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Anotace 

JARŽEMBOVSKÝ, Š. Vliv spolehlivosti lidského činitele na vznik pracovního úrazu. 

Bakalářská práce. Ostrava, 2008. 

 

Bakalářská práce pojednává o spolehlivosti lidského činitele a jeho vlivu na vznik 

pracovního úrazu. V úvodní části se zabývám analýzou chyb, jejich rozdělením a příčinami 

jejich vzniku. Dále jsou na následujících stranách charakterizovány a stručně popsány 

vybrané metody hodnocení spolehlivosti lidského činitele. Některé z nich jsou poměrně 

nové. Například metody využívající modelu vhledu do situace nebo tzv. fuzzy logika. 

Zabývám se zde i působením a vlivem stresu na člověka. Každé zaměstnání má totiž 

potencionální činitele stresu tzv. stresory. Závěr obsahuje návrhy opatření ke snížení počtu 

pracovních úrazů vlivem nespolehlivosti lidského činitele.  
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Annotation 

JARŽEMBOVSKÝ, Š. The Influence of Human Factor Reliability on Work Accident 

Occurrence. The Bachelor Work. Ostrava, 2008. 

 

This bachelor work deals with the reliability of the human factor and its influence as 

a cause of the working accident. In my preamble I analyse mistakes, their division and what 

causes their formation. Some chosen methods of the classification the reliability of the 

human factor are characterized and briefly described in the next part of this work. Some of 

these methods are quite new. For example the methods exploiting the model Situation 

Awareness or so-called Fuzzy Logic. I put my mind to the influence of the human stress, too. 

Every job has its own stress factors. The conclusion includes suggestions of some steps to 

cut the number of the working accidents influenced by the unreliability of the human factor. 
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1 Úvod 

S pojmem lidský činitel se můžeme v poslední době setkávat stále častěji 

v odborných pracích i v médiích. Jeho vliv na lidské chybování a vznik pracovních úrazů je 

značný. Vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí v 80 % případů končí zjištěním, že 

se na jejich vzniku podílel lidský faktor. Při šetření pracovních úrazů se zjišťují zdroje  

a hlavní příčiny vzniku úrazu, ale příčiny přispívající, které ke vzniku úrazu přispěly, 

zůstávají často neodhaleny a působí nadále. Navržená opatření pak nejsou dostatečná. 

Jednou z okolností, které mohou přispět ke vzniku pracovního úrazu je působení 

stresu, kterým se zde budu také zabývat. Je důležité, aby si organizace uvědomily, že každé 

zaměstnání má potencionální činitele stresu tzv. stresory. Například špatné pracovní 

podmínky, špatné mezilidské vztahy apod., které stres vyvolávají. Stres ovlivňuje psychický 

stav člověka, jeho pozornost a reakce. Z toho důvodu jsou osoby vystavené stresu 

náchylnější k chybám a narůstá i pravděpodobnost selhání lidského činitele. 

Pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele existuje celá řada metod, z nichž 

některé zmíním a stručně charakterizuji. Jmenovitě se jedná například o HRA (Human 

Reliability Analysis). V mé práci se zmiňuji především o metodách, které jsou poměrně 

nové, a které se něčím liší od ostatních. Například SAGAT (Situation Awareness Global 

Assessment Technique) a  QUASA (Quantitative Analysis of Situational Awareness), které 

vycházejí z Endsleyho  modelu vhledu do situace nebo tzv. fuzzy logika, která je 

považována za jednu z nejrychleji se rozvíjejících teorií 90. let 

V poslední části mé práce se pokusím navrhnout organizacím opatření a doporučení 

ke zlepšení spolehlivosti lidského činitele. Spolehlivější lidé totiž méně chybují, což má za 

následek menší počet pracovních úrazů. 
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2 Analýza lidských chyb, hodnocení lidského činitele 

Člověk ze své přirozenosti není tvor neomylný a dopouští se chyb vedoucích 

k nehodám. Řada lidí se zabývala druhy těchto chyb, příčinami jejich vzniku a jak jim lze 

zabránit. Jmenovitě například Reason, Rasmussen, Tversky a mnoho dalších. Spolehlivost 

lidského činitele je určována: 

• Povahou člověka, který má ze své přirozenosti tendenci k provádění chybných 

výkonů. 

• Prostředím v němž se činnost odehrává. Patří sem prostředí biologické, chemické, 

fyzikální, ale i sociální. Vlivy tohoto prostředí označujeme jako PSFs 

(Performance Shaping Factors) nebo PIFs (Performance Influencing Factors). 

V podstatě se jedná o totéž. 

Při analýze chyb, skoronehod a nehod rozlišujeme tři druhy příčin:  

• Bezprostřední příčina 

• Příčiny přispívající 

• Příčiny kořenové  

Bezprostřední příčina je ta, která vedla k důsledku přímo. Příčiny přispívající jsou  

právě výše zmíněné PIFs. Například velká hlučnost, snížená viditelnost, nečitelnost 

ovladačů, nevhodná ergonomická konstrukce zařízení apod. Jedná se o příčiny, které 

k důsledku přispěly. Za řadou příčin přispívajících jsou skryty příčiny kořenové, které 

spočívají hlavně v řadě podmínek společenského charakteru. Kořenové příčiny musíme 

hledat v systémových nedostatcích, které determinují chování člověka. Můžeme zde zařadit 

jednání a postoje managementu podniku k lidem a otázkám bezpečnosti. Pokud je 

v organizaci zanedbávána problematika bezpečnosti bývá z chyby obviňován pouze 

pracovník, jemuž se nehoda přihodila a PIFs, které k nehodě přispěly, zůstávají neodhalené 

a působí latentně nadále. 

Reason dokládá důležitost kořenových příčin na případech některých velkých nehod 

(Three Mile Island, Černobyl). Je velice důležité jak se k otázce bezpečnosti staví vrcholový 

management společnosti. Často je totiž právě na úkor bezpečnosti upřednostňována 

produkce. [13] 
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2.1 Typy chyb 

Přestože zní pojem lidská chyba jednoduše, trvalo dlouho než byl definován 

vyčerpávajícím způsobem. Povedlo se to Jamesi Reasonovy počátkem 90. let, který zároveň 

provedl základní taxonomii chyb. Lidskou chybu definoval jako obecně použitelný výraz, 

jenž zahrnuje všechny události, kde plánovaný sled mentálních nebo fyzických činností 

nedosahuje zamýšleného výsledku tehdy, když tato selhání nemohou být připsána na vrub 

intervenci nějakého náhodného působení. Z toho vyplývá, že chyba je založená na 

nedosažení výsledku či cíle. Systém neudělal to, co se předpokládalo. Slova „ plánovaný  

a zamýšlený“ znamenají, že úmysl je ústřední v celé perspektivě teoretických úvah. Úmysl 

sestává ze dvou elementů, konečného stavu (cíle), kterého má být dosaženo a prostředků 

(činností), kterými má být cíl dosažen. Rozlišujeme čtyři typy chyb a to kiks, opomenutí, 

omyl a vědomé porušení pravidel.  

Kiks nastane, pokud člověk udělá nesprávnou akci, ačkoli se jí snažil provést 

správně. Tyto chyby bývají obvykle spojeny s chybami vnímavosti (percepce) či pozornosti. 

Například chemik vloží do chemické aparatury špatné množství nějaké látky, přestože zná 

správné množství. Někdo nebo něco vyruší pozornost servisního technika, a ten odmontuje 

ze stroje jinou součástku než měl. Pro oba příklady je společné, že chemik i servisní technik 

věděli, čeho a jak chtějí docílit, ale provedli jednoduchou chybu. 

Opomenutí jsou obvykle výpadky paměti. Už ze samotného názvu typu chyby 

vyplývá, že jde o vynechání nějaké činnosti. Například elektrikář opraví rozvodnou skříň  

a zapomene nahodit jističe, nebo svářeč zapomene nějaký nástroj v měněném potrubí, které 

zavařil. 

V případě omylu se jedná o volbu špatné akce. Jestliže pracovník nepochopil nějaký 

pracovní postup, nebo jej zapomněl, je pravděpodobné špatné rozhodnutí. Z toho je zřejmé, 

že omyly se odehrávají na vyšší úrovni než je percepce. Člověk může provést nesprávnou 

akci perfektně, ale není to akce, která měla být provedena. Nedosáhne se žádoucího 

výsledku. Například hasič použije na hašení nevhodný hasící přístroj. 

