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Anotace  

Předložená bakalářská práce se zabývá metodami, které se vážou na kvantitativní 

analýzu. Hlavní pozornost je směřována zejména na využití diskrétních statistických 

rozdělení v této problematice. Hlavní okruh zájmu pro analýzu je zde riziko. První kapitoly 

objasňují teorii, kterou je nutné znát pro aplikaci daných metod, patří sem zejména již 

zmíněná kvantitativní analýza, diskrétní statistická rozdělení a veličiny a analýza rizik. 

Dále následuje možné využití a aplikace. V jednotlivých kapitolách jsou zařazeny vzorové 

příklady a rovnice, které je nutné aplikovat. Nezbytnou součástí je seznam symbolů. 

Vzhledem k většímu počtu rovnic mohou nějaké symboly být změněny oproti běžnému 

užívání, aby nedošlo v práci ke zdvojení symbolů pro dvě různé veličiny. 

Klíčová slova: analýza; kvantitativní; pravděpodobnost, diskrétní rozdělení; závisle 

proměnná; nezávisle proměnná; statistika 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the methods that have connection with quantitative 

analysis. The main attention is directed especially to the using of discrete statistical 

distributions in this area. The main issue of interest for this analysis is a risk. The first 

chapters explain the theory one needs to know for the application of the methods, it 

includes especially the already mentioned quantitative analysis, discrete statistical 

distributions and variables and risk analysis. A possible use and application of the methods 

follow. The individual chapters include illustrative examples and equations that need to be 

applied. A necessary part is the list of symbols. Due to higher number of equations, some 

symbols may be changed as against the normal use to avoid duplication of symbols for two 

different quantities in this work.  

Keywords: analysis; probability; quantitative; discrete distributions; dependent variable; 

independent variable; statistics 
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Seznam symbolů 

D  množina možných rozhodnutí 

H0  nulová statistická hypotéza 

H1  alternativní hypotéza 

k  skrytý parametr 

K  množina hodnot skrytého parametru 

m1  empirická hodnota znaku x 

m2  empirická hodnota znaku y 

n  počet vybraných proměnných 

P+  prediktivní hodnota pozitivního testu 

P-  prediktivní hodnota negativního testu 

          Pravděpodobnost jevu A, za předpokladu že nastal jev B 

pi  pravděpodobnost 

Q  bayesovská strategie 

R(Q)  riziko strategie 

R  korelační matice 

   variační rozpětí 

r12  empirický koeficient korelace 

S  kovarianční matice 

Se  senzitivita 

Sp  specifita 

S1, S2, S3 stav systému 

  
 

  empirická disperze znaku x 

  
   empirická disperze znaku y 

s12  empirický koeficient kovariance 



 

 

t  čas 

tp  kritická hodnota Studentova rozdělení 

T0  testová statistika 

W  kritický obor 

xi  hodnoty proměnné x 

      nejnižší hodnota ze souboru dat 

      nejvyšší hodnota ze souboru dat 

yi  hodnoty proměnné y 

α  hladina významnosti 

   hodnota chyby 

    šumové složky 

   neznámý parametr 

   časová jednotka 

   měřená veličina 

   odhad 

   rozptyl 

   sjednocení množin prvků 

   přímá úměra 
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Úvod 

Kvantitativní analýza rizik představuje metody, které vedou k vyčíslení dopadu 

rizika na následky. Existuje několik skupin rizik, které se liší podle oblasti, kde vznikají, 

patří sem např. rizika tržní, stavebně – technologická a projekční rizika, kreditní rizika 

apod., tato práce se však zaměřuje spíše na rizika, která jsou spojena s bezpečností. Každá 

skupina rizik se pak dělí na další dílčí rizika. V této práci se však dělením rizik nebudu 

zabývat. 

Pro hodnocení a analýzu rizik existuje v dnešní době mnoho přístupů a i 

softwarových nástrojů.  

V každém podniku s výrobou existuje vznik určitého rizika, tato rizika jsou 

náhodného charakteru a i přes všechna opatření, která vynaložíme k tomu, aby k riziku 

nedošlo, nelze jejich vznik vyloučit. Pro průmyslové havárie nebo poruchy na zařízeních je 

charakteristická náhodnost těchto situací. 

Členění této práce je provedeno do osmi kapitol, přičemž první kapitola je 

věnována pojmu analýza rizik, aby bylo jasné, čím se vlastně zabývá. Dále jsou vysvětleny 

diskrétní rozdělení a kvantitativní analýza. Následují kapitoly, které se věnují postupům, 

které lze při dané analýze využít. Poslední kapitola se věnuje tzv. šetření malého rozsahu, 

které se provádí pomocí dotazníků, nejde zde tedy o stanovení rizika, které se váže na 

spolehlivost přístrojů či zařízení a jejich součástí, ale spíše tuto metodu lze využít pro 

aplikaci na rizika, která jsou spojena s činností člověka.  

Práce je zaměřena jednak na teorii, ale jsou zde uvedeny i dílčí výpočty. Tyto 

výpočty se věnují oblasti rizik spojených s poruchami zařízení a v poslední kapitole 

s riziky spojenými s činností člověka. Jak již bylo výše uvedeno, rizik existuje několik a 

náplní práce je nastínit postup stanovení pravděpodobnosti vzniku určité situace spojené 

s rizikem, ne však řešit problematiku rizik. 
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Rešerše 

Před psaním samotné práce, bylo nutné nastudovat materiály věnující se 

základním poznatkům o statistice a výpočtech pravděpodobnosti a to zejména: 

ANDĚL, Jiří. Matematická statistika. Praha: SNTL/ALFA, 1978. 

Publikace se věnuje statistickým metodám, lze zde nalézt základní vzorce a jejich 

odvození. Dále publikace obsahuje návody na aplikaci matematické statistiky. 

HÁTLE, Jaroslav a Jiří LIKEŠ. Základy počtu pravděpodobnosti a matematické 

statistiky. Praha: SNTL/ALFA, 1972. 

Zde se můžeme seznámit s metodami počtu pravděpodobnosti, matematické 

statistiky a praktickými aplikacemi. 

Pro popis dané problematiky jsem informace vyhledávala v tištěných 

dokumentech, mezi hlavní zdroje mé práce patří především: 

MELOUN, Milan. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené 

úlohy. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: Academia, 2006, 982 s. ISBN 80-200-1396-2. 

Tato publikace nabízí široké spektrum aplikace jednotlivých metod, zejména se 

zaměřením na obor farmakologických a biochemických dat, chemických a fyzikálních dat, 

environmentálních, potravinářských a zemědělských dat, hutnických a geologických dat a 

v neposlední řadě ekonomických a sociologických dat. 

PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. 1. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-74-0. 

Tato kniha se věnuje analýze dat, jež se týkají terénních průzkumů, získávání dat 

dotázáním se zkoumané osoby a přizpůsobování dané situaci typ proměnné. 

PUNCH, Keith F. Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Jan Hendl. Václav 

Urban. Praha: Portál, s.r.o., 2008, 152 s. ISBN 978-80-7367-381-9. 

Tato publikace pojednává o jednotlivých druzích kvantitativního šetření 

prováděného dotazníkovou formou. Lze zde nalézt i návod na sestavení daných dotazníků 

a následné vyhodnocování dat, včetně prezentace výsledků z šetření. 
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1. Kvantitativní analýza  

Na pojem analýza můžeme všeobecně nahlížet ze dvou pohledů, širší část 

neodborné veřejnosti chápe tento pojem ve významu obecného rozboru, což je také překlad 

slova vzniklého z řečtiny – ana-lyó. V podstatě je to správně, ale z pohledu statistiky 

přesněji řečeno chápeme tento pojem jako určitou metodu zkoumání či sumarizace námi 

získaných dat, přičemž naším hlavním úkolem je dát výsledkům smysl. 

