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inženýrství. Vysoká škola báňská - TU Ostrava. Vedoucí bakalářské práce:  Petr Skřehot. 

Tato práce si klade jako hlavní cíl poukázat na hlavní přednosti pravděpodobnostního 

hodnocení spolehlivosti lidského činitele a prezentovat přístupy používané pro tento typ 

analýz. Je zde definován pojem lidská chyba a klasifikovány základní lidské chyby. V práci je 

použit víceoborový přístup, aby byla problematika co nejlépe popsána. Je také srovnán přístup 

k tomuto tématu uplatňovaný v ČR a ve světě a dále postupy, jakým jsou tyto analýzy 

prováděny. Práce se věnuje také stručnému popisu a srovnání základních metod pracujících 

s kvantitativními údaji o spolehlivosti lidského činitele (především THERP, SLIM-MAUD a 

ETA). 
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multidisciplinary approach to the issue is used for the best description. There is also a 
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Seznam použitých symbolů a zkratek1 

CORE-DATA Computerized Operator Reliability and Error Database 

 (Počítačová databáze lidské spolehlivosti a chyb) 

CREAM Cognitive Reliability and Error Analysis Method 

 (Kognitivní metoda analýzy spolehlivost a chyb)  

ETA Event Tree Analysis 

 (Analýza stromem událostí) 

GEMS Generic Error Modeling System 

 (Obecný systém modelování chyb) 

HEP Human Error Probability 

 (Odhad pravděpodobnosti lidské chyby) 

HRA Human Reliability Analysis 

 (Pravděpodobností hodnocení lidské spolehlivosti)  

HTA Hierarchical Task Analysis  

 (Hierarchická analýza úkolů) 

ITS Intelligent Transport System 

 (Inteligentní systém přepravy) 

LČ Lidský Činitel 

MAUD Multi-Attribute Utility Decomposition 

 (Multikritériální nástroj dekompozice) 

MIPS Metoda Identifikace Příčin Selhání 

MMS/ HMI Mensch - Machine System / Human - Machine Interface 

 (Systém člověk – stroj) 

PRA Probabilistic Risk Assessment 

 (Pravděpodobnostní odhad rizika) 

PSA Probabilistic Safety Assessment  

 (pravděpodobnostní analýza bezpečnosti) 

                                                 
1 Výrazy v závorkách jsou českým ekvivalentem pojmu 
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PSF / PIF Performance Shaping Factors / Performance Influencing Factors 
(Faktory ovlivňující výkon) 

SLI Success Likelihood Index 

 (Index pravděpodobnosti úspěchu) 

SLIM Success Likelihood Index Methodology 

 (Indexová metodika pravděpodobnosti úspěchu) 

SRK Skill-based, Ruled-based and Knowledge-based model of behavior 

 (Model chování založený na schopnostech, pravidlech a znalostech) 

TA Task Analysis 

 (Analýza úkolů)   

THERP Technique for Human Error Rate Prediction 

 (Technika pro předpověď míry lidské chyby) 

TOR Technique of Operators Review 

 (Metoda posudku obsluhy) 



1 

1 Obsah 
 

1 Obsah .................................................................................................................................... 1 

2 Úvod ...................................................................................................................................... 4 

3 Rešerše .................................................................................................................................. 5 

3.1 International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, 2nd edition .. 5 

3.2 Handbook of Human Factors and Ergonomics, 3rd edition ............................. 5 

3.3 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP ................................. 5 

3.4 Interní pracovní materiál United States Nuclear Regulatory Research ............ 5 

3.5 Člověk v systémech člověk – stroj. .................................................................. 6 

3.6 Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání 

lidského činitele v procesním průmyslu ........................................................... 6 

4 Lidský činitel v procesním průmyslu ................................................................................. 7 

4.1 Výklad pojmu lidský činitel .............................................................................. 7 

4.2 Systém člověk - stroj ......................................................................................... 7 

4.3 Spolehlivost lidského činitele ........................................................................... 9 

4.4 Historické souvislosti vývoje postojů k lidskému činiteli .............................. 10 

4.5 Oblasti uplatnění spolehlivosti lidského činitele ............................................ 13 

4.5.1 Spolehlivost lidského činitele v silniční dopravě ...................................... 14 

4.6 Principy posouzení spolehlivosti LČ .............................................................. 15 

4.7 Víceoborový pohled na spolehlivost LČ ........................................................ 16 

4.8 Faktory ovlivňující výkon ............................................................................... 17 

5 Selhání lidského činitele .................................................................................................... 19 

5.1 Chybování ....................................................................................................... 19 

5.2 Lidská chyba ................................................................................................... 20 

5.3 Mechanismus vzniku lidské chyby ................................................................. 21 

5.4 Moderní přístup k lidské chybě ...................................................................... 22 

5.5 Zotavení po lidské chybě ................................................................................ 23 



2 

6 Klasifikace lidských chyb .................................................................................................. 26 

6.1 Filozofie chybových módů ............................................................................. 26 

6.2 Klasifikace podle Swaina a Guttmana ............................................................ 27 

6.2.1 Chyby vynechání ....................................................................................... 27 

6.2.2 Chyby provedení ........................................................................................ 27 

6.3 Klasifikace podle Reasona .............................................................................. 27 

6.3.1 Zakopnutí (trip) a přehmat (stumble)......................................................... 27 

6.3.2 Přehlédnutí (slip) a kiks (lapse) ................................................................. 28 

6.3.3 Omyl (mistake) .......................................................................................... 29 

6.4 Klasifikace podle Rasmussena ........................................................................ 32 

6.4.1 Chyby založené na schopnostech .............................................................. 33 

6.4.2 Chyby založené na znalostech ................................................................... 33 

6.4.3 Chyby založené na pravidlech ................................................................... 33 

6.5 Klasifikace podle Normana............................................................................. 36 

6.6 Klasifikace podle Kletze ................................................................................. 38 

6.6.1 Chyba způsobená nedostatečným proškolením nebo špatnými pokyny .... 38 

6.6.2 Chyba způsobená nedostatkem motivace anebo úmyslným porušením 

předpisů ...................................................................................................... 39 

6.6.3 Chyba způsobená nedostatkem fyzických nebo duševních schopností ..... 39 

6.6.4 Chyba způsobená nedostatkem pozornosti ................................................ 39 

6.6.5 Chyba způsobená managementem ............................................................. 40 

7 Pravděpodobnostní analýza lidského činitele .................................................................. 41 

7.1 HRA metody první generace .......................................................................... 42 

7.2 HRA metody druhé generace .......................................................................... 43 

7.3 HRA z pohledu legislativy ČR ....................................................................... 43 

7.3.1 Stanovení spolehlivosti .............................................................................. 44 

a) Identifikace kritických pracovních pozic .................................................... 44 

b) Kategorizace systému člověk – technologie ............................................... 45 



3 

c) Analýza úkolů prováděných při obsluze zařízení identifikovaného jako 

zdroj rizika ................................................................................................... 45 

d) Zjištění osobnostních determinant spolehlivosti LČ ................................... 46 

7.3.2 Posouzení chybování ................................................................................. 46 

a) Identifikace chyb ......................................................................................... 47 

b) Identifikace příčin selhání ........................................................................... 47 

7.4 HRA podle Hollnagela .................................................................................... 47 

7.4.1 Komplexní přístup současných HRA ........................................................ 48 

a) Kvalitativní předpověď výkonu .................................................................. 48 

b) Kvantitativní předpověď výkonu ................................................................ 48 

7.4.2 Alternativní přístup v provádění HRA ...................................................... 49 

7.5 HRA metody ................................................................................................... 50 

7.5.1 Analýza stromem událostí ......................................................................... 50 

7.5.2 THERP ....................................................................................................... 51 

7.5.3 SLIM-MAUD ............................................................................................ 54 

7.6 Odhad pravděpodobnosti lidské chyby (HEP) ................................................ 55 

8 Diskuse ................................................................................................................................ 59 

9 Závěr ................................................................................................................................... 62 

10 Seznam použité literatury ................................................................................................. 63 

11 Seznam obrázků ................................................................................................................. 68 

12 Seznam tabulek .................................................................................................................. 69 

 

 

 

 



4 

2 Úvod  

Obrovským pokrokem technologií ve 20. století, které už přesahují rámec běžného 

chápání, byla jednoznačně změněna úloha člověka ve vztahu k těmto technologiím. Počítače 

jsou schopny během sekundy provádět výpočty, které by tým největších expertů prováděl 

několik let. Dané technologie jsou nejenom několikasetnásobně výkonnější, ale i 

komplikovanější a nebezpečnější. Musí být proto zajištěno, aby nedošlo k selhání těchto 

systémů (ať už jde o jaderné elektrárny, chemické provozy, energetický průmysl anebo 

vojenský sektor). Člověkem je ve většině těchto systémů zaujata vedoucí nebo přímo řídící 

role a tím je určena úroveň bezpečnosti systému. Lidským selháním mohou být způsobeny 

početné ztráty na životech a materiální škody. Příkladem mohou být nehody v jaderných 

elektrárnách Three-Mile-Island a Černobyl, které byly způsobeny právě chybným lidským 

jednáním. Jelikož je zatím úloha člověka v těchto systémech nezastupitelná, je nesmírně 

důležité, aby bylo pochopeno, jak k tomuto selhání dochází, proč k němu dochází a jak mu 

může být zabráněno. K tomuto účelu bylo v minulém století vytvořeno pravděpodobnostní 

hodnocení spolehlivosti lidského činitele, které je součástí pravděpodobnostní analýzy rizik. 

Cílem bakalářské práce je, aby byly analyzovány a zhodnoceny dostupné metody pro 

kvantitativní hodnocení spolehlivosti lidského činitele v procesním průmyslu, a aby v ní bylo 

vyjádřeno, jak jsou tyto analýzy významné a uplatnitelné. Dále je cílem definovat pojem 

lidská chyba, analyzovat různé způsoby klasifikace lidských chyb a popsány nejnovější 

přístupy a názory odborníků z této oblasti. Tato práce má praktický a reálně využitelný 

rozměr a bude využita pro další vývoj metody HTA v rámci projektu "Pracovní pohoda a 

spolehlivost člověka v pracovním systému" řešeného v rámci výzkumného záměru VÚBP, 

v.v.i. č. MPS0002595001: "BOZP - zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské 

kultury". 
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3 Rešerše 

3.1 International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, 2nd edition 

První vydání této publikace se v roce 2002 stalo prvním jednotným zdrojem 

spolehlivých informací z oblasti ergonomie a lidského činitele. Příspěvky renomovaných 

odborníků z celého světa byly sesbírány a přehledně seřazeny. Ve druhém vydání z roku 

2006, které bylo zcela přepracováno a aktualizováno, byl ponechán úspěšný formát z prvního 

vydání. Publikace je rozdělena do 13 sekcí a organizována abecedně v rámci každého oddílu. 

Editorem této publikace je Waldemar Karwowski. V této práci je na tuto publikaci 

odkazováno těmito zdroji: [12], [12], [26], [35] a [38]. 

3.2 Handbook of Human Factors and Ergonomics, 3rd edition 

První vydání této publikace bylo dokončeno v roce 1987. Je zde popsáno, jakým 

způsobem je člověk ovlivněn účinky pracovního prostředí. Třetí vydání bylo dokončeno 

v roce 2006 a je složeno z příspěvků různých odborníků na dané téma. Editorem této 

publikace je Gavriel Salvendy. V této práci je využito kapitoly 27: lidská chyba, jejímž 

autorem je Joseph SHARIT (zdroj č. [28]). 

3.3 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP  

V roce 2007 byl vydán metodický pokyn, kterým byly specifikovány požadavky 

zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí vyhlášky 256/2006 Sb. 

v oblasti posouzení vlivu lidského činitele. Metodika byla vyvinuta Výzkumným ústavem 

bezpečnosti práce. V této práci je na ni odkazováno zdrojem č. [20]. 

3.4 Interní pracovní materiál United States Nuclear Regulatory Research 

Týmem kolem D. E. Embreye byl v roce 1984 vytvořen interní pracovní materiál, 

jehož účelem byl popis metody SLIM, která byla těmito odborníky vyvinuta v tomto roce. 

Jsou zde podány základní informace o této metodě a popsány jednotlivé kroky, jak má být 

správně aplikována, včetně uvedených příkladů. V této práci je na materiál odkazováno 

zdrojem č. [2]. 
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3.5 Člověk v systémech člověk – stroj.  

Ing. Marie Havlíková je odborníkem v oblasti systém člověk-stroj v České republice. 

Napsala několik článku od spolehlivosti a bezpečnosti v tomto systému, přes lidský činitel a 

jeho úlohu v něm, až po popis metod, které jsou k analýze spolehlivosti lidského činitele 

využitelné v praxi. Většina jejich článků je zveřejněna v časopise JOSRA - Journal of Safety 

Research and Applications (viz zdroje [7], [8], [9] a [10]). 

3.6 Nové metody a přístupy určené pro vyšetřování kořenových příčin selhání 

lidského činitele v procesním průmyslu 

Autorem tohoto článku je RNDr. Mgr. Petr Skřehot (je vedoucím oddělení prevence 

rizik a ergonomie VÚBP), který v uvedené publikaci prezentoval Metodu Identifikace Příčin 

Selhání (MIPS) vyvinutou ve VÚBP. Je považován za odborníka v problematice prevence 

rizik, ergonomie a spolehlivosti lidského činitele, prevence závažných havárií, atd. V této 

práci velká množství informací čerpáno právě od tohoto autora, ať už se jedná o on-line 

články, knižní publikace anebo ústní sdělení (viz [29], [30], [31], [32] a [33]). 
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4 Lidský činitel v procesním průmyslu 

4.1 Výklad pojmu lidský činitel 

Lidský činitel (dále jen LČ) je souhrn lidských vlastností a schopností, které mají 

v dané situaci vliv na výkonnost, efektivnost a spolehlivost pracovního systému a jsou 

hodnoceny z psychologického, fyziologického a fyzického hlediska [6]. 

Tuto definici je třeba doplnit o zásadní poznatek. Většinou je o pojmu LČ, či lidský 

faktor2, hovořeno v negativním smyslu. Nutno dodat, že vliv LČ může být často velmi 

pozitivní. Situace, která není řešitelná pomocí počítače nebo stroje, může být „zachráněna“ 

člověkem. Je to způsobeno schopností lidského mozku jít přes předem vyhrazené hranice 

myšlenkových vzorců (programů), kterými je řízen stroj. Jinými slovy, člověk je schopen 

kreativně myslet a flexibilně reagovat na situace kolem sebe. Ve stejné situaci se člověk 

nechová vždy stejným způsobem a stejný úkol, může být vykonán různým způsobem, aniž by 

přitom byla snížena spolehlivost systému. Toto s sebou samozřejmě nese riziko, že jeho akce 

bude provedena chybně. 

Pod pojmem LČ je třeba integrovat jak samotného člověka, tak i úroveň podnikové 

kultury, kultury bezpečnosti a celospolečenské kultury. 

Nyní je třeba definovat pojem nehoda, který je zde často používán. Nehoda je 

nečekaná událost s nežádoucím výstupem [38]. Obě tato kritéria jsou důležitá z toho důvodu, 

aby i neočekávaná událost s žádoucím účinkem nebyla definována jako nehoda. 

 

4.2 Systém člověk - stroj 

Pojmem hardware jsou označeny všechny pracovní prostředky od jednoduchých 

nástrojů a nářadí, přes jedno či víceúčelový stroj, technické zařízení až po řídící centrum. 

Při hodnocení spolehlivosti celého systému je nutné analyzovat jak hardware systému, 

tak i činnosti člověka, kterým je daný systém řízen anebo obsluhován. Nelze tedy hodnotit 

zvlášť hardware a zvlášť LČ, neboť tyto součásti systému se navzájem ovlivňují (viz  

                                                 
2 Tyto termíny jsou totožné, přeloženo z angličtiny z výrazu „Human Factor“ - HF 
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Obrázek 1: Systém člověk – stroj

 

Všechen hardware, kterým je uskute

systémem, je nazýván interface

„sdělovače“ a „ovládače“

displej, siréna, ovládací panely, 

Mezi člověkem a hardwarem by m

informací. Poslední dobou je 

člověk se při rozhodování ne

slovy je to kreativní prvek systému. 

specifická vlastnost a tou je myšlení 

dovednost poučit se z nezdaru

člověka má však hardware jednu nespornou výhodu. Výkonem dnešní výpo

jsou mnohonásobně překro

kapacity paměti. Otázkou, kterou je nutno se zabývat je, kdo má vyšší prioritu rozhodování.
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8 

o tzv. systému člověk – stroj (Mensch-Machine System

hardwaru a spolehlivostí LČ jsou identifikovány základní rozdíly p

sobu zpracování informací a ve způsobu dosažení cíle. 

stroj [10] 

Všechen hardware, kterým je uskutečněna interakce mezi člov

interface. V české terminologii jsou často 

 (např. železniční návěstí, ukazatel měřicího

displej, siréna, ovládací panely, klávesnice, počítačová myš, zakončení nástroj

a hardwarem by mělo docházet neustále k 

Poslední dobou je řešena otázka priority rozhodování [7]. Jak 

i rozhodování neřídí předem stanovenými pravidly, na rozdíl od hardware, jinými 

tivní prvek systému. Při interakci člověka a hardwaru je používána pro n

specifická vlastnost a tou je myšlení a schopnost učit se novým věcem, získávat zkušenosti a 

it se z nezdaru. U hardwaru je předem známo jak bude jednat. Na rozdíl od 

ka má však hardware jednu nespornou výhodu. Výkonem dnešní výpo

řekročeny možnosti lidského mozku v otázce rychlosti výpo

ti. Otázkou, kterou je nutno se zabývat je, kdo má vyšší prioritu rozhodování.