Vědomá porušení jsou nesprávné akce, které jsou učiněny záměrně. Tento typ chyb 

je nejobtížněji potlačitelný, protože nedodržování pravidel bývá často managementem 

tolerováno. K vědomému porušování pravidel dochází, jestliže si pracovníci chtějí ulehčit 

práci, zvýšit produktivitu nebo dokončit úkol. Oni porušují pravidla vědomě, ale 

nezamýšlejí trpět možnými následky. Pravděpodobnost porušování pravidel ovlivňuje celá 

řada faktorů. Ty můžeme dělit na přímo motivující k porušení pravidel a doplňkové. Prvně 
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jmenované ovlivňují pravděpodobnost vědomého porušení pravidel přímo. Doplňkové 

faktory tuto pravděpodobnost zvyšují nebo snižují. Přímým motivem vědomého porušení 

může být například snaha o zjednodušení práce a doplňkovým faktorem, který zvyšuje 

pravděpodobnost porušení je chybějící dozor. [13] 

 

2.2 Metody hodnocení  spolehlivosti lidského činitele 

V této části práce jsou stručně popsány a charakterizovány některé metody pro 

zjišťování spolehlivosti lidského činitele. Metod existuje celá řada. Velký prostor je zde 

vyčleněn tzv. fuzzy logice, protože je považována za jednu z nejrychleji se rozvíjejících 

teorií 90. let a dle mého názoru bude velkým přínosem pro analýzu spolehlivosti lidského 

činitele. 

 

2.2.1 HRA (Human Reliability Analysis - Analýza spolehlivosti 

člověka) 

Je systematické hodnocení faktorů ovlivňujících práci operátorů, údržby, techniků  

a jiných zaměstnanců podniku. Cílem je identifikovat potenciální lidské chyby, jejich 

příčiny a následky. Principem jsou dotazy na fyzikální charakter procesu, charakteristiku 

prostředí, na dovednosti, znalosti a schopnosti zaměstnanců. Metoda je obvykle používána 

ve spojení s jinými metodami (např. FTA). Výsledky ve formě stromu chyb a úspěchů 

operátora jsou kvalitativní, ale mohou být kvantifikovány. Metodu lze snadno aplikovat na 

změny a modifikace procesu. 

Kvantifikace výsledků se provádí, pokud je potřeba odhadnout pravděpodobnost 

neúspěchu určených činností. Odhady bývají založeny na rozsáhlých statistikách.Součástí 

kvantifikace je i ohodnocení nejistoty odhadu. Výpočty pravděpodobnosti lidské chyby, 

jsou založeny na domněnce, že k chybám bude docházet stejně často jako v minulosti. 

Výsledná pravděpodobnost selhání je složena z jednotlivých lidských selhání. 

Realizaci HRA můžeme shrnout do pěti kroků: definice problému, provedení 

analýzy kritické činnosti, identifikace možných chyb, následků a možných protiopatření, 

odhad pravděpodobnosti vzniku chyby a zhodnocení, závěry a doporučení pro omezování 

lidských chyb. 

 

 



5 

1) Definice problému  

V tomto kroku se identifikují kritické činnosti a chyby. Informace se získávají 

analýzou záznamů o předešlých nehodách, pomocí brainstormingu, sledováním chování lidí 

při práci, ale také pomocí jiných metod analýzy rizik. Například HAZOP (Hazard and 

Operability Study), kde lidské chyby identifikujeme jako zdroje nebezpečí. 

2) Provedení analýzy kritické činnosti   

V této části se činnost rozdělí na menší subčinnosti, které se věcně popíší. Tím 

získáme představu o struktuře činnosti a místech, kde se mohou vyskytnout chyby. Je 

vhodné vytvořit vývojový diagram pro lepší přehlednost. 

3) Identifikace možných chyb, souvislostí a možných protiopatření  

Tato část navazuje na předchozí krok identifikací chyb v rámci činnosti. Doporučuje 

se vytvoření tabulky s pěti sloupci (činnost, možná chyba, následky, bezpečnostní opatření, 

mechanismy obnovení). 

4) Odhad pravděpodobnosti vzniku chyby  

 Tyto odhady provádějí experti, protože techniky odhadování pravděpodobnosti 

selhání lidského činitele jsou náročné a vyžadují zkušenosti. Odhady se provádějí  

na základě analýzy dat nebo na základě expertních odhadů. Při technikách založených na 

analýze dat pracují experti se seznamy chyb typických pro danou činnost, kde jsou uvedeny 

i pravděpodobnosti jejich výskytu. Typický představitel je technika THERP (Technique for 

Human Error Rate Prediction), kterou vyvinuly Swain a Guttman pro jaderné elektrárny.  

U expertního hodnocení se odhaduje pravděpodobnost chyby na základě informací  

o charakteru a okolnostech činnosti. 

5) Zhodnocení, závěry a doporučení pro omezení lidských chyb 

Z informací získaných předešlými kroky zjistíme, zda je činnost pod kontrolou, které 

faktory jsou problematické z hlediska spolehlivosti lidského činitele a co je možné udělat 

pro zlepšení spolehlivosti v rámci této činnosti. [2, 4, 5] 

 

2.2.2 Model vhledu do situace (VDS) – (Situation Awareness – SA) 

Díky tomuto modelu došlo k výraznému posunu v začlenění vyšších kognitivních 

funkcí do posuzování lidské spolehlivosti. Vhled do situace (dále VDS) definoval Endsley 

jako stav poznání situace probíhající ve 3 kognitivních úrovních a to percepce situace, 

porozumění situace a předvídání budoucího stavu situace. Vychází se z toho, že lidské 

rozhodování je závislé na uvědomění si situace. Při rozborech selhání v letecké dopravě se 
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zjistilo, že hlavní příčinou lidských chyb není špatné rozhodnutí, ale právě špatné 

uvědomění si situace. VDS ovlivňuje rozhodování a samotný je ovlivňován stavem 

prostředí, faktory systému a úkolu (stres, pracovní zátěž) i individuálními faktory (cíle, 

schopnosti). Uvádím zde dvě metody pro zjišťování vhledu do situace. 

 

SAGAT (Situation Awareness Global Assessment Technique – Technika globálního 

posouzení vhledu do situace) 

Hlavním přínosem této metody vyvinuté Endsleyem je objektivní měření 

operátorova VDS. Při stanovování VDS se využívají simulátory , kdy se simulovaná úloha 

v určitém místě zastaví a lidé odpovídají na předem připravené otázky v dotazníku. 

Technika už byla úspěšně použita v elektrárnách, letectví a mnoha dalších případech. 

 

QUASA (Quantitative Analysis of Situational Awareness – Kvantitativní analýza 

vhledu do situace) 

Používá se tam, kde se situace rychle mění a člověk jí musí zvládnout svým 

rozhodováním. Například dispečer v silniční nebo letecké dopravě. Situace mu musí být 

srozumitelná, aby měl vhled do situace nějakou cenu a jedinec musí mít také nějakou 

znalost kontextuálních faktorů, jež mohou napomoci porozumění situace. Kontextuálními 

faktory je myšleno historické pozadí, související situace apod. V technice QUASA se 

zohledňuje i sebehodnocení, protože vědomí vlastních schopností a znalostí je také 

důležitým faktorem ovlivňujícím rozhodování. Jedná se tedy o jakési spojení vyšetřovací 

techniky se sebehodnocením. [13] 

 

2.2.3 Fuzzy logika 

Slovo fuzzy znamená neostrý, matný, mlhavý, neurčitý. Fuzzy teorie se tudíž snaží 

pokrýt realitu v její nepřesnosti a složitosti. Teorie fuzzy logiky je užitečný nástroj pro 

modelování procesů, které jsou příliš složité pro běžné metody, nebo když je dostupná 

informace z procesu kvalitativní, nepřesná nebo nejistá. Teorii představil již v  roce 1965 

L.A.Zadeh, ale teprve nedávno se stala populární technikou pro vyvíjení důmyslných 

modelů. Důvod je jednoduchý. Fuzzy logika adresuje kvalitativní informaci tak dokonale, 

že se podobá způsobu jakým lidé vyvozují závěry a přijímají rozhodnutí. Zatímco jiné 

přístupy vyžadují přesný model skutečného chování, fuzzy návrh se může přizpůsobit 
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nejednoznačnosti lidského usuzování. Je to veliký skok kupředu, protože nikdy předem 

nevíme, jak se člověk zachová. 

