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komunikace o rizicích. Jedním ze základních cílů komunikace o rizicích je snaha o vzájemné 

porozumění. V teoretické části práce jsou prezentovány základní koncepty rizika, které 

porozumění zásadním způsobem ovlivňují. V praktické části práce je provedena analýza 

konceptů rizika používaných v informačních letácích určených pro residenty v zóně havarijního 

plánování. Závěr práce konstatuje, že používané koncepty nereflektují dobře potřeby příjemců. 

Cílem této práce je analýza konceptů rizika v rámci komunikace o rizicích v letácích sloužících 

k informování obyvatelstva v rámci prevence závažných havárií v ČR. 
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Úvod 

Komunikace o rizicích je důležitou součástí ochrany obyvatelstva. Nicméně oblast 

komunikace o rizicích však přesahuje prakticky do všech oblastí usilujících o bezpečnost, ať 

už se jedná o zdravotnictví, potravinářství, ekonomii, ochranu před přírodními katastrofami, 

chemický průmysl. 

Bezpečnost obyvatel je možno zajišťovat do nejvyšší možné míry skrze trénované 

složky IZS. Nicméně v době, než tyto složky IZS dorazí na místo, nebo v případě příliš 

rozsáhlé události, kdy nebude dostupný dostatečný počet záchranářů a prostředků pro 

zajištění stejného stupně ochrany všem ohroženým obyvatelům současně, je potřeba, aby 

byli obyvatelé, co nejlépe informováni o možných rizicích a možných opatřeních, které 

mohou využít k sebezáchraně a k ochraně ostatních.  

Nástrojem k dosažení dostatečné informovanosti je právě komunikace o rizicích, kdy 

jsou informace ze strany pověřených institucí a expertů komunikovány směrem k laické 

veřejnosti. Důraz na informované občany schopné sebezáchrany, stejně jako dostatečně 

informované občany schopné odpovědného rozhodování ve věcech bezpečnosti je patrný ze 

strategických dokumentů jak na národní, tak mezinárodní úrovni (MV-GŘ HZS ČR, 2013; 

Aarhuská úmluva, 1998; Směrnice 2012/18/EU, 2012;  PRIORITY 2020, 2011; OECD, 

2014). 

Vhodná volba způsobu, kterým jsou popisována a prezentována rizika, je jeden ze 

základních parametrů naplnění efektivní komunikace o rizicích. Existuje proto mnoho 

konceptů rizika, přičemž každý je používán se specifickým cílem a hodí se pro odlišné typy 

situací.  

Cílem této práce je posouzení převažujících konceptů rizika v rámci komunikace 

o rizicích v letácích sloužících pro informování obyvatelstva v rámci prevence závažných 

havárií v ČR.  

V první části práce je představena komunikace o rizicích jako svébytný obor 

zkoumání a jeho návaznost ke konceptům rizika. Následující kapitola je věnována teorii 

rizika, společenským přesahům této teorie, ale hlavní pozornost je věnována popisu 

jednotlivých konceptů rizika. Základní částí této práce je analýza konceptů rizika. Výsledky 

analýzy jsou porovnány s výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na postoj obyvatel 

ohledně informačních letáků. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V rámci teoretické části jsou prezentovány výsledky literární rešerše provedené 

v databázích Scopus, EBSCO Host a RIV, s cílem identifikovat a popsat koncepty 

(perspektivy) rizika a jejich návaznost k oblasti komunikace o rizicích.  

1 Komunikace o rizicích 

Komunikace o rizicích je oblastí bádání, která se zaměřuje na proces přenosu 

informací od odesílatele k příjemci. Existuje mnoho definic komunikace o rizicích, ovšem 

vhodnou definicí z pohledu zaměření fakulty je definice, podle (Covello, 2004), který říká, 

že komunikace o rizicích je „ 

„…. praktická disciplína založená na vědeckých základech, která se soustřeďuje na 

jakoukoliv smysluplnou výměnu informací ohledně zdraví nebo environmentálních rizik mezi 

zainteresovanými stranami.“ 

Další vhodnou definicí je definice podle (OECD, 2002), která komunikaci o rizicích 

definuje takto: 

„Komunikace směrem k pracovníkům nebo veřejnosti o průmyslových, zdravotních, 

environmentálních, sociálních, katastrofických rizicích nebo hrozbách, které mohou mít 

potencionální dopad na vystavenou populaci, komunitu nebo jednotlivce.“  

Mezi další možností jak vymezit oblast komunikace o rizicích je skrze vymezení 

základních cílů celého procesu. Nejvhodnější dělení cílů komunikace o rizicích je uvedeno 

v dokumentech (OECD, 2002; Renn, 2008; Renn a Levine 1991). Jmenovitě se jedná o tyto:  

1. Dosáhnout porozumění mezi příjemcem a odesílatelem zprávy, zajištění prostředí, 

které toto podporuje. 

2. Přesvědčit příjemce zprávy pro změnu svého postoje a chování vzhledem k podstatě 

rizika. 

3. Poskytnout podmínky pro racionální debatu týkající se rizik tak, aby se všechny 

zainteresované skupiny mohly podílet na efektivním a demokratickém řešení 

možného konfliktu. 

4. Vytvoření vztahu důvěry mezi institucemi a širokou veřejností. 
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Z hlediska účelu a cíle této diplomové práce je klíčový především cíl č. 1, který jasně 

deklaruje, že nejdůležitější je snaha o dosažení vzájemného porozumění, tedy takový proces, 

který respektuje odesílatele i příjemce. Obecně však je zřetelná neoddělitelnost komunikace 

o rizicích od snah o řízení rizik a tedy od snah vedoucích ke zvyšování bezpečnosti. 

1.1 Komunikace o rizicích a management rizik 

Historicky existovaly celkem tři etapy vývoje komunikace o rizicích. Nejprve 

převažovala jednosměrná komunikace o rizicích. Vědecká komunita si uvědomovala, že 

vnímání rizika mezi experty a vědci a laickou veřejností se liší. Cílem komunikace v této 

době bylo poskytování informací směrem k laické veřejnosti tak, aby se rozdíly co nejvíce 

vyrovnaly a laická veřejnost měla lepší povědomí. (Fewtrell a Bartram, 2001) 

Dlouhodobý odklon lidí od předpokládaného výsledku, to znamená, že laická 

veřejnost byla pořád informována nedostatečně, byl připisován na vrub ignoranci a nezájmu 

lidí. Později bylo dokázáno, že zvýšení rozsahu informací nevede k větší informovanosti 

obyvatel, a proto se pozornost přesunula na změnu chování a vnímání jinak než 

prostřednictvím poskytování informací. (Nerlich et al., 2010)  

Jednosměrný model komunikace o rizicích byl proto opuštěn a vědecká komunita se 

snažila zkoumat způsoby, jakými lidé pracují s informacemi. Cílem nového – tzv. 

přesvědčovacího - přístupů bylo přesvědčovat a měnit chování obyvatel. Tento přístup však 

stále nepřinášel požadované výsledky a nebyl stále nalezen způsob, jak přesvědčivě 

informovat laickou veřejnost. (Fewtrell a Bartram, 2001) 

Zatím poslední etapou je obousměrná komunikace, která navazuje na obě předchozí 

etapy, ale zásadní změnou je předpoklad, že jednak mají všichni účastníci procesu 

komunikace právo se vyjádřit a mohou se od sebe navzájem učit (deliberace). Ale především 

připuštění, že neexistuje jen jeden „správný“ pohled, ale je nutno respektovat a přijímat, co 

nejširší paletu pohledů. Prostředkem k dosažení těchto cílů jsou často participativní 

(vzájemné) nástroje jako jsou například kulaté stoly, besedy s občany nebo workshopy. 

(Höppner, 2010; Stirling, 2008) 

Zásadním rozdílem mezi těmito třemi přístupy je tak snaha porozumět příjemci 

komunikovaného sdělení. Jednosměrná komunikace je procesem, kdy záleží především na 

odesílateli zprávy a případná neefektivita je připsána na vrub příjemci. Přesvědčovací přístup 

je krokem směrem k příjemci, ale opět není mezi příjemcem a odesílatelem rovnost a je to 
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především snaha „správného“ odesílatele, aby přesvědčil o tom „správném“ příjemce. 

Obousměrná a participativní komunikace vytváří mezi příjemcem a odesílatelem vztah 

reflektující proměnnost společenského nastavení, postojů a hodnot příjemce a snaží se 

o vytvoření takového procesu, který je nejlepší pro obě strany. Pro první dvě etapy 

– jednosměrnou a přesvědčovací – bylo dostatečné, pokud byla komunikace jeden z kroků 

celkového procesu managementu rizik. Tedy krokem, kdy byly informace a učiněná 

rozhodnutí komunikována směrem k veřejnosti.  

Ovšem s přechodem na obousměrnou komunikaci a zdůrazňování důležitosti důvěry 

a transparentnosti celého procesu bylo potřeba přebudovat stávající přístupy k řízení rizika 

a přijít s novým přístupem, který bude reflektovat potřebu širšího zapojení laické veřejnosti 

do rozhodovacích procesů. Takto vznikl nový rámec řízení rizika (tzv. risk governance 

framework; viz obrázek 1) podle IRGC (2007) která s OECD úzce spolupracuje. Nový rámec 

řízení rizik v mnohém rozšiřuje klasický management rizika. Komunikace o rizicích není jen 

jeden z kroků v rámci celého procesu, ale navíc se jedná o část procesu, která je vlastní pro 

každý z ostatních kroků. (IRGC, 2007) 

Zajímavé je také rozšíření hodnotící fáze procesu řízení rizik o hodnocení rizik (angl. 

„risk appraisal“) v rámci něhož je posuzována tolerovatelnost a přijatelnost. U rizik se zde 

explicitně musí zohlednit společenské zájmy, vnímání rizika (tzn. jak riziko vnímají lidé) a 

socio-ekonomické dopady. Nelze si tedy vystačit s kvantifikovatelným vyjádření rizika, ale 

toto je nutno doplnit o narativní, kvalitativní, ale stále na faktech založeném pohledu na 

riziko. (IRGC, 2007) 
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Skrze zapojení, co nejširší škály zainteresovaných stran (stakeholderů) je dosaženo 

zvyšování úrovně bezpečnosti díky sebevzdělaným občanům schopných sebe-záchrany a 

ochrany druhých. Navíc je takto pozitivně implementován požadavek zapojování veřejnosti 

do rozhodování a práva přístupu k informacích, které jsou patrné například v dokumentech 

(zákon č. 123/1998 o přístupu k informacím o životním prostředí; Aarhuská úmluva, 1998); 

Směrnice 2012/18/EU, 2012). 

Je-li však nutné, aby se mezi sebou navzájem dohodly strany, které mají jiné 

představy, hodnoty a východiska týkající se rizik, pak je potřeba, aby bylo jasné, jaké tyto 

východiska jsou, a v rámci komunikace dosáhnout stavu, kdy se jsou jednotlivé strany 

schopné dohodnout.  

1.2 Zainteresované strany a přístupy k riziku 

Řízení rizika ve společnosti je proces vykonávaný lidmi, přičemž hlavní činností 

vedoucí k úspěšnému procesu řízení rizika je vzájemná výměna informací o rizicích právě 

mezi lidmi. Veland a Aven (2013) ve své práci blíže specifikují, jak různé perspektivy 

Obrázek 1: Přehledové schéma nového rámce řízení rizik (IRGC, 2007) 
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zainteresovaných stran ovlivňují komunikaci o rizicích, přičemž specifikují celkem pět 

různých perspektiv rizika. 

První z nich je perspektiva, kdy účastník komunikace o rizicích věří v základní 

objektivní riziko, a dále věří, že analytici rizika a experti poskytují dobré odhady těchto rizik. 

