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Abstract 

SKŘEHOT, P.A.. Human Factor Realiability in Major Accident Prevention. 2012. 113 p. 

(+ 4 Appendixs) Faculty of safety engineering. VŠB - Technical university of Ostrava. 

Dissertation supervisor:  doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík. 

 

Chemical companies under the wording of the Act No. 59/2006 Coll. the prevention of major 

accidents (so called SEVESO II directive) are involved in assessing the reliability of human 

factor. Those are required to evaluate the influence of human factor to an object or device in 

accordance with relevant sources of risk. However, no legally binding instrument provides 

further details of this analysis. It is significantly reflected on quality of documents, which are 

submitted to state administration and local governments to be reviewed. This dissertation 

thesis aims to bring an optimized procedure for handling this issue fully in accordance with 

existing scientific and technological knowledge. In order to set suitable methodology 

numerous sources were studied summarizing both the most modern theoretical approaches 

and experience from abroad. The study of the problem confirmed that analyses processing 

concerning reliability of human factor is not a simple issue within Europe. The importance of 

the issue is aware in the most of old EU member countries as human failure is the cause of the 

most industrial accidents. Therefore it is obvious that the results of well processed analysis of 

reliability of human factor can be a valuable source of information not only for state 

administration and local governments but especially for entrepreneur himself as it enables to 

find weak point inside working system and to design effective measures in order to reduce the 

risk of major accident. 

 

Keywords 

human factors engineering; major accidents prevention; human reliability assessment; 

safety management; risk analysis 
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Předmluva 

V posledních letech se stále častěji objevuje volání zpracovatelů bezpečnostní dokumentace 

podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií (v platném znění) po nových 

metodických návodech, které by jim umožnily lépe a efektivněji promítnout nejnovější 

vědecké poznatky do praxe. Především se jedná o kvalitativní posun ve zpracovávání analýzy 

a hodnocení rizik, resp. její části zaměřené na analýzu spolehlivosti lidského činitele. Není 

pochyb, že doposud používané přístupy se již myšlenkově značně vyčerpaly, a je tedy čas 

vyvinout nástroje nové, lépe vyhovující stávajícím potřebám i změnám, které moderní doba 

přináší. Dlouho používané kvalitativní analýzy již nejsou považovány za dostatečně 

relevantní, a stále více je tak voláno po propojení této analýzy s analýzou technologických 

rizik prováděnou klasickými inženýrskými přístupy.  

Tato integrace si však žádá nový pohled na uvedenou problematiku. A právě ten se pokouší 

prezentovat předkládaná disertační práce. Cílem práce totiž bylo navrhnout metodiku, která 

bude reflektovat aktuální trendy užívané pro posuzování chybování člověka v pracovních 

systémech a která by současně umožnila provádět systematickou  kvantitativní analýzu 

lidského činitele. Splnění těchto kritérií je ovšem možné pouze propojením vybraných 

analytických nástrojů v jeden komplexní. Pro tento účel byly vybrány osvědčené analytické 

metody HTA, PHEA a LOPA-HF, které byly integrovány do jednotného přístupu nazvaného 

„Integrovaná metodika HTA-PHEA“. V navržené metodice se tak kloubí jak moderní pohled 

inženýrský, tak i přístupy kognitivní.  

Součástí řešení práce bylo také ověření předkládané metodiky pomocí případové studie, která 

byla provedena na reálném pracovišti. Pro zefektivnění práce byl využit speciální softwarový 

nástroj „Analýza HTA-PHEA“, který vznikl paralelně s touto prací ve Výzkumném ústavu 

bezpečnosti práce, v.v.i. – na pracovišti studenta. Autor pro validaci metodiky využil také 

skupiny 26 studentů Vysoké školy Karla Engliše, a.s., kteří se zapojili do experimentálního 

testování metodiky na reálných pracovních činnostech ve svých podnicích. Získané informace 

pak práci obohatily o nový rozměr a cenné poznatky, které byly podrobněji diskutovány.  

Jelikož disertační práce úspěšně dosáhla stanoveného cíle, lze předpokládat, že se navržená 

metodika v praxi dobře etabluje a samotná práce pak poslouží také jako návod či příručka pro 

zpracovatele bezpečnostní dokumentace dle požadavků zákona č. 59/2006 Sb. 
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1 ZADÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE A STRATEGIE 
ŘEŠENÍ 

1.1 Cíle práce 

Pro účely zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií musejí provozovatelé 

objektů nebo zařízení s rizikem vzniku závažné havárie vypracovávat posouzení vlivu 

lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik (viz vyhláška č. 256/2006 Sb.) a to 

pro normální i mimořádné provozní podmínky. Spolehlivost lidského činitele dnes tvoří 

nedílnou součást hodnocení rizik uváděných v bezpečnostní dokumentaci, což je v praktickém 

výstupu reprezentováno popisy, informacemi a prokázáním existence a funkce určitých 

subsystémů a účinnosti opatření v souvislosti s předmětným objektem, resp. zařízením. 

Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení je komplexním materiálem, 

který by měl přehledným způsobem zahrnovat posouzení spolehlivosti a chybování lidského 

činitele. To lze v praxi nejlépe splnit kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy. Současný 

přístup aplikovaný v České republice ale neklade takový důraz na kvantitativní hodnocení, jak 

je tomu v některých jiných členských státech Evropské unie, a tak se s ním ve stávajících 

dokumentech vůbec nesetkáváme. Jediný přístup, který je v ČR aplikován, spočívá v 

popisném posouzení připomínající spíše analýzu současného stavu než analýzu vycházející 

z aplikace uznávaných metod. Přitom již Reason [8] a řada dalších [3], [6] upozornili na 

skutečnost, že hodnocení spolehlivosti lidského činitele musí v sobě zahrnovat tyto kroky 

(dílčí analýzy): (1) Analýzu úkolů, (2) Identifikaci lidských chyb a (3) Kvantifikaci 

spolehlivosti člověka (tj. určení pravděpodobnost vzniku chyby). Toto schéma 

(viz obrázek 1), je však pouze filozofií bez pevně definovaných dílčích postupů, avšak řada 

zpracovatelů jej mylně považuje za samostatnou metodu. 

