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Úvod  

Na konci 40. let 20. století technologický vývoj dospěl do stádia, kdy byla výkonnost 

pracovního systému limitována samotnou výkonností člověka. V reakci na potřebu změny 

proto vznikla ergonomie, jejíţ předmět zájmu byl soustředěn na navrhování takových 

pracovních systémů, které by respektovaly omezení člověka a současně maximálně vyuţily 

moţností strojů, jejichţ funkce by tato omezení dokázala náleţitě vykompenzovat a v mnoha 

směrech i předčít. Současně byl zohledňován poţadavek na komfort a bezpečnost obsluhy, 

sniţování fyzické a duševní zátěţe člověka a také expozice nebezpečným činitelům. 

V dnešní době je 60-90% chyb způsobeno lidským činitelem (LČ) [1]. Tím, jak je 

vyuţíváno stále dokonalejších technických zařízení, je moţno sledovat zuţování tohoto 

intervalu a zároveň jeho posun blíţe ke 100 %. Je tedy zřejmé, ţe je třeba problematice LČ 

věnovat zvýšenou pozornost. Od 40 let 20 století bylo vyvinuto nespočet metod k hodnocení 

spolehlivosti LČ [8]. První z nich byly z dnešního pohledu značně nedokonalé a jednoduché. 

Spíše jimi byly hodnoceny senzomotorické funkce člověka. Později začaly být hodnoceny tzv. 

vyšší lidské funkce (plánování, rozhodování, atd.). Dnešní metody jsou většinou ve formě 

softwaru, tak aby byly pro uţivatele co nejjednodušší a co nejméně náročné na čas.  

Jednou z takových metod je modifikovaná metoda HTA-PHEA, která byla zpracována 

do podoby autorizovaného software Analýza HTA-PHEA 1.1 určeného ke kvantitativnímu 

hodnocení spolehlivosti LČ. Nejedná se pouze o kvantitativní přístup, jelikoţ jsou zde 

obsaţeny i popisy úkolů, moţné následky lidských chyb, atd. Softwarem HTA-PHEA 1.1 

bylo experimentálně provedeno hodnocení spolehlivosti LČ v průmyslovém podniku na 

Ostravsku. Byl hodnocen postup uvádění karuselové pece do provozu. Pec se nachází 

v provozu, kde se nepřetrţitě zdrţuje asi 200 osob. Cílem práce je optimalizovat navrţený 

postup pro kvantitativní posuzování spolehlivosti LČ (HTA-PHEA 1.1) na pracovištích v 

procesním průmyslu klíčových z hlediska bezpečnosti provozu. 

Kvalitním hodnocením (myšleno kvalitně vytvořeným a kvalitně provedeným) mohou 

být nalezeny nedostatky, které je třeba odstranit ke zvýšení spolehlivosti LČ. Mnohdy se 

přitom jedná o problémy obecného charakteru vycházející ze systému řízení celé organizace. 

Další část této práce je proto věnována organizačnímu aspektu LČ. Je zde stručně popsán 

nynější pohled na LČ z hlediska organizace a největší problémy, kterým musí v současné 

době organizace z hlediska LČ čelit. V neposlední řadě jsou zde uvedeny nástroje, jak 
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zvyšovat spolehlivost LČ (respektive jak sniţovat četnost výskytu lidských chyb) pomocí 

bezpečnostního managementu. 
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1 Rešerše 

1.1 Human error reduction and safety management, 3rd edition 

Autorem této publikace je Dan Petersen, coţ je uznávaný odborník na poli ergonomie. 

V publikaci je popsán LČ z hlediska organizace. Jsou zde uvedeny nejčastější příčiny jeho 

selhání a také nástroje ke sníţení četnosti lidských chyb v organizaci. Jedná se o ucelený 

pohled na problematiku bezpečnostního managementu. Ve třetím vydání této publikace jsou 

reflektovány změny v oblasti ergonomie, kterých bylo nespočet od vydání první edice v roce 

1982. V této práci je na tuto publikaci odkazováno tímto zdrojem: [4]. 

1.2 Cognitive reliability and error analysis method 

Je věnována problematice HRA
2
. Je zde uveden vznik a vývoj metod k hodnocení 

spolehlivosti LČ. V publikaci je spojen tradiční inţenýrský přístup k hodnocení LČ a 

psychologický přístup, který je dnes často v průmyslu opomíjen. Na tomto základě je 

představena nová metoda hodnocení spolehlivosti LČ - CREAM
3
, kde jsou vyhodnocovány i 

tzn. vyšší lidské funkce (plánování, rozhodování, atd.). Autorem této publikace je Erik 

Hollnagel, coţ je jeden z nejuznávanějších autorů v oblasti LČ současnosti. V této práci je na 

tuto publikaci odkazováno tímto zdrojem: [1]. 

1.3 Analýza chybování lidského činitele pomocí metody HTA-PHEA 1.1 

Příručka poskytuje metodický návod pro zpracovávání komplexní analýzy LČ pomocí 

metody HTA-PHEA. Metoda byla vytvořena v roce 1986 Davidem Embryem a v roce 2010 

byla ve VÚBP, v.v.i. modifikována. Je vyuţívána zejména k predikci a redukci lidských chyb. 

Vstupy pro analýzu jsou tvořeny strukturou úkolů a plánů získaných z HTA
4
 a výsledky 

analýzy faktorů ovlivňujících výkon člověka v pracovním systému (PIF
5
). Autory publikace 

jsou RNDr. et Mgr. Petr Skřehot a Bc. Jakub Trpiš. V této práci je na tuto publikaci 

odkazováno tímto zdrojem:  [6]. 

                                                
2 HRA - Human Reliability Analysis, česky Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

3 CREAM - Cognitive Reliability and Error Analysis Method, česky Kognitivní metoda analýzy spolehlivost a 

chyb 

4 HTA – Hierarchical Task Analysis, česky Hierarchická analýza úkolů 

5 PIF – Performance Influencing Factors, česky Faktory ovlivňující výkon 
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2 Hodnocení spolehlivost lidského činitele 

Hodnocení spolehlivosti LČ se stalo nedílnou součástí analýzy rizik v provozech, jako 

jsou jaderné elektrárny, chemické provozy, letectví, atd. [8]. Nicméně v řadě 

odvětví procesního průmyslu je LČ stále podceňován. V dnešní době jsou všeobecně 

přijímány tyto teorie [4]: 

1) Lidé jsou primární příčinou většiny nehod. Čím více bude lidské chování 

kontrolováno, tím méně nehod bude vznikat. 

2) Kontrola nad nehodami je záleţitostí managementu. 

V ČR je kontrola LČ vyţadována Zákonem č. 59/2006 Sb. a také Zákoníkem práce. 

Dle výše uvedeného přístupu management průmyslové organizace cítí určitou spoluvinu na 

kaţdém pracovním úrazu, ke kterému pod jeho vedením došlo. Prvním krokem ke sníţení 

četnosti lidských chyb je kvalitní hodnocení spolehlivosti LČ zaměřeného na odhalení 

„slabých míst“ v pracovním systému, která je třeba lépe zabezpečit. Například často k nehodě 

dochází v důsledku toho, ţe obsluha zařízení nepostupuje dle provozních pokynů. 

Hodnocením LČ můţe být tato odchylka odhalena a opravena dříve, neţ k nehodě dojde. 

Hodnocení spolehlivosti LČ (neboli HRA) je nedílnou součástí PRA
6
. Metoda HTA-

PHEA
7
, která je popisována v tomto dokumentu, umoţňuje provádět finální krok PRA, tj. 

výpočet/odhad pravděpodobnosti vykonání chyby při konkrétním pracovním úkonu. Jelikoţ 

se jedná v ČR o doposud neaplikovaný přístup, je tento dokument zaměřen podrobněji na 

popis této části hodnocení spolehlivosti LČ a prezentaci modelového příkladu.  

Je třeba zdůraznit, ţe HRA není ţádnou metodou, jak se často mylně uvádí. Je spíše 

filozofií stanovující základní myšlenkový postup pro detailní hodnocení spolehlivosti LČ. Pro 

naplnění poţadavků pro praktické provedení HRA je moţné vyuţít desítky, moţná aţ stovky 

metod selektivně zaměřených na řešení dílčího cíle HRA. Jelikoţ je HRA filozofií, jsou její 

principy neustále rozvíjeny v souladu s rozšiřujícím se lidským poznáním, nastupujícími 

                                                
6 PRA - Probabilistic Risk Assessment, česky Pravděpodobnostní odhad rizika je komplexní přístup k hodnocení 

pravděpodobnosti vzniku nehody/závaţné havárie pouţívaný v průmyslu. Je v něm zahrnut jak celkový popis 

sledovaného systému, dále předběţná analýza k určení priorit, stejně jako detailní hodnocením dílčích částí (jak 

člověka, tak stroje). 

7 HTA-PHEA 1.1 – je nově vytvořená modifikace metody HTA-PHEA, tato metoda je popsána v Kapitole 2.2 
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změnami v organizaci práce, technické úrovni výroby i principů managementu. Níţe jsou 

uvedeny základní úvahy, které jsou v souvislosti s HRA v současnosti nejvíce diskutovány 

[1]:  

- Jelikoţ dochází k neustálému nárůstu počtu HMI
8
 systémů, bude potřeba HRA 

nadále vzrůstat.  

- Pro HRA je podstatné, zda lidská chyba vede k neţádoucím následkům. Není 

podstatné to, zda ji ten, kým byla chyba vykonána, hodnotí jako chybnou. 

- Kvantitativní HRA a kvalitativní HRA nejsou antonyma – nevylučují se. Číselné 

hodnoty bez popisu a vysvětlení nejsou dostačující. 

- HRA by měla zkoumat i část managementu (cíle, funkce, atd.) 

- Při rozdělování problému na více částí je zapotřebí nezapomenout na hodnocení 

celého obrazu situace/události včetně kontextu (viz úkolové analýzy) 

- Lidské akce mohou být srovnávány se strojem v jednoduchých činnostech, které 

mají naučené a dělají je automaticky (tzv. niţší funkce) 

2.1 Analýza úkolů 

Cílem analýzy úkolů je poskytnout základní kameny pro další hodnocení LČ. Rozvoj 

těchto informací (získaných úkolovou analýzou) můţe být rozdělen do dvou hlavních částí: 

- odvození subúkolů 

- analýza schopností a znalostí 

V odvození subúkolu jsou získávány informace příslušné k celému subúkolu coby 

dílčí pracovní aktivity, včetně místa, kde je prováděn a jeho vztahu k existujícím úkolům, 

resp. nadřazeným cílům. Zjištění, které schopnosti a znalosti jsou vyţadovány, zahrnuje 

prozkoumání různých kroků nebo částí subúkolů. Výsledkem tohoto hodnocení je stanovení 

psychologických poţadavků úkolu (rozhodovacích, motorických a dalších poţadovaných 

odpovědí).  

                                                
8 HMI - Human - Machine Interface, česky Systém člověk-stroj 
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Následující obecná škála pravděpodobnosti výskytu chyby můţe být pouţita k 

rozdělení a popisu chyby [4]: 

1. Vysoká pravděpodobnost výskytu chyby (HEP
9
 ≥ 0,5) 

2. Reálně existující pravděpodobnost výskytu chyby (HEP 0,5 < 0) 

3. Velmi malá pravděpodobnost výskytu chyby (HEP velmi blízká 0) 

Vyjádření pravděpodobnosti výskytu lidské chyby v podobě číselné hodnoty 

z intervalu 0 aţ 1 je v praxi velmi obtíţné. U stroje můţe být jeho spolehlivost poměrně 

snadno vypočítána na základě poměru intervalu odolnosti a střední doby bezporuchového 

provozu, u člověka takto čistě mechanisticky postupovat nelze. Důvodem je existence řady 

proměnných faktorů, které jsou člověku coby samostatně se rozhodující bytosti sobě vlastní, a 

které tudíţ nelze matematicky popsat. Proto není divu, ţe existuje jen velmi málo číselných 

údajů vztahujících se ke spolehlivosti LČ [8]. Obvykle se jedná o empiricky stanovené nebo 

odborným odhadem stanovené četnosti vzniku konkrétních chyb. Číselný údaj vyjadřující 

pravděpodobnost, ţe u daného úkonu provede člověk chybu, se nazývá HEP. HEP je 

definována jako poměr počtu sledovaných chybných úkonů n k celkovému počtu N 

provedených úkonů: 

Rovnice 1: Výpočet HEP 

N

n
HEPM )(  

Pokud člověk nemá jinou moţnost neţ vykonat chybnou akci, tak HEP nabývá 

hodnoty 1. 

Následky na systému v důsledku kaţdé poruchy stroje nebo lidské chyby, by měly být 

popsány. Odhad závaţnosti těchto důsledků můţe být proveden na následující škále [4]: 

1. Nebezpečí pro obsluhu nebo/a zařízení 

2. Zhoršení výkonu systému 

3. Zhoršení výkonu podsystému 

4. Zhoršení výkonu komponentu 

                                                
9 HEP – Human Error Probability, česky Odhad pravděpodobnosti lidské chyby 
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5. Malý vliv na výkon systému 

Existuje zde několik alternativ, jak eliminovat nebo minimalizovat pravděpodobnost 

výskytu lidské chyby. Nejbezpečnějším způsobem je navrhnout systém tak, aby operátor 

nemohl chybu provést, tj. navrhnout systém tak, aby do jeho provozu nemohl člověk za 

ţádných okolností zasáhnout. Alternativní způsoby, které musejí být pro sniţování HEP 

zvaţovány, představují v prvé řadě zohlednění ergonomických aspektů (design, označení 

výstrahou nebo varováním, uzpůsobení fyzickým parametrům uţivatele apod.) a dále „práce 

s člověkem“ (tj. změna postupu práce, výcvik, školení, zlepšení komunikace apod.). 

2.2 Lidská chyba 

Chybovat je lidské a tím, ţe člověk chybuje, tak se také učí a získává zkušenosti. 

Většina lidí se jako děti dotkne ţehličky pouze jednou. Proces učení pomocí chyb je běţně 

v organizacích pouţíván a je jedním nejefektivnějších forem výcviku (např. simulátor). Kaţdý 

člověk chybuje denně nesčetněkrát. Důleţité ovšem je, aby bylo zabráněno těm chybám, které 

by mohly způsobit úraz, nehodu nebo závaţnou havárii, zvláště pak, jsou-li předvídatelné. 

Aby mohlo být chybě zabráněno nebo sníţena její četnost, je třeba ji nejdříve pochopit. Právě 

pochopení lidské chyby, jejímu vzniku a následkům je věnována kapitola 2.2.  

2.2.1 Definice lidské chyby 

Existuje mnoho definic pro pojem lidská chyba [8]. Pro účely této práce je pouţita následující 

definice: 

- Jakákoliv odchylka z předem zavedeného, vyţadovaného nebo očekávaného standardu 

lidského výkonu. 

Lidské chyby jsou zapříčiněny situacemi, ve kterých se lidé nacházejí – fyzické, 

psychologické situace, atd. [4]. Pracovník se tedy můţe dostat do určité situace a do určitého 

momentu, ve kterém je lidská chyba (zapříčiňující nehodu nebo zranění) vnímána jako 

naprosto normální a logická.  Je třeba se zaměřit, jak můţe být pomocí managementu četnost 

těchto situací redukována (pokud je to vůbec moţné). Tyto situace mohou být nazvány jako 

„situace provokující k chybě“. Rolí managementu je tedy sníţit počet situací provokujících 

vzniku chyby na moţné minimum v rámci rozumných nákladů. Rolí zaměstnance je pokud 

moţno vyvarovat se těch chyb, které mohou vést k nehodě.  