Předpokládá se, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 

Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr dat 

pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí 

měření, v dalším kroku získaná data analyzujeme statistickými metodami s cílem je 

explodovat (zkoumat), popisovat, případně ověřovat pravdivost našich představ o vztahu 

sledovaných proměnných [5]. 

Při kvantitativní analýze jsou pro nás důležitá data, která jsou různého typu. Může 

jít např. o typ zaměstnání, dosažené vzdělání, pohlaví jedince. Tyto údaje pak můžeme 

sledovat a zpracovávat nejen ve vztahu k jedinci, ale i ve vztahu k určité skupině, jako 

může být např. část území, kraj, obec, instituce apod. 

Na počátku analýzy si musíme stanovit cíl šetření
)1

, je zřejmé, že cíl šetření má 

souvislost s výzkumnými otázkami. Ale je nutné si také uvědomit, že cíl šetření se může 

v jeho průběhu s drobnými odchylkami měnit. Proto je důležité této části věnovat potřebný 

čas a přikládat ji patřičnou důležitost. 

Jako příklad níže uvádím cíle šetření, které se vztahují ke kvantitativní analýze 

rizik, jíž se v této práci chci dále zabývat. Vzhledem k tomu, že se dále budu v jedné 

z metod věnovat možnosti vzniku požáru v období ohňů rozdělávaných ve volné přírodě, 

mohou být cíle šetření následující: 

 prozkoumání vztahu mezi znalostí a uvědoměním si jedince daného rizika 

a úsilím, které vynaloží k tomu, aby k požáru nedošlo, 

                                                 
1
 Cíle výzkumu – tvrzení na vhodné úrovni obecnosti a abstrakce, co chce šetření vyzkoumat [12]. 
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 prozkoumat vztah mezi znalostí a uvědoměním si jedince daného rizika a 

úsilím, které vynaloží k tomu, aby k požáru nedošlo, v kontextu k různým 

sociálním skupinám, případně v kontextu rozlišení jedinců, kteří danou 

lokalitu navštěvují z důvodu rekreace či z důvodu bydliště v dané lokalitě 

a blízkému vztahu k přírodě, 

 prozkoumat vztah mezi znalostí a uvědoměním si jedince daného rizika a 

úsilím, které vynaloží k tomu, aby k požáru nedošlo, v kontextu ovlivnění 

jeho chování rušivými elementy, např. přítomností jedinců, kteří situaci 

nepřikládají potřebnou důležitost nebo potřebou rychlého odchodu. 

Kvantitativní proměnné nejlépe vyjadřují studované vlastnosti objektů a dovolují 

použít nejrůznější vysoce efektivní statistické metody. 

Pracujeme-li s p proměnnými zjištěnými u n objektů, patří k elementárnímu 

zpracování souboru určení vektoru průměrů, dále kovarianční matice, která obsahuje na 

diagonále rozptyly jednotlivých proměnných a kovariance pro jednotlivé dvojice 

proměnných, případně i korelační matice, obsahující mimo diagonálu párové korelační 

koeficienty [4]. 

Pro p proměnných lze všechny kovariance uspořádat do kovarianční matice S 

(symetrická čtvercová matice p x p s rozptyly na hlavní diagonále) a všechny korelační 

koeficienty do korelační matice R (na hlavní diagonále jsou jedničky). 

Korelací se obvykle rozumí především lineární závislost mezi náhodnými 

veličinami. V případě p-rozměrného normálního rozdělení obsahuje korelační matice 

jednoduché korelační koeficienty, které vyjadřují stupeň lineární závislosti mezi 

jednotlivými dvojicemi náhodných veličin [10]. 

Hodnoty kovariance se špatně interpretují. Je-li C(X,Y) 0, pak můžeme usuzovat 

na nějakou vazbu mezi X a Y, ale nevíme, jak silná tato vazba je. Proto se kovariance 

vylepší tak, aby se její hodnoty lépe interpretovaly. Koeficient korelace náhodných veličin 

X a Y definujeme jako střední hodnotu součinu veličin X a Y. Tento koeficient 

charakterizuje těsnost lineárního vztahu mezi X a Y a jeho hodnoty se dobře interpretují. 

Koeficient korelace má podobné vlastnosti jako kovariance, s tím rozdílem, že korelační 

koeficient je bezrozměrné číslo a nezáleží na tom, v jakých hodnotách je každá 

z náhodných veličin X a Y měřena. Koeficient korelace nabývá hodnot pouze z intervalu 
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      . Čím více se hodnota korelačního koeficientu blíží k 1 (-1), tím těsnější je lineární 

vztah mezi X a Y [2]. 

Jako příklad si uvedeme sestavení kovarianční matice S a korelační matice R. 

Přičemž proměnnými budou a budeme zkoumat závislost objemu škod požárem 

zasažených objektů x2 vzhledem ke vzdálenosti stanice HZS x1. Údaje pro vyčíslení škod 

dle tab. 1.1, jsou převzaty ze statistiky MV - GŘ HZS ČR – Statistické informace o 

zásazích jednotek požární ochrany a požárech za 1. pololetí 2012 (viz příloha č. A). Údaje 

se týkají požárů se škodou 10 mil. a vyšší. 

Tab. 1.1 Vstupní data 

Objekt x1 x2 

Autoservis 5,2 10 

Obytný dům 22,3 10,563 

Autosalon s dílnou 16,2 15 

Drůbežárna 22,7 16,960 

Sklad minerálních olejů 6,6 20 

Hotel ve výstavbě 50 30 

Výrobní hala plastových dílů pro vozidla 8 38 

Data: Vzdálenost od stanice hasičského záchranného sboru ČR x1 [km], vyčíslení škod 

vlivem požáru x2 [10
6
 Kč]. 

Pro kovarianci dvou náhodných proměnných nalezneme rozptyl vzdálenosti, 

rozptyl výše škod a kovarianci vzdáleností a výše škody. 

Výběrové průměry vzdálenosti a výše škod označíme jako m1 a m2 a jejich výpočet 

provedeme podle rovnic (1.1) a (1.2). 

 

    
 

 
   

 

   
 (1.1) 
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 (1.2) 

 

   
 

 
                                     

Dále určíme výběrový rozptyl podle rovnic (1.3) a (1.4), který označíme jako   
  a   

 . 

   
  

 

   
    

     
 

 

   
  (1.3) 

 

  
  

 

 
                                              243,195 

   
  

 

   
    

     
 

 

   
  (1.4) 

 

  
  

 

 
                                               108,097 

Následně provedeme výpočet pro zjištění kovariance vzdálenosti a výše škody dle rovnice 

(1.5). 

     
 

   
      

 

   
        (1.5) 

 

    
 

 
                                                        

                

           

Kovarianční matice pak bude mít tvar: 

 
             
             

  

Provedeme výpočet koeficientu korelace dle vztahu uvedeného v rovnici (1.6): 

     
 

   
 

     

  
 
     

  

 

   

 
   
    

 (1.6) 
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Výběrový koeficient - koeficient korelace vzdálenosti a výše škod, se realizuje na hladině 

0,23. Z toho tedy vyplývá, že sice ve výběrovém souboru existuje lineární závislost, ale 

nebude příliš těsná. 

Korelační matice pak bude mít tvar: 

 
          

          
  

Prověříme hypotézu, zda veličiny vzdálenost a výše škody jsou nezávislé veličiny.  

Hladinu významnosti volíme 5%; α=0,005. 

Nulová hypotéza H0 pro nás znamená, že složky normálního rozdělení vzdálenost a výše 

škody jsou nezávislé veličiny, alternativní hypotéza H1 pak bude znamenat, že složky jsou 

lineárně závislé. Přičemž jsme provedli náhodný výběr ze souboru náhodných veličin o 

rozsahu n > 2.  

Provedeme oboustranný test: 

Otestujeme rozdíly mezi prvky, které tvoří pár v prvním a v druhém výběru. 