Fuzzy logika zavádí pojem fuzzy množina, což je množina bez jasně ohraničených 

hranic. Hlavní rozdíl mezi fuzzy logikou a konvenčními modelovými technikami spočívá 

právě v definici množin. Klasická teorie množin vychází z toho, že číslo nebo objekt buď 

patří do množiny nebo nepatří. Oproti tomu fuzzy logika umožňuje číslu nebo objektu být 

prvkem více množin a zavádí pojem částečné členství . To znamená, že prvek patří do 

množiny s jistou pravděpodobností. Míra členství se opírá o stupnici od 0 do 1, kde 1 

odpovídá úplnému členství a 0 žádnému členství. Vstupní proměnná musí projít 3 kroky 

(viz obrázek č. 1), než získáme výstupní hodnotu: 

1. Fuzzyfikace – ne zcela jasné vstupní hodnoty jsou převedeny na fuzzy hodnoty.  

2. Vyhodnocovací kritéria – na základě daného kritéria jsou ze vstupních fuzzy 

hodnot vypočteny výstupní hodnoty. 

3. Defuzzyfikace – výstupní fuzzy hodnoty jsou převedeny na výstupní veličinu. 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma přeměny vstupní hodnoty na výstupní veličinu [8] 

 

Formulace nejpopulárnějšího fuzzy modelu navrhnutého E.H.Mandanim: 

 

 

kde n  je číslo vstupní proměnné, m  je číslo výstupní proměnné,  ,1ix i n≤ ≤  jsou 

vstupní proměnné, ,1r
iA i n≤ ≤  jsou fuzzy množiny definovány na příslušném souboru  

,1jy j m≤ ≤  jsou výstupní proměnné a  ,1r
jB j m≤ ≤  jsou fuzzy množiny definované pro 

výstupní proměnné. 

 

( ) ( )
1 1

: r r
i i j j

i n j m

r R if x A then y B
≤ ≤ ≤ ≤

∀ ∈ ∈ ∈∧ ∧
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Vznik fuzzy klasifikátoru pro analýzu spolehlivosti člověka v petrochemickém 

průmyslu. 

Klasifikátor vyvinul tým expertů zabývajících se analýzou nehod a odhadem rizik ve 

třech krocích. Byl vyvinut pro petrochemický průmysl a inspirován metodologií CREAM 

(Cognitive Reliability Error Analysis Method), z které experti některé věci přebrali. Pro 

klasifikátor byl použit Mandaniho fuzzy model. Jako databáze informací jim posloužili:  

• data z MARS databáze s nejvýznamnějšími průmyslovými nehodami v Evropě, 

vyvinuté a provozované od roku 1984 v Institute for Systems Engineerig and 

Informatics (ISEI), Major Accident Hazard Bureau (MAHB) v evropské komisi, 

Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italy v rámci regulační seveso směrnice. 

 
• diagramy základní metodologie CREAM. 

 
• data z incidentů a nehod z řeckého petrochemického průmyslu. 
 
V prvním kroku proběhl výběr vstupních parametrů. Seznam vybraných vstupních 

parametrů se skládá z Common Performance Conditions  (CPCs). To jsou běžné podmínky 

při práci. Vybrané CPCs jsou zobrazeny v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 2: Zvolené běžné podmínky při práci 

 

Vhodnost organizace 
Počet paralelně probíhajících 

úloh 
Kvalitní spolupráce skupiny 

Pracovní podmínky Čas k dispozici 
Adekvátní příprava a 

zkušenosti 

Vhodná údržba a provozní 

podpora 
Vhodnost procedur a plánů Denní doba 

 

Ve druhém kroku byly pro všechny vstupní proměnné a pro jedinou výstupní 

proměnnou definovány tři nebo čtyři fuzzy množiny (viz tabulka č. 3). 
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Tabulka č. 3: Definování neurčitých množin 

 

CPCs Fuzzy množiny Účinek na 
lidský výkon 

Nedostatečnost 
Neúčinnost 

Negativní 

Účinnost Bezvýznamný 
Vhodnost organizace 

Velká účinnost Pozitivní 
Neslučitelnost Negativní 
Slučitelnost Bezvýznamný Pracovní podmínky 
Příznivost Pozitivní 
Nevhodnost Negativní 
Přijatelnost Bezvýznamný Vhodnost procedur a plánů 
Vhodnost Pozitivní 
Nevhodnost Negativní 
Snesitelnost 
Vhodnost 

Bezvýznamný Vhodná údržba a provozní podpora 

Podpora Pozitivní 
Více než běžná kapacita Negativní 
Odpovídající běžná kapacita Počet úkolů probíhajících současně 
Méně než běžná kapacita 

Bezvýznamný 

Trvalý nedostatek Negativní 
Dočasný nedostatek Bezvýznamný Čas k dispozici 
Dostatek Pozitivní 
Noc (od 0:00 do 7:00) Negativní 
Den (od 6:00 do 18:00) Bezvýznamný Denní doba 
Noc (od 17:00 do 24:00) Negativní 
Nevhodnost Negativní 
Vhodnost s omezenými 
zkušenostmi 

Bezvýznamný 
Adekvátní příprava a zkušenosti 
 

Negativní Negativní 
Nedostatečnost Negativní 
Neúčinnost 
Účinnost 

bezvýznamný 

Kvalita spolupráce skupiny 

Velká účinnost pozitivní 
 

Osm vstupů se ohodnocuje číslem podle jejich kvality od 0 do 100, kde 0 je nejhorší 

případ a 100 je nejlepší případ. Devátý vstup denní doba je určován hodinou od 0:00 do 

24:00. Výstupní proměnná se nazývá Pravděpodobnost lidské chybné akce a mění se 

v rozmezí od 50,5.10−  do 01.10 . Podle výsledné pravděpodobnosti určíme režim řízení 

operátora. Rozlišujeme 4 řídící režimy, které jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Řídicí režimy operátora [8]  

 

Řídící režim 
Pravděpodobnost lidské 

chybné akce 
Řídící režim 

Pravděpodobnost lidské 
chybné akce 

Strategický 5 20,5.10 1.10p− −< <  Oportunistický 2 01.10 0,5.10p− −< <  

Taktický 3 11.10 1.10p− −< <  Skrytý 1 01.10 1.10p− −< <  

 

Skrytý režim řízení – Volba další akce je v podstatě iracionální nebo náhodná. 

Tento režim řízení zahrnuje extrémní situaci s nulovou kontrolou. 

 

Oportunistický režim řízení – Charakteristické rysy situace určují volbu další akce. 

Oportunistické řízení je heuristický záznam, který je aplikovaný, jestliže jsou nedostatečné 

znalosti kvůli nezkušenosti, špatnému tréninku nebo nezvyklému stavu pracovního prostředí. 

 

Taktický režim řízení – Charakteristický pro situace, kde provedení akce více či 

méně vyplývá ze známého postupu nebo pravidla. 

 

Strategický režim řízení – Člověk užívá širší časový obzor a dívá se kupředu 

směrem k vyšším cílům. Strategické řízení je lepší a účinnější než ostatní režimy.Dosažení 

strategického řízení je ovlivněno znalostmi a schopnostmi člověka. I když je člověk 

dostatečně způsobilý, tato způsobilost u něj může značně kolísat, a proto určuje jeho výkon. 

