Z hypotéz jsem deduktivní metodou odvodil cíle 

studie. Analytikou výsledků studie pak budou jednotlivé hypotézy 

potvrzeny, vyvráceny nebo modifikovány.  

Složitost a komplexita zkoumané problematiky mě vedla 

k využití metodologické triangulace jak při sběru, tak při analýze 

dat ještě před stanovením celkové koncepce výzkumu, jejíž 

definice představuje podstatný metodický krok, schopný výrazně 

ovlivnit získané výsledky studie. 

Při koncepčním návrhu studie byly jako východiska 

položeny následující směrné otázky: 

1. Jak nejvhodněji koncipovat výzkum, aby celkové 

výsledky studie co nejvíce přispěly do diskuse nad 

stanovenými hypotézami a naplnily stanovené cíle? 

2. Jak získat co nejpřesnější průřez problematiky bezpečnosti 

práce na vyhrazených elektrických zařízeních 

v energetice? 

3. Jakou formou a z kterých úhlů zkoumat problematiku 

bezpečnosti práce na vyhrazených elektrických zařízeních 

v energetice? 

4. Jak ověřit interakce jednotlivých prvků problematiky a 

jejich kvantifikaci? 

5. Jak co nejvhodněji provázat jednotlivé části výzkumu, aby 

synergicky podpořily plnění stanovených cílů? 

Na základě výše položených otázek jsem stanovil 

následující celkovou koncepci studie bezpečnosti práce na 

vyhrazených elektrických zařízeních v energetice. 



 14 

1. Provedení Výzkumu I., bylo na základě vlastního návrhu 

koncepce a uskutečnění šetření. Část A studie obsahuje 

sumář vlastního šetření zkoumání problematiky 

bezpečnosti práce při zajišťování úkolů v oblasti prevence 

rizik a revizí vyhrazených elektrických zařízení ve 

společnostech I&C Energo, a.s. a Afras Energo, s.r.o., 

působících na Jaderné elektrárně Temelín. 

2. Provedení Výzkumu II., bylo na základě zkoumání 

výsledků implementace metodiky K3of5 do ERP systému 

společnosti Torola Electronic, spol. s r.o., při využití 

hardwarových prvků na pracovišti pro autentifikaci vstupu 

a ovládání. 

 

Obrázek č. 1 – Celková koncepce studie 

2.2 Plán výzkumu I. 

Vlastní řešení první části výzkumu jsem rozdělil do tří 

hlavních etap: 

1. Přípravná etapa. 

2. Zkušební etapa. 

3. Etapa hlavní části výzkumu: 
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a) Fáze A – formou kvalitativních rozhovorů 

s vedoucími manažery. 

b) Fáze B – kvalitativní dotazování formou řízených 

strukturovaných rozhovorů při lektorské činnosti 

 

Obrázek č. 2 – Plán výzkumu I. 
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2.2.1 Sestavení dotazníků sběr dat 

Pro účely kvantitativního sběru dat jsem sestavil dva 

dotazníky, které tvoří přílohy A a B této studie. Dotazníky jsem 

v rámci lektorské činnosti na JE Temelín aplikoval na vzorku 60 

respondentů ze společností I&C Energo, a.s. a Afras Energo, s.r.o. 

v rámci fáze B) Výzkumu I. 

Obsahem dotazníku A jsou koncipované vnější vlivy pro 

pracoviště a obsahem dotazníku B) jsou druhy nebezpečí plynoucí 

z instalované technologie na pracovištích, které jsem sestavil na 

základě syntézy výsledků kvalitativních rozhovorů fáze A) 

Výzkumu I. 

Respondenti vyhodnotili na základě svých zkušeností při 

údržbě VTZ-E: 

• u dotazníku v příloze A) subjektivní nebezpečnost 

prostředí seřazením podle nebezpečnosti tak, že měl 

nejnebezpečnější vliv mít hodnotu 1 a nejméně 

nebezpečný vliv měl mít hodnotu 25,  

• a u dotazníku v příloze B) druhů nebezpečí 

instalované technologie, přičemž nejnebezpečnější 

druh měl mít hodnotu 1 a nejméně nebezpečný druh 

nebezpečí měl mít hodnotu 6. 

Získaná data budou sloužit pro určení koeficientů 

nebezpečnosti jednotlivých vnějších vlivů prostředí v případě 

dotazníku A) a nebezpečnosti druhů nebezpečí instalované 

technologie v případě dotazníku B). 
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2.3 Plán výzkumu II. 

Výzkumnou část II. jsem rozdělil do dvou hlavních etap: 

1. Přípravná etapa. 

2. Etapa hlavní části výzkumu – zaměřená na problémy 

a nedostatky nově navržené metodiky K3of5 na 

vytypovaném pracovišti společnosti Torola Electronic, 

spol. s r.o. 