 Nulová hypotéza: 

        

 Alternativní hypotéza: 

        

 Testová statistika je dána rovnicí (1.7): 

    
   

      
 
      

(1.7) 
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 Podle tabulky pro kritické rozdělení t z přílohy B, určíme: 

                  

Kritický obor W tedy bude                                   

Testová statistika neleží v kritickém oboru W, nelze tedy nulovou hypotézu na 

hladině α zamítnout. Nemůžeme však říci, že nulová hypotéza je správná, pouze můžeme 

konstatovat, že data nepřesvědčují o tom, že nulová hypotéza je nesprávná. 

V tomto případě by bylo potřeba náhodný výběr rozšířit o další data. Pokud by 

nulová hypotéza byla zamítnuta, značilo by to, že první soubor dat byl malý. 
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2. Diskrétní statistické rozdělení 

Rozložení pravděpodobností náhodné veličiny X známe, pokud známe pravidla, 

které každé hodnotě diskrétní náhodné veličiny přiřazuje pravděpodobnost této hodnoty. 

Pravděpodobnostní funkce je pravidlem pro rozložení náhodných diskrétních veličin. 

Diskrétní náhodné veličiny, s nimiž se setkáváme v praxi, se řídí mnoha různými zákony 

rozložení pravděpodobností. 

Náhodné veličiny mohou být v zásadě dvojího typu, diskrétní a spojité. Diskrétní 

náhodná veličina se vyznačuje tím, že může nabývat pouze spočetně izolovaných hodnot 

z množiny. 

Každé z těchto hodnot              může být přiřazena určitá pravděpodobnost 

            . Každé hodnotě je přiřazena právě jedna hodnota   , přičemž platí, že 

součet    je roven jedné. Pokud pro jednotlivé hodnoty    sestavíme tabulku a každé z této 

hodnot přiřadíme pravděpodobnost, součet   , který by odpovídal hodnotě menší než 

jedna, by pak znamenal, že může nastat i jiný případ, než je uveden v tabulce. Pokud by 

součet pravděpodobností byl větší než jedna, pak by dosažení jakékoli této hodnoty bylo 

nereálné. 

Rozdělení diskrétních náhodných veličin lze popsat několika způsoby (všechny 

dávají stejnou plnou informaci o rozdělení): 

 Tabulkou pravděpodobností (řada rozdělení).  

Pravděpodobnostní funkcí           . 

 Pro všechny možnosti výsledku náhodné veličiny přiřazuje danou 

pravděpodobnost. 

 Distribuční funkcí              

Ta tedy udává, jaká je pravděpodobnost, že výsledek náhodné veličiny 

bude menší nebo roven x. 

Diskrétní (nespojitá) náhodná veličina je taková, která může nabývat pouze 

jednotlivých hodnot (celých čísel) z konečného nebo nekonečného intervalu, tzn. může se 

měnit jen po skocích. Např. nespojitá náhodná veličina je počet narozených mláďat v 

králičím vrhu, počet nemocných zvířat ve stádě, počet snesených vajec ve snůšce, počet 

obilek v klase [18]. 
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Spojitou náhodnou veličinu lze převést na nespojitou, nespojité – diskrétní 

veličiny se na spojité obvykle nepřevádějí, mohlo by totiž dojít k nemožným závěrům. 

Např. nespojitou náhodnou veličinu počet účastníků dopravní nehody v jihočeském kraji 

nelze převést na spojitou náhodnou veličinu, protože počet účastníků nehody 52,15 za 

určité období je nemožný (0,15 osob nemůže nastat). 

Při statistické analýze sledovaných náhodných veličin (statistických znaků) 

pomocí statistických testů je vždy důležité vybrat vhodnou a odpovídající metodu testování 

pro příslušný typ statistických dat. Nominální a ordinální statistické znaky představují data 

diskrétní (nespojitá), kdežto kardinální znaky mohou být představovány daty spojitými i 

diskrétními. Každý z těchto typů statistických znaků přitom vyžaduje pro své hodnocení a 

statistické testování specifické metody a postupy odpovídající povaze těchto dat. 

2.1. Testování kategoriálních dat 

V případě porovnávání dvou náhodných veličin, které jsou představovány 

kategoriálními daty (nominálními znaky), používáme hodnocení rozdílu četností těchto 

znaků v souborech, a to četnosti empirické a teoretické. Četnosti jsou uspořádány do 

tabulky, kde jedna ze sledovaných náhodných veličin představuje řádky a druhá sloupce 

dané tabulky. Dále testujeme tvrzení, že četnosti jedné veličiny určitým způsobem 

podmiňují četnosti druhé veličiny, tzn. že obě sledované veličiny jsou na sobě závislé. 

Analýzu těchto závislostí nominálních dat, stejně jako analýzu rozdílů mezi četnostmi 

nominálních znaků, provádíme pomocí chí-kvadrát testů.  

2.2. Testování pořadových dat 

Při porovnávání dvou souborů pořadových dat vytváříme „směsný výběr“ – 

variační řadu uspořádaných hodnot z obou souborů, v němž přidělíme jednotlivým 

hodnotám pořadová čísla. Následně vypočítáme součty pořadových čísel zvlášť pro 

hodnoty pocházejícím z jednoho i z druhého souboru. Pokud se porovnávané soubory dat 

výrazně neliší, oba součty pořadí dávají přibližně stejnou hodnotu. Naopak, při výrazné 

odlišnosti obou souborů dat, součet pořadí pro hodnoty jednoho souboru bude velmi 

odlišný od součtu pořadí pro hodnoty druhého souboru. Testování pořadových dat je 

reprezentováno neparametrickými testy, které jsou používány pro testování hypotéz u 
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ordinálních znaků, u kardinálních znaků diskrétní povahy a u kardinálních spojitých znaků 

v souborech, které neodpovídají normálnímu rozdělení pravděpodobností, tzn. mají 

neznámé rozdělení.  

2.3. Alternativní rozdělení 

Některé náhodné pokusy mohou mít pouze dva různé výsledky: 

 pokus je úspěšný 

 pokus je neúspěšný. 

Příslušná náhodná veličina X se pak nazývá alternativní (dvoubodová, 

nulajedničková). 

Tato náhodná veličina nabývá tedy pouze dvou hodnot: 1 - v případě příznivého 

výsledku pokusu (jev A), 0 - v případě nepříznivého výsledku pokusu (jev  ). 

Obor hodnot tedy obsahuje dva prvky M = {0,1} [9]. 

2.4. Binomické rozdělení 

Předpoklady pro vznik náhodné proměnné s binomickým rozdělením jsou tyto: 

 provádíme n pozorování (nebo pokusů), 

 pozorování jsou nezávislá – znalost výsledku v jednom pozorování nám nic 

nevypovídá o výsledku v pozorování jiném, 

 výsledky pozorování mohou být pouze dva, např. „úspěch“ a „neúspěch“; 

 pravděpodobnost každého „úspěchu“ je stejná pro všechna pozorování nebo 

pokusy. 

2.5. Poissonovo rozdělení 

Mají náhodné proměnné (např. počet telefonních hovorů, nehod, či přijímaných 

pacientů za danou časovou jednotku, počet překlepů na jedné stránce apod.), které popisují 

četnosti jevů s těmito vlastnostmi: 

 výskyt (nebo nevýskyt) jevu v daném čase závisí na tom, co se stalo jindy 

nebo jinde, 
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 pravděpodobnost výskytu jevu je pro každý malý časový okamžik stejná, 

 neexistuje případ, že by dva jevy nastaly současně přesně v jednom 

časovém okamžiku. 
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3. Kvantitativní analýza rizik 

Obecně lze metody analýzy rizik rozdělit na kvalitativní a kvantitativní metody. U 

kvalitativních metod je důležité sestavit si model, v němž si vyjasníme návaznosti mezi 

hrozbou a možným cílem hrozby, případně zde také začleníme opatření proti následkům 

dané hrozby. Tyto metody pracují s daty charakterizujícími následky a ztráty. Využívají 

nečíselný popis. Z celkového hlediska je tento druh analýzy méně časově náročný a 

jednodušší. 