Další perspektivou je taková, kdy účastník věří, že nejistota je hlavní složkou rizika a 

pravděpodobnost je užitečným nástrojem pro popis těchto nejistot, ale rovněž bere na 

vědomí, že tento nástroj má silná omezení. V další perspektivě účastník věří v základní 

objektivní riziko posuzované na základě frekventistické pravděpodobnosti znázorňující 

náhodné nejistoty, ale rovněž považuje nepravděpodobnostní metody jako vhodný nástroj 

pro popisování zkoumaných nejistot. Čtvrtou perspektivou v pořadí je taková, kdy 

účastníkovo chápání rizika je zmatené (chaotické), bez řádného vědeckého základu a 

účastník rovněž postrádá porozumění pro základní pojmy, jako jsou například riziko, 

pravděpodobnost nebo nejistoty. Poslední perspektivou je pak taková, kdy účastník mezi 

rizikem a vnímáním rizika nenachází rozdíl. (Veland a Aven; 2013) 

Veland a Aven (2013) specifikují čtyři základní zainteresované strany, přičemž se 

jedná o tyto: 

• Osoby s rozhodovací pravomocí (angl. „decision-makers“) 
• Analytici rizika (angl. „Risk analysts“) 
• Experti (angl. „Experts“) 
• Laická veřejnost (angl. „Lay public“) 

Ve své práci dále specifikují, že v případě komunikace s laickou veřejností, která má 

spíše chaotický pohled na riziko nebo nerozlišuje mezi rizikem a vnímáním (percepcí) rizika, 

dochází k mnoha nedorozuměním, protože odesílatelem zpráv o rizicích jsou především 

osoby činící rozhodnutí, které tak ale činí na základě materiálů od expertů a analytiků rizika. 

Přičemž analytici rizika prosazují probabilistické a objektivistické přístupy k riziku. Tedy 

takové, které nejsou pro laickou veřejnost běžné. (Veland a Aven; 2013) 

Proces hodnocení, řízení a snižování rizika tedy zahrnuje různé skupiny lidí, jako 

jsou inženýři, vědci, vláda a vedení institucí a veřejnost, kteří mají různé odpovědnosti. 

Vzhledem k tomu, že každá skupina má své specifické odborné znalosti, a že plnění 

specifických odpovědností jednotlivých skupin vyžaduje informace od ostatních, má 

komunikace mezi těmito skupinami lidí zásadní význam. Komunikace o riziku je proto 

zásadní pro funkčnost celého systému nakládání s riziky. 
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Problematikou komunikace mezi odlišnými zainteresovanými stranami se věnují 

také Poel a Fahlquist (2012), kteří specifikují, že komunikace o rizicích je nejčastěji chápána 

jako komunikace mezi vládou (nebo společnostmi) a veřejností. V jejich práci dále řeší 

otázku, v jaké míře by mělo probíhat informování veřejnosti, či zda by mělo docházet 

k určité filtraci informací a v neposlední řadě také etickou stránku této komunikace mezi 

uvedenými aktéry.  

Hlavní sdělení je, že komunikace o rizicích mezi vládou a veřejností je do značné 

míry závislá na tom, jestli jednotlivec vnímá proces řízení rizik jako individuální nebo jako 

kolektivní odpovědnost. Tedy zda odpovědnost za riziko, které jednotlivec podstupuje, je 

jeho vlastní nebo je odpovědností společnosti. Toto vnímání je do částečné míry ovlivněno 

také filosofickým či politickým postojem daného jednotlivce a může se lišit v závislosti na 

druhu posuzovaného rizika, přičemž často jsou rizika záležitostí jak individuální, tak 

kolektivní odpovědnosti. (Poel a Fahlquist, 2012) 

Pokud uvažujeme o procesu řízení rizik, obzvláště pak o rozhodování o přijatelnosti 

rizika, jako o individuální odpovědnosti toho, kdo riziko podstupuje, tak odpovědností vlády 

jako komunikátora rizika je informovat veřejnost v takové úplnosti a přesnosti, jak je to jen 

možné. V tomto rámci je pak cílem komunikace o rizicích získat od veřejnosti informovaný 

souhlas a cílem komunikátora rizika poskytnout spolehlivé a relevantní informace veřejnosti 

pro získání tohoto informovaného souhlasu, což může být často problematické. 

Nicméně pokud je uvažováno o procesu řízení rizika jako o kolektivní odpovědnosti, 

tak snaha přesvědčit veřejnost o přijatelnosti nebo vážnosti určitých rizik nebo snaha získat 

jejich spolupráci při určitých opatření pro řízení těchto rizik, není nutně vždy morálně 

problematická, obzvlášť pak pokud je komunikátor rizika otevřený ohledně svých cílů. 

Obecně se zdá být nevhodné, aby vláda záměrně dezinformovala veřejnost nebo aby 

si vynucovala určitá riziková opatření, avšak v určitých extrémních situacích dokonce 

dezinformování a vynucování může být považováno za přijatelné. Jedná se například 

o všeobecně přijímaná opatření, kdy policisté mohou použít násilí k zamezení rizika 

kriminality nebo terorismu. Dezinformování či neinformování může být také v určitých 

případech považováno za přijatelné a to v takových případech, kdy důsledky nebo rizika 

plynoucí z řádného informování jsou větší, než komunikované riziko. 

(Poel a Fahlquist, 2012) 
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Vztah mezi laiky a odborníky řeší také Lindskog a Sundqvist (2012), kteří uvádí, že 

analýza rizik staví na ostré hranici mezi odborníky a laiky. Laici nemají přístup ke všem 

znalostem, kterými disponují odborníci, a proto vyvozují rozdílné závěry o rizicích, jejich 

všednosti, závažnosti a dopadu. Při analýze technických rizik jsou vědecké poznatky 

základem a to je to, co odborníci mají a laici postrádají. 

Lindskog a Sundqvist (2012) uvádí, že problémem komunikace mezi těmito dvěma 

skupinami není to, že by laická veřejnost postrádala znalosti potřebné pro komunikaci nebo 

postrádala důvěru v odbornosti, ale naopak je problémem to, že odborníci na analýzy 

technologických rizik nemají důvěru v názory laické veřejnosti. 

Dále uvádí, že laická veřejnost je kompetentní podílet se na diskuzi a rozhodování 

týkajícího se daných rizik, jelikož je tato rizika ovlivňují a zdaleka se netýkají pouze 

vědeckých faktů. Navzdory jejich nedostatku vědeckých znalostí je laická veřejnost 

kompetentním aktérem komunikace o rizicích s rozvinutými schopnostmi přemýšlení o tom, 

jaké typy a zdroje znalostí jsou důležité jak pro analýzu, tak pro odhad rizika a je sama 

schopna rozhodovat o tom, jací odborníci jsou důvěryhodnější než jiní. 

Problém odborníků v komunikaci s laickou veřejností nastává v případě, kdy 

se přehnaně sebejistý a soběstačný odborník snaží komunikovat laické veřejnosti výhody 

projektovaného rizika. Odborník nemá zájem hovořit o svých vlastních nedostatcích 

a kritiku laické veřejnosti vnímá jako element plynoucí z jejich neporozumění toho, co je 

pro ně dobré. Autoři pak doporučují odborníkům, kteří chtějí zvýšit svou důvěryhodnost, 

aby namísto své přehnané sebedůvěry byli méně sebevědomí ohledně svých výsledků a byli 

schopni uznat svá omezení. (Lindskog a Sundqvist, 2012) 

Z výše zmíněných prací jasně vyplývá, že preferované koncepty rizika se v případě 

odborníků a laické veřejnosti značně liší. Odborníci preferují objektivní a technické 

koncepty, zatímco laická veřejnost riziko vnímá v širším společenském kontextu a není 

důležité, jak je technicky vyjádřené.  
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2 Teorie rizika 

V celé práci se opakovaně objevují zmínky ohledně konceptů, namísto aby se 

hovořilo o riziku přímo. Základním důvodem je rozlišovat mezi jednotlivými koncepty 

a perspektivami. Riziko je totiž to, co je za riziko experty nebo samotným čtenářem označeno 

a vnímáno.  

Preferované koncepty rizika se napříč spektrem zainteresovaných stran liší, ale 

v případě, že v rámci nějaké skupiny existuje konsensus ohledně vlastností rizika, pak je toto 

označeno za koncept rizika. To znamená, že není odkazováno na fenomén samotný, ale na 

jeho reprezentaci. V následujícím textu budou pokryta základní filosofická východiska 

a přesahy konceptů rizika.  

2.1 Příbuzné koncepty 

Konceptuální chaos je paradoxně velice často zásadní překážkou k dorozumění se 

ohledně konceptů rizik a také přidružených konceptů, jako je hrozba nebo nebezpečí. Pokud 

jsou totiž koncepty a jejich definice brány definitivně, a ne jako jeden z mnoha možných 

pohledů, pak zákonitě dojde k nedorozumění a rozporům.  

Cílem každé definice je vyzdvihnout definitivně (přednést výčet s koncem), jasně 

a zřetelně ty vlastnosti, které jsou k rozpoznání entity nezbytně nutné. Tím tedy dochází 

k velice silnému zjednodušení poznatelné skutečnosti v čase a prostoru. Toto zjednodušení 

však je nutně závislé na úhlu pohledu, protože kdyby byla daná skutečnost popsána 

komplexně a v celé své šíři (možných šířích), pak by se z principu věci nemohlo jednat 

o definici.  

Vrátíme-li se k pohledu na riziko, pak je to všechno otázka úhlu pohledu. Je to 

podobné jako s brýlemi. Tak jako barva skel a počet dioptrií mohou ovlivnit celkový obraz, 

tak i příslušnost k specifickému vědnímu oboru a účelu použití daného konceptu mohou 

ovlivnit výsledný obraz. Navíc jednotlivé koncepty mnohdy vznikají odděleně a sledují 

vlastní cestu. 

Prohlášení „riziko je“ tedy není příliš vhodná. Správný způsob vyjádření by měl být 

„riziko může být vnímáno jako …“ nebo „podle teorie XY nebo renomovaného výzkumníka 

XY je riziko vnímáno jako …“.  
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Jedním z konceptů, který se s rizikem velmi často překrývá, nebo za něj dokonce 

bývá zaměňován, je nebezpečí, nebezpečnost a/nebo zdroj nebezpečí. Nebezpečí je 

nejčastějším překladem z anglického „Hazard“ nebo také „Danger“. Tento koncept bývá 

nejčastěji definován jako inherentní vlastnost entity, která může způsobit něco, co je obecně 

vnímáno jako škodlivé, tedy způsobuje škodu (angl. „harm“). (CCOHS, 2015) 

Vyhnutí se společenského přesahu nebezpečí lze docílit odkazem na legislativou 

definované entity, které jsou záchrany hodné – tedy život, zdraví, majetek a životní prostředí 

(jako například v zákoně č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií). Nicméně autor 

nenalezl žádnou matrici pro rozlišování mezi vlastnostmi, které jsou a které již nejsou 

škodlivé. Autor je také přesvědčen, že podobnou matrici na meta-úrovni ani sestavit nelze. 

Protože každá vlastnost může být vnímána jako nebezpečná. Jedná se tedy o konsensus 

společnosti, co je a není považováno za nebezpečné, a proto není možné tvrdit, že jakákoliv 

vlastnost je sama od sebe inherentně nebezpečná.  

Nebezpečnost je pojmem, který se v anglické literatuře neobjevuje, ale poměrně 

silně zdomácněl v českém prostředí. (Provazník et a., 2004; Tichý, 2004). Je diskutabilní, 

do jaké míry se jedná o záměr, a do jaké míry o rozličnost v překladu. Nicméně nebezpečnost 

a nebezpečí nejsou velmi podobné koncepty. Oba vycházejí z překladu anglického „Hazard“. 

Nebezpečnost v sobě nese současně také míru závažnosti. Tam, kde nebezpečí věcně 

identifikuje inherentní vlastnost entity a rozlišuje pouze, jestli způsobuje nebo nezpůsobuje, 

pak nebezpečnost v sobě, podle autora, nese i míru (úroveň) závažnosti nechtěného dopadu. 

Srovnání těchto podobných konceptů by tedy mělo být podobné: (Provazník et a., 2004) 

Nebezpečí: Nůž je nebezpečný, protože je ostrý.  

Nebezpečnost: Ostrost nože je nebezpečnější než jeho špičatost. 

Pojem Hazard lze volně také překládat jako zdroj nebezpečí. Pozornost se nevěnuje 

samotné vlastnosti, ale celá entita je brána jako nebezpečná, pokud alespoň jedna vlastnost 

je označena za nebezpečnou a je označena za zdroj nebezpečí. Slovo zdroj je zajímavé, 

evokuje totiž něco temného a skrytého z čeho může vyrazit ven něco nebezpečného. 

(Tichý, 2004) 

Zdroj nebezpečí: Nůž je zdrojem nebezpečí. 
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Obecně je samostatnost tohoto pojmu bez kontextu a bez cílového systému velmi 

neobvyklá. Protože nebezpečí nebo nebezpečnost nelze bez odkazu na cílový systém 

hodnotit.  

Dalším konceptem je hrozba (angl. „Threat“). Koncept hrozby v sobě obsahuje odkaz 

na koncept zranitelnosti. Jedná se tak o cokoliv, co může zneužít zranitelného místa. 