V kontextu s tím byla navržena strategie řešení disertační práce a k jednotlivým 

problémům definovány konkrétní cíle. 
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Obrázek 1: Blokové schéma postupu hodnocení spolehlivosti lidského činitele. 
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1.2 Strategie řešení 

Jak již bylo uvedeno výše, téma disertační práce lze rozdělit do tří základních dílčích 

částí, které je nutné nejprve samostatně vyřešit a teprve na základě získaných výsledků 

provést jejich syntézu do podoby jednotné metodiky, která bude dále ověřována v praxi. 

Řešení jednotlivých problémů se tak musí opírat o definovanou strategii, která by měla vést 

k dosažení jednoznačných cílů, které musejí být pro dílčí aktivity řešení náležitě popsány. 

Jako dílčí cíle pro teoretickou část práce byly definovány tyto: 

• Terminologicky vymezit vybrané pojmy a definovat okruh činností pro analýzu 

chybování lidského činitele. 

• Definovat požadavky na východiska a klíčové informace pro provádění 

posouzení chybování lidského činitele. Základní aspekty/otázky jsou: 

− Může se „to“ stát? – nalezení odpovědi na tuto otázku představuje určení, zda 

člověk v pracovním systému může provést požadovanou akci tak, že vznikne 

odchylka s potenciálně závažnými následky. Je nutné použít sekvenční 

dekompozici a následnou analýzu úkolů. 

− Jak se „to“ může stát? – nalezení odpovědi na tuto otázku představuje určení, 

zda v pracovním systému existuje předpoklad působení určitých vnějších 

nebo vnitřních faktorů. Je možné použít indukci zaměřenou na faktory 

prostředí v daném pracovním systému, anebo předdefinovaného souboru 

„obvyklých“ faktorů ovlivňujících výkon člověka v pracovním systému. 

− Co se může stát? – nalezení odpovědi na tuto otázku představuje určení 

relevantních chyb, které může člověk při provádění předepsaných činností 

vykonat. Je možné použít dedukci vycházející ze znalosti procesu a vztahu 

akce-reakce na daný podnět, anebo předdefinovaného souboru „obvyklých“ 

lidských chyb. 

− Proč se to může stát? – nalezení odpovědi na tuto otázku představuje určení 

možných příčin relevantních chyb LČ. Je možné použít dedukci vycházející 

ze znalosti druhu identifikované chyby (chybového módu), anebo 

předdefinovaného souboru „obvyklých“ příčin. 

− Jak často se „to“ může stát? – nalezení odpovědi na tuto otázku představuje 

sestavení databáze podmíněných pravděpodobností, které by kvantitativně 
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uváděli pravděpodobnost, že se daná chyba může při dané činnosti a za 

daných podmínek vyskytnout za jednotku času (tzv. Human Error Probability 

– HEP). Bude nutné prostudovat dostupné věrohodné zdroje a vytvořit 

uvedenou databázi. 

• Definovat základní kroky provádění posouzení chybování lidského činitele, 

kterými jsou: 

− analýza úkolů; 

− analýza chyb; 

− analýza faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost;  

− odhad pravděpodobnosti vzniku chyb; 

 

Praktická část práce se pak zaměřila na zpracování postupových schémat 

využívajících silné prvky vybraných analytických metod a návrh jednotné metodiky. Ta by 

měla být kombinaci dvou až tří metod umožňujících efektivně řešit jednotlivé dílčí kroky 

analýzy. Pro dosažení tohoto cíle byly definovány následující dílčí cíle:  

• Prostudovat vybrané analytické metody a sestavit skupinu metod nejlépe 

využitelných pro řešení jednotlivých dílčích kroků analýzy. 

• Navrhnout vhodnou strukturu finálního výstupu analýzy, která bude: 

− vyhovovat legislativním požadavkům; 

− mít jasnou a logickou strukturu shrnující výsledky provedeného posouzení 

spolehlivosti a chybování LČ; 

− zahrnovat popis postupů uplatněných při posouzení vlivu LČ. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  

2.1 Lidský činitel v prevenci závažných havárií 

2.1.1 Lidský činitel a bezpečnost provozu v chemickém průmyslu 

Lidský činitel se rozhodujícím způsobem podílí na vzniku závažných havárií. 

V mnoha případech to je právě lidský činitel, kterým byla daná nehoda způsobena. Jindy zase 

chybou lidského činitele daná nehoda eskaluje [8]. Vyšetřování příčin nehod je v cca 80 % 

případů zakončeno zjištěním, že jejich vznik byl ovlivněn lidským činitelem [26]. Při pohledu 

na celou věc jako na proces, tedy od samotného návrhu, technologického zpracování až po 

užívání dané průmyslové technologie, pak lidský činitel může až v 95 % případů za vznik 

nehody. Zbývajících 5 %, kdy se nejedná o chybu lidského činitele, je možno zařadit do 

tzv. „zásahů vyšší moci“ [12]. Ostatně tuto skutečnost potvrdil již v roce 1929 

H. W. Heinrich, který na základě pečlivé analýzy 50 tisíc nehod vypočítal, že až 95 % z 

veškerých nehod na pracovištích je způsobeno nebezpečným jednáním a pouze 5 % nehod je 

způsobeno nebezpečnými podmínkami.  