Princip kvantitativní analýzy rizik je založen na dvou základních krocích, tj. 

určení pravděpodobnosti výskytu jevu a pravděpodobnosti ztráty hodnoty. Nevýhodou jsou 

relativní hodnoty pravděpodobnosti, se kterými tyto metody pracují. Jedná se zejména o 

kombinaci nespolehlivosti vstupních dat a špatnou kontrolu přijatých opatření. Navzdory 

těmto nedostatkům jsou tyto metody vhodné pro analýzu rizik a vykazují hodnoty, které 

lze vhodně aplikovat [15]. 

Pokud budeme využívat diskrétní statistické veličiny, výpočet pravděpodobnosti 

výskytu jevu bude pak obdobný jako v níže uvedeném příkladě. Provedeme si jednoduchý 

výpočet, s jakou pravděpodobností P(x) bude dojezd jednotky HZS na místo MU 

komplikován těmito jevy: 

 vliv počasí 

 uzávěra komunikace v dané lokalitě 

 dopravní kongesce 

 nekvalitní povrch komunikace 

Jako náhodnou veličinu X počet výše uvedených situací, ke kterým v průběhu 

jízdy nedojde až do prvního z těchto bodů. Každá z těchto situací se buď uskuteční, nebo 

neuskuteční s pravděpodobností 0,5. Náhodná veličina X může tedy nabývat hodnot 0, 1, 2, 

3, 4. 

Pro x = 0   P(0) = 0,5 

Pro x = 1   P(1) = 0,5·0,5 = 0,25 

Pro x = 2   P(2) = 0,5
2·0,5 = 0,125 
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Pro x = 3   P(3) = 0,5
3·0,5 = 0,0625 

Pro x = 4   P(4) = 0,5
4
 = 0,0625 

Výsledek budeme prezentovat: 

 funkcí 

í       
        

    

 

       
             

       
    

 

 tabulkou rozdělení pravděpodobností dle tab. 3.1 

Tab. 3.1. Rozdělení pravděpodobností 

x 0 1 2 3 4 ∑ 

     0,5 0,25 0,125 0,0625 0,0625 1 

 grafickou metodou viz obr. 3.1 

 

Obr. 3.1 Rozdělení pravděpodobnosti 

Metod analýzy rizik existuje řada. Je však potřeba mít na paměti, že neexistuje 

univerzální nástroj a metody mají své limity použití.  

0 
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Analýza a hodnocení rizik se provádí pro:  

 všechny fáze životního cyklu objektu nebo zařízení počínaje zpracováním 

projektové dokumentace až po likvidaci, 

 normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání 

lidského činitele nebo možného vnějšího ohrožení [19]. 

Kvantitativní analýza je definována jako postup, při kterém jsou odhadnuty 

praktické hodnoty pro následky a jejich pravděpodobnosti a stanoví se hodnoty úrovně 

rizika ve specifických jednotkách [16].  

Tato metoda využívá numerická data, která získáváme měřením, nebo máme 

k dispozici data, která nejsou dána číselným formátem jako např. pohlaví, u těchto dat je 

pak nutné provést kódování, a to tak, že např. pro muže zvolíme hodnotu 0 a pro ženy 

hodnotu 1.  

V problematice, která nás zajímá, tedy oblast rizik můžeme např. použít kódování 

rizikových faktorů vzhledem k výši škody. Hlavními faktory, které mají vliv na rozsah 

následků v oblasti bezpečnosti technologií, jsou (dle statistik USA): nedokonalé zařízení; 

nedostatečné vyhodnocení vlastností a TBP surovin, poloproduktů a produktů; chyby 

obsluhy; nedostatečné znalosti kinetiky a mechanismu chemických reakcí. Pro každý 

faktor, který nám reprezentuje nezávisle proměnnou, zvolíme daný numerický kód 

1,…,   , každé této proměnné bude pak náležet např. výše škody způsobená daným 

faktorem, což bude naopak závisle proměnná. 

Kódování má však i další význam využití, a to v takových případech, kdy máme 

datový soubor náhodných veličin a některá z veličin nám chybí. Důvod vzniku chybějících 

hodnot je svázán se závislostí na určitých hodnotách. Rozlišují se tři základní mechanismy, 

a to: 

 MCAR – data v souboru chybí zcela náhodně 

 MAR – chybějící hodnoty jsou závislé na hodnotách, které v souboru dat 

jsou obsaženy 

 NMAR – chybějící hodnoty jsou závislé na hodnotách, které v datovém 

souboru také chybí 



 

 

26 

 

Mechanismy popisuji pouze pro rámcovou představu, vzhledem k tomu, že to 

není cílem této práce, další informace lze čerpat z literatury [3], [13]. 

Pak provedeme tzv. umělé kódování – chybějícím údajům přiřadíme hodnotu 0, 

úplným údajům hodnotu 1. Po korelaci dospějeme k závěru, zda hodnota chybějící v jedné 

položce je svázána s chybějícím údajem v jiné položce. Pak následuje proces rozhodnutí, 

zda budeme pracovat pouze s úplnými údaji, což není zrovna výhodné z toho hlediska, že 

redukujeme velikost datového souboru (vyřadíme danou proměnou ze souboru dat), nebo 

provedeme imputaci, tzn. provedeme výpočet odhadů pomocných hodnot pro odhady 

neznámých parametrů, využijeme metody nejmenších čtverců, o dané problematice více 

[13]. 
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4. Bayesova formule 

Z pohledu problematiky rizik, a zejména v návaznosti na kumulativnost 

jednotlivých jevů je důležité se věnovat podmíněné pravděpodobnosti. 

Pravděpodobnost výskytu určitého jevu je v určitých případech závislá na tom, 

zda nastane, či nenastane jiný jev. Taková pravděpodobnost pak bude mít zápis ve tvaru: 

          

Pokud se podmíněná pravděpodobnost bude rovnat pravděpodobnosti 

nepodmíněné             , jednotlivé jevy na sobě budou statisticky nezávislé. Jinými 

slovy řečeno, pokud dojde ke vzniku jevu A, nebude vznik jevu B tímto nijak podmíněn. 

Pokud jev B nastane s nějakým jiným jevem A1,…, An pak platí vztah (4.1) za předpokladu, 

že jevy Ai budou disjunktní
2
. 

 

                   
 

   
 (4.1) 

 

Bayesovu formuli pak můžeme využít, např. pokud budeme vyhodnocovat nějaký 

test. Máme-li k dispozici zařízení, u něhož chceme zjistit, zda došlo k  poruše či ne. Na 

zařízení porucha buď vznikla, nebo nevznikla          Dále máme-li k dispozici 

měřící zařízení, jež poruchu dokáže či nedokáže stanovit        . Podmíněnou 

pravděpodobnost toho, že výsledek bude pozitivní, v případě že na zařízení vznikla 

porucha          nazýváme senzitivita testu Se, specifita testu Sp je podmíněná 

pravděpodobnost toho, že pokud na zařízení porucha nevznikla, měřící zařízení poruchu 

signalizovat nebude, pak         . Dále rozeznáváme prediktivní hodnoty, prediktivní 

hodnota pozitivního testu P+ je podmíněnou pravděpodobností toho, že pokud zařízení 

signalizuje poruchu, porucha vznikla         . Prediktivní hodnota negativního testu 

P- je podmíněná pravděpodobnost toho, že pokud zařízení nesignalizuje poruchu, porucha 

nevznikla         . Prevelancí       pak budeme označovat pravděpodobnost 

                                                 
2
 Disjunktní jevy jsou takové jevy, které jsou vzájemně neslučitelné, nemohou nastat společně. 
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poruchovosti zařízení. Podle výsledků testů se sestavuje čtyřpolní tabulka
3
 s četnostmi viz 

tab. 4.1 [13].  