U lidské chyby můţe být hodnocena její závaţnost, jak je vidět na Obrázku 1.  
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Obrázek 1: Chybové spektrum [4] 

U stejné události můţe být aţ 20 různých výsledků, jak je vidět na Obrázku 2. Není 

tedy jednoduché lidské chyby hodnotit nebo nějak roztřídit Nejspíše i proto je známo a 

pouţíváno několik přístupů, co se třídění a hodnocení lidských chyb týče. 
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(výsledky: B: Bezpečný, N: nebezpečný, Z: Zpět, návrat) 

Obrázek 2: Moţné výsledky jedné události [4] 
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Lidské chyby mohou být rozděleny/klasifikovány dle různých kritérií/klasifikačních 

schémat/taxonomií. Způsobů, jak chyby klasifikovat, je celá řada [8], [10], nicméně v tomto 

dokumentu je pouţívána taxonomie dle metody PHEA
10

, jeţ je rozvedena v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Taxonomie metody PHEA [6] 

Chyby činností  

A1 Příliš krátká/dlouhá akce  

A2 Špatně načasovaná akce  

A3 Akce v opačném směru  

A4 Příliš málo/mnoho akce  

A5 Špatně uspořádaná akce (ve smyslu prostorového uspořádání)  

A6 Správná akce na špatném objektu  

A7 Špatná akce na správném objektu  

A8 Akce opomenuta 

A9 Akce nedokončena  

A 10 Špatná akce na špatném objektu  

Chyby kontroly 

C1 Kontrola opomenuta  

C2 Nekompletní kontrola  

C3 Správná kontrola na špatném objektu  

C4 Špatná kontrola na správném objektu  

C5 Kontrola špatně načasována  

C6 Špatná kontrola na špatném objektu  

Chyby získávání informací  

R1 Informace není obdrţena  

R2 Je získána špatná informace  

R3 Nekompletní získání informace  

Chyby sdělování/přenosu informací  

T1 Informace není předána dále  

T2 Je předána špatná informace  

T3 Nekompletní přenos informace  

Chyby výběru  

S1 Opomenutí výběru 

S2 Provedení špatného výběru  

Chyby plánování  

P1 Vykonán špatný plán v  důsledku špatné diagnózy  

P2 Diagnóza je správná, zvolen špatný postup k  vykonání plánu 

                                                
10 PHEA - Predictive Human Error Analysis, česky Prediktivní analýza chybování lidského činitele 
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2.2.2 Následky lidské chyby 

Závaţná nehoda má obvykle tyto následky: 

- Poškození jména organizace 

- Moţný zánik organizace 

- Vysoké materiální náklady a ztráty 

- Sníţení morálky a důvěry zaměstnanců 

- Soudní spory 

- Finanční ztráty 

- Moţné odnětí svobody vedoucím zaměstnancům (vychází z názoru, ţe všechny 

nehody v oblasti BOZP by měly být posuzovány jako zločiny) 

- Změna legislativy a interních předpisů 

Náklady na vypořádání se s pracovními úrazy se neustále navyšují. Pokud by 

docházelo i k navyšování počtu úrazů v dané organizaci, tak tím mohou být způsobeny 

organizaci velké problémy, coţ je ilustrováno na následujícím příkladu: 

V organizaci je zaznamenán nárůst počtu pracovních úrazů kaţdý rok o 18 % a 

náklady na jejich vypořádání se kaţdý rok zdvojnásobují [4]. Pokud v této organizaci dojde 

letos k 25 absenčním úrazům s celkovou ztrátou v průměru 300 000 Kč, lze z Tabulky 2 

vyčíst předpokládaný vývoj. 

Tabulka 2: Růst nákladů na pracovní úrazy 

Rok Počet úrazů  Průměrná ztráta Ztráta celkem 

2011 25 300 000 Kč 7 500 000 Kč 

2012 30 450 000 Kč 13 500 000 Kč 

2013 35 675 000 Kč 23 625 000 Kč 

2014 41 1 012 500 Kč 41 512 500 Kč 

2015 48 1 518 750 Kč 72 900 000 Kč 

 

V dané organizaci tedy lze ušetřit 159 000 000 Kč v příštích pěti letech (pouze přímé 

ztráty) sníţením lidských chyb. Výše uvedený obnos můţe být ztracen během pár chvil díky 

katastrofě. Katastrofy, které nastaly, byly zapříčiněny stejnými systémovými příčinami jako 
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ostatní nehody. Dle vědeckých studií byly příčiny ve čtyřech nejhorších katastrofách (Three 

Mile Island, Černobyl, Challenger a Bhopál) překvapivě podobné a u všech čtyřech figurovala 

lidská chyba [4]. 

V jedné studii analyzující 190 nehod v chemických zařízeních byly uvedeny závěry, 

ţe mezi čtyři nejčastější příčiny těchto událostí patří [4]: 

- Nedostatečné znalosti (34%) 

- Chyby v návrhu (32%) 

- Chyby v postupech (24%) 

- Chyby obsluhy (16%) 

V systémech, kde je široce pouţívána hardwarová redundance sniţující 

pravděpodobnost selhání jednotlivých komponent, můţe lidská chyba zahrnovat přes 90% 

pravděpodobnosti selhání systému, přičemţ cca 15 % z nich je spojeno s prováděním údrţby. 

Management organizací si je velmi dobře vědom nákladů na pracovní úrazy. To můţe 

být jedním z důvodů pozitivního vývoje pracovní úrazovosti v ČR, jak lze vidět na Obrázku 

3.  

 

Obrázek 3: Vývoj pracovních úrazů v ČR v letech 2000-2009 [5] 
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2.2.3 Příčiny lidské chyby 

Lidské chování je často nelogické. Příčinou jsou vzorce chování uloţené někde 

hluboko v podvědomí aktivující se pouze za určitých podmínek. Můţe se tedy stát a v praxi se 

to často stává, ţe člověk udělá něco, s čím vědomě nesouhlasí, ale co de facto nedokáţe 

ovlivnit. Z tohoto důvodu je třeba hodnotit LČ jak z pohledu inţenýrského, tak i z pohledu 

psychologie, která na tyto otázky poskytuje částečně odpovědi, i kdyţ lidskému chování 

nebylo dosud zcela porozuměno. Lidské myšlení nefunguje krokově a podle předem daného 

postupu jako u počítače. Je zde spousta akcí – skoků, narušení, obrácení, upoutání, atd. 

Je třeba jednoznačně oddělit příčinu od následků a hledat tzv. kořenové příčiny 

problému. Všechno, čím je ovlivňován výkon pracovníka, lze popsat pomocí PIF
11

. Existuje 

mnoho přístupů, jak dané faktory definovat a rozdělit. Pro tento dokument je vyuţita Tabulka 

3, která je součástí modifikované metody HTA-PHEA. 

Je velmi dobře zdokumentováno, ţe pracovní výkonnost, komfort a bezpečnost jsou 

ovlivněny prostředím, ve kterém je daná činnost vykonávána. Pokud jsou proměnné prostředí 

v komfortní zóně, tak je pracovní výkonnost i bezpečnost na vyšší úrovni. Klasickým 

příkladem, jak můţe být pracovním prostředím negativně ovlivněn výkon, je sníţená 

výkonnost v důsledku hluku, oslnění, vysoké teploty nebo vysoké vlhkosti, coţ bylo jiţ 

mnohokráte experimentálně potvrzeno [9]. Kupříkladu výsledky experimentů, kdy 

dominantním proměnným faktorem byly tepelné podmínky, odhalily významný vliv na 

spolehlivost výkonu zkoumaných osob, především na jejich percepci, pozornost a operační 

paměť. 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 PIF – Performance Influencing Factor, česky faktor ovlivňující výkon 
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Tabulka 3: Faktory ovlivňující výkon dle HTA-PHEA [6] 

Oblast klíčová z hlediska výkonu a spolehlivosti 

Skupina PIF PIF I N W 

I. Pracovní prostředí 

I.1 Provádění procesů    

 I.1.1 Neshody uvnitř pracovního týmu    

 I.1.2 Náročnost vykonávaných úkolů    

 I.1.3 Uvědomování si nebezpečí    

 I.1.4 Pracovní vytíţení    

 I.1.5 Náhlost výskytu problému    

I.2 Faktory pracovního prostředí    

 I.2.1 Hluk na pracovišti    

 I.2.2 Osvětlení    

 I.2.3 Teplota prostředí    

 I.2.4 Kvalita vzduchu    

I.3 Časové dispozice    

 I.3.1 Pracovní doba a pracovní přestávky    

 I.3.2 Pracovní směny a práce v noci    

 I.3.3 Časová náročnost pracovního úkolu    

     

II. Charakteristiky pracoviště a prováděného úkolu 

II.1 Vybavení a design    

 II.1.1 Umístění zařízení a přístup k němu    

 II.1.2 Značení a popisky    

 II.1.3 Pouţívání ochranných pracovních pomůcek    

II.2 Design řídícího pultu    

 II.2.1 Kvalita předávaných informací    

 II.2.2 Rozlišení sdělovačů a ovládačů    

 II.2.3 Kompatibilita uţivatelského interface    

 II.2.4 Seskupování informací    

 II.2.5 Přehlednost hlášení o kritických stavech    

II.3. Pracovní vybavení a předpisy    

 II.3.1 Jednoznačnost a srozumitelnost předpisů    

 II.3.2 Obsahová stránka předpisů    

 II.3.3 Specifikace vstupních a výstupních údajů    

 II.3.4 Kvalita kontrol a varování    

 II.3.5 Podpora pro diagnózu chyb    

 II.3.6 Kompatibilita předpisů s provozními zkušenostmi    

 II.3.7 Provádění aktualizace předpisů    

II.4 Výcvik    

 
II.4.1 Různé poţadavky na bezpečnost provozu vs. 
poţadavky na objem výroby 

   

 II.4.2 Vyuţití nových poznatků a znalostí ve výcviku    
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 II.4.3 Nácvik neznámých a mimořádných situací    

 II.4.4 Havarijní výcvik a připravenost    

 II.4.5 Výcvik ovládání automatiky a systémů řízení    

III. Organizační a sociální faktory 

III.1 Týmová práce a komunikace    

 III.1.1 Vymezení pracovní náplně zaměstnanců    

 III.1.2 Jednoznačné zodpovědnosti    

 III.1.3 Komunikace mezi pracovníky    

 III.1.4 Role/autorita vedoucího    

 III.1.5 Skupinové plánování a orientace v problematice    

     

III.2 Politika managementu    

 III.2.1 Přístup managementu    

 
III.2.2 Bezpečnostní poţadavky a pravidla (příručky, 

nařízení apod.) 
   

 
III.2.3 Vyuţívání systémových zabezpečovacích prvků a 

bezpečnostních bariér 
   

IV. Charakteristika pracovníka 

IV.1 Zkušenosti a mentální dovednosti    

 IV.1.1 Praktické schopnosti a dovedností pracovníka    

 IV.1.2 Zkušenosti se zvládáním stresových situací    

 IV.1.3 Schopnost logického uvaţování    

IV.2 Osobnostní faktory    

 IV.2.1 Motivace    

 IV.2.2 Schopnost pracovat v riziku (zvládání rizik)    

 IV.2.3 Sebekontrola    

 IV.2.4 Komunikativnost    

 IV.2.5 Odolnost proti stresu    

 IV.2.6 Sebeovládání emocí    

 IV.2.7 Duchapřítomnost    

IV.3 Fyzická kondice a věk    

 IV.3.1 Odpočinek po práci    

 IV.3.2 Zdravotní stav    

 IV.3.3 Stav pohybového aparátu    

 IV.3.4 Následky zranění    

 

Faktory v Tabulce 3 jsou jednotlivé PIF sdruţeny do skupin a vzájemně propojeny. 

Lze to ilustrovat na následujícím příkladu. Teplotou prostředí je ovlivňován fyzický 

diskomfort a je pravděpodobné, ţe způsobí rozptýlení pozornosti exponované osoby. Pokud je 

pracovníkovi horko, tak se špatně soustředí a je sníţena jeho pohybová koordinace [9]. 

Nízkou teplotou je například sníţena přesnost. Toto propojení PIF je také nazýváno 
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kontextem. Jak moc bude pracovník ovlivněn teplotou prostředí, záleţí na více faktorech – 

např., na druhu činnosti, fyzické kondici pracovníka, jeho motivaci, věku, atd.  

Je třeba si uvědomit, ţe „všechno se vším souvisí“ a změna byť jediného faktoru 

(například z volného pracovního tempa na vnucené) můţe způsobit velký nárůst četnosti 

výskytu nehod a úrazů. Je třeba pouţívat komplexních metod, které budou brát v potaz pokud 

moţno všechny proměnné.  

V metodě HTA-PHEA jsou pouţity PIF tak, ţe pro danou činnost je uvaţována také 

„síla“ jejich vlivu na spolehlivost výkonu dané osoby, coţ se v celkovém kontextu promítá do 

výsledného odhadu reálné hodnoty HEP, a to aniţ by byl zjišťován psychologické aspekty. 

V tomto ohledu se tedy jedná o subjektivní hodnocení vyuţívající korekční parametrizaci. 

2.3 Metoda HTA-PHEA 

Jednou z metod, kterou je moţno provádět hodnocení spolehlivosti LČ 

v poţadovaném rozsahu včetně integrace kvantitativních hodnot je metoda PHEA [6]. Metoda 

byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embryem a původně byla určena pro vyuţití v procesním 

průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmysl a těţba 

ropy). Metoda je vyuţívána zejména k predikci a sníţení četnosti lidských chyb a jako její 

základ jsou pouţity výstupy metody HTA, které dále rozvíjí za účelem provedení odhadu 

specifických chyb LČ, jeţ se mohou vyskytnout při plnění uvaţovaného úkolu. Dalšími 

vstupy pro tuto analýzu jsou výsledky hodnocení PIF. 

2.3.1 Analýza úkolu pomocí metody HTA 

HTA je systematická metoda pro identifikování různých cílů, kterých musí být 

dosaţeno v rámci plnění určitého zadání úkolu, a způsobu, jakým jsou tyto cíle kombinovány 

v rámci úkolového schématu [6]. Na kaţdé úrovni analýzy, počínaje nejvyšší úrovní cílů, jsou 

definovány podřízené subúkoly, které jsou poţadovány pro splnění nadřazeného cíle 

(společně s plánem, kterým je stanoveno jejich pořadí). Tento postup je postupně opakován 

s kaţdou podřízenou operací z dané úrovně. Pokud jsou popsány všechny subúkoly a operace, 

které je nutné vykonat pro jejich splnění, a to na kaţdé podřízené úrovni, můţe být získán 

pečlivý popis úkolu.  

Hlavními vstupy pro HTA obvykle jsou: 

- Existující pracovní postupy nebo operační pokyny (mohou být velice neformální, 

např.: hrubé zápisky vyuţívané obsluhou); 
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- Pozorování provedená analytikem (to můţe zahrnovat „procházení si“ úkolu); 

- Rozhovory s obsluhou a revizními techniky zařízení (toto umoţňuje zváţit 

potenciální operační podmínky, které mohou být mimo přímou zkušenost 

obsluhy). 

Ukázka výstupu analýzy HTA je na Obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Ukázka výstupu metody HTA (grafický výstup) 

 

2.3.2 Posouzení chybování lidského činitele pomocí metody PHEA 

Pomocí metody PHEA je moţno realizovat proces, prostřednictvím kterého jsou 

predikovány konkrétní chyby LČ. Modelování typů chyb, které mohou nastat v systému 

člověk-stroj, je pravděpodobně nejdůleţitějším aspektem hodnocení spolehlivosti LČ a 

redukce podílu LČ na riziku vzniku nehody [6]. PHEA přitom dokáţe dobře vyuţít výstupy 

získané aplikací metody HTA, coţ umoţňuje propojení obou metod v jeden postup. 

Analýza chyb je zaloţena na tom, ţe k jakémukoliv subúkolu jsou identifikovány 

relevantní chyby LČ, k čemuţ slouţí předem stanovená taxonomie, v níţ jsou chyby 

klasifikovány do 6 chybových módů (chyby činnosti, chyby kontroly, chyby získávání 

informací, chyby přenosu informací, chyby výběru, chyby plánování). Analytikem jsou pro 

kaţdý subúkol pak z této taxonomie vybírány věrohodné/relevantní typy chyb [6]. 

Při plnění zadaných úkolů se nejčastěji setkáváme s „Chybami činností“, které 

nastávají při vlastním provádění dílčích pracovních operací, při nichţ je měněn stav systému 

[6] (např. pracovník špatně nastavil hodnotu řízené veličiny na výrobním zařízení). U 

chybového módu „Chyby kontroly“ (např. špatně provedená kontrola podřízeného 

pracovníka) je většinou zahrnut proces získávání dat, jako je například ověřování úrovně nebo 

stavu prostřednictvím vizuální kontroly. Chybový mód „Chyby získávání informací“ jsou 
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vztaţeny k získávání informací ať uţ z vnějšího zdroje (např. sdělovače) anebo z paměti. 

