
Oponentní posudek 

na doktorskou disertační práci „Studie bezpečnosti práce na 

vyhrazených elektrických zařízeních v energetice“             p. 

Ing. Bc. Miroslava Valty, MBA na VŠB - TUO, FBI 

Jak je již z názvu patrno práce se zabývá problematikou 

bezpečnosti práce na vyhrazených elektrických zařízení se 

specifikou  rizik v JE Temelín, tj. zařízení se zvýšenou mírou 

ohrožení zdraví a bezpečnosti osob, majetku, která podléhají 

státnímu odbornému dozoru. 

DP má 203 str. s 10 obr., 4 grafy, 54 tab., 2 přílohami;její 

obsah je správně členěn, viz následující části práce: 

- Název DP:je dostatečně výstižný, 

- Abstrakt: v češtině a angličtině (Abstract) stručně 

charakterizuje zaměření DP a její výsledky. Klíčová slova 

jsou za Abstraktem a v angličtině za Abstract logicky 

členěna, 

- Čestné prohlášení a souhlas se zveřejněním: má potřebné 

náležitosti, 

- Předmluva: charakterizuje mj. cíl studie. 

- Připomínky: 

1. téma studie není řešeno v souvislosti s výzk. projektem 

„Bezpečnost občanů – krizové řízení“, jak je zde chybně 

uvedeno. 

- Obsah + seznam tabulek, seznam ilustrací (obrázků), seznam 

použitých zkratek: OK, 

- Úvod: stručně vysvětluje účel studie, její cíle a ověření 

výsledků. 

2. opět je chybně uvedeno, že „téma DP je řešena v rámci 

schváleného výzk. projektu s názvem „Návrh projektu 

bezpečnostního výzkumu“.  

- Rešerše literatury a norem (kap. 1): je stručnou 

charakteristikou nalezených/uváděných pramenů odborné 

literatury (podk. 1.1). s. 18-20, normativních právních 

aktů (podk. 1.2), s. 20 – 25,  technických norem (podk. 

1.3), s. 26 -32. 

3. mezi prameny rešerše nejsou výzkumné zprávy. To je dosud 

přetrvávající nedostatek v ČR na rozdíl od vyspělých 

západních zemí. Nelze se již vymlouvat na nedostupnost 

výzk. zpráv. Např. VÚBOP, v.v.i. provádí systematický 

výzkum v oblasti bezpečnosti práce a na svých web 

stránkách  má citaci mj. 51 výzkumných projektů řešených 

v uplynulém období, 

4. rozbor literární rešerše z pramenů EU, USA a V. Británie 

se jeví ne zcela vyčerpávající „State of art“ dotčené 

problematiky,  
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5. některé normy v textu nemají uveden plný název 

(bibliografii), viz např. ČSN EN 795, ČSN EN 517, ČSN EN 

12623 na s. 18, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18 001,viz s. 33,  

nebo není uvedeno jejich české vydání: ČSN EN ISO 9001:2016,  

ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN 73 

2604:2012. 

 - Popis stávajícího stavu (kap. 2): 

- s podkapitolami: 2.1 Bezpečný podnik, 2.2 Prevence 

pracovních rizik, 2.3 Vnější činitelé prostředí, s členěním 

na: 2.3.1  …teploty okolí, 2.3.2 ….atmosférické podmínky v 

okolí, 2.3.3  …nadmořské výšky, 2.3.4 …výskyt vody, 2.3.5 

…výskyt pevných těles, 2.3.6 … výskyt korozivních 

znečisťujících látek, 2.3.7 …mechanické rázy, 2.3.9 ….výskyt 

rostlinstva nebo plísní, 2.3.10 … výskyt živočichů, 2.3.11 

…elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující 

působení, 2.3.12  intenzita slunečního záření, 2.3.13 … 

seizmické účinky, 2.3.14 blesková úroveň a blesková hustota, 

2.3.15 pohyb vzduchu, 2.3.16 - vítr, 2.3.17 …schopnosti 

osob, 2.3.18  kontakt osob s potenciálem země, 2.3.19 

podmínky úniku v případě nebezpečí, 2.3.20 …povaha 

zpracovávaných nebo uskladněných materiálů, 2.3.21 …stavební 

materiál  konstrukce budovy a 2.3.22 …konstrukce budovy. U 

všech uvedených vnějších činitelů jsou správně podle ČSN 33 

2000-5-51 – část 1 v tabulkách uvedeny příslušné specifikace 

jednotlivých činitelů, jejich kód a charakteristika. 