(Scholz et al., 2012). V tomto konceptu již je neodmyslitelně přítomný cílový prvek. Protože 

nebezpečnost není vztažena k metafyzické vlastnosti entity jako v případě nebezpečí, ale je 

vztažena k cílovému prvku, jehož vlastnost ovlivňuje to, co bude označeno za nebezpečné, 

tedy za hrozbu. (Scholz et al., 2012) 

Hrozba: Nůž je hrozbou, protože ostrá hrana může lehce poškodit kůži člověka. 

Stejně tak můžeme např. říci: Nůž je hrozbou, protože jeho tvar madla pro mimozemské 

civilizace představuje nejvyšší formu urážky a na urážku reagují zničením každé planety. “ 

Výše zmíněné koncepty nelze stavět jako rovné riziku. Jedná se spíše o parametry, 

součásti, ze kterých lidé riziko nejčastěji staví a odvozují. Níže v textu jsou uvedeny názorné 

příklady, nicméně již zde lze konstatovat, že riziko lze vnímat jako kombinaci (funkci) 

mnoha výše zmíněných konceptů.  

2.2 Etika rizika 

Riziko a snaha o bezpečnost je dnes mnohem více než kdy před tím v popředí zájmu 

a nároky na regulaci a rozhodování ohledně rizik se stále zvyšují. Nicméně ani regulace, ani 

rozhodování nelze dělat samoúčelně a náhodně. Vždy se musí řídit nějakými pravidly a musí 

z něčeho vycházet. V případě PZH jsou podkladem analýzy rizik, ale pravidla, kterými se 

inherentně řídí, již tak jasná nejsou.  

Je riziko objektivní nebo subjektivní fenomén? Odpověď je obojí. Málo validní je 

jak představa, že se jedná o pouze o jev, který je pozorovatelný fakticky, stejně jako je málo 

validní představa, že se jedná pouze o sociální konstrukt založený na hodnotách, bez 

jakéhokoliv odkazu k reálnému (fyzickému) světu.  

Přesvědčení, že riziko je pouze sociálním konstruktem, se nazývá kulturní 

relativismus. Přesvědčení, že riziko je pouze fyzikálním projevem objektivní reality se 

nazývá objektivismus. Nejde v podstatě o nic jiného než o dva extrémní pohledy na realitu. 

Přesto pohled, že riziko a svět okolo nás není nic jiného, než naše představivost rezonuje 
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negativněji než přesvědčení, že vše co okolo sebe vidíme, není vůbec ovlivněno našimi 

zkušenostmi, znalostmi a percepcemi.  

Nejvalidnějším přístupem je tak podle (Aven, 2010; Aven, 2013; Aven et al., 2011; 

Hannson, 2004) pohled transdisciplinární. A to i v případě výsostně technické oblasti, za 

jakou jde označit PZH. Je tedy nezbytně nutné vnímat riziko stejně jako skutečné                  

(fact -laden), tak jako hodnotové (value-laden). 

Úvahy o podstatě rizika však vedou ještě mnohem dále než je vymezení vztahu rizika 

k objektivní realitě a sociálním konstrukcím společnosti. Meta-podstata rizika spočívá ve 

snaze mít nejlepší možný nástroj pro pojmenování entity, která ohrožuje svých charakterem, 

nepředvídatelností a nežádanými dopady, něco, čeho si lidé váží. Nicméně nezodpovězeny 

zůstávají otázky, kdo určí, které hodnoty jsou napříč časem a prostorem důležitější? 

(Hansson, 2013) 

Rozhodne-li velitel zásahu, že záchranná operace v daném místě je příliš nebezpečná 

a osobám uvnitř budovy není možno pomoci, činí tak racionálně s cílem ochránit sebe a své 

podřízené. Znamená to však, že život zasahujícího hasiče je vyšší nežli život běžného 

občana? Co by se mělo udělat v případě havárie velkého rozsahu, kdy dojdou síly 

a prostředky a nebude možno zachránit všechny obyvatele? Může vůbec někdo rozhodnout, 

kdo bude zachráněn a kdo ne? Jaká je matrice hodnocení? Je legitimní svěřit toto rozhodnutí 

do rukou komukoliv? Jak moc bezpečná je bezpečnost? Které riziko je opravdu přijatelné 

a proč? 

Možné odpovědi na to, jak jsou hodnoty tvořeny a přenášeny přináší oblast morální 

filosofie, která je pro účely této práce klíčová díky definici dvou stěžejních morálních 

přístupů k riziku. Prvním z nich je utilitarismus.  

Cílem lidí je maximalizace užitku (potěšení) na úkor bolesti. U každého rozhodnutí 

by se lidé měli rozhodnout, která činnost přinese více potěšení do světa. Z tohoto hlediska 

je lépe darovat peníze na operaci očí vlastního dítěte charitě, která za stejnou cenu zachrání 

život více lidem. Záchrana více životů je lepší než zlepšení zraku jednoho člověka. Nicméně 

se z tohoto pohledu vytrácí ona moralita, protože pak lze také trestný čin jako znásilnění 

ospravedlnit pokud je násilníků mnohonásobně více. (Hansson, 2013) 

Druhým postojem je deontologismus (konsekvencialismus), který je přisuzován 

především Immanuelu Kantovi. Principem tohoto přístupu jsou kategorické imperativy. To 

znamená zásady, které nesmí být nikdy porušeny. Lidé se vždy musí sami sebe ptát, zda 
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jejich chování, kdyby se stalo všeobecně platným zákonem, by přineslo lepší svět. Jedním 

z těchto imperativů je zákaz lhaní, ale tím nejznámějším a nejzásadnějším je, že člověk nikdy 

nesmí být prostředkem, ale vždy cílem. Odvrácenou stranou tohoto přístupu je skutečnost, 

že dané imperativy jsou vytvořeny lidmi na základě vlastních společensko-kulturních 

pohledů. (Hansson, 2013) 

Bez těchto přístupů nelze s rizikem a legitimitou nástrojů plně zacházet. Vyhýbání 

se těmto otázkám vede k odkazování se na existující legislativu nebo na metody, které mají 

přijatelnost rizika v sobě stanovenou. Nicméně tyto materiály nejsou tvořeny na základě 

racionální analýzy hodnot, ale jsou tvořeny konsensuálně užším počtem expertů. Etika rizika 

je tak do značné míry svázána s přijatelností rizik. Nicméně nutné rozšíření je v oblasti 

vnímání rizik, o kterém bude řeč níže.  

2.3 Riziko a nejistota 

Přestože jsou konceptu rizika věnovány předchozí strany, tak stále nebylo explicitně 

popsáno, co je to riziko. Ani jaký je jeho vztah nejistotám.  

Existují dvě převažující definice (pohledy) na riziko podle (Aven et al., 2011; 

Rosa, 2003):  

(1) Riziko jako situace, kde cokoliv čeho si lidé váží (včetně lidí samých) je v nebezpečí 

a je nejasný výsledek 

(2) Riziko je nejistý důsledek události nebo aktivity s ohledem na něco, čeho si lidé váží 

Obecně se jedná buďto o událost nebo aktivitu zatíženou nejistotami a následně 

hodnotami, které jsou ohroženy. Pokud si představíme kámen na srázu a pod srázem osobu, 

pak podle (Rosa, 2003) je rizikem událost, kdy se kámen sesune ze srázu a zabije nebo zraní 

osobu, pak hovoříme o ontologickém realismu a objektivním pohledu na svět, kdy riziko 

existuje bez toho, aby osoba dole pod srázem (hodnotitel) o kameni a riziku s ním spojeným 

věděla.  

(Aven et al., 2011) navrhují změnu v tomto pojetí a přicházejí s novou ontologií. 

Nejprve však vytvořili přehled dosavadních definic rizika na základě nejčastěji se 

vyskytujících přístupů k riziku:  

(1) Riziko se rovná očekávané ztrátě (Verma a Verter, 2007) 

(2) Riziko se rovná očekáváné nevýhodnosti (Campbell, 2005) 
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(3) Riziko je míra pravděpodobnosti a závažnosti nežádoucích účinků 

(Lowrance, 1976) 

(4) Riziko je kombinací pravděpodobnosti a rozsahu důsledků (Ale, 2002) 

(5) Riziko se rovná trojici (si, pi, ci), kde si je i-tý scénář, pi je pravděpodobnost tohoto 

scénáře a ci je důsledek i-tého scénáře, i = 1, 2, … N (Kaplan a Garrick, 1981) 

(6) Riziko je situace nebo událost, kde něco, čeho si lidé váží je v ohrožení a kde je 

nejistý výsledek (Rosa, 2003) 

(7) Riziko je nejistý důsledek události nebo aktivity s ohledem na to, čeho si lidé váží 

(IRGC, 2005) 

(8) Riziko je důsledek nejistoty na cíle (ISO, 2009) 

(9) Riziko se rovná dvou-dimenzionální kombinaci událostí/důsledků a přiřazené 

nejistoty (Aven, 2007; Aven, 2010) 

(10) Riziko je nejistota ohledně dopadů důsledků aktivit s ohledem na něco, čeho si lidé 

váží (Aven a Renn, 2009) 

Důležitá je expozice, která odkazuje k bytí objektem zdroje rizika nebo události. Pro 

měření je použito pravděpodobnosti a očekáváných výsledků. Pravděpodobnost události je 

v literatuře (Aven et al., 2011) udávána jako:  

• Frekventistická pravděpodobnost, tzn. podíl času, kdy se událost A stala, zatímco 

zvažujeme nekonečně velkou množinu podobných situací, které mají být 

analyzovány. Tuto pravděpodobnost naznačujeme jako Pf(A) nebo 

• Objektivní (vědomostní, rozhodovací) pravděpodobnost, vyjadřující hodnotitelovo 

nejistotu (úroveň víry) ohledně toho, zda se událost A odehraje. Tuto 

pravděpodobnost zapisujeme jako Ps nebo Ps (A|K) 

 

Aven et al. (2011) pak interpretují tři základní kategorie navázané na definice rizika: 

a) Riziko jako koncept založený na událostech, důsledcích a nejistotách 

b) Riziko jako modelovaný kvantitativní koncept reflektující aleatorní nejistoty 

c) Míra rizika (popis rizika) 

Tomuto tématu s přihlédnutím návaznosti na bezpečnost se věnuje ve své práci 

Möller et al. (2006), kteří upozorňují na skutečnost, že termín bezpečnost (ve smyslu 

„safety“) je často používán bez hlubšího porozumění a často je zaměňován jako opak rizika.  
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Möller et al. (2006) prezentuje koncept absolutní a relativní bezpečnosti, kdy za 

absolutní bezpečnost je považována situace, kdy riziko zmizelo, zatímco relativní 

bezpečnost je situace, kdy bylo riziko sníženo.  

Dále upozorňují na rozdíly mezi subjektivní a objektivní bezpečností. 

V subjektivním pojetí věta „X je v bezpečí“ znamená, že „S věří, že X je v bezpečí“, přičemž 

S je subjekt, z jehož pohledu je X v bezpečí. Podle objektivního pojetí pravdivost tvrzení „X 

je v bezpečí“ je relevantní jen do té míry dokud tento postoj (tvrzení, názor) má skrze aktivitu 

S vliv na to, zda dojde k úrazu/zranění nebo ne. Například pokud někdo chce vypít láhev, o 

které si myslí, že je v ní gin, ale namísto toho je tam smrtelná droga, pak je tato situace spíše 

otázkou subjektivní bezpečnosti nežli bezpečnosti objektivní.  (Moller et al., 2006) 

V technickém kontextu se nejčastěji setkáváme s bezpečností jako antonymem 

(opakem) rizika. Toto můžeme nazvat standardní teorií bezpečnosti. Bezpečnost je zde 

přijímána jako stav nízkého rizika; čím nižší je riziko, tím větší (vyšší) je bezpečnost. Tato 

definice je však komplikovaná tím, že riziko není příliš dobře definovaným konceptem. 

Pojem riziko znamená mnoho dobře zdokumentovaných významů, níže je pět nejčastějších 

definic podle (Moller et al., 2006). 

(1) Riziko = nechtěná událost, která se může stát, ale nemusí. 

(2) Riziko = příčina nechtěné události, která se může stát, ale nemusí. 

(3) Riziko = pravděpodobnost (zjištěná jinými než přímými statistickými nástroji) 

nechtěné události, která se může stát, ale nemusí. 

(4) Riziko = statisticky očekávaná hodnota nechtěné události, která se může stát, ale 

nemusí. 

(5) Riziko = skutečnost, kdy je rozhodnutí činěno za podmínek známé pravděpodobnosti 

(rozhodnutí za rizika). 

