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Abstrakt 

Hadáček L., Využití fuzzy logiky pro studii bezpečnostních hrozeb a rizik fyzické 

ochrany, Disertační práce, Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2015, 95 s. 

 

V disertační práci se zabývám odhadem bezpečnostního rizika s využitím pravidel 

fuzzy logiky. Teorie fuzzy logiky nabízí možnost matematicky modelovat význam 

podmíněných vágních výroků. Přibližnou logickou dedukcí je možné vyhodnotit hodnotu 

rizika.  

Pravidla typu IF-THEN jsou svojí strukturou blízká vyjadřování člověka. Hodnoty 

rizika zjištěné přibližnou logickou dedukcí umožní optimalizovat opatření fyzické ochrany 

objektu. Bezpečnostní charakteristiky aktiva jsou určující pro stanovení bezpečnostního 

rizika.  

Stanovení bezpečnostního rizika je provedeno na třech vzájemně provázaných 

úrovních. V nejnižší úrovni vstupují do logické struktury rizikový profil, zranitelnost 

a hodnota aktiva. Na střední úrovni je odhadnuta pravděpodobnost ztráty a velikost 

následku. Výsledné bezpečnostní riziko je odhadnuto ze vztahu mezi pravděpodobností 

ztráty a následkem na nejvyšší úrovni. 

Navržená logická struktura není uzavřena. Ke stanovení vstupních hodnot je 

možné využít další kvantitativní nebo kvalitativní analytické metody, jejichž výsledky je 

možné ohodnotit jazykovými výrazy. 

Klíčová slova: fuzzy logika; IF-THEN pravidla; jazyková proměnná; security 

rizika; zranitelnost; 
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Abstract 

Hadáček L., The use of fuzzy logic for the security threats and physical protection 

risks study, Dissertation work, Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, 95 p. 

 

The dissertation deals with the estimation of the security risk by the means of 

fuzzy logic rules. The theory of fuzzy logic offers the opportunity to mathematically 

model the importance of contingent vague statements. The risk value is possible to 

evaluate by approximate logical deduction.  

Structures of IF-THEN rules are close to the expression of people. Risks values 

identified by an approximate logical deduction allow to optimize measures of an object 

physical protection. The security assets characteristics are determining for the security risk 

calculation. 

Security risk estimation is carried out on three interrelated levels. At the lowest 

level, enter the logical structure an attractivity, vulnerability and asset value. At secondary 

level, the probability of loss and the size effect is estimated. The resulting security risk is 

estimated from the relationship between the probability of a loss and an impact at the 

highest level. 

The proposed logical structure is not closed. The input values is possible to 

determine by mean any other quantitative or qualitative analytical methods which results 

shall be evaluated by lingustics expressions. 

Key words: fuzzy logic; IF-THEN rules; linguistic variable; security risks; 

vulnerability;
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Úvod 

Systém fyzické ochrany integruje personál, procedury a zařízení k ochraně aktiv 

a zařízení před krádežemi, sabotážemi a jinými úmyslnými útoky [5]. Vlastností systému 

fyzické ochrany je odrazení, zpoždění, detekce a přerušení postupu neoprávněné osoby 

k chráněnému zájmu umístěnému v bezpečnostní zóně posuzovaného objektu. Opatření 

umožňují regulovat pohyb osob, majetku a informací přicházejících nebo opouštějících 

organizaci.  

Různými oblastmi bezpečnosti se zabývají orgány státní správy a samosprávy 

a společností ve svých interních dokumentech. V zákonech jsou uloženy povinnosti 

realizovat ochranu aktiv vzhledem k jejich účelu. Požadavky na nastavení systému fyzické 

ochrany vychází z bezpečnostního posouzení.  

Bezpečnostní rizika jsou součástí všech rizik organizace. Bezpečnostní posouzení 

je zpravidla založeno na technických analýzách, ze kterého nevyplývá hodnota rizika. 

Výsledkem jsou údaje umožňující rozhodnout o významnosti bezpečnostních rizik a tím 

stanovit priority jejich ošetření. Použití konkrétní analytické metody závisí na účelu 

analýzy. Výsledek analýzy je závislý na vstupních údajích. Velmi obtížné je zpracovat 

posouzení při neúplnosti vstupních údajů. Expertní odhad vstupních údajů je 

optimalizován větším počtem expertů nebo požadavky na jejich erudici. Chybí specifický 

analytický postup bezpečnostního posouzení, kterým by bylo možné určit hodnotu rizika 

z nepřesně zadaných vstupních hodnot. Z uvedeného nedostatku vyplynul hlavní cíl 

disertační práce a pracovní hypotézy. 

1.1 Cíl disertační práce a pracovní hypotézy 

Cílem disertační práce je navrhnout vztahy mezi vstupními proměnnými pro 

stanovení hodnoty rizika ve fyzické ochraně prostřednictvím IF-THEN pravidel 

fuzzy logické dedukce. Navržená pravidla aplikovat v procesech posouzení 

bezpečnostních rizik fyzické ochrany. 

Cílem práce není vytvářet návrhy způsobů ošetření rizik. 
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Jako pracovní hypotézy jsem si stanovil: 

A) Ke stanovení hodnoty rizika působení negativní události na aktivum, v kontextu 

fyzické ochrany, jsou vstupními proměnnými pravděpodobnost a následek. 

B) Pro stanovení hodnoty rizika není možné použít vztah ZNPR  , kde R je 

riziko, P je pravděpodobnost, N je následek a Z je zranitelnost [48]. 

1.2 Stanovení vedlejších cílů 

K potvrzení nebo vyvrácení pracovní hypotézy a dosažení hlavního cíle jsem si 

stanovil dílčí cíle: 

1) Analýzou právních a technických norem zjistit obecně používanou terminologii 

a očekávání z výsledků bezpečnostní analýzy, 

2) Navrhnout řešení k stanovení rizika s využitím fuzzy přibližné logické dedukce, 

3) Zapracovat nový způsob stanovení rizika do postupu posouzení bezpečnostního 

rizika, 

4) Ověřit návrh nového způsobu stanovení rizika případovou studií.  

1.3 Metody zpracování disertační práce 

Disertační práce byla zpracována s využitím obecně teoretických metod řešení 

vědeckých prací. V procesu zpracování práce jsem využil metody: 

a) Analýza 

b) Syntéza 

c) Komparace  

d) Indukce  

e) Dedukce  

f) Analogie  

Významnou metodou vědeckého přístupu při zpracovávání disertační práce byla 

metoda analýzy. Zkoumaný objekt jsem myšlenkově rozložil na dílčí složky. Tuto 

vědeckou metodu jsem využil v souvislosti s vyhodnocením právních předpisů, 

technických norem, vědeckých publikací a zkušeností odborné veřejnosti ve vztahu 

k analýze rizik fyzické ochrany. 



- 13 - 

Metodu syntézy jsem v práci aplikoval ve spojování výsledků jednotlivých úkolů 

do výsledného řešení a metodiky. K vyvození příslušných závěrů využiji tabulkový zápis 

dílčích výsledků. Při syntéze jsem sledoval podstatné souvislosti mezi jednotlivými 

složkami zkoumaného objektu. To mi pomohlo k vytváření úsudku a závěrů o zkoumaném 

objektu. 

Při návrhu IF-THEN pravidel jsem použil metody indukce a dedukce. Metodu 

indukce jsem použil při aplikaci výsledků analýz. Dedukci jsem využil při usuzování od 

obecných poznatků o riziku k jednotlivým a konkrétním poznatkům. 

Nezbytným krokem pro zpracování disertační práce byla komparace výsledků 

případové studie s výsledky dosaženými konvenční metodou analýzy. Porovnáním 

dosažených výsledků jsem zhodnotil vlastnosti nově navržené metody.  

Analogií je myšleno použití metod analýz rizik, které jsou podobné a tudíž 

použitelné na stejný případ. Analogie jsem použil v případové studii, konkrétně při návrhu 

hypotetického objektu.  

Mezi výše zmiňovanými specifickými vědeckými metodami mají zvláštní 

postavení metody a pravidla fuzzy logiky. Metody a pravidla umožňují popis vztahů mezi 

proměnnými s využitím vágních výrazů běžného jazyka.  

Při zpracování práce jsem využil zkušenosti a znalostí z oblasti fyzické ochrany 

objektů před úmyslným útokem osob. Tyto zkušenosti jsem získal při realizaci odborných 

prací v bezpečnostní praxi, účastí na řízení a řešení vědecko-výzkumných projektů a při 

práci v evropských technických standardizačních komisích. Nezbytnou součástí znalostí 

jsou poznatky nabyté v rámci doktorského studia na Vysoké škole báňské - Technické 

univerzitě Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství, při odborném vedení závěrečných 

prací studentů bakalářských studijních programů a účastí v komisích pro státní závěrečné 

zkoušky studentů bakalářských studijních programů.  



- 14 - 

2 Rešerše právních a technických norem vztahujících se 

k fyzické ochraně  

Vztah mezi Safety a Security 

V českých odborných textech je používán pojem bezpečnost, který je při překladu 

zahraničních textů využíván ve smyslu „safety“ i ve smyslu „security“. Hlavní rozdíl mezi 

oběma pojmy je v chápání úmyslu. Bezpečnostní opatření, ve smyslu „safety“, se vztahují 

k prevenci nehod, tj. předcházení neočekávaných a neplánovaných událostí. „Safety“ 

události mohou být vyvolány působením technologie nebo přírodních sil. 

Naproti tomu pojem „security“ je chápán jako ochrana nebo zajištění aktiva před 

poškozením, ztrátou nebo jinou trestnou činnost prováděnou osobou se zlým úmyslem. 

Osoba se ke svému činu rozhodla. Nejde o náhodnou událost. K jejímu uskutečnění 

využila zranitelnosti v opatřeních ochrany. V práci se zabývám „security“ hrozbami 

a riziky. 

Rozdíl mezi safety a security je i v tom, že safety události jsou zveřejňovány, aby 

se ostatní mohli poučit z chyb. Naproti tomu security incidenty se nikdo nechlubí. Jejich 

zveřejnění by mohlo mít negativní vliv na dobré jméno společnosti. V práci má pojem 

„security“ význam negativní události způsobené úmyslným jednáním člověka. 

2.1 Požadavky právních předpisů na posouzení bezpečnostních rizik 

Na evropské úrovni se ochranou objektů zabývá Směrnice o určování a označování 

kritických infrastruktur [39]. V příloze dva stanovuje zpracovat bezpečnostní analýzu, ve 

které hrozby představují možné scénáře. Posuzována je zranitelnost a možný dopad 

scénářů útoku na chráněný objekt.  

Na národní úrovni je bezpečnost objektů požadována v několika zákonech. 

V zákoně o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti [40] je 

definována personální bezpečnost, průmyslová bezpečnost, administrativní bezpečnost, 

fyzická bezpečnost, bezpečnost komunikačních a informačních systémů a kryptografická 

ochrana. Ve vyhlášce o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění 
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pozdějších předpisů [46] jsou stanovena bodová ohodnocení jednotlivých opatření fyzické 

bezpečnosti
1
 a posuzována je úroveň ochrany vzhledem k požadavkům. Žádná z hodnot 

uvedených v části 14.3.1 Tabulka bodového ohodnocení opatření fyzické bezpečnosti 

v zabezpečené a jednací oblasti nehodnotí typ útočníka, okolí objektu nebo kvalitu 

použitých nástrojů. Popis okolních objektů je uveden v Projektu fyzické bezpečnosti 

objektu. Vyhláška předepisuje způsob ochrany aktiva z pohledu jeho kategorie. Analýza 

bezpečnostních rizik je založena na porovnání realizovaných opatření s předepsanými 

opatřeními standardu kategorie chráněného aktiva. Vyhláška uvádí odkazy na technické 

normy. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve své vyhlášce [45] k provedení ustanovení 

atomového zákona [41] definuje zóny ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení. 

Hlavním cílem fyzické ochrany je zabránit neoprávněné manipulaci s jaderným 

materiálem a jadernými zařízeními, tzn. rozsah fyzické ochrany je definován s ohledem na 

chráněný předmět. Zařazuje je do kategorií střeženého, chráněného a vnitřního prostoru. 

Pro každý prostor je specifikován bezpečnostní standard technických opatření. V uvedené 

vyhlášce hrozbu představuje projektová základní hrozba. 

Zákon o prevenci závažných havárií [42] stanovuje systém prevence závažných 

havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka 

nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky 

závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek 

v objektech a zařízeních a v jejich okolí. V §14 je provozovateli objektu nebo zařízení 

uloženo zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení. V plánu fyzické ochrany 

provozovatel uvede analýzu možností neoprávněných činností a provedení případného 

útoku na objekty nebo zařízení. K tomu uvádí, jaká bezpečnostní opatření jsou 

realizovaná. Vyhláškou [47] je stanoven rozsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany 

objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B. Opatření jsou 

realizována na základě výsledků analýzy. Hrozby jsou hodnoceny z pohledu 

celospolečenské situace a vývoje mimořádných událostí. 

                                                 
1
 § 27 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
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Kybernetický zákon [43] ve své prováděcí vyhlášce [48] uvádí, že hodnocení rizik 

je vyjádřeno jako funkce, kterou ovlivňuje dopad, hrozba a zranitelnost. Potřeba provedení 

hodnocení rizik vplývá mimo jiné z politiky fyzické bezpečnosti.  

2.2 Posouzení rizika v technických normách 

Metody posouzení rizika jsou do odborné praxe šířeny prostřednictvím 

technických norem. Normy jsou vydávány na mezinárodní, evropské a národní úrovni. 

Zachycují aktuální stav poznání ve způsobech posuzování rizika v běžné praxi. Soubor 

evropských technických norem obsahuje normy doporučující obecný postup pro 

posouzení rizika a dále jsou v něm uvedeny technické normy popisující jednotlivé 

analytické metody s praktickým použitím. 

Podle normy [59], je možné jednotlivé metody posuzování rizik rozdělit do skupin: 

a) vyhledávací; 

b) podpůrné; 

c) analýza scénáře; 

d) analýza funkce; 

e) posuzování prvků řízení rizika; 

f) statistické metody. 

Například metoda FMEA (Procedure for failure mode and effects analysis), 

uvedená v technické normě [53], patří do skupiny technických norem pro analýzu funkce. 

Riziko je hodnoceno subjektivním ukazatelem závažnosti důsledku a odhadem očekávané 

pravděpodobnosti jeho výskytu v předem stanoveném časovém období, předpokládaném 

pro analýzu. Obecný vztah týkající se ukazatele potenciálního rizika R v analýze FMECA 

(Failure Mode, Effects and CriticalityAnalysis) se v některých typech analýzy vyjadřuje 

vztahem: 

PSR  x            (1) 

kde 

S  - je bezrozměrné číslo, klasifikující důsledky poruchy, 

P  - je bezrozměrné číslo, které vyznačuje pravděpodobnost výskytu z intervalu 

1,0 . Norma uvádí, že pokud je 2,0P , může být P nahrazeno číslem kritičnosti C , 

které vyjadřuje, že daný důsledek poruchy nastane. 
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Vztah (1) je používán v bezpečnostních analýzách. Způsob poruch je nahrazen 

pravděpodobností nepříznivé události.  

V části čtyři mezinárodní technické normy [54] zabývající se funkční bezpečností 

elektrických, elektronických a programovatelných elektronických bezpečnostních systémů 

je riziko vyjádřeno kombinací pravděpodobnosti a následku nějaké události vedoucí 

k usmrcení lidí; zničení majetku nebo poškození životního prostředí. 

Podle technické normy [55] je možné určit hodnotu rizika scénáře incidentů 

s ohledem na pravděpodobnost jeho uskutečnění a hodnotě aktiva.  

Tabulka 2.1 Skóre aktivum/hrozba  

Hodnota pravděpodobnosti 
Hodnota aktiva 

0 1 2 3 4 

0 0 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 5 

2 2 3 4 5 6 

3 3 4 5 6 7 

4 4 5 6 7 8 

Hodnota pravděpodobnosti je závislá na pravděpodobnosti výskytu hrozby 

a snadnosti zneužití zranitelnosti chráněného objektu. Z průsečíku hodnoty 

pravděpodobnosti a hodnoty aktiva v tabulce 2.1, je stanovena hodnota skóre aktiva.  

V normě pojednávající o bezpečnosti dodavatelského řetězce [57], není pojem 

riziko samostatně definován. Organizace se se svými riziky vypořádává prostřednictvím 

managementu bezpečnosti. Bezpečnost je vnímána jako odolnost proti úmyslným akcím, 

jejichž cílem je poškodit dodavatelský řetězec jako celek. 

Podle normy popisující management rizik [58] je riziko účinkem nejistoty na 

dosažení cílů. Účinek je kladná nebo záporná odchylka od očekáváného. Riziko se často 

vyjadřuje jako kombinace následků událostí (včetně změn okolností) a s ní souvisejících 

možností výskytu. Nejistota je stav dokonce i částečného nedostatku informací 

souvisejících s pochopením nebo znalosti a jejich následků nebo možnosti výskytu. 

Událost představuje výskyt nebo změnu určité množiny okolností. Následek je výsledek 

události působící na cíle. 

V technické zprávě [50], určené pro plánování městské výstavby, je bezpečnostní 

riziko hodnoceno z pohledu potenciálního významu hodnot a potenciálního rizika. Vztah 

obou hodnot je vložen do hodnotící matice. Zjištěný údaj udává požadované bezpečnostní 
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vlastnosti použitých stavebních prvků. Hodnocení rizik je prováděno formou 

dotazníkového šetření. Každá z odpovědí má předdefinovanou kvantitativní hodnotu. 

Technická specifikace [60], uvádějící pokyny k aplikaci poplachových 

a zabezpečovacích tísňových sytémů, realizuje bezpečnostní posouzení s ohledem na 

vnitřní vlivy, nacházející se uvnitř střežených prostor a na vnější vlivy. Velikost rizika je 

dána počtem útočníků, jejich znalostí systému fyzické ochrany a použitou sadou nástrojů. 

Uvedený postup je vhodný pro návrh sytému technické ochrany. Stupně zabezpečení jsou 

určeny v návaznosti na pojistné třídy uvedené ve směrnici České asociace pojišťoven 

P2333.  

2.3 Posouzení rizika v odborných knihách, studiích a článcích 

Směrnice pro obecné hodnocení „security“ rizik [1] k pojmu riziko uvádí, že se 

jedná o možnost ztráty důsledkem nějaké události. Zranitelnost je zneužitelnou slabostí 

systému nebo osob. Pravděpodobnost je možností, že se něco stane za jistých okolností. 

Čím více je způsobů, jak určitá událost může za daných okolností nastat, tím větší je 

pravděpodobnost, že k ní dojde. Pro efektivní posouzení pravděpodobnosti je nezbytné 

znát a rozpoznat co nejvíce okolností, které by mohly ztrátu umožnit. Hrozba je nějaká 

událost, jejímž následkem může dojít ke škodě nebo zranění.  

V knize [5] Garcia uvádí pro hodnocení rizika vztah, v němž kombinuje 

pravděpodobnosti útoku za časové období, pravděpodobnou efektivitu systému 

a závažnost události. Vstupní hodnoty se zadávají v rozsahu 1 ,0 . 

   CPPPR EA  x 1 x          (2) 

kde 

R je riziko objektu, je-li umožněn útočníkovi vstup nebo je-li možné věc ukrást, 

AP je pravděpodobnost útoku za časové období,  

EP  je pravděpodobnost efektivity systému,  

C je závažnost výskytu události 

Pravděpodobnost útoku vychází ze záznamů vedených v dokumentaci ostrahy 

objektu. Hodnota AP je vypočtena za časové období, zpravidla 1 rok nebo 5 let. 

Pravděpodobnost efektivity systému je určena z pravděpodobnosti přerušení útoku 
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a pravděpodobnosti ukončení útoku. Pokud je EP =0, tak útočník by byl jednoznačně 

úspěšný. Závažnost výskytu události určuje základní hodnotu rizika a umožňuje porovnat 

všechna rizika vzájemně. 

K zadávání hodnot v rozsahu 1 ,0 je nezbytné, aby všechny hodnoty byly 

parametrizovány formou tabulky, ve které je uveden popis rozsahu hodnot. Tento postup 

je použit v případě, kdy není možné získat přesné hodnoty jiným způsobem. Principiálně 

je riziko vypočteno jako součin pravděpodobnosti a následku. 

Podle slovníku pojmů [9] vydaného Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, 

může riziko představovat kvalitativní hodnotu nebo kvantitativní označení v souvislosti 

s kontextem. Vždy se jedná o vztah mezi pravděpodobností a následkem nějakého 

scénáře.  