Lidské chování spolu s výcvikem a bezpečnostními předpisy lze proto označit za 

klíčové prvky ovlivňující vznik nehod. Ovšem člověk, coby součást pracovního systému, je 

do značné míry ovlivněn také vnitřními či vnějšími vlivy. Je zřejmé, že čím širší bude 

množina těchto vlivů (tzv. Performance Influencing Factors – faktory ovlivňující výkon 

člověka), tím vyšší bude pravděpodobnost, že se lidský činitel bude podílet na případném 

vzniku nehody [1], [15], [25].  

V rámci posuzování vlivu lidského činitele na daný technologický proces je nutné 

pamatovat na to, že bezpečnost provozu je dána spolehlivostí všech jeho hlavních složek, a 

tyto jsou ovlivňovány spektrem vnějších vlivů [3]. To je také důvodem, proč se v poslední 

době zvyšuje tlak na aplikaci filozofie chybových módů, analýz úkolů či kvantitativní 

analýzy, které umožňují tyto faktory posoudit a ocenit míru jejich závažnosti [11]. 
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2.1.2 Problémy spojené s hodnocením vlivu lidského činitele v souvislosti 

s relevantními zdroji rizik 

Pro účely zákona č. 59/2006 Sb. má být posouzení vlivu lidského činitele 

reprezentováno hodnocením jeho spolehlivosti a jeho chybování. V praktickém výstupu byla 

dle dosavadní praxe tato analýza zaměřena pouze na popisy, informace a prokázání existence 

a funkce určitých subsystémů a účinnosti opatření v souvislosti s předmětným objektem, resp. 

zařízením, a lidským činitelem, který by mohl ovlivnit bezpečnost provozu a vznik uvažované 

závažné havárie. Stávající přístupy užívané pro posouzení vlivu lidského činitele tak zúžily 

tuto studii na minimální úroveň, takže nelze zcela objektivně posoudit, jak významně může 

lidský činitel ovlivnit bezpečnost provozu daného objektu nebo zařízení. S přihlédnutím 

k ustanovením zákona č. 59/2006 Sb. a především pak vyhlášky č. 256/2006 Sb. toto řešení 

není věcně ani formálně správné, byť bylo dlouhou dobu státní správou akceptováno. Jelikož 

existuje řada exaktních postupů, jak se s uváděným tématem v praxi analyticky vypořádat, 

není uváděný přístup také v souladu s aktuálními vědeckými a technickými poznatky, k nimž 

by měl provozovatel podle § 10, odst. 4 zákona při zpracování bezpečností zprávy přihlížet.1  

V roce 2006 se Ministerstvo životního prostředí, v jehož gesci se problematika 

prevence závažných havárií nachází, rozhodlo vydat metodický pokyn určený pro 

zpracovatele dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v 

souvislosti s relevantními zdroji rizik“ [7]. Tento materiál si kladl za cíl definovat základní 

požadavky na kvalitu, obsah a rozsah uvedené analýzy, avšak v praxi se příliš neuplatnil. Tato 

skutečnost může být způsobena několika příčinami: 

• Metodický pokyn je právně nezávazný a tak jej zpracovatelé neakceptovali, resp. 

orgány státní správy a samosprávy nevyžadují jeho plnění; 

• Metodický pokyn je nesrozumitelný; 

                                                 

1 Provozovatel je povinen zajistit posouzení bezpečnostní zprávy nejpozději do 5 let ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o jejím schválení nebo předchozího posouzení, a dále na základě vlastní 

iniciativy nebo na žádost krajského úřadu v případech odůvodněných novými skutečnostmi nebo s 

ohledem na nové technické poznatky týkající se otázek bezpečnosti, analýzy havárií nebo 

poznatků v hodnocení nebezpečí. 
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• Metodický pokyn vyžaduje po zpracovateli splnění příliš náročných požadavků, 

pro které nemá dostatek odborných znalostí a zkušeností; 

• Metodický pokyn definuje rozsah analýzy příliš obsáhle, a jejichž splnění 

negativně ovlivňuje rozpočet celkového díla (tj. analýzy a hodnocení rizik); 

• Metodický pokyn doporučuje využití metod, které nejsou běžně dostupné, popř. 

jsou k dispozici v jiném než českém jazyce; 

• Metodický pokyn není dostatečně a vhodným způsobem propagován či chybí 

potřebná odborná podpora. 

 

Pravá příčina je zřejmě kombinací výše uvedených, přičemž u každého zpracovatele 

převažuje vliv té či oné. Ze zkušeností lze také uvést, že řada zpracovatelů používá vlastní 

„osvědčené“ přístupy nebo metodiky, poskytující mnohdy i kvalitní výstupy, avšak většinou 

zaměřené pouze na dílčí oblast posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení 

(např. analýza HAZOP), anebo popisující roli lidského činitele pouze na úrovni řízení, 

personální politiky podniku či při ovládání řídících prvků technologických zařízení. 

Komplexní zpracování tak zcela chybí. 

Praxe tedy ukázala, že je nutné navrhnout nový postup, který by lépe vyhovoval 

zpracovatelům uvedeného dokumentu. Současně však musí tento návod odrážet aktuální 

poznatky z oboru Human Factors Engineering, nejlépe doplněný o případovou studii, jež by 

byla zpracována pro reálné podmínky konkrétního pracoviště vybraného provozovatele 

zařazeného do skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb. 

 

2.2 Přístupy analýzy chybování lidského činitele  

2.2.1 Lidská chyba 

Za chybu je v obecné rovině považován „jakýkoliv nesoulad mezi vypočtenou, 

pozorovanou nebo změřenou hodnotou nebo podmínkou na jedné straně a skutečnou 

specifikovanou nebo teoreticky správnou hodnotou nebo podmínkou na straně druhé“ [18]. 