Tab. 4.1 Čtyřpolní tabulka 

 
Výsledky testu 

T+ T- 

D+ a b 

D- c d 

 

Hodnoty z tab. 4.1 dále požijeme pro dosazení do rovnic (4.2), (4.3), (4.4) a (4.5). 

             
 

     
 (4.2) 

             
 

     
 (4.3) 

              
 

     
 (4.4) 

              
 

     
 (4.5) 

Jméno Thomase Bayese, který je autorem výše zmiňované formule, je dále 

spojováno s dalšími metodami pro výpočty a počítaní s pravděpodobnostmi nebo 

metodami využívanými ve statistice. Metodu pro počítání s podmíněnými 

pravděpodobnostmi jsme již zmínili, v následujícím textu se zaměříme na statistické 

rozhodování, které je založeno na minimalizaci rizika, jež je nazýváno jako bayesovské 

úlohy. 

Formulace bayesovské úlohy zní: 

Nechť je nějaký objekt popsán dvěma parametry x a k. První z nich je 

pozorovatelný a druhý parametr je skrytý, pro bezprostřední pozorování nepřístupný. 

Parametr x nazýváme příznak objektu nebo pozorování. Příznak x pak nabývá hodnot 

                                                 
3
 Čtyřpolní tabulka – tabulka typu 2x2, o čtyřpolní tabulku se jedná v takových případech, kdy veličiny Y a Z 

nabývají pouze dvou hodnot. 



 

 

29 

 

z množiny X. Druhý parametr nazýváme stavem objektu nebo skrytým parametrem. 

Symbolem K si označíme množinu skrytého parametru k. Zbývá nám stanovit označení pro 

množinu možných rozhodnutí, kterou označíme jako D. 

Řešením bayesovské úlohy je strategie Q, která minimalizuje riziko R(Q) a 

nazývá se bayesovská strategie [14]. 

Bayesovské metody můžeme efektivně využívat pro odhady parametrů 

spolehlivosti s výrazným nedostatkem dat. Tyto metody můžeme aplikovat na 

pravděpodobnostní modely bezpečnosti provozů, kde i velmi malá pravděpodobnost 

výskytu nežádoucího jevu nemůže vést k závěru o malém rizikovém faktoru. 

Teorie bayesovské analýzy je však náročná na znalosti z oborů teorie 

pravděpodobnosti a matematické statistiky. 

Pravděpodobnostní model bezpečnosti provozu je reprezentován určitým počtem 

prvků, z něhož se skládá. Každý prvek je pak reprezentován malým spolehlivostním 

modelem, pro nějž je nutné určit hodnoty jednotlivých parametrů. Tyto parametry 

odhadujeme na základě množství dat, která máme z daného provozu k dispozici. V zásadě 

může dojít ke dvěma situacím, kdy máme k dispozici: 

 dostatek dat – parametry pak odhadujeme běžnými statistickými metodami 

 nedostatek nebo žádná data – využijeme data z provozů, které mají 

podobný charakter výroby 

Pokud nastane situace, kdy máme velice málo informací o datech, která 

nepostačují pro odhad parametrů, ale jejich nevyužití by bylo chybné, je vhodné využít 

Bayesovských metod statistické analýzy. 

Obecně lze říci, že Bayesovskou analýzu můžeme využít, pokud máme dostatečné 

množství generických dat
4
 a alespoň nějaká specifická data, je možné využít i subjektivní 

odhady, které objektivně reprezentují datový zdroj. Podle vzájemného poměru, v kterém 

                                                 
4
 Generická data – Data, která jsou typická pro daný objekt, nebyla však přímo pořízena na konkrétním 

objektu, ale byla získána z množství obecně podobných objektů. [17] 
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pak tato data máme k dispozici, můžeme dle konkrétní situace stanovit těm daným datům 

požadovanou důležitost. 

Generické informace do modelu zaneseme pomocí pravděpodobnostního 

apriorního rozdělení. Specifické informace se vkládají do modelu pomocí 

pravděpodobnostního rozložení. Poslední částí modelu je aposteriorní rozdělení, které 

získáme z apriorního rozdělení aplikací bayesovy věty [20]. 

Apriorní rozdělení: 

„Uvažujme parametr   náhodné veličiny X s distribuční funkci       . Nechť 

doposud není k dispozici žádné pozorování této náhodné veličiny. Nechť je k dispozici 

jakási předběžná zkušenost, i apriorní znalost o této populaci nebo jiná informace, která 

umožní zkonstruovat subjektivní pravděpodobnostní rozdělení pro parametr  . Takové 

rozdělení, které reflektuje nejistotu o hodnotě parametru z hlediska experimentátora ještě 

před pozorováním aktuálního výběru, se nazývá apriorní rozdělení parametru  .“[1]. 

 

Aposteriorní rozdělení   (apriorní rozdělení · věrohodnostní funkce) 

Věrohodnostní funkce je pak definována dle rovnice (4.6): 

Náhodný výběr, který pochází z diskrétního rozdělení pravděpodobnosti, které je 

definováno pravděpodobnostní funkcí s neznámým parametrem  , pak věrohodnostní 

funkci definujeme jako sdruženou hustotu pravděpodobnosti n nezávislých proměnných se 

stejným diskrétním rozdělením. 

 
                                         

 

   
 (4.6) 

Pro modelování specifických informací je nejvhodnější Poissonovo rozdělení dle 

rovnice (4.7), toto pravděpodobnostní rozdělení definuje pravděpodobnost vzniku poruch 

během určitého období (časového intervalu). 
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 (4.7) 

Jedním z rysů tohoto modelu je, že výskyt poruchy v jedné časové jednotce 

neovlivní výskyt poruchy v následujícím období [20]. 

Předpokládejme, že průměr počtu poruch na určité technologii je 3. Rozdělení 

počtu četností poruch namodelujeme pomocí Poissonova rozdělení. Potřebujeme zjistit, 

jaká je pravděpodobnost, že počet poruch bude více než 2, použijeme vzorec (4.8). 

Pravděpodobnost četností poruch X=0; 1; 2 

 
     

     

  
 (4.8) 

 p(0) = 0,04979 

 p(1) = 0,14936 

 p(2) = 0,22404 

      = 0,42319 

Tab. 4.2 Pravděpodobnosti četností poruch 

x 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P(x) 
0,0498 0,1494 0,224 0,224 0,168 0,1008 0,0504 0,0216 0,0081 0,00027 0,00008 

Součet pravděpodobností je 0,42319, námi hledaná pravděpodobnost, že počet 

poruch přesáhne 3, má hodnotu: 

1 - 0,42319 = 0,57681 

Rozdělení pravděpodobností je graficky znázorněno na obr. 4.1, hodnoty v grafu 

jsou použity z tab. 4.2. 
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Obr. 4.1. Rozdělení pravděpodobností 

Jestliže náhodná proměnná bude mít binomické rozdělení B(p;n), pak tvar tohoto 

rozdělení se bude blížit k Poissonovu rozdělení s parametrem np. Za předpokladu, že n 

bude nabývat velkých hodnot a p hodnot blížících se k nule, lze aproximovaně Binomické 

rozdělení nahradit Poissonovým. 

Při nedostatku informací o jakémkoliv zdroji rizik, je vhodné využít bayesovské 

modely. Výhodou je možnost kombinace dat a možnost přiřazení daným datům důležitost. 

V podstatě je možné tento model aplikovat i při téměř nulových datech, která máme 

k dispozici. 
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5. Nejistota 

Nejistoty představují v podstatě intervaly spolehlivosti ve statistické analýze.  