 6. projednal autor DP oprávněnost nedostatků, které uvádí na 

str. 35(chybějící provázanost systému identifikace a 

vyhodnocení rizikových faktorů, formálnost namátkových 

kontrol bezp. techniky ČEZ v JE, problémy u zaměstnanců 

provádějících montáž, servis, údržbu a opravy na elektr. 

zařízeních v JE)s podnikovým Útvarem BOZP a příslušným 

bezpečnostním technikem? 

7. Proč mezi vnějšími činiteli nejsou též:                 - 

„teroristický atak“, - „vnější technická porucha (mimo 

jednotlivý provoz nebo zcela mimo JE)“ 

 2.4 Místní podmínky na pracovišti s členěním na 2.4.1 Výška 

nebo volná hloubka, 2.4.2 Doprava materiálů a komunikace, 

2.4.3 Podlaha pracoviště s klasifikací a kódy v tabulkách, 

2.5 Instalovaná technologie s členěním na 2.5.1 Mechanická 

nebezpečí, 2.5.2 Elektr. nebezpečí, 2.5.3 Tepelné nebezpečí, 

2.5.4 Nebezpečí hluku, 2.5.5 Nebezpečí vibrací, 2.5.6 

Nebezpečí záření, 2.5.7 Nebezpečí materiálů/látek, 2.5.8 

Ergonomická nebezpečí, opět s klasifikací a kódy 

v tabulkách,  
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2.6 Lidský faktor s členěním na 2.6.1 Zdravotní způsobilost, 

2.6.2 Psychická způsobilost, 2.6.3 Odborná způsobilost, 

2.6.4 Praxe a zkušenost, 2.6.5 Oprávnění a pověření, 2.6.6 

Disciplinovanost a chybovost. 

8. Vysvětlete klasifikace nebezpečí pracoviště ve výšce nebo 

hloubce s kódy PV1 až PV4, když NV č. 362/2005 Sb v § 3 

uvádí jako hraniční výšku/hloubku pouze 1,5 m. 

9. Jak jsou zohledněny v rámci 2.6 chyby externí 

obsluhy/personálu (mimo dotčené pracoviště nebo mimo JE)a 

chyby managementu a dokumentace řízení?  

- Hypotézy a cíle DP (kap. 3.): obě postulované hypotézy H1 a 

H2 v podkap. 3.1 jsou defacto předpokládanými výsledky 

studie. Obě hypotézy jsou reálné a empiricky 

verifikovatelné v úzké spolupráci s podnikem provozujícím 

ERP systém (Enterprise Resource Planning), tj. podnikový 

informační systém). 

Podkap. 3.2 formuluje hlavní cíl a dva dílčí cíle DP, které 

jsou v relaci s uvedenými hypotézami H1 a H2. DP plánuje 

správně analytickou verifikaci výsledků studie potvrzením, 

modifikací nebo vyvrácením výše zmíněných hypotéz. 

- Metodika studie disertační práce (kap. 4)specifikuje 

metodolog. Přístup k řešení cílů DP. Oprávněně volí 

metodologii triangulace kombinující kvalitativní a 

kvantitativní metody (podkap. 4.1 – 4.3). V podkap. 4.4 

uvádí použité metody sběru dat pro kvalitativní část 

výzkumu (zúčastněné pozorování a kvalitat. rozhovor 

s respondentem), techniky kvalitat. rozhovoru vč. tzv. 

brainstormingu a aplikace předem připravených dotazníků. 

V podkap. 4.5 jsou vybrány metody sběru dat pro 

kvantitativní část výzkumu, vč. metody pozorování, 

rozhovoru, dotazníku a experimentu. 

10. Zvažoval autor využití známých, v praxi ověřených 

technik TOR (Technic of Operations Review) a THERP 

(Technique for Human Error Rate Prediction)?  