 

 

Obrázek č. 3 – Plán výzkumu II. 
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3 SESTAVENÍ METODIKY K3OF5 

Na základě vlastních zkušeností a výsledků metodologické 

triangulace kvalitativních a kvantitativních metod sběru a analýzy 

dat, získaných ve Výzkumu I., jsem sestavil model metodiky 

z hlediska faktorů ovlivňujících bezpečnost práce na konkrétním 

projektu údržby nebo instalace VTZ-E v rámci JE Temelín, zjištění 

vzájemných vztahů a určení podílových koeficientů nebezpečnosti 

vlivů v rámci jednotlivých faktorů. 

Koncept metodiky K3of5 lze vizualizovat v přirovnání klíče 

a zámku, kdy statické faktory prostředí a instalované technologie 

vytváří podmínky v nastavení úrovně pracovních týmů a jejich 

výbavy, podobně jako zámek vytváří juxtapozicí západek 

podmínky pro otevření jen určitou kombinací, která je nastavená 

v klíči, kterým lze zámek otevřít. 

 

Obrázek č. 4 – Vizualizace konceptu metodiky K3of5. 
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Vazby ze statických faktorů definují podmínky na všechny 

dynamické faktory, které ovlivňují bezpečnost prováděných 

prací a zároveň používání konkrétních pracovních strojů, nářadí 

a OOPP kladou podmínky na lidský faktor, který je z hlediska 

vazeb uprostřed jakési pomyslné sítě povinností a podmínek pro 

provádění konkrétních pracovních úkonů: 

 

 

Obrázek č. 5 – Vizualizace parametrických vazeb metodiky K3of5 
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Obrázek č. 6 – Logické schéma implementace metody K3of5 
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4 DISKUSE VÝSLEDKŮ PRÁCE 

4.1 Posouzení validity navržené metodiky 

Validitu použitých kvantitativních metod jsem ověřil Kendallovým 

koeficientem konkordance, který potvrdil, že nedošlo k falešně 

pozitivnímu závěru testu (chyba I. druhu) a to, že nedošlo k falešně 

negativnímu závěru testu (chyba II. druhu), kde nulová hypotéza je 

tvrzení o neznámých vlastnostech rozdělení pravděpodobnosti 

sledované náhodné veličiny (vzhledem k cílové skupině 

parametrů). Ověřením validity bylo potvrzeno, že hypotézy o 

nezávislosti statistických dat hypotéz H0 byly potvrzeny. 

Posouzení validity v kvalitativním výzkumu, jež je stěžejní 

částí navrhované metodiky, vychází z ověření platnosti 

postulovaných hypotéz, který byl posouzen experimentálně na 

reálných pracovištích. 

H1: Implementací informací o konkrétních nebezpečích 

na konkrétních pracovištích postupem dle navržené metodiky 

K3of5 do ERP systémů, bude zajištěna prostupnost informací 

ke každému členu pracovního týmu na základě proškolení 

všech účastníků procesu s touto implementací v ERP. 

H2: Propojením metodiky K3of5 do hardwarových 

periferií na pracovišti pro řízení vstupu a spouštění zařízení 

dojde k zamezení přístupu neautorizovaných osob do prostorů 

a k ovládání zařízení, což bude mít za následek snížení 

statisticky měřitelných parametrů úrazovosti, nehodovosti a 

skoronehod, či v současnosti často používaný výraz „incident“ 

podle normy OHSAS. 

Platnost obou hypotéz byla výsledkem experimentu 

přesvědčivě potvrzena, čímž byla ztvrzena validita navrhované 

metodiky.  
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4.2 Náročnost aplikace metodiky 

Nejnáročnější částí aplikace metodiky je její implementace 

do ERP systému. Po úspěšné implementaci metodiky K3of5 do 

libovolného ERP systému, je uživatel provázen při zadávání dat o 

jednotlivých faktorech nebezpečí návodnými formuláři a samotné 

gró výpočetní a komparativní části metodiky je prováděno ERP 

systémem a prostředky výpočetní techniky. 

Před samotným vkládáním dat do ERP systému 

obsluhujícího metodiku K3of5, je nutné, vzhledem k minimálním 

odborným předpokladům na uživatele, zajistit nebo provést jeho 

proškolení, ke kterému je třeba při aplikaci metodiky také přihlížet. 

Na základě zkušeností z experimentální části při Výzkumu II. je 

časová náročnost školení uživatele k obsluze metodiky K3of5 cca 

240 minut. 