K vyjádření absolutních chyb měření Δ se nejčastěji využívá pravděpodobnostní 

přístup. 

Při každém měření dochází k vytváření nepřesností, a to proto, že každý přístroj 

měří s určitou omezenou přesností. Také každé měření je ovlivňováno různými vnějšími 

podmínkami a v neposlední řadě i lidským faktorem. Měření jsou tedy zatížena řadou 

různých šumů, což pro nás představují různé chyby, ke kterým při měření dochází. Tyto 

šumy jsou pak zdrojem nepřesnosti výsledků. 

Stanovíme si základní vztahy důležité pro určení nejistoty dle rovnic (5.1) a (5.2). 

         (5.1) 

    
 

   
        (5.2) 

Vztah (5.1) nám vyjadřuje jednoduchý aditivní model. 

U přímých měření, měřenou veličinu   ovlivňuje řada šumových složek        , 

které představují externí zdroje nejistot. Funkce              souvisí s modelem 

působení šumivých složek. Blokové schéma měřícího systému pro přímé měření je 

vyobrazeno na obr. 5.1 [8]. 

 

Obr. 5.1. Blokové schéma pro přímá měření [8] 
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Při aplikaci je důležitá zejména volba rozdělení nejistot. 

V první řadě si musíme určit, jaké šumy mohou v dané situaci nastat, určíme si 

pro každý zdroj šumu nejistotu a z toho určíme celkovou chybu (kombinovanou nejistotu). 

U jednotlivých rozdělení se mohou hodnoty výrazně lišit. 

Pro složitější systémy lze využít analýzu Monte Carlo, ta se zaměřuje na složitější 

systémy. Tato analýza nalézá své využití zejména pro vyhodnocení ukazatelů systému, 

jako jsou náklady, výrobní kapacita apod. Velkou výhodou této metody je, že můžeme 

využít v podstatě jakékoliv rozdělení vstupní proměnné. Pokud nás ale zajímá srovnání 

velikosti následků v návaznosti na pravděpodobnost vzniku, nelze tuto techniku využít. 
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6. Proměnlivost 

Při opakovaných měřeních můžeme získat relativně podobnou střední odchylku. 

Tato hodnota je však nepřesná z toho důvodu, že nám udává hodnotu, kolem které se dílčí 

výsledky centrují. Využíváme tedy pro charakteristiku náhodně proměnných proměnlivost 

(variabilitu), která určuje proměnlivost dat. Tuto proměnlivost pak popisujeme mírou 

rozptýlenosti. Hledáme tedy charakteristiku proměnlivosti znaku (variability) – znázorněno 

na obr. 6.1. 

Variabilita může být přirozená, ke které dochází vlivem různých podmínek při 

zjišťování dat, můžeme se s ní setkat u jedné statistické jednotky v různých časových 

intervalech nebo okamžicích zjišťování, nebo se může jednat o chybnou variabilitu, která 

je nežádoucí a reprezentují ji náhodné chyby měření. 

 

Obr. 6.1. Proměnlivost [20] 

V praxi může docházet k tomu, že dva soubory hodnot stejné fyzikální veličiny mohou mít 

shodný průměr, ale odlišnou variabilitu. 

Míru variability zjistíme pomocí variačního rozpětí   dle vzorce (6.1.). Tento výpočet je 

vysoce citlivý na krajní hodnoty. 

 
            (6.1.) 
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Další charakteristikou proměnlivosti je rozptyl, ten jsme určovali v příkladě uvedeném 

výše. Stanovit ho lze pomocí rovnic (1.3), (1.4). Vypovídá o tom, jak moc se od sebe 

navzájem liší případy v souboru zkoumaných čísel. 

Variabilitu lze také popsat pomocí směrodatné odchylky, buď výběrové, nebo směrodatné. 

Výběrová se stanoví jako druhá odmocnina z rozptylu. Mezi důležité vlastnosti výběrové 

směrodatné odchylky patří: 

 pokud je vhodné využít průměr jako míru střední hodnoty, lze využít 

směrodatné odchylky 

 směrodatná odchylka s může nabývat pouze hodnoty 0, nebo hodnot > 0 

 výsledek je ovlivněn mezními hodnotami 

Směrodatná odchylka má stejný rozměr jako aritmetický průměr (jestliže má hodnota 

průměru jednotku kg, pak též směrodatná odchylka musí mít jednotku kg). 

Relativní směrodatná odchylka je vyjádřena jako procentuální část aritmetického 

průměru [6]. 
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7. Pravděpodobnostní procesy 

Náhodné procesy je označení pro takové veličiny, které se mění v čase. Náhodné 

procesy, které se odehrávají v diskrétním čase, jsou náhodně vybírané posloupnosti. 

Aplikací těchto metod můžeme vyjádřit stav veličiny v čase t. 

Existují však čtyři základní druhy těchto procesů a to v závislosti na typu času a 

na druhu náhodné veličiny jak je znázorněno v tab. 7.1. 

Tab. 7.1. Členění procesů 

čas veličiny  

diskrétní diskrétní Diskrétní náhodná 

posloupnost 

diskrétní spojité Diskrétní náhodný proces 

spojitý diskrétní Spojitá náhodná posloupnost 

spojitý spojité Spojitý náhodný proces 

Bernoulliho proces 

Tento proces spočívá v opakovaném provádění nezávislých, ale identických 

Bernoulliho pokusů. 

Poissonův proces 

Tento proces můžeme využít při stanovení počtu poruch na zařízení za určitý 

časový interval. 

Markovův proces 

U tohoto procesu dochází k přechodu mezi jedním stavem do druhého, přičemž 

nezáleží na tom, jak se sytém do druhého stavu dostal. 
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Markovův řetězec lze využít při posuzování rizik. Vstupy Markovovy analýzy 

mohou tvořit např. stavy systému, ve kterých se může systém nalézat, intenzita změny 

z jednoho stavu na druhý. Např. daný systém se může nalézat ve třech stavech: 

 S1 - funkční 

 S2 - zhoršený 

 S3 - nefunkční 

V tab. 6.2. jsou zobrazeny míry pravděpodobnosti, s kterou se systém bude 

nalézat v daném stavu oproti stavu předchozímu. 

Tab. 6.2. Markovova matice [16] 

  
Stav počáteční 

  S1 S2 S3 

Stav následující 

S1 0,95 0,3 0,2 

S2 0,04 0,65 0,6 

S3 0,01 0,05 0,2 

Součet v každém sloupci musí být roven 1, to již bylo objasněno v kapitole 2.  

Touto analýzou stanovíme různou pravděpodobnost výskytu v různých stavech, 

lze tedy i určit odhad pravděpodobnosti poruch stěžejních částí systému. 

Sestavíme si tedy soustavu rovnic podle (7.1.), abychom mohli stanovit, po jakou 

dobu se systém nachází v daném stavu.  

                       

                       

                       

(7.1.) 

Vyřešením rovnic získáme procentuální vyjádření délky doby, po kterou je systém 

v daném stavu. 

Pro využití této metody je třeba znát všechny pravděpodobnosti změny stavu [10]. 
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8. Kvantitativní šetření malého rozsahu 

Můžeme využívat také taková šetření, která jsou založena na získávání dat 

dotazníkovou metodou. V takovýchto typech šetření, se realita zachycuje pomocí 

numerických proměnných. Oproti tomu kvalitativní šetření zpracovává celé věty, které již 

nejsou transformovány do čísel. 

Šetření mohou být: 

 malého rozsahu – tato se využívají tehdy, pokud máme k dispozici 

omezené množství dat, s kterými můžeme dále pracovat, 

 průřezová šetření – je důležité, abychom data pro tato šetření shromáždili 

v jednom časovém bodě, 

 cenzus (totální výběr) – metoda, při níž data získaná pro šetření zahrnují 

všechny jednotky populace, tato metoda se využívá např. při sčítání lidu, 

jako jednotku populace však můžeme chápat jakýkoliv ucelený celek, 

např. členy normalizační komise, tato metoda je však velmi složitá, 

rozsáhlá a v praxi finančně náročná, 

 výběrové šetření (survey) – je prováděno formou dotazníků od skupiny 

lidí. 