 

Ve třetím kroku tým vyvinul 46 656 pravidel, jedno pro každou kombinaci vstupních 

parametrů. Všechna pravidla používají logickou operaci AND a jsou popsána prostými 

jazykovými prostředky. Příklad neurčitého pravidla: 

 

Jestliže  vhodnost organizace je nedostatečná AND pracovní podmínky jsou 

nekompatibilní AND vhodnost procedur a plánů je nevhodná AND vhodnost údržby  

a provozní podpory je nevhodná AND počet paralelně probíhajících úloh je více než běžná 

kapacita AND čas k dispozici je trvalý nedostatek AND denní doba je noc AND adekvátní 

příprava a zkušenosti jsou nevhodné AND kvalita spolupráce skupiny je nedostatečná pak  

operátorovo jednání zařadíme  do skrytého režimu. To znamená, že pravděpodobnost 

vykonání chybné akce leží mezi 11.10− a 01.10 . 
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Na závěr byl klasifikátor testován a jeho výsledky byly velice uspokojivé. Velkou 

předností je, že výstupy modelu jsou pravděpodobné odhady s přesnými čísly a mohou být 

použity přímo v dalších kvantitativních metodikách odhadu rizik. Například v analýze 

stromem poruch (FTA) nebo v analýze stromem událostí (ETA), kde se pravděpodobnost 

chybné akce opírá o specifika průmyslu. Použití modelu může být rozšířeno na další oblasti, 

kde lidští činitelé hrají důležitou roli při způsobování a rozvoji nehod. Můžou to být jiná 

odvětví průmyslu, letectví nebo námořní doprava, kde již lidský činitel přispěl k mnoha 

nehodám. [8] 

 

2.2.4 Metoda TESEO 

Je jednou z metod kvantifikace spolehlivosti lidského činitele. Tato metoda je 

nejjednodušší, odlišná od ostatních metod analýzy lidského činitele a vyžaduje nejmenší 

kapacitní a materiální zdroje. Metoda využívá k odhadu spolehlivosti lidského činitele pět 

faktorů. Pravděpodobnost lidské chyby je multiplikativní funkce těchto faktorů.  

K1 = faktor typu činnosti 

K2 = stresový faktor (čas k provedení akce)  

K3 = faktor operátorových kvalit 

K4 = faktor úzkosti a stresu (psychický stav personálu) 

K5 = ergonomický faktor 

Pravděpodobnost lidské chyby se pak počítá jako součin jednotlivých faktorů. 

P = K1 * K 2  * K3 * K4 * K5  

 

Hodnoty jednotlivých faktorů zjistíme z tabulky č. 1. Jestliže je výsledný součin 

větší než 1, pak předpokládáme, že pravděpodobnost lidské chyby se rovná 1. Hlavní 

nevýhodou této metody je nedostatečné teoretické ověření numerických hodnot jednotlivých 

faktorů. Metoda je však vhodná pro srovnávací výpočty, kdy pomoci ní můžou být 

srovnávány podmínky na různých pracovištích, a to velice snadno a rychle. [5] 

 

 

 

 

 

 



12 

Tabulka č. 1: Hodnoty faktorů pro odhad spolehlivosti lidského činitele metodou 

TESEO [5]  

 

Typ činnosti K 1 

Jednoduchá, rutinní 0,001 
Vyžadující si pozornost, rutinní 0,01 
Neobvyklá 0,1 
Přechodný stresový faktor pro běžné činnosti K2 

Doba pohotovosti (s)  
2 10 
10 1 
20 0,5 
Přechodný stresový faktor pro mimořádné činnosti K2 

Doba pohotovosti (s)  
3 10 
30 1 
45 0,3 
60 0,1 
Operátorovy kvality K 3 

Pozorně zvolený, expert, dobře školený 0,5 
Průměrné znalosti a školení 1 
Malé znalosti a chabé školení 3 
Činnost faktoru úzkosti a stresu K4 

Stav vážného nepředvídaného případu 3 
Stav potenciálního nepředvídaného případu 2 
Normální stav 1 
Činnost ergonomického faktoru K5 

Vynikající mikroklima, vynikající koordinovanost s provozem 0,7 
Dobré mikroklima, dobrá koordinovanost s provozem 1 
Rušené mikroklima, rušená koordinovanost s provozem 3 
Rušené mikroklima, chabá koordinovanost s provozem 7 
Špatné mikroklima, chabá koordinovanost s provozem 10 
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3 Požadavky právních a ostatních předpisů v prevenci  

a systému managementu rizik 

Základním dokumentem, jenž řeší prevenci rizik, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. Dále pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci klade důraz  na eliminaci rizik přímo u zdroje nebo omezování rizik, které ohrožují 

při výkonu práce zaměstnance. Tato povinnost je implementací evropské direktivy 

89/391/EEC. K provádění a stanovení bližších požadavků zákoníku práce jsou vydávány 

prováděcí předpisy. Patří zde především nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních podmínkách na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 

vlády číslo 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti. 

 

3.1 Požadavky v prevenci rizik plynoucí ze zákona č. 262/2006 Sb. 

§ 37 

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem  

a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí 

při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou  

a vnitřními předpisy. 

 

§ 102 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 

která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 

neodstranitelných rizik.  

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Mezi jeho povinnosti patří soustavně vyhledávat a hodnotit rizika, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Dále zajistit školení o právních  

a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a určit jejich obsah 
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a četnost. V pravidelných intervalech musí kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Pokud nelze rizika odstranit, musí zaměstnavatel omezit jejich působení 

přijímáním a prováděním technických, organizačních a jiných opatření na minimum. 

Vychází přitom ze všeobecných preventivních zásad: 

• omezování vzniku rizik. 

• odstraňování rizik přímo u zdroje, který je způsobuje. 

• pracovní podmínky přizpůsobit potřebám zaměstnanců, aby se omezily negativní.      

vlivy působící na jejich zdraví. 

• fyzicky namáhavé práce nahrazovat novými technologickými a pracovními 

postupy. 

• nebezpečné suroviny a materiály, výrobní a pracovní prostředky a technologie 

nahrazovat méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, dle nejnovějších 

poznatků vědy a techniky. 

• počet zaměstnanců, kteří jsou vystaveni působení rizikových faktorů pracovních 

podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik, snižovat na 

nejnižší počet, jež je nutný pro zajištění provozu. 

• s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů  

a vlivu pracovního prostředí, plánování při provádění prevence rizik. 

• upřednostňování prostředků kolektivní ochrany před prostředky individuální 

ochrany. 

• provádění opatření ke snížení úniku škodlivin ze strojů a zařízení. 

• vydávání vhodných pokynů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Zaměstnavatel přijímá opatření i pro případ zdolávání mimořádných událostí. Těmi 

jsou požáry a povodně, havárie, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců. Tyto 

opatření je povinen přizpůsobovat měnícím se skutečnostem. Musí kontrolovat jejich 

účinnost a dodržování a zlepšovat pracovní prostředí a pracovní podmínky. Podle druhu 

činnosti a velikosti pracoviště musí zajistit, vyškolit a vybavit potřebný počet zaměstnanců, 

kteří budou organizovat poskytnutí první pomoci a evakuaci zaměstnanců a zajišťovat 

přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky a Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Vyškolení a vybavení zaměstnanců zajistí ve 

spolupráci se zařízením poskytujícím pracovně lékařskou péči. 

 



15 

§ 104 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky 

jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat 

jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním 

právním předpisem. [19] 
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4 Analýza pracovní úrazovosti 

Dříve než se začnu zabývat analýzou pracovní úrazovosti, je potřeba zmínit, co je za 

pracovní úraz považováno.  

Podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se za pracovní úraz považuje 

poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. [21] 

 

Zdrojem informací k analýze pracovní úrazovosti byla Zpráva o činnosti oblastního 

inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě za rok 2006. 

Uvedený rozbor pracovní úrazovosti se tudíž vztahuje jen na tyto dva kraje. Všechny 

Oblastní inspektoráty práce zpracovávají statistiky pracovních úrazů stejným způsobem, ale 

tendence vývoje pracovních úrazů se mohou v ostatních krajích lišit. Dle § 4 nařízení vlády 

číslo 494/2001 Sb. bylo na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj  

a Olomoucký kraj v roce 2006 zasláno 9775 záznamů o pracovních úrazech, ke kterým 

došlo na pracovištích, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru. Rozdělení 

pracovních úrazů je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tabulka č.5: Rozdělení pracovních úrazů za rok 2006 [16] 

 

Druh úrazu Celkem Šetřeno 

Smrtelné pracovní úrazy 29 18 

Úrazy s hospitalizací delší než 5 dní 228 75 

Ostatní pracovní úrazy 9518 0 

CELKEM 9775 93 

 

Z celkového počtu 9775 pracovních úrazů jich bylo 29 smrtelných. Z tabulky ovšem 

vyplývá, že jich bylo šetřeno jen 18. Ke zbývajícím smrtelným pracovním úrazům totiž 

došlo při dopravních nehodách, které šetří Policie ČR. Úrazů s hospitalizací delší než 5 dní 

bylo nahlášeno 228. Do této kategorie tedy spadá zhruba každý čtyřicátý pracovní úraz  

Z celkového počtu jich inspektorát šetřil 75. Ostatní pracovní úrazy inspektorát nešetří. [16] 
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Na obrázku č. 2 a obrázku č.3 je graficky znázorněn vývoj smrtelných pracovních 

úrazů a vývoj pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní od roku 2002. Oba grafy jsou 

si velice podobné a jejich tvar kopíruje jakousi sinusoidu. Můžeme z nich vyčíst, že počet 

smrtelných úrazů a úrazů s hospitalizací delší než 5 dní je v posledních letech víceméně 

konstantní. 