Časová náročnost samotné aplikace na konkrétní pracoviště, 

technologie a pracovní týmy, včetně nářadí a OOPP, vychází 

z množství strojů, množství používaných nástrojů, osobních 

ochranných pracovních prostředků a počtu členů pracovních týmů. 

Pro každé testovací pracoviště byla tato náročnost různá 

a pohybovala se od cca 120 minut u testovacích pracovišť II. a III., 

až po cca 180 minut u testovacího pracoviště I. a to včetně časové 

náročnosti na detailní studium průvodní dokumentace od výrobců 

zařízení 

a projektové dokumentace objektů. 

Časová náročnost proškolení zaměstnanců používajících 

ERP systém s aplikací metodiky K3of5 je na základě 

experimentální zkušenosti cca 90 minut. 

Jak jsem předeslal v úvodu, je časově nejnáročnější samotná 

aplikace metodiky do stávajícího ERP systému, která závisí na 

složitosti softwarového prostředí. U testovacího ERP Karát šlo o 

cca 12 normohodin.  
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4.3 Posouzení využitelnosti navržené metodiky 

K3of5 

Praktická využitelnost navržené metodiky K3of5 byla 

ověřena experimentálně na konkrétních reálných pracovištích. 

Využitelnost je zejména v prostupnosti informací 

o konkrétních nebezpečích na konkrétním pracovišti v rámci ERP 

systému při každém procesním úkonu jak vstupu na vyhrazená 

pracoviště, nebo zahájení obsluhy strojních zařízení na terminálu 

ERP systému.  

Další dimenzí využitelnosti je verifikace splnění tzv. 

parametrických požadavků pro zadaný úkon, které jsou definované 

legislativními požadavky plynoucími z konkrétních nebezpečí na 

konkrétních pracovištích, které po implementaci do ERP a při 

aplikaci magnetických zámků u vstupů na pracoviště nebo u 

spouštěčů strojů, reálně snižují vznik nebezpečné situace. 

Praktická aplikace navržené metodiky K3of5 již v návrhové 

fázi ERP systémů je schopna snížit množství odborných a 

kontrolních požadavků, kladených na vedoucí zaměstnance při 

řízení jejich podřízených zaměstnanců a pracovníků z hlediska 

bezpečnosti práce na zvládnutelnou a prokazatelnou úroveň. 

Po aplikaci metodiky, obsahující bodový systém pro 

přestupky v oblasti bezpečnosti prováděných prací, prokazatelně 

vzrostla disciplinovanost zaměstnanců a zároveň byla výrazně 

omezena úrazovost na testovacích pracovištích. 
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4.4 Přínosy disertační práce 

Po verifikaci stanovených cílů provedených Výzkumem I., 

na pracovištích primární i sekundární části JE praktickým 

experimentem provedeným Výzkumem II., na testovacích 

pracovištích společnosti Torola Electronic, spol. s r.o., je možné 

konstatovat, že disertační práce splnila jak stanovené cíle, tak 

očekávání.  

Přínosy disertační práce jsem rozdělil do následujících tří 

oblastí. 

4.4.1 Přínosy pro vědu 

• Návrh jedinečné a původní metodiky, integrující 

dosud separátně řešené oblasti při provozu VTZ-E. 

• Jedinečná data statistického výzkumu na vzorku 60 

respondentů dotazníkovou metodou ve Výzkumu I., 

v oblasti bezpečnosti práce prováděných údržbových 

prací VTZ-E na primární i sekundární části Jaderné 

elektrárny Temelín.  

• Posouzení validity metodiky na základě experimentu 

v rámci Výzkumu II. 

4.4.2 Přínosy pro obor 

• Syntéza a interpretace poznatků získaných při 

podrobné rešerši, dále využitelná jak ze studijního, tak 

pedagogického směru.  

• Determinování vzájemných vazeb mezi prostředím a 

instalovanou technologií, v souvislosti s lidským 

faktorem, jeho nástroji a OOPP. 
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4.4.3 Přínosy pro praxi 

• Vývoj komplexní metodiky pro vyhodnocení 

bezpečnosti konkrétních pracovišť a konkrétních 

pracovních týmů s možností implementace do 

stávajících ERP systémů. 

• Zpracování metodiky pro autorizaci úkonů a procesů 

v rámci ERP systémů s propojením datových a 

zabezpečovacích hardwarových prvků. 
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5 ZÁVĚR 

Dnešní hektická doba klade na všechny oblasti lidské 

činnosti stále vyšší požadavky stran množství i složitosti úkolů, 

které musí zohledňovat. Při plnění pracovních úkolů jsou to, kromě 

požadavků na kvalitu odvedené práce, také požadavky na plnění 

legislativních povinností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, které enormně zatěžují vedoucí zaměstnance řídící 

pracovní týmy.  