2.4 Charakteristika současného stavu 

Pro řízení rizik komplexních systémů, jakým je i zajištění ochrany objektu 

systémem fyzické ochrany, je využíváno více analytických metod. K popisu rizika, 

tvořeného pravděpodobností události a následkem, je možné využít analýzy stromu 

poruchových stavů nebo strom analýzy událostí. Poznáním chování okolností, jejich 

vztahu a vlivu na komponenty rizika je důležité pro ošetření rizik, které následuje po 

posouzení rizik. 

Úroveň ochrany aktiv je možné hodnotit kvantitativně nebo posoudit kvalitativně. 

Kvalitativní přístupy posouzení ochrany jsou založeny na expertních odhadech 

hodnotitelů. Tento přístup je použit v případech, kdy není možné jednoznačně prokázat 

funkčnost použitých systémů. Pro zpřesnění odhadů jsou využívány názory expertů 

uvedené ve všeobecně závazných předpisech a technických normách. K hodnocení jsou 

využívány softwarové aplikace (např. RISKWATCH - Campus Security, RISKWATCH - 

Nuclear Power, RISKWATCH - Phys. & Homeland Security, RISKWATCH - NERC, od 

společnosti Risk Watch International develops, USA). 

Kvantitativní přístupy hodnocení bezpečnosti jsou založeny na matematických 

a statistických metodách, které pomocí měřitelných vstupních a výstupních veličin umožní 

jednoznačně prokázat účinnost, spolehlivost nebo efektivitu ochranného sytému. Mezi 
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softwarové nástroje využívající tyto metody patří například nástroj SAVI/ASSESS 

(Sandia National Laboratories, USA) [24], Sprut (ISTA, Rusko) [31], Vega-2 (Eleron, 

Rusko), Analizator SFZ (FRTK MFTI, Rusko) [14], SAPE (Korea Institute of Nuclear 

Non-proliferation and Control, Južní Korea) [29] anebo SatANO (Žilinská univerzita 

v Žiline, Slovensko) [32]. 

Pro semikvantitativní hodnocení zranitelnosti objektu je možné využít metodu 

SVA (Security Vulnerability Analysis) [10], která svým procesně orientovaným přístupem 

umožňuje provádět opakovatelné analýzy u různých typů objektů kritické infrastruktury. 

Nevýhodou metody je její založení na expertním posouzení ochranných vlastností systému 

fyzické ochrany. Tento nedostatek je možné redukovat vhodným složením pracovního 

týmu. 

Podle technické normy pro řízení rizik v bezpečnosti informací [56] je pro určení 

pravděpodobnost výskytu nepříznivé události nutné brát v úvahu: 

- u úmyslných hrozeb: motivaci, schopnosti a zdroje útočníků, atraktivita 

a zranitelnost aktiv pro případného útočníka, 

- zkušenosti a přehled minulých událostí, 

- zranitelnosti, jak jednotlivě tak v souvislostech, 

- existující opatření a jejich účinnost na snížení zranitelnosti. 

Bezpečnostní riziko je stanoveno kombinací pravděpodobnosti a následku. 

Pravděpodobnost je závislá na zranitelnosti aktiva a jeho atraktivitě pro útočníka.  

Pravděpodobnost nebo spíše možnost vzniku události může být stanovena 

s ohledem na zranitelnost aktiva. V textech, např. [47] [55], požívá pojem „zranitelnost“. 

Ve vyhlášce [47] tento pojem není blíže vysvětlen. V normě [55] je k tomuto pojmu 

uvedeno, že zranitelnost nepůsobí škodu.  

Pro předpověď bezpečnostního rizika existují měřící techniky a matematické 

modely využívající strom poruchových stavů (FTA) a strom událostí (ETA). V článcích 

autoři uvádí některé výsledky z uplatňování fuzzy logiky v klasických bezpečnostních 

analýzách určených k posuzování nehod s využitím scénářů rizika [8] [15] [25]. Autoři 

prokázali, že úspěch metody závisí na kvalitě sběru dat o selhání procesních prvků a na 

spolupráci se zaměstnanci z provozu. V článku [15] autoři uvádí, že semikvantitativní 

přístup využívá matici rizik pro hodnocení a posuzování rizik. Matice rizik je 
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mechanismus jak charakterizovat a hodnotit rizika, která jsou obvykle identifikována 

prostřednictvím jednoho nebo více multifunkčních názorů. Využitím metod ETA nebo 

FTA umožňuje vytvořit omezenou kombinaci pravidel. V ETA je využito dvoustavové 

rozhodování. Událost se stane nebo nenastane. Každá větev události je ohodnocena 

pravděpodobností. 

V americké armádě byla ke stanovení vhodných cílů v různých obměnách 

používána metoda CARVER [2]. Po jejím uvolnění pro civilní účely je aplikována 

v ochraně objektů. Jednotlivá písmena znamenají C - kritičnost, A – přístupnost, R – 

obnovitelnost, V – zranitelnost, E - vliv na obyvatelstvo a R - rozpoznatelnost. Výhodou 

metody je verifikovatelnost výsledků. 

V práci [17] autoři uvádí způsob stanovení pravděpodobnosti pro výpočet security 

rizika. Pravděpodobnost hodnotí 6 vstupními proměnnými, kterými jsou kontrola vstupu, 

bariéry proti osobám, bariéry proti vozidlům, pozorovací systémy, ostraha, reakce ostrahy 

se zbraněmi. K vyhodnocení pravděpodobnosti byla použita IF-THEN pravidla. Fuzzy 

čísla vstupních proměnných autoři hodnotili trapezoidními funkcemi příslušnosti. 

V práci [25] se autor zabýval aplikací teorie fuzzy množin pro analýzu rizika. 

Kvantitativní hodnota rizika je stanovena ze vztahu pravděpodobnosti a vypočítané 

závažnosti nebezpečí. Ke stanovení hodnoty rizika použil experty stanovená pravidla, 

vyjadřující vztah mezi vstupními proměnnými. Fuzzy čísla závažnosti mají trapezoidní 

tvar příslušnosti, fuzzy čísla pravděpodobnosti mají trojúhelníkový tvar příslušnosti. 

Výsledné fuzzy číslo rizika má trapezoidní stupeň příslušnosti. 

Silné a slabé stránky metod technické analýzy 

Každá z metod technické analýzy byla navržena pro konkrétní oblast použití. 

Hlavním důvodem jejich vzniku byla potřeba výroby. Jednotlivé techniky měly napomoci 

zefektivnit výrobní proces, měly odhalit příčiny poruch jak v procesu výroby tak i při 

používání koncových výrobků.  

Výsledek z každé analytické metody závisí na kvalitě vstupních údajů. I když 

budou výstupní hodnoty rozděleny do kvalitativních skupin např. nízká, střední, vysoká. 

Výsledná hodnota rizika je použita pro stanovení pořadí rizik, podle kterého je 

rozhodováno o jejich následném ošetření tj., přijetí vhodných opatření ke snížení hodnoty 

rizika.  
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Pojem pravděpodobnost je vnímán jako matematický výpočet možnosti vzniku 

nepříznivé události na základě předešlých zkušeností. Odhad možnosti výskytu události 

vyjadřuje stupeň pravdivosti, že nepříznivá situace nastane. Z analýzy podkladových 

materiálů např. v [51] [53] [58]. vyplývá, že nečastějším vztahem vyjadřujícím hodnotu 

rizika je: 

NPR *           (3) 

kde 

R - riziko 

P  - pravděpodobnost 

N  - následek  

V příloze č. 2 právní normy [48], je pro hodnocení rizik uveden vztah  

ZHDR **          (4) 

kde 

R - riziko 

D  - dopad 

H  - hrozba 

Z  - zranitelnost  

Vztah (4) je možné znázornit graficky. 

Obrázek 2.1 Vztah mezi hrozbou, dopadem a zranitelností 

Změnou zranitelnosti dojde ke změně hodnoty rizika, ale velikost hrozby a dopadu 

ovlivněna nebyla, jak vyplývá z obrázku 2.1,  

 

H

D

Z

RZ=1

RZ=0,1

1

0,1



- 23 - 

Každé riziko překračující akceptovatelné hodnoty musí být ošetřeno nějakým 

opatřením. Cílem implementace opatření je snížit hodnotu tolerovatelného rizika na 

akceptovatelnou úroveň. Po implementaci opatření by mělo následovat opětovné 

posouzení rizik. Hodnotu rizika po jeho ošetření je možné označit symbolem SR . 

Existuje-li pro ošetřené riziko zranitelnost Z , potom by hodnota rizika se 

zranitelností VR měla splňovat podmínku  

IVS RRR            (5) 

Jakákoliv zranitelnost Z vztahující se k posuzovanému riziku nezvyšuje hodnotu 

rizika nad hodnotu stanovenou pro počáteční riziko IR . Ošetřené riziko SR  bude mít po 

opětovné analýze hodnotu rizika se zranitelností VR , která bude v intervalu IS RR , . 

Riziko nabývá hodnot akceptovatelného, tolerovatelného a netolerovatelného rizika. Meze 

skupin rizik vychází z přístupu vlastníka k managementu rizik. 

V práci [25] je používána mapa rizik, kde na ose X jsou uvedeny hodnoty následku 

působení události a na ose Y  jsou vyznačeny hodnoty pravděpodobnosti. Příklad mapy 

rizik je uveden na obrázku 2.2. Hodnoty rizika byly rozděleny do skupin rizik i) nízkého 

rizika v rozsahu 0 – 3,ii) středního rizika v rozsahu 3.01 – 7 a iii) vysokého rizika 

v rozsahu 7.01 – 10. Např. při pravděpodobnosti 0.4 a následku 7 je hodnota rizika 2.8. 

Hodnota 2.8 patří do skupiny nízkého rizika.  

Obrázek 2.2 Mapa rizika 

Při posouzení rizik je obtížné rozhodnout, které riziko má větší prioritu. Zda mají 

být preferována rizika s větší pravděpodobností a nižším následkem nebo nižší 

pravděpodobností a vyšším následkem. Zavedený postup je pro hodnocení rizik v ochraně 
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objektů obtížně použitelný. Bezpečnostní management nemá jednoznačnou odpověď na 

základní otázku, které riziko je pro vlastníka největší. 

Na obrázku 2.3 je znázorněn průběh hodnoty rizika R při pravděpodobnost události  

Obrázek 2.3 Graf rizika, P=0,1; N= (1, 100) 

1,0nP  a hodnotě následku 100,1nN , n  je pořadové číslo události. HodnotaR  byla 

stanovena podle vztahu NPR  . Průběh funkce rizika je lineární. Pokud by hodnota 

pravděpodobnosti události P = 0, potom by tato událost uvažována nebyla. 

Obrázek 2.4 Graf rizika, P=(0, 1), N= 100 

I když je průběh výsledků hodnot rizika podobný, pro hodnocení rizik ve fyzické 

ochraně má význam pouze graf na obrázku 2.3. Hodnota majetku u uvažovaného objektu 
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je neměnná a hodnota pravděpodobnosti události je proměnná s ohledem na různé vnější 

i vnitřní okolnosti. 

Opatření fyzické ochrany nemají vliv na změnu hodnoty majetku a tím nemohou 

ovlivnit velkost ztráty. Implementace preventivních opatření a udržování jejich správné 

funkce má vliv na snížení pravděpodobnosti uskutečnění nepříznivé události. Z toho 

vyplývá, že pravděpodobnost je funkcí zranitelnosti. 

Z úvahy o neměnnosti hodnoty chráněného majetku vychází i postup pojišťoven. 

Pojistka je uzavírána na hodnotu majetku za předpokladu realizace ochranných opatření. 

Výše pojistky je stanovena i s ohledem na hodnotu spoluúčasti vlastníka majetku na krytí 

pojistné události. Pojistné podmínky mimo jiné stanovují četnost pojistné události 

v jednom kalendářním roce. 

2.5 Dílčí závěr 

Vyhodnocení výskytu klíčových slov v právních předpisech, technických normách 

a vybraných knihách, publikacích a článcích je uvedeno v tabulce 2.2, kde „A“ znamená 

uvedení klíčového slova v dokumentu. 

Security rizika tvoří samostatnou třídu rizik. Na rozdíl od safety rizik se vyznačují 

tím, že nejde o náhodné události. Vždy se jedná o úmyslný promyšlený čin jednotlivce 

nebo skupiny osob, které k uskutečnění scénáře útoku mohou využít zranitelnosti aktiva. 

Zranitelnost aktiva představuje vlastnost opatření správně působit proti postupu útočníka. 

Tabulka 2.2 Vyhodnocení klíčových slov v podkladových materiálech 

P.č. Dokument 
Klíčové slovo 

riziko pravděpod. následek zranitelnost scénář vztah mezi nimi 

1 Směrni. 114/2008 A A A A A Není matematický vztah 

2 Zák.412/2005 Sb. A - A - - Bodové hodnoty opatření v 

závislosti na vyhodnocení 
rizik 

3 Vyhl.528/2005 

Sb. 

A - - - - Vyhodnocení rizik a stupeň 

utajení utajovaných 
informací 

4 Vyhl. 144/1997 

Sb. 

A - - - Projektová 

základní 

hrozba 

Není matematický vztah 

5 Zák.59/2006 Sb. A A A - A Není matematický vztah 

6 Vyhl. 250/2006 

Sb 

- - - - =celospoleč

enská 

situace 

Není matematický vztah 

7 Vyhl.316/2014 

Sb. 

A - = dopad A =hrozba riziko = dopad x hrozba x 

zranitelnost. 

8 ČSN EN 60812 

(FMECA) 

=číslo 

priorit. 
rizika 

A =závažno

st 

=detekce - RPN=S x O xD 
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9 ČSN EN 61508-4 A A A   R=P x N 

10 ČSN ISO 28000 - - - =odolnost =akce  

11 ČSN ISO 31000 A A A - - R=P x N 

12 ČSN P CEN/TR 

14383-2 

A - - - - R=Potenciální význam x 

Potenciální riziko 

13 ČSN CLC/TS 
50131-7 

A - - - - R=počet útočníků; znalost 
systému FO; sada nástrojů 

14 ASIS Guide A =pravděpod.

ztráty 

=ztráta A =událost Čím menší počet 

zranitelností, tím menší 
pravděpodobnost ztráty 

15 Garcia A =prav.útoku 

=prav.efekti

vity systému 

 - =útok    CPPPR EA  x 1 x   

16 MAAE slovník A A A - - R=P x N 

17 CARVER    A  R=C+A+R+V+E+R 

Události v minulých obdobích a reakce na ně vytváří zkušenostní bázi. 

Zkušenostní báze nevypovídá o riziku hodnoceného aktiva v daném místě a čase. Minulé 

události se vyskytly za jedinečných podmínek platných pro jednotlivý případ.  

Pro hodnocení hrozeb je určujícím parametrem pravděpodobnost výskytu hrozby 

za časové období. Hrozba není hodnocena svojí intenzitou, ale pravděpodobností nebo 

také možností že nastane. Zranitelnost ovlivňuje pravděpodobnost vzniku útoku. 

Zranitelnost vyjadřuje vlastnost aktiva odolat scénáři útoku. Hrozbu představuje 

hodnocený scénář. Každému scénáři útoku je možné přiřadit zranitelnost, kterou by bylo 

možné využít k úspěšnému provedení útoku. Čím je počet možných uskutečnění útoků 

nižší, tím je i pravděpodobnost ztráty aktiva nižší. Má-li riziko vyjadřovat velikost možné 

ztráty aktiva, tak by vstupními proměnnými měla být pravděpodobnost ztráty a hodnota 

aktiva. 

Teorie fuzzy množin je pro analýzu rizika používána. Autoři ve svých pracech 

používají pro fuzzy čísla trojúhelníkový nebo trapezoidní tvar příslušnosti. Tento postup 

vyžaduje přesný popis IF-THEN pravidel. Průběh příslušnosti fuzzy čísel upravují 

vzhledem ke kontextu. Takto upravené průběhy stupně příslušnosti neumožňují srovnání 

výsledných hodnot rizik zjištěných pro různé kontexty. Použitý způsob stanovení stupně 

příslušnosti nemá stejný význam v jiných kontextech.  

Tento nedostatek opravuje přibližná dedukce, ve které jsou tvary funkcí 

příslušnosti extenzí všech evaluačních výrazů ve všech kontextech, a to včetně 

atomických, zkonstruovány jednotně [19]. 
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Význam pojmu riziko je vnímám s ohledem na posuzovanou oblast. Zpravidla je 

chápán jako něco negativního, co může ohrozit dosažení cílů. V některých oborech má 

pozitivní význam. Může znamenat příležitost, kterou je vhodné využít. 

 

Vyjádření k pracovním hypotézám:  

A) Ke stanovení hodnoty rizika působení negativní události na aktivum, v kontextu 

fyzické ochrany, jsou vstupními proměnnými pravděpodobnost a následek. 

Hypotéza je pravdivá. Z rešerše informačních zdrojů vyplývá, že konečná 

hodnota rizika je stanovena z hodnot pravděpodobnosti a následku. 

Pravděpodobnost ztráty aktiva je funkcí jeho zranitelnosti a rizikového profilu. 

Hodnota aktiva vyjadřuje jeho cenu nebo význam. 

B) Pro stanovení hodnoty rizika není možné použít vztah R= P  N  Z [48]. 

Hypotéza je pravdivá. Pro stanovení hodnoty rizika uvedený vztah není 

možné použít. Fyzická ochrana působí preventivně k ochraně hodnot a tím snižuje 

zranitelnost aktiva. To znamená, že ovlivňuje pravděpodobnost možné ztráty, ale 

přitom nesnižuje jejich hodnotu. Pravděpodobnost je faktorem ovlivňujícím velikost 

rizika při dané hodnotě aktiva. Pro hodnotové vyjádření rizika ve fyzické ochraně jsou 

vstupními proměnnými pravděpodobnost ztráty a hodnota aktiva, odvozené z jeho 

bezpečnostních a hodnotových vlastností.  

Z výsledku odpovědí na pracovní hypotézy vyplývá i cíl disertační práce, kterým je 

navrhnout vztah mezi vstupními proměnnými pro stanovení hodnoty rizika ve fyzické 

ochraně prostřednictvím IF-THEN pravidel fuzzy logické dedukce.  
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3 Fuzzy přibližná logická dedukce 

Ve výkladovém slovníku [3] je „fuzzy“ vysvětleno, jako tvar, který nemá přesné 

hranice nebo není dostatečně zřetelný vzhledem k rušivým vlivům. Například kontura 

krajiny je nejasná nad ránem, kdy ji pokrývá mlha. Ve stejném slovníku je heslo „fuzzy 

logika“ vysvětleno jako teoretický systém používaný v matematice, vědě o počítačích a ve 

filozofii. Teoretikům umožňuje zabývat se prohlášeními, která jsou pravdivá i nepravdivá.  

V databázi SCOPUS jsem vyhledal práce podle klíčových slov: fuzzy, risk 

assessment, security. Celkem bylo vyhledáno 569 dokumentů. Jejich zpracovatelé řešili 

problémy ve 21 oborech. Přehled oborů a procentní rozložení publikací podle oborů je 

uvedeno na obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1 Publikované dokumenty s klíčovými slovy podle oblastí 

Nejvíce článků bylo publikovaných ve strojírenství a počítačových vědách. Česká 

republika byla zastoupena jedním článkem z oblasti analýzy rizik a audity virtuálních 

infrastruktur. 

Vytvoření fuzzy logiky v širším smyslu navrhl prof. Novák v práci [21] v roce 

1995 s cílem vytvořit přesnou formální teorii. K popisu řídící strategie používá výrazy 

přirozeného jazyka, jejichž význam je obecně znám. Fuzzy logika v širším smyslu 

zahrnuje přibližnou dedukci, kterou jsem použil pro určení hodnot rizika v neúplně 

definovaném prostředí. Důvodem k jejímu použití bylo to, že přibližná dedukce je 

modelem lidského usuzování. 
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3.1 Charakteristika fuzzy logiky 

Fuzzy logika svojí schopností popsat složité systémy vágními výrazy si našla 

uplatnění v regulaci, rozpoznávání obrazců, v databázových systémech anebo v řešení 

problémů optimalizace. Pravidla fuzzy logiky umožňují řešit otázky v ekonomii, logistice 

nebo ve výrobcích jako jsou například fotoaparáty, pračky, automobily apod. 

Podnět k používání fuzzy logiky dal pan L. A. Zadeh, profesor na Univerzitě 

v Berkeley v šedesátých letech minulého století. Fuzzy množina zobecňuje klasický pojem 

množiny. Fuzzy množinu tvoří prvky patřícím k jednomu druhu, do jednoho univerza U . 

Každému prvku patřícímu do uvažované množiny je přiřazeno číslo z intervalu 1,0 , 

které vyjadřuje stupeň pravdivosti, že prvek do množiny patří.  