V chybovém módu „Chyby sdělování/přenosu informací“ je obsaţena jak přímá komunikace 

mezi dvěma jedinci, tak nepřímá (přes počítač, psaní, atd.). Tyto chyby jsou obzvláště 

relevantní tam, kde je zapotřebí, aby byly koordinovány aktivity v týmu několika lidí. 

Chybový mód „Chyby výběru“ jsou vztaţeny k provádění nesprávných výběrů mezi 

alternativními operacemi, kde je nutnost provézt explicitní volbu mezi dvěma variantními 

řešeními, například manuální namísto automatické (nebo naopak). Mohou to být fyzické 

objekty či součásti technického vybavení (např. ventily, tlačítka, atd.) anebo postupy činností. 

2.3.3 Modifikovaná metoda HTA-PHEA  

U klasické PHEA jsou analytikem pro kaţdý subúkol z taxonomie (Tabulka 1) 

vybírány věrohodné typy chyb [6]. U HTA-PHEA jsou z nich navíc vybírány konkrétní 

relevantní chyby, tj. chyby, jejichţ vznik lze s ohledem na reálný stav pracovního systému 

očekávat. Jelikoţ je v HTA-PHEA (na rozdíl od originální metody) jiţ obsaţena 

předdefinovaná databáze chyb, je moţné za jejího vyuţití postupovat při analýze 

systematicky, coţ umoţňuje identifikovat i takové chyby, které by bez pouţití této „databáze 

chyb“ nebyly vzaty v úvahu.  

Pro kaţdou potencionální chybu jsou následně vyhodnoceny její moţné následky, 

pravděpodobnost vzniku (HEP), případně korekce HEP na stávající úroveň bezpečnosti 

provozu, a dále vliv faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost (PIF). Podle subjektivního 

úsudku analytika jsou pak navrhnuta nápravná opatření, popřípadě opatření k eliminaci rizika.  

Cílem stanovení/odhadu HEP, tj. je ohodnocení pravděpodobnosti výskytu 

relevantních lidských chyb, které mohou při prováděných činnostech nastat. Tato fáze metody 

HTA-PHEA není vůbec jednoduchá a je nutné zdůraznit, ţe ačkoli vede k získání konkrétních 

numerických hodnot pravděpodobnosti, ţe danou chybu pracovník udělá, je tato hodnota 

zatíţena velkou nejistotou. Databáze chyb s HEP hodnotou, která je vyuţívána, byla totiţ 

vytvořena sběrem dat z různých odborných zdrojů [8], které však uvádějí generická či 

statistická data z různých typů odvětví procesního průmyslu a získaných z různých časových 

období. Jedná se tak o určité střední hodnoty, které je však nutné pro analýzu v konkrétním 

pracovním systému korigovat podle místních podmínek, například na základě existence 

ochranných bariér, podle úrovně materiálně-technického zabezpečení, personálního zajištění, 

kvality výcviku obsluhy, kontrolní činnosti apod. V HTA-PHEA je tato korekce hodnoty HEP 

prováděna výběrem z jednotlivých kategorií závaţností: 
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- Nízká (low – L) – vznik dané chyby se při současné úrovni zabezpečení téměř 

nepředpokládá. 

- Střední (medium – M) – daná chyba byla jiţ v minulosti zaznamenána, ale 

současná úroveň zabezpečení dosti limituje její opakování. 

- Vysoká (high – H) – daná chyba se jiţ vyskytla několikrát (a to u různých členů 

pracovního kolektivu), popř. opakovaně u téhoţ zaměstnance, a při současné 

úrovni zabezpečení systému se s jejím výskytem musí počítat. 

Jelikoţ informace o PIF a jejich vlivu na spolehlivost lidského operátora je pro 

hodnocení LČ významná, je jejich stručné hodnocení zařazeno do HTA-PHEA (na rozdíl od 

původní metody PHEA), zejména pak v souvislosti s prováděním odhadu pravděpodobnosti 

výskytu chyb. Je velmi sloţité vyjádřit hodnotu pravděpodobnosti vzniku lidské chyby (HEP), 

nicméně je realizovatelné identifikovat, kterými PIF můţe být vznik určitého typu chyb 

ovlivněn nejvýrazněji [6].  

Databáze PIF, tak jak je uvádí řada odborných prací, je uvedena v Tabulce 3. Jelikoţ 

ale stejné vlivy mohou v různých pracovních systémech či za různých situací vést k různě 

závaţným následkům, je nutné, aby byly tyto faktory pečlivě zhodnoceny a byl oceněn jejich 

reálný vliv na bezpečnost provozu. V tomto ohledu se jedná o to, zda je pravděpodobnost 

výskytu nebezpečných situací vyvolaných působením jednotlivých PIF v analyzovaném 

systému zvýšená, nebo sníţená. Pro tento účel byla do HTA-PHEA zařazena také kvalitativní 

proměnná nazývaná „kritičnost PIF“. Ta má tři úrovně, které se vztahují ke skutečnosti, zda 

můţe být spolehlivost LČ: 

- Zvýšena – pak se jedná o kategorii I (Improve – zlepšit). 

- Neovlivněna – pak se jedná o kategorii N (Normal – normální stav). 

- Sníţena – pak se jedná o kategorii W (Worse – zhoršit). 

Jelikoţ se však jedná pouze o kvalitativní hodnocení, nemá tato skutečnost vliv na 

hodnotu HEP uvaţovaných chyb LČ. Ve výstupu z PHEA tato skutečnost ale podává 

informaci o tom, zda je při návrhu preventivních opatření nutné brát v úvahu i vliv 

konkrétních PIF, jejichţ kvalitu je v daném pracovním systému nutné zlepšit (v případě, ţe 

jejich vliv je negativní a je nutné je kvalitativně zlepšit, aby nebyl pracovník negativně 

ovlivňován – např. je nutné teplotu na pracovišti upravit na optimální hodnotu, aby pracoval 



22 

při teplotním komfortu), anebo naopak udrţet na stávající úrovni (v případě, ţe jejich vliv je 

pozitivní a napomáhá udrţovat vysokou spolehlivost výkonu daného pracovníka – např. je 

nutné zachovat stávající organizaci práce, která zaručuje dostatečnou úroveň průběţné 

kontroly atd.). 

Poslední fází metody je vytvoření moţných strategií na redukci chyb, případně jejich 

předcházení. Je velice důleţité správně identifikovat ty PIF, které mají na vznik příslušných 

chyb největší vliv. V této fázi je po analytikovi (respektive týmu analytiků) vyţadováno 

provedení brainstormingu, jehoţ cílem by mělo být nalezení mechanismu, kterým můţe být 

účelně zabráněno vzniku chyby, respektive minimalizovány její následky. Redukční strategie 

je většinou připojena do jedné z následujících tří oblastí: 

- Design, kde se navrhne nový systém anebo je modifikován systém stávající. 

- Výcvik, kde je obsluha daného zařízení trénována. 

- Postupy, kdy jsou obsluze poskytnuty návody, jak správně danou činnost provádět. 

Jaká strategie bude nakonec pouţita, závisí na tom, co bude výstupem Cost–benefit 

analýzy. Jak vypadají výstupy z HTA-PHEA lze vidět v Přílohách 1 aţ 3. 

2.4 Hodnocení lidského činitele při uvádění karuselové pece do provozu 

Toto hodnocení bylo provedeno modifikovanou metodou HTA-PHEA popsanou 

v kapitole 2.3. Hodnotící tým sestával ze dvou členů: 

- Bc. Jakub Trpiš, spoluautor modifikace HTA-PHEA 

- Ing. Milan Laník, hlavní energetik, bývalý revizní technik zařízení 

Hodnocení bylo provedeno v následujících krocích: 

- Analýza HTA pro uvádění karuselové pece do provozu dle obsahu provozních 

předpisů 

- Provedení simulace uvádění pece do provozu a úprava HTA dle skutečného stavu 

- Analýza PHEA 

- Závěr a návrh opatření 
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Výstupy z hodnocení LČ při uvádění karuselové pece do provozu lze vidět v Přílohách 

1 aţ 3. 

2.4.1 Popis karuselové pece 

Karuselová pec slouţí k ohřevu kruhových sochorů o průměru 95 – 160 mm a délky 

1100 -3500 mm [3]. Pec je provedena jako mezikruţí (viz Obrázek 5). Sestává z části pevné a 

otočné nístěje. Obě tyto části jsou vůči sobě utěsněny vodním uzávěrem. Účinná délka nístěje 

(oblouk od osy sázecích do osy vytahovacích dvířek) je 336°, z toho délka 

vytahovací/vyrovnávací zóny je 48°. Zbytek připadá na předehřívací a ohřívací zóny, které od 

sebe nejsou odděleny přepáţkami. Odtahové kanály jsou umístěny na konci pece symetricky 

po obou stranách v blízkosti osy sázení.  Lepší představu o zařízení lze získat ze základního 

schématu (Obrázek 5). 

 

Obrázek 5: Základní schéma karuselové pece [3] 



24 

Pec je osázena 38 ks krátkoplamenných hořáků vířivého typu. Jsou umístěny na 

vnějším a vnitřním plášti. Potrubí karuselové pece je rozděleno na potrubí plynové, 

vzduchové a odvzdušňovací. Základní technické hodnoty zařízení jsou uvedeny v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Základní technické hodnoty zařízení [3] 

Typ pece Karuselová  

Výkon  30 t/hod 

Specifický výkon pece  182,5 kg/m2h 

Topný plyn  Směsný plyn  

Tlak plynu 2500 – 3000 Pa 

Tlak vzduchu 3500 – 4500 Pa 

Provozní přetlak  20 Pa 

Teplota ohřevu materiálu  1100 – 1280 °C 

Počet hořáků  38 

Výkon hořáků  400 Nm3/hod 

Maximální teplota předehřátého vzduchu  380 °C 

Způsob regulace ohřevu  Automatický 

Střední průměr nístěje  14 000 mm 

Plocha nístěje  176 m2 

 

Stručná charakteristika plynu je uvedena v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Stručná charakteristika plynu [3] 

Druh topného plynu  Třísloţkový topný plyn  

Sloţení  

Vodík  19,2% 

Oxid uhelnatý 16,3% 

Dusík  42% 

Metan 7,9% 

CnHm 0,9% 

Oxid uhličitý 13,3% 

Kyslík  0,4% 

Hořlavé sloţky  
Vodík, oxid uhelnatý, metan, 

CnHm 

Relativní hustota  0,82 (lehčí neţ vzduch)  

Jedovatost plynu 
Plyn je jedovatý vzhledem 

k obsahu CO 

Identifikace plynu 
Plyn má charakteristický zápach 

po naftalenu 

 

Pro lepší představu jsou zde uvedeny fotografie karuselové pece na Obrázcích 6 – 17. 
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Obrázek 6: Celkový pohled na pec 

Na Obrázku 6 lze vidět celkový pohled na karuselovou pec. Pec je součástí válcovací tratě. 

V provozu pracuje na 4 směnný provoz asi 1000 zaměstnanců. To znamená, ţe se v provozu 

neustále zdrţuje asi 200 pracovníků. 
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Obrázek 7: Vstup do prostoru „v peci“ 

Některé úkony během uvádění pece do provozu musí být vykonány v prostoru 

uprostřed pece, tedy kruhového prostoru, který je kolem dokola obehnán právě pecí. Vstup do 

tohoto prostou je zobrazen na Obrázku 7. 
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Obrázek 8: Pohled na vnitřek pece skrze sázecí dvířka 

Sázecí dvířka slouţí k ukládání sochorů na nístěj pece (viz Obrázek 8). Sochory jsou 

na nístěj ukládány automatickým ramenem. 
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Obrázek 9: Vytahovací dvířka 

Ohřev sochoru v peci trvá zhruba 120 minut. Vytahovací dvířka (Obrázek 9) slouţí na 

vytahování ţhavých sochorů (teplota cca 1200° C) pomocí strojního ramene. 
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Obrázek 10: Kontrolní dvířka 

Pro kontrolu pece mohou být otevřena kontrolní dvířka, jak lze vidět na Obrázku 10. 
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Obrázek 11: Jednotlivé hořáky 

Přístup ke všem 38 hořákům (viz Obrázek 11) je umoţněn pomocí vnější pracovní 

plošiny ve výšce asi 2 m nad zemí. Hořáky jsou rozděleny do tří zón (předehřívací, ohřívací a 

vyrovnávací). 
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Obrázek 12: Pohled na jeden hořák 

Jak je vidět na Obrázku 12, tak ke kaţdému hořáku je přiveden přívod vzduchu a 

přívod plynu. Jak plyn, tak vzduch můţe být regulován.  
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Obrázek 13: Simulace zapalování hořáku 

Hořák je zapalován přes zapalovací otvor, jak je znázorněno na Obrázku 13.  
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Obrázek 14: Hlavní uzávěr vody 

Hlavním uzávěrem vody (Obrázek 14) je regulován přívod jednak k chladícím rámům 

sázecích a vytahovacích dvířek, tak k chlazení obou ramen. Dále jsou z tohoto uzávěru 

napojeny vnější a vnitřní ţlab, které slouţí jako vodní uzávěr. 
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Obrázek 15: Jednotlivá vodní šoupátka 

Kaţdé chlazené zařízení má svůj vlastní přívod vody, jak je vidět na Obrázku 15. 
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Obrázek 16: Ovládání vnějšího ţlabu 

Přívod vody jak do vnitřního, tak do vnějšího ţlabu je regulován ventilem (viz 

Obrázek 16). 
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Obrázek 17: Ovládací panel pece 

Pec je ovládána ze stanoviště obsluhy ovládacím panelem (viz Obrázek 17). 

2.4.2 Analýza HTA dle obsahu provozních předpisů 

Byl prostudován místní provozní řád ke karuselové peci (MPŘ 1500.08, vydání 2) [3]. 

Na jeho základě byla provedena analýza HTA. Výsledek této analýze lze vidět v Příloze 1. 

Tato fáze byla nejméně náročná na čas. Její délka byla asi 3 hodiny. 

2.4.3 Provedení simulace a úprava HTA dle skutečného stavu 

Druhým krokem bylo provedení simulace uvedení karuselové pece do provozu. 

V ideálním případě by bylo provedeno sledování obsluhy, zatímco by tento úkol prováděla. 

Jelikoţ se pec uvádí do provozu v průměru jednou za 12 měsíců a trvá to několik dní, bylo 

přistoupeno k simulaci tohoto úkolu. Simulace trvala cca 3 hodiny. Během této simulace byly 

obsluhou ukazovány úkony, které je třeba při uvádění pece do provozu provést. Výstup 

z analýzy HTA, verze 1 byl konzultován s obsluhou a upraven tak, aby co nejvíce odpovídal 

reálnému stavu vykonávání úkonů. Během simulace byly pořízeny fotografie, které jsou 

uvedeny v kapitole 2.4.1. Po skončení simulace bylo provedeno několik konzultací s Ing. 

Laníkem, který má o této karuselové peci detailní přehled, jelikoţ s ní pracuje jiţ několik 
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desítek let. Na základě těchto konzultací byl znovu upraven diagram HTA a shromáţděno 

dostatek materiálu pro analýzu PHEA. Výstupem této fáze byl upravený diagram HTA, verze 

2 – viz Příloha 2. 

2.4.4 Analýza PHEA 

Byla prováděna na základě provozních pokynů, simulace a konzultací s obsluhou a 

Ing. Laníkem (viz Kapitoly 2.4.2. a 2.4.3.). Tato fáze si vyţádala několik dní práce. Výstupem 

z této fáze je upravený diagram HTA (viz Příloha 2) a tabulkový výstup analýzy HTA-PHEA 

provedeného pomocí specializovaného softwarového nástroje Analýza HTA-PHEA 1.1 (viz 

Příloha 3). 