                                                 
na zkratka  HMI (Human – Machine Interface) 

System - MMS)3. Mezi 

základní rozdíly především ve 

 

člověkem a pracovním 

často používány termíny 

ěřicího přístroje, telefon, 

ení nástrojů, atd.). 

 oboustranné výměně 

. Jak již bylo uvedeno, 

na rozdíl od hardware, jinými 

ka a hardwaru je používána pro něj 

, získávat zkušenosti a 

edem známo jak bude jednat. Na rozdíl od 

ka má však hardware jednu nespornou výhodu. Výkonem dnešní výpočetní techniky 

otázce rychlosti výpočtu a 

ti. Otázkou, kterou je nutno se zabývat je, kdo má vyšší prioritu rozhodování. 
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Další pozitivní vlastností hardwaru je skutečnost, že jeho výkon není na rozdíl od výkonu 

člověka ovlivněn únavou.  

Činnost hardwaru totiž probíhá podle stále stejného předdefinovaného algoritmu. 

Každá jeho takto provedená operace je tudíž identická, a je-li algoritmus navržen správně, je 

vznik chyby téměř vyloučen. Je zřejmé, že této kvalitě se mentální výkon člověka zdaleka 

nevyrovná [29].   

Pomocí stromu událostí (viz 7.5.1) lze analyzovat systém, ve kterém je obsažen jak 

LČ, tak hardware a také jejich vzájemnou interakci [10]. 

 

4.3 Spolehlivost lidského činitele 

Termín spolehlivost LČ je obvykle definován jako pravděpodobnost, že člověk bude 

správně provádět určitou aktivitu požadovanou systémem během časového úseku (pokud je 

čas omezujícím faktorem) bez konání jakékoliv vedlejší aktivity, která by vedla k poškození 

systému [13].  

Jedná se tedy o kvalitativní vlastnost lidského operátora, jež je specifická každému 

jedinci, a která je přímo závislá na jeho výkonových parametrech (fyzický stav, mentální 

úroveň, psychická odolnost apod.) [29]. 

Spolehlivost LČ není jednoduché určit, natož předpovědět. Důvodem je, že se nejedná 

o izolovaný krok nebo jednorázové rozhodnutí, ale o soubor různých vlivů, příčin a faktorů, 

kterými je utvářena. Zkoumání spolehlivosti LČ je jeden z nejdůležitějších úkolů 

u pravděpodobnostního odhadu rizika (Probabilistic Risk Assessment – PRA4) [8].  

PRA je rozsáhlá, strukturovaná a logická analytická metoda, která je určena k 

identifikaci a odhadu rizika v komplexním technologickém systému [3]. V PRA je tedy 

obsaženo jak hodnocení LČ, tak hardware. 

Jejím smyslem je nejen vyjádřit riziko v numerické hodnotě, ale díky jednoznačným 

kvantitativním údajům umožňuje přijímat rozhodnutí, zda navržená opatření (která vedou ke 

snížení míry rizika) jsou z hlediska finanční náročnosti efektivní. Tvrdé údaje tak dobře 

                                                 
4 Podobně je to u pravděpodobnostních analýz bezpečnosti PSA (Probabilistic Safety Assessment) 
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poslouží pro Cost-Benefit analýzu (Analýza nákladů a přínosů) jakožto jednoznačný 

objektivní parametr [33]. 

V praxi se často stává, že vyšetřování vzniku nehody je zakončeno hlášením, že „došlo 

k lidské chybě“, avšak není uvedena příčina vzniku lidské chyby [31]. Je třeba se zaměřit na 

nalezení tzv. kořenových příčin, tedy příčin, které byly spouštěčem nehodového děje. 

Problematika LČ je značně obsáhlá. V této oblasti bylo v posledních letech dosaženo 

značného pokroku. Zatímco byly propracovány metody a postupy, jak s LČ pracovat, oblast 

lidské psychiky není doposud v tomto směru příliš prozkoumána. Další věcí, která je hodně 

diskutována, je nedostatečná kvalita a srozumitelnost výstupů prováděných analýz 

spolehlivosti LČ. Jde například v dokumentaci k prevenci závažných havárií. Proto je v tomto 

směru v poslední době zvyšován tlak na zkvalitnění těchto dokumentů, což s sebou nese i 

stále sílící požadavek na aplikaci filozofie chybových módů, analýz úkolů či kvantitativní 

analýzy [29]. 

LČ  se podle některých zdrojů [20] rozhodujícím způsobem podílí na vzniku 

závažných havárií. V mnoha případech to je právě LČ, kterým byla daná nehoda způsobena. 

Jindy zase chybou LČ daná nehoda eskaluje. Vyšetřování příčin vzniku nehod je v 80% 

případů zakončeno zjištěním, že se jejich vznik byl ovlivněn LČ [32]. Při pohledu na celou 

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

dané technologie, pak LČ může až v 95% případů za vznik nehody. Zbývajících 5%, kdy se 

nejedná o chybu LČ je možno zařadit do tzv. „zásahů vyšší mocí“. Čím více je rozšířena 

množina možných vlivů LČ, tím z větší míry se bude na výsledné pravděpodobnosti vzniku 

nehody podílet. Je zapotřebí předem stanovit pravidla, podle kterých se určí, zda se jedná o 

lidskou chybu anebo ne. Například selhání stroje může být zařazeno do technických příčin 

vzniku nehody, ale tento stroj byl navrhnut a vyroben člověkem, takže stejně tak může být na 

něj nahlíženo jakožto na produkt lidské chyby vzniklé v minulosti. 

 

4.4 Historické souvislosti vývoje postojů k lidskému činiteli 

Problematika LČ, tj. interakce člověka se strojem a pracovním prostředí, je stále více 

chápána jako oblast s rozhodujícím vlivem na bezpečnost provozu zařízení a technologií [32]. 

Vzhledem k ničivému potenciálu byla problematika LČ, v rovině a kontextech, jak je známe 

dnes, nejprve řešena v provozech, kde se užívalo jaderných technologií.  
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Ovšem přístup k člověku jakožto pracovní jednotce byl z pohledu zvyšování 

spolehlivosti jeho výkonu aplikován již mnohem dříve. Důraz byl tehdy kladen zejména 

na rychlost a efektivitu provádění pracovních úkonů ovšem bez zohlednění omezení a 

individuálních potřeb člověka. Jednalo se například o optimalizaci pracovního režimu vojáků 

v 18. století, aby bylo docíleno rychlejších přesunů na válečné frontě a budování opevnění 

(generál Vauban), nebo racionalizaci dílčích pracovních operací při manuálních pracích 

s ohledem na čas potřebný k jejich provedení a kvalitu výsledného produktu (v tomto směru 

jsou proslulé pokusy prováděné Gilbrethem na počátku 20. století) [33]. 

Ve Spojených státech amerických byly moderní analýzy spolehlivosti LČ použity 

počátkem 50. let 20. století [32]. Jednalo se zpočátku o kvalitativní metody, kterými měla být 

odhadnuta, respektive předpovězena lidská chyba. Tyto metody, ač jsou stále hojně 

používány, nejsou pro dnešní dobu postačující. Základy exaktního přístupu byly položeny při 

odhadu chybování montérů v Sandia National Laboratory. Tyto analýzy se staly základem pro 

vývoj metody THERP (viz 7.5.2), která patří mezi nejpoužívanější metody současnosti [29].  

Další oblast kde bylo zapotřebí věnovat se LČ, byl chemický průmysl. V chemickém 

průmyslu je obsažena největší hrozba pro společnost hned po jaderném. Mnohdy stačí selhání 

jediného pracovníka, které může vyústit k velké havárii, jako tomu bylo například v indickém 

Bhópálu v roce 1984. Podle direktivy SEVESO, která u nás vešla v platnost zákonem 

č. 353/1999 Sb. (nyní nahrazen zákonem č. 59/2006 Sb.), musí mít podniky, ve kterých je 

nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami, zpracováno „posouzení vlivu LČ na objekt 

nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“. Tato analýza, jejíž součástí je analýza 

spolehlivosti a chybování LČ, je nedílnou součástí analýzy a hodnocení (technologických) 

rizik [29]. 

Ve druhé polovině 20. století byl pozorován zvýšený zájem o vyšetřování nehod a 

zejména pak o identifikaci jejich příčin. Bylo to hlavně díky množství nápadných nehod ve 

složitých průmyslových systémech. Známější z těchto událostí je nehoda, kdy došlo ke 

zhroucení aktivní zóny v jaderné elektrárně Three Mile Island (1979), k explozi celého bloku 

č. 4 v jaderné elektrárně Černobyl (1986), ale také exploze raketoplánu Challenger (1986) či 

četné problémy na vesmírné stanici MIR (1998) [12]. V [18] je uvedeno, že 90% nehod 

v jaderném průmyslu je zapříčiněno selháním LČ. 

Jak ve Three Mile Island, tak v Černobylu došlo k nehodě díky lidské chybě. V roce 

1979 ve Three Mile Island byla ještě obrovská katastrofa zažehnána, ale i přesto je tato 
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událost zmiňována jako nejhorší jaderná katastrofa v dějinách USA. Důsledkem této nehody 

bylo, že od roku 1979 nebyl v USA uveden do provozu jediný jaderný reaktor [21].5 V roce 

1986, kdy došlo k výbuchu celého reaktoru v Černobylu, bohužel již nebylo možné 

nekontrolované jaderné reakci zabránit a došlo tak k nejvážnější jaderné katastrofě v lidské 

historii [1]. Měřitelná kontaminace radioaktivním spadem byla zaznamenána na podstatné 

části severní polokoule. Hned při této havárii zemřelo 59 lidí, ale zatím nebyla vytvořena 

jediná oficiální studie, kolik lidí zahynulo důsledkem rozšíření radiace po havárii (dodnes jsou 

diskutovány odhady s výčtem obětí sahajícím do stovek tisíc). Ekonomické náklady, které 

byly havárií vyvolány ve třech nejvíce postižených zemích (na Ukrajině, v Bělorusku a 

Rusku), byly a jsou vysoké a pro tyto státy enormně zatěžující. 

Roste počet nehod, kde jako hlavní příčina byla určena lidská chyba. V 60. letech 20. 

století to bylo kolem 30% případů, ale dnes je toto číslo často až na 70 - 90%. Tento rozvoj 

není vyjádřením jednoduchého faktu nebo vztahu [12]. Spíše je zde mnoho důvodů pro tento 

trend, například: 

- technologické systémy se staly více komplexní, je tedy složitější je řídit; 

- zlepšenými analýzami lidských chyb byla tato příčina označena jako více 

pravděpodobná; 

- technologické systémy se staly více spolehlivé, což vedlo k nárůstu pocitu 

sebeuspokojení6 na straně jejich obsluhy (příčinou je přemíra spoléhání se na techniku a 

software, který řídí proces a vytváří ochranné bariéry proti rozvoji nehodového děje [29]); 

- někdy je levnější a praktičtější „hodit“ vinu za nehodu na člověka, než navrhnout 

celý systém znovu. 

                                                 
5 V dnešní době lze vysledovat velké snahu USA o „renesanci“ jaderné energetiky. Je podáno několik 

žádostí k americké vládě o schválení stavby nové jaderné elektrárny 

6 Sebeuspokojení představuje podceňování rizika, přílišné spoléhání se na redundanci, nerealistické 

odhadování rizika, ignorování událostí s nízkou pravděpodobností a současně s těžkými následky, předpoklad 

snižování rizika, podceňování rizika ze softwaru a nevšímavost vůči varovným znamením. Sebeuspokojení často 

vede k omezenému a nesystematickému posuzování vážných rizik. Obyčejně jsou vysoce pravděpodobná 

nebezpečí kontrolována, ale nebezpečí s těžkými následky a s (předpokládanou) malou pravděpodobností 

výskytu jsou přehlíženy a nepovažuje se za vhodné vyčlenit prostředky na jejich prevenci. Společným zjištěním 

z těžkých havárií je, že jevy/události, které se v nich vyskytly, byly známy před haváriemi, ale jejich výskyt byl 

považován za nemožný. Sebeuspokojení bylo společným faktorem velkých havárií [24].   
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V 80. letech 20. století byl rozvinut kognitivní (kognitivní = mající poznávací význam) 

přístup v oblasti spolehlivosti LČ, kde bylo vycházeno z kognitivní psychologie, kterou je 

člověk vnímán jako jednotlivec, který má určité úmysly, cíle a plány. Do té doby totiž bylo na 

člověka v oblasti spolehlivosti nahlíženo jako na pasivní prvek systému stejně jako hardware. 

 

4.5 Oblasti uplatnění spolehlivosti lidského činitele 

Dnes se LČ stal běžným tématem i v jiných odvětvích lidských aktivit. Mnoha 

studiemi bylo totiž dokázáno, že pokud je věnována této tématice pozornost, mohou být 

ušetřeny obrovské náklady [22]. Jde například o vojenský sektor a armádu, protože nesprávné 

použití zbraňových systémů či jejich vědomé zneužití je považováno za velice závažnou 

hrozbu. Z pohledu civilního provozu, se jedná především o leteckou dopravu, kde je kladen 

velký důraz na spolehlivost LČ. Důvodem je to, že každým článkem od techniků přes piloty 

až po stewardy a obsluhu řízení leteckého provozu je přímo ovlivněn vznik anebo průběh 

nehody. Podle [36] je 75% nehod v civilním letectví způsobeno právě LČ. 

Další oblastí, kde LČ přikládána významná role je vodní doprava, železniční doprava a 

samozřejmě doprava silniční (viz 4.5.1). V lékařství jsou známy případy, kdy je v lidském těle 

po operaci zapomenut nějaký nástroj, který byl při operaci použit. Tím jsou samozřejmě 

způsobeny závažné komplikace a mnohdy i smrt. Často jsou zaznamenány případy, kdy byl 

pacientovi vyoperován špatný orgán, operován špatný pacient, atd. Podle [28] je tato chyba 

čtvrtá nejběžnější chyba v lékařství. V obou dvou zmíněných případech by mohlo být 

dodatečnou kontrolou před (respektive po) operaci zjištěno pochybení a v mnoha případech 

by tak byl zachráněn lidský život. Podle zprávy „To Err Is Human“ (možno přeložit jako: 

Chybovat je lidské) zemře každoročně mezi 44 000 a 98 000 hospitalizovaných pacientů jako 

výsledek lidské chyby [28]. 

Samozřejmě jsou zde ještě další oblasti, kde je LČ přikládána významná úloha, jako 

jsou technická infrastruktura, finančnictví apod.  Je třeba porozumět tomu, jak lidské chyby 

vznikají a čím jsou ovlivněny, aby mohlo dojít k jejich minimalizaci na co nejnižší úroveň. 

V dnešní době k tomu dochází již při návrhu dané technologie (je to nejefektivnější způsob). 

Tato snaha je to zohledněna ve dvou přístupech. Prvním je přístup, kde je člověk považován 

za střed technologie a ta by měla být budována kolem něj a přizpůsobována jeho potřebám. 

Druhým přístup je budování technologií tolerantních k lidským chybám. Jedná se o 
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technologie, kde je daná technologie navrhována tak aby jí nebyl umožněn vznik lidských 

chyb a pokud vzniknou, tak aby byly automaticky pomocí technologie napraveny. 

Mezi tyto druhy chyb patří chyba režimu, která je velice diskutována mezi designéry. 

Může být popsána na případu pilota, který začne zvedat podvozek letadla, zatímco letadlo je 

pořád na odletové dráze. V tomto případě došlo k jednání pilota v jiném režimu, než bylo 

požadováno (pilot jednal v režimu „vzduch“ namísto režimu „odletová dráha“). V tomto 

případě lze nehodě zabránit tak, že bude navrhnut systém, který nedovolí zvednutí podvozku, 

zatímco je letadlo ještě na odletové dráze, tedy vytvořen technologie tolerantních k lidským 

chybám. 

 

4.5.1 Spolehlivost lidského činitele v silniční dopravě 

V lednu roku 2009 bylo 75% silničních nehod způsobeno LČ (je zde zařazena 

nepřiměřenou rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě a nesprávný způsob 

jízdy). Detailnější statistiku lze najít na stránkách Ministerstva dopravy [25]. Podle [36] je to 

dokonce více než 75%. Až do nedávna nebyla této oblasti věnována patřičná pozornost a 

nebyl zkoumán vznik a vývoj lidských chyb u řidiče ani jakých druhů chyb se může řidič za 

volantem dopustit. Bylo to částečně způsobeno nedostatkem potřebných metod, jak by měla 

být data ze silnic sbírána a zařazována. Neville A. Stantonem a Paul M. Salmon byla 

vytvořena obecná taxonomie chyb řidiče a příčinných faktorů [36].  

Jednoznačným řešením spolehlivosti LČ v silniční dopravě je vylepšení technologií na 

takovou úroveň, že budou tolerantní na základní chyby řidiče, které jsou popsány v této 

taxonomii. Jedním z prostředků je implementace Inteligentního systému přepravy (Intelligent 

Transport System - ITS) do vybavení vozidla. Některé součásti ITS jsou již dnes běžně 

k dispozici, u dalších je předpokládáno zabudování do ITS v blízké budoucností (viz Tabulka 

1). Jednoznačným cílem do budoucna je ITS, kterým bude plně zajištěno řízení vozidla a řidič 

bude vykonávat pouze dohled. Tento trend lze vysledovat i v jiných odvětvích (procesní 

průmysl, lékařství, atd.), kde se liší úroveň automatizace, jaké bylo zatím dosaženo. 
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Tabulka 1: Jednotlivé technologie používané v ITS 

Infračervená kamera zlepšení viditelnosti za nepříznivých 
podmínek detekce rizik (chodci, atd.)  