   1,0;              1,0:  aUxUA        (6) 

Stupeň pravdivosti je posuzován vzhledem k jádru množiny. Jádro představuje 

typický prvek (prototyp), který má stupeň příslušnosti 1)( iuA . 

V běžném životě je používána dvoustavová logika. Jednotlivým jevům je přiřazena 

hodnota 1 nebo 0, které odpovídají stavům např. zapnuto, vypnuto. Fuzzy logika rozšiřuje 

dvouhodnotovou logiku na vícehodnotovou logiku. Umožňuje vyjádřit hodnotu mezi 

dvěma běžně používanými slovními výrazy např. pravdivý / nepravdivý, ano/ne, 

velký/malý apod. nekonečným počtem pravdivostních hodnot v intervalu 1,0 , které se 

nazývají stupněm příslušnosti tvořící fuzzy množinu. To umožňuje matematicky zpracovat 

i pojmy, které jsou mezi těmito konečnými výrazy, např. téměř velký, velmi malý, zhruba 

střední apod. Přiřazeným hodnotám příslušnosti se říká fuzzy čísla. Příklad odlišnosti 

dvoustavové logiky a fuzzy logiky je uveden na obrázku 3.2. 

Obrázek 3.2 Odlišnost dvoustavové logiky a fuzzy logiky 

Obecné schéma fuzzy regulace je znázorněno na obrázku 3.3. Hlavní myšlenka 

fuzzy regulace spočívá na předpokladu, že je znám způsob řízení – regulační strategie. 
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Matematický popis systému nemusí být vždy znám. I když není znám přesný tvar funkční 

závislosti, postačuje pouze její přibližný popis pomocí množiny fuzzy IF-THEN pravidel 

v podobě, jak je používá člověk.  

Obrázek 3.3 Schéma obecného fuzzy regulátoru 

Ve standardním postupu návrhu fuzzy systému jsou identifikovány a pojmenovány 

vstupy a výstupy, pravidla příslušnosti, báze pravidel a způsob provedení defuzifikace.  

Každému podmíněnému vágnímu výroku je možné přiřadit hodnotu příslušnosti do 

nějaké množiny výrazů. Vytvořením báze pravidel jsou popsány závislosti vstupních 

a výstupních hodnot.  

Přibližná dedukce je postavena na základním pravidle lidského logického myšlení, 

které bylo popsáno už Aristotelem. Dedukce, tj. odvozování závěru, je realizována 

prostřednictvím formulí. Nejdůležitějším používaným pravidlem je pravidlo modus pones. 

Formálně je možné jej zapsat: 

B

BAA  ,
           (7) 

V tomto pravidle jsou BA  , formule. Pravidlo modus pones, říká, že pokud známe 

fakt označený formulí A a víme, že z faktu A  vyplývá fakt B , pak usoudíme, že platí fakt 

B . V klasické logice jsou v modelech zkoumány pravdivé formule, zatímco ve fuzzy 

logice jsou zkoumány formule, jejichž pravdivostní hodnota je v modelech co největší.  

Zavedení analýzy bezpečnostních rizik pomocí pravidel fuzzy přibližné dedukce 

umožní hodnotit riziko na základě logických vazeb vstupních proměnných. Pravidla 

popisující vztahy jednotlivých proměnných k výslednému riziku jsou vytvořena pomocí 

vágních výrazů běžného jazyka, tj. jazykovými proměnnými.  

Pojem jazyková proměnná zavedl L. A. Zadeh v článku [35]. Charakterizoval ji 

pomocí ));(,,, uXRUX , ve které X je jméno proměnné, U je univerzum (konečné nebo 
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nekonečný soubor hodnot), u je obecné jméno prvků U  a );( uXR  je podmnožina U , 

která představuje omezení hodnot u  v rozsahu X . 

Inferenční mechanismus 

Vstupním hodnotám je přiřazen stupeň příslušnosti do univerza vstupních hodnot 

podle báze pravidel. Inferenční mechanismus přibližné dedukce je znázorněn na 

obrázku 3.4.  

Obrázek 3.4 Inferenční mechanismus přibližné dedukce 

Podle [22] je kontext neprázdný, lineárně seřazený a ohraničený, ve kterém jsou 

stanoveny tři mezní body: i) levá hranice vL, ii) střed vS a iii) pravá hranice vR. Z toho 

důvodu je možné každý kontext v univerzu U identifikovat uspořádanou trojicí  

w = RSL vvv ,, ,    vL, vS, vR  U. 

Např. množina „Pravděpodobnost ztráty“, je definována kontextem 100,40,0 . 

Každé hodnotě v daném kontextu je možné přiřadit evaluační výraz, který o ní poskytuje 

nepřesnější informaci. Tu je možné vyjádřit stupněm příslušnosti, který je nenulový a větší 

než mez 0 = 0.9 nebo 0 =1.0. 

Čisté evaluační výrazy tvoří jazykové operátory, v tomto případě, velmi a velmi 

zhruba a atomické výrazy malý, střední a velký. Význam výrazu zůstává stejný bez ohledu 

na kontext. Stupně příslušnosti jsou vypočteny explicitními vztahy uvedenými v [19]. 

Intenzí vlastnosti, např. „malý“ )(:  FWSm , je množina reálných čísel majících 

vlastnost být malá v daném jazykovém kontextu. Extenze evaluačních výrazů daného 

kontextu jsou barevně vyznačeny v obrázku 3.4.  
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Při aplikacích fuzzy modelování zpravidla nezáleží na charakteru objektů, tj. 

nezáleží na tom, zda jde o výšky, tlaky či pozice na nějakém ukazateli. Proto bývají 

nahrazovány abstraktními objekty nebo čísly a místo konkrétního substantiva se uvádí jen 

abstraktní proměnná. Evaluační predikace má tvar 

AX  je  

kde  

X je proměnná reprezentující objekty, 

A  je evaluační jazykový výraz, např. třída odolnosti je malá 

Ve většině článků, řešících problém fuzzy logikou, je nejčastěji používá 

trojúhelníková funkce příslušnosti. Na obrázku 3.5 jsou porovnány tvary trojúhelníkové 

funkce příslušnosti, vyznačené modrou barvou, a funkce příslušnosti fuzzy přibližné 

logické dedukce.  

Obrázek 3.5 Srovnání trojúhelníkového stupně příslušnosti a extenzí vybraných evaluačních 

jazykových výrazů 

Trojúhelníková funkce příslušnosti je jednodušší na konstrukci. Funkce 

příslušnosti vychází ze vztahu 
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kde cba ,, jsou parametry fuzzy čísla. 
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 I když je výpočet extenzí čistých evaluačních výrazů složitější, jejich průběh 

přesněji vyjadřuje stupeň příslušnosti a více charakterizuje lidské uvažování. Pojem velmi 

zhruba malý v sobě zahrnuje i pojem malý. Hlavním rozdílem mezi trojúhelníkovou 

funkcí příslušnosti a funkcí příslušnosti fuzzy přibližné logické dedukce je v tom, že 

v případě odstranění některého pravidla se u přibližné logické dedukce nic vážného 

nestane, protože je pokryto výrazem se širším významem. U trojúhelníkové funkce 

příslušnosti musí dojít k úpravě pravidel a posunu funkcí příslušnosti. 

Báze znalostí 

Báze znalosti představuje úplnou informaci o regulační strategii. U jazykově 

logického postupu nepostačuje k popisu všech závislosti jedno pravidlo. Proto je zpravidla 

vytvořeno více pravidel vytvářejících jazykový popis (Language Description – LD). 

Jazykový popis je množinou  mRRLD ...1  fuzzy IF-THEN pravidel. Množiny 

mRRR ..., 21  jsou interpretační IF-THEN pravidla: 

R1 = IF X1 je A1 AND … AND Xn je An THEN Y je B1 

R2 = IF X2 je A2 AND … AND Xn je An THEN Y je B2 

-------------------------------------------------------------------------   (9) 

Rm = IF X1 je A1 AND … AND Xn je An THEN Y je Bm 

Jedno fuzzy pravidlo IF-THEN vyjadřuje lokální znalost o existenci vztahu 

vstupních proměnných. Všeobecná znalost bude reprezentována soustavou takovýchto 

pravidel. Takto sestavenými pravidly bude možné popsat vztahy okolností k riziku.  

Jazykový popis je tvořen s účastí experta. Jde o postupný proces, který je podobný 

vytváření báze znalostí u expertních systémů. Jazykové popisy sestavené s použitím 

evaluačních jazykových výrazů jsou velmi výhodné, protože jsou samo vysvětlující. 

I s odstupem času je možné velmi rychle vniknout do podstaty jejich činnosti. Navíc jsou 

tyto popisy velmi robustní a dobře fungují pro dostatečně širokou škálu procesů. 

Používané evaluační jazykové výrazy je možné uspořádat z hlediska „šíře“ jejich 

významu (extenzí). Pro vybrané často používané čisté evaluační výrazy je toto uspořádání 

následující (od nejužšího nejmenšího po nejširší největší) podle [19]: 
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Výrazně malý 

Značně malý 

Velmi malý 

Malý 

Více méně malý 

Zhruba malý 

Dosti zhruba malý 

Velmi zhruba malý 

Střední 

Více méně střední 

Zhruba střední 

Dosti zhruba střední 

Velmi zhruba střední 

 

Výrazně velký 

Značně velký 

Velmi velký 

Velký 

Více méně velký 

Zhruba velký 

Dosti zhruba velký 

Velmi zhruba velký 

Matematický model sémantiky jazykových operátorů je dán funkcí 
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kde a, b, c, jsou speciální parametry splňující podmínky 

cbacba   and ]1,5.0(),1,(, . Funkce v deformuje horizont [19].  

Ladění jazykového popisu probíhá tak, že se jeden jazykový výraz nahrazuje 

jiným, a to buď přesnějším, nebo hrubším podle toho, zda je reakce fuzzy regulátoru příliš 

hrubá nebo jemná. Zároveň se může stát, že některé pravidlo je buď zbytečné, nebo může 

chybět. Není vhodné měnit současně jazykový kontext i jazykový popis. Z toho vyplývá, 

že je nutné nejprve stanovit dostatečně dobře kontext a potom upravovat jazykový popis. 

Zpravidla to probíhá tak, že je nejprve sestaven alespoň přibližný popis, přičemž kontext 

je měněn výjimečně [19].  

Defuzzifikace 

Defuzzifikace je operace, která fuzzy množině přiřadí prvek z jejího nosiče. 

)()( ASuppADEF   

Pro defuzzifikaci je ve spojení s přibližnou logickou dedukcí používaná metoda 

hladké DEE (Defuzzification of Evaluative Expresions). Důvodem je hladší průběh 

výsledné funkce. Metoda je podrobně popsána v [20]. Vychází z předpokladu, že extenze 

evaluačních výrazů jsou křivky z obrázku 3.6.  



- 35 - 

V modelu čistých evaluačních predikací jsou tvary funkcí příslušnosti extenzí 

všech evaluačních výrazů ve všech kontextech, a to včetně atomických, zkonstruovány 

jednotně. V případě atomických výrazů se rozumí, že příslušný jazykový operátor je na 

povrchové rovině prázdný, avšak z matematického hlediska má přiřazenu specifickou 

funkci  ,, cbav [19]. 

Obrázek 3.6 Schéma konstrukce extenzí čistých evaluačních predikací 

3.2 Vytvoření báze pravidel 

Báze pravidel svojí strukturou umožňuje popsat očekávaný výsledný stav s ohledem na 

hodnoty vstupních proměnných, který vychází z expertní znalosti řízeného procesu. 

Jednotlivá pravidla jsou tvořena vágními výroky, které charakterizují vlastnosti vstupních 

proměnných vzhledem ke kontextu. Pro tvorbu modelu jsem vybral evaluační jazykové 

výrazy odpovídající charakterístickým hodnotám. Jejich přehled a intenze jsou uvedeny 

v tabulce 3.1  

Tabulka 3.1 Přehled jazykových výrazů použitých v pravidlech PbLD 

Evaluační jazykový výraz Zkratka Hodnota Označení 

Malý (small) sm 10  

Zhruba malý (roughly small) ro sm 20  

Velmi zhruba malý (very rougly small) vr sm 30  

Střední (medium) me 40  

Velmi zhruba velký (very rougly big) vr bi 50  

Dosti zhruba velký (quite rougly big) qr bi 60  

Zhruba velký (rougly big) ro bi 70  

Velký (big) bi 80  

Velmi velký (very big) ve bi 90  

Výrazně velký (extremly big) ex bi 100  
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Evaluační jazykové výrazy z tabulky 3.1 jsem použil při sestavování IF-THEN 

pravidel. Extenze použitých jazykových výrazů byly vypočteny explicitními vztahy 

uvedenými v [19] pro kontext 100,40,0  a jsou znázorněny na obrázku 3.7. 

 Obrázek 3.7 Průběh evaluačních jazykových výrazů použitých v pravidlech PbLd. 

Z teoretických poznatků předcházejících kapitol jsem navrhl vstupní proměnné, 

charakterizující posuzované aktivum. Vazby vstupních proměnných a k nim přiřazených 

formulí jsou znázorněny na obrázku 3.8. 

Obrázek 3.8 Vazby pravidel pro hodnocení rizika 

Vstupní proměnné jsem uspořádal do tří hierarchických úrovní. K zápisu vazeb 

jsem použil IF-THEN pravidla fuzzy přibližné logické dedukce. Na nejnižší úrovni 

pravidla popisují hodnoty vstupních proměnných. Na střední úrovni je usuzováno 

o hodnotách pravděpodobnosti ztráty a hodnotě aktiv. Na nejvyšší úrovni je analyzováno 

riziko.  

Aktivum je pro účely bezpečnostních rizik charakterizováno viditelností, tržní 

hodnotou, scénáři útoku, opatřeními, cenou a významem. Velikost rizika je stanovena ze 

Analýza rizika

Pravděpodobnost ztráty Hodnota aktiv

Zranitelnost

Scénář útoku Cena

III. úroveň

II. úroveň

I. úroveň

Opatření

Rizikový profil

X335

&

X333 X334

Aktivum

Þ  Y32X333 is A’i X334 is B’i is C’i

& Þ  RZ21 is C’’i Z22is D’’i is Ei

& Þ  Z21Y31 is Ci Y32 is C’i is C’’i

Þ  Y31 is Ci

Význam

X336

Viditelnost Tržní hodnota

X331 is Ai

X331 X332

& X332 is Bi

X335 is Di & X336 is D’i Þ  Z22 is D’’i
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vztahu mezi pravděpodobností ztráty a hodnotou aktiv. Pravděpodobnost ztráty 21Z závisí 

na rizikovém profilu aktiva 31Y  a zranitelnosti 32Y . Rizikový profil aktiva ohodnocuje 

aktivum z pohledu útočníka. Je o něm usuzováno ze vztahu mezi viditelností aktiva 331Y  

a tržní hodnotou 332Y . 

Zranitelnost 32Y  je funkcí scénáře útoku 333Y a opatření 334Y . Scénář popisuje 

způsob provedení útoku. Opatření charakterizují úroveň, rozsah a funkčnost opatření, 

která jsou již instalována nebo budou použita pro ošetření rizik. Hodnota aktiv 22Z  je 

funkcí ceny 335X  a významu aktiva 336X . Cena aktiva je hodnocena z pohledu vlastníka, 

jak velká ztráta by mohla vzniknout při jeho výpadku. Význam aktiva vyjadřuje jeho 

důležitost pro vlastníka.  

Pravidla jsou vytvořena ve formátu pro softwarový nástroj LFLC
2
. Vybral jsem jej 

pro jeho unikátní vlastnosti. K fuzzyfikaci vstupních hodnot používá přibližnou logickou 

dedukci, ve které jsou stupně příslušnosti expertně odhadnuty. K defuzzyfikaci je použita 

metoda hladké defuzzifikace hodnotících výrazů. 

Vazby pro hodnocení rizika obsahují vazby dvou vstupních proměnných: 

a) Rizikový profil je funkcí Viditelnosti a Tržní hodnoty; 

b) Zranitelnost je funkcí Scénáře útoku a Opatření; 

c) Pravděpodobnost ztráty je funkcí Rizikového profilu a Zranitelnosti aktiva; 

d) Hodnota je funkcí Ceny a Významu; 

e) Riziko je funkcí Pravděpodobnosti ztráty a Hodnoty. 

Základní předpis pro tvorbu pravidel dvou vstupních proměnných je vztah 

iiin isYThenAisandAisIfR B      X    X 21      (11) 

kde 

nR je pravidlo a n je číslo pravidla 

21;XX  jsou hodnocené objekty, (např. pravděpodobnost ztráty a hodnota) 

iA , iB  je vlastnost hodnoceného objektu 

                                                 
2
 LFLC – Language Fuzzy Logic Controler vytvořený v Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování 

Ostravské univerzity, http://irafm.osu.cz/en/c100_software/ 
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Y  je výstupní proměnná (např. Riziko) 

Pro příklad uvádím způsob tvorby pravidel pro hodnocení rizika R podle vztahu 

(11). Vstupními proměnnými jsou pravděpodobnost ztráty a hodnota aktiva. Úplný výčet 

pravidel pro hodnocení rizika je uveden v tabulce 3.6. 

1R Když  Pravděpodobnost ztráty je  Nulová a  Hodnota aktiva je  Nulová Potom  

Riziko je  Nulové 

2R Když  Pravděpodobnost ztráty je  Malá a  Hodnota aktiva je  Malá Potom  Riziko 

je  Malé 

V tabulce 3.2 jsou uvedena pravidla pro analýzu rizikového profilu aktiva 31Y , která 

je funkcí jeho viditelnosti 331X a tržní hodnoty 332X . 

Tabulka 3.2 Pravidla pro analýzu rizikového profilu aktiva 

P.č. X331 is Ai & X332 is Bi => Y31 is Ci  
P.č. X331 is Ai & X332 is Bi => Y31 is Ci 

001 sm   ze  |  ze 

 

056 qr bi   ze  |  ze 

002 sm   sm  |  sm 

 

057 qr bi   sm  |  sm 

003 sm   ro sm  |  ro sm 

 

058 qr bi   ro sm  |  ro sm 

004 sm   vr sm  |  vr sm 

 

059 qr bi   vr sm  |  vr sm 

005 sm   me  |  me 

 

060 qr bi   me  |  me 

006 sm   vr bi  |  vr bi 

 

061 qr bi   vr bi  |  vr bi 

007 sm   qr bi  |  qr bi 

 

062 qr bi   qr bi  |  qr bi 

008 sm   ro bi  |  ro bi 

 

063 qr bi   ro bi  |  ro bi 

009 sm   bi  |  bi 

 

064 qr bi   bi  |  bi 

010 sm   ve bi  |  ve bi 

 

065 qr bi   ve bi  |  ve bi 

011 sm   ex bi  |  ex bi 

 

066 qr bi   ex bi  |  ex bi 

     

  

      

  

012 ro sm   ze  |  ze 

 

067 ro bi   ze  |  ze 

013 ro sm   sm  |  sm 

 

068 ro bi   sm  |  sm 

014 ro sm   ro sm  |  ro sm 

 

069 ro bi   ro sm  |  ro sm 

015 ro sm   vr sm  |  vr sm 

 

070 ro bi   vr sm  |  vr sm 

016 ro sm   me  |  me 

 

071 ro bi   me  |  me 

017 ro sm   vr bi  |  vr bi 

 

072 ro bi   vr bi  |  vr bi 

018 ro sm   qr bi  |  qr bi 

 

073 ro bi   qr bi  |  qr bi 

019 ro sm   ro bi  |  ro bi 

 

074 ro bi   ro bi  |  ro bi 

020 ro sm   bi  |  bi 

 

075 ro bi   bi  |  bi 

021 ro sm   ve bi  |  ve bi 

 

076 ro bi   ve bi  |  ve bi 

022 ro sm   ex bi  |  ex bi 

 

077 ro bi   ex bi  |  ex bi 
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P.č. X331 is Ai & X332 is Bi => Y31 is Ci  
P.č. X331 is Ai & X332 is Bi => Y31 is Ci 

023 vr sm   ze | ze 

 

078 bi   ze  |  ze 

024 vr sm   sm | sm 

 

079 bi   sm  |  sm 

025 vr sm   ro sm | ro sm 

 

080 bi   ro sm  |  ro sm 

026 vr sm   vr sm | vr sm 

 

081 bi   vr sm  |  vr sm 

027 vr sm   me | me 

 

082 bi   me  |  me 

028 vr sm   vr bi | vr bi 

 

083 bi   vr bi  |  vr bi 

029 vr sm   qr bi | qr bi 

 

084 bi   qr bi  |  qr bi 

030 vr sm   ro bi | ro bi 

 

085 bi   ro bi  |  ro bi 

031 vr sm   bi | bi 

 

086 bi   bi  |  bi 

032 vr sm   ve bi | ve bi 

 

087 bi   ve bi  |  ve bi 

033 vr sm   ex bi | ex bi 

 

088 bi   ex bi  |  ex bi 

    
 

  

     
 

  

034 me   ze | ze 

 

089 ve bi   ze  |  ze 

035 me   sm | sm 

 

090 ve bi   sm  |  sm 

036 me   ro sm | ro sm 

 

091 ve bi   ro sm  |  ro sm 

037 me   vr sm | vr sm 

 

092 ve bi   vr sm  |  vr sm 

038 me   me | me 

 

093 ve bi   me  |  me 

039 me   vr bi | vr bi 

 

094 ve bi   vr bi  |  vr bi 

040 me   qr bi | qr bi 

 

095 ve bi   qr bi  |  qr bi 

041 me   ro bi | ro bi 

 

096 ve bi   ro bi  |  ro bi 

042 me   bi | bi 

 

097 ve bi   bi  |  bi 

043 me   ve bi | ve bi 

 

098 ve bi   ve bi  |  ve bi 

044 me   ex bi | ex bi 

 

099 ve bi   ex bi  |  ex bi 

    
 

  

     
 

  

045 vr bi   ze | ze 

 

100 ex bi   ze  |  ze 

046 vr bi   sm | sm 

 

101 ex bi   sm  |  sm 

047 vr bi   ro sm | ro sm 

 

102 ex bi   ro sm  |  ro sm 

048 vr bi   vr sm | vr sm 

 

103 ex bi   vr sm  |  vr sm 

049 vr bi   me | me 

 

104 ex bi   me  |  me 

050 vr bi   vr bi | vr bi 

 

105 ex bi   vr bi  |  vr bi 

051 vr bi   qr bi | qr bi 

 

106 ex bi   qr bi  |  qr bi 

052 vr bi   ro bi | ro bi 

 

107 ex bi   ro bi  |  ro bi 

053 vr bi   bi | bi 

 

108 ex bi   bi  |  bi 

054 vr bi   ve bi | ve bi 

 

109 ex bi   ve bi  |  ve bi 

055 vr bi   ex bi | ex bi 

 

110 ex bi   ex bi  |  ex bi 
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V tabulce 3.3 jsou uvedena pravidla pro analýzu zranitelnosti hodnoceného aktiva 

32Y , které je funkcí scénáře  333X a opatření 334X . 