Dalším rozhodujícím faktorem je nakládání s nejistotou. Pravděpodobnosti v rámci 

konceptu rizika a bezpečnostní analýzy nejsou známá s jistotou, jedná se tedy o epistemickou 

(poznávaná, zkoumaná) nejistotu. Již Ellsberg (1961) empiricky dokázal, že lidé budou volit 

nižší nejistotu oproti vyšší i přesto, že očekávaná získaná hodnota bude o něco nižší než 

v předchozím případě.  

Bezpečnost by měla být funkcí snižující se s pravděpodobností újmy, rozsahem 

újmy, a s nejistotou. Pokud bude rozsah újmy konstantní, pak je možno schematicky 

ilustrovat vztah nejistoty a pravděpodobnosti jako na obrázku 2. Přesun z a do b ukazuje, že 
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je možno mít stejnou úroveň bezpečnosti pro odlišné odhady pravděpodobnosti za 

předpokladu, že je zde stejný rozdíl v nejistotě. A opačně stejný předpoklad 

pravděpodobnosti způsobí nárůst bezpečnosti, pokud je zde rozdíl v nejistotě, tak jak je to 

znázorněno u změny mezi b k c. (Moller et al., 2006) 

 

Obrázek 2 Vztah mezi nejistotou a pravděpodobností (Moller et al., 2006) 

Je zřejmé, že epistemická nejistota je pro koncept bezpečnosti klíčová. Ovšem 

otázkou zůstává, jak ji podrobněji charakterizovat. V této otázce však nebylo zatím dosaženo 

konsensu. S ohledem na teorii decision theory vznikly dva hlavní přístupy měření nejistoty, 

které budeme nazývat „binární“ a „vícehodnotové“. Binární rozděluje pravděpodobnosti do 

dvou skupin, možné a nemožné hodnoty. Vícehodnotové jsou měřeny ve formě funkce 

s hodnotou pravděpodobnosti mající hodnoty od 0 do 1. Takto hodnoty představují úroveň 

spolehlivosti a přijatelnosti každé z hodnot pravděpodobnosti. (Moller et al., 2006) 

2.4 Koncepty rizika orientované na oblast zkoumání 

Riziko je tedy možno vnímat skrze definice základních parametrů. Nicméně 

koncepty (perspektivy) rizika jdou mnohem dále, protože riziko zasazují do ještě širšího 

kontextu. V předchozích dílech, na kterých se autor podílel (Baudišová et al., 2012; 

Baudišová et al., 2013b) věnovaných komunikaci o rizicích bylo často používáno dělení 

podle Renn (2008), který riziko rozděluje podle toho, zda se jedná o rizika lineární, 

komplexní, s nejistotou anebo komplexní s nejistotami. Nicméně tento přístup je vhodný pro 

volbu komunikačních nástrojů, a proto byl pro účely této diplomové práce zvolen přístup 

lépe reflektující interdisciplinární charakter rizika.  
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Jedná se o integrovaný přístup k riziku, podle Kasperson et al., (1989), který se 

nazývá „social amplification of risk“. Volný překlad by mohl být: „Rizika zesílená 

společenským pohledem“. Jedná se přístup, který kombinuje jak objektivistický, tak sociálně 

relativistický přístup k riziku. A snaží se vybrat to nejlepší z jednotlivých přístupů.  

 

Obrázek 3: Základní perspektivy rizika (Renn, 1992) 

2.4.1 Technická analýza rizika 

Tato oblast v sobě zahrnuje tři základní přístupy, které jsou objektivistické a jsou 

vlastní především expertům a analytikům rizika. Jmenovitě se jedná o „pojišťovnický 

přístup“, „Toxikologický a epidemiologický přístup“ a „Pravděpodobnostní přístup.  

 

Pojišťovnický přístup je nejpřímější zástupce tohoto směru (první řádek obrázku 

X) Základní jednotkou je očekáváná hodnota (angl. „expected value – EV“), kterou je 

průměrná relativní frekvence události v daném čase. Nežádoucí událost je zjednodušena na 

pozorovatelné a/nebo měřitelné projevy, které negativně působí na obyvatele nebo životní 

prostředí.  

Možným příkladem je například odhadu smrtelných úrazů v automobilech pro 

následující rok. Očekáváná hodnota (EV) je odvozena ze statistických dat z předchozích let. 

Pro použití tohoto přístupu však musí být dostupná statistická data, jinak predikce nelze 
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dělat. Stejně tak zdroj nebezpečí musí být po dobu předpovědi neměnný. Jedině tak je možno 

stanovit očekávanou hodnotu napříč prostorem, časem a kontextem. (Renn, 1992) 

Druhým přístupem je hodnocení zdravotních a environmentálních rizik. Jedná se 

o velice podobný přístup, jako je pojišťovnický, liší se však v tom, jak je stanovena 

pravděpodobnost nežádoucích účinku. Pro účely hodnocení rizika je příčinná souvislost 

zkoumána a modelována přímo (explicitně). Nejčastěji se jedná o toxikologické (pokusy na 

zvířatech) a/nebo epidemiologické studie (srovnání populace vystavené nežádoucímu agentu 

a populace nevystavené). Výzkumníci se tak snaží identifikovat a kvantifikovat závislost 

mezi potenciálním zdrojem rizika (což mohou být nebezpečné látky, dioxiny, ionizující 

záření, atd.) a škodami pozorovatelnými na lidech nebo jiných živých organismech. 

Modelování je zde použito k izolování původců rizika mezi ostatními proměnnými. Tento 

přístup se hodí nejvíce jako včasné varování k informování o tom, že některá látka může 

způsobovat nežádoucí účinky. (Renn, 1992) 

Pravděpodobnostní přístup. Cílem jsou předpovědi pravděpodobností (někdy 

vyjádřená pomocí frekvence) nehod a skoro-nehod komplexních technologických systémů i 

v případě, že chybí data. Používá se především analýza stromu poruch nebo analýzy stromem 

událostí. Pravděpodobnost nehody je určena samostatně pro každý z komponentů a tyto jsou 

následně propojeny do celé systémové struktury a celý systém je následně ohodnocen 

s ohledem na míru poruchovosti systému. Pravděpodobnostní přístup přináší stejné hodnoty 

jako pojišťovnický přístup, tedy odhad průměrné hodnoty toho, kolik nežádoucích událostí 

může člověk očekávat v daném čase jako výsledek lidské aktivity nebo technologického 

selhání. (Renn, 1992) 

Přístupům zaměřeným na technickou analýzu rizik je společná plně technologická 

perspektiva. Předpokládají možné fyzické zranění člověka nebo poškození životního 

prostředí, průměrují tyto události napříč časem a prostorem, užívají relativní frekvenci 

(modelovanou nebo pozorovanou) jako způsob, kterým lze vyjadřovat pravděpodobnost.  

Normativním důsledky těchto přístupů je jejich použití zaměření na odhalení, 

vyhnutí se a napravení původců rizika vedoucích k nežádoucí události. Jejich instrumentální 

(prostředek k dosažení něčeho) funkce pro společnost je orientovaná na sdílení rizika (angl. 

„risk sharing“), snižování rizika skrze snižování důsledků a stanovování norem (standardů).  

Tento přístup je často kritizován ze strany humanitních věd pro svou domnělou 

objektivitu. Nechtěnost událost musí být stanovena lidmi na základě hodnot a preferencí. 
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A dalším protiargumentem je tvrzení, že interakce mezi lidskými aktivitami a prostředím, 

jsou natolik komplexní, že není možno je zjednodušit na pouhou frekvenci. Také numerické 

vyjádření rizika závažnosti (ang. „magnitude“, „severity“) a pravděpodobnosti předpokládá 

stejnou váhu obou komponent. Proto by měl mít případ rizika s vysokými dopady a nízkou 

pravděpodobností stejnou hodnotu jako případ rizika s nízkými dopady, ale s vysokou 

pravděpodobností. Výzkumy však prokázaly, že lidé tato rizika hodnotí jinak. (Renn, 2008) 

Riziko však zároveň nemůže být zjednodušováno pouze na percepce nebo sociální 

představy (konstrukce) a je nutno připustit, že objektivní realita je součástí sociálního 

vnímání rizika.  

Úzká vymezenost technických přístupů je zároveň jeho slabinou i silnou stránkou. 

Abstrakcí jedné proměnné (fyzické škody) se přístup stává jedno-dimenzionální, ale zároveň 

univerzálním. Zjednodušením důsledků pouze na fyzické škody, jsou opomenuty ostatní 

negativní možné důsledky, ale zároveň se jedná o něco, na čem se shodnou takřka všechny 

kultury, že na tom záleží.  

2.4.2 Ekonomické perspektivy rizika 

Jedná se o koncept společenského typu, který je nejbližší přístupu technické analýzy 

rizika. Zásadním rozdílem je zde transformace fyzické újmy do subjektivního užitku 

(utility). Základní jednotkou je tak užitek, který vyjadřuje o jakou míru spokojenosti nebo 

nespokojenosti se jedná. Tento přístup je vlastní především analytikům rizika, expertům 

a osobám činícím rozhodnutí a je objektivistický.  

Změna z fyzické újmy na užitek (spokojenost) slouží dvěma účelům. Jednak lze měřit 

všechny možné negativní účinky, včetně společenských a psychologických. A jednak lze 

konečně srovnávat díky společné proměnné osobní (dis)satisfakce porovnávat rizika 

a výhody mezi s sebou navzájem. Ekonomický koncept je přístupem, který analýzu rizika 

vnímá jako součást širšího celku, kterým je analýza nákladů a přínosů. Konečným cílem je 

alokovat zdroje a maximalizovat jejich užitek. (Renn, 1992; Renn, 2008) 

Ekonomický koncept rizika vytváří konzistentní logický rámec pro situace, kde 

důsledky rozhodnutí jsou omezeny především na osobu činící rozhodnutí (ang. „decision-

maker“) Nicméně přesně toto pravidlo je velice obtížně splnitelné, protože ve většině 

případů se jedná o kolektivní rozhodnutí. Proto je nutné shrnout jednotlivé individuální 

užitky, což je zároveň skoro nemožné, protože subjektivní podstata užitku s sebou nese 
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obtíže okolo validní metody, jak shrnout všechny nebo většinu užitků do jedné společenské 

funkce. (Renn, 1992) 

Kritizován je také předpoklad, že lidé se chovají jako racionální aktéři, stejně jako, 

že jsou lidé spíše utilitariáni. Lidé však kupují a dělají věci, které pro ně nemají žádnou 

objektivní hodnotu ani přínos. (Slovic, 1987) A v případě havárií a nehod se lidé chovají 

altruisticky a mnohdy upřednostní užitek někoho jiného namísto svého, což v kontradikci 

s předpoklady zmíněnými výše. (Dynes, 1994) 

Přestože ekonomická perspektiva přináší pouze jedno-dimensionální přístup k riziku, 

tak umožňuje, aby byla rizika porovnatelná. I přesto, že často volí monetární (peněžní) 

vyjádření, které je kontroverzní jak v případě doživotních následků nebo dokonce smrti. 

Takže navzdory kritice sehrává ekonomický přístup k riziku stěžejní funkci. Poskytuje 

technické a instrumentální prostředky k měření a porovnávání užitku a ztrát možných 

alternativ rozhodnutí, umožňuje tak lepší informovanost osob činících rozhodnutí (ne však 

nutně lepší rozhodnutí). Vylepšuje technické analýzy rizika poskytnutím širší definice 

nechtěné události rozšířením o nefyzikální aspekty rizika. (Renn, 2008) 

S ohledem na tři základní otázky je ekonomický přístup k riziku založen na 

pravděpodobnostech, společenské definici nežádoucích dopadů a nakládání s těmito dopady 

jako přínosy nebo riziky. 

2.4.3 Psychologické perspektivy rizika 

Psychologická perspektiva rizika rozšiřuje subjektivní vnímání rizika o osobní 

preference ohledně pravděpodobnosti a současně se snaží vysvětlit, proč lidé nezakládají své 

rozhodování o rizicích na očekávaných hodnotách. Tento přístup je vlastní především 

expertům a laické veřejnosti.  

Jedním z výstupů výzkumu psychologických perspektiv rizika je nalezení existence 

obecně platných vzorců chování a jednání. Například, že lidé nejsou ochotni riskovat, pokud 

je v sázce příliš mnoho (něco s vysokou hodnotou), nehledě příliš na pravděpodobnost. 

A naopak jsou ochotni riskovat, pokud existuje možnost mnoho získat. 