Dnešní přístup k lidské chybě, který vychází z filozofie navržené Reasonem v roce 1990, ale 

již přihlíží také ke způsobu jejího vzniku. Jeho definice zní: „lidská chyba zahrnuje všechny 
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události, kde plánovaný sled mentálních nebo fyzických činností nedosahuje zamýšleného 

výsledku, pakliže tato selhání nemohou být připsána na vrub intervenci nějakého náhodného 

působení“ [8]. Graficky chybu vystihuje obrázek 2. 

 

 

Obrázek 2: Grafické vyjádření Reasonovy definice lidské chyby podle H. Bubba [27] . 

 

Se spolehlivostí lidského činitele a lidskými chybami úzce souvisí též pojem 

„chybování lidského činitele“. Na rozdíl od samotné chyby coby elementárního 

spolehlivostního prvku, představuje chybování určitou vlastnost systému, jež zahrnuje jak 

proces vzniku možných chyb, tak chyby samotné, popřípadě i informaci o interakci člověka 

s ostatními částmi pracovního systému, které vznik selhání ovlivnily. Chybování je tedy nutné 

vnímat jako projev následků určitých systémových nedostatků (lidských, technických a 

situačních vyplývajících z krajně nepříznivých vnějších podmínek) nebo nedostatečných 

schopností lidského faktoru. Chybování může být představováno sledem chyb, ať již 

vzájemně přímo souvisejících, anebo procesem, ve kterém se čas od času různé chyby 

(navzájem nezávislé) vyskytnou. Chybovat může jedinec nebo i celý pracovní kolektiv 

současně [10].  

2.2.2 Kauzalita nehodového děje 

Na člověka bylo v oblasti procesního průmyslu dlouhou dobu nazíráno jako na černou 

skřínku, které přísluší stejné parametry jako stroji. Nebyly brány v potaz psychologické a 

sociologické aspekty tohoto prvku systému, avšak člověk má své cíle zájmy a vidí svět 

subjektivně a je tedy nutné tyto aspekty sledovat. Pochopením lidského jednání a tím, jak 

může být tato znalost použita při zvýšení spolehlivosti lidského činitele, jsou obsahem 
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kognitivního přístupu. Podle něj nehoda není chápána jako důsledek jedné nežádoucí akce 

(lidské chyby), ale jako proces, jehož scénář zahrnuje několik po sobě jdoucích událostí, které 

vycházejí z určité příčiny, překonávají postupně všechny existující bariéry (ochrany) a končí v 

podobě určitého nežádoucího následku. Tento model se nazývá kauzalita.  

Základním předpokladem vzniku nehody je aktivace nebezpečné vlastnosti daného 

zdroje rizika. Ze statistik víme, že tuto aktivaci lze v naprosté většině případů spojovat 

se selháním lidského činitele, resp. vznikem lidské chyby.  

Komplexní pohled na vznik nehody navrhl Sharit, který původní Reasonův bariérový 

model (známý jako model ementál) rozšířil o podrobnější popis relevantních  faktorů 

ovlivňujících výkon člověka a o zpětnovazební smyčku, zachycující správnou reakci 

ochranných bariér systému na vzniklou lidskou chybu (viz obrázek 3). 

 

 

Obrázek 3: Systém vzájemných vazeb ovlivňujících vznik lidské chyby a selhání ochranných 

bariér s vedoucí ke vzniku nehody [20] . 
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2.2.3 Faktory ovlivňujících výkon a spolehlivost člověka 

Lidské chování spolu s osobnostními předpoklady jednotlivce, jeho výcvikem a 

zkušenostmi, předpisy organizace a úrovní managementu jsou označovány za klíčové prvky 

ovlivňující vznik nehod. Tato myšlenka není nová a lze ji nalézt již v díle H.W. Heinricha. 

Ovšem člověk, coby součást pracovního systému, je kromě těchto aspektů významně 

ovlivňován také tzv. vnitřními a vnějšími vlivy a také stresory. Ty mohou souviset s jeho 

duševní pohodou či zdravotním stavem, ale také s působením okolního prostředí apod. Je 

zřejmé, že čím širší bude množina těchto vlivů, tím vyšší bude i pravděpodobnost, že se 

lidský činitel bude podílet na případném vzniku nehody [1], [5], [15].  

Jednotlivé aspekty, které byly zmíněny, se nazývají „faktory ovlivňující výkon“ 

člověka (tzv. Performance Influencing Factors – PIF, resp. Performance Shaping Factors – 

PSF). Tyto faktory se vztahují k určitému času, místu, vybavení, klimatu bezpečnosti ve 

firmě, úrovni znalostí a dovedností pracovníků atd. a vytvářejí jakési pojítko mezi potenciální 

chybou lidského faktoru, její příčinou a pravděpodobností (HEP), že za daných okolností 

nastane [16]. Swain a Guttmann rozdělili PIF faktory do tří základních skupin [14]: 

• Vnější faktory 

• Vnitřní faktory 

• Stresory 

 

Rozdělení jednotlivých faktorů vytvářejí základní skelet taxonomie, do které je možno 

každý jednotlivý faktor zakomponovat. Žádná taxonomie ale není striktní. Jediným 

předpokladem v taxonomii PIF je její hierarchická struktura – ideálně dvou až tříúrovňová. 

Přístupů k členění je několik – od původní taxonomie Swaina a Guttmanna, přes Bubbovu 

schématiku až po Grozanovičovo dělení na okamžité a latentní faktory.  