 

Obrázek č. 2: Vývoj smrtelných pracovních úrazů od roku 2002 [16] 

Obrázek č. 3: Vývoj pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní od roku 2002 [16] 

 

V další části analýzy se budu zabývat zdroji a příčinami ostatních úrazů. Zdroj úrazu 

tvoří předmět, látka nebo energie, popřípadě člověk, zvíře nebo přírodní živel, které svým 

působením způsobily úraz. Příčina úrazu je charakterizována nevyhovujícím stavem zdroje, 

nesprávnou manipulací, nevhodnými pracovními postupy, nedostatečným zaučením 

(vyškolení). [9]  
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V tabulce č. 6 je uvedeno rozdělení ostatních úrazů dle skupin příčin během let 2000 

až 2006. Nejzajímavější je v uvedeném mezidobí průběh příčin číslo 12 Nedostatky 

osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu a číslo 14 Špatně nebo nedostatečně 

odhadnuté riziko. Zatímco četnost první jmenované klesla ze 7854 na 48, v druhém případě 

narostla ze 603 na 8678. Z toho usuzuji, že pracovníci zodpovědní za zjišťování příčin, 

začali upřednostňovat jako příčinu úrazů Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko právě 

na úkor Nedostatku osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu. Četnost všech 

ostatních příčin od roku 2000 klesla, ale nejednalo se už o tak markantní rozdíly. 

 

Tabulka č. 6: Rozdělení ostatních úrazů dle skupin příčin [16] 

 

 Příčiny 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. 
Vadný nebo nepříznivý stav zdroje 
úrazu 

296 302 226 191 222 217 205 

2. 
Chybějící nebo nedostatečná 
ochranná zařízení a zajištění 

49 30 31 17 0 1 0 

3. 
Chybějící, nedostatečné nebo 
nevhodné OOPP 

30 40 10 2 0 0 0 

4. 
Nepříznivý stav nebo vadné 
uspořádaní pracoviště 

197 182 57 44 4 6 1 

5. 
Závady v osvětlení a viditelnosti, 
hluk, otřesy a vadné ovzduší 

9 5 9 0 1 2 1 

6. Nesprávná organizace práce 103 105 19 7 9 0 6 

7. 
Neobeznámenost s podmínkami 
bezpečné práce a nedostatek 
potřebné kvalifikace 

19 20 6 1 1 1 0 

8. 
Používání nebezpečných postupů 
nebo způsobů práce 

1027 995 777 417 287 233 208 

9. 
Odstranění nebo nepoužívání 
předepsaných bezpečnostních 
zařízení a ochranných opatření 

51 57 14 8 0 2 0 

10. 
Odstranění nebo nepoužívání 
předepsaných a přidělených OOPP 

179 172 69 67 38 25 10 

11. Ohrožení jinými osobami 287 311 249 198 179 164 127 

12. 
Nedostatky osobních předpokladů 
k řádnému pracovnímu výkonu 

7854 8229 8765 8028 8218 5134 48 

13. 
Ohrožení zvířaty a přírodními 
živly 

451 451 288 242 229 181 232 

14. 
Špatně nebo nedostatečně 
odhadnuté riziko 

603 617 147 11 3 3465 8678 
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V tabulce č. 7 je uvedeno rozdělení ostatních úrazů dle skupin zdrojů během let 2000 

až 2006. Plyne z ní, že nejčastějšími zdroji úrazů byly zdroje číslo IV a V. Jedná se  

o skupinu pracovní případně cestovní dopravní prostory – zdroje pádu osob a skupinu 

materiál, břemena, předměty. V uvedeném mezidobí od roku 2000 byly jediné, jejichž počet 

vzrostl. Naopak pod bodem VIII kotle, nádoby a vedení pod tlakem se nachází zdroj 

s nejmenší četností výskytu. 

 

Tabulka č. 7: Rozdělení ostatních úrazů dle skupin zdrojů [16] 

 

 Zdroje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

I. Dopravní prostředky 628 672 418 315 223 258 303 

II. 
Zdvihadla a dopravníky, zvedací 
a dopravní pomůcky 

216 228 91 53 32 30 23 

III. Stroje  1385 1420 1000 763 759 798 763 

IV. 
Pracovní příp. cestovní  dopravní 
prostory – zdroje pádu osob 

2767 2833 2896 2731 2794 2961 2881 

V. Materiál, břemena, předměty 3775 3847 3950 3712 3764 3997 4098 

VI. 
Nářadí, nástroje, ručně ovládané 
strojky a přístroje 

1006 1128 949 713 660 594 656 

VII. 
Průmyslové škodliviny, horké 
látky, předměty, oheň 

473 418 488 430 455 371 394 

VIII.  
Kotle, nádoby a vedení pod 
tlakem 

24 20 0 0 1 0 1 

IX. Elektřina  12 26 26 17 14 21 11 
X. Lidé, zvířata a přírodní živly 444 456 426 365 331 279 283 
XI. Jiné zdroje  422 426 347 126 154 116 105 

 Zdroj nezjištěn 3 42 76 5 4 6 0 
 

Na závěr je však potřeba zmínit, že k uvedeným statistikám musíme přistupovat 

s jistým nadhledem, neboť neodpovídají zcela skutečnosti. Důvodů je několik. Především je 

potřeba si uvědomit, že ne všechny pracovní úrazy jsou hlášeny. Pracovníci často nehlásí 

neabsenční pracovní úrazy, jestliže nejsou vážné, neboť jsou si vědomi své chyby a mají 

strach z možných postihů. Může nastat i případ, kdy pracovník pracovní úraz oznámí 

vedoucímu zaměstnanci, ale ten jej nenahlásí. Takový případ znám z vlastní osobní 

zkušenosti. Důvodem takového jednání mohou být různé bonusy a prémie vypisované ve 

firmách za bezpečné pracoviště nebo naopak sankce za velkou úrazovost (špatně nastavený 

motivační systém v organizaci). Další důvod, jež výrazně ovlivňuje statistiky je přirážka 

k pojistnému. 
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Příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, 

u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů 

nebo nemocí z povolání ze stejných příčin a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na 

zdravotní péči, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je 

nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku 

protiprávního jednání třetích osob. [21] 

 

Tato přirážka může být udělena až do výše 5 % z hrazeného pojistného za všechny 

zaměstnance. Ve větších firmách, kde jsou stovky nebo tisíce zaměstnanců se jedná o veliké 

částky. Z toho důvodu mají zaměstnavatelé logicky zájem na tom, aby k navyšování 

pojistného nedocházelo. V záznamech o pracovním úrazu tak mohou být často uváděny jiné 

příčiny úrazu, které následně zkreslují statistiky. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním motivem, který zkresluje skutečnost, jsou 

především finanční náklady přímé a nepřímé. Každý pracovní úraz je pro zaměstnavatele 

ekonomickou přítěží, a to i v případě, že je veškerá vina na straně zaměstnance. Jen samotná 

absence zaměstnance, mu totiž způsobuje nepřímé ztráty. Tyto ztráty narůstají úměrně 

s důležitostí zaměstnance v organizaci. Někteří pracovníci mohou být v organizaci téměř 

nezastupitelní a nemusí jít jen o vedoucí zaměstnance, kteří ji řídí. Může se jednat i o zručné 

dělníky s dlouholetou praxí. 
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5 Zhodnocení vlivu lidského činitele na vznik pracovních úrazů 

S pojmem lidský činitel se můžeme v poslední době setkávat stále častěji 

v odborných pracích i v médiích. Vliv lidského činitele na vznik pracovního úrazu je 

nepopiratelný. Vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí v 80 % případů končí 

zjištěním, že se na jejich vzniku podílel lidský faktor. Kdyby se při šetření šlo více do 

hloubky, dospěly bychom k hodnotám přesahujícím 95 %. Za každým technickým selháním 

nebo materiálovou vadou lze totiž dříve či později vystopovat člověka. Výjimkou jsou 

pouze tzv. zásahy vyšší moci, které člověk svým jednáním nemůže ovlivnit. Zásahem vyšší 

moci může být například zemětřesení. Stále častěji je problematika lidského činitele 

chápána jako oblast s rozhodujícím vlivem na bezpečnost provozu zařízení a technologií. 