2.4.5 Závěr a návrh opatření 

Při konzultaci s Ing. Laníkem bylo několik úkonů vyhodnoceno jako úkony, jejichţ 

nesprávné provedení by mělo nejváţnější následky. Tyto úkony jsou uvedeny v Tabulce 6. 
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Tabulka 6: Kritické úkony 

Úkon  Následky HEP 

2.2 OTEVŘENÍ VZD. KLAPEK K  

ZÓNÁM I - III 

!Moţná tvorba výbušné koncentrace v 

prostorách pece.  
0,001 

2.3 OTEVŘENÍ VZD. KLAPEK U 

HOŘÁKŮ 

!Moţná tvorba výbušné koncentrace v 

prostorách pece.  
0,003 

2.1.1 OTEVŘENÍ HLAVNÍHO 

ŠOUPÁTKA 

!Přehřátí chlazených elementů nebo moţný 

únik spalin skrze vnější a vnitřní ţlab.  
0,001 

2.1.4 NAPUŠTĚNÍ VNITŘNÍHO 

ŢLABU 

!Moţný únik spalin z pece a ohroţení zdraví  

přítomných osob.  
0,005 

2.1.5 NAPUŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO  

ŢLABU 

!Moţný únik spalin z pece a ohroţení zdraví  

přítomných osob.  
0,005 

3.1.2 KONTROLA PORUCHOVÉ 

SIGNALIZACE 

!Moţné pokračování v uvádění pece do 

provozu ,  i  kdyţ nejsou všechny systémy plně 

funkční. To můţe vézt k poškození zdraví 

obsluhy nebo vybavení pece.  

0,003 

3.1.3 TLAKOVÁ ZKOUŠKA 
!Chybné provedení tlakové zkoušky můţe 

zapříčinit únik plynu.  
0,003 

3.1.4 KONTROLA VYÚSTĚNÍ  

!Pokud by se na střeše někdo zdrţoval a 

obsluha by neměla tyto informace a došlo by 
k odvzdušnění, mohlo by dojít k poškození 

zdraví/smrti pracovníků nacházejí cích  se na 

střeše u vyústění.  

0,008 

3.2.1 OTEVŘENÍ 

ODVZDUŠŇOVACÍCH 

ARMATUR 

!Pokud nebude odvzdušnění provedeno 

správně, můţe dojít k tvorbě výbušné směsi.  
0,001 

3.3.1. ODBĚR VZORKŮ DO 

ZKUŠEBNÍHO BALÓNKU 

!Při špatném provedení hrozí moţnost vzniku 

výbušné koncentrace.  
0,005 

3.3.2 UZAVŘENÍ 

ODVDUŠŇOVACÍCH ARMATUR  
!Moţný únik plynu  0,01 

4.1 OTEVŘENÍ KOMÍNOVÉHO 

HRADÍTKA  

!Nedostatečné provětrání pece můţe způsobit  
tvorbu výbušné směsi.  

0,001 

4.2 SPUŠTĚNÍ VENTILÁTORU  
!Nedostatečné provětrání pece můţe způsobit  

tvorbu výbušné směsi.  
0,003 

4.3 KONTROLA FUNKCE 
!Nedostatečné provětrání pece můţe způsobit  

tvorbu výbušné směsi.  
0,005 

4.4 PROVEDENÍ KONTROLY 

TLAKU V POTRUBÍ  

!Nedostatečné provětrání pece můţe způsobit  

tvorbu výbušné směsi.  
0,01 

4.5 PROVĚTRÁNÍ PECE  
!Nedostatečné provětrání pece  můţe způsobit  

tvorbu výbušné směsi.  
0,01 

5.2.4 OTEVŘENÍ PŘÍVODU 

PLYNU 

!Při špatném postupu zapalování plynu h rozí 

velké r iziko úrazu obsluhy, případně 
okolních zaměstnanců (únik plynu).  

0,001 

5.2.5 KONTROLA HOŘENÍ 

HLAVNÍHO HOŘÁKU 

!Při špatném postupu zapalování plynu h rozí 

velké r iziko úrazu obsluhy, případně 

okolních zaměstnanců (únik plynu).  
0,01 

5.2.6 REGULACE PŘÍVODŮ K 

HOŘÁKU 

!Při špatném postupu zapalování plynu h rozí 

velké r iziko úrazu obsluhy, případně 

okolních zaměstnanců (únik plynu).  
0,03 

5.3.1 KONTROLA HOŘENÍ 

HOŘÁKŮ 

!Při nediagnostikovaném  zhasnutí hořáku 

hrozí velké r iziko úrazu obsluhy, případně 

okolních zaměstnanců (únik plynu).  
0,01 

6.2 OHŘEV PECE DLE KŘIVKY 

OHŘEVU 

!Při zahřívání pece mimo stanovenou křivku 

hrozí poškození zařízení.  
0,001 
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U většiny těchto úkonů je HEP < 0,01. Vzhledem k tomu, ţe k uvádění pece do 

provozu dochází 1 x za rok, je výsledná hodnota rizika cca o 2 řády niţší neţ HEP (tj. cca 

10
-4

), coţ lze povaţovat za přijatelné riziko. Avšak u 6 z těchto kritických úkonů je HEP ≥ 

0,01. Jsou uvedeny v Tabulce 7.  

Tabulka 7: Kritické úkony s HEP ≥ 0,01 

Úkon  Následky HEP 

3.3.2 UZAVŘENÍ 

ODVDUŠŇOVACÍCH ARMATUR  
!Moţný únik plynu  0,01 

4.4 PROVEDENÍ KONTROLY 

TLAKU V POTRUBÍ  

!Nedostatečné provětrání pece  můţe způsobit  

tvorbu výbušné směsi.  
0,01 

4.5 PROVĚTRÁNÍ PECE  
!Nedostatečné provětrání pece  můţe způsobit  

tvorbu výbušné směsi.  
0,01 

5.2.5 KONTROLA HOŘENÍ 

HLAVNÍHO HOŘÁKU 

!Při špatném postupu zapalování plynu h rozí 

velké r iziko úrazu obsluhy, případně 

okolních zaměstnanců (únik plynu).  
0,01 

5.2.6 REGULACE PŘÍVODŮ K 

HOŘÁKU 

!Při špatném postupu zapalování plynu h rozí 

velké r iziko úrazu obsluhy, případně 

okolních zaměstnanců (únik plynu).  
0,03 

5.3.1 KONTROLA HOŘENÍ 

HOŘÁKŮ 

!Při nediagnostikovaném zhasnutí hořáku 
hrozí velké r iziko úrazu obsluhy, případně 

okolních zaměstnanců (únik plynu).  
0,01 

 

Těmto úkonům je třeba věnovat vyšší pozornost. Jednak jejich nevykonání/špatné 

provedení by mohlo mít závaţné následky a dále je jejich HEP ≥ 0,01. Opatřením můţe být 

v tomto případě přijato ve formě výcviku nebo sestavení detailního postupu, jak mají být tyto 

kritické úkony (Tabulka 7) vykonávány. Analýzou pomocí software HTA-PHEA 1.1 nebyly 

v postupech a zařízení nalezeny ţádné závaţné nedostatky, co se týče LČ. Byly shledány 

následující nedostatky a jsou navrhována následující opatření (viz Tabulka 8). 

Tabulka 8: Nedostatky a návrhy zjištěné při provádění analýzy HTA-PHEA 1.1 

Nedostatek Navrhované opatření  

Není vidět popis šoupátek u vodního potrubí  (viz 

Obrázek 17) 

Vyčištění a výrazné označení 

těchto armatur.  

V MPŘ je uveden počet hořáků 40 ks, kdeţto 

pouţíváno jich je 38 ks.  
Změna počtu hořáků v MPŘ.  

V MPŘ se nenachází pokyny k  provedení tlakové 

zkoušky.  

Doplnit přesný popis provádění  

tlakové zkoušky do MPŘ.  

V MPŘ je při odvzdušňování vyţadována fyzická 

kontrole vyústění odvzdušňovacího potrubí na střeše, 

ale v praxi se toto neprovádí. Kontrola f unguje tak, 

ţe je vedoucím zaměstnancem, který je při uvádění  

pece do provozu přítomen,  zavolán dispečink a 

ověřeno, ţe se na střeše nikdo nenachází.  

Změna MPŘ tak ,  aby reflektovala 

skutečné provádění úkonu.  
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3 Redukce lidských chyb a bezpečnostní management 

Jednou částí sníţení počtu lidských chyb je provádění hodnocení spolehlivosti LČ 

(například modifikovanou metodou HTA-PHEA) a druhou věcí je zavedení takových 

opatření, aby k selhání LČ docházelo co nejméně. Hodnocením spolehlivosti LČ můţe být 

odkryto moţné konkrétní selhání při konkrétní činnosti, nicméně jím nemohou být řešeny 

problémy celopodnikového charakteru. Proto je součástí tohoto dokumentu tato kapitola, jejíţ 

součástí je nastínění hlavních problémů průmyslové organizace v dnešní době (kdy naplno 

doznívají následky světové hospodářské krize v roce 2009) a také návrhy moţných řešení 

těchto problémů.  

3.1 Další nástroje ke sníţení četnosti lidských chyb 

Kromě hodnocení spolehlivosti LČ můţe management organizace předcházet nehodám 

dalšími nástroji: 

1) Vyšetřování nehod - Donedávna bylo při hledání příčiny nehody vyuţíváno tzv. 

domino teorie. Dnes je spíše pouţívána multikauzální („vícepříčinná“) teorie. U této 

teorie je zdůrazněno, ţe nehoda je způsobena kombinací několika selhání (ať uţ 

lidských či zařízení), které vyústily ve zranění. Nehodový děj a podmínky, které 

k němu vedly, jsou projevem chyby v systému řízení. Cílem není odstranit symptomy, 

ale nalézt nefunkční části systému a odhalit tzv. kořenovou příčinu. 

2) Výcvik zaměstnanců - Je dán předpokladem, ţe rizikovým chováním obsluhy je 

zapříčiněna většina nehod. Předpokladem pro tento přístup je, ţe zaměstnanci 

nerozeznají rozdíl mezi bezpečným a nebezpečným chováním. Je známo, ţe v mnoha 

případech zaměstnanci znají tento rozdíl. V těchto případech není výcvik řešením a 

slabé místo v systému je nutné hledat aţ na úrovni podnikové kultury, resp. kultury 

bezpečnosti. 

3) Výcvik vedoucích zaměstnanců - Bezpečnostní management je téměř vţdy zaloţen na 

výcviku vedoucích zaměstnanců. To vychází z předpokladu, ţe vedoucí pracovník je 

klíčovou osobou v nehodové prevenci.  

4) Záznamy - Dalším nástrojem je pořizování a vyhodnocování záznamů. Pokud budou 

nalezeny nejčastější druhy nehod/skoronehod a budou zjištěny a odstraněny jejich 

kořenové příčiny, poklesne jejich počet.  
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5) Bezpečnostní média - Zde jsou myšleny různé druhy plakátů, letáků, filmů a literatury. 

To je zaloţeno na předpokladu, ţe jedním z častých důvodů rizikového chování 

zaměstnanců je nesprávný postoj. Neexistuje jednoznačná otázka, zda jsou 

bezpečnostní média jednoznačným řešením rizikového chování. Je moţné říci, ţe 

spíše záleţí na tom, jak pracovník vnímá důvěryhodnost managementu, neţ plakát 

samotný. 

6) Komunikace a týmová spolupráce – Je to jeden z nedůleţitějších nástrojů, jakým lze 

předcházet nehodám. Správná komunikace a týmová spolupráce (jak směrem od shora 

dolů, tak opačně) tvoří nedílnou součást sniţování úrazovosti. 

3.2 Lidské chyby způsobené systémem 

Management pomocí jeho cílů, vizí, upřímných opravdových hodnot, systémem 

opatření a odměn a jeho kaţdodenními rozhodnutími vytváří kulturu organizace. Jejich 

záměrem je předcházet ztrátám a sníţení počtu výskytu lidských chyb. V minulosti byla často 

příčina nehody „svalena“ na zaměstnance, který se u nehody nacházel či se nehodového děje 

“zúčastnil“. V dnešní době je spíše zastáván „princip spoluviny managementu“. Kaţdá 

nehoda má více příčin a jednou z nich je i selhání systému. Z toho vyplývá, ţe i při nehodě, 

kdy byla prokázána jasná vina zaměstnance, je nutné, aby management vyvodil důsledky a 

přijal opatření, která se promítnou do všech úrovní řízení podniku. 

Lze to uvést na příkladu, kdy si zaměstnanec přivodil těţký úraz ruky (amputace 4 

prstů) tím, ţe jednoznačně porušil bezpečnostní předpisy. Byl seznámen s riziky a byl si jich 

vědom, nicméně před koncem jeho noční směny vstoupil do prostoru válečkové dráhy (kde 

mu je dovoleno vstoupit, pouze pokud je automatizovaná linka vypnutá) a snaţil se posunout 

stojící trubku na této dráze „holýma rukama“. V té chvíli mu byly další přijíţdějící trubkou 

useknuty 4 prsty na pravé ruce. Reakcí managementu bylo vyvození vlastní zodpovědnosti a 

přijetí systémových opatření (umístění plotu kolem automatizovaných zařízení v celé 

organizaci) tak, aby se podobný typ nehody jiţ nezopakoval.  
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3.2.1 Management 

Zatímco nelze říci, co přesně bude v konkrétní organizaci fungovat, lze nabídnout 

spolehlivá kriteria, která mohou posoudit management organizace zaloţená na současném 

výzkumu. Pokud systém: 

- Nutí k pravidelné kaţdodenní kontrolní činnosti, která je proaktivní a orientována 

na lidi. 

- Aktivně a soustavně angaţuje do řešení otázek bezpečnosti práce i střední 

manaţery. 

- Činí top management viditelným a „zainteresovaným“. 

- Zajišťuje aktivní smysluplnou účast zaměstnanců prostřednictvím fungující 

oboustranné komunikace. 

- Umoţňuje flexibilitu. 

- A je vnímám zaměstnanci pozitivně. 

… potom tento systém, ať uţ vypadá jakkoliv nebo se skládá z čehokoliv, přinese 

výsledky [4]. Těchto šest kritérií je klíčem k poţadované úrovni bezpečnosti práce. Lze 

dosáhnout daleko většího pokroku změnou situace neţ poučováním a ukazňováním. Dále je 

třeba si uvědomit, ţe lidské chyby na niţších úrovních jsou symptomy věcí, které jsou špatně 

ve vyšších úrovních organizace. Mnoho situací provokuje k chybě. Například v dané 

organizaci je nakoupeno nedostatečné mnoţství ocelových lan pro jeřábovou dopravu. 

V důsledku toho je zde snaha zaměstnanců ušetřit tím, ţe budou pouţívat i opotřebovaná lana. 

Je výhodnější analyzovat situace provokující chybu, neţ samotné nehody. Ne všechny 

chyby vyústí v nehodu a je tedy málo dat. Z toho důvodu je v dnešní době v průmyslových 

organizacích vedena evidence skoronehod. 
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3.2.2 Kultura 

Kultura organizace (firmy) je to, co určuje, zda budou prvky bezpečnostního systému 

fungovat nebo ne. Ve skutečnosti budou kulturou organizace určeny její bezpečnostní 

výsledky (počet úrazů, nemocnost, atd.). Koncept kultury bezpečnosti byl moţná nejvíce 

diskutovaným tématem v teorii managementu za posledních 15 let.  

Kultura můţe být rozdělena do těchto následujících oblastí [4]: 

1. Důvěra. 

2. Zájem o budoucnost podřízených. 

3. Porozumění a touha překonat problémy. 

4. Výcvik a pomoc podřízeným zlepšit výkon. 

5. Učení podřízených, jak řešit problémy, spíše neţ jim poskytovat odpověď. 

6. Poskytování podpory zpřístupněním poţadovaných fyzických zdrojů. 

7. Předávání informací podřízeným, které musí vědět, aby mohly vykonávat práci, stejně 

jako informace potřebné k jejich lepší identifikaci s provozem. 

8. Vyhledávání a snaha o uplatnění nápadů a názorů. 

9. Přístupnost. 

10. Odměňování a uznávání úspěchů. 

Výzkumem bylo potvrzeno, ţe těmito oblastmi je celková úroveň bezpečnosti nejen 

ovlivněna, ale de facto utvářena [4]. Kultura není něco, co je vyvěšeno na nástěnce v provozu 

s nápisem „kultura podniku“. Je to něco, co není nikde napsáno, ale podle čeho se většina 

zaměstnanců řídí a zcela automaticky přijímá coby součást svého myšlení a jednání. 