Šetření se skládá z jednotlivých prvků, které musíme naplnit, abychom se 

dopracovali k námi požadovanému výsledku. Hlavními prvky šetření tedy jsou: 

 cíle, 

 výzkumné otázky, 

 dotazník, 

 vzorek, 

 strategie sběru dat, 

 strategie analýzy dat, 

 zpráva. 

Před samotným sestavením dotazníku je nutné si jasně stanovit cíle, které chceme 

zjistit, je to důležité pro stanovení výzkumných otázek, se kterými tyto cíle tvoří jasnou 
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vazbu. Pokud by cíle nebyly předem stanoveny, mohlo by šetření vést ke zjištěním, která 

jsme ani nechtěli stanovit [12]. 

Výzkumné otázky konkretizují a specifikují cíle. Výzkumné otázky nám 

pomáhají, abychom se neodchýlili od tématu, a vymezují hranice. Napomáhají nám 

k zhodnocení důležitosti dat, které pro výzkum bude zapotřebí. 

Dotazník nám pak zprostředkovává přísun dat od dané zkoumané skupiny. 

Dotazník můžeme vyhotovit buď samostatně ve vztahu k námi zvolenému tématu, nebo 

využít dotazníky, které jsou volně k dispozici např. na internetu a uzpůsobit je danému 

tématu. Při návrhu dotazníku, musíme dbát na to, aby jeho délka nebyla příliš časově 

náročná. Mohlo by totiž dojít k tomu, že odpovídající dotazník nedokončí anebo odpovědi 

nebudou pravdivé. 

Vzorek představuje námi zvolená skupina lidí z určité množiny, např. děti do 15 

let. 

Sběr dat, jak již bylo zmíněno, provádíme nejčastěji dotazníkem. Je zde však 

několik aspektů, které takto získaná data ovlivňují, a to je např. návratnost těchto 

dotazníků, nálada dotazovaného apod. 

Samotná analýza těchto dat probíhá ve třech krocích. Nejdříve si vytvoříme 

proměnné, pak zjistíme rozložení proměnných ve vzorku a následně zjistíme vztahy mezi 

proměnnými. 

Výzkumná zpráva pak shrne postup a závěr. Uvedeme zde, co bylo cílem analýzy, 

jak jsme při analýze postupovali a jaký nám vyplynul závěr. 

V kapitole 1 jsme si stanovili, jaké mohou být výzkumné otázky šetření pro 

problematiku spojenou s rozděláváním ohňů ve volné přírodě. Pokud budeme chtít zjistit 

vztah osob k této problematice v závislosti na dalších faktorech, můžeme využít 

dotazníkovou metodu a provést analýzu. Dále je proveden příklad postupu při sestavení 

takovéhoto dotazníku a popis jednotlivých kroků, vztahujícího se k této problematice.  



 

 

41 

 

8.1. Cíle 

Šetření je zaměřeno na uhašení ohně, který osoba rozdělá ve volné přírodě ve 

vztahu k výši vzdělání, četnosti této činnosti, vztahu k životnímu prostředí, věku a velikosti 

bydliště v závislosti na počtu obyvatel. 

8.2. Výzkumné otázky 

Pro náš případ jsou výzkumné otázky stanoveny v kapitole č. 1. 

8.3. Dotazník 

Je nutné získat tato data: 

 zařazení do kategorie dle věku, 

 nejvyšší dosažené vzdělání, 

 četnost vykonávání této činnosti, 

 velikost města kde žije dotazovaná osoba. 

8.4. Sběr dat 

Pro toto téma je vhodné využít dotazník rozesílaný přes internet. Kdyby však byla 

pozornost směřována na určitou skupinu jako např. studenti určité vysoké školy, můžeme 

zajistit spolupráci škol, pak návratnost dotazníků by mohla být 100%. Obdobně by tomu 

bylo v případě směřování na určitou instituci. 

8.5. Analýza dat 

Nejprve provedeme kontrolu a případné vyřazení dat. Jak již bylo popsáno 

v kapitole 3, musíme rozhodnout, zda data s chybějícími nebo nejasnými údaji vyřadíme či 

ne. 

U odpovědí musíme rozlišit, zda jsou odpovědi škálované nebo ne. Například 

pokud zjišťujeme pohlaví, tato data zakódujeme čísly 1 a 2, zde se ale nejedná o kvantitu, 

tzn. není to škálovaná proměnná, obdobně je to pro města. U škálovaných proměnných pak 

lze použít korelační koeficient, u proměnných, které nejsou škálované, musíme použít 

kontingenční tabulku. Tu využijeme při otázce na četnost v námi zkoumané oblasti, tzn. 
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pravidelnost rozdělávání ohňů. Odpovědi na tuto otázku musíme skórovat hodnotami např. 

1 až 5. Pak se však jedná o spojitou proměnnou. 

Při skórování rizik využíváme uspořádání podle preferencí, tyto preference jsou 

výsledkem důležitosti kritéria a ocenění. Skórování bývá založeno na zkušenostech, nebo 

na statistických metodách. Pro ocenění se využívají škály. Skóre vede k rozhodovací 

matici [11]. Skóre však nestanovuje míru rizika, jak tomu je u matice rizik obr. 8.1. 

Obr. 8.1. Matice rizik [20] 

Odpovědi mohou být dichotomické nebo škálované. O dichotomickou odpověď se 

bude jednat, např. pokud se budeme ptát na pohlaví (odpověď žena/muž), nebo zda 

odpovídající chodí do přírody rozdělávat oheň (odpověď ano/ne). V jiné souvislosti může 

dichotomická odpověď být při otázce: „Splňuje vybavení Vašeho bytu požadavky PO 

(instalace zařízení autonomní detekce a signalizace)“ apod. U škálovaných odpovědí máme 

pak na výběr z více možností, ptáme se např. na to, zda osoba odchází od ohně a uhasí ho, 

škálovaná odpověď by pak byla: 1. ano; 2. většinou ano; 3. spíše ne; 4. nikdy. Jedná se 

tedy o afektivní nebo behaviorální otázku. Můžeme se však zeptat otázkou, na níž se nám 

dostává dichotomická odpověď, pak otázka bude znít „Odcházíte od ohně bez uhašení?“ 

Dichotomická odpověď by byla „ano/ne“.  

Při škálovaných odpovědí musíme zvolit počet bodů na škále. Je nutné vždy 

zvážit, zda více bodů nebude pro dotazovanou osobu matoucí. Počet bodů vždy závisí na 

typu otázky.  
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Měření musí vést vždy k variabilitě proměnných, tzn. vyznačují se kovariancí. 

Pokud se měření nevyznačuje variabilitou, nelze určit, zda jsou na sobě proměnné závislé. 

Musíme tedy provést nové měření s citlivějším škálováním. Můžeme také využít subškály 

s více proměnnými, pak zkoumáme konzistenci mezi proměnnými. 
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Závěr 

Hlavním cílem práce bylo stanovení metod využívaných při kvantitativní analýze 

rizik s využitím diskrétních statistických rozdělení, je však nutné dodat, že často se 

setkáváme s analýzou, kde se vyskytují diskrétní veličiny společně se spojitými. 

Jako stěžejní metoda analýzu rizik spojených s oblastí bezpečnosti technologií se 

jeví využití bayesovského přístupu. Ten je využíván i v oblasti hodnotící rizika v jaderném 

průmyslu. Jeho aplikace na menší systémy průmyslových odvětví je tedy vhodná. Při 

aplikaci je důležité vyhodnotit nejlepší zdroje generických dat, která budeme využívat a 

z nich získávat numerické hodnoty pro charakteristiky rozdělení. Generické informace se 

sloučí se specifickými informacemi pomocí Bayesovy věty. Výsledkem je nalezení 

aposteriorního rozdělení a frekvence události. 