Výstražný systém snímání a detekce kolizí detekce dalších vozidel, která  
pravděpodobně zkříží plánovaného trasu 
vozidla a spuštění výstražného varování 

Adaptivní tempomat nastavená rychlost vozidla je udržována až po 
dojetí j iného pomalejšího vozidla a 
bezpečná vzdálenost je udržena snížením 
rychlosti 

Zař ízení na kontrolu rychlosti dodržování předpisů a stanovení maximální 
povolené rychlosti 

Inteligentní navigační systém navigace ř idiče, poskytování aktuálních 
informací o dopravních nehodách, 
informování o trase (přesně vyobrazení tvaru 
zatáček), atd.  

Automatický systém převzetí kontroly nad 
vozidlem 

převzetí kontroly v př ípadech, kdy nejsou 
schopnosti řidiče adekvátní ke schopnostem 
hardwaru (jedná se například o př ípady, kdy 
náhle do dráhy vozu vstoupí chodec, 
systémem je převzata kontrola, jsou zapnuty 
výstražná svět la a zabráněno kolizi s chodcem 
úhybný manévrem a poté je kontrola nad 
vozidlem předána opět ř idiči  

Systém startu a zastavení popojíždění a zastavování vozidla v dopravní 
zácpě je řízeno automaticky  

Automatický parkovací systém pomocí senzorů a kamer je vozidlo 
automaticky zaparkováno 

Systém monitorování ostražitosti řidiče Je monitorována oční aktivita řidiče, který je 
upozorněn v případě,  kdy oči nesledují 
provoz 

 

4.6 Principy posouzení spolehlivosti LČ 

Vhodně vybranou a správně zpracovanou analýzou lze najít v pracovním systému 

„slabá místa“, která mohou vést k selhání člověka. V tomto ohledu je proto důležité 

zohledňovat osobnostní determinanty jednotlivců při výběru pracovníků na klíčové pozice. 

Bezpečnost se dá pozitivně ovlivnit nejen správným výběrem lidí, ale také systémovými 

preventivními opatřeními, poučením se ze zjištěných pochybení anebo případným přijmutím 

vhodných represivních postupů. Úroveň tohoto přístupu a jeho úspěšnost v provozní praxi je 

určena úrovní kultury bezpečnosti v daném podniku. Tou je poukázáno, jak je nejen 

podnikem, ale především jeho zaměstnanci vnímána bezpečnost [29].  

V posouzení spolehlivosti LČ by měl být zahrnut celý životní cyklus technologie. Aby 

nedocházelo k nedorozumění, je třeba jasně stanovit hranice analyzovaného systému. Člověk 

je ovlivňován mnoha faktory i z jiných oblastí, než je vlastní pracovní systém (např. rodina, 

prostředí, ve kterém žije, momentální psychická a fyzická kondice, atd.). Jako hranice tedy 

může být stanoven daný podnik, respektive pracoviště. Analýza by tedy byla prováděna jen ve 
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vztahu k faktorům bezprostředně souvisejícím s daným pracovištěm a nebyly by brány 

v úvahu faktory, které působí na spolehlivost LČ vně tohoto systému. 

Přirozeným vývojem v průmyslu je automatizace (viz 4.5.1). Většina činností 

spojených s ovládáním určité technologie je plně automatizována a obsluhou je prováděn 

pouze dohled. Často bývají všechna data přenášena do jediného počítače, u kterého sedí 

člověk, jehož role je víceméně pasivní, neboť do ovládání zasahuje pouze v případě 

nestandardního průběhu procesu (např. při „ujetí“ reakce, či plánované změny provozních 

parametrů). Pozitivním důsledkem tohoto jevu je snížená možnost lidské chyby. Na druhou 

stranu je snížena také pozornost (může docházet i k mikrospánku). Automatizace může 

dosahovat několika různých úrovní od minimální až po úplnou.  

Lidské akce jsou vždy vestavěny do kontextu a mohou být smysluplně popsány pouze 

s odkazem na něj. To je všeobecně známo nicméně v analýzách (jako je strom událostí, atd.) 

je preferováno zobrazení akcí bez kontextu. Kontext může být definován jako jakákoliv 

informace, která může být použita k charakterizování stavu osoby, místa nebo objektu, stejně 

jako dynamických interakcí mezi nimi [28].  

Jedním z neblahých důsledků ignorování kontextu je předpojatost u pravděpodobnosti 

lidské chyby a přílišné zjednodušení konceptu lidské chyby [13]. Akce by neměly být 

posuzovány odděleně, ale jako části v celku. Stejně tak lidské chyby by měly být viděny 

způsobem, kde je akce vedoucí k chybám viděna v určitém kontextu, než jako zřetelná a 

velmi dobře definovaná kategorie. 

 

4.7 Víceoborový pohled na spolehlivost LČ 

Spolehlivost systému může být zvýšena pouze, pokud je mu plně porozuměno. Proto 

je potřeba, aby byl zaujat víceoborový přístup. Premisy různých profesí jsou někdy 

neslučitelné. Člověk je u inženýra považován za součást systému se stejnými parametry jako 

stroje. U psychologa je předpoklad, že lidskému chování může být plně porozuměno, pouze 

pokud jsou nám známy subjektivní cíle jednotlivce. U sociologa je kladen největší důraz na 

převládající sociotechnický systém. Nástroje jako způsob vedení kolektivu, organizační 

struktura, atd. jsou považovány za prostředek, jak pozitivně ovlivnit výskyt chyb [12]. Pohled 

u všech těchto profesí je správný, vše je určeno úhlem pohledu.  
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Tradičním přístupem na problematiku LČ je ergonomický pohled, kde jsou sledovány 

a analyzovány vnější podmínky vzniku lidských chyb. Proto je někdy tento přístup označován 

jako behaviorální7. Tímto přístupem je možno snadno popsat „jednoduché chyby“ (např. 

klasifikace podle Swaina a Guttmana 6.2). Tyto modely jsou všeobecně hodnoceny jako slabé 

ve schopnosti započítat vliv kontextu [13]. 

Přístup, kde je hodnoceno zpracovávání informaci, je zaměřen na vnitřní mechanismus 

(např. tvořící rozhodnutí nebo úsudek). Chyby jsou děleny podle jejich příčin většinou na 

přehlédnutí, kiksy, omyly, atd. (viz 6.3, 6.4 a 6.5). V tomto přístupu není zahrnuto, že lidský 

výkon není stabilní a mění se s časem [12]. U těchto modelů není kontext explicitně vzat 

v úvahu. Modely zpracovávání informaci jsou vhodnější pro retrospektivní analýzu, spíše než 

pro předpovědi [13]. 

Sociotechnický přístup je přístup, kde je příčinami poukázáno na sociotechnické 

prostředí jako celek (viz 6.6). V tomto nejmodernější přístupu je zahrnut fakt, že velké 

množství nehod je zapříčiněno organizačními faktory, např. způsobem managementu, firemní 

kulturou, atd. Lidské reakce nejsou viděny pouze jako odpověď na událost, ale člověk je 

hodnocen jako jednající v zájmu očekávání budoucího vývoje.  Vliv kontextu je zde 

explicitně popsán [13]. 

 

4.8 Faktory ovlivňující výkon  

Jelikož lidské akce nejsou vykonávány „ve vakuu“, je třeba počítat s uplatněním vlivu 

vnějších faktorů, které nazýváme faktory ovlivňující výkon (Performance Shaping Factors – 

PSF)8. Jedná se například o povahu úkolu, aspekty okolního prostředí, rozvržení pracovní 

doby a celou řadu dalších. (viz Obrázek 2). Podrobněji jsou PSF pospány v [11]. 

                                                 
7 Behaviorální věda je věda o lidském chování 

8 Někdy je uváděna zkratka PIF (Performance Influencing Factors) 



Obrázek 2: Faktory ovlivňující výkon 
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ující výkon [10] 
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5 Selhání lidského činitele 

Je v přirozené povaze člověka chybovat. První zmínka o tomto faktu je již z 1. století 

před naším letopočtem, kdy byl Cicerem prohlášen výrok „chybovat je lidské“ [4]. Některým 

chybám lze zabránit již při designu hardware, ale je zapotřebí neustále dbát na to, aby těmito 

zásahy nebyly vytvořeny možnosti pro další druhy chyb. 

 

5.1 Chybování 

Chybování je sekvence přímo souvisejících chyb nebo proces, kdy chyby vznikají 

nepravidelně bez vzájemné souvislosti [20]. Chybovat může jak jedinec, tak celý kolektiv. 

Z uvedené definice je však zjevné, že chybování je spíše komplexní událostí reprezentující 

následek působení mnoha faktorů, které je ale nutné dokonale rozpoznat. Naprosto klíčové 

důležitosti pak tento požadavek nabývá při vyšetřování příčin nehod. 

Výskyt nehod v kritických systémech (např. letecká a železniční doprava, jaderný 

průmysl) je převážně ovlivněn selháním člověka, jehož základním elementem je konkrétní, 

jednoznačně popsatelná lidská chyba [23]. Po většinu 20. století byl převažující pohled na 

lidskou chybu většiny podniků takový, že vina za vznik nehody byla přisuzována 

zaměstnanci, jehož akce byly nejblíže spjaty s touto nehodou [28]. 

V dnešní době lze vysledovat zcela opačný trend. Z tohoto pohledu je člověk 

považován za myslící bytost, která je „ponechána na milost“ řadě designovým, organizačním 

a momentálním faktorům, které mohou vést k jednání, na které může být vnějším 

pozorovatelem nahlíženo (i když často neoprávněně) jako na lidskou chybu. 

V některých publikacích [26] jsou zmíněny tři období vývoje pohledu na bezpečnost: 

- v 50. a 60. letech minulého století bylo technické selhání hodnoceno jako největší 

hrozba (např. selhání motorů anebo strukturální integrity trupu letadla a tlakových 

nádob); 

- v 70. a 80. letech bylo rozpoznáno, že závažné i zanedbatelné nehody jsou 

způsobeny převážně jednáním člověka; 

- dnes je kladen důraz na širší poznání situačního, manažerského, organizačního a 

regulačního podílu na nehodě. Lidmi jsou na „ostrém konci“ nebezpečné 
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technologie (např. piloti, obsluha velínů, lodní důstojníci, atd.), převzaty 

organizační chyby, než že by jimi byly způsobeny. 

V obou publikacích je v zásadě potvrzeno, že v dnešní době není snahou odborníků 

přičítat chybu jednotlivci, ale hodnotit celou věc více komplexně ve snaze nalézt latentní 

slabiny pracovního systému s důrazem na lidského činitele.  

 

5.2 Lidská chyba 

Od 60. let 20. století zde bylo mnoho pokusů definovat pojem lidská chyba [12]. Fakt, 

že pojem chyba má vcelku jednoznačný význam v běžném životě neznamená, že to tak bude i 

z technického pohledu na věc. Jedním z mnoha důvodu je, že pojem chyba používáme pro tři 

různé věci (z technického pohledu na věc). Za prvé jako následek, za druhé jako událost samu 

o sobě a za třetí jako možnou příčinu.  Zatím nebyla vytvořena, respektive přijata všemi 

odborníky, jednoznačná definice lidské chyby. U některých autorů bylo úplně upuštěno od 

užívání termínu lidská chyba a jsou používány výrazy jako „chybná akce“ apod. [28]. 

Definice, která je použita v této práci, je: 

- lidská chyba je odchylka lidského výkonu z  plánovaného, žádoucího anebo 

ideálního standardu. [12]. 

V českých odborných a normativních zdrojích je lidská chyba definována takto: 

- selhání lze chápat jako odchylku od žádoucího stavu, který je popsán v příslušné 

dokumentaci. Chybu lze přitom chápat jako okamžitý stav, který vznikl selháním 

člověka, přičemž tato chyba může vést k nehodě [20]; 

- jakýkoliv nesoulad mezi vypočtenou, pozorovanou nebo změřenou hodnotou nebo 

podmínkou na jedné straně a skutečnou specifikovanou nebo teoreticky správnou 

hodnotou nebo podmínkou na straně druhé [34]; 

- podle pojmů z norem z oboru spolehlivosti je to lidská činnost nebo nečinnost, 

která může vyvolat nezamýšlený výsledek [24].   
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5.3 Mechanismus vzniku lidské chyby 

Pojem chyba je většinou uplatněn pouze na ty situace, kde byl záměr konat nějakou 

akci. Ovšem může také zahrnovat případy, kdy nebyl přednostní záměr konat [28]. Jsou tedy 

známy dva způsoby, jak může nastat chybná akce. V prvním případě je záměr jednat správný, 

ale následné jednání neprobíhá, tak jak bylo zamýšleno či požadováno (tj. někdo udělal chybu 

tím, že něco provedl špatně) a v druhém naopak není záměr určitým způsobem jednat, ale 

skutečnost si toho žádala (někdo udělal chybu tím, že neprovedl, co měl, či co bylo potřeba). 

 V každém z těchto případů je společným prvkem výskyt nechtěného nebo 

nepříznivého výstupu. Zda je zamýšlen anebo ne, není v tuto chvíli podstatné. Nehoda nemusí 

být přímo spojena s těmito akcemi. Za lidskou chybu je třeba považovat i takové akce, jejichž 

následky se projeví v mnohem pozdějším časovém horizontu nebo nějakým způsobem ovlivní 

akce ostatních pracovníků (pokud je na konci tohoto řetězce nehoda). 

Zda by případy, kdy nebyl výstup akce ohodnocen jako nepříznivý, ale je zde pro to 

potenciál, měly být viděny jako chyby, je diskutabilní. Často není zmiňován výraz nehoda jen 

proto, že „to bylo o fous“. Mnoho nehod je odděleno od událostí, kde nejsou pozorovány 

nežádoucí následky vlivem šťastné náhody. Zcela tak unikají pozornosti příčiny vzniku 

skoronehod9, což je však alarmující s ohledem na obvyklý poměr počtu skoronehod : nehod 

s menšími následky : závažných havárií (300 : 29 : 1)10 [29]. Logicky tak vychází, že četnost 

výskytu chyb LČ v daném systému je obvykle minimálně řádově vyšší, než jak to uvádějí 

prováděné analýzy spolehlivosti LČ. 

Pokusy o sabotáž, ačkoliv jsou schopny způsobit nežádoucí následky, nepatří mezi 

akce, u nichž bylo vybočeno od očekávání, a tudíž nejsou označovány jako lidské chyby [28]. 

Podobně, úmyslné porušení procesu, ačkoli jsou také velkým problémem, jsou běžně 

vyloučeny z definice lidské chyby, pokud byl průběh akce podle plánu. Případy, kdy je 

prováděn oficiální tréninkový program anebo sebevzdělávání pomocí metody pokus – omyl, a 

kdy při něm dojde k chybě, by měly být také odděleny od lidských chyb, protože se s ní 

v těchto případech počítá jakožto s přirozeným důsledkem výcvikového procesu.   

                                                 
9 Nehodový děj byl iniciován, nicméně nevyústil díky zafungování některé z ochranných vrstev či bariér 

systému v nežádoucí následek 

10 Toto je Heinrichova pyramida 
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5.4 Moderní přístup k lidské chybě 

Zda je nehoda způsobena člověkem anebo systémem řízení, je více patrné na těchto 

dvou případech [28]. V prvním je pracovník, jenž musí vykonávat úkol v omezeném prostoru.  

Když se pokusí dosáhnout na nástroj, jeho předloktí neúmyslně aktivuje vypínač. Výsledkem 

toho je emise tepla. Vizuální zpětná vazba, pokud jde o spuštění, není možná kvůli nemotorné 

pozici pracovníka, kterou byl nucen zaujmout. Hmatové vjemy není možno zaznamenat kvůli 

opatřením, jimiž je přikázáno nosit ochranný oblek. Ačkoliv sluchová zpětná vazba nastala, 

tak není slyšitelná díky velkému hluku v okolním provozu. Zbytkové páry pocházející ze 

zřídka prováděné procedury během předešlé směny se vznítí a vyústí v explozi.  

Ve druhém případě je pracovník nucen se přizpůsobit nerealistickým požadavkům, 

které jsou sepsány v pracovních předpisech. Musí totiž splnit požadavky, které jsou neustále 

požadovány ve formě úkolů směny, omezením na zdrojích a změnách v plánech výroby. 

Pracovníkem je tedy změněn výrobní postup, tak aby byly požadavky splněny. 

Managementem jsou tyto úpravy mlčky přehlíženy. Avšak v případě, kdy dojde k 

nepředpokládanému scénáři a úpravou pracovníka byla způsobena nehoda, dává rychle 

management „ruce pryč“. Odvolává se na to, že pracovníkovi nebude poskytnuta podpora 

z toho důvodu, že jeho jednání bylo v rozporu s pracovními předpisy. 

V prvním případě bylo jednání pracovníka, které vedlo k nehodě neúmyslné, 

kdežto v druhém případě se jednalo o úmyslné, avšak vynucené jednání. V obou případech je 

rozporuplné, zda byla nehoda zaviněna pracovníkem. Jeden pohled je z pozice, kde je vina 

„přesunuta“ z pracovníka na management anebo designéra. Skrytými chybami managementu 

anebo designérů by byl pracovník zproštěn viny v obou těchto případech. Koneckonců 

pracovník konal svoji práci, jak nejlépe mohl a reagoval jen na změnu podmínek. 