PIF se někdy dělí také na okamžité a latentní, což se zakládá na předpokladu, že 

mohou mít časově rozdílné účinky. Jako okamžité PIF jsou uváděny ty, které bezprostředně 

působí na člověka v pracovním systému v závislosti na podmínkách prováděného úkolu a 

jejich vliv na chybovost je negativní. Naproti tomu latentní PIF existují neustále, neboť jsou 

odrazem firemní kultury, zavedených pravidel a sdílených hodnot, takže jejich vliv může být i 

pozitivní jak na jedince, tak na skupiny (lze je sdílet a přenášet formou skupinových 
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postojů) [21]. Na tomto principu je postavena klasifikace navržená H. Bubbem, ve které je 

kromě taxonomie uvedeno také schéma možných interakcí mezi jednotlivými PIF, jejichž 

výsledkem je vliv na celkový výkon člověka (viz obrázek 4). Toto schéma uvádí přímé a 

nepřímé vlivy vnějších a vnitřních PSF. Přímé vlivy jsou převážně ty, které ovlivňují člověka 

prostřednictvím organizačních faktorů, prvků pracovního prostředí a individuálních 

schopností jedince, kdežto nepřímé vlivy jsou takové, které ovlivňují člověka prostřednictvím 

sociálních a individuálních vazeb na úrovni řízení pracovního procesu [19].  

 

 

Obrázek 4: Schéma vazeb u přímo a nepřímo působících PIF/PSF [19] . 

 

Prostřednictvím PIF může být prováděna charakterizace úrovně pracovního systému, 

čehož se dosahuje pomocí hodnocení jejich významnosti [17]. V praxi to znamená provedení 

jejich relativního ocenění pomocí kategorizačního hodnocení. Příkladem může být tato škála 

charakterizující vliv daného PSF na výkonnost, pohodu a spolehlivost člověka [17]: pozitivní 
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– zanedbatelný – negativní. Tento vliv lze v kontextu na reálnou hodnotu HEP graficky 

vyjádřit pomocí sigmoidní závislosti, kdy pozitivní vliv PIF snižuje HEP limitně až 

k hodnotám daným spolehlivostními omezeními člověka a naopak negativní vliv PIF/PSF 

zvyšuje limitně HEP až k hodnotě 1 (viz obrázek 5). Tohoto principu bylo využito také pro 

konstrukci návrhu integrované metodiky HTA-PHEA (viz dále). 

 

 

Obrázek 5: Vyjádření HEP jako funkce závislé na síle vlivu PIF/PSF [22] . 
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3 NÁVRH INTEGROVANÉ METODIKY HTA-PHEA  

3.1 Popis metodiky a postupu analýzy 

Modelování typů chyb, které mohou nastat v systému člověk-stroj, je pravděpodobně 

nejdůležitějším aspektem hodnocení a redukce podílu lidského činitele na riziku vzniku 

nehody. V rámci tohoto procesu je také zvažováno, jak mohou být tyto odhadnuté chyby 

eliminovány ještě před tím, než se projeví jejich negativní následky. Tento přístup je založen 

na kognitivní psychologii [4]. Vstupy pro analýzu tvoří informace o struktuře úkolů a plánů, 

která je získávána z HTA, a dále hodnocení faktorů prostředí, které mohou spolehlivost 

lidského činitele ovlivňovat [2]. Tyto údaje lze deduktivně získat částečně z HTA, částečně je 

nutné provést další sběr potřebných informací a tyto následně analyzovat podle postupů a 

kritérií metod PHEA a LOPA-HF. 

Vlastní analýza je rozdělena do 8 základních systémových kroků: 

(1) Definování problému 

(2) Analýza úkolu 

(3) Výběr rizikových subúkolů 

(4) Identifikace chyb LČ a jejich analýza 

(5) Odhad pravděpodobnosti chyb (HEP) 

(6) Analýza následků 

(7) Analýza PIF 

(8) Návrh opatření pro redukci chyb 

 

Analýza úkolu je plném rozsahu prováděna podle postupového schématu metody 

HTA. Ta je poměrně dobře popsána a v praxi se často používá. Pro analýzu chyb, která na 

HTA navazuje, jsou z dekomponovaného úkolového diagramu vybrány tzv. rizikové 

subúkoly, které jsou následně podrobeny detailní analýze. Tato analýza (analýza chyb) je 

založena na tom, že k danému subúkolu jsou identifikovány relevantní lidské chyby, k čemuž 

slouží předem stanovená taxonomie. V této taxonomii, která tvoří nedílnou součást navržené 
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integrované metodiky HTA-PHEA, jsou chyby klasifikovány do šesti chybových módů dle 

základní metody PHEA (chyby činnosti, chyby kontroly, chyby získávání informací, chyby 

přenosu informací, chyby výběru, chyby plánování). Hodnotitelem jsou pro každý subúkol 

pak z této taxonomie vybírány věrohodné typy chyb [13] a z nich pak dále konkrétní 

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

očekávat. Jelikož integrovaná metodika HTA-PHEA (na rozdíl od vlastní metody PHEA), 

obsahuje předdefinovanou databázi chyb, je možné za jejího využití postupovat při analýze 

systematicky, což umožňuje identifikovat i takové chyby, které by bez použití této databáze 

nebyly vzaty v úvahu.  

