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Anotace 

NĚMEČKOVÁ, R.: Spolehlivost člověka v systému BOZP při výkonu pracovní činnosti. 

Ostrava 2012, 65 s. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Roman Dubový. 

Práce nastiňuje problémy, se kterými se musí průmyslové podniky vypořádat s ohledem 

na hodnocení lidského činitele v pracovním procesu. Uvádí popis lidského chování 

v návaznosti na výkonnost a s tím související vznik kognitivních chyb. Jsou zde uvedeny 

možné přístupy a nástroje zvyšování lidské spolehlivosti v průmyslové organizaci. Pozornost 

je věnována i četnosti pracovních úrazů způsobených lidským činitelem za období 2001 - 

2010 v ČR a ve zvolené společnosti a popisu možných nástrojů pro zapojení zaměstnance 

v oblasti BOZP. Závěrem je uveden popis integrované metody HTA-PHEA 1.0 a její 

implementace při kognitivním posouzení spolehlivosti lidského činitele v průmyslovém 

podniku, konkrétně pro činnost vysypávání beden s odřezky pomocí jeřábu.   

Klíčová slova: lidský činitel, spolehlivost, výkonnost, systém člověk-stroj, metoda HTA-

PHEA 

Annotation 

NĚMEČKOVÁ, R.: The reliability of Person in the OHS System during Performance of 

Work. Ostrava 2012, 65 p. VŠB - Technical university of Ostrava, Faculty of safety 

engineering. Thesis supervisor: Ing. Roman Dubový. 

 The thesis outlines the problems that the industry must deal with regard to the assessment 

of human factors at work. The thesis gives a description of human behavior in relation to the 

performance and the related emergence of cognitive errors. There are also lists possible 

approaches and tools enhancing human reliability in industrial organization. Attention is paid 

to the frequency of occupational accidents caused by human factor for the period 2001 - 2010 

in the CR and the selected company and description of possible tools for employee 

participation in OSH. Finally a description of the integrated method HTA PHEA-1.0 and its 

implementation to assess the reliability of cognitive human factors in an industrial enterprise, 

namely to work emptying boxes of chips using a crane. 

 Keywords: human factor, reliability, productivity, man – machine systems, HTA-PHEA 
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Úvod 

Význam potřeby posuzování vlivů lidského činitele roste spolu s křivkou statistických 

průzkumů příčin vzniku nežádoucích událostí, které v 80 % případu končí zjištěním, že se na 

jejich vzniku podílí lidský činitel. Posuzování vlivů lidského činitele přispívá k odkrývání 

interakcí a kritických vazeb mezi člověkem a technicko-informačním systémem a umožňuje 

zjistit primární zdroje selhání, a stanovit úkony, aby se událost neopakovala. Problematika 

řešení lidského činitele není jednoduchá, proto je uplatňována zejména v oblasti jaderné 

energetiky, letectví a chemického průmyslu, kde chybné jednání může způsobit závažné 

následky. V ostatních odvětvích je na každém podniku, s jakou odpovědností přistoupí k  

řešení otázky spolehlivosti člověka.  

Cílem této práce je popis lidského chování v návaznosti na pracovní proces a výkonnost, 

a řešení otázky lidského činitele v podnicích v rámci Evropské unie. K principu pochopení 

této problematiky je část práce věnována psychologii lidského chování. Obsahem této části je 

vysvětlení základních pojmů týkající se spolehlivosti a výkonnosti v systému člověk-stroj-

prostředí, základních zásad pro posouzení spolehlivosti a všeobecných preventivních opatření 

na minimalizaci nežádoucích událostí. Součásti je i kapitola věnována klasifikaci chyb 

z kognitivního hlediska a faktorům ovlivňujícím výkon, které snižují spolehlivost člověka. 

Pozornost je věnována i četnosti pracovních úrazů způsobených lidským činitelem za období 

2001 - 2010 v ČR a ve zvolené společnosti a popisu možných nástrojů pro zapojení 

zaměstnance v oblasti BOZP. 

V praktické části práce je popsán a aplikován software HTA-PHEA 1.0 pro zhodnocení 

spolehlivosti LČ ve vybraném podniku. Byl hodnocen pracovní postup pro jeřábníka, vazače 

a jejich společnou komunikaci při činnosti vysypávání beden s odřezky. Cílem této kapitoly je 

popsat všechny kroky pro splnění daného úkonu a identifikovat co nejpodrobněji možné 

lidské selhání a optimalizovat stanovené pracovní postupy. 
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1 Současný legislativní stav řešené problematiky lidského 

činitele 

V současnosti neexistuje žádná jednotná metodika jako je tomu např. v oblasti kultury 

bezpečnosti a spolehlivosti LČ v jaderné oblasti (např. IAEA TEC-DOC 1329 aj.). Každý 

podnik si zavádí vlastní přístupy. Zejména se jedná o podniky velké a nadnárodní. Záleží také 

na národních inspekčních orgánech, jak přistupují k podnikům, které se LČ v praxi nevěnují. 

Zda existuje vymahatelnost a právní odůvodněnost požadavků inspekce, či ne. V ČR je tato 

oblast v počátcích, tudíž se nevyžaduje pečlivá analýza pracovních rizik, která by zahrnovala 

člověka a jeho chybování. 

S nástupem direktivy SEVESO roku 1982, je kladen větší důraz na důležitost LČ v 

chemickém průmyslu. Direktiva SEVESO, týkající se zajištění prevence závažných havárií a 

havarijní připravenosti, je v různých státech EU řešena na národní úrovni s různou hloubkou.  