Tabulka 3.3 Pravidla pro analýzu zranitelnosti hodnoceného objektu 

P.č. X333 is A’i & X334 is B‘i => Y32 is C’i  
P.č. X333 is A’i & X334 is B‘i => Y32 is C’i 

111 sm   ze | ro bi 

 

166 qr bi   ze  |  ro bi 

112 sm   sm | me 

 

167 qr bi   sm  |  ro bi 

113 sm   ro sm | ro sm 

 

168 qr bi   ro sm  |  ro bi 

114 sm   vr sm | ro sm 

 

169 qr bi   vr sm  |  ro bi 

115 sm   me | ro sm 

 

170 qr bi   me  |  ro bi 

116 sm   vr bi | ro sm 

 

171 qr bi   vr bi  |  ro bi 

117 sm   qr bi | ro sm 

 

172 qr bi   qr bi  |  me 

118 sm   ro bi | ro sm 

 

173 qr bi   ro bi  |  ro sm 

119 sm   bi | ro sm 

 

174 qr bi   bi  |  ro sm 

120 sm   ve bi | ro sm 

 

175 qr bi   ve bi  |  ro sm 

121 sm   ex bi | ro sm 

 

176 qr bi   ex bi  |  ro sm 

 
    

  

 
 

    

  

122 ro sm   ze  |  ro bi 

 

177 ro bi   ze  |  ro bi 

123 ro sm   sm  |  ro bi 

 

178 ro bi   sm  |  ro bi 

124 ro sm   ro sm  |  me 

 

179 ro bi   ro sm  |  ro bi 

125 ro sm   vr sm  |  ro sm 

 

180 ro bi   vr sm  |  ro bi 

126 ro sm   me  |  ro sm 

 

181 ro bi   me  |  ro bi 

127 ro sm   vr bi  |  ro sm 

 

182 ro bi   vr bi  |  ro bi 

128 ro sm   qr bi  |  ro sm 

 

183 ro bi   qr bi  |  ro bi 

129 ro sm   ro bi  |  ro sm 

 

184 ro bi   ro bi  |  me 

130 ro sm   bi  |  ro sm 

 

185 ro bi   bi  |  ro sm 

131 ro sm   ve bi  |  ro sm 

 

186 ro bi   ve bi  |  ro sm 

132 ro sm   ex bi  |  ro sm 

 

187 ro bi   ex bi  |  ro sm 

 
   

 
  

 
 

   
 

  

133 vr sm   ze  |  ro bi 

 

188 bi   ze  |  ro bi 

134 vr sm   sm  |  ro bi 

 

189 bi   sm  |  ro bi 

135 vr sm   ro sm  |  ro bi 

 

190 bi   ro sm  |  ro bi 

136 vr sm   vr sm  |  me 

 

191 bi   vr sm  |  ro bi 

137 vr sm   me  |  ro sm 

 

192 bi   me  |  ro bi 

138 vr sm   vr bi  |  ro sm 

 

193 bi   vr bi  |  ro bi 

139 vr sm   qr bi  |  ro sm 

 

194 bi   qr bi  |  ro bi 

140 vr sm   ro bi  |  ro sm 

 

195 bi   ro bi  |  ro bi 

141 vr sm   bi  |  ro sm 

 

196 bi   bi  |  me 

142 vr sm   ve bi  |  ro sm 

 

197 bi   ve bi  |  ro sm 

143 vr sm   ex bi  |  ro sm 

 

198 bi   ex bi  |  ro sm 

 
   

 
  

 
 

   
 

  

144 me   ze  |  ro bi 

 

199 ve bi   ze  |  ro bi 
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P.č. X333 is A’i & X334 is B‘i => Y32 is C’i  
P.č. X333 is A’i & X334 is B‘i => Y32 is C’i 

145 me   sm  |  ro bi 

 

200 ve bi   sm  |  ro bi 

146 me   ro sm  |  ro bi 

 

201 ve bi   ro sm  |  ro bi 

147 me   vr sm  |  ro bi 

 

202 ve bi   vr sm  |  ro bi 

148 me   me  |  me 

 

203 ve bi   me  |  ro bi 

149 me   vr bi  |  ro sm 

 

204 ve bi   vr bi  |  ro bi 

150 me   qr bi  |  ro sm 

 

205 ve bi   qr bi  |  ro bi 

151 me   ro bi  |  ro sm 

 

206 ve bi   ro bi  |  ro bi 

152 me   bi  |  ro sm 

 

207 ve bi   bi  |  ro bi 

153 me   ve bi  |  ro sm 

 

208 ve bi   ve bi  |  me 

154 me   ex bi  |  ro sm 

 

209 ve bi   ex bi  |  me 

 
   

 
  

 
 

   
 

  

155 vr bi   ze  |  ro bi 

 

210 ex bi   ze  |  ro bi 

156 vr bi   sm  |  ro bi 

 

211 ex bi   sm  |  ro bi 

157 vr bi   ro sm  |  ro bi 

 

212 ex bi   ro sm  |  ro bi 

158 vr bi   vr sm  |  ro bi 

 

213 ex bi   vr sm  |  ro bi 

159 vr bi   me  |  ro bi 

 

214 ex bi   me  |  ro bi 

160 vr bi   vr bi  |  me 

 

215 ex bi   vr bi  |  ro bi 

161 vr bi   qr bi  |  ro sm 

 

216 ex bi   qr bi  |  ro bi 

162 vr bi   ro bi  |  ro sm 

 

217 ex bi   ro bi  |  ro bi 

163 vr bi   bi  |  ro sm 

 

218 ex bi   bi  |  ro bi 

164 vr bi   ve bi  |  ro sm 

 

219 ex bi   ve bi  |  ro bi 

165 vr bi   ex bi  |  ro sm 

 

220 ex bi   ex bi  |  me 

V tabulce 3.4 jsou uvedena pravidla pro analýzu pravděpodobnosti ztráty 21Z , 

která je funkcí rizikového profilu 31Y  a zranitelnosti 32Y . 

Tabulka 3.4 Pravidla pro analýzu pravděpodobnosti ztráty 

P.č. Y31 is Ci & Y32 is C‘i => Z21 is C’’i  
P.č. Y31 is Ci & Y32 is C‘i => Z21 is C’’i 

221 ze   ro sm  |  ro sm 
 

243 ze   ro bi  |  ze 

222 sm   ro sm  |  ro sm 
 

244 sm   ro bi  |  sm 

223 ro sm   ro sm  |  ro sm 
 

245 ro sm   ro bi  |  ro sm 

224 vr sm   ro sm  |  vr sm 
 

246 vr sm   ro bi  |  vr sm 

225 me   ro sm  |  vr sm 
 

247 me   ro bi  |  me 

226 vr bi   ro sm  |  vr sm 
 

248 vr bi   ro bi  |  vr bi 

227 qr bi   ro sm  |  vr sm 
 

249 qr bi   ro bi  |  qr bi 

228 ro bi   ro sm  |  vr sm 
 

250 ro bi   ro bi  |  ro bi 

229 bi   ro sm  |  me 
 

251 bi   ro bi  |  bi 

230 ve bi   ro sm  |  me 
 

252 ve bi   ro bi  |  ve bi 

231 ex bi   ro sm  |  me 
 

253 ex bi   ro bi  |  ex bi 

     
  

 
  232 ze   me  |  ro sm 
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P.č. Y31 is Ci & Y32 is C‘i => Z21 is C’’i  
P.č. Y31 is Ci & Y32 is C‘i => Z21 is C’’i 

233 sm   me  |  ro sm 
 

234 ro sm   me  |  ro sm 
 

235 vr sm   me  |  ro sm 
 

236 me   me  |  me 
 

237 vr bi   me  |  vr bi 
 

238 qr bi   me  |  qr bi 
 

239 ro bi   me  |  ro bi 
 

240 bi   me  |  bi 
 

241 ve bi   me  |  ve bi 
 

242 ex bi   me  |  ex bi 
 

V tabulce 3.5 jsou uvedena pravidla pro analýzu hodnoty aktiva 22Z , která je funkcí 

ceny 335X a významu 336X . 

Tabulka 3.5 Pravidla pro analýzu hodnoty aktiva 

P.č. X335 is Di & X336 is D‘i => Z22 is D’’i  
P.č. X335 is Di & X336 is D‘i => Z22 is D’’i 

254 sm   ze  |  sm 

 

309 qr bi   ze  |  qr bi 

255 sm   sm  |  sm 

 

310 qr bi   sm  |  qr bi 

256 sm   ro sm  |  ro sm 

 

311 qr bi   ro sm  |  qr bi 

257 sm   vr sm  |  vr sm 

 

312 qr bi   vr sm  |  qr bi 

258 sm   me  |  me 

 

313 qr bi   me  |  qr bi 

259 sm   vr bi  |  vr bi 

 

314 qr bi   vr bi  |  qr bi 

260 sm   qr bi  |  qr bi 

 

315 qr bi   qr bi  |  qr bi 

261 sm   ro bi  |  ro bi 

 

316 qr bi   ro bi  |  ro bi 

262 sm   bi  |  bi 

 

317 qr bi   bi  |  bi 

263 sm   ve bi  |  ve bi 

 

318 qr bi   ve bi  |  ve bi 

264 sm   ex bi  |  ex bi 

 

319 qr bi   ex bi  |  ex bi 

     

  

      

  

265 ro sm   ze  |  ro sm 

 

320 ro bi   ze  |  ro bi 

266 ro sm   sm  |  ro sm 

 

321 ro bi   sm  |  ro bi 

267 ro sm   ro sm  |  ro sm 

 

322 ro bi   ro sm  |  ro bi 

268 ro sm   vr sm  |  vr sm 

 

323 ro bi   vr sm  |  ro bi 

269 ro sm   me  |  me 

 

324 ro bi   me  |  ro bi 

270 ro sm   vr bi  |  vr bi 

 

325 ro bi   vr bi  |  ro bi 

271 ro sm   qr bi  |  qr bi 

 

326 ro bi   qr bi  |  ro bi 

272 ro sm   ro bi  |  ro bi 

 

327 ro bi   ro bi  |  ro bi 

273 ro sm   bi  |  bi 

 

328 ro bi   bi  |  bi 

274 ro sm   ve bi  |  ve bi 

 

329 ro bi   ve bi  |  ve bi 

275 ro sm   ex bi  |  ex bi 

 

330 ro bi   ex bi  |  ex bi 

    
 

  

     
 

  

276 vr sm   ze  |  vr sm 

 

331 bi   ze  |  bi 
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P.č. X335 is Di & X336 is D‘i => Z22 is D’’i  
P.č. X335 is Di & X336 is D‘i => Z22 is D’’i 

277 vr sm   sm  |  vr sm 

 

332 bi   sm  |  bi 

278 vr sm   ro sm  |  vr sm 

 

333 bi   ro sm  |  bi 

279 vr sm   vr sm  |  vr sm 

 

334 bi   vr sm  |  bi 

280 vr sm   me  |  me 

 

335 bi   me  |  bi 

281 vr sm   vr bi  |  vr bi 

 

336 bi   vr bi  |  bi 

282 vr sm   qr bi  |  qr bi 

 

337 bi   qr bi  |  bi 

283 vr sm   ro bi  |  ro bi 

 

338 bi   ro bi  |  bi 

284 vr sm   bi  |  bi 

 

339 bi   bi  |  bi 

285 vr sm   ve bi  |  ve bi 

 

340 bi   ve bi  |  ve bi 

286 vr sm   ex bi  |  ex bi 

 

341 bi   ex bi  |  ex bi 

    
 

  

     
 

  

287 me   ze  |  me 

 

342 ve bi   ze  |  ve bi 

288 me   sm  |  me 

 

343 ve bi   sm  |  ve bi 

289 me   ro sm  |  me 

 

344 ve bi   ro sm  |  ve bi 

290 me   vr sm  |  me 

 

345 ve bi   vr sm  |  ve bi 

291 me   me  |  me 

 

346 ve bi   me  |  ve bi 

292 me   vr bi  |  vr bi 

 

347 ve bi   vr bi  |  ve bi 

293 me   qr bi  |  qr bi 

 

348 ve bi   qr bi  |  ve bi 

294 me   ro bi  |  ro bi 

 

349 ve bi   ro bi  |  ve bi 

295 me   bi  |  bi 

 

350 ve bi   bi  |  ve bi 

296 me   ve bi  |  ve bi 

 

351 ve bi   ve bi  |  ve bi 

297 me   ex bi  |  ex bi 

 

352 ve bi   ex bi  |  ex bi 

    
 

  

     
 

  

298 vr bi   ze  |  vr bi 

 

353 ex bi   ze  |  ex bi 

299 vr bi   sm  |  vr bi 

 

354 ex bi   sm  |  ex bi 

300 vr bi   ro sm  |  vr bi 

 

355 ex bi   ro sm  |  ex bi 

301 vr bi   vr sm  |  vr bi 

 

356 ex bi   vr sm  |  ex bi 

302 vr bi   me  |  vr bi 

 

357 ex bi   me  |  ex bi 

303 vr bi   vr bi  |  vr bi 

 

358 ex bi   vr bi  |  ex bi 

304 vr bi   qr bi  |  qr bi 

 

359 ex bi   qr bi  |  ex bi 

305 vr bi   ro bi  |  ro bi 

 

360 ex bi   ro bi  |  ex bi 

306 vr bi   bi  |  bi 

 

361 ex bi   bi  |  ex bi 

307 vr bi   ve bi  |  ve bi 

 

362 ex bi   ve bi  |  ex bi 

308 vr bi   ex bi  |  ex bi 

 

363 ex bi   ex bi  |  ex bi 
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V tabulce 3.6 jsou uvedena pravidla pro určení hodnoty rizika R , které je funkcí 

pravděpodobnosti ztráty 21Z a hodnoty aktiva 22Z . 

Tabulka 3.6 Pravidla k určení hodnot Rizika s využitím PbLD 

P.č. Z21 is Ci & Z22 is C’i => R is Di  
P.č. Z21 is Ci & Z22 is C’i => R is Di 

364 sm   ze | ze 
 

419 qr bi   ze  |  ze 

365 sm   sm | sm 
 

420 qr bi   sm  |  sm 

366 sm   ro sm | sm 
 

421 qr bi   ro sm  |  ro sm 

367 sm   vr sm | sm 
 

422 qr bi   vr sm  |  vr sm 

368 sm   me | sm 
 

423 qr bi   me  |  me 

369 sm   vr bi | sm 
 

424 qr bi   vr bi  |  vr bi 

370 sm   qr bi | sm 
 

425 qr bi   qr bi  |  qr bi 

371 sm   ro bi | sm 
 

426 qr bi   ro bi  |  qr bi 

372 sm   bi | sm 
 

427 qr bi   bi  |  qr bi 

373 sm   ve bi | sm 
 

428 qr bi   ve bi  |  qr bi 

374 sm   ex bi | sm 
 

429 qr bi   ex bi  |  qr bi 

             
375 ro sm   ze | ze 

 
430 ro bi   ze  |  ze 

376 ro sm   sm | sm 
 

431 ro bi   sm  |  sm 

377 ro sm   ro sm | ro sm 
 

432 ro bi   ro sm  |  ro sm 

378 ro sm   vr sm | ro sm 
 

433 ro bi   vr sm  |  vr sm 

379 ro sm   me | ro sm 
 

434 ro bi   me  |  me 

380 ro sm   vr bi | ro sm 
 

435 ro bi   vr bi  |  vr bi 

381 ro sm   qr bi | ro sm 
 

436 ro bi   qr bi  |  qr bi 

382 ro sm   ro bi | ro sm 
 

437 ro bi   ro bi  |  ro bi 

383 ro sm   bi | ro sm 
 

438 ro bi   bi  |  ro bi 

384 ro sm   ve bi | ro sm 
 

439 ro bi   ve bi  |  ro bi 

385 ro sm   ex bi | ro sm 
 

440 ro bi   ex bi  |  ro bi 

             
386 vr sm   ze | ze 

 
441 bi   ze  |  ze 

387 vr sm   sm | sm 
 

442 bi   sm  |  sm 

388 vr sm   ro sm | ro sm 
 

443 bi   ro sm  |  ro sm 

389 vr sm   vr sm | vr sm 
 

444 bi   vr sm  |  vr sm 

390 vr sm   me | vr sm 
 

445 bi   me  |  me 

391 vr sm   vr bi | vr sm 
 

446 bi   vr bi  |  vr bi 

392 vr sm   qr bi | vr sm 
 

447 bi   qr bi  |  qr bi 

393 vr sm   ro bi | vr sm 
 

448 bi   ro bi  |  ro bi 

394 vr sm   bi | vr sm 
 

449 bi   bi  |  bi 

395 vr sm   ve bi | vr sm 
 

450 bi   ve bi  |  bi 

396 vr sm   ex bi | vr sm 
 

451 bi   ex bi  |  bi 

             
397 me   ze | ze 

 
452 ve bi   ze  |  ze 

398 me   sm | sm 
 

453 ve bi   sm  |  sm 

399 me   ro sm | ro sm 
 

454 ve bi   ro sm  |  ro sm 
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P.č. Z21 is Ci & Z22 is C’i => R is Di  
P.č. Z21 is Ci & Z22 is C’i => R is Di 

400 me   vr sm | vr sm 
 

455 ve bi   vr sm  |  vr sm 

401 me   me | me 
 

456 ve bi   me  |  me 

402 me   vr bi | me 
 

457 ve bi   vr bi  |  vr bi 

403 me   qr bi | me 
 

458 ve bi   qr bi  |  qr bi 

404 me   ro bi | me 
 

459 ve bi   ro bi  |  ro bi 

405 me   bi | me 
 

460 ve bi   bi  |  bi 

406 me   ve bi | me 
 

461 ve bi   ve bi  |  ve bi 

407 me   ex bi | me 
 

462 ve bi   ex bi  |  ve bi 

             
408 vr bi   ze | ze 

 
463 ex bi   ze  |  ze 

409 vr bi   sm | sm 
 

464 ex bi   sm  |  sm 

410 vr bi   ro sm | ro sm 
 

465 ex bi   ro sm  |  ro sm 

411 vr bi   vr sm | vr sm 
 

466 ex bi   vr sm  |  vr sm 

412 vr bi   me | me 
 

467 ex bi   me  |  me 

413 vr bi   vr bi | vr bi 
 

468 ex bi   vr bi  |  vr bi 

414 vr bi   qr bi | vr bi 
 

469 ex bi   qr bi  |  qr bi 

415 vr bi   ro bi | vr bi 
 

470 ex bi   ro bi  |  ro bi 

416 vr bi   bi | vr bi 
 

471 ex bi   bi  |  bi 

417 vr bi   ve bi | vr bi 
 

472 ex bi   ve bi  |  ve bi 

418 vr bi   ex bi | vr bi 
 

473 ex bi   ex bi  |  ex bi 

Způsob použití pravidel uvádí následující příklad: Je-li Pravděpodobnost 

ztráty 21Z ohodnocena jako Malá, tj. sm  a Následek 22Z je Zhruba Velký, tj. biro , potom 

je využito pravidlo číslo 371 a ve sloupci iDR  is je možné odečíst evaluační jazykový 

výraz velikosti rizika R , které je v tomto případě Malé sm . 