Podkap. 4.6 uvádí metody a techniky analýzy dat 

kvalitativní (m. generování Glosera a Strausse) a 

kvantitativní (statist. analýza s výpočty absolutní a 

relativní četnosti jednotlivých nebezpečí k analýze výzkumu 

I a Kendallův koef. konkordance k hodnocení shody více než 

2 pořadí (objektů) u n respondentů. Statistickou významnost 

ověřuje testem významnosti pomocí kritéria „χ2- Chý-kvadrát“ 

pro hladinu významnosti 0,05. K vyšší názornosti plánuje 

prezentovat výsledky v sloupcových, pruhových a výsečových 

grafech, což je inženýrský přístup. 
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Citované vzorce s vysvětleními a návrh tabulek rozdělení 

četností a více pořadí (objektů) a respondentů pro výpočet 

výše uvedeného koeficientu jsou správné. 

11.Proč autor volil pro test významnosti 𝜒2 –test a ne 

např. Kolmogorův- Smirnův test či Wilcoxonův test? 

   - Implementace studie (kap. 5). Uvádí strategii studie 

s pracemi členěnými do výzkumu I a II. Specifikuje plán 

výzkumu I (podkap. 5.2) pomocí plovoucího diagramu 

s názorným vyznačením prací v přípravné, zkušební a hlavní 

etapě řešení členěné do fází A a B. Dále zde odkazuje na dva 

dotazníky: v příl. A ke stanovení podílových koef.  

nebezpečnosti vlivů prostředí (25 činitelů) na bezpečnost 

prováděných prací, v příl. B/ k určení podílových koef. 6 

druhů nebezpečí instalované technologie na bezpečnost 

prováděných. Prací. V samostatné tabulkách dále uvádí celkem 

11 vnějších a vnitřních činitelů, které mohou ovlivňovat 

bezpečnost s přidělenými kódy vlivu a celkem šest druhů 

nebezpečí provozované technologie opět s přidělenými kódy 

nebezpečí (druhá tabulka). Časový plán studie od r. 2010 

(rozbor liter. rešerše)do 29. 8. 2017 (obhájení DP před 

komisí katedry BI)se jeví úměrný, neboť autor realizoval 

výzkum sám a při zaměstnání. 

- Prezentace výsledků výzkumné činnosti (kap. 6):  Jsou 

charakterizovány výsledky výzkumu (podkap.6.1),   

vyhodnoceny skladby a vazby vzorových pracovišt  A) a B) 

v rámci fáze A (podkap. 6.2) vč. popisu reaktorového sálu  

JE (kontejnmentu, reaktor. šachty, havar. sprchování, 

zavážení paliva) a strojovny bloku (vzor. pracoviště B) 

(turbogenerátor, parní turbína, separátor). 

 12. Podle namátkové kontroly je techn. popis  na str. 98-102 

v několika částech zastaralý. Od r. 2014 došlo v JE ke 

změnám, např.  nomin. tepelný výkon reaktoru VVER 1000, typ 

V320 je od r. 2014 3120 MWt, mostový jeřáb má nosnost 

320 000 kg, turbogenerátor má  výkon 1080 MWe, parní turbína 

má průtok páry při 100 % výkonu 5595,6 t/h, některé techn. 

popisy konstrukcí nejsou úplné,…  

- V podkap. 6.3 je vysvětlení případové studie na 6 

respondentech z vybraných pracovišť JE, v podkap. 6.4 autor 

uvádí způsob sestavení metodiky K3of5 s parametrickými 

vazbami: 

-statického faktoru prostředí (podk. 6.4.1)s analýzou 

kvant. dat pomocí PKNV (podílového koeficientu 

nebezpečnosti vlivu), NV (Nebezpečnost jednotlivého vlivu), 

PKNTV (podílový koeficient nebezpečnosti třídy vlivu), PTV 

(počet tříd vlivu (TV)), NTV (nebezpečnost třídy vlivu 
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faktoru prostředí), NTVP (nebezpečnost třídy vlivu 

prostředí) a KFP (celkový koeficient nebezpečnosti faktoru 

prostředí) 

Vysvětluje a uvádí statist. data výzkumu I vlivu prostředí 

v samostatných tabulkách:  

- pro 1 až 60 oslovených respondentů asignovaná pořadí 

vlivu nebezpečí k jednotlivým kódům vlivu AA- AP, 

- vyhodnocení četností asign. pořadí respondentů podle 

vlivu nebezpečí k jednotlivým kódům vlivu AA-AP, 

- pořad. čísla  vlivu 1 – 25 podle hodnot PKNV, NV, PKNTV, 

NTV a NTVP pro jednotlivé  kódy tříd vlivu prostředí. 