Hodnoceni vlivu lidského činitele na vznik nežádoucí situace není snadné. Musíme totiž 

zohlednit lidské charakteristiky a faktory, podmínky a okolnosti snižující spolehlivost  

a výkonnost. Lidskými charakteristikami máme na mysli kapacity výkonové, smyslové 

, mentální, pohybové atd. Tyto charakteristiky jsou individuální u každého jedince. Mezi 

faktory, podmínky a okolnosti snižující výkonnost a spolehlivost můžeme zařadit například 

špatné pracovní podmínky, časovou tíseň nebo nedostatečné školení. Posuzování 

spolehlivosti lidského činitele a jeho vliv na předem definovaný proces, proto nelze chápat 

jako izolovaný krok. Celková spolehlivost je určována spolehlivostí všech  hlavních složek 

souvisejících s lidským činitelem.  

Pojem lidský činitel/faktor v podstatě zahrnuje veškeré faktory, které mohou 

ovlivňovat lidi a jejich chování. HSE (Health and Safety Executive) rozdělilo lidské faktory 

na enviromentální, organizační a pracovní faktory, a individuální charakteristiky jedince. 

Zohlednění lidských faktorů může zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců tím, že 

redukuje řadu nehod a nemocí z povolání. [11, 12, 15] 

 

5.1 Proč se pracovní úrazy stávají a jak k nim dochází 

Jestliže odhalíme chybu při činnosti, která vyústí v nějaký druh škody (nehoda, úraz), 

pak můžeme odhalit mnoho okolností, které mohly přispět k jejímu vzniku. Například 

špatný design, špatná údržba, postoje ke zdraví a bezpečí v organizaci, nedostatečné školení 

nebo dozor, špatná organizace práce atd. 

Pro vlastní úrazový děj je příznačná jeho neočekávanost. K úrazům může docházet 

působením tzv. mechanických rizik. Buď náhlým působením zevních sil (např. pádem 
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břemena na zaměstnance) nebo působením  vlastní tělesné síly (např. zakopnutí, upadnutí 

apod.). Dále můžou pracovní úraz a poškození zdraví způsobit chemická rizika (poleptání 

kyselinou, akutní otrava kouřovými zplodinami apod.),  fyzikální rizika (např. ozáření), ale 

k poškození zdraví může dojít také vlivem biologických rizik (většinou napadení a následná 

smrt způsobená agresivním virem jako např. ebola, tropické horečky, píchnutí znečištěnou 

injekční stříkačkou apod.). Nemusí jít tedy výlučně o tělesné zranění, ale o jakékoliv jiné 

porušení zdraví. Pracovním úrazem tedy může být za určitých okolností i infarkt myokardu, 

kýla, úžeh, úpal, encefalitida, poškození meziobratlových plotének apod. Takový pracovní 

úraz bude uznán v případě, že se na základě znaleckého posudku prokáže tzv. příčinná 

souvislost mezi úrazem a například neobvyklým a nadměrným zvýšením třeba i duševní 

námahy. [3] 

 

5.2 Příčiny selhání pracovníků a vzniku pracovních úrazů 

1) Pracovník nerozumí systému, se kterým pracuje nebo jehož je součástí. Je vícero 

důvodů, proč tomu tak je. Fungování systému mu nebylo vysvětleno nebo mu 

neporozuměl. Není k dispozici písemný návod a pracovník zapomněl pravidla. 

2) Pracovník nechce porozumět systému. V pracovním postupu může být uvedeno 

něco, co se mu nezamlouvá. Nechce měnit své návyky získané například 

v předešlém zaměstnání nebo na předchozím pracovišti. 

3) Pracovník nemá rád svou práci. Chodí do ní a vykonává veškeré činnosti 

s odporem. Nelíbí se mu pracovní podmínky, pracovní doba. Na pracovišti jsou 

špatné mezilidské vztahy. Má pocit, že jeho výkony jsou nedoceněny. Svou práci 

je znuděn, protože si je vědom, že se svými schopnostmi by zvládl i mnohem 

náročnější úkoly. 

4) Pracovník se nehodí pro příslušnou práci. Není pro ní dostatečně zručný. Je 

nezodpovědný, nedochvilný, jeho výkony jsou nepřesvědčivé. U silně 

vytížených zaměstnanců můžou nastat problémy se zvládáním stresu. 

5) Pracovník nebyl řádně vyškolen. Buď školení vůbec neproběhlo, bylo 

nedostatečné anebo frekvence školení je nedostatečná. Řádným školením se 

pravděpodobnost selhání jedince snižuje. 

6) Pracovník je unaven nebo nemocen. Je zesláblý, jeho reakce jsou pomalejší, 

klesá pozornost a výkonnost a dopouští se chyb, které by normálně nedělal. 
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7) Pracovník je rozptylován, nemůže se soustředit. Může být rozptylován špatnými 

pracovními podmínkami (hluk, nedostatek světla) nebo dalšími zaměstnanci, jež 

ho vyrušují při práci. Chyby pak plynou z jeho nesoustředěnosti. 

8) Zavádění příliš mnoha změn, příliš často. Změny pracovního postupu nebo 

legislativy, přechod na jinou technologii apod. Pracovník nestíhá všechny změny 

sledovat a přizpůsobovat se jim. Trvá než si zvykne na něco nového. 

9) Pracovník neví, že dělá chyby. Nikdo mu to neřekl. Jedná se o špatnou 

organizaci práce. Tyto  chyby jsou velice nebezpečné, protože dotyčný jedinec je 

přesvědčen o tom, že vykonává svou činnost správně. 

10) Pracovník dělá chyby úmyslně. Důvody pro své jednání, může mít různé. Pomsta 

šéfovi, snaha dělat chyby a svalovat je na neoblíbeného kolegu, čímž mu chce 

přitížit a dosáhnout jeho propuštění. V každém případě zbytečně ohrožuje sebe  

a ostatní pracovníky a jediným řešením je propuštění ze zaměstnání. 

11) Pracovník se neřídí pravidly a je neukázněný. Myslí si, že svou práci zvládá. 

Bohužel skutečnost bývá často jiná a dochází k pracovním úrazům. Tato příčina 

pracovních úrazu je dle mého názoru naprosto zbytečná. 

12) Mohou být zvláštní důvody specifické pro daný proces.  

 

Pokud chtějí organizace zvyšovat spolehlivost lidského činitele, je potřeba výše 

uvedené příčiny selhání pracovníků na pracovišti identifikovat a provádět odpovídající 

protiopatření. [5]  

 

5.3 Stres 

Stres je slovo odvozeno z latinského slova stringere, které znamená těžce táhnout. 

Práce ve stresu a nepohodě může způsobit poškození psychického zdraví a často vede 

k nepozornosti a nesoustředěnosti, které mohou zapříčinit vznik pracovního úrazu. Tyto 

souvislosti zůstávají často při zjišťování příčin úrazů skryté, a tak není možné přijmout 

opatření, která odpovídají skutečné příčině. 

Stres je jakákoliv síla, která tlačí fyzikální nebo psychologické faktory mimo rozsah 

stability a produkuje napětí u jednotlivce (Cooper, 1996). Uvědomění si toho, že dojde ke 

stresu, vytváří u jednotlivce strach. Strach může způsobovat napětí jenom proto, že se osobě 

naznačí. [1, 7] 
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Fyzik a učenec Hans Seye popsal tři stádia stresu: 

• Poplachová reakce – v tomto stádiu se aktivuje obranný mechanismus 

jednotlivce po počáteční fázi snížené rezistence. 

• Rezistence – v této fázi dochází u jedince k maximální adaptaci. Pokud však 

působení stresující síly pokračuje nebo obranný mechanismus nepracuje, nastává 

třetí stádium. 

• Vyčerpání – zkolabování adaptivního mechanismu. 

 

Stres se může projevovat mnoha symptomy. Lékaři identifikovali fyzické  

a behaviorální symptomy stresu. Také zjistili zdravotní potíže, v jejichž pozadí stojí stres., 

tzn. může je přivodit nebo je může zhoršit. Jednotlivé symptomy a zdravotní potíže jsou 

uvedeny v tabulce č. 8. 