Z druhého pohledu je za nehodu zodpovědný pracovník. Na základě znalostí z událostí 

(které mohou vyústit v nehodu), je vnější pozorovatel schopný vyvolat zpět sérii racionalizací 

a myšlenkových pochodů. Pokud jsou tato data správně zpracována a profiltrována, tak 

mohou být získány informace, které jsou klíčem, jak k dané nehodě došlo [28]. Zda k akcím 

(které vedly k chybě) došlo díky pohodlí pracovníka anebo jeho neschopnosti posoudit 

závažnost jeho akcí, není podstatné. Konečným výsledkem je vždy značné podcenění vlivu 

souvislostí. Jinými slovy pracovníkem byly vyhodnoceny jednotlivé kroky jeho činnosti a 

podceněn celkový význam všech jeho kroků dohromady.  
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V obou případech je dokonce oběma pracovníkům poskytnuta možnost zkoumat nebo 

zamyslet se nad jejich výkonem. Skutečností je, že v době, kdy se pochybení vyskytlo, byly 

pracovníkovi akce srozumitelné a ten je považoval za „rutinní práci“. Je nutno porozumět, 

jakým způsobem jsou posouzení a akce (z vnějšku se jevící jako chyby) ohodnoceny z vnitřku 

tak, že se jeví jako „rutinní práce“, která nestojí za pozornost. 

Pohledy, u kterých je v podstatě odmítána lidská chyba (tedy alespoň ze strany 

pracovníka) jsou lákavé a v určité míře oprávněné. Avšak problémem není, zda by tyto 

pohledy měly být zamítnuty, ale zda by měly být naopak přijaty. Odmítnutím myšlenky, že 

chybu udělal pracovník, bude sice vzat relevantní ohled na základní lidské vlastnosti, avšak 

lidská chyba tak může být nebezpečně bagatelizována. Naopak je potřeba tomuto 

mechanismu porozumět, aby byly sníženy následky a výskyt lidských chyb [28]. Z tohoto 

pohledu mohou být chyby rozděleny na aktivní chyby (způsobené obsluhou) a skryté chyby 

(způsobené designem a managementem). Aby došlo k nehodě vinou LČ, je zapotřebí, aby 

byly překonány celkem tři bariéry a došlo k aktivní chybě11 (viz oba příklady zmíněné výše). 

Pokud by se v těchto třech bariérách nevyskytovaly skryté chyby, tak by nedošlo k jejich 

překonání a tedy ani aktivní chybě a posléze nehodě. U některých klasifikací lidských chyb je 

rozlišeno mezi aktivní a skrytou chybou (např. HFACS, který byl vyvinut v roce 2003 pro 

lepší porozumění lidským chybám v letectví [15], [36]). 

Není tedy vůbec jednoduché stanovit, kdy se přiklonit k variantě, že chyba byla 

způsobena opravdu člověkem, a kdy k ní byl donucen okolnostmi. Vyžaduje to mnoho 

zkušeností v daném oboru, aby byl posuzovatel schopen vyhodnotit, co se stalo, jak se to stalo 

a hlavně co je příčinou. Mnohdy mohou být obě možnosti považovány za správné a záleží na 

posuzovateli, jaká možnost jím bude zvolena. 

 

5.5 Zotavení po lidské chybě 

Lidské chybě může být zabráněno, než vznikne, tedy preventivními opatřeními, které 

by měly být zařazeny do samotného designu technologie, která bude využívána člověkem. 

Samozřejmě takto nelze úplně zabránit výskytů chyb, kde přichází na řadu represivní 

opatření, tedy zotavení po lidské chybě. Existuje několik různých druhů taxonomie zotavení 

                                                 
11 Jedná se o Bariérový model (nebo také model Ementál), kde je systém přirovnáván k několika 

plátkům ementálu, naskládaných vedle sebe (viz [4]). 
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po lidské chybě. Zde je popsána taxonomie podle Francise Jambona [16]. Předpokladem pro 

úspěšné zotavení je zaznamenání chyby. V některých případech dochází k zotavení 

automaticky funkcí systému, kterým je daná chyba zaznamenána a automaticky provedeny 

potřebné kroky k její nápravě. V případě, že tato funkce v systému pro danou chybu není 

zabudována, je třeba postupovat manuálně. Existují dva druhy zotavení a to dopředu směřující 

a dozadu směřující. Proto, aby mohli být tyto pojmy vysvětleny si je zapotřebí nejdříve 

definovat pojmy: 

- počáteční stav -  stav systému před výskytem chyby; 

- konečný očekávaný stav - systémový stav, který obsluhou očekáván na základě 

jejich akcí; 

- chybný stav - systémový stav, který byl zapříčiněn lidskou chybou. 

Dozadu směřující zotavení je tedy viděno jako pokus o obnovení systému do 

počátečního stavu poté, co byla zaznamenána lidská chyba. Oproti tomu všechny akce, 

kterými je dosažen konečný očekávaný stav, jsou považovány za dopředu směřující zotavení. 

V obou případech se jedná jak o jednoduché akce, tak o komplexní plánované akce (od 

výměny žárovky až po odstavení jaderné elektrárny). Na případu lze poukázat na rozdíl mezi 

dopředu směřujícím a dozadu směřujícím zotavením. V případě výbuchu reaktoru jaderné 

elektrárny Černobyl bylo při stavbě sarkofágu provedeno dopředu směřující zotavení, jelikož 

nebylo možné systém uvézt do počátečního stavu. Pokud dojde k prasknutí žárovky, tak je její 

výměna řazena mezi dozadu směřující zotavení, jelikož je v systému dosaženo počátečního 

stavu. Klíčovou roli v zotavení hraje čas. Pokud zotavení přijde příliš pozdě a dojde 

k nenapravitelné změně systému, jedná se o dopředu směřující zotavení. Je tak možno 

stanovit momentu „t“. Než je tohoto momentu dosaženo, tak se jedná o dozadu směřující 

zotavení a po jeho překročení může být dosaženo pouze dopředu směřující zotavení. Model 

zotavení systému je znázorněn na Obrázek 3: Schéma zotavení systému.  
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Obrázek 3: Schéma zotavení systému [16] 
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6 Klasifikace lidských chyb 

Různé druhy klasifikace lidských chyb jsou využívány jak pro-aktivně (k předvídání  

chyb, které by mohly nastat), tak dodatečně (k třídění a analyzování chyb, které se vyskytly 

během nehod) [36]. 

 

6.1 Filozofie chybových módů 

Základním požadavkem na pochopení procesu chybování člověka je pochopit kontext 

zahrnující různé vlivy a úmysly, které vznik chyby podnítily. K tomuto účelu je ale potřeba 

rozdělit lidské chyby do určitých skupin, které mají společného jmenovatele, protože pouze 

tak lze usuzovat na hlubší příčiny (kořenové příčiny) jejich vzniku. Bádání v této oblasti byl 

postupně jako nejvhodnější přístup v „uchopení“ tohoto problému navržena filozofie 

chybových módů [29].  

Chybový mód je stavebním prvkem taxonomie chyb představovaný podmnožinou 

takových reálných lidských chyb, které lze na základě určitých předvolených kritérií zařadit 

do jedné skupiny. Účelem chybových módů je tedy poskytnout detailnější popis základních 

typů chyb podle jejich určitých společných rysů [29]. 

S ohledem na složitost tohoto problému neexistuje pouze jeden způsob, jak jsou lidské 

chyby klasifikovány, ale používaných přístupů je více. Chyby jsou pracovníky způsobeny 

z mnoha důvodů. Způsob, jakým jsou chyby jednoho druhu redukovány anebo odstraněny 

nemusí být totožný se způsobem, jakého má být použito u chyb jiného druhu. Pět současných 

systémových klasifikací lidských chyb, které jsou představeny v této kapitole, jsou klasifikace 

podle: 

- Swaina a Guttmana (1983), viz 6.2; 

- Reasona (1990), viz 6.3; 

- Rasmussena (1982) viz 6.4; 

- Normana (1981) viz 6.5 a 

- Kletze (1991) viz 6.6.  
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6.2 Klasifikace podle Swaina a Guttmana 

Podle A. D. Swaina a H. E. Guttmana, autorů pozdějších variant metody THERP (viz 

7.5.2), jsou lidské chyby rozděleny na chyby vynechání (error of omission) a chyby provedení 

(error of commision). 

  

6.2.1 Chyby vynechání 

Do této kategorie jsou zařazeny chyby, kdy úkol nebyl z nějakého důvodu vykonán. 

Buď na něj pracovník zapomněl, anebo si neuvědomil, že má něco provézt (nerozpoznal 

signál, atd.). 

 

6.2.2 Chyby provedení 

Tato skupina je charakterizována akcemi provedenými nesprávně. Jsou dále rozděleny 

podle chyb souvisejících s pořadím, načasováním, náhradou a akcemi, které nebyly v popisu 

práce dané osoby [28]. V chybách pořadí jsou obsaženy akce, které jsou opakovány anebo 

dělány opačně. V chybách načasování jsou zahrnuty akce, které nebyly provedeny, když bylo 

potřeba, dále akce, které proběhly příliš brzy anebo naopak příliš pozdě. V chybách náhrady 

jsou zahrnuty ty akce, které byly vykonány namísto očekávaných akcí. Akce, které by neměly 

být správně provedeny, mohou v případě, že jsou vykonány, vést k přerušení procesu. 

 

6.3 Klasifikace podle Reasona 

V následujícím textu jsou chyby klasifikovány podle Jamese Reasona [26]. Podle něj 

jsou chyby rozděleny podle jejich komplexnosti. Chyby se velmi liší ve složitosti jejich 

detekce a obnovy. V odborné literatuře se můžeme pro tento přístup setkávat s označením 

GEMS, neboli Obecný systém modelování chyb (Generic Error Modeling System – GEMS). 

 

6.3.1 Zakopnutí (trip) a přehmat (stumble) 

Je zde myšlen rozpor mezi představou těla o určité pozici a neočekávanou reálnou 

pozicí těla. Tím může být například bezděčný „tik“ rukou nebo bezdůvodné zakopnutí. 

Nervový systém je připraven rozpoznat takové rozpory a okamžitě iniciuje korekce bez 
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zásahu jakéhokoliv vědomého rozhodnutí. Často je nehoda způsobena, protože rukou nebylo 

sledováno vědomé rozhodnutí a je zmáčknuto to „nesprávné“ tlačítko. Tyto chyby je 

jednoduché detekovat. 

 

6.3.2 Přehlédnutí (slip) a kiks (lapse) 

Jsou označovány jako nezamýšlené chyby. V pojmu přehlédnutí jsou v zásadě 

zahrnuty ty akce, kde je zjištěna nevyhovující úroveň pozornosti (jak přílišná, tak 

nedostačující). Přehlédnutí je spojeno se selháním pozornosti. Kiks je na druhou stranu běžně 

spojován se selháním paměti. Jak se zapomenutím (velmi častý kiks), tak neschopností 

vybavit si nějakou zapamatovanou informaci (např. včas si vybavit jméno nějaké osoby). 

Dalším rozdílem je fakt, že přehlédnutí může být veřejně pozorováno, kdežto kiks nelze často 

postřehnout, přestože jeho následky mohou být zřejmé. Přehlédnutí je poměrně rychle 

detekováno, ale kiksy mohou čekat na zvláštní příležitost, než jsou zaznamenány. Například 

opomenutí poslat dopis může být odhaleno, až po návratu domů a nalezení neposlaného 

dopisu. 

Výskyt takové chyby je podmíněn třemi podmínkami [26]. Za prvé je to vykonávání 

běžné souslednosti akcí ve známém prostředí. Za druhé je to výskyt nějaké změny, buď 

v běžném plánu akce anebo v okolnostech. Za třetí je to zřetelný stupeň „zabrání pozornosti“ 

(buď vnitřní zaneprázdněnost anebo vnější rozrušení). V každodenním životě je většina 

lidských akcí automatizována. Není běžné pokaždé přemýšlet nad tím, jak si čistit zuby, 

oblékat si košili, řadit rychlostní stupně v autě anebo dokonce chodit. Po provádění určité 

činnosti dost dlouhou dobu (často je uváděno 20 dnů) přejde provádění této akce do 

podvědomí a je vytvořen zvyk. Příště už je pouze přepnuto na „autopilota“. Existují však dvě 

nevýhody této činnosti. Za prvé je to snížená úroveň pozornosti a za druhé potřeba dalšího 

času na přeprogramování zvyků (tedy na nahrazení nepotřebných zvyků novými - 

potřebnými). Pokud je „autopilotem“ vykonávána určitá činnost a dojde ke změně podmínek, 

mělo by (v ideálním případě) toto být rozpoznáno a daná činnost by měla být přepnuta na 

„manuální řízení“. 

Přehlédnutí a kiksy jsou přirozenou „daní“ za schopnost automatizovat naše 

každodenní činnosti. Ačkoliv u takových chyb mohou být příležitostně vysledovány tragické 

následky, je to relativně malá cena, která je vydána za obrovské výhody. Těmi je vykonávání 
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rutiny každodenního života bez neustálých požadavků na mozek, aby byla činěna nová 

rozhodnutí.  

 

6.3.3 Omyl (mistake) 

Je označován jako zamýšlená akce. Omyl je rozpor mezi tím, jak byla akce zamýšlena 

a tím, jak měla být provedena [26]. Jak má být akce provedena vyplývá z toho, zda jsou 

přitom dosaženy dlouhodobé či krátkodobé cíle. Jelikož není známo, jak se budou události do 

budoucna vyvíjet, tak nemůže být známa ani ideální cesta, jak  dosáhnout jakéhokoliv cíle 

v budoucnosti (dokonce i po události to může být předmětem debaty). Tím je dána volnost 

pro člověka, aby využil své kreativity a nalezl ideální způsob dosažení tohoto předem 

stanoveného cíle. Obrácenou stranou mince této volnosti je možnost omylu při rozhodování 

v konkrétních krocích, jak daného cíle dosáhnout. Omyly je extrémně těžké odhalit a napravit.  

V systémech s vysokým rizikem nejsou plány psány od nuly. Jsou vedeny a 

omezovány pravidly, omezeními a procesy (tyto termíny jsou zde zahrnuty pod společným 

pojmem „pravidla“). Pro účely této klasifikace jsou do pojmu pravidla řazeny jak vnější 

pravidla („na papíře“), tak vnitřní (existující pouze v pracovníkově hlavě a jsou dosaženy 

zkušeností a tréninkem). V každé organizaci je sledována velká rozmanitost lidského chování, 

které je potřeba omezit, aby bylo ponecháno jenom to bezpečné, produktivní a efektivní. Pro 

každou situaci mohou být pravidla rozdělena do tří skupin: 

- dobrá pravidla (odpovídají situaci); 

- špatná pravidla (neodpovídají situaci anebo jsou špatně použita); 

- žádná pravidla. 

Omyly mohou být klasifikovány podle toho, která z těchto tří situací převládá. V Tabulka 2 je 
tato klasifikace rozvedena [26]. 
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Tabulka 2: Klasifikace omylu podle  Reasona 

Typ situace Typ omylu 

Dobrá pravidla 

Chybně obejitá pravidla 

Špatný výsledek 

Úspěšný výsledek 

Špatná pravidla 

„Silné“, ale špatné pravidlo 

Neelegantní a nerozumné pravidlo 

Mylné dodržení 

Zlomyslné použití  

Žádná pravidla Chybná improvizace 

 

a) Chybně obejitá pravidla 

V jaderné elektrárny Černobyl došlo jasně k chybnému obejití pravidla pracovníky (a 

to hned několikrát), když bylo pokračováno v testech a přitom vědomě vyřazeny bezpečnostní 

systémy elektrárny. Avšak většinou porušení bezpečnosti zůstane nepotrestáno a může přejít 

v rutinu jako více efektivní anebo lehčí způsob práce. Pokud nedojde při opravách vysokého 

napětí k fyzické kontrole pomocí tyče, zda je vedení vysokého napětí pod proudem, z důvodu 

časové tísně, je zde vytvořen nebezpečný precedens.  Protože nedošlo k nehodě, hrozí, že tato 

kontrola nebude z důvodu úspory času vykonána ani před další úpravou. Navíc po zjištění, že 

předpisy je možno bez jakýchkoliv následků obcházet, mohou být pracovníky porušeny 

mnohem závažnější předpisy. 

b) „Silné“, ale špatné pravidlo 

Zde jsou zahrnuta pravidla, která jsou za běžných okolností považována za dobrá, 

avšak v podmínkách, ve kterých jsou použita, již nadále nejsou vhodná. Omyl je v tom, že 

nejsou rozpoznány změněné podmínky. Jednoduchým příkladem je prudké brzdění, aby se 

zabránilo srážce s chodcem, když je cesta zledovatělá. Problém je v tom, že ve většině 

případů bylo pravidlo shledáno jako vhodné (proto „silné“) a pozměněné podmínky nebyly 

rozpoznávány. Je znám případ, kdy člověkem ve snaze poskytnout první pomoc účastníkovi 

nehody, který krvácel na krku, bylo uplatněno pravidlo přiškrcení průtoku krve nad ranou. 
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Vzhledem k tomu, že se jednalo o oblast krku, došlo tak k zabránění průtoku krve do mozku. 

Pravidlem, kterým by byl jindy zachráněn život, byla v tomto případě způsobena smrt. 

c) Neelegantní a nerozumné pravidlo 

Mnoho lidí si osvojí špatné návyky (pravidla) během vykonávání určitého úkolu. 

Takový omyl může zůstat nenapraven po delší dobu. Samozřejmě se mohou zdát i prospěšné. 