(Kahneman a Tversky, 1986) 

Lidé tvoří strategie ohledně rizika vyvažováním těchto dvou přístupů. Snaží se tedy 

o co nejlepší (optimální) strategii tím, že se snaží o co největší užitek, ale zároveň se snaží 

co nejvíce minimalizovat možnost ztráty.  
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Dalším poznatkem jsou sklony v myšlení (angl. „biases“), které odkazují na intuitivní 

zpracování informací. Například události, které se lidem vybaví nejdříve, jsou vnímány jako 

pravděpodobnější nežli ty, které jsou mentálně „méně“ dostupné.  

Dále je nutno brát v úvahu kontext, který hraje stěžejní roli ve vytváření vlastních 

představ o riziku. Vnímání rizika se u lidí liší v závislosti na příslušnosti k sociálním nebo 

kulturním skupinám. (Slovic, 1987) 

V rámci psychologického přístupu je tak úplně jedno jak vztah dávka-účinek 

ovlivňuje realitu. Lidé reagují především na základě vlastních zkušeností, znalostí a toho, 

jak vnímají riziko. To je zároveň největší slabinou tohoto přístupu. Soustředěním se na 

osobní vnímání rizika se prudce zvyšuje obtížnost možnosti srovnávání. Pokud je to vůbec 

možné. Šíře s jakou lidé dělají svá rozhodnutí, spoléhají se na individuální heuristiku 

a vlastní znalosti, je natolik rozsáhlá, že to není (zatím) v lidských silách. Není tak skoro 

možné nalézt společného činitele, a proto nelze rizika porovnávat. (Renn, 2008) 

Z normativního hlediska znalosti osobnostních preferencí obyvatel a vnímání není 

možné převést přímo do politik (strategií, koncepcí). Kdo rozhodne, čí preference by měly 

být zvoleny jako standard? Nicméně tento přístup zrcadlí skutečnosti, o které si lidé bojí 

a které je zajímají. A jedná se velice často o přesně ty hodnoty, které technologické koncepty 

často nerozlišují a nezahrnují. (Renn, 2008) 

Tento přístup se hodí především k odkrývání obav společnosti a jejich hodnot; slouží 

jako indikátory veřejných preferencí; ukazují žádoucí životní styly a pomáhají nastavit 

strategie komunikace o rizicích. Psychologické přístupy tak mohou vytvořit mnohem 

komplexnější sadu rozhodovacích možností.  

2.4.4 Sociologické a kulturní perspektivy rizika 

Klasifikace sociologie čelí nepřekonatelnému problému, protože existuje tolik 

perspektiv, kolik je sociologů. Všechny sociologické a antropologické pohledy na rizika mají 

stejnou proměnnou, kterou je skutečnost, že lidé nevnímají svět čistě nezaujatýma očima, 

ale spíše čočkami ovlivněnými vlastními představami a zkušenostmi filtrovanými skrze 

sociální a kulturní činitele jakými jsou např. rodina, přátelé, spolupracovníci, nadřízení atd. 

Tyto přístup jsou vlastní především laické veřejnosti a části expertů, na základní úrovni také 

osobám činícím rozhodnutí. (Renn, 1992; Renn, 2008) 

Doposud se nepodařilo nalézt jednotný přístup v této oblasti. Nicméně i přesto, že 

sociologové stále nemají jasnou představu o sociologických metodách, tedy mimo extrémní 
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matematizaci, existuje mnoho taxonomických rozdělení. Rozdělení podle (Renn, 1992), 

používá dvou základních parametrů – individuální a strukturální pohled a konstruktivní 

a objektivní pohled. 

 Strukturální pohled odkazuje na skutečnost, že komplexní společenské jevy 

nemohou být vysvětleny pouze chováním jednotlivců samostatně, ale je třeba je vnímat 

v širším kontextu. Individuální pohled tvrdí opak. Objektivní pohled vnímá realitu jako čistě 

fyzikální projev, zatímco konstruktivistický považuje riziko za sociálně konstruovaný 

(v našich myslích). Na základě těchto parametrů identifikoval základní přístupy v rámci 

sociologické perspektivy rizika. (Renn, 1992) 

Racionální agent – Nejčastějšími používán v ekonomice. Každá akce je vnímána 

jako přímý záměr člověka (agenta) nebo skupiny s cílem propagovat vlastní zájmy.  

Konflikty nastávají, když zájmy jedné skupiny jsou rozporu se zájmy jiných skupin. (Renn, 

2008) 

Teorie sociální mobilizace – Soustředí se na zkoumání, za jakých podmínek jsou lidé 

ochotni něco udělat, a jaké musí být podmínky (strukturální) pro to, aby společenské skupiny 

dosáhly úspěšně svého cíle. (Renn, 2008) 

Teorie organizace – Tato teorie se zaměřuje na rutinizaci (zaběhanost) úkolů a úkolů 

a rozvrstvení zodpovědnosti ve společnosti. (Renn, 2008) 

Systémová teorie - Vnímá riziko jako součást širšího sociálního celku. Zaměřuje se 

na strukturální faktory a na tvorbu reálných a vytvářených realit. Rizikové problémy se 

vyvíjejí ve vývojovém procesu, kterým lidé a komunity ukládají své znalosti ohledně svého 

sociálního a přírodního prostředí a sdílejí jej pak s jinými společnostmi skrze komunikaci. 

(Renn, 2008) 

Neo-marxistická a kritická teorie – Vychází z teorie racionálního agenta, ale spoléhá 

na definici společenských zájmů a chování větších skupin skrze vědecké analýzy. Důraz je 

kladen na posilování společnosti a emancipaci tak, aby si lidé sami byli schopni stanovit 

přijatelnost rizika. Současné přístupy trpí krizí legitimity, protože o něm rozhodují lidé, kteří 

nenesou negativní důsledky. (Renn, 2008) 

Všechny tyto přístupy mají společnou snahu vysvětlit nebo předpovědět rozvrstvení 

nespravedlnosti a nerovnosti ve společnosti. Individualisté jako potencionální narušení 

skupinových zájmu, strukturalisté naopak jako reálný odraz světa, kde neexistuje rovnováha 

mezi těmi, kdo rozhodují a těmi, kdo nesou břímě rizika.  
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To se promítá i v ostatních přístupech, protože hodnoty jako je dobrovolnost, 

a možnost kontroly jsou aspekty objevující se v psychologických perspektivách a vyvstávají 

i v technologických.   

Sociologický přístup zahrnuje nechtěnou událost jako společensky vytvořenou 

a společensky konstruovanou veličinu. Reálné důsledky jsou vždy interpretovány skrze 

sociální zkušenosti a jsou navázané na skupinové hodnoty. Pravděpodobnost je vnímána ne 

jako matematicky stanovitelná veličina, ale především jako specifická představa skupiny 

a její vize do budoucna. Pozorovatelný svět je vnímán zároveň jako fyzický a jako sociálně 

konstruovaný.  

Tento přístup svou šíří zahrnuje jevy a hodnoty, které v předchozích přístupech 

nebyly zahrnuty. Mírnou úpravou tohoto přístupu je kulturní teorie, která namísto vědomé 

demonstrace vlastních zájmů vnímá motivaci lidí k aktivitám a chování jako určitý mind-set 

předávaný ve výchově a v rámci sociální interakce. Kulturní teorie (angl. “Grid-Group 

Theory“) podle Douglas a Wildawsky (1983) na základě míry osobně vnímané příslušnosti 

k řádu (organizace vs. chaos; angl. „grid“) a osobním preferencím k příslušnosti k širším 

společenským celkům (skupiny, komunity; angl. „group“) identifikuje pět základních 

přístupů k riziku znázorněných na obrázku 4. (Mamadouh, 1999) 
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Obrázek 4: Kulturní teorie podle (Douglas a Wildawsky, 1983) 

Je nutno konstatovat, že pokud chceme obsáhnout koncept rizika v co největší šíři, 

pak musíme usilovat o integrovaný přístup zahrnující všechny perspektivy. A to jak 

v analýzách (sloužící jako podklad pro rozhodování), tak v tvorbě bezpečnostních politik. 

Důležité je také opustit myšlenku, že lidem jde pouze o minimalizaci rizik. S riziky jsou 

spojeny také výhody (to je obecně smysl, proč některá rizika tolerujeme) a především, že 

vždy záleží na psycho-socio-kulturním kontextu.  

Jedině zahrnutím, co nejširší palety pohledů (perspektiv, konceptů) na riziko 

zaručíme s ohledem na zainteresované strany, aby v rámci komunikace o rizicích docházelo 

k porozumění a aby komunikace směrem k laické veřejnosti respektovala její pohled na 

rizika.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem této diplomové práce je analýza používaných konceptů rizika v letácích 

sloužících pro informování obyvatelstva v rámci prevence závažných havárií v ČR. V této 

části práce byly poznatky uvedené v teoretické části zjednodušeny pro účely hodnocení 

používaných konceptů v rámci informačních letáků. Tato analýza byla následně doplněna 

o kontext potřebnosti samotných informačních letáků zjištěných z výzkumu v rámci projektu 

VG20132015131 „Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel 

v rámci novelizace zákona o prevenci závažných havárií“ podpořeného Ministerstvem vnitra 

z Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010-2015 (dále jen „KOMRISK“). 

Analýza konceptů rizika v rámci komunikace o rizicích bude provedena na 

specifickém případě prevence závažných havárií v ČR, protože podle zákona č. 59/2006 Sb., 

je každý podnik, spadající do kategorie B, povinován zpracovat informační leták pro 

dotčenou veřejnost a takto bude možno na praktickém případě zhodnotit používané koncepty 

rizika v rámci komunikace o rizicích. 

3 Popis metody 

V teoretické části diplomové práce bylo zmíněno, že existují dva základní přístupy 

k vyjadřování rizika. První z nich je objektivistický, který reprezentují především 

perspektivy (koncepty) technické analýzy rizika a ekonomický přístup. Tyto přístupy jsou 

vlastní především analytikům rizika a expertům. Druhým pohledem je tzv. sociální 

relativismus, ke kterému jsou vztaženy především sociologický a kulturní přístup, doplněný 

o přístup psychologický. Tyto perspektivy jsou vlastní především laické veřejnosti a do 

určité míry také osobám činícím rozhodnutí. 

S ohledem na základní perspektivy rizika, nejčastější parametry v rámci definic rizika 

a s ohledem na vlastnosti zkoumaného materiálu bylo riziko (R) pro účely hodnocení 

zjednodušeno na funkci o třech proměnných – dopady, nejistoty a přijatelnost. Dopady 

a nejistoty jsou ukazatele odkazujícím k objektivistickým konceptům rizika, zatímco 

přijatelnost je ukazatelem odkazující konstruktivistické koncepty.  
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Zjednodušený zápis rizika pro účely analýza konceptů rizika  

 

R = f (D, N, P) 

 

kde  D = Dopady 

 N = Nejistoty  

 P = Přijatelnost 

 

V textu níže jsou podrobně popsány myšlenky stojící a zobecňující předpoklady 

stojící za volbou tohoto vyjádření rizika. 

Dopady (D) 

Tento parametr odkazuje na pozorovatelné fyzikální projevy rizik v čase a prostoru. 

V rámci hodnocení dopadů bylo sledovány kvalita popisu nebezpečí – scénář – chráněný cíl, 

tak jak je to znázorněno na obrázku 5.  

Tento parametr je reflexí především perspektivy technologické analýzy rizika 

a částečně na ekonomickou perspektivu (chybí však vyjádření a definice užitku). Jeho účel 

v rámci komunikace o rizicích je poměrně jasný. Cílem informačního letáku je informovat 

obyvatelstvo, co hrozí a jak se zachovat. To, jak se chovat, není možné pokrýt v rámci této 

práce, nicméně znalost zdroje nebezpečí, tedy toho, co hrozí, scénáře, jak může havárie 

probíhat a chráněné cíle, co bude postihnuto a do jaké míry a jak. To vše je pro rozhodování 

obyvatel nezbytně nutné.  

Pokud je někde napsáno, že látka je jedovatá, ale v obrovském množství je jiné 

sdělení než, že stopové množství látky jiné je jedovaté tak, že způsobuje nevratné poškození. 

A to i přesto, že lze tento rozdíl odbýt tvrzením, že obě látku jsou jedovaté.  