Názorné jsou diagramy závislosti PKNV a NV na vlivech 

prostředí (podle kodů vlivů) a NTVP na třídách vlivu 

prostředí (podle jejich kódů). Správnost výpočtu celkového 

koeficientu faktoru prostředí byla ověřena na vzorových 

příkladech  A) (reaktor. sál) a B) (strojovna JE), 

- statického faktoru instalované technologie (podk. 6.4.2) 

s analýzou dat pomocí PKND (podílový koeficient nebezpečí 

druhu), ND (nebezpečnost druhu nebezpečí faktoru 

technologie), PKNTD (podílový koeficient nebezpečnosti 

třídy druhu nebezpečí u faktoru technologie), PTN (počet 

tříd nebezpečí (TN)), NTD (nebezpečnost třídy druhu 

nebezpečí u faktoru technologie) a NTDT (nebezpečnost třídy 

druhu instalované technologie), KT (koeficient 

nebezpečnosti faktoru konkrétní technologie) a KFT (celkový 

koeficient  nebezpečnosti faktoru prostředí).   

Vysvětluje a uvádí statist. data výzkumu I vlivu 

technologie v samostatných tabulkách:  

- pro 1 – 60 respondentů asignovaná pořadí druhu nebezpečí 

s kódy NO, NE, NV, NZ, NL a NR s vyhodnocením četností 

(absolutní a relativní) a pořadí vlivu na základě četnosti, 

-vyhodnocení četnosti (absolutní, relativní) asignovaných 

pořadí vlivu pro jednotlivé NM, NE, NV, NZ, NL a NR 

- s pořad. čísly druhu nebezpečí technologie podle kódu 

třídy druhu nebezpečí  a hodnot PKND, ND, PKNTD, NTD a NTDT 

pro jednotlivé  kódy tříd nebezpečí technologie. Názorné 

jsou diagramy závislosti PKND a ND na druzích nebezpečí 

technologie (podle kódů nebezpečí) a NTDT na třídách druhů 

nebezpečí technologie (podle jejich kódů). Správnost 

výpočtu koeficientu nebezpečnosti technologie byla ověřena 

na  vzorovém příkladu A(reaktor. sál), a příkladech B( 

(strojovny JE, parní turbíny a turbogenerátoru) 

13. Uvádění výsledků analýz na 9 desetinných míst není 

odůvodnitelné, když se liší již na prvním des. místě (při 

zaokrouhlování na jedno deset. místo postačuje dílčí 

výsledky uvádět na 2 deset. místa). 



6 
 

- dynamicky ovlivňovaného lidského faktoru (podk. 6.4.3): 

Zavádí vztahy pro výpočet:- PKLF (parametrický koeficient 

lidského faktoru) z KZZLF (koeficient zdravotní 

způsobilosti lidského faktoru), KPZLF (koeficient psychické 

způsobilosti lidského faktoru), KOZLF (koeficient odborné 

způsobilosti lidského faktoru) a KAPLF (koeficient 

autorizace a pověření lidského faktoru), 

- počtu trestních bodů za přestupek z KNPLF (koeficient 

nebezpečnosti přestupku lidského faktoru), KFP (celkový 

koeficient nebezpečnosti faktoru prostředí) a KFT (celkový 

koeficient nebezpečnosti faktoru technologie),     - ABSLF 

(aktuální bodový vztah lidského faktoru), - KDLF 

(koeficient disciplíny lidského faktoru) z ABSLF, -  a KLF 

(celkový koeficient lidského faktoru)z PKLF a KDLF, 

- dynamicky ovlivňovaného faktoru pracovních strojů a 

nářadí (podk. 6.4.4): k hodnocení zavádí vztahy pro 

výpočet: - PKFPSN (paramaterický koeficient faktoru prac. 