Problém je, že nejsou „elegantní“ (stojí příliš úsilí anebo zdrojů). Za určitých podmínek 

nejsou rozumné (mající nebezpečné důsledky). Příkladem je technik, který opravil signální 

skříň. Místo odstranění starých kabelů tyto kabely pouze ohnul a dal zpět. Tyto kabely 

následně přišly do kontaktu s terminálem a byl způsoben výpadek signalizace, kterým byla 

zapříčiněna železniční katastrofa Clapham Junction (1988) [26]. Základní lidskou vlastností je 

dělat věci co nejjednodušeji. Často není problém, aby bylo odhaleno možné riziko, ale 

motivovat pracovníky tak, aby byl dodržen správný postup (který je složitější, ale je jím 

zvýšena bezpečnost). 

d) Mylné dodržení 

Pravidla, která jsou vytvořena, mohou být nesprávná, nepoužitelná, dvojsmyslná, 

nerozumná anebo nejsou k dispozici, když je jich potřeba. Například na ropném vrtu Piper 

Alpha [26] bylo předpisy stanoveno, že pracovníci se mají shromáždit v ubytovacích 

prostorách v případě nebezpečí. Ale tento objekt byl ve směru větru, když došlo k explozi a 

následnému požáru. Většina z těch, kteří při této nehodě přišli o život, následovali předpisy. 

Ti, co se zachránili, mohli za svůj život vděčit tomu, že je porušili (skočili do vody). Je tedy 

diskutabilní, zda je tedy moudré mít pracovníka, který vždy poslechne předpisy, anebo zda by 

pracovníci měli být motivování k tomu, aby více dbali na vlastní uvážení, než na pravidla. 

e) Zlomyslné dodržení 

Je provedeno tehdy, když pracovník záměrně lpí na pravidle, které je označeno jako 

špatné anebo nepoužitelné. 

f) Chybná improvizace 

Ve většině provozů jsou vytvořena pravidla pro většinu situací, které mohou nastat. Ve 

vzácných případech se objeví zcela nové podmínky, pro které nejsou vytvořena ještě žádná 

pravidla. Výbuch kyslíkové nádrže na Apollu 13 [26] byl jeden z takových případů. V tomto 

případě měla posádka vynikající nápady a nehodě bylo zabráněno. Jednání lidí většinou není 
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správné v situacích, kde chybí trénink a pravidla. Jejich úspěšnost se odvíjí od jejich 

zkušenosti, kreativity (protože na řešení musí přijít sami) a činorodého kognitivního myšlení. 

Je prokázáno, že pokud se s takovou situací setkají extrémně zkušení a talentovaní lidé, jejich 

úspěšnost bývá zhruba 50% [38].  

V jiných zdrojích je uváděn další způsob dělení lidských chyb podle Reasona [36], kde 

jsou vypuštěny zakopnutí a přehmaty, respektive zařazeny do skupiny spolu s přehlednutími, 

kiksy jsou odděleny od přehlédnutí a kromě omylů je vytvořena další kategorie „porušení“ 

(violations). Tento způsob dělení je uveden v Tabulka 3: Klasifikace lidských chyb podle 

Reasona – GEMS [36][35]. 

Tabulka 3: Klasifikace lidských chyb podle Reasona – GEMS [36][35] 

Základní typ chyby Příklady typů  chyb 

Přehlédnutí (selhání pozornosti)  

Nepostřehnutí 
Pozorování silnějšího vjemu 
Vynechání akce 
Obrácení akce 
Špatné seřazení akce 
Špatné načasování akce 

Kiks (selhání pamět i)  
Zapomenutí plánovaných akcí 
Vynechání akce ze sledu akcí 
Zapomenutí zamýšlených akcí 

Omyl (selhání záměru) 

Špatné použití správného postupu 
Použití špatného postupu 
Slabé rozhodování 
Selhání zvážit alternativy 
Přílišná důvěra 

Porušení 
Úmyslné porušení 
Neúmyslné porušení 

 

 

6.4 Klasifikace podle Rasmussena 

Jens Rasmussen, navrhl v roce 1982 taxonomii, která vychází z rozdílu výkonu, který 

je založen na schopnostech, pravidlech a znalostech. Je zde určitá analogie s předchozí 

klasifikací. Chybové módy vztahující se k přehlédnutím a kiksům jsou založeny na 

schopnostech, kdežto chybové módy vztahující se k omylům jsou založeny na pravidlech a 

znalostech. Často lze v odborné literatuře nalézt pro tuto taxonomii název „SRK model of 

behavior“ neboli „Skill-based Ruled-based Knowledge-based“. 
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Lidské akce mohou být zcela automatizovány, anebo zcela nově prováděné, podle 

toho, na jaké bázi jsou založeny [35]. U složitých akcí jako je řízení automobilu, mohou být 

využity všechny báze, podle toho jaký aspekt je sledován: 

6.4.1 Chyby založené na schopnostech 

Chyby založené na schopnostech se vyskytují u aspektů úkolů, které jsou pracovníkovi 

známy a které jsou jím prováděny jako rutina, budou z velké části automatické. Jedná se tedy 

o chování založené na schopnostech. Chybové módy podle Reasona vztahující se 

k přehlédnutím a kiksům (viz 6.3.2) jsou založeny na schopnostech. 

  

6.4.2 Chyby založené na znalostech 

Chyby založené na schopnostech jsou typické pro aspekty vykonávání úkolů, se 

kterými obsluha není seznámena a nesetkává se s nimi, bude vyžadováno vědomé úsilí. Jedná 

se tedy o chování založené na znalostech. 

 

6.4.3 Chyby založené na pravidlech 

Mezi těmito dvěma extrémy jsou obsaženy aspekty úkolů, které vyžadují rozpoznání a 

vyvolání adekvátní odpovědi, která je uložena v paměti. Jedná se tedy o chování založené na 

pravidlech. Chyby založené na pravidlech vycházejí právě z těchto aspektů. Chybové módy 

Reasona vztahující se k omylům jsou založeny na pravidlech a znalostech (viz 6.3.3). 

V případě učení řízení automobilu, jsou akce řidiče nejdříve založeny na znalostech, 

posléze na pravidlech a konče chováním založeným na schopnostech, kdy je řazení, 

sešlapávání pedálů, atd. řízeno automaticky (viz 6.3.2). Jedná se pouze o aspekty určitého 

úkolu, kdy je po řidičovi vozidla stále vyžadována vědomá pozornost na dění na silnici. 

Je nutno si uvědomit, že zvýšením schopností není garantována bezchybnost, mohou 

se totiž objevit chyby odlišného typu (zaležené na pravidlech nebo znalostech). Pro větší 

přehlednost je k dispozici Obrázek 5: Rozlišení  (jsou zahrnuty klasifikace podle Reasona a 

Rasmussena).  

 



Obrázek 5: Rozlišení chybových mód

 

V Tabulka 4 je uvedeno rozd
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chybových módů podle Reasona a Rasmussena 

je uvedeno rozdělení chybových módů podle Rasmussena

 

 

podle Rasmussena. 
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Tabulka 4: Chybové módy podle Rasmussena - SRK model [28] 

Výkon založený na 
schopnostech 

Nepozornost 

Dvojnásobné přehlednutí 
Přerušení v důsledku 
opomenutí 
Snížená záměrnost 
Zmatení vjemových 
schopností 
Chyby v důsledku vměšování 

Přílišná pozornost 
Opomenutí  
Opakování 
Obrácení 

   

 
Výkon založený na 
pravidlech 

Špatná použití dobrého 
pravidla 

První výjimky 
Spolupodepsání a 
nepodepsání 
Informační zahlcení 
Přesvědčivost pravidla 
Všeobecná pravidla 
Nadbytečnost 
Nepoddajnost 

Použití špatného pravidla 

Nedostatky ve vyložení 
Nedostatečné akce 
Špatná pravidla 
Neelegantní pravidla 
Nerozumná pravidla 

   

Výkon založený na 
znalostech 

Volitelnost Problémy s komplexností 

Omezení pracovního prostrou 
Problémy s požděnou zpě tnou 
vazbou 

Z dohledu, zapomenutý 
Nedostatečné zvážení procesu 
v čase 

Zkreslené potvrzení 
Potíže s exponenciálním 
vývojem 

Přílišná důvěra 
Myšlení v příčinných liniích, 
a ne v příč inných sítích 

Zaujaté hodnocení Tematické bloudění 
Klamná souvislost Nedostupnost 
Halo efekty 

 
Problémy s kauzalitou 

 

V letech 1985 – 1990 byla ve Finsku provedena studie příčin 280 nehod. Příčiny chyb 

byly roztříděny podle Rasmussenových chybových módů (viz Obrázek 6: Rozložení nehod do 

SRK modelu podle finské studie ). Opět byl potvrzen fakt, že za příčinou většiny nehod je 

LČ. V tomto případě je to v 94% smrtelných nehod a v 84% nehod, kdy došlo k vážnému 

zranění jedné nebo více osob (dále jen vážné nehody). Dále bylo zjištěno, že smrtelné nehody 

jsou většinou zapříčiněny chybami založenými na schopnostech, kdežto vážné nehody jsou 

způsobeny chybami založenými na pravidlech. 



Obrázek 6: Rozložení nehod do SRK 

 

6.5 Klasifikace podle Normana

Nielsenem Normanem byla v

které byly představeny analýzy z

aktivace schématu. Podle této teorie j

znalostními strukturami (organizovanými jako pam

schémata). V mysli je obsažena hierarchie

aktivovány při splnění určitých podmínek nebo p

Myšlení osoby je úzce propojeno s

jak funguje okolní svět (tedy mentální modely) vedou k

(při založení ohně lze předpokládat, že ohe

určitého druhu informací 

z důvodu nedostatku paliva, špatného paliva, atd.)

prostředí a sbírány informace

schématu světa, které bude op

množství paliva, atd.). Tento v

podle Normana [35]. 

36 

nehod do SRK modelu podle finské studie [27] 

Klasifikace podle Normana 

Nielsenem Normanem byla v roce 1981 podána zpráva o studii rozt

edstaveny analýzy z 1000 nehod. Studie byla podepřena psychologickou teo

schématu. Podle této teorie je pořadí akcí člověka, a kdy jsou 

znalostními strukturami (organizovanými jako paměťovými jednotky a nazývanými 

mysli je obsažena hierarchie schémat, které jsou deaktivovány

čitých podmínek nebo při výskytu určitých událostí

Myšlení osoby je úzce propojeno s interakcí s okolním světem této osoby. Znalo

t (tedy mentální modely) vedou k předvídání určitého druhu informací

 lze předpokládat, že oheň zhasne). Toto předvídání 

itého druhu informací tak, aby byly připraveny prostředky pro výklad

vodu nedostatku paliva, špatného paliva, atd.). Během vývoje 

informace, které slouží k aktualizaci a modifikaci interního, kognitivního 

ta, které bude opět řídit další vyhledávání (při hoření je sledováno po

Tento vjemový cyklus je zobrazen na Obrázek 

 

roce 1981 podána zpráva o studii roztřídění chyb, ve 

řena psychologickou teorií 

a kdy jsou spuštěny, řízeno 

ovými jednotky a nazývanými 

deaktivovány anebo naopak 

itých událostí [35]. 

ětem této osoby. Znalosti, 

edvídání určitého druhu informací 

edvídání zase řídí hledání 

výklad (zhasnutí ohně 

 událostí je snímáno 

aktualizaci a modifikaci interního, kognitivního 

ření je sledováno počasí, 

Obrázek 7: Vjemový cyklus 



Obrázek 7: Vjemový cyklus podle Normana 

 

Jak vjemový cyklus funguje, m

auta. Za předpokladu, že řidi

modelem umožněno předvídat události (nap

s jiným vozidlem, hledat 

očekáváním), řídit průběh 

dosavadního brzdění není dosta

zda je dodržována bezpečn

nějaká data, která neočekával (nap

čerpat ze širších mentálního modelu (k deaktivaci mentálního modelu „

modelu „všeobecné fyzikální zákony“)

bude řízena další výzkumná aktivita mysli.

Normanovým výzkumem m

teorie aktivační schématu j

zapříčiněny použitím špatného schématu 

tři způsoby, jak k tomu m

vinou nesprávného výkladu situace.

podobnostem v aktivačních podmínkách. Za t

nebo příliš pozdě. V Tabulka 

tyto tři způsoby vzniku chyb i s
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podle Normana [35] 

Jak vjemový cyklus funguje, může být vysvětleno na jednoduchém p

edpokladu, že řidič má nezbytné znalosti vozidla, které řídí, 

ředvídat události (např. zda je potřeba zabrzdit, 

 potvrzující fakta (např. porouchání vozidla je v

 akce (rozhodnout se stlačit brzdový pedál více, pokud výs

dostačují) a neustále ověřovat, zda je výstup dle o

bezpečná vzdálenost mezi jeho a ostatními vozidly

kával (např., když se vozidlo náhle dostane do smyku

mentálního modelu (k deaktivaci mentálního modelu „ř

modelu „všeobecné fyzikální zákony“) ke zvážení možných vysvětlení. Tímto schémate

ízena další výzkumná aktivita mysli. 

Normanovým výzkumem může být vysvětleno, jak lidské chyby vznikají

ní schématu jsou všechny lidské akce řízeny schématem. Chyby 

tím špatného schématu anebo nesprávnou aktivací schématu. 

může dojít. Zaprvé může být člověkem vybráno nesprávné schéma 

vinou nesprávného výkladu situace. Za druhé může být nesprávné schéma aktivováno díky 

čních podmínkách. Za třetí může být schéma aktivováno p

Tabulka 5: Chybové módy podle Normana s příklady 

soby vzniku chyb i s příklady. 

 

tleno na jednoduchém příkladu řízení 

řídí, je mu jeho mentálním 

 aby nedošlo ke kolizi 

. porouchání vozidla je v souladu s jeho 

it brzdový pedál více, pokud výsledek 

ovat, zda je výstup dle očekávání (např. 

mezi jeho a ostatními vozidly). Pokud řidič odhalí 

náhle dostane do smyku), je zapotřebí 

mentálního modelu (k deaktivaci mentálního modelu „řízení auta“ a aktivaci 

ětlení. Tímto schématem 

, jak lidské chyby vznikají [35]. Podle 

schématem. Chyby jsou tedy 

tivací schématu. Existují tedy 

kem vybráno nesprávné schéma 

že být nesprávné schéma aktivováno díky 

že být schéma aktivováno příliš brzy 

říklady [35] jsou uvedeny 
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Tabulka 5: Chybové módy podle Normana s příklady [35] 

Taxonomie Příklady typů  chyb 

Chyby ve formě záměru (nesprávný výklad 
situace) 

Chyby režimu: chybná klasifikace situace 
Chyby popisu: nejednoznačná nebo neúplná 
specifikace záměru 

Chyby, které vyústí z nesprávné aktivace 
schématu (díky podobnostem v aktivačních 
podmínkách) 

Chyby zaujetí: podobné sekvence akcí, kde 
silnější sekvence převezme kontrolu 

Chyby aktivace ř ízené daty: vnější událost, 
která způsobí aktivaci schémat 
Chyba sdružení aktivace: Aktuálně  aktivní 
schémata, která aktivují další schémata, se 
kterými jsou sdružené 
Chyby ztráty aktivace: schémata, které byla 
ztracena aktivace poté, co byla schémata 
aktivována 

Chyby, které jsou výsledkem nesprávného 
spuštění aktivních schémat (příl iš brzy nebo 
příliš pozdě)  

Chyby smíchání: kombinace součástí 
konkurenčních schémat 
Chyby předčasné aktivace: schémata, která 
jsou aktivována př íliš brzy 
Chyby selhání aktivace: selhání spouštěcích 
podmínek nebo událostí aktivovat schémata 

 

Zajímavým výsledkem této klasifikace je problém chyba režimu (první kategorie 

v tabulce), jelikož se jedná o výsledek lidské interakce s technologií (viz 4.5). Normanem byl 

tento typ chyb označen jak o důležitý při návrhu výpočetních systémů. Chybná klasifikace 

režimu, v jakém se systém nachází, by mohla vézt k vážné nehodě. 

 

6.6 Klasifikace podle Kletze 

Klasifikace navržená Trevorem Kletzem, rozděluje chyby do 5 základních skupin 

podle toho, jaké kauzální faktory vedly k jejich vzniku. Obvykle je na vznik chyby 

spolupůsobeno více faktory, které jsou u jednotlivých skupin popsány [17]. 

 

6.6.1 Chyba způsobená nedostatečným proškolením nebo špatnými pokyny 

Tyto chyby jsou často nazývány chyby v důsledku špatného úmyslu. Pracovník buď 

neví, co má dělat nebo si myslí, že ví, co má dělat, ale ve skutečnosti dělá chybu. Příčinou 

může být nedostatek znalostí a zkušeností (ať už o vlastnostech materiálu, zařízení, atd.) 

anebo striktní dodržování předpisů (viz d)). Pracovníci výjimečně dostanou protichůdné 

pokyny, avšak většinou jsou jim dány pokyny s implikovanými protiklady. Častým případem 

je, že jsou porušeny předpisy, aby byl splněn plán výroby. 
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6.6.2 Chyba způsobená nedostatkem motivace anebo úmyslným porušením předpisů 

Někdy jsou označovány jako přestupky, ale často jsou chybami úsudku. Velice často 

dochází k nehodám, protože nebyly dodrženy všechny „otravné“ předpisy. Většinou 

pracovníků nebudou poslouchány rozkazy, aniž by chápali jejich smysl. Proto 

nejefektivnějším způsobem motivace (např. k nošení všech ochranných pomůcek) je vysvětlit 

možné následky a pokud možno poukázat na nehody, ke kterým došlo vinou nedodržení 

předpisu, o kterém je diskutováno.  