Nebezpečí je jakýmkoliv odkazem na zdroj nebezpečí, nositele nebezpečí, odkaz na 

nebezpečnou vlastnost a množství nebezpečné látky. Scénářem je rozuměn jakýkoliv popis 

průběhu havárie včetně působení na chráněný cíl. Chráněný cíl může být jak člověk, 

majetek, životní prostředí, tak také zdraví. Současně je vhodné, pokud je definováno, proč 

a jak je chráněný cíl zranitelný. Koncept hrozby, pokud bude správně interpretován, je brán 

jako kombinace nebezpečí a chráněného cíle (zdůvodnění je v textu výše).  
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Za nejhorší je považován pouze zmínění jednoho parametru (nebezpečí – scénář – 

chráněný cíl) bez bližšího komentáře nebo jeho úplná absence. Nejlepší úrovní je 

srozumitelný popis všech parametrů a jejich vzájemných vztahů. 

Hodnotící škála 

1. Chybějící popis nebezpečí.  

2. Výčet nebezpečných látek a jejich vlastností bez zdůvodnění, která vlastnost je 

nebezpečná. Ostatní parametry zmíněny druhotně. Nutno odvozovat.  

3. Explicitní popis dvou nebo více parametrů (nebezpečí – scénář – chráněný cíl) bez jejich 

bližšího propojení. Nejsou jasné souvislosti.  

4. Popis všech tří parametrů s jednoduše odvoditelnými nebo explicitně vyjádřenými 

souvislostmi. Je uvedeno jaký průběh bude možná havárie mít s ohledem na zdroj 

nebezpečí a chráněné cíle.  

5. Velmi dobře srozumitelný popis nebezpečí, chráněného cíle a scénáře, s doplňujícími 

komentáři. 

Nejistoty (N) 

Dalším hodnoceným parametrem je způsob vyjádření nejistot. Nejistoty můžeme 

v tomto případě chápat jako nejistoty vztažené ke vzniku a průběhu samotné havárie, 

a nejistoty vztažené k dopadům havárie na daný cíl. V rámci hodnocení nejsou hodnoceny 

nejistoty přítomné v modelech a přístupech použitých při analýze rizika.  

Vyjádření pravděpodobnosti je z hlediska komunikace o rizicích důležité pro 

vytvoření si představy o relevanci dané havárie. Pravděpodobnost výskytu daného jevu je 

klíčová pro posouzení jeho velikosti a v případě jevu se shodnou velikostí dopadů je toto 

jeden z hlavních parametrů pro srovnání. Jinak zní sdělení, že k úniku jedovaté látky dojde 

každých 20 let a jinak zní sdělení, že ke stejné havárii dojde jednou za 10 000 let.  

Nebezpečí Chráněný cíl 
Scénář 

Obrázek 5: Základní parametry hodnocení dopadů 
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Jedním z relevantních přístupů je deterministický, který z množných scénářů průběhu 

havárie vybírá ten nejrelevantnější, což je zpravidla ten nejpravděpodobnější. Dojde-li 

k havárii, pak je uvažováno, že vždy dojde k daným dopadům.  

Složitějším přístupem je probabilistický, který je možno hodnotit na dvou základních 

úrovních. První je pravděpodobnost s jakou bude mít havarijní jev určité dopady. Druhou 

úrovní je pravděpodobnost výskytu daného havarijního jevu. V rámci hodnocení může být 

pravděpodobnost vyjádřena pomocí frekvence. 

Nejhorším možným přístupem je nezohlednění ani deterministického, ani 

probabilistického přístupu. Jako nejlepší možný přístup k  je plně probabilistický přístup, 

který vyjadřuje nejistoty jak na straně dopadů, tak na straně výskytu daného jevu, navíc se 

srozumitelným komentářem.  

Hodnotící škála  

1. Nejistoty nejsou vůbec zmíněny. Není explicitně řečeno, který scénář je nejhorší možný. 

2. Deterministický přístup. Je zmíněno, který scénář nebo nebezpečí je považováno za 

nejzávažnější.  

3. Probabilistický přístup. Zmínění pravděpodobnosti (kvalitativně nebo kvantitativně) 

v účincích havarijních jevů na chráněný cíl.  

4. Probabilistický přístup. Zmínění pravděpodobnosti (kvalitativně i kvantitativně), že 

nastane havarijní jev s definovanými dopady. 

5. Plně probabilistický přístup. Vyjádření pravděpodobnosti, že dojde k havarijní události 

spolu s vyjádřením pravděpodobnosti, že tato událost povede k určitým dopadům. 

Přijatelnost (P) 

Jedná se o parametr integrující v sobě přístupy společenského, ekonomického 

a kulturního přístupu k riziku. Tento parametr je zaměřen na vyjádření chráněných hodnot, 

přijatelnosti rizika a jeho obrazu v očích lidí. 

Rizika, která mají definované dopady a pravděpodobnost výskytu i dopadů nejsou 

automaticky považována za přijatelné. Přijatelnost je stanovena na základě odkazu na 

standard nebo konsensus. Nejlépe konsensus široké veřejnosti.  

V rámci PZH je přijatelnost nutným předpokladem k legitimizaci existence 

průmyslového podniku v blízkosti chráněných cílů.  Nicméně přesah je mnohem širší. 
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Obecně se jedná o zasazení objektivních parametrů rizika do společenského kontextu, odkaz 

na hodnoty a hodnotový žebříček veřejnosti.  

Přijatelnost není vnímána ve smyslu společenského rizika (Ball a Floyd, 1998). Jedná 

se naopak o obecné vyjádření, proč daná rizika jsou přijatelná, případně na základě jakých 

podmínek takto bylo (a kým) rozhodnuto.  

Žádná zmínka je logicky vnímána jako nejhorší možná, zmínky o přijatelnosti 

s odkazem na standard nebo metodu jsou hodnoceny jako lepší. Nejlepší možný stav je 

zmínění, proč jsou daná rizika přijatelná s tím, že k rozhodování o přijatelnosti byli přizvání 

zástupci široké veřejnosti.  

Hodnotící škála 

1. Žádná zmínka týkající se přijatelnosti/nepřijatelnosti. 

2. Deklarace přijatelnosti/nepřijatelnosti. Odkaz na analýzu rizik bez bližšího vysvětlení. 

3. Definice, proč je riziko akceptováno. Explicitní porovnání se standardem.  

4. Diskutován vznik přijatelnosti nebo nepřijatelnosti 

5. Diskutován vznik přijatelnosti nebo nepřijatelnosti s tím, že do diskuze byla zahrnuta 

i široká veřejnost.  

 

Analýza byla provedena semi-kvantitativně. Každý z nalezených informačních 

letáků byl důkladně pročten a jednotlivé pasáže vážící se k jednomu ze tří parametrů byly 

extrahovány (pokud to bylo s ohledem na charakter textu) a opatřeny komentářem. Byl také 

zaznamenán výskyt na příslušné straně.  

Následně byl text a grafický materiál hodnocen podle škál nastavených v metodě 

hodnocení. Výsledná data byla hodnocena základními statistickými metodami, především 

byla hledána četnost výskytu jednotlivých hodnot parametrů a průměrná hodnota 

jednotlivých parametrů. Výsledné hodnoty byly také zprůměrovány pro každý kraj, ve 

kterém byl leták distribuován. Zdrojový materiál, včetně komentářů a ilustrativní přímé 

citace textu, tam kde to bylo možné a důvodné, jsou součástí elektronické přílohy č. 1. 

 

  



37 

4 Sběr dat 

Zdrojovým materiálem jsou informační letáky určené residentům v zóně havarijního 

plánování. V celé České republice existovalo k 1. 1. 2014 celkem 124 podniků, které podle 

zákona č. 59/2006 Sb., o PZH spadají do skupiny B, a proto jsou příslušné krajské úřady 

povinovány vypracovat „Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování“ jejichž 

nutný obsah je uveden ve vyhlášce č. 256/2006 o podrobnostech systému PZH. 

Tato vyhláška reflektuje (Směrnice 2003/105/ES, 2003), nicméně k 31. 5. 2015 musí 

být implementována (Směrnice 2012/18/EU, 2012), která nově upravuje povinnost 

informovat dotčenou veřejnost v okolí podniků spadajících do skupiny A podle zákona č. 

59/2006 Sb., prosazuje účast veřejnosti na rozhodování a nově je informace nutno mít 

i v elektronické podobě. Je také zmíněno, že informace musí být jasné, srozumitelné 

a v nejvhodnější formě.  

Obsah informačních letáků je explicitně uveden ve vyhlášce č. 256/2006 Sb., 

o podrobnostech systému prevence závažných havárií, který je následující:  

 
1. Identifikace objektu nebo zařízení. 
2. Identifikace krajského úřadu, včetně spolupracujících subjektů podávajících 

informaci. 
3. Jednoduchý popis výrobní činnosti a částí objektu nebo zařízení 

provozovatele. 
4. Seznam nebezpečných látek v souladu se seznamem uvedeným v návrhu na 

zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny podle § 3 zákona. 
5. Popis zdroje rizik závažné havárie, včetně potenciálních následků závažné 

havárie na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí 
a majetek v zóně havarijního plánování. 

6. Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie 
a informace o způsobu poskytování dalších informací těmto osobám. 

7. Informace o žádoucím chování osob v případě vzniku závažné havárie. Tato 
informace může být provedena jako odnímatelná část celkové informace 
a může obsahovat výtah informace z celkového informačního materiálu dle 
této přílohy. 

8. Stručný popis opatření provozovatele k omezení následků závažné havárie 
v objektu nebo zařízení provozovatele (vnitřní havarijní plán) a jeho spojení 
na složky IZS. 

9. Popis vnějšího, popřípadě krajského havarijního plánu, včetně žádoucího 
chování osob, vyžadovaného těmito dokumenty. 

10. Podrobnosti o tom, kde mohou být obdrženy další důležité informace 
v souladu s požadavky na poskytování informací podle zvláštního právního 
předpisu. 
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V práci Baudišová et al. (2013a) již byly některé informační letáky hodnoceny 

s ohledem na jejich dostupnost a aktualitu. Výsledkem bylo zjištění, že dohledatelných bylo 

pouze 43 ze 124 letáků, z čehož pouze 31 letáků bylo vytvořeno podle aktuální legislativy 

(zákon č. 59/2006 Sb.; vyhláška č. 256/2006 Sb.).  

Postup sběru zdrojového materiálu v rámci této diplomové práce byl tak proveden 

s vědomím obtížné dohledatelnosti, a proto byl postup sběru oproti práci Baudišová et al. 

(2013a) inovován. Sběr zdrojového materiálu proběhl v rámci řešení projektu KOMRISK, 

a byli do něj zapojeni i řešitelé, kteří zastávali funkce v rámci veřejné správy a HZS. Tak 

bylo dosaženo stavu, kdy bylo možno matriály získat nejen z internetu, ale i skrze osobní 

domluvu nebo jiným způsobem.  

Primárním místem sběru byly krajské úřady. Sekundárními zdroji byly weby 

podniků, HZS kraje, obcí, neziskových organizací, atd. Informační letáky byly vždy 

převedeny do elektronické podoby a pojmenovány podle klíče Písemné označení 

kraje_jméno podniku_rok vydání. Všechny dokumenty jsou součástí elektronické 

přílohy č. 2.  

Jednotlivé kraje byly opatřeny následujícím písemným označením: 

 

A - Praha 

B - Jihomoravský 

C - Jihočeský 

E - Pardubický 

H - Královehradecký 

J - Vysočina 

K - Karlovarský 

L - Liberecký   

M - Olomoucký   

P - Plzeňský   

S - Středočeský 

T - Moravskoslezský 

U - Ústecký 

Z - Zlínský 

 

Celkem bylo nalezeno 58 fyzicky dostupných letáků. Některé letáky však zahrnovaly 

v rámci jedné zóny HP více podniků. Analyzováno tak bylo celkem 74 podniků z celkových 

124, což je celkem 59,7% všech podniků. Z Karlovarského a Plzeňského kraje nebyly 

získány žádné exempláře informačních letáků. 

Podrobnější přehled fyzických materiálů, hodnocených podniků a počtu podniků 

v jednotlivých krajích, je uveden v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Souhrnná tabulka počtů sebraných materiálů 

  C B K H L T M E P A S U J Z 

Počet letáků v kraji 1 5 3 0 3 7 3 5 0 2 13 6 4 6 

Počet podniků zahrnutých do analýzy 1 5 4 0 3 7 3 8 0 2 20 10 4 7 

Počet podniků v kraji 9 12 5 2 3 12 5 14 3 2 31 13 6 7 

Procento hodnocených letáků 11,1 41,7 80 0 100 58,3 60 57,1 0 100 64,5 76,9 66,7 100 
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5 Analýza konceptů rizika 

Většina informačních letáků, jejichž cílem by měla být srozumitelnost, byla velice 

rozsáhlých. Mnohé z materiálů přesáhly 10 stran plného textu. Nejdelším segmentem 

informačního letáku byla část popisující výrobní proces látky nebo látek. Ve většině případů 

tento text neobsahoval žádnou návaznost na rizika, propojení se zdroji rizika nebo odkazem 

na nebezpečnost látky.  