Uvedených 473 pravidel v tabulkách 3.2 až 3.6 umožňuje řešit vztahy šesti 

lineárních vstupních proměnných charakterizujících bezpečnostní vlastnosti posuzovaného 

aktiva, na jejichž základě jsou stanoveny hodnoty rizika. Pro úplnost jsem v přehledu 

ponechal všechna pravidla, i když je možné některá pravidla vypustit z důvodu jejich 

vzájemného překrývání. Pravidla pro stanovení hodnoty rizika, uvedená v tabulce 3.6, je 

možné použít samostatně. 
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3.3 Verifikace navržených pravidel 

Navržený expertní systém jsem verifikoval vyžitím transponované McKinseyho 

matice [18], známé jako GE matice používané v ekonomii, uvedenou v tabulce 3.7. 

Rozdělení polí do skupin nízkého, středního a vysokého v rozsahu 0,1 až 0,9 a 10 až 90 

povídá původnímu rozdělení skupin nízké, střední a vysoké v GE matici. Použitím deseti 

hodnot pro každou ze vstupních proměnných, rozšířil jsem původní matici o jeden řádek 

a sloupec. Vzniklá pole jsem zařadil do stejných skupin jako předešlé řádky a sloupce. 

Tabulka 3.7 Transponovaná GE matice 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 z
tr

á
ty

 

1.0           

0.9           

0.8           

0.7           

0.6           

0.5           

0.4           

0.3           

0.2           

0.1           

  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Následek 

GE matici jsem zvolil z toho důvodu, že svých charakterem odpovídá rozdělení 

rizik v matici rizik. 

Příklad výpočtu ostré hodnoty rizika podle pravidla „Když pravděpodobnost ztráty 

X1 je střední me a hodnota aktiva X2 je velká bi potom riziko je stření me“ je uveden na 

obrázku 3.10. Přiřazením charakteristických hodnot vstupním proměnným z tabulky 3.1 je 

metodou hladké defuzzifikace získána ostrá hodnota rizika R=41,01 
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Obrázek 3.9 Výpočet rizika v prostředí LFLC 

Výsledná ostrá hodnota odpovídá vstupním hodnotám daného pravidla v daném 

kontextu. Pravidla vytvořená expertem je možné přehledně zpracovat v programu LFLC.  

Výsledné hodnoty rizika všech charakteristických vstupních hodnot, zjištěné 

způsobem podle příkladu z obrázku 3.10, jsou zapsány v tabulce 3.8. 

Tabulka 3.8 Hodnoty funkcí rizika dvou lineárních funkcí hodnocených PbLD 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 z
tr

á
ty

 

1.0 12.95 20.32 29.97 39.92 49.87 59.76 69.11 79.12 88.17 95.25 

0.9 12.34 19.82 29.76 39.88 49.97 60.01 69.92 79.82 86.81 88.32 

0.8 13.07 19.82 29.77 39.94 49.98 60.01 69.49 71.06 76.53 78.02 

0.7 10.62 19.69 29.7 39.80 49.70 52.75 56.29 57.05 61.86 65.21 

0.6 11.10 19.73 29.71 39.75 47.15 48.62 50.64 50.94 53.95 56.29 

0.5 12.78 20.48 29.91 39.42 43.67 44.11 44.97 45.14 46.55 47.59 

0.4 14.72 21.25 30.19 39,00 41.28 41.23 41.10 41.01 40.85 40.69 

0.3 11.35 20.15 29.76 35.16 36.85 36.65 36.08 35.97 35.02 34.12 

0.2 11.17 19.76 27.89 27.50 31.12 30.37 28.26 27.84 25.16 23.27 

0.1 11.72 18.25 19.77 18.37 23.09 21.99 18.51 17.62 13.65 11.96 

  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Hodnota aktiva 

Hodnoty z tabulky 3.8 jsem upravil ve směru osy x  tak, aby následující hodnota 

byla stejná nebo vyšší než předcházející. Úpravy byly provedeny z důvodu praktického 

využití výsledných průběhů rizika při konstantní pravděpodobnosti ztráty a změně 

hodnoty aktiva. Upravené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3.9. 
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Tabulka 3.9 Upravené hodnoty rizika hodnocených PbLD  

 P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 z
tr

á
ty

 
1.0 14.7 21.3 30.2 39.9 50.0 60.0 69.9 79.8 88.2 95.3 

0.9 14.7 21.3 30.2 39.9 50.0 60.0 69.9 79.8 86.8 88.3 

0.8 14.7 21.3 30.2 39.9 50. 60.0 69.5 71.1 76.5 78.0 

0.7 14.7 21.3 30.2 39.8 49.7 52.8 56.3 57.1 61.9 65.2 

0.6 14.7 21.3 30.2 39.8 47.2 48.6 50.6 50.9 54.0 56.3 

0.5 14.7 21.3 30.2 39.4 43.7 44.1 45.0 45.0 46.6 47.6 

0.4 14.7 21.3 30.2 39,00 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 

0.3 11.7 20.2 29.8 35.2 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 36.9 

0.2 11.7 19.8 27.9 27.9 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 

0.1 11.7 18.3 19.8 19.8 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Hodnota aktiva 

Hodnoty v tabulce 3.9 a 3.11 jsem rozdělil do skupin nízkého, středního a vysokého 

rizika. Pro rozdělení hodnot do skupin rizika jsem použil údaje z tabulky 3.10. 

Tabulka 3.10 Přehled rozložení hodnot rizika 

Označení rizika Rozsah hodnot  

Nízké          0 -  30 

Střední   30.01 -  62 

Vysoké   62.01 -100 

Verifikaci výsledků hodnot rizika PbLD z tabulky 3.9 jsem provedl podle shody 

příslušnosti jednotlivých buněk do skupin nízkého, středního a vysokého rizika s tabulkou 

3.7 GE maticí. Z porovnání tabulek vyplývá, že výsledky rizik přibližné dedukce se kryjí 

s výsledky McKinseyho matice z 58%.  

Obdobným způsobem jsem porovnal hodnoty rizika zjištěné běžně používaným 

způsobem NPR  , jak jsou uvedeny v tabulce 3.11. K rozdělení hodnot do skupin 

rizika jsem použil údaje z tabulky 3.10. Výsledky získané tradičním výpočtem rizika se s 

McKinseyho maticí kryjí z 23%.  
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Tabulka 3.11 Hodnoty rizika R=PN  

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 z
tr

á
ty

 
1.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0.9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

0.8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

0.7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

0.6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0.4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

0.2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Hodnota aktiva 

Z hodnot tabulek 3.9 a 3.11 jsem vytvořil mapu rizik uvedenou v grafu 3.1. 

V ploše grafu jsou současně vyneseny vlastnosti výsledných hodnot rizik hodnocených 

PbLD a hodnot rizika, zjištěných běžným způsobem uvedených. Na ose x  jsou uvedeny 

hodnoty aktiva 22Z , na ose y  jsou uvedeny hodnoty pravděpodobnosti ztráty 21Z .  

Graf 3.1 Průběh funkcí rizika dvou lineárních funkcí hodnocených PbLD 

Z grafu je patrné, že riziko PbLD zvětšuje plochu středních rizik na úkor plochy 

nízkých rizik. Odlišnosti hodnot rizik, zjištěných PbLD od hodnot běžných způsobů určení 

rizika, jsou v grafu vyznačeny šrafovaně. K těmto změnám dochází u rizik 
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s pravděpodobností ztráty v rozsahu 0.2 až 0.7 a hodnotou aktiva v rozsahu 30 – 100. 

Plocha vysokých rizik je změněna nepatrně. 

3.4 Dílčí závěr 

Přibližná logická dedukce je základní metodou odvození závěru na základě 

jazykového popisu při navrhování nadřazených řídících prvků v hierarchických řídicích 

systémech. Fuzzy pravidla jsou interpretována jako jazykově charakterizované logické 

implikace. Použití hladké defuzzifikace jazykových výrazů vyhlazuje nespojitý průběh 

výstupních hodnot. Nevýhodou je větší výpočetní náročnost. 

K tvorbě pravidel jsem použil základní vztah mezi nezávislými vstupními 

proměnnými a závislou výstupní proměnnou  

iinnin BYTHENAjeXANDANDAXIFR  je       ...   je  11    (12) 

kde 

nR je pravidlo a n je číslo pravidla 

1X  je hodnocený objekt, 

iA , iB  je vlastnost hodnoceného objektu 

1Y  je výstupní proměnná 

Pravidla jsem vytvořil ze znalosti security rizik. Jednotlivá pravidla tvoří vágní 

výroky, které charakterizují vlastnosti vstupních proměnných vzhledem 

k charakteristickým hodnotám. Množina navržených pravidel umožňuje svojí strukturou 

popsat očekávaný výsledný stav s ohledem na hodnoty vstupních proměnných. 

Uvedené zjištění má praktický význam pro posuzovatele rizik. Při běžném způsobu 

posouzení rizik by mohlo dojít k přehlédnutí rizik, jejichž hodnota spadá do šrafované 

oblasti mezi nízká a střední rizika. Ke stanovení hodnot rizika novým způsobem, bez 

detailní znalosti fuzzy přibližné dedukce a vlastnictví vhodného softwarového nástroje, 

jsou využitelné charakteristické hodnoty a teoreticky vypočtené hodnoty rizika PbLD 

z tabulky 3.9. 

Upravené hodnoty rizika z tabulky 3.9 umožňují jednoznačně určit pořadí rizika 

pro danou pravděpodobnost ztráty a hodnotu aktiva. V běžném způsobu zjištění hodnot 

rizika toto možné není. 
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4 Postup hodnocení bezpečnostních rizik fyzické ochrany 

V této kapitole se zabývám propojením pravidel fuzzy přibližné dedukce, 

navržených v předcházející kapitole, do jednotlivých procesů posouzení bezpečnostního 

rizika objektu. 

4.1 Cíl návrhu postupu 

Cílem je novým způsobem posoudit vztah rizik k aktivům, které jsou vstupní 

informací pro návrh systému fyzické ochrany. Cílem postupu není dát doporučení ke 

způsobu ošetření rizik. 

Způsob posouzení rizik 

Počáteční zjištění hodnot rizik a jejich periodická verifikace je projektem, neboť se 

jedná o časově omezenou činnost s definovaným účelem, zdroji, vstupy, a výstupy. 

Projekt je rozdělen na etapy.  

Při posouzení rizik aktiv realizuje posuzovatel jednotlivé procesy v pořadí, jak je 

uvedeno na obrázku 4.1.  

 Obrázek 4.1 Procesy posouzení security rizik 

Jednotlivé procesy jsou rozděleny do procesních skupin ve smyslu technických 

norem upravujících posouzení rizika [58] [59]. 
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4.2 Definice pojmů 

V postupu jsou užívány pojmy, které vychází z právních předpisů a technických 

norem. Dále definovanými pojmy pro účely této metodiky se rozumí:  

1) aktivum - vlastníkem definovaný objekt (majetek hmotný i nehmotný), u kterého 

by jeho poškození, zničení nebo neoprávněná manipulace vedla k materiálním 

nebo nemateriálním škodám,  

2) ALARP – As Low As Reasonable Practicable – koncepce tolerovatelného rizika. 

Při ošetření rizik jsou posuzovány náklady na opatření vzhledem k přínosům (ČSN 

EN 61508-5). 

3) bezpečnostním stavem - stav, kdy jsou rizika ztráty, zneužití, poškození nebo 

zničení jakéhokoliv systému (informační systém, tělesné a duševní zdraví osob, 

technologický systém, životní prostředí apod.) eliminována nebo omezena na 

přijatelnou úroveň,  

4) bezpečnostní prohlídkou - místní šetření za účelem posouzení zranitelnosti systému 

fyzické ochrany s ohledem na scénáře ohrožení,  

5) bezpečnostní zóna - ve vymezených hranicích jsou aplikována opatření 

odpovídajícího standardu fyzické ochrany,  

6) fyzická ochrana - systém organizačních, režimových a technických opatření 

zabraňujících přístupu neoprávněných osob k aktivu,  

7) kategorie aktiv - seskupení aktiv podle kritérií jejich vlastníka do skupin. Každé 

skupině je přiřazen bezpečnostní prostor. 

8) ostraha - ochrana aktiva osobami splňujícími požadavky vlastníka aktiva,  

9) režimové opatření - organizační opatření určující chování osob, pohybu vozidel, 

manipulaci s majetkem a klíči, používání a manipulaci s identifikačními prvky, 

servisní činnosti, kontroly, školení a opatření pro mimořádné události a krizové 

situace,  

10) standard fyzické ochrany - soubor opatření k zajištění ošetření rizik v souladu 

s požadavky vlastníka aktiva  
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11) SIPOC – pojem z procesního řízení, S-dodavatel (suppliers), I-vstupy (inputs), P-

procesy (process), O-výstupy (outputs), C-uživatelé (customers) 

12) verifikace systému fyzické ochrany - soubor činností prováděných s cílem ověřit 

jeho funkční vlastnosti 

4.3 Postup posouzení bezpečnostních rizik 

Projekt posouzení rizik fyzické ochrany je rozdělen do tří procesních skupin, které 

vychází z nejlepší praxe uvedené podle mezinárodní technické normy [58]: 

a) kontext rizik, 

b) posouzení rizik, 

c) ošetření rizik. 

4.3.1 Kontext rizik 

V procesní skupině kontext rizik jsou zařazeny procesy umožňující připravit 

projekt posouzení rizik a seznámit se s posuzovanými aktivy.  

Proces 01 Příprava posouzení rizik  

Proces 01 vytváří předpoklady pro úspěšné zvládnutí celého projektu. Tento proces 

není pro zpracování případové studie nezbytný. Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou 

znázorněny na obrázku 4.2. 

Projekt realizuje tým posouzení rizik fyzické ochrany. Při jeho sestavování se 

přihlíží zpravidla k těmto faktorům:  

 množství a charakter posuzovaných aktiv,  

 implementovaný bezpečnostní standard,  

 časové náročnosti vycházející z velikosti posuzovaného areálu, objektu 

a bezpečnostního standardu, 

 počtu a kvalitě nezbytných specialistů podle jednotlivých odborností.  

Tým posouzení rizik fyzické ochrany řídí vedoucí týmu. K realizaci specifických 

činností nebo podle rozsahu projektu může vytvářet pracovní skupiny, kterým přiděluje 

pracovní úkoly formou popisu produktu. 
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Obrázek 4.2 SIPOC procesu 01 Příprava posouzení rizik 

Regulátory procesu jsou právní normy a interní dokumentace, která může 

zahrnovat doporučení technických norem. Bezpečnostní management organizace je 

sponzorem procesu. Informační podporu poskytují programy MS Office


. Výstupem 

procesu je ustavení týmu s rozdělením odpovědností v týmu, harmonogram posouzení 

a formuláře reportů. 

Harmonogram posouzení rizik fyzické ochrany zpracuje vedoucí týmu. 

Harmonogram je rozdělen na řídící a výkonnou část. V řídící části jsou uvedeny 

komunikační úkoly vedoucího týmu ve vztahu ke sponzorovi a k členům týmu. Ve 

výkonné části jsou uvedeny procesy realizace projektu. Rozdělení procesů do etap 

projektu odpovídá jejich rozdělení do procesních skupin. 

Proces 02 Charakteristika posuzované organizace  

Pro charakterizaci organizace tým zjišťuje údaje k jednotlivým položkám, což 

umožní týmu pochopit kontext aktiv ve vztahu k posouzení fyzické ochrany. Zdroje, 

vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na obrázku 4.3. 

 Vnější prostředí charakterizuje terénní vlastnosti okolí aktiva. Vnitřní prostředí 

charakterizuje stavební a organizační uspořádáni aktiva. Sociální faktory popisují chování 

lidí v okolí aktiva se zaměřením na kriminogenní zdroje. 

Tým posouzení 

rizik FO

Bezpečnostní 

management 

organizace

01 Příprava 

posouzení rizik

Zákon

Vyhláška

MS Office

Řízení 

bezpečnosti

Rozdělení 

odpovědností

Harmonogram 

posouzení

Reporty



- 55 - 

Obrázek 4.3 SIPOC procesu 02 Charakterizace posuzované organizace 

Řízení bezpečnosti zahrnuje bezpečnostní management a interní dokumentaci, 

podle které je řízení a výkon bezpečnosti prováděno. Interní dokumentace dává náhled na 

způsoby ošetření dříve identifikovaných hrozeb. Interní politika, směrnice a postupy 

představují dokumentační podklady, umožňující získat vstupní poznatky o systému 

ochrany aktiva. Z bezpečnostní politiky je možné získat informace o strategických cílech 

ochrany aktiva, struktuře řízení bezpečnosti, struktuře bezpečnostní dokumentace 

podporující řízení bezpečnosti, provozu technických systémů fyzické ochrany 

a o hodnotách akceptovatelného, tolerovatelného a netolerovatelného rizika. Tyto hodnoty 

umožní prioritizaci rizik v procesu hodnocení rizik. Přehled minulých incidentů umožní 

analyzovat slabá místa ochrany aktiv a směry vedení útoků. Současně mají vypovídací 

schopnost o správné funkci systému fyzické ochrany. 

Součástí podkladových materiálů jsou půdorysy areálu, objektu, patra a místnosti 

a situační schémata zachycující rozmístění technických prvků sytému fyzické ochrany. 

Úroveň detailu nákresů závisí na posuzovaném aktivu. 

Tým posouzení 

rizik FO

Vnější prostředí

Vnitřní prostředí

Bezpečnostní 

management 

organizace

Sociální faktory

Řízení 

bezpečnosti

02 Charakteristika 

posuzované 

organizace

Přehled minulých 

incidentů

MS Office

Přehled 

implemtentovaný

ch opatření

Charakteristika 

posuzované 

organizace



- 56 - 

Výstupem procesu je charakteristika posuzované organizace. Příklad možnosti 

zápisu je uveden v tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1 Výstup procesu 02 charakteristika posuzované organizace 

P.č. Oblast Charakteristika organizace 

1 Vnější prostředí  

2 Vnitřní prostředí  

3 Sociální faktory  

4 Řízení bezpečnosti  

5 Přehled minulých incidentů  

6 Implementovaná opatření  

4.3.2 Posouzení rizik 

V procesní skupině posouzení rizik jsou zařazeny procesy, které umožní stanovit 

hodnotu rizika pro jednotlivá aktiva. V hodnotě rizika je zohledněna možnost ztráty, 

zranitelnosti aktiva a následky. 

Proces 03 Identifikace aktiv 

Posouzení rizik začíná výběrem aktiv, u kterých bude následně hodnocen vliv 

scénářů na jejich funkci. Vstupem pro výběr aktiv je výstup procesu 02 charakteristika 

posuzované organizace, lidské zdroje, hmotný a nehmotný majetek a informace, tj. aktiva, 

která jsou nezbytná pro naplnění plánovaných cílů organizace. Zdroje, vstupy a výstupy 

procesu jsou znázorněny na obrázku 4.4. 

V případě většího počtu aktiv jsou vytvářeny skupiny aktiv. Kritériem pro zařazení 

aktiv do skupin může být jejich účetní hodnota nebo jejich význam v produkčním řetězci. 

Vytvořená skupina aktiv vystupuje do posouzení jako jeden celek. V důsledku toho je 

nutné zajistit, aby následně navržená bezpečnostní opatření byla aplikována na všechna 

aktiva, která byla do skupiny sdružena, pokud není možné danou skupinu aktiv vložit do 

stejné bezpečnostní zóny. [28]. 

Obvykle se při stanovení hodnoty vychází z nákladových charakteristik (např. 

pořizovací ceny, reprodukční pořizovací ceny), mohou to být ale i charakteristiky 

výnosové (např. ušlý zisk z důvodu nefunkčnosti daného zařízení). Velmi podstatné je 

rozlišit, zda se jedná o jedinečné aktivum nebo o aktivum jednoduše nahraditelné. 

Do hodnoty se promítá závislost subjektu či společnosti na existenci, ale i na 

správném fungování hodnoceného zařízení, tedy k jakým škodám dojde omezením 
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funkčnosti nebo ztrátou zařízení, než dojde k jeho obnově. Hodnota zařízení se může 

stanovit také jako vážený průměr hodnot podle všech použitých hledisek [26]. 