stroje a nářadí) z jednotlivých PPFPSN (parametrický 

požadavek faktoru prac. stroje a nářadí), - a KFPSN 

(celkový koeficient faktoru prac. strojů a nářadí)z KTSPSN 

(koeficient kontroly technického stavu prac. strojů a 

nářadí) a PKFPSN, 

- dynamicky ovlivňovanýého faktoru ochranných zařízení a 

OOPP ( podk. 6.4.5): potřebnou úroveň osobních ochranných 

prac. prostředků (OOPP)hodnotí pomocí výpočtem PKFOOPP 

(celková hodnota  parametr. koeficientu faktoru OOPP) 

z jednotlivých PPOFOOPP (parametr. požadavek ochranného 

faktoru OOPP), 

- celkového vyhodnocení úrovně rizikovosti bezpečnosti 

práce, K30f5 (podk. 6.4.6): je realizováno součinem LHR, 

KLF, KFPSN a KFOOP,  

když je LHR (limitní hladina rizikovosti) je vypočtena  

součinem KFP (celk. statický koeficient prostředí) a 

KFT,viz výše. Pro možnost vstupu do vyhrazených prostor 

nebo spuštění technologie je stanovena limitní podmínka, že 

K30f5 ≤ LHR. Tato podmínka má být zapracovaná do ERP. 
- Logické schéma implementace metody K30f5 (podk. 6.5): 

Schema prokazuje komplexnost a návaznost postupů hodnocení  

rizik bezpečnosti práce ke stanovení K30f5. 

- Ověření výsledků (kap. 7):  

V rámci studie byly ověřovány výsledky: 

- Výzkumu I vyhodnocením údajů z dotazníků A pro vlivy 

prostředí (podk. 7.1.1) pomocí vypočteného koeficentu 

konkordance rk s testem významnosti „chý-kvadrát“ pro 

hladinu významnosti 0,05. Nulová hypotéza H0  byla 

potvrzena porovnáním vypočtené hodnoty s tabulkovou 

hodnotou chý-kvadrátu pro n-1 stupňů volnostti vynásobeného 
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0,95. Dále byly ověřeny výsledky z dotazníků B pro druhy 

nebezpečí technologie (podk. 7.1.2) opět pomocí vypočteného 

koeficentu konkordance rk s testem významnosti „chý-kvadrát“ 

pro hladinu významnosti 0,05. Nulová hypotéza H0  byla 

potvrzena porovnáním vypočtené hodnoty s tabulkovou 

hodnotou chý-kvadrátu pro n-1 stupňů volnostti vynásobeného 

0,95. 

- Výzkumu II experimentálně (podk. 7.2)k ověření hypotéz H1 a 

H2: Autor realizoval experiment v úzké spolupráci se spol. 

s r.o. Torola Electronic, ve Frenštátě pod Radhoštěm na 3 

pracovištích se SW ERP Karát s terminály traceability 

výroby WFMS-IP (podk. 7.2.1). Hypotézy H1 a H2 byly  

ověřeny porovnáním statist. ukazatelů přestupků a incidentů 

(používání OOPP,technolog. a bezpečn. postupy, 

neautorizované operace, „skoronehody“, nehody  a úrazy)v 

samostatných tabulkách za období 2013-2014 (před 

implementací K30f5) a 2015-2016 (po implementaci). 

Výsledek, cca 50 % snížení stat. ukazatelů potvrdilo 

platnost výše uvedených hypotéz. 

- Diskuse výsledků práce (kap. 8): výše uvedené výsledky 

potvrzují validitu metodiky K3of5. Lze souhlasit 

s náročností implementací metodiky do ERP systému 

podniku/pracoviště (podk. 8.1,8.2 a 8.3). Metodika kompexně 

identifikuje a hodnotí relevantní vlivy nebezpečí 

v energetice, tj. hlavní cíl byl splněn. Navržené postupy  

aplikace směrného ukazatele rizikovosti se zohledněním 

vnějších a vnitřních vlivů (prostředí, technologie) 

- v JE Temelín s verifikací  a aplikací na konkrétním 

pracovišti implementací metodiky do ERP systému potvrzují 

splnění dílčích cílů 1 a 2.  

 

Přínosy DP pro vědu, pro obor, pro praxi: 

S hodnocením doktoranda uvedené na str. 137 v principu 

souhlasím. Lze doporučit  využití metodiky též v Centru 

aplikované informatiky a pomoci s implementací metodiky do 

ERP systému v JE Temelín a Dukovany. 

 

Disertační práce splnila zadání/cíle a proto doporučuji DP 

k obhajobě.  

 

V Praze, 21. 12. 2017                      ……………………………………… 

                                      Ing.Otto Dvořák,Ph.D. 