Pro každou potencionální chybu jsou následně vyhodnoceny její možné následky a 

pravděpodobnost jejího vzniku (pomocí hodnoty HEP), případně je možné provést korekci 

HEP dle stávající úrovně bezpečnosti provozu. To dává metodice nový rozměr, neboť do 

jednotného konceptu zavádí de facto filozofii hodnocení účinnosti ochranných vrstev a bariér 

tak, jak je uvedena v metodě LOPA-HF. Možnost variabilního hodnocení HEP tak 

představuje tři možnosti výběru, kdy ke standardním hodnotám HEP převzatých z odborné 

literatury (v ČR totiž neexistuje žádná dostupná databáze havárií, ze kterých by se daly 

empiricky odvodit) byly navrženy vždy dvě odlehlé hodnoty vyjadřující limity rozptylu 

hodnot HEP v závislosti na místních podmínkách. Hodnoty byly navrženy diskrétně, takže 

analytik si může vybrat pouze ze tří úrovní: 

• Nízká (low – L) – vznik dané chyby se při současné úrovni zabezpečení téměř 

nepředpokládá; 

• Střední (medium – M) – daná chyba byla již v minulosti zaznamenána, ale 

současná úroveň zabezpečení značně limituje její opakování; 

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

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

úrovni zabezpečení systému se s jejím výskytem musí počítat. 

 

Hodnoty HEP na úrovni M odpovídají středním hodnotám získaným z odborné 

literatury [6], [20], [21], [23], [24]; hodnoty pro úrovně L a H pak byly pečlivě odvozeny za 

pomocí expertních odhadů. 
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Do hodnocení vstupuje dále analýza vlivu faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost 

lidského činitele (PIF). Ta není funkčně provázána s určením numerické hodnoty HEP, ale 

podává kvalitativní informaci o možném uplatnění konkrétních PIF na spolehlivost člověka 

v analyzovaném pracovním systému. Tato část analýzy ve většině doposud používaných 

metod zcela chybí, anebo se zužuje pouze na slovní popis pracovních podmínek na 

posuzovaném pracovišti. Naproti tomu v integrované metodice HTA-PHEA se příčinné 

vztahy a vlivy, které determinují velikost potenciálu vzniku dané chyby, uvažují. Jelikož ale 

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

závažným následkům, je nutné tyto faktory pečlivě zhodnotit a ocenit jejich reálný vliv na 

bezpečnost provozu. V tomto ohledu se jedná o to, zda je pravděpodobnost výskytu 

nebezpečných situací vyvolaných působením PIF v analyzovaném systému zvýšená nebo 

snížená. Pro tento účel byla do modifikované metody zařazena také kvalitativní proměnná 

nazývaná „kritičnost PIF“. Ta má tři úrovně, které hodnotí, zda může být spolehlivost LČ: 

• zvýšena – pak se jedná o kategorii I (Improve – zlepšit); 

• neovlivněna – pak se jedná o kategorii N (Normal – normální stav); 

• snížena – pak se jedná o kategorii W (Worse – zhoršit). 

 

Ve výstupu z analýzy PHEA tato skutečnost podává informaci o tom, zda je při návrhu 

preventivních opatření nutné brát v úvahu i vliv konkrétních PIF, jejichž kvalitu je v daném 

pracovním systému nutné upravit, anebo naopak udržet na stávající úrovni. Podle 

subjektivního úsudku hodnotitele jsou pak v závěru analýzy navrhnuta nová nápravná 

opatření určená pro redukci rizika selhání LČ. V této fázi je velice důležité správně 

identifikovat ty PIF, které mají na vznik příslušných chyb největší vliv, protože tato 

skutečnost může významnou měrou determinovat navržená opatření a jejich efektivitu. 

V praxi je proto nutné provést brainstorming s dotčenými pracovníky, jehož cílem by mělo 

být nalezení způsobů, jak účelně zabránit vzniku lidské chyby, respektive jak minimalizovat 

její následky. Redukce chyb se obvykle soustřeďuje na následující tří oblasti: 

• Design – tj. navrhne se nový systém, anebo je modifikován systém stávající; 

• Trénink – tj. jsou definovány požadavky na výcvik obsluhy daného stroje; 

• Postupy – tj. jsou navrženy postupy jak správně danou činnost provádět. 
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Po získání všech potřebných informací a jejich zapracováním do jednotného výstupu 

vlastní analýza končí. Při použití softwarové aplikace je následně vygenerována tisková 

sestava v podobě úkolového diagramu doplněného o tabulkový výstup. 

Postupové schéma integrované metodiky HTA-PHEA je znázorněno na obrázku 6.  

Červená oblast označuje část HTA, modrá část PHEA a zelená část LOPA-HF. 

 

 

Obrázek 6: Průběhový diagram pro aplikaci integrované metodiky HTA-PHEA.  
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3.2 Případová studie a popis aplikace použitého software 

Součástí této disertační práce je zpracovaná případová studie, která v plné šíři 

navržené metodiky analyzuje úkol „STÁČENÍ ISOBUTANU Z AUTOMOBILOVÉ 

CISTERNY“. Tento úkol byl vybrán proto, že se jedná o činnost, která se provádí v mnoha 

podnicích, a díky své principiální jednoduchosti lze na něm dobře demonstrovat reálnou 

aplikaci metodiky HTA-PHEA za využití softwarové aplikace Analýza HTA-PHEA 1.1.  

Pro účely analýzy byl vrcholový cíl úkolu dekomponován do celkem 6 subúkolů 

1. úrovně zahrnující hlavní dílčí subcíle: (1) Příprava na doplnění isobutanu do zásobníků, 

(2) Příprava příjezdu AC na stáčecí místo, (3) Přistavení AC na stáčecí místo, 

(4) Přečerpávání isobutanu z AC do zásobníků, (5) Ukončení přečerpávání a (6) Odjezd AC. 

Tyto subcíle byly dále dekomponovány do celkem 26 subúkolů na 2. úrovni, resp. 29 

subůkolů na 3. a 4. úrovni úkolového schématu. Tím byl úkol popsán naprosto 

vyčerpávajícím způsobem a plně ve shodě s technologickým postupem pro danou činnost 

v uvedeném podniku (viz Příloha 1). 