Ţádný bezpečnostní nástroj nefunguje ve všech organizacích. Pro kaţdou organizaci funguje 

něco jiného a je to právě kultura, která určuje, co bude v dané organizaci fungovat. Některá 

kultura povaţuje bezpečnost jako svůj klíčový prvek, kdeţto jiná můţe povaţovat bezpečnost 

za něco nedůleţitého. V druhém případě nebude ţádný bezpečnostní nástroj fungovat – 

analýzy budou jen papírování, mítinky budou nudné a oblast BOZP bude vnímána jako 

„nutné zlo“. 
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Vyšetřování příčin několika závaţných havárií potvrdilo, ţe před nehodou byly 

ignorovány rozhodující faktory. Nikdo se na ně nechtěl podívat, nikdo je nechtěl „vytáhnout 

na stůl“, aby byla přijata potřebná opatření. Podobné aspekty byly pozorovány pro čtyři 

největší katastrofy konce 20. století (Bhópál, Černobyl, Three Mile Island a Challenger) [4]: 

1. Rozptýlené odpovědnosti se strnulými komunikačními kanály a velké organizační 

vzdálenosti od osob zodpovědnými za klíčová rozhodnutí a pracovníky provozu. 

2. Názor, ţe úspěch je rutina s opomenutím váţných rizik, které se vyskytly. 

3. Vynucené dodrţování definovaných dogmat a víra, ţe tato jsou dostatečná 

zajištění bezpečnosti provozu. 

4. Důraz na týmového hráče, kdy není dovoleno nesouhlasit ani při evidentním 

riziku. 

5. Opomenutí dřívějších zkušeností a bezpečnostních opatření široce pouţívaných 

v jiných provozech. 

6. Bezpečnost byla podřízena výkonům. 

7. Chybějící nouzové postupy, plány, výcvik a pravidelné cvičení pro závaţné 

havárie. 

Jak je moţné vyhodnotit kulturu v organizaci? Například formou anonymního 

dotazníku. Jedním z nejlepších prostředků k reálnému hodnocení kultury je rozhovor s 

„obyčejnými dělníky“. Často jsou při těchto rozhovorech odhaleny velmi důleţité informace. 

Tradiční bezpečnostní ukazatele nemusí být dostačující. Počet nehod můţe a nemusí být 

indikátorem. Ani audity není odhaleno moc z existující kultury bezpečnosti. Rozhovory ve 

všech úrovních organizace mohou poskytnout dobré informace o tom, jaká kultura ve 

společnosti opravdu je, ovšem pro jejich potvrzení je nutné „z úkrytu pozorovat“ skutečné 

jednání lidí zapojených do pracovního procesu na daném pracovišti. Mnohé proklamace 

získané při rozhovoru s provozním personálem nemusejí zdaleka odráţet holou realitu. 

Kultura v organizaci je ovlivněna mnoha faktory (provedené nebo blíţící se fůze, 

propouštění, nudná práce, zastaralé způsoby vedení, výměna manaţerů, přesčasy, nejasné 

rozdělení rolí, nejasné cíle, atd.). Ačkoliv mnoho z těchto faktorů nemůţe být změněno, jejich 

efekt musí být znám a řízen. Zásadní význam má skutečnost, jak jsou zaměstnanci hodnoceni 

a odměňováni, coţ je hlavním determinantem toho, jakým způsobem se zaměstnanci reálně 
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ztotoţňují s poţadavky managementu kladenými na firemní kulturu v daném podniku. 

Bezpečnost nemůţe být vnímána jako klíčová hodnota organizace, pokud je stěţí nebo 

neurčitě odměňována a měřena. 

Kultura v organizaci je velmi důleţitá [2]. Bezpečnostní cíle jsou nejvíce plněny 

v organizacích, kde existuje důvěra a respekt mezi managementem a pracovníky. Kde je 

upřímná spolupráce mezi vedoucími na všech úrovní řízení a kde je snaha o nalezení shody, 

tam lze očekávat dobré podmínky pro vysokou úroveň kultury bezpečnosti. Opačným pólem 

je autoritativní organizace s důrazem na kastovní systém, atd. Zdá se, ţe způsob, jakým 

zaměstnanec nahlíţí na bezpečnostní cíle organizace, ovlivňuje nejenom jeho chování, ale 

také jeho schopnost vnímat a chápat význam bezpečnostních poţadavků a standardů. V jedné 

studii byly definovány 4 základní typy organizací [4]:  

1. Příliš horlivá organizace. Tento typ společnosti vyţaduje, aby bylo nošeno velké 

mnoţství OOPP. Stroje musí být tak hlídány, ţe je těţké se k nim dostat a vůbec 

s nimi pracovat. Styl bezpečnostního programu je těţký a striktní. Taková 

společnost ukládá tvrdé tresty (jako okamţité propuštění) i za méně závaţné 

porušení bezpečnostních předpisů. Probíhá zde mnoţství mítinků, existuje mnoho 

filmů, návodů a kázání o bezpečnosti, které ovšem často pracovníka nijak 

významně neoslovují. V takových organizacích neexistuje adekvátní odpověď na 

bezpečnostně vzdělávací materiály ze strany zaměstnanců a zaměstnanci se cítí 

přeexponovaní tímto tématem.  

2. Odměňující organizace. Taková organizace můţe nabízet ceny za bezpečnostní 

úspěchy (např. 100 dnů bez pracovního úrazu, apod.) nebo za vstup do soutěţe o 

nejlepší bezpečnostní slogan. Zatímco cena je relativně malá, vytváří zde smysl 

pro soutěţ. V takové organizaci jsou bezpečnostní cíle zaměstnanci vnímány jako 

důleţité a dosaţená úroveň bezpečnosti práce je povaţována za nadstandardní. 

Zaměstnanci mají pocit, ţe společnost jedná zodpovědně v oblasti bezpečnosti, a 

bezpečné chování na pracovišti je všeobecně povaţováno jako výhodné.  

3. Veselá/ţivá organizace. V taková organizaci je stimulována soutěţ mezi různými 

závody, jsou nabízeny medaile, visí zde nástěnky s počtem hodin bez nehody, 

nebo kde je umístněn nápis proklamující bezpečnost u vstupu do organizace. 

V takové organizaci jsou zaměstnanci podporováni v tom, aby se identifikovali 

s bezpečnostními cíly, s následkem čehoţ jsou hrdí na bezpečnostní výsledky. 
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Bezpečnost v takové organizaci se stala její ţivoucí součástí a je více neţ vyhnutí 

se riziku nebo nehodě – je to konkrétní symbol a cíl.  

4. Nedbalá organizace. Tyto organizace vytvoří bezpečnostní program aţ potom, co 

dojde k závaţné nehodě. Pracovníci mají pocit, ţe organizace se nestará a ţe jsou 

jim poskytovány bezpečnostní informace a OOPP, protoţe to je současný úzus a 

protoţe tím chce organizace „chránit sama sebe“. 

Chování bezpečnostních specialistů se liší v těchto organizacích. Například v příliš 

horlivé organizaci jsou tito specialisté většinou hlasití a drsní a příliš rychle kritizují. V ţivých 

a odměňujících organizacích jsou tito specialisté vnímání jako přátelští, jako lidé, kteří mají 

rádi pracovníky. V nedbalých organizacích si lidé stěţují, ţe je zde málo odborníků na 

bezpečnost a pokud jim sdělí nějaké poznatky nebo informace, tak se stane málo, nebo se 

nestane vůbec nic. Tyto závěry byly přijaty po podrobných rozhovorech s pracovníky [4]. 

3.3 Lidské chyby způsobené designem 

Tato kapitola je věnována způsobu, jakým jsou lidské chyby způsobeny v důsledku 

špatného návrhu zařízení (zároveň, jak jsou designem způsobeny kumulativní poruchy - 

nemoci z povolání). Tuto snahu lze pospat jako racionální přístup k problémům 

s projektováním a konstrukcí věcí pouţívaných na pracovišti, takţe bude méně 

pravděpodobné, ţe jejich uţivatel provede chybný úkon s následkem úrazu/nehody. 

Jednoduše snahou je udělat stroje pro obsluhu více vhodné a pohodlné, méně matoucí, méně 

rozrušující a méně unavující. Většinou je pro tuto disciplínu uţíván výraz ergonomie [4]. 

Ergonomie je interdisciplinárním oborem, stejně jako bezpečnostní inţenýrství. Výraz 

inţenýrství lidských faktorů (Human factor engineering) je preferovaný v USA, kdeţto 

ergonomie je preferována v Evropě, nicméně v mnoha ohledech je lze povaţovat za 

synonyma. Ergonomie byla vyvinuta během 2. světové války, kdy moderní zbraňové systémy 

vyţadovaly kognitivní funkce obsluhy a tak musel být tento aspekt prostudován. Zatímco je 

hodně zásad ergonomie uplatňováno v letectví, atomovém průmyslu a ve vojenství, v běţném 

průmyslu dosud tyto zásady nebyly zcela přijaty. Stačí se podívat do jakéhokoliv 

průmyslového podniku, kde najdeme důkaz, ţe na mnoha místech nebyla lidská povaha při 

návrhu vzata v úvahu. Konkrétní důkazy lze získat ze záznamů o úrazech nebo poruch strojů. 

Kaţdá situace, která vyţaduje pohyb směrem oproti zavedenému stereotypu, můţe 

snadno způsobit lidskou chybu. Konstruktéři často „provokují“ obsluhu k lidské chybě tím, ţe 
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je ţádají, aby v určité situaci změnili model chování, který můţe být popsán jako zvyk. Lidmi 

je očekáváno, ţe věci budou pracovat určitým způsobem. Následují některé lidské stereotypy, 

které by měly být zváţeny při návrhu zařízení [4]: 

- Očekává se, ţe uzávěry nádob na kapaliny se zavírají ve směru hodinových 

ručiček a otevírají se ve směru opačném. 

- Očekává se, ţe vypínače na elektrickém nářadí se při otočení ve směru hodinových 

ručiček zapnou nebo zvýší proud a při pohybu proti hodinovým ručičkám se 

vypnou nebo sníţí proud (poznámka: toto je opak ke stereotypu pro kapaliny). 

- Věci, které jsou vzdálenější, by měly vypadat menší. 

- Chlad je asociován s modrou a zelenou barvou, kdeţto teplo červenou a ţlutou. 

- Velmi hlasité zvuky opakované v rychlém sledu nebo velmi jasné (rychle se 

pohybující) jsou spojeny s naléhavostí nebo vzrušením. 

- Výška sedáku je očekávaná v určité výšce, kdyţ si osoba sedá.  

Principem ergonomie tedy je: 

- Navrhovat systém, který bude vyhovovat vlastnostem a potřebám člověka, spíše 

neţ přizpůsobovat člověka aby vyhovoval systému. 

V porovnání s konstruktérem nemá obsluha detailní znalosti stroje. Při návrhu je proto 

třeba uvaţovat, co všechno můţe obsluha během prací se strojem provádět. V dnešní době je 

většina vysoce rizikových systémů konstruována tak, aby byly rezistentní vůči jednomu 

selhání – například poţadavky Evropské vesmírné agentury jsou [1]: 

1) Ţádné jednoduché (single) selhání stroje by nemělo mít katastrofické následky. 

2) Ţádná jednoduchá lidská chyba by neměla mít katastrofické následky. 

3) Ţádná kombinace jednoduchého selhání stroje a jednoduché lidské chyby by 

neměla mít katastrofické následky. 

Design je třeba provádět tak, aby [1]: 

- Byl vyvinut systém ochranných bariér. 

-  U koncového bodu se nehromadily chyby designu a managementu (tzv. skryté chyby). 
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-  Byly předvídány všechny moţné budoucí akce obsluhy. 

Základním stavebním prvkem ergonomie strojů a zařízení je jejich design, který 

zahrnuje také sdělovače a ovladače. Sdělovače jsou zařízení nebo prvky, které shromaţďují 

potřebné informace a překládají je do formy, které lidská mysl rozumí [4]. Ovladače jsou 

zařízení a prvky, kterými je stroj člověkem ovládán. Rozdělení sdělovačů a ovladačů, stejně 

jako zásady pro jejich konstrukci je moţno nalézt v řadě prací (např. [4]). 

Jedním ze základních přístupů v průmyslové bezpečnosti vztahuje fyzické vlastnosti a 

schopnosti pracovníka k designu jeho nástrojů a uspořádání pracoviště. K tomu je potřeba 

různé informace jako je popis pracovní činnosti, porozumění nástrojům, které budou 

pouţívány, popis lidí, kteří jej budou pouţívat a konečně fyzické a fyziologické 

charakteristiky těchto lidí. Je velmi těţké získat přesná antropometrická data pro cílové 

uţivatele – existují sice normované hodnoty vztaţené pro evropskou populaci, avšak rozptyly 

mezi 5. a 95. percentilem jsou pro některé parametry mnohdy velmi široké, coţ značně 

limituje navrţení optimálního designu na daném pracovišti. Dalším problémem mohou být 

síly nutné pro ovládání různých zařízení – nesmí být ani příliš malé (riziko překliknutí) ani 

příliš vysoké (riziko neprovedení daného úkonu díky nedostatku síly uţivatele).  

3.4 Přetíţení 

Přetíţení můţe být fyzické, fyziologické nebo psychologické. Protoţe fyzickému a 

fyziologickému zatíţení jsou věnovány jiné texty (průmyslová hygiena, atd.), tak je tento 

dokument primárně zaměřen na psychické přetíţení (psychickou zátěţ), jeho následky a 

faktory, které jej ovlivňují. K zabránění nehod z důvodu přetíţení je třeba se zaměřit na 

kapacitu zaměstnance, jeho zatíţení a současný stav. Kapacita člověka se skládá z osobních 

předpokladů pracovníků (čeho jsou schopni) a aktuální hladiny stresu, únavy, pozornosti, 

současná fáze biorytmu, atd. Daná osoba můţe být přetíţená nebo vytíţená nedostatečně. 

Obojí je nebezpečné. Stav jedince je důleţitý. Ačkoli můţe být daná osoba váţně přetíţena po 

dlouhou dobu, přesto správným ţivotním stylem nebo motivací můţe tento stav kompenzovat 

a prosperovat. Ovšem bez pozitivních postojů nebo motivace, můţe mít i relativně nízké 

přetíţení katastrofální následky. 

Nejlepším způsobem, jak se dívat na přetíţení, je definovat ho, jako kdyţ je něčeho aţ 

příliš – příliš mnoho napětí, příliš mnoho konfliktů, příliš mnoho nesmyslů, které je nutno 

řešit, atd. Většinou odborníků je tvrzeno, ţe nic není v průmyslu tak škodlivého na zdraví, 

výkon a dobrou ekonomickou výkonnost organizace jako přílišný stres, obavy, strach a 
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nepřátelství [4]. Určité mnoţství tohoto všeho není problémem, vlastně určitá úroveň napětí 

v organizaci je dobrá: 

- Napětí můţe urychlit rozvoj vedoucích pracovníků: učení, porozumění, 

internalizace (přijmout něco za vlastní). 

- Můţe být stimulem k představivosti a výkonu. 

- Je nedílnou součástí soutěţe, potaţmo růstu. 

Dle výzkumu [4] jsou nejváţnější psychologické faktory tyto: 

- Zvýšený nátlak. 

- Mentální a smyslové přetíţení.  

- Práce na směny. 

- Nedostatek rozmanitosti/monotonie. 

- Omezená moţnost rozhodování. 

- Nedostatek komunikace před a během změny. 

- Neoprávněné omezení na chování. 

- Nejednoznačnost rolí. 

- Strach z budoucnosti. 

- Strach z náhrady počítačem. 

- Slabá podpora nadřízeného a spolupracovníků. 