Počet nadbytečných a pro laika nepochopitelných informací byl rovněž častým 

fenoménem. V tabulkách nebezpečných látek v rámci podniku byl často jen název látky, 

forma skupenství a typ H-věty. Tuto informaci lze interpretovat jako popis nebezpečnosti, 

ovšem laik tuto informaci nikdy takto neinterpretuje. Stejně tak v případě platí pro odkazy 

na typ analýzy rizika, např.: „riziko bylo stanoveno podle metody F&E Index“. Tato 

informace pro laika nemá žádnou váhu. 

Hodnocení dopadů bylo v mnoha případech nejobtížnější částí analýzy, protože 

v celém letáku se odkaz na danou látku vyskytl vícekrát, ale v jednom případě se jednalo 

o strohý popis látek, zatímco v další části již k těmto látkám byl přiřazena nebezpečnost 

anebo množství. Toto je velice nepřehledné a matoucí.  

Samostatnou kapitolou je vyjádření zóny HP, která byla přítomna v každém letáku, 

nicméně jen velmi malé procento z nich smysluplně vysvětlilo, co zóna znamená. Ve většině 

případů byl pouze citován zákon a to, že zóna musí být podle zákona stanovena.  

Terminologicky bylo riziko často zaměňováno za proces nebo část výrobního 

procesu (zásobník, potrubí, apod.). V informačních letácích, kromě pár výjimek, naprosto 

chybělo vzájemné propojení jednotlivých částí do souvislého a srozumitelného celku. 

Terminologicky letáky také reflektovaly neukotvenost jednotlivých pojmů. Termíny „zdroj 

rizika“, „následky“, „dopady“, „riziko“ byly zaměňovány mezi sebou navzájem, ale rizikem 

bylo často vnímán proces (např. plnění lahví) nebo specifická součást podniku (zásobník) a 

současně se jednalo i možný průběh havárie (požár, výbuch, atd.). 

Vyjádření pravděpodobnosti, především v případě deterministického přístupu, bylo 

v mnoha případech na hraně možnosti takovéhoto posouzení. V letáku byla daná látka 

uvedena vícekrát a popis toho, že nejhorší průběh havárie bude způsoben v případě scénáře 

nebo látky nebyl příliš častý.  
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V případě hodnocení přijatelnosti byla situace poměrně stejná. Pokud byla vůbec 

zmíněna, pak byla nejčastěji v negativní formě (rizika nejsou nepřijatelná). Nikdy však 

nebylo řečeno, proč je přijatelné.  

Základní data analýzy konceptů rizika jsou tabelovány v tabulce 2 a jejich 

interpretace je podrobně popsána níže.  

Tabulka 2: Základní výsledky analýzy konceptů rizik 

Pořadí Základní údaje Parametry hodnocení 

Průměr Pořadí 

celkem 

Pořadí 

krajské 
Kraj Rok Dopady Nejistoty Přijatelnost 

1 1 Praha 2006 3 3 1 2,3 

2 2 Praha 2006 4 3 1 2,7 

3 1 Jihomoravský 2009 3 1 2 2,0 

4 2 Jihomoravský 2006 3 1 2 2,0 

5 3 Jihomoravský 2010 4 1 2 2,3 

6 4 Jihomoravský 2006 3 1 2 2,0 

7 5 Jihomoravský 2008 3 2 2 2,3 

8 1 Jihočeský 2011 3 2 1 2,0 

9 1 Pardubický 2008 5 2 1 2,7 

10 2 Pardubický 2008 5 2 1 2,7 

11 3 Pardubický 2008 5 2 1 2,7 

12 5 Pardubický 2008 5 2 1 2,7 

13 8 Pardubický 2008 5 4 1 3,3 

14 1 Vysočina 2009 3 2 1 2,0 

15 2 Vysočina 2009 3 2 1 2,0 

16 3 Vysočina 2007 3 3 2 2,7 

17 4 Vysočina 2009 4 3 2 3,0 

18 1 Zlínský 2010 3 3 3 3,0 

19 2 Zlínský 2014 4 1 2 2,3 

20 3 Zlínský 2011 2 1 2 1,7 

21 4 Zlínský 2012 3 2 2 2,3 

22 5 Zlínský 2009 5 3 3 3,7 

23 6 Zlínský 2013 4 2 2 2,7 

24 1 Ústecký 2011 4 2 1 2,3 

25 2 Ústecký 2005 4 2 1 2,3 

26 3 Ústecký 2012 4 2 1 2,3 

27 4 Ústecký 2007 5 2 1 2,7 

28 5 Ústecký 2005 4 2 1 2,3 

29 6 Ústecký 2005 4 2 1 2,3 

30 1 Středočeský 2007 5 2 1 2,7 



42 

 

Pořadí Základní údaje Parametry hodnocení 

Průměr Pořadí 

celkem 

Pořadí 

krajské 
Kraj Rok Dopady Nejistoty Přijatelnost 

31 2 Středočeský 2008 5 2 1 2,7 

32 3 Středočeský 2008 5 2 1 2,7 

33 4 Středočeský 2014 4 2 1 2,3 

34 5 Středočeský 2004 5 2 1 2,7 

35 6 Středočeský 2009 3 3 2 2,7 

36 7 Středočeský 2005 3 2 1 2,0 

37 8 Středočeský 2005 4 3 2 3,0 

38 9 Středočeský 2005 3 3 2 2,7 

39 10 Středočeský 2009 3 3 2 2,7 

40 18 Středočeský 2005 3 2 1 2,0 

41 19 Středočeský 2004 4 3 2 3,0 

42 20 Středočeský 2005 3 3 2 2,7 

43 1 Karlovarský 2010 4 2 2 2,7 

44 2 Karlovarský 2006 3 2 1 2,0 

45 3 Karlovarský 2006 3 2 1 2,0 

46 1 Liberecký 2011 2 1 1 1,3 

47 2 Liberecký 2008 2 1 1 1,3 

48 3 Liberecký 2008 2 1 1 1,3 

49 1 Olomoucký 2013 2 2 1 1,7 

50 2 Olomoucký 2013 5 2 1 2,7 

51 3 Olomoucký 2013 5 2 1 2,7 

52 1 Moravskoslezský 2012 5 2 1 2,7 

53 2 Moravskoslezský 2011 5 2 1 2,7 

54 3 Moravskoslezský 2010 4 2 1 2,3 

55 4 Moravskoslezský 2010 4 2 1 2,3 

56 5 Moravskoslezský 2013 5 2 1 2,7 

57 6 Moravskoslezský 2013 4 2 1 2,3 

58 7 Moravskoslezský 2013 4 2 1 2,3 

 

Ze základního souboru dat vyplývá, že průměrná hodnota parametru dopady byla 

3,8 (viz graf 1). Nejčastější hodnotou byla hodnota č. 3, což znamená, že nejvíce letáků 

používalo explicitní popis dvou nebo více parametrů (nebezpečí – scénář – chráněný cíl) bez 

jejich bližšího propojení.  

Mezi další četné hodnoty patřily hodnoty č. 4 a č. 5. Celkem 18 letáků mělo uvedeno 

popis všech tří parametrů s jednoduše odvoditelnými nebo explicitně vyjádřenými 

souvislostmi. A bylo také uvedeno, jaký průběh bude možná havárie mít s ohledem na zdroj 
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nebezpečí a chráněné cíle. Celkem 16 letáků mělo uvedený popis velmi dobře srozumitelný 

a vhodně okomentovaný. V žádném z letáků nebylo chybně nebo vůbec definováno 

nebezpečí.  

   

 

Graf 1: Četnost výskytu hodnot parametru dopady 

Parametr dopady byl nejlépe hodnocen v Pardubickém a Moravskoslezském kraji. 

(vit graf 2) Nejhůře na tom byl Liberecký kraj, kde snahou o co nejméně textu zároveň byly 

vynechány zásadní informace. Ovšem stejný přístup v případě Moravskoslezského kraje 

neznamenal ztrátu validity informací o dopadech.   

 

Graf 2: Průměrná hodnota parametru dopady v jednotlivých krajích 
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Oproti dopadům byla průměrná hodnota nejistoty výrazně nižší. Průměrná hodnota 

tohoto parametru byla 2,1 (viz graf 3) a nejčetnější hodnotou vyjádření nejistot byla hodnota 

2. To znamená, v oblasti vyjadřování nejistot výrazně převažuje deterministický přístup.  

Deterministický přístup vyjádření nejistot byl uveden celkem v 38 letácích. Celkem 

9 letáků vůbec nerozlišovalo mezi nejhoršími scénáři, a proto byly hodnoceny nejhůře. Míra 

pravděpodobnosti dopadů havarijního jevu byla uvedena v celkem 9ti letácích. Pouze jeden 

leták uvažoval pravděpodobnost výskytu havarijního jevu. Žádný z letáků nepoužil plně 

probabilistický přístup.  

 

Graf 3: Četnost výskytu hodnot parametru nejistoty 

S ohledem na hodnocené kraje na tom bylo nejlépe hlavní město Praha. Bližší 

vyjádření nejistot bylo uvedeno v letácích krajů Vysočina, Středočeského a Pardubického 

kraje. Nejhůře byla nejistota vyjádřena v Libereckém a Jihomoravském kraji. Z grafu 4 je 

však patrné, že většina informačních letáků používala deterministický přístup.  
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Graf 4: Průměrná hodnota parametru nejistoty v jednotlivých krajích 

Nejnižší průměrné hodnocení měl parametr přijatelnost. Průměrná hodnota 

parametru přijatelnost byla 1,4. Převažující většina letáků (celkem 38) vůbec přijatelnost 

nebo nepřijatelnost nezmiňovala, byla tedy hodnocena hodnotou 1, (viz graf 5) a pokud byla 

přijatelnost zmíněna, pak bylo pouze deklarováno, zda riziko v daném podniku je nebo není 

přijatelné.  

Pouze dva letáky blíže specifikovaly přijatelnost explicitním odkazem na standard, 

ale ani jeden nediskutoval, proč je riziko přijatelné ani nezohlednil (v textu) připomínky 

veřejnosti.  

 

Graf 5: Četnost výskytu hodnot parametru přijatelnost 
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Nejlépe byly hodnoceny s ohledem na přijatelnost informační letáky ve Zlínském 

kraji (viz graf 6). Především proto, že jeden z letáků jako jediný prokazatelně odkazoval na 

standard a definoval, o který se jednalo, čímž byl hodnocen hodnotou 3. Nad rámec průměru 

byly hodnoceny kraje Jihomoravská, Karlovarský a Středočeský.  

 

Graf 6: Průměrná hodnota parametru přijatelnost v jednotlivých krajích 

Z průměrných hodnot všech výsledků hodnocení jednotlivých parametrů v grafu 7 je 

velmi dobře patrné, že dopady jsou v informačních letácích popsány výrazně lépe nežli 

ostatní parametry. Přijatelnost je naopak hodnocena velice nízko.  

 

Graf 7: Průměrné hodnoty jednotlivých parametrů 
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Závislost průměrné hodnoty na jednotlivých krajích (viz grafu 8) ukazuje, že nejhorší 

úroveň vyjádření rizika jsou v Libereckého kraji. Úroveň vyjádření rizika v informačních 

letácích ostatních krajů jsou poměrně shodné.  

 

Graf 8: Průměrná hodnota všech parametrů v závislosti na kraji 

Z tabulky 3, kde jsou zobrazeny četnosti výskytu jednotlivých hodnot, je však nejlépe 

zřetelný příklon k technologické perspektivě vyjadřování rizika, která uvažuje především 

objektivní a měřitelné projevy rizika. Je zřetelné, že počet letáků hodnocených od 3 do 5 je 

přibližně stejný. Nicméně již v případě nejistot je úroveň vyjádření mnohem nižší a ve 

většině případů prosazuje deterministický přístup. Přijatelnost je pak z většiny buďto 

naprosto opominuta nebo pouze zmíněna její existence. 