 

 

Obrázek 7: Celkový pohled na stáčecí místo a válcové zásobníky pro skladování izobutanu 

(viz šipky). 
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Vytvoření úkolového diagramu je činnost časově značně náročná, neboť vyžaduje 

důkladné pochopení pracovního postupu (nutno prostudovat technologické předpisy, vytvořit 

návrh úkolového diagramu a ten na základě poznatků získaných pozorováním provádění dané 

činnosti upravit). Konečná verze diagramu je nezbytným předpokladem pro další postup 

analýzy, a dopustí-li se analytik v této fázi nějakého pochybení, bude výsledek celé studie 

značně zkreslený, ne-li zcela špatný. Součastně s tvorbou úkolového diagramu je nutné 

průběžně shromažďovat všechny informace důležité z hlediska realizace daného procesu. 

Jedná se o:  

• Popis technologie;  

• Popis výkonu (tj. provádění práce); 

• Informace o zpětných vazbách signalizujících splnění či nesplnění subúkolu; 

• Informace o podmínkách nutných k danému výkonu; 

• Problémy identifikované při pozorování provádění dané práce; 

• Navrhovaná doporučení. 

 

Analýza HTA byla ukončena zápisem akcí, které podávají informaci o nadřazeném 

subcíli resp. dalších podřízených subúkolech, které je nutno splnit, aby byl daný subúkol 

splněn jako celek (zde je nutno aplikovat booleovské operátory). Po té bylo možné přejít 

k analýze PHEA, která tvoří samostatnou část (v softwarové aplikaci jsou části HTA a PHEA 

reprezentovány samostatnými barevně odlišenými záložkami). Zde je postup následující: 

• Výběr relevantní chyby z databáze chyb (automaticky se zobrazí příslušný 

chybový mód a typ chyby); 

• Vyjádření míry HEP (automaticky se zobrazí HEP na úrovni M, po té je možné 

provést korekci na L nebo H); 

• Určení dotčených faktorů PIF z databáze PIF a ohodnocení jejich vlivu 

(automaticky po výběru PIF se zobrazí úroveň N, po té je možné provést korekce 

na I nebo W); 

• Slovní popis možných následků chyby. 
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Pokud v databázi chyb není k dispozici žádná relevantní chyba, která by se 

k analyzovanému subúkolu hodila, anebo pokud je žádoucí seznam chyb k danému subúkolu 

rozšířit o další možné alternativy, může si analytik nadefinovat novou chybu, která se 

automaticky zapíše do databáze chyb uložené v jeho počítači. 

Po vložení výše uvedených dat u všech subúkolů klíčových z hlediska bezpečnosti 

(tj. u těch subúkolů, kde se předpokládá významný vliv LČ) a uložení do počítače lze 

vygenerovat tiskovou sestavu pro úkolový diagram i tabulkový výstup. Verze programu 1.1 

umožňuje provádět export na tiskárnu anebo export do formátu pdf. Náhled tabulkového 

výstupu je uveden v Příloze 2. 

 

 

4 DISKUSE 

4.1 Posouzení náročnosti aplikace metodiky a požadavky na 
přípravu  

HTA patří z hlediska časové náročnosti mezi středně náročné metody. V tomto ohledu 

je přihlíženo k časové náročnosti vyškolení hodnotitelů, tak i k praktické náročnosti vlastní 

aplikace. Stanton [13] uvádí, že průměrná doba potřebná pro vyškolení analytiků činí 

60 minut a doba potřebná pro běžnou aplikaci metody v praxi cca 150 minut. U metody 

PHEA týž autor uvádí, že pro proškolení analytiků je potřeba cca 90 minut a pro vlastní 

aplikaci pak více jak 120 minut. 

Při ověřování této skutečnost se autor této práce pokusil zjistit časové nároky pro 

používání prezentované integrované metodiky HTA-PHEA. V rámci výuky studentů na 

Vysoké škole Karla Engliše (VŠKE) v předmětu „Spolehlivost lidského činitele“ ověřil na 

vzorku 26 studentů časovou náročnost vyškolení laiků a čas potřebný pro zpracování 

jednoduché studie za pomocí softwarové aplikace metodiky HTA-PHEA. Ze získaných 

poznatků lze prezentovat tyto závěry:  

• Vlastní proškolení laiků lze kvalitně provést za 90 – 120 minut, kdy kromě teorie 

je nutná také praktická ukázka samotné analytické práce, popř. prezentace práce 

se softwarovým nástrojem;  
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• Časová náročnost zpracování vlastní analýzy pro jednoduchý pracovní úkol 

zahrnující sekvenční činnosti (např. manipulace s kladkostrojem, ovládání 

plynového kotle apod.) činila u většiny respondentů 120 – 240 minut, přičemž 

nejvíce času si vždy vyžádal návrh úkolového diagramu HTA a vyplnění 

popisných tabulek (tzn. nejnáročnější je práce s podkladovými daty). Vlastní 

studium způsobu provádění posuzovaných prací a identifikace kritických míst 

nebyla časově náročná a většina analytiků ji s poměrně dobrými výsledky 

zvládla během 30 – 60 minut (obvykle se jednalo o pohovory s pracovníky). 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že časová náročnost integrované metodiky HTA-PHEA je 

nižší než prostý součet času potřebného pro aplikaci jednotlivých metod zvlášť (HTA, resp. 

PHEA), nicméně i tak převyšuje hodnoty uváděné pro TAFEI [13]. Náročnost metody je 

skryta především ve vyšší  náročnosti na získání podkladů a jejich detailní studium a analýzu.  

4.2 Posouzení využitelnosti navržené metodiky 

Ověření využitelnosti navržené metodiky v praxi bylo provedeno ve spolupráci 

s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, pracovištěm studenta. Ukázalo se, že navržený 

postup analýzy umožňuje získat údaje o spolehlivosti výkonu činnosti lidského operátora 

v procesním průmyslu, které jsou kompatibilní s údaji z oblasti technické spolehlivosti. 