Mohou být lidé v organizaci zcela bez stresu, nespokojenosti z prací nebo „obtíţných“ 

osobností? Pravděpodobně ne, ale organizace můţe tyto faktory pozitivně ovlivňovat, lépe 

řídit a tím zvýšit svůj celkový bezpečnostní výkon. Někteří pracovníci jsou nadaní pro 

fyzickou práci a unesou vyšší zatíţení, jiní naopak dokáţí odolat většímu psychologickému 

stresu neţ ostatní. Zatímco je relativně jednoduché odhalit fyzické nadání, psychologické 

nadání je většinou odhaleno aţ po dosazení na danou pozici. Personální politika je tak trochu 

umění a je třeba velmi dbát na to, aby kaţdá organizace měla výborného dobře placeného 

personalistu (psychologa), kterého práce baví.  
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3.4.1 Přesčasy 

Dle průzkumů přiznává téměř polovina zaměstnanců v nepřetrţitých provozech (24 

hodin/7 dní v týdnu), ţe často vykonávají přesčasy. Jsou známy příklady, kdy se vyčerpaný 

pracovník několik minut snaţí najít, kam odloţil klíč a přitom ho má v druhé ruce. Po 4 po 

sobě následujících 18 hodinových směn se jeden pracovník údrţby doslova usmaţil 

elektrickým proudem, protoţe nedokázal zvládnout pracovní zátěţ. Sestra v nemocnici se na 

konci své 12 hodinové směny nechtěně píchla jehlou nakaţenou virem HIV [4], atd. 

Zaměstnanec jedné organizace musel pracovat několik 16 hodinových směn v řadě. 

Kdyţ jel domů, tak usnul za volantem, měl autonehodu a zemřel. Jeho zaměstnavatel dostal 

několik miliónu pokuty. 

V dnešní době jsou unikátní podmínky. Zeštíhlené firmy odmítají po vlně propouštění 

přijímat své zaměstnance zpět tak brzo. Následky světové hospodářské krize neustále 

doznívají a management organizací nedokáţe určit, jaká bude situace na trhu za další dva 

měsíce. Daleko více se jim proto vyplatí zaplatit navíc současným zaměstnancům, neţ nabírat 

nové. Další věcí je, ţe mnoha zaměstnanci jsou přesčasy vítány. Je to totiţ dodatečný příjem. 

Problémem je, ţe aţ příliš často není přesčas nabízen, ale poţadován.  

3.4.2 Únava a znudění 

Únava je výsledkem chemických a fyzických změn v nervové a svalové soustavě, 

které činí obtíţným pokračovat v práci. Znudění je moţná v současnosti větším problémem 

průmyslu. Znudění se dostaví, pokud pracovník ztratí zájem o práci a práce mu ubíhá opravdu 

pomalu. Znudění a únava jsou úzce spojeny. Znudění můţe způsobit únavu. Znudění je 

ovlivněno mnoha faktory, jako je nedostatek rozmanitosti, nedostatek moţností, nedostatečný 

smysl dokončení, neschopnost kontrolovat vlastní pracovní tempo a potřeba pouze povrchní a 

nedůsledné pozornosti nebo vůbec ţádné. Znudění se zdá být daleko důleţitějším faktorem 

v nehodové kauzalitě neţ únava.  

3.4.3 Práce na směny 

O tomto tématu bylo provedeno mnoho studií a napsáno mnoho knih. Některé nehody 

způsobené tímto faktorem jsou Černobyl, Bhópál a Three Mile Island. Na jedné studii trvající 

20 měsíců je dokázáno, ţe nedostatek spánku je neviditelný zabiják [4]. V této zprávě je 

uvedeno, ţe miliony nehod v práci a na silnicích jsou způsobeny pracovníky, kteří chtěli 

dokončit příliš mnoho práce s příliš krátkým/nedostatečným spánkem. Tato oblast byla 

podceňována a v současné době je třeba ji věnovat náleţitou pozornost.  
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3.4.4 Dlouhodobé zatíţení 

Bylo provedeno několik výzkumů na vztah mezi nedávnými ţivotními událostmi 

jedince a jeho predispozicemi k nemoci nebo nehodě v blízké budoucnosti. Dosud není znám 

důvod proč tomu tak je, nicméně v Tabulce 9 jsou tyto pravděpodobnosti uvedeny. Od 

nejvyšší pravděpodobnosti u úmrtí manţela/manţelky jsou odvozeny všechny další. To, čím 

jsou tyto události spojeny, (protoţe ne všechny jsou negativní) je změna. Čím více je náročný 

daný pracovní úkol (například pilotování, řízení jaderné reakce, atd.), tím je 

pravděpodobnější, ţe bude výkon zaměstnance těmito ţivotními událostmi ovlivněn. 

Samozřejmě tyto závěry nelze zobecňovat. Kaţdý člověk je jiný a na některé jedince tyto 

události nemusí mít vliv. Je ale přinejmenším zajímavé sledovat tuto závislost.  

Tabulka 9: Vliv ţivotních událostí na nehodovost [4] 

Ţivotní událost  Hodnota Ţivotní událost  Hodnota 

Smrt manţela/manţelky 100 Manţelské usmíření  45 

Rozvod 73 Odchod do důchodu  45 

Manţelské oddělení  65 Těhotenství  40 

Smrt blízké osoby  63 Změny ve finanční situaci  38 

Osobní zranění nebo nemoc  53 Hypotéka nad 1 mil Kč 31 

Svatba 50 Začátek nebo konec studia  26 

Propuštění z práce  47 Dovolená  13 

 

Existuje mnoho metod z oblasti tradičních bezpečnostních přístupů, které mohou 

pomoci vyrovnat se se zatíţením. Jsou to různé analýzy bezpečnosti a analýzy pro hodnocení 

a odstranění rizik, inspekce, atd. Dalším moţným způsobem je zlepšení interpersonálních 

schopností vedoucích pracovníků. Obavy a stres mohou být nejlépe kontrolovány přímým 

nadřízeným, který zná své lidi nejlépe a ví, kdy některý z nich řeší nějaký problém. Výcvik 

v mezilidských vztazích proto pomůţe vedoucím lépe porozumět a pomoci zaměstnancům, za 

které zodpovídají.  
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3.4.5 Strategie pro sníţení přetíţení 

Zde jsou uvedeny moţné strategie při snaze o sníţení lidských chyb z důvodu 

přetíţení: 

- Nový návrh práce: změna obsahu práce, zlepšení samotných úkolů nebo zavedení 

rotace. 

- Organizační změny: poskytnutí větší autonomie, větší delegace při rozhodování a 

řešení problému pracovníkem. 

- Sníţení nucených přesčasů (lepším plánováním lidských zdrojů). 

- Poskytování více informací na všechno, takţe zaměstnanci mají pocit, ţe jsou 

součástí organizace. 

- Dovolit zaměstnanci vyjádřit se předtím, neţ jsou provedeny změny (Dle výzkumů 

člověku větší autonomie pomáhá zvládat větší zatíţení). 

- Specifikace role zaměstnance a stanovení individuálních cílů. 

- Dotazníkové průzkumy. 

- Poskytnutí zpětné vazby zaměstnanci (velmi důleţité). 

- Jednoznačné definování rolí (co přesně je od zaměstnance očekáváno). 

- Ozdravné programy. 

3.5 Vnímání rizika 

Jedním z důvodů lidských chyb je, ţe pracovníkem byl zastáván názor, ţe riziko bylo 

příliš malé, aby se mu něco stalo. Jedná se o starý známý pocit: „To se mně stát nemůţe“. 

Tuto víru lze rozdělit do dvou částí: (1) nemůţe se to stát nebo se to nestane mně a (2) i kdyby 

se to stalo, nebude to mít tak váţné důsledky. Tato víra je pravděpodobně největší problém, 

před kterým dnes management organizací stojí. Bezpečnostní specialisté se jiţ roky snaţí tuto 

víru změnit. Jedním z důvodů, proč muţi mají více nehod neţ ţeny je fakt, ţe mnoho muţů 

ještě pořád věří, ţe bezpečnost a muţství se vzájemně vylučuje. Většinou je to více patrné u 

muţů do 24 let (snadno to lze potvrdit údaji o nehodovosti na silnicích).  

Kaţdý jedinec je jiný a v různých situacích vnímá různé podněty odlišně. Pokud je 

například člověk šťastný, nebude mu vadit hladina hluku, která by ho obtěţovala, pokud by 



53 

byl unavený nebo nešťastný. Kaţdý člověk má navíc svůj názor na to, jak funguje svět a 

veškeré vnímané informace tímto názorovým systémem filtruje. Proto akce, které u jednoho 

vyvolá kladnou reakci, můţe u jiného vyvolat zápornou. Všechno je takto filtrováno přes naše 

postoje, hodnoty a zkušenosti. Stejně tak, co je pro někoho pouţití zdravého rozumu, nemusí 

být stejně tak vnímáno u druhého. Proto mohou bezpečnostní pokyny dělníkům připadat 

směšné nebo „postavené na hlavu“. Ve zkratce naše vnímání situace můţe být úplně jiné, neţ 

vnímání osoby stojící vedle nás. Tento fakt je vědecky dokázán [4]. 

Daleko efektivnější tedy bude přesvědčit dělníky, ţe se to můţe stát i jim, neţ 

jakékoliv školení, učení, kázání nebo kritizování jejich chyb. Je třeba nejdříve porozumět 

vnímání bezpečnosti pracovníky, neţ budou provedeny pokusy změnit jejich postoje k ní. 

Postoj je vyjádřením jedince k nějakému objektu nebo symbolu. Názor je verbální vyjádření 

postoje, ačkoliv postoje mohou být vyjadřovány i neverbálně. Pokud poskládáme postoje do 

určité struktury, získáme systém hodnot jedince.  Názory lidí se časem mění. Stejně tak, jako 

jeho hodnoty. Dochází k tomu tehdy, kdyţ daný názor nebo postoj jiţ určitým způsobem 

přestanou uspokojovat potřeby člověka (jinými slovy přestanou plnit svou funkci).   

Je třeba rozlišit mezi dobrovolným a nedobrovolným rizikem. Dobrovolné riziko je to, 

které přijímáme vlastními rozhodnutími, tj. třeba při lovu nebo lyţování. Nedobrovolné riziko 

je třeba hrozba atomového výbuchu, chemické nehody, atd. Provedená studie uvádí, ţe lidé 

jsou ochotni přijmout 1000 x větší riziko dobrovolně, neţ nedobrovolně. Jinými slovy, člověk 

je neochotný nechat ostatní udělat něco, co by si s radostí udělal sám. Při jednom experimentu 

vyšlo najevo, ţe lidé dobrovolně podstupující vyšší riziko (např. kouřením, nepouţíváním 

bezpečnostních pásů, nošením PINu u karty, atd.) pouţívají neustále stejné argumenty (viz 

Tabulka 10). 

Tabulka 10: Typické argumenty lidí [4] 

Argument  Příklad 

Oddalování  Nechám to na příští týden  

Tlak společnosti  Kaţdý to tak dělá  

Hlava v písku Ještě jsem se nerozhodl 

Rezignace Jsem závislý, takţe toho nenechám  

Názor experta  Můj doktor to říká  

Racionalizace Není to horší, neţ jiné formy  

Reakce Pokud mě lidé přestanou štvát, tak toho nechám.  
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3.6 Motivace 

Motivace lze hodnotit jako jeden z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících zaměstnance. 

Následující faktory určují úroveň pracovníkovi motivace: 

- Pocit úspěchu 

- Uznání 

- Radost z práce 

- Moţnost povýšení 

- Odpovědnost 

- Moţnost růstu 

Motivace zaměstnance je kombinací mnoha proměnných. Výkon zaměstnance se totiţ 

odvíjí od dvou věcí – zda je schopen daný úkol splnit a zda chce. Schopnost je dána selekcí 

(Vybrali jsme pro danou pozici správného člověka?) a výcviku (Naučili jsme zaměstnance, 

jak to dělat?). Motivace je dána kulturou organizace, stylem vedoucího (a jeho vztahem 

k pracovníkovi), prací samou o sobě, pracovníkovou osobností, skupinou, atd. 

Příští výkon pracovníka tedy závisí na tom, jak byl za minulý úkol odměněn, či 

potrestán. Je více pravděpodobné, ţe pokud bude za bezpečné chování odměněn, ţe toto 

chování zopakuje. Pokud je za bezpečné chování potrestán, je spíše pravděpodobné, ţe toto 

chování nezopakuje. Tento přístup je také nazýván „teorie cukru a biče“. Odměna či trest 

můţe být vztaţena na peníze, vztah s nadřízeným, vztah s pracovníky, vztah se zákazníky, 

atd.  

Mnohdy je pracovník „potrestán“ za to, ţe jedná bezpečně tím, ţe mu je dáno najevo, 

ţe musí pracovat rychle. Aby pracoval rychle, tak se musí zbavit některých bezpečnostních 

návyků (jako třeba několikanásobná kontrola). Jedním z důvodů, proč lidé dělají chyby, je 

fakt, ţe byli potrestáni za bezpečné chování nebo odměnění za nebezpečné chování někdy v 

minulosti. Management takto udělal nebezpečné chování jako logickou volbu. Samozřejmě, 

ţe osobnost zaměstnance ovlivňuje výkon v tom smyslu, co bere jako odměnu a co jako trest 

(zda například chápe komplexnost situace a nebere management nebo vedoucího, či jeho 

skupinu) jako, ţe mu chce vţdy uškodit. Záleţí také na jeho současném stavu. Pokud je 

zaměstnanec odpočatý a vyrovnaný, tak bude většinu pracovních úkolů i reakcí na ně vnímat 
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zajisté jinak, neţ pokud je unavený a podráţděný. Záleţí také na jeho očekávání a cílech. Zda 

očekává v základě pozitivně nebo negativně a zda je spokojen se současnou pracovním 

zařazením anebo chce více. Externími faktory pak jsou, zda je moţno dostat se v organizaci 

zodpovědnou prací a pílí k lepšímu místu, zda je hodnocení pracovníku spravedlivé a zda 

panuje ve firmě uvolněná atmosféra.  Vnější odměny jsou interpersonální vztahy s vedoucím 

a profesní skupinou.  

V některých společnostech je velký rozdíl mezi tím, jak by měla bezpečnost ve 

společnosti z pohledu managementu vypadat a jak je vnímána pracovníky. To můţe být 

způsobeno dvěma důvody. Zaprvé to je nedostatečné úsilí při vysvětlování a komunikaci 

bezpečnostních cílů směrem dolů. Za druhé zde můţe být rozpor mezi tím, co je tvrzený a co 

je opravdový výskyt. Nejbliţším kontaktem pro pracovníka je jeho přímý nadřízený. Pokud 

jeho akce nejsou v souladu s filozofií organizace, pak dochází k výskytu rozporu. 

Účast zaměstnanců je důleţitá. Vyšší úroveň účasti můţe vést k menší potřebě 

formální autority, síly, disciplíny, vyhroţování a tlaku s ohledem na pracovní výkon. Důleţité 

je také oceňovat zaměstnance a projevovat jim uznání. Pochvala zaměstnance můţe být 

vnímána jako slabost, nicméně tak to v ţádném případě není a je třeba to vedoucím 

zaměstnancům náleţitě vysvětlit. 

3.6.1 Teorie konfliktu 

Tato teorie byla vytvořena Argyrisem, který je povaţovaný za jednoho z nejlepších 

odborníků na behaviorální otázky [4]. Touto teorií lze vysvětlit, proč lidé dělají chyby. 

Vychází ze základní lidské povahy, procesu růstu a dospívání. Děti jsou pasivní a závisí na 

pomoci ostatních – zejména jejich rodičů. Vykazují pouze základní typy chování, jejich zájmy 

jsou krátkodobé a povrchní/všední. Celou dobu jsou podřízenými ve vztahu ke starším 

osobám a víceméně nemají ţádné sebeuvědomění. Jak dítě dospívá, nastává změna. Dospělí 

jsou aktivní, nezávislé bytosti, které rády stojí na svých vlastních nohou. Vykazují různé typy 

chování, jejich záměry jsou hluboké a dlouhotrvající. Dospělí lidé vnímají sami sebe jako 

rovnocenné ve většině svých vztahů, ne jako podřízené. Dospělí jsou si také vědomi sebe 

sama. Podle Argyrise lze u všech organizací (ať uţ jsou průmyslové, vládní, obchodní nebo 

náboţenské, či vzdělávací) vysledovat strukturu dle určitých principů: 

1. Mají řetězec příkazů. To tvoří vztah nadřízený-podřízený, coţ dále vytváří 

závislost podřízeného na jeho nadřízeném, jeho pasivitu a ztrátu zájmu o práci. 
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2. Rozpětí kontroly je malé. To vytváří závislost a sniţuje svobodu a nezávislost 

pracovníků. Je zde jednota vedení nebo pouze jeden vedoucí. To vytváří závislost 

a zdůrazňuje podřízenou roli pracovníka. 