 

Tabulka č.8: Fyzikální a behaviorální symptomy stresu [1] 

 

Fyzikální symptomy stresu Behaviorální symptomy 
stresu 

Zdravotní potíže stresového 
původu 

Ztráta apetitu. 
Osoba se dožaduje jídla, 
když je pod psychickým 
tlakem. 
Časté poruchy trávení nebo 
pálení žáhy. 
Zácpa nebo průjem. 
Nespavost.  
Stálá únava. 
Tendence k pocení bez 
rozumného důvodu. 
Nervózní záškuby. 
Okusování nehtů. 
Bolesti hlavy. 
Křeče a křeče svalů. 
Nucení na zvracení. 
Dušnost bez přítomnosti 
námahy. 
Pocity k pláči. 
Častý pláč. 
Neschopnost sedět bez 
nervozity. 
Vysoký krevní tlak. 

Stálá podrážděnost lidmi. 
Pocit neschopnosti překonat 
stres. 
Stálý nebo opakující se 
strach z nemoci. 
Pocit neúspěchu. 
Pocit, že jsem špatný nebo 
pocity sebenenávisti. 
Potíže učinit rozhodnutí. 
Pocit ošklivosti. 
Ztráta zájmu o ostatní lidi. 
Uvědomování si potlačené 
zloby. 
Neschopnost ukázat pravé 
cítění. 
Pocit, že jsem cílem 
nepřátelství ostatních lidí. 
Ztráta smyslu pro humor. 
Pocit lajdáckosti. 
Strach z budoucnosti. 
Pocit, že selhává jako osoba 
nebo jako rodič. 
Potíže s koncentrací. 
 

Hypertenze: vysoký krevní 
tlak. 
Koronární trombóza: infarkt. 
Migréna. 
Senná rýma a alergie. 
Svědění. 
Peptické vředy. 
Zácpa. 
Kolitida: zánět tlustého 
střeva. 
Revmatická artritida. 
Menstruální obtíže. 
Nervová dyspepsie: 
plynatost a porucha trávení. 
Porucha činnosti štítné 
žlázy, nadměrná činnost 
štítné žlázy. 
Cukrovka. 
Potíže s kůží. 
Tuberkulóza. 
Deprese. 
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Je důležité uvědomit si, že každá práce má potenciální činitele stresu. Výzkumní 

pracovníci identifikovali sedm hlavních zdrojů pracovního stresu, které jsou znázorněny na 

obrázku č. 4. 

 

 

 

Obrázek č. 4: Zdroje stresu na pracovišti [1] 

5.3.1 Vnit řní faktory spojené se zaměstnáním 

Pracovní podmínky – Například  hlučnost, špatné osvětlení, špatný návrh 

pracoviště a další podněty napadající naše smysly, ovlivňují náladu a duševní stav jedince.  

Práce na směny – Bylo dokázáno, že taková práce ovlivňuje duševní výkon, hladinu 

cukru v krvi, metabolickou přeměnu a další pochody v lidském těle. Model spánku je také 

narušen. Jedinec je náchylnější k chybám, které mohou způsobit pracovní úraz. Náchylnost 

k chybám je největší na noční směně. 
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Pracovní doba a zatížení – Dlouhá pracovní doba a velké pracovní zatížení mají 

nepopiratelně negativní dopad na lidi. U takových jedinců roste především riziko 

koronárních onemocnění. Ke konci dlouhé pracovní směny roste počet pracovních úrazů. 

Riziko a nebezpečí –  Jsou mu vystaveni především dělníci v dolech, policisté, 

hasiči, vojáci apod. Lidé těchto profesí jsou pod velkým psychickým tlakem. Stres v práci  

u nich může být tak velký, že dojde k narušení jejich duševního zdraví. Takový jedinec pak 

může v práci ohrozit sebe i další zaměstnance. 

Nová technologie – Je pro lidi stresorem, protože se s ní musí naučit  pracovat  

a porozumět jí. Může dojít snadno k pracovnímu úrazu, protože jedinec technologii nezná 

nebo plně nepochopil. 

 

5.3.2 Role v organizaci 

Stres lze udržet na minimu pokud je role osoby v organizaci jasně definována  

a pochopena a očekávání kladena na jednotlivce jsou jasná. Hlavními zdroji stresu jsou tři 

kritické faktory a to role nejasnosti, role konfliktu a odpovědnost za ostatní. 

Role nejasnosti – Objevuje se, když pracovníci nemají jasný obraz o svých 

pracovních cílech, neznají obsah a odpovědnost svého zaměstnání. Důvodem proč dochází 

k nejasnostem bývá často nevyjasnění jeho role v organizaci nadřízeným zaměstnancem. 

Důsledkem toho je například depresivní nálada a nízká motivace k práci. 

Role konfliktu  – Nastává, když člověk dělá věci, které nechce dělat, když je 

rozpolcený  konfliktními požadavky povolání anebo dělá věci, o kterých si myslí, že nejsou 

součástí jeho zaměstnání. 

Odpovědnost – Rozlišujeme dva typy odpovědnosti. Jedním je odpovědnost za lidi, 

druhým odpovědnost za věci. Odpovědnost za lidi bývá více stresující. S rostoucí 

odpovědností roste i pravděpodobnost koronárního onemocnění. 

 

5.3.3 Osobnost a zvládání stresu 

Osobnost hraje klíčovou roli při ovlivňování toho, jak lidé vnímají stresory a jak na 

ně reagují. Stresory jsou podněty vyvolávající stres. Každý člověk je jiný, a proto reakce 

různých lidí na stejné stresory se liší. Například osoby náchylnější k úzkosti prožívají roli 

konfliktu akutněji a s větším napětím než méně úzkostlivý jedinci. Pro extroverty bude 

sociálně izolovaná práce více stresující než pro introverty. Osobnost může mít vliv na tom, 
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jak jedinec vnímá svou práci. Lidé, kteří dobře zvládají stres a umí se s ním vyrovnat  jsou 

v práci výkonnější a šťastnější. 

 

5.3.4 Vztahy v práci 

Vztahy mezi lidmi v organizaci mají velký potenciál vytvářet nebo snižovat stres. 

Ostatní lidé bývají největšími zdroji stresu v práci a špatné mezilidské vztahy jsou příčinou 

negativního vztahu k ní. V práci rozlišujeme tři vztahy: vztahy s nadřízenými, vztahy 

s podřízenými a vztahy se spolupracovníky. 

Vztahy s nadřízenými – Inspirující styl vedení může u podřízených významně 

snížit množství stresu. Šéf by měl jít svým zaměstnancům příkladem a stanovit jasné poslání 

pro pracovní skupinu nebo organizaci. 

Vztahy s podřízenými – Jednou z nejdůležitějších schopností vedoucích 

zaměstnanců je schopnost rozdělit povinnosti mezi jednotlivé pracovníky tak, aby všichni 

věděli, co se od nich vyžaduje. Pokud tomu tak nebude, podřízení se budou dopouštět chyb 

a pracovat ve stresu. 

Vztahy se spolupracovníky – Stres může vzniknout z konkurence a konfliktů 

osobností. Lidé jsou v kontaktu s kolegy každý pracovní den, a proto je důležité, aby se 

spolu naučili vycházet. Nemusí být přátelé, ale měli by se chovat kolegiálně a nepodrývat 

navzájem své pozice a autoritu. V opačném případě budou pracovat ve stresu. 

 

5.3.5 Vývoj kariéry 

Frustrace při dosažení kariérního stropu může vyústit v extrémní stres, stejně jako 

frustrace z toho, že je někdo přeceněn při povýšení. Pro mnoho lidí je kariérní postup 

důležitý. Přináší jim více peněz, vyšší postavení a nové pracovní nabídky. Na začátku může 

mít vývoj kariéry vzestupný charakter, ale ve středním věku mnoho lidí zjistí, že se zpomalil 

nebo zastavil. Jejich vědomosti jsou zastaralé a hrozí jim mladší konkurence. S těmito 

skutečnostmi je pro ně velice těžké se vyrovnat a jsou pro ně stresující. 