V oblasti rizik, která jsou spojena s činností člověka (jako příklad bylo uvedeno 

rozdělávání ohňů ve volné přírodě), je vhodné využít takovou metodu, která zpracovává 

data, jež se váží na individuální chování osob. Toho dosáhneme pomocí metod, které jsou 

založeny na otázkách a odpovědích jednotlivců z určité skupiny. Jako příklad bylo 

uvedeno kvantitativní šetření malého rozsahu, je však možné provést šetření průřezová a 

podobně. Nastává zde několik překážek, a to zejména v tom, jak dosáhnout návratnosti dat 

od všech respondentů. Při šetření malého rozsahu můžeme návratnosti dosáhnout snáze. 

Vyhodnocením získaných dat pak získáme přehled o tom, které skupiny osob jsou pro daná 

rizika více či méně nebezpečné. Přestože je tato metoda založena na slovních odpovědích, 

využíváme klasické metody matematické statistiky, kódováním odpovědí zajistíme převod 

těchto dat na numerické hodnoty. 
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Příloha A Údaje o výši škody při požárech za 1. pololetí 2012 

Velké požáry se škodou 10 mil. Kč a vyšší  

2. 1. – Autoservis AUTO KOUTEK, spol. s.r.o., Vratislavice nad Nisou, okr. Liberec.  

Příčina: technická závada – elektrický zkrat.  

Škoda: 10 000 000 Kč.  

13. 1. – Obytný dům, Vrbno pod Pradědem, okr. Bruntál.  

Příčina: nedbalost.  

Škoda: 10 563 000 Kč.  

Usmrcena: 1 osoba.  

Zraněno: 6 osob.  

Evakuováno: 17 osob.  

Zachráněno: 10 osob.  

 31. 1. – Autosalon s dílnou firmy AUTOCENTRUM BOURA spol. s r o., Činěves, okr. 

Nymburk.  

Příčina: úmyslné zapálení.  

Škoda: 15 000 000 Kč.  

Zraněna: 1 osoba.  

6. 3. – Drůbežárna DŽV a.s., Semechnice, okr. Rychnov nad Kněžnou.  

Příčina: v šetření.  

Škoda: 16 960 000 Kč.  

29. 3. – Sklad minerálních olejů firmy REKLA spol. s.r.o. v areálu Synthesia a.s., Semtín, 

okr. Pardubice.  

Příčina: úmyslné zapálení.  

Škoda: 20 000 000 Kč.  

30. 3. – Hotel Vista ve výstavbě, Dolní Morava – Velká Morava, okr. Ústí nad Orlicí.  

Příčina: nedbalost.  

Škoda: 30 000 000 Kč.  

9. 5. – Výrobní hala plastových dílů pro vozidla firmy HP – PELZER spol. s.r.o., Plzeň – 

Křimice.  
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Příčina: nedbalost při svařování.  

Škoda: 38 000 000 Kč.  

Zraněna: 1 osoba.  

Evakuováno: 300 osob. 
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Příloha B Kritické hodnoty rozdělení t 

f \ p 0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005   

1 1 2,414214 6,313752 12,7062 25,4517 63,65674 127,3213 1 

2 0,816497 1,603567 2,919986 4,302653 6,205347 9,924843 14,08905 2 

3 0,764892 1,422625 2,353363 3,182446 4,176535 5,840909 7,453319 3 

4 0,740697 1,344398 2,131847 2,776445 3,495406 4,604095 5,597568 4 

5 0,726687 1,300949 2,015048 2,570582 3,163381 4,032143 4,773341 5 

6 0,717558 1,273349 1,943180 2,446912 2,968687 3,707428 4,316827 6 

7 0,711142 1,254279 1,894579 2,364624 2,841244 3,499483 4,029337 7 

8 0,706387 1,240318 1,859548 2,306004 2,751524 3,355387 3,832519 8 

9 0,702722 1,229659 1,833113 2,262157 2,685011 3,249836 3,689662 9 

10 0,699812 1,221255 1,812461 2,228139 2,633767 3,169273 3,581406 10 

11 0,697445 1,214460 1,795885 2,200985 2,593093 3,105807 3,496614 11 

12 0,695483 1,208853 1,782288 2,178813 2,560033 3,054540 3,428444 12 

13 0,693829 1,204146 1,770933 2,160369 2,532638 3,012276 3,372468 13 

14 0,692417 1,200140 1,761310 2,144787 2,509569 2,976843 3,325696 14 

15 0,691197 1,196689 1,753050 2,131450 2,489880 2,946713 3,286039 15 

16 0,690132 1,193685 1,745884 2,119905 2,472878 2,920782 3,251993 16 

17 0,689195 1,191047 1,739607 2,109816 2,458051 2,898231 3,222450 17 

18 0,688364 1,188711 1,734064 2,100922 2,445006 2,878440 3,196574 18 

19 0,687621 1,186629 1,729133 2,093024 2,433440 2,860935 3,173725 19 

20 0,686954 1,184761 1,724718 2,085963 2,423117 2,845340 3,153401 20 

21 0,686352 1,183076 1,720743 2,079614 2,413845 2,831360 3,135206 21 

22 0,685805 1,181549 1,717144 2,073873 2,405473 2,818756 3,118824 22 

23 0,685306 1,180157 1,713872 2,068658 2,397875 2,807336 3,103997 23 

24 0,684850 1,178884 1,710882 2,063899 2,390949 2,796939 3,090514 24 

25 0,684430 1,177716 1,708141 2,059539 2,384610 2,787436 3,078199 25 

26 0,684043 1,176639 1,705618 2,055529 2,378786 2,778715 3,066909 26 

27 0,683685 1,175644 1,703288 2,051830 2,373417 2,770683 3,056520 27 

28 0,683353 1,174722 1,701131 2,048407 2,368452 2,763262 3,046929 28 

29 0,683044 1,173864 1,699127 2,045230 2,363846 2,756386 3,038047 29 

30 0,682756 1,173065 1,697261 2,042272 2,359562 2,749996 3,029798 30 

35 0,681564 1,169765 1,689572 2,030108 2,341969 2,723806 2,996047 35 

40 0,680673 1,167302 1,683851 2,021075 2,328935 2,704459 2,971171 40 

45 0,679981 1,165394 1,679427 2,014103 2,318891 2,689585 2,952079 45 

50 0,679428 1,163871 1,675905 2,008559 2,310914 2,677793 2,936964 50 

55 0,678977 1,162629 1,673034 2,004045 2,304426 2,668216 2,924701 55 

60 0,678601 1,161596 1,670649 2,000298 2,299046 2,660283 2,914553 60 

65 0,678283 1,160723 1,668636 1,997138 2,294511 2,653604 2,906015 65 

70 0,678011 1,159975 1,666914 1,994437 2,290639 2,647905 2,898734 70 

80 0,677569 1,158763 1,664125 1,990063 2,284372 2,638691 2,886972 80 

90 0,677225 1,157822 1,661961 1,986674 2,279520 2,631565 2,877884 90 

100 0,676951 1,157071 1,660234 1,983971 2,275652 2,625891 2,870652 100 

110 0,676727 1,156456 1,658824 1,981765 2,272497 2,621265 2,864759 110 

120 0,676540 1,155945 1,657651 1,979930 2,269875 2,617421 2,859865 120 

130 0,676382 1,155512 1,656659 1,978380 2,267660 2,614177 2,855736 130 

140 0,676246 1,155142 1,655811 1,977054 2,265765 2,611403 2,852206 140 

  0,674517 1,150424 1,645023 1,960228 2,241778 2,576376 2,807726   

 