Každý vedoucí zaměstnanec je odpovědný nejen za to, že 

všechny osoby z jeho pracovního týmu budou zdravotně, psychicky 

a odborně způsobilí požadovaný pracovní úkon provést, ale také za 

technické a ochranné parametry pracovních nástrojů, nářadí a 

osobních ochranných pracovních prostředků v souvislosti 

s nebezpečími, které na jeho podřízené působí z hlediska 

pracovního prostředí, ale také instalovaných technologických 

celků, které jsou na pracovišti umístěny.  

Každá lidská bytost má právo na ochranu zdraví a života, 

které mu garantuje základní Listina práv a svobod, s bližšími 

požadavky definovanými v zákonech. To, jak je ochrana zdraví a 

života zajišťována v souvislosti s plněním pracovních úkolů, nejen 

v oblasti VTZ-E, do značné míry vyplývá z identifikace nebezpečí 

a vyhodnocení rizik, které na konkrétních pracovištích vytváří 

jejich specifickou kombinaci, a tu musí zaměstnavatel a jím 

pověření vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení dokázat co 

nejúčinněji minimalizovat.  

Má studie se zabývá konceptualizací a algoritmizací 

identifikace nebezpečí a vyhodnocení konkrétních rizik tak, aby 

vedoucím zaměstnancům odpovědným za bezpečné provádění 

prací, byl dán účinný nástroj, díky kterému budou schopni svým 

rozsáhlým povinnostem obhajitelně dostát z hlediska provádění 

specifických úkonů v energetice, konkrétně na pracovištích JE 

Temelín. 
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Studii jsem rozdělil do sedmi na sebe navazujících celků. 

V úvodní části jsem provedl rešerši odborné literatury, 

normativních právních aktů a technických norem, ze kterých jsem 

při studii vycházel. V druhé části popisuji stávající stav se 

zaměřením na shrnutí postupů jak z hlediska prevence pracovních 

rizik, doplněnou o koncept určování vnějších vlivů prostředí pro 

výběr a instalaci VTZ-E, vyhodnocování nebezpečí plynoucích ze 

strojů a technologií, tak z hlediska posuzování zdravotní a 

psychologické způsobilosti zaměstnanců v jaderné energetice, či 

systém ověřování odborné způsobilosti.  

V třetí části jsem postuloval hypotézy a cíle studie, v čtvrté 

části jsem popsal postupy a metody, které jsem při studii použil. 

Pátá část obsahuje implementaci studie, kterou jsem rozdělil do 

dvou výzkumů, jejichž výsledky jsem prezentoval ve šesté části. 

První výzkum probíhal na pracovištích JE Temelín a výsledkem byl 

konceptuální návrh jedinečné metodiky K3of5, spojující stávající 

postupy pro určování vnějších vlivů prostředí pro návrh a instalaci 

VTZ-E s vyhodnocováním rizik na strojních zařízeních, 

vycházející z vyhodnocení statisticky získaných dat výzkumu na 

primární i sekundární části Jaderné elektrárny Temelín, tvořící tzv. 

statická nebezpečí, deklarující parametry z hlediska bezpečnosti při 

práci na VTZ-E pro pracovní týmy, jejich nástroje a osobní 

ochranné pracovní prostředky. Metodika jedinečným způsobem 

spojuje vyhodnocení splnění těchto statických parametrů 

pracovními týmy se zavedením bodového systému, inspirovaného 

bodovým systémem při provozu na pozemních komunikacích a 

systémem vyhodnocení parametrických požadavků na technickou 

konstrukci, ochranné vlastnosti nástrojů, nářadí a OOPP 

v souvislosti s jejich technickým stavem. To vše způsobem, který 

umožňuje vyhodnotit, zda dynamické faktory pracovních týmů jsou 

dostačující pro bezpečné splnění pracovních úkolů na konkrétních 

pracovištích.  

Pro prověření nové metodiky jsem provedl druhý výzkum, 

tvořící sedmou část studie, na pracovištích s technickou 
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připraveností pro její implementaci do ERP systému, včetně 

propojení s potřebnými hardwarovými periferiemi, ve výrobním 

závodě společnosti Torola Electronic, spol. s r.o., který ověřil 

platnost hypotéz a splnění cílů studie.  

Má studie spojila dosud separátně řešené oblasti do 

komplexního vyhodnocovacího postupu, implementovatelného do 

ERP systémů a aplikací tohoto přístupu v dalších oblastech lidské 

činnosti je možné na její výsledky navázat. Další aplikace je 

perspektivně možná například v logistice, kde je možné zavést 

datovou interakci statických skladovacích systémů s dynamickými 

manipulačními prostředky.  
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