 

5.3.6 Propojení domova a práce 

Problémy propojení domova a práce v literatuře pojednávající o stresu se obvykle 

označují jako „ konfliktní “. Konflikt může být buď  v jednom, nebo v obou směrech: práce 
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zasahuje do rodiny (kde požadavky v práci vytváří problémy v domácím životě) a rodina 

zasahuje do práce (kde požadavky na život doma zasahují do práce). Z toho vyplývají dvě 

skutečnosti: 

• Stres v práci mohou způsobit i faktory mimo pracoviště. 

• Stres v práci má dopad na život doma. 

 

5.3.7 Kultura a klima v organizaci 

Klima organizace je vnímání fungování organizace zaměstnanci a kultura organizace 

jsou hodnoty sdílené členy organizace mající vliv na jejich chování. 

Jednotlivec může zažít stres, pokud nesdílí hodnoty organizace a zdrojem stresu je  

i špatné klima v organizaci, kdy je zaměstnanci způsob fungování organizace nejasný  

a chybí mu pocit sounáležitosti. Pracovník je pak málo výkonný a necítí se být platnou 

součástí organizace. Naopak účast v procesu rozhodování má za následek větší produktivitu 

a uspokojení z práce. [1] 
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6 Návrh opatření ke snížení počtu pracovních úrazů vlivem 

nespolehlivosti LČ 

Návrh opatření ke snížení počtu pracovních úrazů vlivem nespolehlivosti lidského 

činitele je nesnadný úkol, protože lidskou bytost narozdíl od techniky nemůžeme 

naprogramovat nebo nastavit. Chování člověka je totiž složité a nepředvídatelné. Na stroji 

naše požadavky nastavíme a on se jimi bude řídit, kdežto lidi můžeme školit o bezpečnosti, 

vysvětlovat jim, co nesmí dělat a proč, a přesto se najde někdo, kdo předpisy a správné 

postupy nedodrží. Může to udělat záměrně nebo z nevědomosti, a tím zapříčiní vznik 

pracovního úrazu nebo havárie, která  bude mít za následek další pracovní úrazy. 

 

6.1 Návrh opatření pro organizace 

Identifikovat kdy, kde a proč k pracovnímu úrazu došlo a zjišťovat veškeré okolnosti, 

které ke vzniku pracovního úrazu přispěli. Nespokojit se jen s nalezením zdrojů a  hlavních 

příčin pracovních úrazů, které jsou nutné pro vypsání záznamu o úrazu, a tím splnit 

požadavky právních předpisů. Je potřeba vyhledávat také: 

 

• Příčiny přispívající (Příčiny, které přispěly ke vzniku pracovního úrazu). 

• Kořenové příčiny (Bezpečnostní politika organizace). 

 

Zavést v organizaci systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 

18000, který je platný od dubna 2008 a vyžaduje vyhodnocení lidského činitele v prevenci 

rizik. Většina firem totiž v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví  při práci nejde nad 

rámec zákonných povinností a provádět analýzy lidského činitele mezi tyto povinnosti 

nepatří. 

Všímat si všech problémů na pracovišti. Uvědomit si, že ochrana člověka při práci se 

dotýká všech aspektů, které s prací souvisí. Existuje mnoho věcí, které mají negativní vliv 

na spolehlivost lidského činitele, a které lze vylepšit. Jako inspirace může posloužit schéma 

nazvané Ochrana člověka při práci (obrázek č. 5). 
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Obrázek č. 5: Aspekty mající vliv na spolehlivost lidského činitele [7] 

 

Redukovat stres na pracovišti: 

• Odstraněním nebo omezením působení stresorů. 

• Vysvětlením role zaměstnance v organizaci. 

• Zahrnutím zaměstnance do kariérního vývoje. 

• Zapojením zaměstnanců do procesu rozhodování. 

• Nastavením spravedlivé zaměstnanecké politiky (nejen trestat za chyby, ale  

i odměňovat za dobré pracovní výsledky). 

• Motivováním zaměstnanců. 

• Vytvářením kvalitních mezilidských vztahů. 

 

V petrochemickém průmyslu používat pro hodnocení selhání lidského činitele fuzzy 

klasifikátor, protože byl vyvinut přímo na míru daného průmyslu, a byl již úspěšně testován 

v provozech s velice dobrými výsledky. Zatímco jiné přístupy vyžadují přesný model 

skutečného chování, fuzzy návrh se může přizpůsobit nejednoznačnosti lidského usuzování. 

V posuzování pravděpodobnosti selhání lidského činitele se jedná o veliký krok kupředu, 

protože fuzzy přístup zohledňuje fakt, že nikdy nemůžeme dopředu vědět, jak se člověk 

zachová.   
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7 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se snažil přiblížit problematiku spolehlivosti lidského 

činitele a jeho vlivu na vznik pracovních úrazů. Tento vliv je značný, protože vyšetřování 

příčin vzniku nežádoucích událostí (nehody, pracovní úrazy) končí v 80 % případů zjištěním, 

že se na jejich vzniku podílel lidský faktor.  

Na základě Zprávy o činnosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský 

kraj a Olomoucký kraj za rok 2006 jsem provedl analýzu a zhodnotil vývoj pracovní 

úrazovosti od roku 2000. 

Pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele existuje celá řada metod, z nichž 

některé jsem stručně popsal a charakterizoval. Zabýval jsem se zejména tzv. fuzzy logikou, 

na jejímž základě tým expertů zabývajících se analýzou nehod a odhadem rizik vyvinul 

fuzzy klasifikátor pro analýzu spolehlivosti lidského činitele v petrochemickém průmyslu. 

Organizacím působícím v tomto odvětví průmyslu doporučuji jeho použití, protože 

klasifikátor mu byl vyvinut přímo na míru a byl již úspěšně testován. 

Pro snížení počtu pracovních úrazů vlivem nespolehlivosti lidského činitele navrhuji 

vyhledávat nejen hlavní příčiny a zdroje pracovních úrazů, ale i příčiny přispívající a příčiny 

kořenové, které zůstávají často neodhaleny a působí nadále. Zjištění pouze hlavních příčin 

je nedostatečné pro vznik účinných opatření. Jednou z příčin, které bývají neodhaleny je 

stres na pracovišti. Zabýval jsem se jeho působením na zaměstnance, protože často vede 

k nepozornosti a nesoustředěnosti, které mohou zapříčinit vznik pracovního úrazu. Navrhl 

jsem opatření ke snížení jeho působení na pracovišti. Organizacím také navrhuji zavést 

systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18000, který vyžaduje 

vyhodnocení lidského činitele v prevenci rizik. Dále ke snížení počtu pracovních úrazů, 

vlivem nespolehlivosti lidského činitele přispěje sledovat všechny aspekty, které souvisí 

s prací, nejen bezpečnost a ochranu zdraví. Na pracovišti totiž existuje mnoho věcí, které 

mají negativní vliv na spolehlivost lidského činitele, a které lze zlepšit. 

Spolehlivost lidského činitele je značně složitý a nepředvídatelný parametr. Je 

důležité věnovat mu pozornost, protože lidský faktor se podílí na většině nežádoucích 

událostí. Zohlednění lidských faktorů tak může zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců tím, že redukuje řadu nehod a nemocí z povolání. 
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9 Seznam zkratek 

PSFs Performance Shaping Factors Faktory formující výkon 

PIFs Performance Influencing Factors Faktory ovlivňující výkon 

HRA Human Reliability Analys Analýza spolehlivosti člověka 

HAZOP Hazard and Operability Study   Studie nebezpečí provozuschopnosti 

THERP Technique for Human Error Rate  

Prediction   

Technika predikce míry chyb člověka 

 

SA Situation Awareness   Vhled do situace 

HSE Health and Safety Executive   Exekutiva pro zdraví a bezpečnost 

SAGAT Situation Awareness Global 

Assessment Technique 

Technika globálního posouzení 

vhledu do situace 

QUASA Quantitative Analysis of Situational 

Awareness   

Kvantitativní analýza vhledu do 

situace 

CREAM Cognitive Reliability Error Analysis 

Method 

Metoda rozboru chyb na základě 

kognitivní spolehlivosti 

ISEI Institute for Systems Engineering 

and Informatics 

Institut systémového inženýrství  

a informatiky 

MAHB Major Accident Hazard Bureau   Úřad pro závažné havárie 

JRC Joint Research Centre Výzkumné středisko 

CPCs Common Performance Conditions   Běžné podmínky při práci 

FTA Fault Tree Analysis   Analýza stromem poruch 

ETA Event Tree Analysis   Analýza stromem událostí 

VDS  Vhled do situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