Obrázek 4.4 SIPOC procesu 03 Identifikace aktiv 

Ověření výběru posuzovaných aktiv nebo jejich zařazení do skupin se provádí 

v pravidelných časových intervalech. V případě pořízení nových aktiv, je jejich 

identifikace prováděna neprodleně. 

Výstupem procesu je přehled identifikovaných aktiv a mapa jejich rozmístění ve 

vymezeném areálu nebo objektu. Příklad zápisu je uveden v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2 Výstup procesu 03 Identifiakce aktiv 

P.č. Oblast Identifikovaná aktiva Charakteristika aktiv 

1 Osoby   

2 Hmotná aktiva   

3 Nehmotná aktiva   

4 Informace   

Proces 04 Rizikový profil hlavních aktiv 

Rizikový profil aktiv představuje jejich vlastnost ve vztahu k viditelnosti a tržní 

hodnotě. Viditelnost aktiva vyjadřuje znalost okolí o jeho existenci. Tržní hodnotou je 
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vyjádřena možnost prodat aktivum nějakému zájemci. Vstupem do procesu analýzy 

rizikového profilu aktiv je: 

1) výstup procesu 03 identifikace a mapa aktiv, 

2) viditelnost (rozsah osob znalých o existenci aktiva), 

3) tržní hodnota (možnost prodeje ukradeného aktiva). 

Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na obrázku 4.5. 

Obrázek 4.5 SOPIC procesu 04 Rizikový profil hlavních aktiv 

Výstupem procesu je rizikový profil aktiv získaný využitím pravidel uvedených 

v tabulce 3.2. Příklad zápisu údajů je uveden v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3 Výstup procesu 04 rizikový profil aktiv 

P.č. Oblast Aktiva Vidititel. Tržní 

hodnota 

Rizikový 

profil 

Jazykový 

popis 

1 Osoby      

2 Hmotná aktiva      

3 Nehmotná aktiva      

4 Informace      

Výsledná hodnota rizikový profil je intenzí evaluačního jazykového popisu 

rizikového profilu uvedených aktiv. Vlastnost aktiva v každém sloupci je ohodnocena 

body z intervalu 100,0  s krokem 10 bodů. Maximální hodnota skóre u jednotlivého 

aktiva je 100. Význam evaluačních jazykových popisů je uveden tabulce 3.1. 
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Proces 05 Analýza hodnoty aktiv  

V analýze hodnoty aktiv je identifikovaným hlavním aktivům přiřazeny hodnoty 

ceny nefunkčnosti aktiva a hodnoty významu. Finanční hodnota aktiva vychází 

z příspěvku aktiva k produkci výrobků produkovaných organizací. V případě jeho 

výpadku dochází ke ztrátám z nerealizovaného procesu. Vyskytnout se mohou i aktiva, 

která nelze finančně ohodnotit. Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na 

obrázku 4.6. 

Obrázek 4.6 SIPOC procesu 05 Analýza hodnoty aktiv 

Hodnota „Cena nefunkčnosti aktiva“ je dána cenou doby jeho výpadku a případně 

cenou pořízení nového aktiva. Ostatní náklady jsou pro účely zpracovávaného příkladu 

zanedbány. Význam aktiva vyjadřuje subjektivní názor vlastníka aktiva v případě, kdy 

aktivum není možné ohodnotit hmotným vyjádřením. Ocenění aktiv je v každém sloupci 

učiněno body z intervalu 100,0  s krokem 10 bodů. Příklad způsobu zápisu vstupních 

a výstupních hodnot je uveden v tabulce 4.4. 

Tabulka 4.4 Výstup procesu 05 analýza hodnoty aktiva 

P.č. Oblast Aktiva Cena 

nefunkč. 

Význam Hodnota 

aktiva 

Jazykový 

popis 

1 Osoby      

2 Hmotná aktiva      

3 Nehmotná aktiva      

4 Informace      

Výsledný evaluační jazykový popis hodnoty aktiva je dán pravidly uvedenými 

v tabulce 3.5.  
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Proces 06 Identifikace scénářů 

Při identifikaci scénářů lze vycházet z výstupu procesu 04 rizikový profil aktiv. 

Typy útoků a přehled potenciálních útočníků jsou vytvořeny podle dostupné literatury, 

vlastních zkušeností hodnotitelů, minulých událostí nebo dříve provedených analýz.  

Za základní zdroje hrozeb v oblastech kriminální činnosti, protispolečenského 

chování, socio-patologických jevů a teroristických útoků, jsou považováni zejména jedinci 

a organizované skupiny s cílem poškodit nebo vyřadit z provozu dané aktivum. Útočníky 

je možné rozdělit do skupin: 

a) výtržník, vandal; 

b) aktivista; 

c) hacker (zdroje informací); 

d) zloděj (krádež, loupež); 

e) člen organizované skupiny; 

f) terorista. 

Příkladem typů útoků mohou být: 

a) útok s použitím nástrojů; 

b) útok s použitím vozidla; 

c) použití výbušniny (podomácku vyrobené, průmyslové, vojenské); 

d) způsobení požáru; 

e) usmrcení osoby (atentát, vražda, zabití); 

f) útok s využitím technologie; 

g) ozbrojený útok (použití střelné zbraně); 

h) únos; 

i) braní rukojmí; 

j) neznámý způsob (např. použití chemické látky nebo jiné způsoby, které není 

možné zařadit do předešlých kategorií); 

k) odposlech; 

l) skryté pozorování; 

m) záměrné rušení rádiového signálu a podobně. 
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Cílem některých útočníků nemusí být nezbytně fyzický průnik do chráněného 

prostoru. Účinný útok je možné vést i z prostoru blízkého chráněnému aktivu. Zdroje, 

vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na obrázku 4.7. 

Obrázek 4.7 SIPOC procesu 06 analýza scénářů 

Název scénáře výstižně označuje identifikovaný scénář. Popis scénáře upřesňuje 

vztah scénáře k potenciálním cílům útoku. V poznámce je možné uvést zdroj, ze kterého 

scénář pochází. Ve sloupci „Závažnost scénáře“ jsou uvedeny charakteristické hodnoty 

z intervalu 100,0 s krokem 10. Příklad možnosti zápisu hodnot je uveden v tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5 Výstup procesu 06 přehled scénářů útoku 

P.č. Název 

scénáře 

Popis Poznámka Závažnost Jazykový 

popis 

1      

2      

3      

Výstupem procesu je přehled scénářů útoku. Každý scénář je ohodnocen 

evaluačním jazykovým popisem podle tabulky 3.1. 

Proces 07 Analýza zranitelnosti aktiva  

Vstupem do procesu je výstup z procesu 05 přehled scénářů útoků, režimová 

opatření, pravidla pro výkon ostrahy, použité mechanické zábranné prostředky 

a elektronické prvky použité pro detekci vzniku negativní události, prostředky CCTV 
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a bezpečnostní osvětlení. Validaci podkladových informací provede tým posouzení rizik 

fyzické ochrany verifikací jednotlivých prvků systému fyzické ochrany bezpečnostní 

prohlídkou. Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na obrázku 4.8. 

Obrázek 4.8 SIPOC procesu 07 Analýza zranitelnosti aktiva 

Výstupem procesu je přehled zranitelnosti bezpečnostních zón ve vztahu 

k přehledu scénářů útoku podle pravidel uvedených v tabulce 3.3. Základní bezpečnostní 

zóny tvoří ochrana perimetru, plášťová ochrana a prostorová ochrana. Pro každou 

bezpečnostní zónu je zranitelnost hodnocena samostatně. Příklad zápisu je uveden 

v tabulce 4.6. 

Tabulka 4.6 Výstup procesu 07 zranitelnost bezpečnostních zón 

P.č. Identifikovaný scénář závaž. režim ostraha MZP detekce CCTV osvětlení Zranit. 

1          

2          

Vstupní hodnoty se zapisují ve formátu evaluačního jazykového popisu. Přehled 

jazykových výrazů je uveden v tabulce 3.1. Přehled zranitelnosti bezpečnostních zón je 

vložen do souhrnného přehledu. Příklad vyhodnocení je uveden v tabulce 4.7. 

 

Tým posouzení 

rizik FO

Přehled scénářů 

útoku

Bezpečnostní 

management 

organizace

Režimová 

opatření

Ostraha

07 Analýza

zranitelnosti aktiva

Mechanické 

zábranné 

prostředky

MS Office

Elektronické 

prvky

Zranitelnost 

bezpečnostních 

zón
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Tabulka 4.7 Vyhodnocení zranitelnosti bezpečnostních zón 

P.č. Scénáře perimetr plášť prostor Zranitelnost 

1      

2      

Výsledná zranitelnost aktiva vzhledem ke scénáři je určena nejvyšší hodnotou 

patřící k danému aktivu. 

Proces 08 Pravděpodobnost ztráty 

Pojem „pravděpodobnost ztráty“ přesněji specifikuje výsledek působení negativní 

události. Nikdo není schopen říci, jaká událost nastane a ani s jakou pravděpodobností. 

Přesnější je vyjádření k otázce jakou máme šanci utrpět ztrátu o určité velikosti. 

Do procesu pravděpodobnosti ztráty jsou vstupem: 

1) výstup z procesu 04 rizikový profil aktiv,  

2) výstup procesu 07 zranitelnost bezpečnostních prostor. 

Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na obrázku 4.9. 

Obrázek 4.9 SIPOC procesu 08 Pravděpodobnost ztráty 

Výstupem procesu je přehled pravděpodobnosti vzniku ztráty, ve kterém jsou k 

prioritním aktivům uvedeny scénáře útoku s možností jejich vzniku podle zranitelnosti 

bezpečnostních zón. Vztah vstupních proměnných je hodnocen pravidly uvedenými 

v tabulce 3.4. Příklad možného zápisu je uveden v tabulce 4.8. 

 

 

 

Bezpečnostní 

management 

organizace

Tým posouzení 

rizik FO

08 Pravděpodobnost

 ztráty

Rizikový profil 

aktiv

MS Office

Zranitelnost 

bezpečnostních 

zón

Pravděpodobnost 

ztráty
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Tabulka 4.8 Výstup procesu 08 pravděpodobnost ztráty 

Pravděpodobnost 
 ztráty 

Zr
an

it
e

ln
o

st
 

p
o

d
le

 s
cé

n
ář

e 1 2 

Scénář 1 Scénář 2 

Rizikový profil aktiv 
 

Jazykový popis 
zranitelnosti 

 

1 Aktivum 1 
Jazykový popis 

zranitelnosti 

Jazykový popis 

pravděpod.ztráty  

Jazykový popis 

pravděpod.ztráty   

2 Aktivum2  
Jazykový popis 

pravděpod.ztráty   
Jazykový popis 

pravděpod.ztráty   

Proces 09 Analýza rizik 

Posledním procesem v posouzení rizik je proces analýzy rizik. Vstupem procesu 

jsou výstupy z procesu 05 hodnota aktiv a výstup procesu 08 pravděpodobnost ztráty. 

Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na obrázku 4.10. 

Obrázek 4.10 SIPOC procesu 09 Analýza rizik 

V procesu „Analýza rizik“ jsou použity pravidla z tabulky 3.6. Výsledná hodnota 

rizika je stanovena hladkou defuzzifikací vstupních hodnot. Výstupem procesu je hodnota 

rizika vyjádřená v mapě rizika. Mapu rizika tvoří: 

a) nízké riziko, rozsah rizika 0-30, 

b) střední riziko, rozsah rizika 30.01-62, 

c) vysoké riziko, rozsah rizika 62.01 – 100. 

Uvedené rozsahy hodnot je možné upravit s ohledem na bezpečnostní politiku 

vlastníka aktiv. Příklad zápisu je uveden v tabulce 4.9. 

 

 

Bezpečnostní 

management 

organizace

Tým posouzení 

rizik FO

09 Analýza rizik

Hodnota aktiva

MS Office

Pravděpodobnost 

ztráty

Mapa rizik
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Tabulka 4.9 Výstup procesu 09 mapa rizika 

Riziko PbLDR  
1 2 3 

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 

1 Aktivum 1   23.3   

2 Aktivum 2 95.3     

3 Aktivum 3   47.6    

4.3.3 Ošetření rizik 

Procesy uvedené v procesní skupině Ošetření rizik nejsou předmětem disertační 

práce. Uvádím je na tomto místě pro úplnost metodiky.  

V procesní skupině ošetření rizik jsou zařazeny procesy, které umožní navrhnout 

prostředky ke snížení rizika na úroveň stanovenou v interní dokumentaci vlastníka aktiva. 

Návrh opatření není cílem metodiky, přesto je nutné uvést, že doporučená opatření jsou 

následně hodnocena z bezpečnostních a ekonomických hledisek.  

Proces 10 Hodnocení rizik 

Vstupem procesu jsou výsledky procesu 03 identifikace a mapa aktiv, 09 mapa 

rizik a řízení bezpečnosti. Prioritizace rizika vyplývá z jeho místa v mapě aktiv a mapě 

rizik, kde jsou vyznačeny sektory akceptovatelného, tolerovatelného a netolerovatelného 

rizika. Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny na obrázku 4.11. 

Obrázek 4.11 SIPOC procesu 10 Hodnocení rizika 

Výsledkem procesu je prioritizace rizik. 

 

Tým posouzení 

rizik FO

Bezpečnostní 

management 

organizace
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10 Hodnocení rizik

Mapa rizik

MS Office

Řízení 

bezpečnosti

Prioritizace rizik
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Proces 11 Návrh opatření 

Vstupem procesu je výstup procesu 10 prioritizace rizik, registr opatření a řízení 

bezpečnosti. Registr opatření umožní vybrat vhodná opatření k ošetření rizika. Při ošetření 

rizika jsou užívány principy ALARP. Zdroje, vstupy a výstupy procesu jsou znázorněny 

na obrázku 4.12.  

Po návrhu ošetření rizik následuje verifikace procesů 04 Rizikový profil aktiv, 07 

Analýza ochrany aktiva, 08 Možnost vzniku události, 09 Analýza rizik a 10 Hodnocení 

rizik. Cílem opětovného posouzení rizik je zjistit, že navržená opatření vedou ke snížení 

hodnoty rizik a zjistit instalační a provozní náklady opatření. 

Obrázek 4.12 SIPOC procesu 11 Návrh opatření 

Současně je posuzována celková struktura opatření, zda není zdrojem jiných rizik 

dříve neidentifikovaných.  

Ověřený návrh ošetření rizik je předložen managementu společnosti. Po jeho 

schválení je projekt posouzení bezpečnostních rizik ukončen.  

4.4 Dílčí závěr 

Navržený postup je procesně orientovaný. Uvádí vstupy, výstupy a role podílející 

se na realizaci jednotlivých procesů. Podle navrženého postupu je možné provést 

posouzení rizik fyzické ochrany jakéhokoliv aktiva. Postup dodržuje obecně platné zásady 

řízení rizik uváděné v technických normách [58][59].  
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11 Návrh opatření
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Návrh ošetření 

rizik
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Posouzení rizik začíná charakteristikou posuzované organizace. Poté následuje 

identifikace hlavních aktiv. U hlavních aktiv je hodnocen jejich rizikový profil, 

zranitelnost a hodnota. Pro hodnocení rizikového profilu jsou použita pravidla uvedená 

v tabulce 3.2. K hodnocení zranitelnosti bezpečnostních zón jsou využita pravidla 

z tabulky 3.3. Hodnota aktiv je usuzována z pravidel v tabulce 3.5. 

Z hodnot rizikového profilu aktiv a zranitelnosti bezpečnostních zón je usuzováno 

o pravděpodobnosti ztráty podle pravidel v tabulce 3.4. Výsledná hodnota rizika je 

stanovena z hodnot pravděpodobnosti ztráty a hodnoty aktiva. K tomu jsou využita 

pravidla, uvedená v tabulce 3.6. 
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5 Případová studie 

Účelem případové studie je ověřit použitelnost procesů posouzení bezpečnostních 

rizik uvedených v předcházející kapitole na praktickém příkladu a porovnat výsledky 

navržených pravidel přibližné dedukce s výsledky tradičního výpočtu rizik. Pro účely 

případové studie jsem vytvořil fiktivní průmyslový objekt. 

5.1 Realizace posouzení bezpečnostních rizik 

Proces 01 je potřebný při přípravě reálného projektu. Pro účely vzorového 

zpracování není potřeba, a proto není dále rozpracován.  

Proces 02 Charakteristika posuzované organizace  

Tabulka 5.1 Charakteristika posuzované organizace 

P.č. Oblast Charakteristika organizace 

1 Vnější prostředí Objekt se nachází na severním okraji okresního města, které má 35 000 

obyvatel. V blízkosti objektu se nachází dvě restaurace a dvě herny. Při 

jednání s městskou policií byl zjištěn výskyt drogově závislých osob 

v okolí heren. 

Zastávka autobusu je vzdálena 150 m od vchodu do firmy, který u 

místěn na jižní straně objektu. Na severní straně areál sousedí se 

vzrostlým lesním porostem. Z východní strany přiléhají k plotu 

zahrádky vlastníků rodinných domků. Kolem jižní části objektu vede 

silnice 2. třídy. Tato část areálu je z vnější strany osvětlena pouličním 

osvětlením. Na západní části objekt sousedí s volnou plochou určenou 

k průmyslové zástavbě.  

Do firmy vede jeden přívod elektrické energie z nechráněného 

transformátoru. Topení a ohřev vody je zajišťován vlastní plynovou 

kotelnou nacházející se v jihozápadní části objektu. 

Odvoz komunálního odpadu provádí smluvní poskytovatel služby 1x 

týdně. 

 

Vozidlo odvážející komunální odpad není možné kontrolovat, co 

vyváží. 

Firma je závislá na dodávce energetických zdrojů, za které nemá 

připravenu náhradu. 

 

2 Vnitřní prostředí Firma vyrábí speciální součástky přesného strojírenství. Pro určité 

výrobky jsou používány drahé kovy. Zaměstnanci pracují v 

jednosměnném provozu, cca 70 osob. Někteří zaměstnanci mají 

možnost pohyblivé pracovní doby jako součást sociálních opatření. 

V areálu firmy se zaměstnanci mohou pohybovat od 05:30 do 18:00 

hodin. V případě některých zakázek je pracovní doba měněna. Seznam 

zaměstnanců se změněnou pracovní dobou a pracovišť mívají vrátní 

k dispozici. 

 

Zásobování skladu výroby provádí dodavatelé vlastními vozidly. 

Četnost průjezdu je 4-7 vozidel týdně. Export hotových výrobků 
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P.č. Oblast Charakteristika organizace 

zajišťuje smluvní spediční firma 2x týdně. 

 

V areálu firmy nejsou pronajaty prostory žádnému externímu subjektu. 

 

V areálu se mohou nacházet osoby po dobu 12,5 hodiny. Nízký počet 

vrátných vytváří zranitelnost pro krádeže vlastními zaměstnanci.  

 

Průměrná plánovaná roční EBITA v nadcházejících pěti letech je 24 mil. 

Kč. 

3 Sociální faktory V blízkém okolí firmy se nenachází žádná vyloučená lokalita. To 

neznamená, že se ve městě nevyskytují „sběrači kovu“ nebo sprejeři.  

Aktivisté využívají komín v areálu firmy, což přitahuje pozornost médií. 

Mzdy výrobních zaměstnanců jsou pod celorepublikovým průměrem. 

Ve výrobě jsou převážně zaměstnanci do 35 let. Před nástupem 

zaměstnance není vyžadován výpis z rejstříku trestů. 

 

Nízké mzdy mohou mít vliv na krádeže surovin a nářadí. 

 

4 Řízení bezpečnosti Security bezpečnost je řízena pověřeným zaměstnancem, který současně 

odpovídá za bezpečnost práce, požární ochranu a ekologii. Za ostrahu 

odpovídá vedoucí ostrahy, který je držitelem osvědčení o dokončení 

základního školení bezpečnostního pracovníka.  

 

Pro řízení bezpečnosti je zpracována sada řídící dokumentace: 

- bezpečnostní politika firmy, 

- směrnice pro výkon fyzické ochrany,  

- pravidla výkonu ostrahy,  

- pravidla pro výdej klíčů, 

- pravidla vjezdu vozidel, pravidla vstupu návštěv, 

- pravidla komunikace při hrozbě bombou. 

 

Uvedená dokumentace byla zpracována před třemi lety externí 

společností bez následné aktualizace. 

 

V ostraze pracuje 7 osob. Pro každou směnu je určen vedoucí směny. 

Průměrný věk zaměstnanců ostrahy je 49 let. Mzda je na úrovni 

minimální hodinové mzdy pracovníků bezpečnostních agentur 

vykonávajících obdobnou práci. 