3. Lidé jsou charakterizováni specializací. Práce je rozdělena do malých, 

jednoduchých úkolů. To vede k nedostatku zájmu, nedostatku sebenaplnění a 

pocitu vlastní důleţitosti (v pozitivním slova smyslu) a k závislosti a pasivitě. 

Tyto tři zásady tvoří „manaţerské pyramidování“ s ředitelem, několika menšími 

vedoucími pod ním a řadou menších menších vedoucích pod nimi a konečně pracovníky, kteří 

by rádi sami sebe povaţovali za rovnocenné, ale přicházejí na to, ţe nejsou. Tyto principy 

jsou v konfliktu se základními lidskými potřebami a způsobují to, ţe lidé to vzdají, stanou se 

apatičtí ke své práci i firmě, mají nedostatek motivace, ztratí své zájmy vzhledem k organizaci 

a jejich cílům. Tíhnou k tvorbě neformálních skupin, ke lpění na skupinových normách, 

namísto formálních pravidel společnosti a snazevyuţívat (zneuţívat) moţností ve firmě. To 

vede k vytvoření psychologického nastavení a víře, ţe organizace je špatná ve většině věcí, 

kterých se snaţí dosáhnout a je jen na zaměstnanci, jak si ţivot usnadní (třeba i na úkor 

ostatních). To také způsobuje nehody v následku nepozornosti, porušení bezpečnostních 

předpisů, špatných postojů vůči organizaci, vědomé porušování nařízení, liknavost atd. 

Běţnou reakcí managementu na tyto symptomy je vytvoření více kontroly, více specializace a 

také více tlaku. 

Jak tento problém řešit? Jelikoţ nelze změnit dospělé jedince na nedospělé (ani by to 

nebylo rozumné), jedinou moţností je podívat se dovnitř organizace a najít způsob, jak ji 

změnit. To vede k organizaci s menší kontrolou, menším tlakem a méně vztahům nadřízený-

podřízený. 

Argyrisem je navrţen leveling
12

 nebo pouţití skupinové tvorby rozhodnutí a vedení, 

takţe vedoucí nemusí dělat všechna rozhodnutí nezbytně sám. Důraz v levelingu je kladen na 

zapojení lidí v procesu tvorby rozhodnutí k rozšíření jejich vnímání problémů, zváţení jejich 

nápadů na alternativní řešení a jejich názorů na rozhodnutí, která byla jiţ rozhodnuta a 

prosazena. 

                                                
12 Leveling lze česky přeloţit jako přístup rovnocenný-rovnocenný, na rozdíl od přístupu nadřízený-

podřízený 
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3.6.2 Skupiny 

Existují rozdíly nejenom mezi jednotlivci, ale i mezi skupinami. Je třeba zvolit jiný 

postup pro „prodání“ bezpečnostních standardů mladším zaměstnancům, neţ těm starším. 

Určitě je třeba zapůsobit na obě tyto skupiny. Mladší a starší pracovníci jsou odlišní, protoţe 

mají jiné hodnoty a postoje. Ke kaţdému jedinci je třeba přistupovat individuálně a stejně tak 

ke kaţdé skupině. V dnešní době je třeba nejenom znát technickou problematiku, ale umět 

mluvit s lidmi a porozumět jim. 

Na úrovni jednotlivců je primárním motivačním faktorem tlak ze strany vrstevníků 

nebo tlak ze strany neformální skupiny. Ačkoliv kaţdý jedinec je jedinečný, stejně tak patří k 

určité skupině a kaţdý vedoucí s tím musí počítat. U kaţdé takové skupiny lze charakterizovat 

vlastní osobnost. Kaţdá skupina dělá svá vlastní rozhodnutí, stanovuje vlastní cíle, které 

mohou být stejné anebo rozdílné od cílů managementu. Kaţdá skupina také stanovuje vlastní 

etická pravidla (např. ohledně krádeţe, nošení OOPP, hlášení pracovního úrazu, atd.). Zde je 

několik příkladů: 

- Krádeţ firemních věcí je v pořádku, ale okradení jednoho zaměstnance druhým je 

nedovolené.  

- Hlášení pracovního úrazu můţe být sice vyţadováno managementem, přesto není 

zaměstnancem nahlášen, pokud je to poţadavek skupiny.  

- Poţadavkem skupiny však můţe být i to, aby jeden zaměstnanec zodpovídal za 

druhého, i kdyţ managementem je proklamován odlišný přístup. 

Skupinou jsou také stanovena vlastní bezpečnostní pravidla. Určuje, co ještě je 

bezpečné chování a co uţ není. Je jí určeno, jaké OOPP jsou potřebné a jaké nikoliv. V této 

skupině jsou pak dodrţovány managementem stanovená pravidla pouze, kdyţ jsou vynucená 

(kdyţ se někdo dívá). Pokud nemusí (např. na noční směně), tak dodrţují členové skupiny jen 

pravidla, které jsou stanovena skupinou.  

Skupina velmi ovlivňuje chování jedince. Faktor, který často ovlivňuje bezpečnostní 

chování jedince je ten, který sociologové nazývají „skupinové normy“. Jsou to neformální 

pravidla, která určují, jak se má člen skupiny chovat, má-li jej skupina přijmout za „svého“. 

Často kdyţ jsou jedinci skupiny tázáni, jaká jsou pravidla v jejich skupině, tak nejsou schopni 

tuto otázku zodpovědět, ale přesto se nevědomě těmito pravidly řídí. Pokud je názor člena 
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skupiny v rozporu se skupinovým názorem, skupina má prostředky, jak „rebelujícího“ člena 

přimět k respektování zaţitého „většinového“ názoru.  

Pokud jsou v průmyslové organizaci normy vytvořené v rámci skupiny prospěšné pro 

bezpečnost, skupina sama o sobě povzbudí a posílí bezpečné praktiky mnohem více, neţ 

dokáţe vedoucí (jako například nošení přilby). Skupinové normy se často mohou vyvinout 

tak, ţe jsou v rozporu s bezpečným postupem. Často je první odpovědí managementu tlačit 

jednotlivce skupiny, aby porušil skupinovou normy a choval se tak, jak vyţadují bezpečnostní 

předpisy. Pokud se jedná o silnou skupinu, tak pracovník poruší raději nařízení managementu, 

neţ aby se postavil skupinové normě a tak z ní byl vyloučen. Takţe snahou by mělo být 

nějakým způsobem změnit skupinovou normu tak, aby místo proti, jednala pro bezpečnost. 

Bezpečností předpisy proto musí hovořit nejen k jednotlivcům, ale i ke skupinám. 

Musí se pokusit vytvořit silné skupiny, které budou mít normy v souladu s bezpečnostními 

předpisy. Vedoucí mohou změnit sloţení skupiny, počet členů nebo systém komunikace, 

případě povahu úkolu. Silná skupina je charakteristická určitými vlastnostmi. V silné skupině 

členové dobrovolně: 

- Snaţí si zaslouţit chválu zbytku skupiny. 

- Vyhledávají uznání od vedoucího skupiny (ne od managementu). 

- Vyvíjejí tlak na slabé členy skupiny. 

- Vyvíjí velké úsilí na dosaţení skupinových cílů. 

Ve slabé skupině členové: 

- Tvoří podskupiny. 

- Projevují slabou spolupráci. 

- Jsou nepřátelští. 

- Nejsou iniciativní. 

- Vyhýbají se zodpovědnosti. 

- Nemají ţádný respekt k pravidlům organizace. 
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Některé z příčin vzniku slabé skupiny jsou příliš mnoho tlaku ze strany managementu, 

nedostatek podpory a pracovní nepřiměřenost. Pro vybudování silné skupiny jsou nezbytné 

čtyři věci: 

- Kompetence jednotlivce - Kaţdý člen skupiny musí mít schopnost prosadit svůj 

názor. 

- Dospělost jedince - Ve skupině nejsou oblíbení členové, kteří neplní své 

povinnosti. Nejsou oblíbení členové, kteří se vším souhlasí a vyvíjí velké úsilí, aby 

potěšili vedoucího. Také zde není oblíben typ lidí, kteří nejsou ochotní udělat 

nějakou práci navíc, která prospěje skupině. 

- Síla jednotlivce - Člen musí mít sílu, aby mohl provádět svůj úkol a tak si získal 

respekt skupiny. 

- Společné cíle - Jsou nezbytné pro vytvoření silné skupiny. 

V jednom experimentu byli lidé s dobrým zrakem tázáni, zda jsou dvě poslední čáry 

stejně dlouhé. Kdyţ odpovídali sami, tak odpověděli všichni správně. Pokud seděli ve skupině 

jednoho aţ dvou konspirátorů, kteří schválně radili špatnou odpověď, tak se několik jedinců 

nechalo zmást a odpověděli špatně. Pokud jim však špatně radilo 3 a více osob, víc jak jedna 

třetina z nich dala na názor skupiny, neţ na svůj vlastní. Tomuto se říká „efekt většiny“. 

Významné je to, ţe skupina 3 dalších měla stejnou sílu zmást oběť jako 16 dalších. 

Bezpečnostní cíle musí pomoct při tvorbě silných skupin. Lidé, kteří nemají vlastnosti 

silného člena skupiny, by měli být umístěni do skupin, kde ji neoslabí, nebo kde oslabení 

nebude mít destruktivní důsledky (méně rizikový provoz, atd.). 
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3.6.3 Styl vedoucího 

Existují dva základní typy vedoucích – autokratický a demokratický – viz Tabulka 11. 

Tabulka 11: Styl vedoucího [4] 

Autokratický styl  Demokratický styl 

Autoritářský  Rovnostářský 

Diktátorský Nápomocný 

Sebestředný  Zaměřený na skupinu 

Zaměřený na produkci  Zaměřený na pracovníky 

Restriktivní  Tolerantní 

 

Dále bylo výzkumem potvrzeno, ţe vysoká produktivita je spojena s vedoucími, kteří: 

- Jsou orientováni na lidi a jejich problémy a mají lidský přístup. 

- Zadaný úkol vţdy odůvodňují. 

- Nahlíţí na chyby zaměstnanců jako na příleţitosti k jejich ponaučení a přináší 

pouze konstruktivní kritiku. 

3.7 Metody ke sníţení počtu lidských chyb 

Zde jsou uvedeny dvě velmi účinné metody, jakými lze zvýšit spolehlivost LČ. Jedná 

se o analýzu silového pole, pozitivní posílení a behaviorální modifikaci. 

3.7.1 Analýza silového pole 

Je to metoda vyvinutá pro diagnózu situace, ve které se lidé nacházejí. Předpokládá, ţe 

kaţdá situace má hnací a odporující síly, kterými je ovlivněna kaţdá změna, která můţe nastat 

[4]. Věci, které napomáhají změně, jsou hnací síly. Věci bránící změně jsou odporující síly. 

Odporující síly ke zlepšení bezpečnosti mohou být lhostejnost, nepřátelství a nehlídané stroje. 

Hnací síly mohou být vnitřní přání pracovat bezpečně, touha po uznání, názor skupiny, atd. 

Rovnováha je dosaţena, kdyţ se součet hnacích sil rovná součtu omezujících sil – viz 

Obrázek 18. 
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Obrázek 18: Analýza silového pole [4] 

 

V následujícím případě bude tato metoda pouţita pro zobrazení vývoje výkonnosti.  

Nový manaţer převzal skupinu po manaţerovi, který kladl přílišný důraz na posílení hnacích 

sil (jeho autokratickým vedením, kterým neustále tlačil na své podřízené). Tím, ţe tak tlačil, 

způsobil vytvoření odporujících sil, jako zvýšené nepřátelství a nevraţivost. Hned po odchodu 

bývalého manaţera produktivita skupiny velmi klesla, protoţe se projevil nedostatek tlaku a 

byla narušena rovnováha. Nová rovnováha produktivity byla nastavena o poznání níţe, neţ 

předchozí. Nový manaţer se rozhodl sníţit odporující síly namísto toho, aby zvyšoval hnací 

síly. Investoval do rozvoje a výcviku svých podřízeným. V krátkodobém horizontu to 

nepřinese větší produktivitu, ale v dlouhodobém to připraví jeho lidi na příchod nových 

hnacích sil, kdy půjde produkce opět nahoru a bude lépe udrţitelná. Průběh změny úrovně 

bezpečnosti lze vidět na Obrázku 19. 
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Obrázek 19: Analýza silového pole – změna [4] 

Pokud jsou cíle organizace, vedoucích a podřízených totoţné, tak dochází k integraci 

cílů. Čím blíţe je vnímání cílů vedoucích a podřízených, tím lépe, viz Obrázek 20 a 21.  

 

Obrázek 20: Vnímání cílů [4] 
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Obrázek 21: Vnímání cílů je rozdílné [4] 

 

V nejhorším případě dochází k úplné roztříštěnosti cílů, jak je vidět na Obrázku 22, 

kde je vnímání cílů podřízenými a vedoucími zcela jiné a svými aktivitami jdou de facto proti 

sobě.  Cíly mohou být tak protichůdné, ţe zamezí jakémukoliv pokroku v organizaci.  

 

Obrázek 22: Vnímání cílů je roztříštěné [4] 
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Ideální by bylo, kdyby zaměstnanci měl stejné cíle, jako jsou cíle organizace. Většinou 

to funguje tak, ţe cíle zaměstnance jsou odlišné, ale jsou uspokojeni při práci na cílech 

organizace. Čím blíţe budou cíle organizace, vedoucích a podřízených, tím lepšího výkonu 

bude dosaţeno (viz Obrázek 23). 

 

Obrázek 23: Vnímání cílů je téměř ideální [4] 

 

Zde je několik způsobů, jak přimět pracovníky, aby jednali více bezpečně: 

1. Zdůraznit a zvýšit výhody spojené s bezpečnou prací:  

- Veřejně pochválit a ocenit, kdyţ někdo udělá něco navíc pro bezpečnost.  

- Při osobním setkání zdůraznit, jaké výhody pro konkrétního zaměstnance přinese 

bezpečnější chování (kaţdého motivuje něco jiného).  

- Při školení a výcviku vyzdvihnout plusy bezpečnějšího postupu – např. méně 

časově náročný, méně namáhající, napomáhající vyšší kvalitě, atd. 

- Vysvětlit, proč je třeba tento bezpečný postup. 

2. Tam kde je to moţné, eliminovat existující nevýhody spojené s bezpečnými postupy: 

- Dávat pozor na opakované porušení bezpečnostních postupů. Vytvořit seznam 

těchto problémových postupů. 

- Zjistit příčiny tohoto porušování. 

- Vyřešit tento problém. Odstraněním těch faktorů z pracovního prostředí, kterými 

bylo způsobeno, ţe pracovník jedná nebezpečně. Je třeba diskutovat o moţných 
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řešeních problému s pracovníky. I kdyţ nic není vyřešeno, alespoň je pracovníkům 

ukázán zájem o řešení.  

3. Zdůraznit nevýhody spojené s nebezpečnými postupy: 

- Zdůraznit při školení, ţe nehoda má v povaze projevit se při nebezpečném 

postupu. Pokud bude zaměstnanec pouţívat nebezpečné postupy, téměř jistě se 

nehodě nevyhne.  

- Zdůraznit, jak závaţné následky můţe nehoda mít. Lidé rychle zapomínají a je 

třeba jim to často připomínat. 

- Vţdy napravit, kdyţ je sledován nebezpečný postup. Většina lidí nemá rádo, 

pokud jsou opravováni. 

- Přimět klíčové lidi, aby ukázali svůj nesouhlas s nebezpečnými postupy. 

- Udrţovat disciplínu. Existuje určitá hranice, kolikrát by měl být pracovník za 

opakované chyby napomenut. Je třeba být připraven učinit příslušné disciplinární 

opatření. 

- Vţdy je třeba vysvětlit, proč je nebezpečný postup nebezpečný. Nejlépe je to 

ukázat na příkladech. 