Zajištění takovéto kompatibility přináší významnou výhodu spočívající v možnosti 

komplexního posouzení spolehlivosti celého systému, identifikace kritických míst, cílený 

návrh opatření a posouzení míry vlivu vnitřních i vnějších faktorů ovlivňujících výkon 

člověka. Kromě toho struktura i forma získávaných údajů o spolehlivosti lidského činitele 

umožňuje využití softwarové aplikace navržené pro zjednodušení práce hodnotitelů. 

Z hlediska praktické aplikace navrženého postupu je důležité, že ji lze použít i ve fázi 

designu a předvýrobních etap vývoje systému. Klíčovou informací je zde pouze cíl hlavního 

úkolu, kterého má být dosaženo a navržené způsoby pro jeho realizaci. To umožňuje volit 

optimální variantu řešení, aniž by docházelo ke zvyšování nákladů na dodatečné úpravy a 

změny systému. Hlavní využití ale navržená metodika nalezne především při analýze 

spolehlivosti lidského činitele u již existujících systémů v procesním průmyslu. Zde lze 

metodiku využít jak pro klasickou sekvenční analýzu, kdy daný úkol zahrnuje výlučně 
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manuální úkony navazující jeden na druhý, tak i pro analýzu spolehlivosti LČ při ovládání 

řídících systémů (analogových či digitálních), kde má provádění jednotlivých úkolů 

multidimenzionální charakter a je úzce spojeno s využíváním většího počtu ovládačů, 

sdělovačů a řídícího software umožňujícího řešit variantní situace.  

4.3 Přínosy disertační práce 

S přihlédnutím na zadání této disertační práce a skutečnostem uvedených jak 

v praktické části této práce tak i diskusi lze vyjádřit názor, že očekávání i cíle byly splněny. 

Přínosy práce je možné rozdělit do tří oblastí: přínos pro (1) vědu, (2) obor a (3) praxi.  

Přínosy pro vědu lze spatřovat především v: 

• Návrhu unikátní a původní metodiky vzniklé integrací metod HTA a PHEA   

plně v souladu s premisami uváděnými v řadě teoretických prací; 

• Ověření metodiky u celkem 26 uživatelů (poučených laiků) pocházejících přímo 

z prostředí průmyslových podniků; 

• Posouzení validity navržené metodiky na základě srovnání s původními 

metodami HTA resp. PHEA. 

 

Přínosem pro obor je možno vnímat: 

• Soubor nejnovějších poznatků získaných pečlivou rešeršní prací, jejich citlivá 

syntéza a interpretace využitelná pro studium i výuku na fakultě bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TUO; 

• Rozšíření Terminologického výkladového slovníku k problematice spolehlivosti 

lidského činitele o více jak 30 nových pojmů. 

 

Přínosy pro praxi pak reprezentuje zejména: 

• Posouzení validity existujícího SW nástroje „Analýza HTA-PHEA 1.1“ a podání 

řady připomínek pro jeho vylepšení; 

• Vývoj doplňkové aplikace programu „Analýza HTA-PHEA“ verze 1.1 IDB; 
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5 ZÁVĚR 

Lidské chyby jsou přirozenou součástí lidského chování. Ve vztahu k pracovním 

vlastnostem i k interpersonálním aktivitám a s ohledem na to, jak často se jich dopouštíme, 

jakého jsou typu, jaké mají důsledky apod., jsou kritériem vlastnosti označované jako 

spolehlivost člověka.  

Analýza spolehlivosti lidského činitele ale představuje v praxi značně složitý a těžko 

uchopitelný problém. Proto se tato disertační práce zaměřila primárně na zmapování hlavních 

atributů ovlivňujících spolehlivost lidského činitele v technologických systémech a 

v praktické rovině pak na navržení koncepčního systémového přístupu pro posuzování vlivu 

lidského činitele na bezpečnost provozu v procesním průmyslu způsobem vyhovujícím 

požadavků zákona č. 59/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2006 Sb. Takto navržené zadání bylo 

v plném rozsahu dodrženo, přičemž aplikovaný způsob řešení v požadovaném rozsahu 

reflektuje také nejnovější vědecko-technické poznatky v uvedené oblasti. 

Přínosem disertační práce je vytvoření srozumitelné metodiky, která napomůže 

zpracovatelům uvedeného dokumentu vhodným způsobem posoudit chybování lidského 

činitele. Pro uvedenou metodiku, která vychází z původních analytických metod HTA, PHEA 

a LOPA-HF, byl v rámci řešení tématu disertační práce validován také softwarový nástroj 

„Analýza HTA-PHEA“, jehož upravená verze (1.1 LE) byla následně ověřena skupinou 26 

vysokoškolských studentů VŠKE, kteří na reálných příkladech demonstrovali silné a slabé 

stránky programu. Získané zkušenosti následně posloužily k návrhu updatované verze 1.1, 

která byla aplikována v rámci řešení této práce jako případová studie.  

Disertační práce přinesla také podněty pro další výzkum a inovace v řešené oblasti. 

Jedním z nich je publikování vyvinuté metodiky HTA-PHEA v novelizovaném metodickém 

pokynu MŽP (čímž by se stala standardním nástrojem doporučovaným kompetentní 

autoritou) a druhým pak vývoj pokročilejší verze programu „Analýza HTA-PHEA“, který by 

mohl být rozšířen o možnost provádění interpersonální analýzy. V tomto ohledu se nabízí 

myšlenka doplnit program o část zaměřenou na hodnocení kvalifikačních předpokladů 

pracovníků pro výkon dané práce například formou strukturovaného checklistu.  
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