 

Příprava zaměstnanců je prováděna 1x ročně. Režimová security 

opatření jsou částí školení BOZP, PO. 

Pracovníci ostrahy nejsou speciálně školeni. Pracovní osvědčení 

vrátného má pouze vedoucí ostrahy. 

 

Nízké mzdy zaměstnanců ostrahy. 

Bezpečnostní pracovníci nejsou držiteli osvědčení o základním školení. 

 

5 Přehled minulých 

incidentů 

Za posledních pět let se, podle vyjádření pověřeného security managera 

vyskytly následující incidenty: 

- krádež kovu 

- vnášení alkoholických nápojů na pracoviště 

- ztráta klíčů od kanceláře dispečerů 

- posprejování vnějšího oplocení 

- ztráta nářadí 

 

Největší událostí bylo vniknutí aktivistů do areálu firmy, kde využili 

komín k vyvěšení transparentu. To přilákalo sdělovací prostředky 
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P.č. Oblast Charakteristika organizace 

s negativním dopadem na dobré jméno společnosti. Tato událost 

vyvolala potřebu zpracování bezpečnostní dokumentace. 

 

Firma nevede registr bezpečnostních incidentů. 

 

6 Implementovaná opatření Perimetr tvoří smíšené oplocení betonová zeď a ocelové profily výšky 

1.8 m doplněné po celé délce třemi liniemi vrcholové ochrany zvyšující 

oplocení na celkovou výšku 2,2 m. Na perimetru není instalován 

detekční systém, CCTV systém a bezpečnostní osvětlení. 

 

Vstup a vjezd do objektu je součástí vrátnice. Vrátnice je obsluhována 

dvěma vrátnými 7/24, vlastní zaměstnanci. Výměna směn je prováděna 

v 7:00 a 19:00. V případě incidentu mají vrátní spojení na Pult centrální 

ochrany místní bezpečnostní agentury k přivolání zásahové jednotky. 

Podle smlouvy je čas dojezdu zásahové jednotky do 12 minut. 

Pracoviště vrátných je vybaveno: 

- ústřednou EPS 

- ústřednou EZS 

- pevnou telefonní linkou 

- 2ks VKV rádiová stanice 

- tísňové tlačítko je vyvedeno na Pult centrální ochrany smluvní 

bezpečnostní agentury 

 

Vrátní nejsou vybaveni žádnými zásahovými prostředky. 

Kontrola objektu je prováděna ve dvouhodinových intervalech po 

předem stanovených osách obchůzek. Výběr osy provádí vedoucí 

směny. 

 

Detekční prvky otevření dveří a oken jsou instalovány ve skladu 

drahých kovů a v pokladně. Vstupy do výrobní části jsou vybaveny 

detektory otevření dveří. 

Sklad drahých kovů – vstupní dveře plechové, okny opatřena vnější 

mříží bez třídy odolnosti. 

Vstup do pokladny je opatřen mříží s jedním zámkem. Na okně je vnější 

mříž. Zámek a ani mříže nemají definovánu třídu odolnosti. 

Detektory pohybu jsou umístěny u vstupních dveří administrativní části 

a na chodbě k šatnám zaměstnanců. 

 

V provozní dokumentaci nebyl uveden zápis o kontrole funkčnosti 

detekčních prvků za poslední dva roky. 

Chybějící detekční prvky na perimetru výrazně snižují schopnost 

včasného zásahu. 

Proces 03 Identifikace aktiv 

Tabulka 5.2 Identifikace aktiv 

P.č. Oblast Identifikovaná aktiva Charakteristika aktiv 

1 Osoby 

 

klíčoví zaměstnanci, 

 

externí osoby 

Zaměstnanci plnící úkoly klíčových rolí v řídících, 

hlavních a podpůrných procesech. 

Osoby oprávněné vstoupit do areálu (smluvní partneři, 

nebo návštěvy) 

2 Hmotná aktiva 

 

pozemky,  

stavby, 

výrobní linka, 

náhradní díly výrobní 

Všechny stavby umístěné na pozemku společnosti. 

Výrobní linka je hlavním zdrojem pro naplnění 

ekonomického cíle – zisk před zdaněním. 

Náhradní díly s dobou doručení větší než 24 hodin. 
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linky, 

zdroje energií 

 

Zdroje elektřiny, tepla, vody, odpadní systém, 

3 Nehmotná aktiva 

 

počítačové programy, 

autorská práva, 

seznamy zákazníků,  

receptury, 

modely 

Podporují řídící, hlavní a podpůrné procesy organizace.  

 

4 Informace 

 

IT infrastruktura 

údaje v informačních 

systémech 

- personální 

- CRM 

- účetní 

- poštovní 

- zálohy 

Aktivní a pasivní prvky zapojené v počítačové síti. 

Představují vědomost společnosti.  

Proces 04 Rizikový profil aktiv 

Tabulka 5.3 Určení rizikového profilu aktiv 

P.č. Oblast Aktiva Viditelno. Tržní 

hodnota 

Rizikový 

profil 

Jazykový 

popis 

1 Osoby 

 

zaměstnanci 10 0 10 Sm 

smluvní partneři 10 0 10 Sm 

návštěvy 10 0 10 Sm 

2 Hmotná 

aktiva 

 

pozemky 100 0 100 Vr Bi 

stavby 100 0 100 Vr Bi 

výrobní linka 100 100 200 Ex Bi 

náhradní díly výrobní linky 60 70 130 Ro Bi 

zdroj elektřiny 100 60 160 Bi 

zdroj tepla 100 10 110 Vr Bi 

zdroj vody 50 20 70 Me 

odpadní systém 50 20 70 Me 

3 Nehmotná 

aktiva 

 

počítačové programy 70 70 140 Ro Bi 

autorská práva 20 100 120 Qr Bi 

seznamy zákazníků 20 100 120 Qr Bi 

receptury 20 100 120 Qr Bi 

modely 20 20 40 Ro Sm 

4 Informace 

 

IT infrastruktura 60 60 120 Vr Bi 

personální IS 40 30 70 Me 

CRM 20 100 120 Qr Bi 

účetní IS 20 60 80 Me 

poštovní IS 80 90 170 Bi 

zálohy dat 20 100 120 Qr Bi 

Proces 05 Analýza hodnoty aktiv  

Tabulka 5.4 Analýza hodnoty aktiv 

P.č. Oblast Aktiva Cena 

nefunkč. 

Význam Hodnota 

aktiva 

Jazykový 

popis 

1 Osoby 

 

zaměstnanci  100 100 Ex Bi 

smluvní partneři  70 70 Ro Bi 

návštěvy  10 10 Sm 

2 Hmotná 

aktiva 

pozemky  100 100 Ro Bi 

stavby 100  100 Ex Bi 
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P.č. Oblast Aktiva Cena 

nefunkč. 

Význam Hodnota 

aktiva 

Jazykový 

popis 

 výrobní linka 100  100 Ex Bi 

náhradní díly výrobní linky 30  30 Vr Sm 

zdroj elektřiny 100  100 Ex Bi 

zdroj tepla 60  60 Qr Bi 

zdroj vody 60  60 Qr Bi 

odpadní systém 70  70 Ro Bi 

3 Nehmotná 

aktiva 

 

počítačové programy 100  100 Ex Bi 

autorská práva 100  100 Ex Bi 

seznamy zákazníků 60  60 Qr Bi 

receptury 100  100 Ex Bi 

modely 70  70 Ro Bi 

4 Informace 

 

IT infrastruktura 100  100 Ex Bi 

personální IS 40  40 Me 

CRM 40  40 Me 

účetní IS 40  40 Me 

poštovní IS 40  40 Me 

zálohy dat 60  60 Qr Bi 

Proces 06 Identifikace scénářů 

Tabulka 5.5 Identifikace scénářů 

P.č. Název Popis Poznámka Závažnost Jazykový 

popis 

1 sprejer 

 

Nástřik na vnější plochy budov minulé 

incidenty 

10 Sm 

2 průnik akt. Průnik aktivistů do areálu minulé 

incidenty 

60 QR Bi 

3 průnik 

zlodějů 

Krádež kovu minulé 

incidenty 

20 Ro Sm 

4 interní 

krádež 

Krádež speciálního nářadí minulé 

incidenty 

50 VR Bi 

5 přerušení 

dodávky el. 

energie 

Útokem na transformátor dojde k přerušení 

dodávky elektrické energie. Doba opravy 

transformátoru cca 4 hodiny 

bezpeč. 

rada státu 

60 Qr Bi 

6 přerušení 

dodávky 

plynu 

Útokem na plynovou kotelnu nebo externí 

rozvaděč plynu dojde přerušení dodávky 

tepla a teplé vody. V zimě jde o zhoršení 

pracovních podmínek zaměstnanců. 

bezpeč. 

rada státu 

70 Ro Bi 

7 přerušení 

dodávky 

vody 

Útok na vedení vody. bezpeč. 

rada státu 

70 Ro Bi 

8 požár Může být způsoben externí nebo interní 

osobou 

bezpeč. 

rada státu 

100 Ex Bi 

9 pouliční 

incident 

Poloha areálu nepředpokládá blízkost 

demonstrací. 

bezpeč. 

rada státu 

10 Sm 

10 exploze 

externí 

Externí exploze může poškodit vstup do 

areálu nebo plynovou kotelnu. 

bezpeč. 

rada státu 

40 Me 

11 exploze 

interní 

Vnitřní exploze může poškodit kteroukoliv 

část výroby nebo administrativy. 

bezpeč. 

rada státu 

80 Bi 

12 krádež 

základního 

materiálu 

Krádež drahých kovů má v ročním přehledu 

významný dopad na ekonomiku firmy. 

vlastní 40 Me 

13 krádež 

náhradních 

U dílů s dobou dodávky delší jak 24 hodin.  vlastní 70 Ro Bi 
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P.č. Název Popis Poznámka Závažnost Jazykový 

popis 

dílů 

14 zničení 

výrobní 

linky 

Útok na výrobní linku může způsobit 

externí nebo interní osoba. 

vlastní 100 Ex Bi 

15 odposlech Použití technický prostředků ke skrytému 

odposlechu významných jednání (interní i 

externí) 

vlastní 60 QR Bi 

Proces 07 Analýza zranitelnosti aktiva  

Tabulka 5.6 Scénáře a opatření - perimetr 

P.č. Scénáře Závaž. režim ostraha MZP detekce CCTV osvětlení Zranit. 

1 sprejer Sm Sm      Me 

2 průnik aktivistů QR Bi Sm Sm Sm    Me 

3 průnik zlodějů Ro Sm Sm  Sm    Ro Bi 

4 interní krádež VR Bi   Sm    Ro Bi 

5 přerušení dodávky el. energie Qr Bi Sm      Ro Bi 

6 přerušení dodávky plynu Ro Bi Sm      Ro Bi 

7 přerušení dodávky vody Ro Bi Sm      Ro Bi 

8 požár Ex Bi        

9 pouliční incident Sm Sm  Sm    Me 

10 exploze externí Me Sm  Sm    Ro Bi 

11 exploze interní Bi        

12 krádež základního materiálu Me        

13 krádež náhradních dílů Ro Bi        

14 zničení výrobní linky Ex Bi        

15 odposlech QR Bi        

Tabulka 5.7 Scénáře a opatření - plášťová ochrana 

P.č. Scénáře Závaž. režim ostraha MZP detekce CCTV osvětlení Zranit. 

1 sprejer Sm        

2 průnik aktivistů QR Bi Sm  Sm    Ro Bi 

3 průnik zlodějů Ro Sm Sm  Sm    Ro Bi 

4 interní krádež VR Bi   Sm    Ro Bi 

5 přerušení dodávky el. energie Qr Bi  Sm     Ro Bi 

6 přerušení dodávky plynu Ro Bi  Sm  Sm   Ro Bi 

7 přerušení dodávky vody Ro Bi   Sm Sm   Ro Bi 

8 požár Ex Bi Me  Me Ex Bi   Me 

9 pouliční incident Sm        

10 exploze externí Me   Sm    Ro Bi 

11 exploze interní Bi Sm  Sm    Ro Bi 

12 krádež základního materiálu Me   Sm Sm   Ro Bi 

13 krádež náhradních dílů Ro Bi   Sm Sm   Ro Bi 

14 zničení výrobní linky Ex Bi   Sm Sm   Ro Bi 

15 odposlech QR Bi   Sm    Ro Bi 
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Tabulka 5.8 Scénáře a opatření - prostorová ochrana 

P.č. Scénáře Závaž. režim ostraha MZP detekce CCTV osvětlení Zranit. 

1 sprejer Sm        

2 průnik aktivistů QR Bi   Sm    Ro Bi 

3 průnik zlodějů Ro Sm Sm  Sm Sm   Ro Bi 

4 interní krádež VR Bi   Sm    Ro Bi 

5 přerušení dodávky el. energie Qr Bi        

6 přerušení dodávky plynu Ro Bi        

7 přerušení dodávky vody Ro Bi        

8 požár Ex Bi Me  Me Ex Bi   Me 

9 pouliční incident Sm        

10 exploze externí Me   Sm    Ro Bi 

11 exploze interní Bi Sm  Sm    Ro Bi 

12 krádež základního materiálu Me   Ro Sm Sm   Ro Bi 

13 krádež náhradních dílů Ro Bi   Sm     

14 zničení výrobní linky Ex Bi   Sm     

15 odposlech QR Bi        

Tabulka 5.9 Vyhodnocení zranitelnosti bezpečnostních zón 

P.č. Scénáře perimetr plášť prostor Zranitelnost 

1 sprejer Me Ro Bi Ro Bi Ro Bi 

2 průnik aktivistů Me Ro Bi Ro Bi Ro Bi 

3 průnik zlodějů Ro Bi Ro Bi  Ro Bi 

4 interní krádež Ro Bi Ro Bi  Ro Bi 

5 přerušení dodávky el. energie Ro Bi Ro Bi  Ro Bi 

6 přerušení dodávky plynu Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi 

7 přerušení dodávky vody Ro Bi Ro Bi  Ro Bi 

8 požár  Me Me Me 

9 pouliční incident Me Ro Bi Ro Bi Ro Bi 

10 exploze externí Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi 

11 exploze interní  Ro Bi  Ro Bi 

12 krádež základního materiálu  Ro Bi  Ro Bi 

13 krádež náhradních dílů  Ro Bi  Ro Bi 

14 zničení výrobní linky  Ro Bi  Ro Bi 

15 odposlech Ro Bi   Ro Bi 

Proces 08 Pravděpodobnost ztráty 

Tabulka 5.10 Vstupní hodnoty pro určení pravděpodobnosti ztráty 

P.č. Aktiva Rizikový profil  P.č. Scénáře Zranitelnost 

1 zaměstnanci Sm  1 sprejer Ro Bi 

2 smluvní partneři Sm  2 průnik akt. Ro Bi 

3 návštěvy Sm  3 průnik zlodějů Ro Bi 

4 pozemky Vr Bi  4 interní krádež Ro Bi 

5 stavby Vr Bi  5 přerušení dodávky el. energie Ro Bi 
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6 výrobní linka Ex Bi  6 přerušení dodávky plynu Ro Bi 

7 náhradní díly výrobní linky Ro Bi  7 přerušení dodávky vody Ro Bi 

8 zdroj elektřiny Bi  8 požár Me 

9 zdroj tepla Vr Bi  9 pouliční incident Ro Bi 

10 zdroj vody Me  10 exploze externí Ro Bi 

11 odpadní systém Me  11 exploze interní Ro Bi 

12 počítačové programy Ro Bi  12 krádež základního materiálu Ro Bi 

13 autorská práva Qr Bi  13 krádež náhradních dílů Ro Bi 

14 seznamy zákazníků Qr Bi  14 zničení výrobní linky Ex Bi 

15 receptury Qr Bi  15 odposlech QR Bi 

16 modely Ro Sm   

17 IT infrastruktura Vr Bi   

18 personální IS Me   

19 CRM Qr Bi   

20 účetní IS Me   

21 poštovní IS Bi   

22 zálohy dat Qr Bi   
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Tabulka 5.11 Určení pravděpodobnosti ztráty 

Pravděpodobnost 
 ztráty 

Zr
an

it
e

ln
o

st
 

p
o

d
le

 s
cé

n
ář

e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sprejer Průnik 

aktivistů 

Průnik 

zlodějů 

Interní 

krádež 

Přerušení 

dodávky  
el. energie 

Přerušení 

dodávky 
plynu 

Přerušení 

dodávky 
vody 

Požár Pouliční 

incident 

Exploze 

externí 

Exploze 

interní 

Krádež 

základního 
materiálu 

Krádež 

náhradních 
dílů 

Zničení 

výrobní 
linky 

Odposlech 

Rizikový profil aktiv 31Y \
32Y  Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi Me Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi Ro Bi 

1 zaměstnanci Sm               Ro sm Sm   Sm         

2 smluvní partneři Sm               Ro sm     Sm         

3 návštěvy Sm               Ro sm     Sm         

4 pozemky Vr Bi               Vr Bi   Vr Bi Vr Bi         

5 stavby Vr Bi Vr Bi             Vr Bi   Vr Bi Vr Bi         

6 výrobní linka Ex Bi   Ex Bi Ex Bi Ex Bi Ex Bi     Ex Bi     Ex Bi Ex Bi Ex Bi Ex Bi   

7 náhradní díly výrobní linky Ro Bi               Ro Bi     Ro Bi Ro Bi Ro Bi     

8 zdroj elektřiny Bi   Bi Bi   Bi   Bi Bi   Bi Bi     Bi   

9 zdroj tepla Vr Bi     Vr Bi   Vr Bi Vr Bi Vr Bi Vr Bi   Vr Bi Vr Bi   Vr Bi     

10 zdroj vody Me         Me   Me Me   Me Me         

11 odpadní systém Me         Me   Me Me   Me Me         

12 počítačové programy Ro Bi       Ro Bi       Ro Bi     Ro Bi         

13 autorská práva Qr Bi     Qr Bi Qr Bi       Qr Bi     Qr Bi         

14 seznamy zákazníků Qr Bi   Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi 

15 receptury Qr Bi     Qr Bi Qr Bi       Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi 

16 modely Ro Sm     Ro Sm Ro Sm       Ro Sm     Ro Sm         

17 IT infrastruktura Vr Bi     Vr Bi Vr Bi Vr Bi     Vr Bi     Vr Bi       Vr Bi 

18 personální IS Me     Me Me Me     Me     Me       Me 

19 CRM Qr Bi     Qr Bi Qr Bi Qr Bi     Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi 

20 četní IS Me     Me Me Me     Me     Me       Me 

21 poštovní IS Bi     Bi Bi Bi     Bi     Bi       Bi 

22 zálohy dat Qr Bi     Qr Bi Qr Bi Qr Bi     Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi 
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Proces 09 Analýza rizik 

Tabulka 5.12 Vstup pro analýzu rizik 

Pravděpodobnost ztráty  

21Z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Sprejer Průnik 

aktivistů 

Průnik 

zlodějů 

Interní 

krádež 

Přerušení 

dodávky  

el. energie 

Přerušení 

dodávky 

plynu 

Přerušení 

dodávky 

vody 

Požár Pouliční 

incident 

Exploze 

externí 

Exploze 

interní 

Krádež 

základního 

materiálu 

Krádež 

náhradních 

dílů 

Zničení 

výrobní 

linky 

Odposlech Hodnota 

22Z  

1 zaměstnanci               Ro sm Sm   Sm         Ex Bi 

2 smluvní partneři               Ro sm     Sm         Ro Bi 

3 návštěvy               Ro sm     Sm         Sm 

4 pozemky               Vr Bi   Vr Bi Vr Bi         Ro Bi 

5 stavby Vr Bi             Vr Bi   Vr Bi Vr Bi         Ex Bi 

6 výrobní linka   Ex Bi Ex Bi Ex Bi Ex Bi     Ex Bi     Ex Bi Ex Bi Ex Bi Ex Bi   Ex Bi 

7 náhradní díly výrobní linky               Ro Bi     Ro Bi Ro Bi Ro Bi     Vr Sm 

8 zdroj elektřiny   Bi Bi   Bi   Bi Bi   Bi Bi     Bi   Ex Bi 

9 zdroj tepla     Vr Bi   Vr Bi Vr Bi Vr Bi Vr Bi   Vr Bi Vr Bi   Vr Bi     Qr Bi 

10 zdroj vody         Me   Me Me   Me Me         Qr Bi 

11 odpadní systém         Me   Me Me   Me Me         Ro Bi 

12 počítačové programy       Ro Bi       Ro Bi     Ro Bi         Ex Bi 

13 autorská práva     Qr Bi Qr Bi       Qr Bi     Qr Bi         Ex Bi 

14 seznamy zákazníků   Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi Qr Bi 

15 receptury     Qr Bi Qr Bi       Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi Ex Bi 

16 modely     Ro Sm Ro Sm       Ro Sm     Ro Sm         Ro Bi 

17 IT infrastruktura     Vr Bi Vr Bi Vr Bi     Vr Bi     Vr Bi       Vr Bi Ex Bi 

18 personální IS     Me Me Me     Me     Me       Me Me 

19 CRM     Qr Bi Qr Bi Qr Bi     Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi Me 

20 účetní IS     Me Me Me     Me     Me       Me Me 

21 poštovní IS     Bi Bi Bi     Bi     Bi       Bi Me 

22 zálohy dat     Qr Bi Qr Bi Qr Bi     Qr Bi     Qr Bi       Qr Bi Qr Bi 
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Ke stanovení výsledných hodnot rizik analyzovaných aktiv a scénářů útoku jsem použil expertně odhadnuté hodnoty rizika uvedené 

v tabulce 3.8. 