 

6.6.3 Chyba způsobená nedostatkem fyzických nebo duševních schopností 

K chybě dochází díky nevhodnému spojení osoby nebo osob a dané situace. Většina 

těchto chyb vzniká z důvodu, že po pracovníkovi je požadováno řešení, na které není 

mentálně anebo fyzicky připraven. U strojů většinou může být předpovězena jejich maximální 

výdrž, ale u člověka je to nemožné. Navíc maximální zatížení, které je člověk schopen snést 

není konstantní. 

Chyby mohou být například způsobeny přetížením jedince. V dnešní době velice 

výkonných počítačů není problém poskytnout obsluhujícímu pracovníkovi více informací, než 

je schopen zpracovat. Paradoxně některé chyby mohou být zapříčiněny nedostatečným 

vytížením jednotlivce. Pokud není mozek ničím zaneprázdněn, tak jeho aktivita spolu 

s pozorností postupně klesá. Je zde tedy vysoká pravděpodobnost vzniku chyby z nedostatku 

pozornosti. Primární chybou v tomto případě je nedostatečné vytížení, proto je uveden v této 

kategorii. S rostoucím stupněm automatizace, je namístě diskuse, jak určitým způsobem 

zaměstnávat pracovníka tak, aby jeho pozornost byla na co největší úrovni. Jednoduchým 

příkladem je situace, kdy dochází k velkému poklesu pozornosti řidiče, při jízdě na dálnici 

(pokud je jeho automobil vybaven tempomatem, řidič je nucen pouze otáčet volantem). 

V tomto případě je možno úroveň řidičovy pozornosti zvýšit například hovorem se 

spolujezdcem nebo poslechem rádia. 

 

6.6.4 Chyba způsobená nedostatkem pozornosti 

Mechanismus vzniku těchto chyb je popsán v 6.3.2 Je třeba ještě dodat, že drobné 

výkyvy pozornosti jsou nedílnou součástí lidské bytosti. Cílem není stimulování pozornosti na 

nejvyšší možnou míru, ale vytvoření takových podmínek, aby byl systém vůči poklesům 
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pozornosti chráněn. Například u nejnovějších automobilů jsou nainstalovány senzory, kdy je 

řidič v případě vyjetí automobilu z jízdního pruhu zvukově upozorněn na tuto událost. 

 

6.6.5 Chyba způsobená managementem 

Mechanismus vzniku těchto chyb byl popsán v 5.4 Je zapotřebí, aby bylo doplněno, že 

jedním z hlavních úkolů managementu je klást důraz na bezpečnost a dodržování předpisů. 

Tato informace by měla být přetlumočena až k výkonným pozicím. Často se stává, že tato 

informace je během cesty od shora dolů systémem ztracena. Je důležité, aby manažery bylo 

nejen zdůrazňováno, jakých cílů výroby má být dosaženo, ale i to, že mají být dosaženy 

bezpečnou cestou. 
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7 Pravděpodobnostní analýza lidského činitele 

Pojem pravděpodobnostní hodnocení lidské spolehlivosti je českým ekvivalentem pro 

Human Reliability Assessment – HRA12. Cílem HRA je ohodnocení, jak LČ přispívá k riziku 

vniku nehody. Při vzniku většiny HRA metod byly převzaty procedury z běžných 

spolehlivostních analýz pro spolehlivost hardware. Hlavním rozdílem bylo, že výsledkům 

lidského jednání, které nahradily selhání hardwaru, byla dána větší variabilita a nezávislost.  

V HRA jsou obsaženy tyto tři základní funkce: 

- jaké chyby se mohou vyskytnout 

- jaká je pravděpodobnost výskytu těchto chyb 

- jak snížit pravděpodobnost vzniku těchto chyb a tím zvýšit spolehlivost systému. 

Jedním z hlavních problémů HRA je fakt, že je mimořádně obtížné, aby byla získána 

data o lidských chybách pro potřebu PRA (pravděpodobnostní odhad rizika, viz 4.3.) [2]. U 

hardwaru je jednoduché získat data o frekvenci selhání a ta mohou být použita pro předpověď 

selhání v budoucnu. V případě LČ je situace komplikovanější. Spousta lidských chyb není 

oznámena z důvodu pocitu viny anebo strachu z restrikcí. Navíc příčiny lidského selhání není 

vůbec jednoduché zjistit. Není možné, aby byl „rozebrán mozek viníka“ a provedena analýza, 

čím byla daná chyba způsobena. Proto je téměř nemožné, aby byla získána číselná data o 

těchto událostech. Nicméně nějaká data byla získána z jednoduše pozorovatelných činností 

(například počet překlepů na klávesnici) anebo z laboratorních experimentů (například studie, 

jak moc vzroste počet překlepů při nedostatečném spánku, přílišném stresu, nepozornosti, 

změně teploty, atd.). Z toho důvodu je u často v procesu HRA využíváno expertního odhadu 

(viz 7.5.3). 

 

                                                 
12 zkratkou HRA je zároveň označován termín Human Reliability Analysis (možno přeložit jako 

Analýza spolehlivosti lidského činitele. Ačkoli se v odborné rovině jejich význam příliš neliší a někteří autoři je 

dokonce považují za synonymum, přesto lze v odborné literatuře nalézt, že různí autoři je používají v odlišném 

kontextu, takže dnes neexistuje jednoznačný výklad obou pojmů [29].   
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7.1 HRA metody první generace13 

Současným problém HRA je způsoben nelehkou pozicí mezí PRA a psychologií. Jak 

bylo řečeno výše HRA jsou postaveny na konceptu běžných PRA metod. Jedná se tedy hlavně 

o pravděpodobnostní přístup k problému využívající zejména kvantitativní metody. U 

psychologie je možno nalézt zcela opačný přístup. Spíše než vnější události, jsou hodnoceny 

vnitřní pochody jednotlivce. Jsou používány zejména kvalitativní/popisné metody. Z této 

pozice je těžké, aby byly tyto dva přístupy skloubeny a o to těžší, aby byl předpovězen lidský 

výkon. 

Řešením současných problémů není pouze nalezení nového přístupu, jak by měly být 

lidské chyby kvantifikovány, ale vyvinutí zcela nového přístupu k předpovědi výkonu, kde 

bude jasně rozlišena kvalitativní a kvantitativní část [13]. Cílem kvalitativní předpovědi 

výkonu je, jaké události mohou být zaznamenány a s jakými následky. Cílem kvantitativní 

předpovědi výkonu je zjistit, jaká je pravděpodobnost výskytu dané události (v intervalu od 0 

do 1).  

V komplexní HRA není obsažena pouze jedna metoda. Jedná se o kombinaci různých 

kvantitativních a kvalitativních metod, pomocí kterých je určena spolehlivost LČ anebo 

předpovězen jeho výkon. Komplexní HRA vždy obsahuje kvantitativní hodnocení. Existuje 

více přístupů, co vše má být prováděno v komplexní HRA. Na Obrázek 8 jsou uvedeny dva 

z nich. Prvním přístupem jsou zastoupeny požadavky na zpracovávání HRA českou 

legislativou (viz 7.3). Druhý přístup byl vytvořen jedním z nejuznávanějších odborníků na 

problematiku HRA Hollnagelem a LČ vůbec (viz 7.4). 

Podle [14] je častým jevem při provádění HRA dvěma různými metodami, že jsou 

poskytnuty rozdílné informace o strategii řešení problému a je doporučeno použít kombinaci 

těchto dvou metod. Při průzkumu, jaký vliv má komplexnost systému na schopnost obsluhy 

diagnostikovat situaci bylo zjištěno, že v mnoha případech nezásadních pochybení nebyla 

komplexnost určujícím faktorem. 

                                                 
13 Jsou často označovány jako metody založené na PRA 



7.2 HRA metody druhé generace

V nedávné době byly vytvo

ATHENA, CODA, CAHR, CREAM atd., 

(THERP, ASEP, SLIM, atd.), kde je užíváno metod strom

spolehlivosti hardwaru, zohledn

využívány u metod první generace, 

jednoduché chybové módy 

 

Obrázek 8: Struktura HRA 

 

7.3 HRA z pohledu legislativy 

Pro účely zákona je posouzení vlivu L

spolehlivosti a chybování č

                                        
14 Jsou často označovány jako metody založené na kognitivním 
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HRA metody druhé generace14 

ě byly vytvořeny HRA tzv. druhé generace [8]. Jedná se nap

ATHENA, CODA, CAHR, CREAM atd., u kterých je na rozdíl od metod tzv. první generace 

(THERP, ASEP, SLIM, atd.), kde je užíváno metod stromů událostí používaných v

spolehlivosti hardwaru, zohledněno kognitivní chování člověka. Modely, které jsou 

využívány u metod první generace, jsou dostačující pouze pro předpov

jednoduché chybové módy [14]. Struktura HRA druhé generace je zobrazena na 

pohledu legislativy ČR 

ely zákona je posouzení vlivu LČ na objekt nebo zařízení ř

vání člověka při výkonu stanovených pracovních č

                                                 
ovány jako metody založené na kognitivním řízení 

. Jedná se např. o metody 

u kterých je na rozdíl od metod tzv. první generace 

 událostí používaných v analýzách 

ka. Modely, které jsou 

ující pouze pro předpověď výkonu pro 

. Struktura HRA druhé generace je zobrazena na Obrázek 8. 

 

ízení řešeno jako posouzení 

i výkonu stanovených pracovních činností.  U některých 
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podniků nebo zařízení je vyžadována určitá pozornost v oblasti LČ přímo zákonem a u 

dalších je to pouze doporučeno. Podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a 

jeho prováděcí vyhlášky 256/2006 Sb. musí být problematika LČ zahrnuta v analýze a 

hodnocení rizik [19]. 

Ministerstvem životního prostředí byl vydán samostatný metodický pokyn [20], ve 

kterém jsou zahrnuty požadavky na posouzení vlivu LČ. Je zde popsán postup pro stanovení 

spolehlivosti LČ a chybování LČ (viz Obrázek 8). Pro svou univerzálnost může být použit i 

pro podniky, které nespadají pod dikci zákona o prevenci závažných havárií. 

 

7.3.1 Stanovení spolehlivosti 

K provádění analýzy spolehlivosti je zapotřebí dokonalá znalost systému. S pomocí 

analýzy je zjištěn vztah mezi člověkem a hardwarem, a jakým způsobem se navzájem 

ovlivňují. Asi nejtěžším úkolem analýzy je, aby bylo nalezeno, kde končí povinnosti člověka, 

a aby byly tyto povinnosti přesně definovány. Posuzování vlivu LČ je prováděno nejčastěji ve 

čtyřech základních krocích [20]. Jedná se o:   

- identifikace kritických pracovních pozic, viz a); 

- kategorizace systému člověk – technologie, viz b); 

- analýza úkolů prováděných při obsluze zařízení identifikovaného jako zdroj rizika, 

viz c); 

- zjištění osobnostních determinant spolehlivosti LČ, viz d). 

Tyto kroky budou blíže diskutovány v níže uvedených podkapitolách. 

 

 

a) Identifikace kritických pracovních pozic 

Nejdříve je nezbytné, aby byly vybrány pracovní pozice s přímou vazbou na zařízení, 

u kterého bylo identifikováno riziko vzniku nehody. Jedná se o reprezentativní vzorek všech 

pozic, které mohou zásadně ovlivňovat vznik nehody (např. obsluha cisteren s nebezpečnými 

látkami, atd.). Nejedná se o hodnocení pozic řídících, ale výkonných. Zmíněný seznam musí 

být doplněn o stručnou charakteristiku každé pozice. 
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b) Kategorizace systému člověk – technologie 

Pojem kategorizace je chápán jako rozložení daného systému na subsystémy, které 

jsou podle složitosti systému (jako je účel systému, jeho technická úroveň, počet subsystémů, 

základní požadavky na obsluhu, atd.) zařazeny do určité kategorie. Každý systém je poté 

vložen do příslušné kategorie. Je tedy vytvořeno několik kategorií, kde jsou systémy 

s podobnými vlastnostmi. U této kategorizace je vycházeno z výsledků předešlých analýz. 

Obvykle bývá východiskem semikvantitativní analýza typu HMI, jejímž účelem je posouzení 

složitosti oboustranně probíhající interakce mezi člověkem a technologií [20]. Je potřeba 

v systému najít kritická místa, která mohou ovlivnit vznik nehody. Po rozdělení systému na 

subsystémy, je přiřazena určitá složitost každému z nich. Tak jsou vybrány ty nejsložitější a 

stanoveny u nich ty nejpřísnější nároky na obsluhu.  

Nejčastěji u nás používanou kategorizační metodou je metoda „Kategorizace systému 

a subsystému“ [19]. Pro kategorizace může být také použita jedna z metod What-If, HAZOP, 

LOPA-HF a dalších [20].  

c) Analýza úkolů prováděných při obsluze zařízení identifikovaného jako zdroj 

rizika 

Každou lidskou činností mohou být vyvolány chyby. Pokud se jedná o činnosti 

s vysokou pravděpodobností objevení chyby anebo se zde může objevit chyba, kterou jsou 

způsobeny vážné škody, tak je tato činnost nazývána kritickou pracovní činností.  

Obsluhou zařízení, které bylo v předešlém kroku identifikováno jako rizikové (např. 

reaktor, zásobník, cisterna, atd.), musí být prováděny dané úkoly předem stanoveným 

způsobem. Postup, jak tato zařízení obsluhovat, je většinou uváděn v provozní dokumentaci. 

Analýzou úkolů je ověřeno, zda jsou úkoly popsány a prováděny správně, stejně jako 

vhodnost obsluhy. 

Analýzy úkolů (Task Analysis - TA) jsou považovány za skupinu nejmodernějších a 

nejexaktnějších metod používaných pro posouzení spolehlivosti LČ při výkonu konkrétních 

úkolů [20]. Úkol je složen z jednotlivých subúkolů, které musí být postupně plněny, aby bylo 

dosaženo požadovaného výsledku (např. při plnění cisterny je třeba nejdříve přistavit cisternu, 

uzemnit ji, napojit hadici, atd.). Je třeba dané úkoly a subúkoly analyzovat co nejdetailněji, 

aby byly zjištěny potencionální chyby (např. neúplnost předpisů, nedostatečné technické 

zabezpečení anebo chyby v personální, či organizační oblasti). Jedná se o jednoduché 

analýzy, které jsou však náročné na čas a preciznost analytiků. Čím precizněji je TA 
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vyhotovena, tím hodnotnější je výsledek. Cílem TA je, aby byl pospán a charakterizován 

úkol, který se má podrobněji analyzovat. 

Univerzální metodou TA je Hierarchická analýza úkolů (Hierarchical Task Analysis - 

HTA). Ta může být použita na analýzu jakéhokoliv úkolu [20]. Odborníky z VÚBP byla 

vyvinuta modifikovaná verze této metody tak, aby byla usnadněna aplikace požadavků 

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [19]. Základní struktura HTA je 

stromového charakteru, podobně jako například THERP (viz 7.5.2) včetně použitých operací 

a zpětné vazby. 

Na rozdíl od metody THERP v sobě HTA nenese prvky kvantitativní analýzy 

úspěšného provedení dílčích subúkolů. Avšak i metoda HTA může s ohledem na svou 

konstrukci být rozšířena o kvantitativní část a to po spojení s metodou PHEA, která pracuje se 

souborem relevantních chyb, k nimž lze přiřadit hodnoty pravděpodobnosti jejich výskytu 

[29]. 

d) Zjištění osobnostních determinant spolehlivosti LČ 

Je nezbytné doplnit hodnocení spolehlivosti LČ o psychologickou část. Je třeba, aby 

byl proveden kvalitní psychologický rozbor dané pozice kvalifikovaným odborníkem 

(psychologem), kterým jsou také určeny nároky na danou pozici. V potenciálu osobnosti jsou 

obsaženy veškeré zdroje, které má jedinec k dispozici, při interakci s prostředím. Jsou buď 

vrozené anebo získané během života.  

Správný rozbor je především zaměřen na schopnost člověka zvládat stresové situace, 

flexibilitu a schopnost učit se novým věcem. Dále pak na jeho schopnosti, znalosti a 

zkušenosti. Rozborem osobnosti je zjištěno, jak moc je daná osoba schopná se chovat námi 

požadovaným způsobem. 

 

7.3.2 Posouzení chybování 

Pro posouzení chybování LČ je třeba provést identifikaci chyb a příčin selhání (viz 

Obrázek 8). 
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a) Identifikace chyb 

Identifikací chyb jsou zjištěny organizační chyby a chyby LČ, které jsou chápany 

především jako selhání schopnosti řídit a obsluhovat zařízení s rizikem závažné havárie [20].  

Chybování a selhání LČ a jejich dopad na bezpečnost by měly být pečlivě a 

opakovaně posuzovány, prověřovány a zaznamenávány [20]. Pro predikci možných chyb 

člověka je často používána Metoda posudku obsluhy (Technique of Operators Review - 

TOR). 

b) Identifikace příčin selhání 

Identifikace příčin selhání je jednou z nejobtížnějších partií posouzení vlivu LČ na 

objekt nebo zařízení [1]. Je to proto, že je zde předpovídána chyba, která ještě nenastala, a 

zároveň jsou zjišťovány příčiny, které mohly k této chybě vést. Možný je i opačný postup, 

když hledáme příčiny již proběhnuvšího selhání – například při vyšetřování příčin nehody. 