Tabulka 3: Četnost výskytu hodnot u informačních letáků 

Hodnota Dopady Nejistoty Přijatelnost 

1 0 9 38 

2 5 36 18 

3 19 12 2 

4 18 1 0 

5 16 0 0 

 

Vyplývá tak jasně, že v informačních letácích výrazně převažuje technický pohled 

na riziko vlastní expertům a analytikům rizika, zatímco společenský pohled potřebný pro 
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v informačních letácích v rámci PZH v ČR nereflektují potřeby příjemců a jedná se tak 

o jeden z parametrů, který může způsobovat nižší efektivitu komunikace o rizicích.  

Téma efektivity procesu komunikace o rizicích a vliv formy a obsahu informačních 

letáků bylo předmětem řešení projektu řešení projektu KOMRISK. S cílem posoudit míru 

informovanosti obyvatel s ohledem na znalosti reakce na reálné typy rizik a s cílem 

identifikovat postoje veřejnosti k procesu komunikace o rizicích bylo provedeno 

celorepublikové dotazníkové šetření. Veškeré výsledky tohoto šetření jsou uvedeny v práci 

(Řeháček et al., 2014). 

Celkem bylo testováno pět výzkumných hypotéz od povědomí veřejnosti o rizicích 

ve svém okolí po úroveň důvěry v instituce. Z hlediska cíle této diplomové práce je důležitá 

hypotéza č. 3, která zněla: „Informační leták je dostatečným zdrojem informací pro širokou 

veřejnost“.  

Hypotéza byla považována za potvrzenou, pokud alespoň 50% respondentů 

prohlásilo, že informační leták někdy viděli a že je pro ně žádaným informačním médiem. 

Informační leták byl respondentům ukázán ve fyzické podobě, a pokud tvrdili, že jej někdy 

viděli, pak byli požádání, aby alespoň rámcově zopakovali nebo popsali jeho obsah.  

Dotazníkové šetření bylo provedeno metodou survey s proškolenými dotazovateli. 

Na základě pěti hypotéz byl zpracován dotazník. Dotazník obsahoval celkem 18 otázek, 

které byly buďto jako výběr z možností, otevřených otázek a otázek škálovaných. Čtyři 

otázky byly zaměřeny na demografické charakteristiky, jmenovitě se jednalo o věk, pohlaví, 

zaměstnání, a zda respondent nebo někdo z jeho příbuzných je zaměstnancem podniku, 

v rámci jehož zóny HP bylo šetření prováděno.  

V rámci České republiky byly hledány všechny podniky, které měly potenciál pro to, 

aby v jejich zóně HP bylo minimálně 400 osob. Minimální počet respondentů pro jednotlivé 

kraje byl 100. Podmínku dostatečně široké zóny HP nesplnilo celkem 5 krajů. Dotazníkové 

šetření tak bylo provedeno v 9ti krajích ČR.  

Respondenti bylo vybírání tak, aby bylo zastoupen dostatečný reprezentativní vzorek 

podle aktuálního censu. Respondenti byli residenti v zóně HP starší 18ti let. Sběr dat probíhal 

od září do listopadu roku 2013.  

Celkový počet respondentů byl 1067. Z toho, pouze 4% respondentů potvrdilo, že 

leták používá jako zdroj informací ohledně rizik v zóně HP. Následně jim byla položena 

otázka, zda někdy viděli informační leták podniku, v jehož zóně se nacházejí. Tento leták 
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jim byl fyzicky ukázán. Pouze 16% procent respondentů odpovědělo na tuto otázku kladně, 

78% odpovědělo, že si nejsou jistí, zda jej někdy viděli nebo ne a 7% odpovědělo, že jej 

nikdy nevidělo.  

Z 16ti procent respondentů, kteří tvrdili, že leták někdy viděli si jej ponechalo pouze 

30% a 87% potvrdilo, že leták jako zdroj informací o rizicích v jejich okolí nepoužívá 

a nepoužívalo.  

Následná série otázek byla zaměřena na to, jaké zdroje informací (komunikační 

média) respondenti používají a jaké by používat chtěli. Na grafu 9 je zobrazeno, že 

nejčastějšími odpověďmi byl internet, včetně sociálních sítí, TV, rádio, jiné zdroje jako jsou 

informace od IZS, úřadů, apod., od rodiny a přátel. Leták jako zdroj informací byl hodnocen 

jako jeden z nejméně používaných zdrojů.  

 

Graf 9: Využívané zdroje informací 

Další otázka byla zaměřena na to, jaké informační zdroje respondenti preferovali. 

Nejčastější odpovědí byl internet a informační leták. Další preferované zdroje viz graf 10. 

Celkem 35% respondentů nechtělo žádné další informace. Současně však 65% respondentů 

by uvítalo více informací ohledně rizik, jmenovitě o Popis reálného rizika, Specifikaci 

nejrizikovějších oblastí, možné následky rizik, přesný popis jak se zachovat v případě 

havárie doplněný listem vybavení, které potřebují.  

0

100

200

300

400

500

600

700



50 

 

 

Graf 10: Preferované zdroje informací 

S ohledem na podmínky potvrzení hypotézy je nutno konstatovat, že informační leták 

neslouží v současné podobě jako dostatečný zdroj informací pro širokou veřejnost. Přesto je 

leták spolu s internetem vyžadovaným zdrojem. To je navíc v souladu se 

směrnicí 2012/18/EU (2012), která vyžaduje informace jak v tištěné, tak v elektronické 

podobě.  

Ve výsledku to znamená, že v současné době informační leták neslouží efektivně 

svému účelu a jedním z parametrů, proč tomu tak je, je nevhodně zvolená forma vyjadřování 

rizika, která prosazuje objektivistické koncepty na úkor konceptů konstruktvistických, které 

jsou pro příjemce sdělené – laickou veřejnost – nejvhodnější.  
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6 Diskuze 

Základním východiskem pro tuto práci je rozpor mezi objektivistickým 

a subjektivistickým pohledem na riziko. V teoretické části práce je argumentováno, že 

objektivistický pohled je vlastní expertům, zatímco konstruktivistický je vlastní především 

laické veřejnosti.  

Praktická část práce následně potvrdila, že koncepty rizika v informačních letácích 

jsou výrazně více objektivistické, což je v rozporu s jejich cílem a tím je informovat nejlepší 

možnou formou příjemce sdělení, což jsou zástupci laické veřejnosti. Navíc díky 

provedenému dotazníkovému šetření víme, že informační leták jako celek neslouží svému 

účelu. Vyjádření rizika může být faktorem, který toto ovlivňuje. Ale z žádné z těchto analýz 

není možné zjistit, do jaké míry je použití konceptů rizika zodpovědné za nepoužívání 

informačních letáků.  

Sjednocení jednotlivých konceptů rizika není kosmetickou úpravou. Nejde o zmínění 

jedné nebo více proměnných, jde o kvalitativní změnu, která vyžaduje hlubší porozumění 

jak samotnému riziku, tak především hodnotám, postojům a názorům laické veřejnosti.  

Na jedné straně tak stojí funkční systém, který z pohledu legislativy je formálně 

i obsahově naprosto v pořádku. Nicméně na straně druhé stojí účel a smysl jednotlivých 

nařízení. Kdy formální obsah letáků není dán sám pro sebe, ale s cílem zvýšit informovanost 

veřejnosti vystavené zvýšeným rizikům, protože se nacházejí v blízkosti průmyslových 

podniků.  

Je však možné vyžadovat po analyticích rizika a expertech, aby brali v potaz všechny 

možné úhly pohledu, když jejich účel v rámci celého procesu je být expertem a tudíž 

transparentně komunikovat objektivistický pohled na rizika? Stejně však není možné chtít, 

aby osoba činící rozhodnutí měla povědomí o všech možných dopadech, a ve stejném duchu 

nelze chtít po laické veřejnosti, aby se dovzdělávala ve věcech, pro které jsou experti 

a kterými se živí analytici rizika.  

Proto je důležité, aby v rámci komunikace o rizicích v rámci celého procesu byli 

zapojeni všechny zainteresované strany nebo jejich zástupci. Zůstane tak zachována nejen 

legitimita procesu, ale jedině tak mohou být akceptovány všechny úhly pohledu. Laická 

veřejnost potřebuje, aby riziko bylo vyjádřeno jednoduše a v kontextu, který nevyžaduje 

žádné nové znalosti a který je jim blízký. Je důležité zmínit nejistoty, které se k riziku vážou 



52 

 

a zda riziko je nebo není přijatelné. Stejně, ale potřebují znát jaké dopady riziko v případě, 

že se něco stane, bude mít. Což jsou informace, které analytici, experti a osoby činící 

rozhodnutí mají k dispozici.  

Oba pohledy jsou správné, ale není správné prosazovat je jeden bez druhého. Striktně 

konstruktivistický pohled na riziko také nedává žádný smysl. Jednotlivé koncepty 

(perspektivy) rizika vždy slouží svému účelu a co mají všechny společné je snaha o větší 

bezpečnost. A cestou není výběr jednoho pohledu na úkor ostatních, ale zohlednit co nejširší 

paletu těchto konceptů. 

Svět, ve kterém žijeme, není statický a stejně jako se mění naše znalosti, tak se mění 

společenské prostředí, posouvají se hodnoty, mění se preference. To, co bylo dostačující 

před několika lety, nemusí dostačovat teď. Je proto nutné kontinuálně podporovat proces 

takové komunikace o rizicích, která zapojuje co nejširší paletu zainteresovaných stran a tak 

zohlední co nejširší paletu konceptů rizika.  
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Závěr 

Komunikace o rizicích je velice specifickou částí procesů řízení rizik. V rámci 

komunikace o rizicích spolu vzájemně komunikují všechny typy zainteresovaných stran, ať 

již se jedná o osoby činící rozhodnutí, analytiky rizika, experty nebo laickou veřejnost. 

Každý z těchto zainteresovaných stran přistupuje k riziku odlišně a od toho se odvíjí také 

preferované koncepty rizika. 

Existuje zásadní rozpor mezi koncepty rizika vhodnými pro experty a koncepty 

vhodnými pro laickou veřejnost. Experti a analytici rizika preferují objektivistický pohled, 

který upřednostňuje ty aspekty, které jsou svázány s fyzikálními projevy světa okolo nás. 

K vyjádření rizika je velmi často potřebná znalost teorie pravděpodobnosti a vědeckých 

metod obecně. Druhým pohledem, vlastním spíše pro osoby činící rozhodnutí a laickou 

veřejnost, je tzv. konstruktivistický pohled. Jedná se o pohled, který riziko asociuje 

s vlastními zkušenostmi, představami a pocity.  

Cílem této práce bylo posouzení převažujících konceptů rizika v rámci komunikace 

o rizicích v letácích sloužících pro informování obyvatelstva v rámci prevence závažných 

havárií v ČR. Tato analýza byla provedena na specifickém případě informačních letáků 

v rámci prevence závažných havárií v České republice. Příjemcem sdělení v informačních 

letácích je laická veřejnost žijící nebo dlouhodobě pracující v zóně HP, ale odpovědnou 

institucí za tvorbu a distribuci letáků je krajský úřad – osoby činící rozhodnutí – na základě 

podkladů poskytnutých experty a analytiky rizika. Cílem je tedy v přeneseném významu 

posouzení toho, zda je konečná informace – informační leták – přizpůsoben potřebám 

příjemců.  

Z výsledků analýzy konceptů rizika doplněné o dotazníkový průzkum vyplývá, že 

informační leták v současné podobě neslouží dobře svému účelu. Koncepty objevující se 

v informačním letáku jsou výrazně více objektivistické než konstruktivistické. Jednoduše 

řečeno jsou příliš technické a jen v malé míře popisují riziko tak, aby bylo pochopitelné pro 

laickou veřejnost. Výsledkem je stav, kdy méně než 4% obyvatel informační leták používá, 

či o něm dokonce ví.  

Informační leták však je hned po internetu nejžádanější formou informačního média. 

Pro účely zvýšení bezpečnosti je tak důvodné zaměřit se blíže na ty koncepty rizika, které 

jsou pro příjemce sdělení – laická veřejnost, široká veřejnost. Jedině spojením současného 
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přístupu s přístupy společenskými lze zajistit efektivnější komunikační proces a zároveň lépe 

plnit závazek volného přístupu k informacím.  

Je proto důležité, aby v rámci procesu komunikace o rizicích vždy na prvním místě 

stála snaha o vzájemné porozumění, což v případě informačních letáků určených obyvatelům 

v zóně havarijního plánování znamená, že budou prosazovány takové koncepty rizika, které 

jsou zasazeny do společenského kontextu. 

Diplomová práce byla vypracována v rámci projektu VG20132015131 „Zefektivnění 

komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci novelizace zákona 

o prevenci závažných havárií“ podpořeného Ministerstvem vnitra z Programu 

bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010-2015. 
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