4. Kde je to moţné, eliminovat existující výhody spojené s nebezpečnými postupy. 

- Zjistit, proč pracovník vyuţívá nebezpečného postupu.  

- Eliminovat tuto příčinu. Je třeba eliminovat jeho potřebu pracovat nebezpečně. 

Moţná se tím jen snaţil přilákat něčí pozornost.  
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3.7.2 Pozitivní posílení 

Příznivé následky pro poţadovaný výkon vytváří bezpečné chování. Tento nejjednodušší 

způsob je dnes moţná tím nejvíce přehlíţeným v oblasti bezpečnosti. Zaměstnanci uvádějí, ţe 

uznání za poţadovaný výkon je na velmi malé úrovni. Většina průzkumů je toho důkazem. 

Bezpečné chování není většinou doprovázeno projevy uznání. Pokud by tomu tak bylo, změna 

v přístupu pracovníků by nastala velmi rychle. Toto tvrzení je experimentálně potvrzeno. 

Rozhovory s vedoucími zaměstnanci, kteří pracují v jedné průmyslové organizaci v průměru 

dvacet let, toto tvrzení také jednoznačně potvrdili. V jednom experimentu bylo po vedoucích 

pracovnících v první linii poţadováno, aby kaţdý týden hlásili, kolikrát byli svědky 

bezpečného chování a kolikrát jej pozitivně posílili.  

3.7.3 Behaviorální modifikace 

Behaviorální modifikace je jedním z nejlepších nástrojů, i kdyţ i tento nástroj má své 

stinné stránky.  Je to speciální metoda zaloţená na teorii B.F. Skinnera [4]. Tato teorie tvrdí, 

ţe chování je funkcí jeho následků. Pokud je odpověď následována příznivou situací 

(pozitivní posílení), je pravděpodobné, ţe odpověď bude opakována.  

Její výhodou je, ţe funguje lépe, neţ ostatní nástroje, učí odpovědi (reakce) lépe a je 

méně pravděpodobné, ţe budou zapomenuty. Vyţaduje, aby se manaţer (nebo kdokoliv, kdo 

ji bude pouţívat) jasně rozhodl, jaké je poţadované chování. Hlavní nevýhodou této metody 

je její „neetičnost“ – je měněno chování zaměstnanců bez jejich vědomí a svolení. Další 

nevýhodou je, ţe vedoucímu trvá nějaký čas, neţ je schopen behaviorální modifikaci 

dokončit.  

Behaviorální modifikace je pouţívána v průmyslu, stejně jako v mnoha jiných 

oblastech, ke tvarování lidského chování. Jelikoţ lidská chyba je část lidského chování, můţe 

být behaviorální modifikace pouţívána ke sníţení lidských chyb.  Můţe být pouţívána jako 

alternativa k výcviku (coţ je velmi pouţívaná metoda).   

Základním postupem je systematické zesilování pozitivního chování, zatímco 

negativní chování je ignorováno nebo trestáno. Výsledkem je vytvoření více akceptovatelných 

odpovědí na danou situaci. Metoda se zaměřuje na pozorovatelné chování a ne na jeho 

příčiny.  
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Při trestání negativního chování jsou zde dva problémy: 

- Vůle nebo neţádoucí reakce. 

- Výsledek má pouze krátkého trvání – při netrestání se chování můţe znovu 

objevit. 

- Pokud je odstraněn špatný zvyk a není nahrazen novým, můţe to vézt k tvorbě 

nového špatného zvyku. 

Trest učí zaměstnance neprovádět dané chování pouze v něčí přítomnosti. Záměna 

poţadovaného chování za nepoţadované je vlastně hlavním cílem behaviorální modifikace. 

Pokud je u zaměstnance sledován neţádoucí úkon, je třeba mu vysvětlit, jak se to má provádět 

správně a ţe za to bude odměněn. Odměna by neměla být na regulérní bázi, ale na proměnné 

(pracovník neobdrţí odměnu vţdy, ale je to nepravidelné), tak aby si zvyk poţadovaného 

chování udrţel co nejdéle. Proměnná báze je to, co dělá gambling tak fascinující. Gambler ví, 

ţe přijde odměna, jen neví kdy.  

Validním posilovačem chování mohou být peníze, status, povýšení, veřejné uznání a 

osobní pochvala. Není pravdou, ţe to co motivuje zaměstnance nejvíc, je výplatní páska. Při 

stanovování systému behaviorální modifikace musí být určeno, co je poţadované chování a 

jaká za něj bude odměna. Pokud budou zaměstnanci dostávat odměnu jak prémie jednou za 

půl roku, tak to nebude nejspíš fungovat. Odměna by měla přijít hned po poţadovaném 

výkonu.  
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4 Diskuse 

4.1 Vyhodnocení metody HTA-PHEA 1.1 

Softwarový nástroj Analýza HTA-PHEA 1.1 byl vyvinut v roce 2009 jako výstup při 

návrhu stejnojmenné modifikované metody. Vyhodnocení uvádění karuselové pece do 

provozu touto modifikovanou metodou bylo jejím prvním pouţitím v provozní praxi. Jako 

největší nedostatek metody lze uvést její velkou časovou náročnost a poţadavky na lidské 

zdroje. Nicméně převedením do softwarové podoby zde byl v tomto směru učiněn velký 

pokrok. Postupnou optimalizací softwaru HTA-PHEA 1.1 se pravděpodobně podaří vyladit 

metodu tak, aby byl čas na její provedení zkrácen. V Tabulce 12 jsou uvedeny návrhy, které 

k tomu mohou přispět. 

Tabulka 12: Návrhy na zlepšení HTA-PHEA 

1. Vloţení moţnosti „krok zpět“ 

2. 
Číslování úkonů jak v  grafické, tak v tabulkové formě: Nástroj tak bude přehlednější a 

lépe se s ním bude pracovat.  

3. 
Vloţení moţnosti (při odemčení pozic) pohybovat jednotlivými úkony nejen 
horizontálně, ale i vertikálně. Nejlepším způsobem by b ylo provedení programu tak, 

aby se s poli úkonů dalo volně pohybovat skrze celý diagram.  

4. 
PIF by měly být stejné u jednoho subúkolu, i kdyţ jsou uvedeny dvě a více relevantní 

chyby. S tím souvisí i moţnost kopírovat a přesouvat PIF – velice by to urych lilo 

práci. 

5. 
Přepracování formy tabulkového výstupu, tak aby byl  úspornější (počtem listů) a  

přehlednější.  Zároveň do tabulkového výstupu doplnit všechny úkoly. Nejniţší 

subúkoly v tabulkovém výstupu chybí a je tedy nekompletní.  

6. 
Vloţení přehledného seznamu všech úkonů, tak aby se daly seřadit/filtrovat dle 

uvedené HEP hodnoty.  

 

Je zajímavé, ţe u většiny kritických úkonů byly výsledky analýzy pro hodnotu HEP 

minimálně o jeden řád menší, neţ u úkolů, které nejsou z hlediska následků, tak závaţné (viz 

Tabulka 6 a 7). Zde byla hodnota HEP většinou v rozmezí 0,1 – 0,01. Tímto zjištěním můţe 

být potvrzena validita získaných HEP hodnot a také fakt, ţe člověk si při kritických úkonech, 

kdy si je vědom rizika, dává větší pozor. 

Celkově lze program Analýza HTA-PHEA 1.1 hodnotit jako velmi zdařilý a uţitečný 

nástroj, jehoţ hodnota se v praxi potvrdila a můţe být pouţíván u hodnocení technologií, u 

kterých existuje značné riziko, a které jsou ovládány člověkem. Samotná modifikovaná 

metoda HTA-PHEA se spíše hodí na hodnocení niţších lidských funkcí, i kdyţ částečně s ní 
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mohou být hodnoceny i vyšší funkce. Pro velíny je metoda HTA-PHEA dle autora méně 

vhodná, protoţe je mnohem obtíţnější zde prováděné činnosti rozčlenit do dílčích kroků. 

Ovšem aplikaci metody na tento typ činností nelze zcela vyloučit. De facto závisí jen na 

schopnosti a šikovnosti analytika provést vhodnou dekompozici úkolů spojených s řízením 

výrobní technologie pomocí velínu. Část analýzy vyuţívající metodu PHEA má však pro 

velíny značné omezení, protoţe nedisponuje v databázi chyb příliš rozmanitými variantami 

moţných chyb LČ. 

4.2 Bezpečnostní management 

Zapojení niţšího managementu do řízení lidských chyb má zásadní význam, stejně 

jako tomu vţdy bylo v BOZP. Největší počet věcí, které mohou být udělány ke kontrole 

lidských chyb, musí být udělány niţším managementem. Vybudování a udrţení spokojenosti 

zaměstnanců, co se týká bezpečnosti je prací středního managementu a je to neustálá a těţká 

práce. K tomu vedoucí pracovník potřebuje vţdy vědět pracovníkovi potřeby a musí je 

naplnit. Z různých průzkumů vyplývá, ţe většina vedoucích pracovníků nezná potřeby svých 

podřízených. Je to pravděpodobně způsobeno faktem, ţe vedoucí mají jiné poţadavky, neţ 

zaměstnanci a tudíţ předpokládají, ţe zaměstnanci je budou mít stejné.  

Role bezpečnostního technika/manaţera není pevně stanovena. Popis práce se bude 

lišit organizaci od organizace. Odvíjí se od odvětví, počtu zaměstnanců, organizační struktury, 

pozicí specialisty v organizaci a aktuálních problémů organizace. 

Obecný popis práce bezpečnostního technika/manaţera by mohl být následující: 

1. Předvídat, identifikovat a hodnotit nebezpečné podmínky a postupy. 

2. Vytvořit metody, postupy a programy na kontrolu rizika. 

3. Zapojit, řídit a radit ostatním při kontrole rizika. 

4. Měřit, provádět audity a hodnotit aktivitu kontroly rizika. 

Další způsob, jak můţe být jeho role popsána je jako „agent změny“ v organizaci. 

V tomto případě je jeho rolí zjistit potřebu změny, určit, jak by se organizace měla měnit a 

zařídit, aby tato změna nastala.  

Ze všeho nejvíce, je potřeba aby bezpečnostní technik měl přehled o provoze, 

respektive o jeho reálném stavu. Měl by často chodit mezi „obyčejné dělníky“ a získávat tak 
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potřebné informace pro jeho práci. Není to pouze o získávání informací. Pohybem v provozu 

mezi pracovníky jasně dává najevo, ţe vedení organizace zajímá, jak jsou na tom jejich 

pracovníci.  

Bezpečnostní technik se v podstatě neustále snaţí přesvědčit všechny lidi, se kterými 

přijde do styku, ţe bezpečnost je vţdy na prvním místě a není to jen formalita či nutné zlo. 

Takto musí motivovat nejenom „obyčejné“ pracovníky, ale především střední a vyšší 

management. 

Úkolem top managementu je poskytnout potřebné zdroje a podporu niţšímu 

managementu, bezpečnostnímu technikovi a specialistům (revizní technici, personalisté, atd.) 

k vykonávání jejich práce, tak aby byla zajištěna neustálé zlepšování bezpečnostních 

výsledků. V této oblasti neexistuje stagnace. Buď je bezpečnost v dané organizaci zlepšována, 

anebo se zhoršuje. Stejně jako ve všem ostatním je to „mravenčí práce“. Je třeba postupovat 

po malých krocích, protoţe velké kroky jsou sloţeny právě ze spousty malých kroků – 

kaţdodenních činností, které se mohou zdát jako rutina, ale ve finále je velmi důleţité, aby 

byly splněny - a to precizně. 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo ověřit vhodnost vyvinuté modifikované metody HTA-PHEA pro 

provádění analýz spolehlivosti LČ ve vybraném hutním provozu a otestovat funkcionality 

vyvinutého softwaru Analýza HTA-PHEA 1.1. Mezi dílčí cíle pak patřila optimalizace 

navrţeného postupu pro kvantitativní posuzování spolehlivosti LČ na pracovištích v 

procesním průmyslu klíčových z hlediska bezpečnosti provozu. S ohledem na předloţené 

výsledky lze konstatovat, ţe cíle diplomové práce bylo dosaţeno. V Kapitole 2 je popsána 

pouţitá modifikovaná metoda HTA-PHEA a je popsáno její pouţití při hodnocení LČ během 

uvádění karuselové pece do provozu. V Přílohách 1, 2 a 3 jsou uvedeny výstupy z tohoto 

hodnocení. I kdyţ byly nalezeny dílčí nedostatky, analýzou HTA-PHEA nebyly v postupech a 

zařízení nalezeny ţádné závaţné nedostatky v rovině spolehlivosti LČ. Analýzou byly 

definovány kritické úkoly s HEP ≥ 0,01, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tyto 

úkony jsou uvedeny v Tabulce 7. Dále jsou v Tabulce 8 uvedeny nedostatky a navrhovaná 

opatření, která budou v uvedeném provoze postupně zařazena do plánu preventivních 

opatření. 

V práci je také zhodnocena praktická vyuţitelnost softwarového nástroje Analýza 

HTA-PHEA 1.1 a v Tabulce 12 jsou uvedeny návrhy pro jeho další zlepšení. Celkově lze 

uvedený program hodnotit jako velmi zdařilý a uţitečný nástroj, jehoţ hodnota se v praxi 

potvrdila a můţe být pouţíván při hodnocení technologií, u kterých existuje značné riziko, a 

které jsou ovládány člověkem. 

V Kapitole 3 je popsán LČ z pohledu managementu. Jsou zde uvedeny současné 

problémy, se kterými se kaţdá průmyslová organizace musí vypořádat. Především se jedná o 

záleţitosti psychologického a organizačního charakteru, protoţe na člověka nemůţe být 

nahlíţeno pouze z technického hlediska, i kdyţ tento pohled stále v praxi převaţuje. Dále jsou 

zde doporučeny postupy, kterými lze sníţit četnost lidských chyb (Kapitola 3.7). Jedná se o 

metody/přístupy (1) Analýza silového pole, (2) Pozitivní posílení a (3) Behaviorální 

modifikace. Tyto metody jsou moderním nástrojem a pracují se základní lidskou povahou, 

kterou se nesnaţí změnit, ale vyuţít ve svůj prospěch. Kaţdé preventivní opatření cílené na 

LČ by mělo vycházet alespoň z jedné z uvedených oblastí. 

Práci lze celkově hodnotit jako prospěšnou jak pro společnost, na jejichţ pracovištích 

byla uvedená studie provedena, tak pro tvůrce aplikované metody, (resp. softwarového 

nástroje) který byl tímto poprvé „naostro“ otestován v reálném průmyslovém provozu. 
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Pouţitá metoda představuje výsledek mnohaletého úsilí (2004 – 2009) odborníků z VÚBP, 

v.v.i. a tato diplomová práce shrnující poznatky o aplikaci metody v praxi pak logickým 

způsobem završuje uvedené výzkumné dílo. Je třeba dodat, ţe experimentální aplikací této 

metody v provozní praxi a návrhem opatření (viz Kapitola 4) práce na této metodě zdaleka 

nekončí. Je zapotřebí, aby byla modifikovaná metoda HTA-PHEA otestována i na dalších 

typech pracovišť a následně uzpůsobena specifickým poţadavkům. I kdyţ (nebo právě proto) 

tato metoda nabízí uţitečné a podloţené výstupy, je třeba ji neustále rozvíjet a softwarový 

nástroj Analýza HTA-PHEA 1.1 současně rozšiřovat o nové, pokročilejší funkcionality. 

Vedle uvedené aplikace nabízí práce také ucelený teoretický pohled na bezpečnostní 

management, jeho jednotlivé prvky a moţnosti, jak zvýšit spolehlivost LČ. Jelikoţ bylo 

snahou autora, vyuţít zde uvedené texty jako podklad pro vytvoření příručky zaměřené na 

téma spolehlivost LČ v hutním provoze, je text vybraných kapitol sepsán méně formálním 

jazykem dobře srozumitelným „obyčejným pracovníkům“. Snaha vytvořit uvedený interní 

dokument vychází nejen z potřeby autorova zaměstnavatele, ale také ze skutečnosti, ţe 

v současné době neexistuje v ČR ucelený dokument, který by byl určen pro niţší management 

a který by shrnoval základní poznatky o práci s lidským faktorem.  
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