V [30] je proveden detailní popis Metody identifikace příčin selhání (MIPS), která 

byla vyvinuta pro účely rychlého nalezení možných příčin selhání obsluhy v náročných 

provozech, které vedly ke vzniku nehody. Tuto metodu nelze považovat za absolutní, protože 

neumožňuje definovat všechny reálně možné příčiny selhání LČ, avšak přesto je velice cenná. 

Tato metoda není zaměřena na příznaky vzniku selhání, ale na příčiny a je úspěšně používána 

při vyšetřování nehod a hledání jejich příčin. Je vypracována do SW podoby, takže může být 

použita i poučeným laikem [19]. 

 

7.4 HRA podle Hollnagela 

Erik Hollnagel patří mezi nejuznávanější odborníky na problematiku HRA ve světě. 

Podle něj existují dva přístupy k HRA [14]. Prvním přístup je zaměřen na retrospektivní 

analýzu pravděpodobných příčin vzniku nehody. Jedná se hlavně o vytváření modelů lidského 

myšlení, aby tak bylo porozuměno k tomu, jak k chybě došlo. V tomto přístupu jsou např. 

používány modely Swaina (viz 6.2) a Normana (viz 6.5). Druhý přístup je charakterizován 

snahou jak kvalitativně, tak kvantitativně předpovědět lidskou chybu. V praxi je vhodné 

použít obou těchto přístupů, aby bylo nejdříve porozuměno vzniku lidské chyby a na tomto 

základě postavena analýza, kde bude výskyt lidské chyby předpověděn. 
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7.4.1 Komplexní přístup současných HRA 

V komplexním přístupu současných HRA analýz by mělo být zahrnuto: 

- analýza aplikace – je nezbytné nejdříve analyzovat systém a kontext; 

- popis kontextu – kontext musí být systematicky popsán; 

- specifikace klíčových událostí – můžou být použity výstupy z PRA, TA, atd.; 

- kvalitativní předpověď výkonu – viz a); 

- kvantitativní předpověď výkonu – viz b). 

a) Kvalitativní předpověď výkonu 

Kvalitativní předpovědí výkonu je poskytnut soubor možných výsledků různých druhů 

událostí v daném systému. Pokud danou kvalitativní předpovědí nebudou zjištěna možnost 

výskytu vážné nehody, tak není třeba prováděn kvantitativní část. Kvalitativní předpověď 

výkonu musí být založena na konzistentním klasifikačním schématu, aby mohlo být správně 

popsáno lidské chování, a čím je ovlivněno. Je nezbytné, aby byla k dispozici jasně stanovené 

schéma, jinak bude daná analýza limitována nesrovnalostmi, které byly zapříčiněny použitím 

schémat různými odborníky. Pokud je analýza správně zasazena do kontextu a je správně 

provedena, jsou získány užitečné výsledky (počet a druh nežádoucích událostí). Pro 

kvalitativní předpověď výkonu jsou často používány metody HTA, TOR, atd. [13]. 

Problémem kvalitativních předpovědí výkonu je, že výstupy nemohou být srovnány. 

Proto byla vytvořena kvantitativní předpověď výkonu, kde výstupem je vždy číslo a to může 

být srovnáno s jiným výstupem dalšího typu analýzy anebo s výstupem stejné analýzy, který 

byl vypočítán v minulosti. Výhodou kvalitativních analýz je fakt, že jejich výstupy jsou lépe 

srozumitelné a není zde takový prostor pro nesprávný výklad. 

 

b) Kvantitativní předpověď výkonu  

Kvantifikace byla vždy velmi diskutována. Některými psychology bylo dokonce 

tvrzeno, že kvantifikace je nemožná [13]. K provedení kvantitativní předpovědi výkonu, je 

zapotřebí pevné kvalitativní báze, na které bude postavena. Pokud mají být lidské chyby 

kvantifikovány, je vyžadováno určení pravděpodobnosti jejich výskytu. Odhad 

pravděpodobnosti lidské chyby (Human Error Probability – HEP) je definován (viz [28]) jako 
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poměr počtu pozorovaných výskytů dané chyby k počtu příležitostí výskytu dané chyby (viz 

7.6).  

Těchto analýz existuje obrovské množství od nejjednodušších až po nejsložitější, kde 

jsou obsaženy i ty nejmenší detaily. U téměř všech metod je počítáno s myšlenkou PSF. HEP 

určité akce je modifikováno souhrnným efektem více nebo méně systematickým souborem 

PSF, k nimž se jednotlivé „relevantní“ chyby váží. 

 

7.4.2 Alternativní přístup v provádění HRA 

Alternativním přístupem je začít předpověď identifikací kontextu a běžných podmínek 

výkonu. Jedná se o používání HRA metod druhé generace (viz 7.2) Díky tomuto přístupu je 

každá akce analyzována v daném kontextu. Z počátku bude nejspíše nutné, aby byly při 

výpočtu pravděpodobnosti využity expertní odhady, ale cílem by mělo být, aby byl získán 

dostatečný počet empirických dat. Při získávání těchto dat by měly být zaznamenávány jak 

akce, tak jejich kontext. Principy při tomto sběru jsou zásadně odlišné od těch, které jsou 

používány u HRA první generace. Z tohoto důvodu byla Hollnagelem v roce 1998 dokončena 

Poznávací metoda analýzy spolehlivost a chyb (Cognitive Reliability and Error Analysis 

Method - CREAM), kde je započítán vliv kontextu a je založena na kognitivním přístupu 

[14]. Základní kroky HRA druhé generace podle Hollnagela jsou uvedeny na Obrázek 8: 

Struktura HRA, přičemž výstupy z této analýzy bývají jak kvalitativní, tak kvantitativní. V 

[14] je podpořena myšlenka, že chybové módy mohou být předpovídány v kvalitativním 

smyslu. 

CREAM je založen na kontextovém řídícím modelu [15]. Jedná se o soubor řídících 

režimů, kterými je modelováno lidské chování. Tento soubor je tvořen strategickým režimem 

(založeným na dlouhodobém plánování), taktickým (založeným na postupech), 

oportunistickým (založeným na současném kontextu) a zamíchaným (náhodnými). Je také 

navržen model, jak dochází k přechodu mezi těmito režimy. Tento model přechodu mezi 

řídícími režimy je složen z mnoha faktorů, včetně očekávání člověka výsledku jeho akce 

(úspěch či neúspěch), doby zbývající k provedení akce (dostatečná nebo nedostatečná), a 

počtu souběžných cílů člověka v dané době. 

 



7.5 HRA metody 

Je známa existence více než 40 r

Základní rozdělení těchto metodik je 

na analýzy rizik a předpově

metodika založena, na podrobnosti popisu proces

 

7.5.1 Analýza stromem událostí

Analýza stromem událostí (

může být spojena s PRA [28]

nežádoucí událost rozšířena. 

„rozvíjen“ strom (viz Obrázek 

rozdělen do dvou možností (úsp

U obou možností (trajektorií nehodové události)

uzlů. Každým uzlem je vyjád

být funkce hardwaru anebo interakce mezi 

funkce hardwaru, tak pro vypo

znalostí. Pokud je uzlem vyjád

mnohem složitější [13]. 

 

Základním událostem

přiřazeny pravděpodobnosti výskytu. Tyto pravd

pravděpodobnosti výskytu vrcholové události. 

50 

Je známa existence více než 40 různých metod, které jsou používány 

chto metodik je na kvalitativní a kvantitativní. Další rozd

edpovědi rizika. Hodnota metod závisí na předpokladech, na kterých je 

metodika založena, na podrobnosti popisu procesů, obsluhy a interakce mezi nimi 

událostí 

událostí (Event Tree Analysis – ETA) je základní metod

[28]. ETA je indukční analýzou, kterou je zjišť

řena. Výchozím bodem analýzy je nežádoucí událost

Obrázek 9: Strom událostí), který je vždy v 

len do dvou možností (úspěch nebo selhání).  

(trajektorií nehodové události) jsou rozvíjeny další možnosti pomocí 

vyjádřena specifická funkce, úkol nebo aktivita. Touto funkcí m

anebo interakce mezi člověkem a hardwarem. Pokud je uzlem vyjád

vypočtení pravděpodobnosti selhání je potřeba pouze inženýrských 

stí. Pokud je uzlem vyjádřena interakce mezi člověkem a hardwarem,

Obrázek 9: Strom událostí 

em (tj. událostem, pro které nejsou rozvedeny další možnosti

podobnosti výskytu. Tyto pravděpodobnosti jsou poté rozvedeny do 

podobnosti výskytu vrcholové události. Podíl každé jednotlivé události na vrcholové 

zných metod, které jsou používány pro HRA. 

na kvalitativní a kvantitativní. Další rozdělení HRA je 
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události může být vypočítán, což dělá tuto analýzu velmi vhodnou pro Cost-Benefit analýzu 

(Analýza nákladů a přínosů). 

 

7.5.2 THERP 

Technika pro předpověď míry lidské chyby (Technique for Human Error Rate 

Prediction – THERP) je některými odborníky [3] považovávána za nejpoužívanější 

kvantitativní metodu HRA. Tato metoda je podrobně rozvedena a byla poprvé popsána v práci 

Swaina a Guttmanna v roce 1983. Tato práce byla vydána pod záštitou U.S. Nuclear 

Regulatory Commission jakožto americký národní standard [28]. Metoda je založena na 

taxonomii chyb podle Swaina a Guttmanna (viz 6.2). V roce 1987 došlo k dalšímu vylepšení 

provedené Swainem. THERP může být použita pro analýzu, zda byl systém navržen správně, 

selekci pracovníků, předpověď systémové efektivity a určení potřeby tréninkových 

požadavků. Základním předpokladem této metody je, že na spolehlivost LČ může být 

nahlíženo stejně jako na spolehlivost hardwaru. 

THERP je velice systematická metoda. Jejími počátečními kroky je ustanoveno, na 

které úkoly bude vyžadován důraz. Bude zde například hodnocena časová náročnost úkolu, 

požadavky na dovednosti a zváženy lidské akce spojené s touto aktivitou. Zároveň jsou 

zkoumány možnosti detekce chyby a potenciál pro zotavení systému po chybě. Výsledkem 

tohoto úsilí je vytvoření specifického stromu událostí, který je nazván strom 

pravděpodobností. Každý relevantní subúkol v tomto stromě je charakterizován dvěma 

větvemi. První reprezentuje úspěšné splnění úkolu a druhá neúspěšné (viz Obrázek 10). 



Obrázek 10: Část stromu pravd

 

V dalším kroku THERP j

přiřazeny HEP ke všem v

pravděpodobnosti, které jsou nazvány jako 
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spodní hranice nejistoty. Č
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na plnění tohoto úkolu. Absence dat je 

odhad, spárované srovnaní, atd.), simulací anebo dat
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jsou nominální HEP modifikovány v

HEP“. Dále je zakomponován model 
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ást stromu pravděpodobností odpovídající velínu atomové elektrárny 

THERP je provedena kvantitativní fáze hodnocení. 

azeny HEP ke všem větvím stromu korespondujících s nesprávným výkonem. Tyto 

podobnosti, které jsou nazvány jako „nominální HEP“, jsou teoreticky 

podobnostních rozptylů. U každého nominálního HEP jsou dány 

spodní hranice nejistoty. Čtvercová základna, která byla takto vytvořena, je nazývána jako 
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pozitivní závislosti, které jsou na přilehlých větvích stromu a je vytvořen „podmíněný HEP“. 

V modelu pozitivní závislosti je splněním jednoho subúkolu snížena pravděpodobnost selhání 

v následujícím subúkolu. Případy negativní závislosti mohou být započítány, ale je zapotřebí 

dokonalého uvážení odborníka, kterým je analýza zpracovávána (podobně jako je tomu i u 

metody HTA).  

V dalším bodě jsou pravděpodobnosti pro úspěch a selhání vypočteny pro celkové 

riziko. Mohou být zaujaty různé postoje, jak má být tento propočet proveden. Nejvíce 

přímočarý přístup je, aby byly sečteny jednotlivé podmíněné HEP ležící na cestě k selhání. 

Tím je dosaženo pravděpodobnosti celkového selhání úkolu. Poté jsou této pravděpodobnosti 

přiřazeny horní a spodní hranice nejistoty. U komplexnějších přístupů k těmto propočtům je 

brána v úvahu proměnlivost spojená s kombinacemi událostí na stromu pravděpodobností. 

Posledním krokem THERP je ve zvážení způsobů, jakými mohou být chyby 

napraveny a jakými druhy zásahů do systému může být dosaženo největšího dopadu na 

pravděpodobnost úspěchu. V běžných obnovovacích faktorech je zahrnuta přítomnost 

signalizátorů, kterými může být člověk upozorněn při výskytu chyby (spolupracovníky, 

inspekcí, atd.). Tyto signalizátory mohou být zahrnuty i do stromu pravděpodobnosti. Toto je 

velkou předností této metody (viz Obrázek 10) 

Poté mohou být výsledky THERP zahrnuty do hodnocení celkové spolehlivosti 

systému jako je PRA [28]. 

Pro THERP je vypracována příručka, v níž je seznam s více než 100 typy konkrétních 

HEP (např. chyba čtení displeje, chyba při provozní kontroly, opomenutí příkazu, záměna 

instrukce, atd.) [9]. Tyto data byla získána z expertních odhadů a z podobných činností 

obsluhy jaderné elektrárny. Obdobnou tabulka je zařazena i v této práci (viz Tabulka 6). 

Zásadním nedostatkem THERP je fakt, že zde nejsou řešeny chyby, které jsou na 

komplexnější kognitivní bázi. Dále u THERP není počítáno se závislostí lidského výkonu na 

čase, proto je THERP považována za poměrně slabou v analyzování časově náročných 

stresových situací, jako je například diagnóza během nehody, kde je neproveditelná 

dekompozice jednotlivých úkolů [3]. Předností této metody je fakt, že je poměrně jednoduchá 

a je zde upozorňováno na detaily.  
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7.5.3 SLIM-MAUD 

Indexová metoda pravděpodobnosti úspěchu (Success Likelihood Index Methodology 

- SLIM), může být prováděna pomocí počítačového programu MAUD. Byla vypracována 

v roce 1984 Davidem E. Embreyem a kol. [2]. Původně byl v této metodě obsažen soubor 

procedur pro získání expertních odhadů na pravděpodobnost chyby anebo úspěchu v určených 

lidských akcích u obsluhy jaderných elektráren. Později došlo k rozšíření této metody i mimo 

jaderné elektrárny. 

U SLIM je předpokládáno, že pravděpodobnost toho, zda bude daná akce člověkem 

vykonána úspěšně, je ovlivněna kombinovaným efektem několika různých PSF. V tomto 

případě jsou do PSF zahrnuty jak lidské rysy (trénink, zkušenost, motivace, atd.), tak pracovní 

podmínky (tj. čas na provedení úkolu, pracovní pomůcky, atd.). Pro každou akci je experty 

posouzena váha každého z PSF s ohledem na jeho vliv na spolehlivost LČ. Každý PSF je 

ohodnocen nezávisle, podle toho, jak „dobrý“ nebo „špatný“ je v souvislosti s daným úkolem.  

„Dobrým“ PSF je zvolen ten, kterým je spolehlivost LČ ovlivněna kladně a „špatným“ PSF je 

ten, kterým je spolehlivost LČ ovlivněna negativně.  

Ze získaných „vah relativního významu“ a „ratingů relativního významu“ (přesný 

postup i s příkladem je uveden v [2]) je, v případě, že byl experty odhad proveden korektně, 

získána pravděpodobnost úspěchu každé lidské akce. Výsledkem jsou hodnoty indexu 

pravděpodobnosti úspěchu (Success Likelihood Index – SLI). 

Multikritériální nástroj dekompozice (Multi-Attribute Utility Decomposition - 

MAUD) je program, kterým je poskytnuto interaktivní počítačové prostředí přátelské 

k uživateli, kde je možno provádět SLIM. Tímto programem je zvýšena spolehlivost SLIM.  

MAUD může být zjištěno, zda jsou hodnocení PSF, která byla experty poskytnuta, nezávislá 

jedno na druhém [28]. Navíc v MAUD jsou poskytnuty postupy napomáhající expertovi 

v identifikaci relevantních PSF. 

Pomocí SLIM může být určeno, která z možných odpovědí v případě nouzové situace 

má větší nebo menší pravděpodobnost uspět. V případě potřeby, aby byl SLIM zařazen do 

PRA, je popsán způsob [28], jakým může být SLI přepočten na HEP. Také jsou vytvořeny 

metody pro odvození horní a dolní hranice nejistoty, které jsou v PRA běžně vyžadovány. 

U této metody je používán jiný postup, než u THERP. Při užití SLIM je analytikovi 

umožněno zaměřit se na jakoukoliv lidskou akci nebo úkol [28], tudíž touto metodou mohou 

být analyzovány akce, které v případě THERP už nemohu být dále dekomponovány. Tímto je 
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zvýšena flexibilita, avšak snížen důraz na analýzu úkolů a zvýšena důvěra v subjektivní 

hodnocení.  

 

7.6 Odhad pravděpodobnosti lidské chyby (HEP) 

Data pro výpočet HEP mohou být získána z různých zdrojů. V ideálním případě by 

data měla pocházet z příslušné činnosti, přinejmenším z podobné činnosti. Se sběrem těchto 

dat souvisí určité problémy (strach z obvinění, nemožnost přesně určit fungování lidského 

mozku, atd.). I když jsou tyto problémy překonány, tak je zde pospáno několik dalších 

problémů. Za prvé to jsou skoronehody, kdy téměř dojde k nehodě, ale tato skutečnost již 

není nahlášena a evidována. Dále nemožnost získat dostatečná data z činností, které nejsou 

rutinní. V tomto případě se většinou odhady získávají ze simulace dané činnosti. Nakonec je 

oznámení o chybách většinou založeno na vnějším pozorování, než na vnitřním pozorování, 

kde je brán ohled na psychologické a poznávací procesy jednotlivce. 