Tabulka 5.13 Výsledné hodnoty rizika PbLDR  

Riziko PbLDR  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sprejer Průnik 

aktivistů 

Průnik 

zlodějů 

Interní 

krádež 

Přerušení 

dodávky  

el. energie 

Přerušení 

dodávky 

plynu 

Přerušení 

dodávky 

vody 

Požár Pouliční 

incident 

Exploze 

externí 

Exploze 

interní 

Krádež 

základního 

materiálu 

Krádež 

náhradních 

dílů 

Zničení 

výrobní 

linky 

Odposlech 

1 zaměstnanci               31.1 23.1   23.1         

2 smluvní partneři               31.1     23,1         

3 návštěvy               11.7     11.7         

4 pozemky               45.0   45.0 45.0         

5 stavby 47.6             47.6   47.6 47.6         

6 výrobní linka   95.3 95.3 95.3 95.3     95.3     95.3 95.3 95.3 95.3   

7 náhradní díly výrobní linky               29.8     29.8 29.8 29.8     

8 zdroj elektřiny   78.0 78.0   78.0   78.0 78.0   78.0 78.0     78.0   

9 zdroj tepla     44.1   44.1 44.1 44.1 44.1   44.1 44.1   44.1     

10 zdroj vody         41.3   41.3 41.3   41.3 41.3         

11 odpadní systém         41.3   41.3 41.3   41.3 41.3         

12 počítačové programy       65.2       65.2     65.2         

13 autorská práva     56.3 56.3       56.3     56.3         

14 seznamy zákazníků   48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6     48.6       48.6 

15 receptury     56.3 56.3       56.3     56.3       56.3 

16 modely     31,1 31,1       31,1     31,1         

17 IT infrastruktura     47.6 47.6 47.6     47.6     47.6       47.6 

18 personální IS     39,0 39,0 39,0     39,0     39,0       39,0 

19 CRM     39.0 39.0 39.0     39.0     39.0       39.0 

20 účetní IS     39,0 39,0 39,0     39,0     39,0       39,0 

21 poštovní IS     39.0 39.0 39.0     39.0     39.0       39.0 

22 zálohy dat     48.6 48.6 48.6     48.6     48.6       48.6 
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Pro porovnání uvádím tabulku výsledků rizika stanovených běžným způsobem NPR  . 

Tabulka 5.14 Výsledné hodnoty rizika NPR   

Riziko NPR   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sprejer Průnik 

aktivistů 

Průnik 

zlodějů 

Interní 

krádež 

Přerušení 

dodávky  
el. energie 

Přerušení 

dodávky 
plynu 

Přerušení 

dodávky 
vody 

Požár Pouliční 

incident 

Exploze 

externí 

Exploze 

interní 

Krádež 

základního 
materiálu 

Krádež 

náhradních 
dílů 

Zničení 

výrobní 
linky 

Odposlech 

1 zaměstnanci               20.0 10.0   10.0         

2 smluvní partneři               14.0     7.0         

3 návštěvy               2.0     1.0         

4 pozemky               18.0   10.0 10.0         

5 stavby 50.0             90.0   50.0 50.0         

6 výrobní linka   100.0 100.0 100.0 100.0     100.0     100.0 100.0 100.0 100.0   

7 náhradní díly výrobní linky               21.0     21.0 21.0 21.0     

8 zdroj elektřiny   80.0 80.0   80.0   80.0 80.0   80.0 80.0     80.0   

9 zdroj tepla     30.0   30.0 30.0 30.0 30.0   30.0 30.0   30.0     

10 zdroj vody         24.0   24.0 24.0   24.0 24.0         

11 odpadní systém         28.0   28.0 28.0   28.0 28.0         

12 počítačové programy       70.0       70.0     70.0         

13 autorská práva     60.0 60.0       60.0     60.0         

14 seznamy zákazníků   36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0     36.0       36.0 

15 receptury     60.0 60.0       60.0     60.0       60.0 

16 modely     14.0 14.0       14.0     14.0         

17 IT infrastruktura     50.0 50.0 50.0     50.0     50.0       50.0 

18 personální IS     16.0 16.0 16.0     16.0     16.0       16.0 

19 CRM     24.0 24.0 24.0     24.0     24.0       24.0 

20 účetní IS     16.0 16.0 16.0     16.0     16.0       16.0 

21 poštovní IS     32.0 32.0 32.0     32.0     32.0       32.0 

22 zálohy dat     36.0 36.0 36.0     36.0     36.0       36.0 
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Tabulka 5.15 Porovnání výsledků PbLD PbLDR  a běžného způsobu výpočtu NPR   

PbLDR  vs NPR   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sprejer Průnik 

aktivistů 

Průnik 

zlodějů 

Interní 

krádež 

Přerušení 

dodávky  

el. energie 

Přerušení 

dodávky 

plynu 

Přerušení 

dodávky 

vody 

Požár Pouliční 

incident 

Exploze 

externí 

Exploze 

interní 

Krádež 

základního 

materiálu 

Krádež 

náhradních 

dílů 

Zničení 

výrobní 

linky 

Odposlech 

1 zaměstnanci                               

2 smluvní partneři                               

3 návštěvy                               

4 pozemky                               

5 stavby                               

6 výrobní linka                               

7 náhradní díly výrobní linky                               

8 zdroj elektřiny                               

9 zdroj tepla                               

10 zdroj vody                               

11 odpadní systém                               

12 počítačové programy                               

13 autorská práva                               

14 seznamy zákazníků                               

15 receptury                               

16 modely                      

17 IT infrastruktura                               

18 personální IS                               

19 CRM                               

20 účetní IS                               

21 poštovní IS                               

22 zálohy dat                               
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5.2 Dílčí závěr 

Prvním účelem případové studie bylo na praktickém příkladu ověřit použitelnost 

procesů posouzení bezpečnostních rizik společně s navrženými pravidly přibližné 

dedukce.  

Procesní přístup zpřehlednil práci a vymezil jednotlivé kroky. Výsledky jednoho 

procesu jsou použity v dalších procesech zpracování posouzení. Proces 1 nebyl pro účely 

případové studie významný, protože jsou v něm uvedeny úkoly pro přípravu projektu. 

V procesech 2 až 4 byly systematicky zpracovány vstupní údaje pro další procesy. 

V těchto procesech nebyla pravidla PbLD aplikována. Při zpracování procesů 5 až 7 byla 

práce s pravidly PbLD jednoduchá. Charakteristickým hodnotám jsem přiřazoval 

odpovídající evaluační jazykové výrazy. Složitější na pozornost bylo zpracování procesů 8 

a 9, protože jsem posuzoval 22 aktiv a 15 scénářů útoku. To ve výsledku představovalo 

114 odpovědí v jednom procesu, tedy 228 odpovědí celkem. Přesto se dá říci, že 

zpracování těchto procesů nebylo časově náročné. Kvalitativní analýza s využitím 

pravidel logické dedukce je proveditelná bez softwarové podpory. 

Druhým účelem případové studie bylo porovnání výsledků mezi PbLD a tradičním 

způsobem výpočtu rizika NPR  .  

V softwarovém nástroji LFLC jsem zpracoval vstupní proměnné, reprezentované 

evaluačními jazykovými výrazy, podle pravidel k určení hodnot rizika uvedených 

v tabulce 3.6. Hladkou defuzzyfikační metodou jsem získal číselné hodnoty a zapsal je do 

tabulky 5.13. K výpočtu hodnot rizika tradičním způsobem, uvedených v tabulce 5.14, 

nebylo potřeba technické podpory. Při porovnání obou tabulek jsem zjišťoval, zda 

hodnoty rizik patří do stejné skupiny rizik. Ze 114 odpovědí se jich 66 shodovalo. 

Odlišných 48 odpovědí představovalo změnu z nízkých rizik do středních rizik u 

konkrétních aktiv a scénářů ohrožení. Ke změně mezi skupinami středních a vysokých 

rizik nedošlo. Výsledky analýzy ověřily teoretický předpoklad, že některá rizika ze 

skupiny nízkých rizik mají být zařazena do skupiny středních rizik a tím určena 

k následnému ošetření. 
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6 Diskuse 

Cílem disertační práce bylo navrhnout vztah mezi vstupními proměnnými pro 

stanovení hodnoty rizika ve fyzické ochraně prostřednictvím IF-THEN pravidel fuzzy 

logické dedukce a aplikovat navržená pravidla v procesech posouzení bezpečnostních rizik 

fyzické ochrany. Princem k naplnění cíle disertační práce je nezbytnost provedení 

posouzení rizik fyzické ochrany, které umožní přijmout účinná a ekonomicky efektivní 

opatření vedoucí ke snížení velikosti rizika. Snížení možností napadnout chráněný objekt 

snižuje pravděpodobnost ztráty. 

První dílčí cíl disertační práce byl naplněn vyhodnocením požadavků právních 

a technických norem na analýzu rizika ve fyzické ochraně. K vyhodnocení právních 

předpisů, technických norem, vybraných knih, publikací a článků jsem si stanovil klíčová 

slova. Sumarizace výsledků analýzy je uvedena v tabulce 2.2. Vztah pravděpodobnosti 

a následku je označována jako riziko. Vztahem mezi pravděpodobností, následkem 

a zranitelností je označován jako pořadí rizik. V některých případech je v určení rizika 

nahrazen následek pojmem hodnota aktiva. Má-li mít riziko význam ve smyslu velikosti 

možné ztráty, označil jsem vstupní proměnné jako pravděpodobnost ztráty a hodnota 

aktiva. 

Druhý dílčí cíl disertační práce byl naplněn návrhem vztahu mezi vstupními 

proměnnými a vytvořením pravidel s využitím fuzzy přibližné logické dedukce. Vazby 

mezi vstupními proměnnými jsou uvedeny na obrázku 3.8. Přibližná logická dedukce 

umožňuje odvodit závěr z jazykového popisu. Umožňuje vytvářet vztahy v hierarchických 

systémech. Pravidla tvořící bázi pravidel, jako součást fuzzy regulátoru, jsou uvedena 

v tabulkách 3.2 až 3.6 s využitím jazykových výrazů uvedený v tabulce 3.1. Použitím 

hladké defuzzifikace jazykových výrazů umožnilo získat ostré výstupní hodnoty. 

Výhodou použití fuzzy přibližné logické dedukce je zachytit znalosti expertů 

a vztahy mezi různými vstupními proměnnými. Extenze evaluačních jazykových výrazů je 

možné vypočítat pro růné kontexty, při zachování stejného významu jazykových popisů 

vstupních hodnot. 

Nevýhodou použití fuzzy přibližné logické dedukce ve spojení s hladkou 

defuzzifikační metodou je potřeba odpovídajícího softwarového vybavení. 
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Třetí dílčí cíl disertační práce byl naplněn zpracováním procesního způsobu 

stanovení rizika a využitím pravidel fuzzy přibližné logické dedukce. U hlavních aktiv byl 

hodnocen jejich rizikový profil, zranitelnost a hodnota na základě viditelnosti, tržní 

hodnotě, scénáři útoku, opatřeních, ceně a významu. Pro hodnocení rizikového profilu 

aktiv v procesu 4 jsou použita pravidla uvedená v tabulce 3.2. K hodnocení zranitelnosti 

bezpečnostních zón, v procesu 7 jsou využita pravidla z tabulky 3.3. Hodnota aktiv byla 

usuzována pravidly z tabulky 3.5 v procesu 5. 

Z hodnot rizikového profilu aktiv a zranitelnosti bezpečnostních zón je usuzováno 

o pravděpodobnosti ztráty v procesu 8 podle pravidel v tabulce 3.4. Výsledná hodnota 

rizika byla stanovena z hodnot pravděpodobnosti ztráty a hodnoty aktiva v procesu 9. 

K tomu účelu jsou využita pravidla, uvedená v tabulce 3.6. 

K posouzení rizik nebyla pravidla fuzzy přibližné dedukce doposud použita. 

Navržený postup je procesně orientovaný a dodržuje obecně platné zásady řízení rizik 

uváděné v technických normách [58][59]. Použitá pravidla objektivizují hodnocení 

vstupních proměnných použitých pro stanovení hodnoty rizika. Na základě hodnot 

vstupních proměnných, navržených vazeb a pravidel je možné odhadnout hodnotu rizika 

ve fyzické ochraně. Postup je možné využít i pro jiné typy rizik při zohlednění expertních 

znalostí souvisejících s posuzovanými riziky. 

Čtvrtý dílčí cíl disertační práce byl naplněn ověřením nového způsobu stanovení 

rizika případovou studií. Procesní přístup zpřehlednil zpracovateli práci a vymezil 

jednotlivé kroky včetně vstupů a výstupů. Výsledky jednoho procesu jsou použity 

v dalších procesech zpracování posouzení. Při porovnání výsledků mezi PbLD a tradičním 

způsobem výpočtu rizika NPR   jsem zjišťoval, zda zjištěné hodnoty rizik patří do 

stejné skupiny rizik. Porovnáním výsledků byl ověřen teoretický předpoklad, že některá 

rizika ze skupiny nízkých rizik mají být zařazena do skupiny středních rizik a tím určena k 

následnému ošetření. 

Kvalitativní analýzu s využitím pravidel logické dedukce je možné provést bez 

softwarové podpory, pouze využitím napsaných pravidel. Větší počet aktiv a hrozeb může 

vytvářet omezení pro některé zpracovatele a může být vyžadován odpovídající softwarový 

nástroj.  
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Přínos pro vědu by práce mohla mít ve vytvoření nového způsobu posouzení rizik 

fyzické ochrany v oboru „bezpečnost průmyslu“. Struktura pravidel bere v úvahu postoj 

k aktivu jak vlastníka aktiva, tak i potenciálního útočníka. Navržená pravidla podporují 

hodnocení security rizika při neurčitých vstupních údajích a byla integrována do postupu 

řízení rizik. Aplikace pravidel fuzzy přibližné dedukce umožňuje vytvářet vazby mezi 

vstupními a výstupními proměnnými složitých systémů na logické úrovni bez znalosti 

matematického popisu funkcí.  

Přínosem pro praxi by mohl být ve vytvoření postupu pro určení security rizika 

v nepřesně definovaném prostředí. Nový postup by mohl snížit možnost opomenutí 

některých rizik, kterým by jinak nebyla věnována náležitá pozornost. Použité vstupní 

proměnné by v navržené struktuře měly zjednodušit posouzení security rizik. Je-li hodnota 

security rizika určena obdobným způsobem jako jiná rizika organizace, tak by mělo být 

možné porovnávat rizika navzájem. To by mělo podporovat rozhodovací proces 

managementu organizace o prioritách ošetření všech posuzovaných rizik organizace. 

Výsledné hodnoty rizika dávají možnost jednoznačně určit pořadí rizik. 

Fuzzy logická dedukce nebyla doposud použita k posouzení security rizik. 
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7 Závěr 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou analýzy security rizika 

s využitím přibližné logické dedukce. Pravidla fuzzy přibližné dedukce nebyla dosud 

použita pro posouzení rizik v bezpečnostní praxi.  

Při zpracování práce jsem vycházel z rešerše právních a technických norem 

a metod analýzy rizika. Následně jsem vytvořil vazby mezi vstupními proměnnými 

a popsal jsem vazby mezi nimi pravidly přibližné logické dedukce. Pravidla fuzzy 

přibližné dedukce jsem implementoval do postupu posouzení rizik fyzické ochrany. 

Navržený postup a pravidla fuzzy přibližné dedukce jsem ověřil případovou studií.  

Hlavní cíl disertační práce jsem naplnil vytvořením návrhu vztahu mezi vstupními 

proměnnými rizika a vytvořením IF-THEN pravidel, které vedou ke stanovení hodnoty 

rizika fyzické ochrany v neúplně definovaném prostředí. Navržený analytický postup 

posouzení rizik fyzické ochrany byl vytvořen na vlastnostech fuzzy přibližné logické 

dedukce při využití principu běžně používaného způsobu posouzení rizika. Použitý přístup 

zvyšuje počet vstupních proměnných a zavádí logické vazby mezi nimi. Zvolený postup 

umožňuje pracovat se slovními výrazy ohodnocujícími vlastnosti vstupních proměnných 

na logické úrovni při řešení bezpečnostní analýzy.  

Výhodou použití fuzzy jazykových proměnných je možnost provádět analýzy i při 

omezené znalosti vstupních hodnot. Postup upravuje vztah mezi pravděpodobností, 

následkem, zranitelností a dalším vstupními proměnnými. Postup je otevřený. Umožňuje 

provádět dílčí analýzy vstupních proměnných vhodnějšími typy analýz, jejichž výsledky je 

možné následně ohodnotit vhodným slovním výrazem přibližné logické dedukce.  

Navržený postup dává předpoklady pro rychlé vyhodnocení bezpečnostních rizik 

při změně bezpečnostní situace vzhledem k implementovaným bezpečnostním opatřením 

a hodnotě aktiva. Zpracováním navrženého postupu do účelové softwarové podoby 

umožní vlastníku objektu modelovat různé bezpečnostní situace a v předstihu naplánovat 

odpovídající bezpečnostní opatření.  

Opatření fyzické ochrany působí preventivně při ochraně hodnot před negativními 

událostmi. Výsledná hodnota bezpečnostního rizika je určující pro způsoby ošetření rizik 
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přijmutím odpovídajících opatření. Příklad vztahu rizik a jejich ošetření je uveden na 

obrázku 7.1.  

Obrázek 7.1 Vztah rizika a opatření k ošetření rizika 

Na výsledky práce je možné navázat doporučeními způsobů zajištění ochrany, 

která by odpovídala jednotlivým úrovním rizika v kontextu chráněného objektu. Další 

možností je zpracování specifických pravidle „šitých na míru“ organizacím, pracujícím ve 

stejném sektoru. To by umožnilo sektorové porovnání řízení rizik.  

Pro zpracování složitějších úloh je vhodné využít softwarové vybavení, umožňující 

zpracovat pravidla fuzzy přibližné logické dedukce. 
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Conclusion 

This dissertation deals with the analysis of the security risks by means of fuzzy 

approximate logical deduction. The rules of fuzzy approximate deduction has not been 

used for a security risk assessment in a security practice. 

I got from the research of legal and technical standards and methods of risk 

analysis. Then I created linkages among the input variables which I described by rules of 

approximate logical deduction. In the next step I implemented the fuzzy approximate 

logical deduction rules into physical protection risk assessment procedure. I have verified 

the proposed methodology and fuzzy approximate deduction rules by a case study. 

I fulfilled the main aim of the work by creating outlines of the relationship among 

the input risks variables and by creating of IF-THEN rules, which lead to the 

determination of the physical protection risk of incompletely defined environment. The 

proposed analytical risk assessing procedures of the physical protection was created onto 

the characteristics of fuzzy logic deduction, using the commonly used process principle 

for risk assessing. It gives the opportunity to security analytics work with verbal 

expressions on the logical level when they do a security analysis.  

The advantage of using fuzzy linguistic variables is the ability to perform analysis 

with a limited knowledge of the input values. The procedure is open. It allows to ones 

perform a partial analysis of the input variables by appropriate type of analysis. 

The proposed procedure provides conditions for the rapid evaluation of security 

risks when a security situation is changing in view of the implemented security measures 

and asset value. The proposed procedure, implemented in a utility software form, allows 

processing various security situation models to an object owner and plan appropriate 

security measures in advance. 

Physical protection measures have a preventive effect in protecting the values 

against negative events. The value of security risks is crucial for ways to address the risk 

by accepting adequate measures. Example of risks and their treatment is shown in Figure 

7.1. 
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Fig 7.1 The relationship of risk and measures to cover risks 

The results of the work can be linked to the recommendations of ways to ensure 

protection, which would correspond to the different levels of risk in the context of the 

protected object. Another option is to develop specific rule "tailor-made" organizations 

operating in the same sector. This would enable the sector risk management comparision. 

For the processing of complex tasks is useful software is equipped to handle an 

approximate fuzzy rules of logical deduction 
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