HEP může být tedy vypočítána ze získaných dat, laboratorních experimentů, simulací 

lidské činnosti vedoucí k chybám anebo expertním odhadem [28].  

HEP je vypočítán podle jednoduchého vzorce: 

NnHEP /=  (rovnice 7.1.), 

kde  n  počet sledovaných chybných úkolů  

N  celkový počet provedených úkonů. 

V roce 1999 byla vytvořena počítačová databáze lidské spolehlivosti a chyb 

(Computerized Operator Reliability and Error Database – CORE-DATA) [28]. V této 

databázi je obsaženo velké množství HEP. Cílem této databáze je, aby byla data v ní obsažená 

použita při výpočtech HEP v nových (zatím neohodnocených) činnostech vyvinutím 

extrapolačních pravidel. 

Některými odborníky je u stávajícího přístupu ke stanovování HEP poukazováno na 

vážné nedostatky tohoto přístupu [13]. 

V Tabulka 6 jsou uvedeny hodnoty HEP z různých zdrojů a zatřízeny do kategorií 

podle Rasmussena (dle schopností, znalostí a pravidel – viz 6.4). V případech, kdy se jedná o 
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stejné anebo téměř stejné činnosti, je uvedeno hodnot více a označeno, ze kterého zdroje je 

konkrétní hodnota převzata.  

Komplikací při třídění různých činností do kategorií bylo to, že při čerpání 

z různorodých zdrojů nebyl udán bližší popis těchto činností. Dané roztřídění do skupin není 

tedy zcela transparentní. Ze stejného důvodu nebyly některé HEP zařazeny. 

 

 

 

Tabulka 6: Příklady HEP z různých zdrojů zatříděny podle Rasmussena  [5], [28], [37] 

Kategorie lidské 
chyby 

Chyba LČ  HEP Zdroj 

Výkon založený 
na schopnostech 

Obecná chyba opomenutí 0,01 5 
Chyba v jednoduchém běžné činnosti 0,001 5 
Chyba v běžném provozu při výkonu komplexní a 
často prováděné č innosti 

0,01 5 

Chyba ve psaní 0,01 28 
Nesprávné čtení 0,005 37 
Obecná míra chybovosti pro ústní komunikace 0,03 5 
Chyba nedorozumění 0,001 5 
Schopnost vybavit si digitální číslice 0,03 28 
Chyba v provedení jednoduchého výpočtu 0,01 

0,03 
0,03 

28 
5 

37 
Chyba v provedení složitého výpočtu 0,27 28 
Opomenutí procedurálního kroku  0,03 

0,003 
0,0645 

28 
5 

37 
Zař ízení zapnuto v opačném směru 0,00002 28 
Zmáčknuto špatné tlačítko  0,002 

0,001 
0,003 

28 
5 

37 
Zmáčknuto špatné tlačítko (s podobnou funkcí) 0,0002 

0,0015 
28 
37 

Chyba v zadání telefonního č ísla 0,03 5 
Nesprávně zapojena hadice 0,0047 37 
Nedotáhnutí matek a šroubů  0,0048 37 
Špatná instalace O-kroužku 0,0667 37 
Špatně napájený spoj 0,00646 37 
Montované spoje – špatně  napojení 0,0015 37 
Špatně zavřený ventil  0,0018 37 
Selhání obsluhy rozeznat špatnou pozici ventilu 0,5 37 
Selhání odhalit částečné nouzové odstavení 0,001 5 
Označení špatně nastaveného nástroje jako 
„v toleranci“ 

0,01 37 

Chybné nastavení založené na neodhalených chybách 0,0002 5 
Nerozeznána chyba obsluhy vedoucím 0,1 5 
Chyba kontroly př i kontrole úkolů  0,003 5 
Chyba při pasivní kontrole (obchůzce) 0,1 37 
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Výkon založený 
na znalostech  

Nouzové manuální vypnutí ve velínu atomové 
elektrárny provedeno nesprávně  

0,2 28 

Nesprávná úprava mechanické linky 0,0377 37 
Chyba v diagnóze úplně nové situace 0,34 5 
Chyba reakce posádky během letecké nehody 0,1 37 
Chyba v následku lpění na pravidlech 0,05 

0,37 
37 
5 

Nedodržení původní konfigurace po manuálním testu 
při údržbě  

0,01 5 

Předčasné diagnostikování problému v propojených 
systémech 

0,07 28 

Ventily jsou špatně kalibrovány během údržby 0,001 5 
Nepřesnost inspektora př i  zjišťování chyb 
v komplexním systému 

0,2 28 

Nerutinní činnost a jiné povinnosti jsou vykonávány 
ve stejnou dobu 

0,1 5 

Komplexní a pravidelně prováděné úlohy v 
neobvyklých situacích při  vysokém stresu 

0,1 5 

Komplikovaný nerutinní úkol vykonávaný ve stresu 0,3 5 
    

Výkon založený 
na pravidlech 

Špatně zadána adresa do počítače 0,007 28 
Vybrání klíčového vypínače namísto vypínače, který 
není klíčový 

0,0001 5 

Sváření prováděno na špatném místě  0,04 28 
Chybné vypuštění nebezpečného odpadu do moře 0,0007 28 
Pohnutí cisternou, zatímco je pořád připojena k nádrži 0,0005 28 
Operátor pracuje na špatném stanovišti  0,03 28 
Pohnutí špatného kontejneru s palivem 0,0007 28 
Vypuštěn špatný akumulátor 0,021 5 
Chyběj ící šrouby a matky 0,0006 37 
Montované spoje – chybě j ící součástky 0,0004 37 
Jaderné kontejnery naskládány nad jejich limit 0,001 5 
Obsluhou vybrán špatný ukazatel 0,003 5 
Obsluhou vybrány špatné ventily 0,003 5 
Chyba v přesnosti, nesprávné nastavení tlaku  0,03 28 
Kritický bezpečnostní systém byl nastaven špatně 
během údržby 

0,0006 28 

Špatné nastavení ventilu (kdy je možnost otevřen 
nebo zavřen) 

0,01 37 

Špatné nastavení ventilu 0,0001 37 
    

Nezařazeno 

Obecná míra chybovosti při velmi vysoké úrovni 
stresu 

0,3 
0,2 

5 
37 

Selhání obsluhy v prvních 30 minutách vysoce 
stresové situace 

0,1 5 

Selhání obsluhy v prvních hodinách po vysoce 
stresové situaci 

0,01 5 

Limit výkonu jednotlivce 0,0001 5 
Limit výkonu skupiny 0,00001 5 
Všeobecná chyba př i vojenském ohrožení 0,1 37 

 

Na Obrázek 11 je srovnán HEP, který byl vypočítán zprůměrováním všech HEP 

hodnot v jednotlivých kategoriích. Z uvedeného grafu vyplývá, že největší pravděpodobnost 

lidské chyby je při činnostech, které jsou obsluhou vykonávány poprvé (závisí na znalostech). 
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Obrázek 11: Průměr hodnot HEP v jednotlivých kategoriích
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8 Diskuse 

V předchozí kapitole byla vytvořena databáze lidských chyb s přiřazenými HEP 

hodnotami a následně byly tyto chyby zatříděny do kategorií podle Rasmussena (viz Tabulka 

6). Při následných výpočtech bylo zjištěno, že největší pravděpodobnost výskytu mají chyby 

založené na znalostech. V [18] je uvedeno, že nejpravděpodobnější je vznik chyb založených 

na znalostech (10-2 až 1). To je odlišný fakt, než který byl zjištěn ve finské studii a Reasonem 

(viz Tabulka 6), kde byly nehody převážně způsobeny chybami založenými na schopnostech. 

Výsledky ze studií ve Finsku a Reasona jsou téměř totožné. Výsledky, které vycházejí 

z výpočtu z HEP provedeného v této práci, jsou srovnatelné s výsledky, které jsou uvedeny v 

[18]. Vzniklý rozpor může být výsledkem různých oblastí výzkumu nebo jiným systémem 

třídění do kategorií. U některých druhů chyb není jasné, do jaké kategorie by měly být 

zařazeny a vše je závislé na zpracovateli, kterou kategorii zvolil. Je zapotřebí upozornit, že 

celý systém určování, vypočtu a získávání HEP nelze považovat za dokonalý. Je třeba jej 

nadále vylepšovat, tak aby byl započten vliv kontextu, tedy aby činnosti byly hodnoceny s 

ohledem na podmínky, v jakých jsou vykonávány. 

V práci bylo cílem definovat pojem lidská chyba. Jelikož neexistuje jednotná definice 

pro tento pojem, je zde uvedeno několik definic jak z českých, tak zahraničních zdrojů. 

Klasifikace lidských chyb se navzájem nevylučují. Ve všech těchto klasifikacích jsou 

obsaženy určité aspekty další z nich. Je potřeba zhodnotit, pro jaké účely bude daná 

klasifikace použita a ujistit se, že bude vybrána ta nejvhodnější. Existují další klasifikace, 

které zde nebyly popsány. Taxonomie podle Reasona, Rasmussena, Normana a Kletze jsou 

položeny na základu psychologického mechanismu. Stupněm dovednosti obsluhy je ovlivněn 

typ chyby, která je způsobena, u všech čtyřech přístupů. Perspektiva zpracování informace je 

zřejmá u Reasona, Rasmussena a Normana. 

Práce si kromě tvorby databáze HEP a systematického zhodnocení používaných 

taxonomií lidských chyb kladla také za cíl, zmapovat přístupy používané pro kvantitativní 

hodnocení spolehlivosti LČ a prezentovat nejpoužívanější metody skupiny HRA. Metoda 

THERP, která je patrně nejvyužívanější metodou, se již několik desetiletí s úspěchem využívá 

v praxi. Několikrát došlo k jejímu vylepšení, tak aby odpovídala postupně se zvyšujícím 

požadavkům. I přesto, že je princip této metody poměrně jednoduchý a metoda je dobře 

prověřená v praxi, trpí několika zásadními nedostatky. Tím zásadním nedostatkem je, že je 

založena na přístupu, kdy na LČ je nahlíženo jako na hardware a dále, že v této metodě není 
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uvažován kontext na působící činitele, kteří mají vliv na trajektorii nehody z pohledu 

variantního rozvoje selhání LČ. Na stejném principu jako THERP je postavena i HTA. 

SLIM je oproti THERP nabídnuta větší flexibilita, avšak tím je zvýšena důvěra 

v subjektivní hodnocení.  U metody SLIM je použit jiný přístup náhledu na člověka, který je 

jako součást systému ovlivňován různými PSF. Jelikož je ve SLIM zabudováno uživatelsky 

přátelské prostředí (pomocí programu MAUD), může být tato analýza prováděna i poučeným 

laikem. Proto je potřeba, aby bylo zajištěno, že bude SLIM aplikována správně, jelikož 

metoda má velký sklon k subjektivnímu hodnocení analytikem. SLIM by měla být prováděna 

týmem pracovníků z různých oborů, kteří mají s touto analýzou zkušenosti. 

V posledních letech byly zaznamenány významné pokroky v přístupu k HRA v ČR. 

Vytvoření MIPS je toho jednoznačným důkazem. Je zapotřebí, aby tato metoda byla co 

nejvíce využívána v praxi. Zatím není k dispozici dostatečný počet dat, aby bylo posouzeno, 

jak hodnotná tato metoda v praxi může být, nicméně při vývoji byla metoda testována na 

téměř 20 haváriích, které reálně proběhly v českých jaderných elektrárnách a chemických 

podnicích.  

HRA metody druhé generace nacházejí ve světě stále většího využití. Podobný vývoj 

lze předpokládat i v rámci ČR. Důvodem je jejich bezpochyby modernější koncept, než na 

kterém jsou postaveny HRA metody první generace. Je třeba zajistit, aby bylo nahrazení 

zaběhnutých metod modernějšími, které mohou poskytnout hodnotnější výsledky, prováděno 

co nejefektivněji (co nejrychleji a co nejmenšími náklady). Je zapotřebí zdůraznit, že výstup 

HRA metod druhé generace nemusí být striktně kvantitativní. Kvalitativní přístup je stále 

využíván pro svou mnohdy větší vypovídací schopnost.  

HRA metody jsou neustále zdokonalovány a tím se kvantifikace spolehlivostních 

parametrů přibližuje skutečnosti. V ideální metodě by mělo být obsaženo uživatelsky 

přátelské prostředí, aby mohla být správně využívána. Dále by v této metodě měl být obsažen 

komplexní víceoborový přístup a hodnoceny všechny aspekty pozorovaného systému včetně 

kontextu. Tato ideální metoda by měla být zaměřena na nalezení kořenových příčin, tedy 

příčin, kterými je spolehlivost LČ ovlivněna primárně a měla by obsahovat jak kvalitativní 

část, tak kvantitativní část. Součástí této metody by mělo být hodnocení firemní kultury, 

protože tou je zásadně ovlivněno, jak je jejími zaměstnanci smýšleno o bezpečnosti resp. 

odráží reálně panující stav uvnitř firmy.  
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V neposlední řadě by měla být analýza přiměřeně časově a finančně náročná. 

Primárním cílem provozů není, aby byly jejich provozy tak bezpečné, jak to jenom lze, ale 

aby byly co nejbezpečnější v rámci vynaložených nákladů, anebo aby bylo riziko sníženo na 

společensky přijatelnou úroveň. K tomuto účelu lze s úspěchem využít Cost-Benefit analýzy 

(Analýzy nákladů a přínosů), pro něž jsou výstupy z kvantitativního hodnocení spolehlivosti 

lidského činitele velmi cenné. 

Použití komplexní analýzy LČ je sice časově i finančně náročnější, ale musí být bráno 

jako dobrá investice (přinášející zisk až ve střednědobém nebo dlouhodobém časovém 

horizontu). Nemusí se jednat jen o snížení pravděpodobnosti vzniku závažné havárie, ale o 

zvýšení komfortu a výkonnosti pracovníků, kvality produkce a tím i ke zvýšení profitu firmy.  

Je třeba mít na mysli, že v současné době je k dispozici několik desítek různých druhů 

metod. Metoda, kterou je vhodné provádět analýzu spolehlivosti LČ v jaderné elektrárně, 

nemusí být vhodná pro hodnocení spolehlivost LČ v lékařství, atd. Při výběru metodiky je 

proto třeba dbát na to, pro jaké účely byla vytvořena a pro jaké účely má byt použita. 

V případě, že bude k dispozici pro provedení analýzy spolehlivosti LČ velice kvalitní 

metodika, je nanejvýš důležité, aby byla používána zkušenými odborníky. Analýza je tak 

efektivní, jako jednotlivec, kterým je prováděna.  

Více lze spolehlivost lidského činitele ovlivnit ve fázi designu technologií. Je tedy 

zapotřebí, aby byl v návrhu zakomponován přístup, že člověk je středem technologie, která je 

budována kolem něj16 a přístup, aby daná technologie byla navrhována tak, aby 

neumožňovala vznik lidských chyb17. 

 

 

                                                 
16 User-centered design 

17 Error-tolerant design 
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9 Závěr 

Zadání bakalářské práce bylo úspěšně splněno. V celé práci je zahrnut víceoborový 

přístup k danému tématu (od technického, přes psychologický až po sociologický). Byly zde 

vysvětleny základní pojmy problematiky lidského činitele jako je systém člověk-stroj, lidská 

chyba, chybování, selhání, atd. Zároveň zde byly stručně popsány historické souvislosti 

vývoje postojů k lidskému činiteli, faktory ovlivňují výkon, spolehlivost lidského činitele 

v silniční dopravě, zotavení po chybě, atd. 

V další části byly popsány a srovnány nejpoužívanější chybové módy a zdůrazněny 

jejich podobné znaky. Některé aspekty se opakují u většiny zmíněných klasifikaci. Ve stěžejní 

kapitole byla popsána Pravděpodobnostní analýza lidského činitele, neboli HRA a rozdělena 

do dvou hlavních proudů. Prvním jsou HRA metody první generace, které jsou rozšířením 

PRA a druhým jsou metody HRA metod druhé generace, které jsou založeny na kognitivním 

řízení. Zároveň byl pospán přístup k HRA u nás a ve světě. Součástí této stěžejní kapitoly 

byla analýza metod THERP, SLIM a ETA. Byla také provázána klasifikace podle 

Rasmussena s dostupnými HEP a provedeny jednoduché výpočty, aby mohlo být toto 

provázání srovnáno s výsledky různých studií na dané téma. Výsledky těchto výpočtů, stejně 

jako výhody a nevýhody analyzovaných přístupů a metod jsou diskutovány v poslední 

kapitole. Pro posouzení uplatnitelnosti těchto analýz v praxi by bylo vhodné provézt 

experiment, kdy by byla provedena konkrétní analýza ve vybraném zařízení. V této práci byly 

analyzovány pouze HRA metody první generace, v budoucnu bude zapotřebí provést analýzu 

HRA metod druhé generace.  

Výsledky z této práce budou využity pro další vývoj metody HTA v rámci projektu 

"Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému" řešeného v rámci 

výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. č. MPS0002595001: "BOZP - zdroj zvyšování kvality 

života, práce a podnikatelské kultury". 

S ohledem na vývoj požadavků v oblasti posuzování vlivu LČ na objekt nebo zařízení 

by bylo vhodné v tomto tématu, které zde bylo rozvedeno pokračovat. 
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