V ČR je podle stávající legislativy problematika spolehlivosti LČ řešena v rámci 

zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie podle §7 zákona č. 59/2006 Sb. o 

prevenci závažných havárií. Způsob tohoto zpracování určuje §2 vyhlášky č. 256/2006 Sb., 

který v odstavci 2 vytyčuje oblasti, pro které se analýza a hodnocení rizik provádí. Jednou z 

těchto oblastí je analýza normálních i mimořádných provozních podmínek včetně možného 

selhání LČ, nebo možného vnějšího ohrožení. Příloha č. 1 této vyhlášky pak stanovuje postup 

zpracování a rozsah analýzy a hodnocení rizika, přičemž posouzení vlivu LČ spatřuje v 

posouzení spolehlivosti a chybování LČ v souvislosti s relevantními zdroji rizik. [8] 

Pro zavádění požadavků vyplývajících ze zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných 

havárií, vydalo MŽP v roce 2007 samostatný metodický pokyn. Tento metodický pokyn je 

určen správním úřadům, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, a 

kontrolním orgánům, které budou provádět inspekci podle zákona. [5] Pro svou univerzálnost 

však může být dobrou pomůckou také pro podniky, které nespadají pod dikci zákona o 

prevenci závažných havárií. 
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2 Vznik a vývoj ergonomie z pohledu problematiky lidské 

spolehlivosti 

Zájem o lidské chyby je poměrně nového data. Za 2. světové války začali konstruktéři 

letadel uvažovat, proč řízení letounu dělá potíže nezkušeným nováčkům. V jednu chvíli války 

bylo na straně spojenců ztraceno víc strojů v důsledku chyb pilotů než v bojových akcích 

nepřítele. Odborníci začali hledat jak zkonstruovat složitý stroj tak, aby se to nováčci naučili 

co nejrychleji a nejefektivněji. Analýzou činností pilotů dospěli k tomu, že musí přizpůsobit 

ovládací a sdělovací systém tak, aby vyhovoval lidské přirozenosti. Tímto byly položeny 

základy oboru, který byl později nazván „Human Factors“ (v USA) anebo „ergonomie“ (v 

Anglii). Ergonomický přístup zdůrazňuje špatný poměr mezi lidskou kapacitou a nároky 

systému jako hlavní zdroj lidských chyb. Rozvoj tohoto oboru nabral po válce rychlé tempo. 

[1] 

Základem ergonomie je systémový pohled na činnost člověka, jehož kapacita pro dané 

úkoly je omezena jeho přirozenými vlastnostmi, mezi něž patří vnímání, pozornost, paměť, 

úsudek, řešení problému a rozhodování, z fyzických vlastností pak síla, rychlost nebo 

odolnost vůči působení fyzikálních, chemických či biologických činitelů. Z pohledu 

bezpečnosti práce jsou psychologické kvality lidí důležitější než vlastnosti tělesné, proto se 

ergonomie v tomto pojetí značně uplatňuje při řešení problematiky lidské spolehlivosti. [1] 

V 60. letech 20. století došlo k rozvoji ergonomie především v oblasti interface systému 

člověk-stroj se zvláštním důrazem na design vstupních informačních zdrojů a výstupních 

ovládacích zařízení. Model lidského chování se soustřeďuje v té době výlučně na vstupy a 

výstupy do a ze systému a vlastní psychickou oblast pomíjí, protože není přístupná 

pozorování objektivními vědeckými metodami. Studovány byly otázky jako je kapacita 

člověka v čase, například kolik informací je člověk schopen přijmout a zpracovat za jednotku 

času, na jakých podmínkách úspěšnost přenosu závisí apod. Mentální zátěž byla chápána 

výlučně jako množství informací, které zpracovává v daném čase. Konstruovaly se tak 

systémy, které respektovaly lidské kapacity a omezení. Na druhou stranu nerespektovaly 

problémy jako je význam těchto informací, záměry, které lidé sledují a psychické procesy 

jako řešení problému, rozhodování a diagnóza. [1] 

 V průběhu 70. a 80. let 20. století došlo ke změně náhledu na člověka. Vyvinuly se 

poznatky a teorie kognitivní psychologie aplikované při analýze lidské spolehlivosti. Nové 

poznatky umožnily popisovat úmysly jednotlivců. Kognitivní ergonomie se nadále zabývá 
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zpracováním informací, ale od dosavadního přístupu se liší v tom, že dále zkoumá, jak lidé 

tyto informace vnitřně prezentují a používají k řízení chování. Klíčovým rozdílem klasického 

ergonomického přístupu je, že kognitivní přístup zdůrazňuje roli záměru, cíle a významu jako 

centrálního aspektu lidského chování. [1] 
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3 Systém člověk-stroj 

 V poslední době dochází k výraznému posunu ve vývoji techniky, řídicích systémů, 

automatizace, softwarové a hardwarové podpory. Dochází tak k vytlačování manuální práce, 

včetně klasické práce operátorů.  Avšak automatizace nevylučuje člověka ze systému řízení, 

ale pouze ho přesouvá do údržbářských a opravářských funkcí a do vyšších úrovní kontroly a 

rozhodování. Efekty rozhodnutí a zásahu člověka na těchto úrovních řízení mohou být 

závažné, obzvláště při paralelně se zvyšující složitosti zařízení, kde se proces rozhodování 

stává velmi obtížným. [2] 

Obecná definice říká, že systém člověk-stroj (MMS) je soustava, kterou tvoří pracovník 

nebo pracovní skupina a pracovní prostředky nebo předměty (počínaje nástrojem či nářadím 

přes jedno či víceúčelový stroj, technické zařízení, až po řídící centrum), v němž jsou určitým 

způsobem rozděleny funkce mezi lidské a technické komponenty, jehož cíl je přesně vymezen 

a který se realizuje v daném pracovním prostředí. [2] 

Systém člověk-stroj a prostředí z ergonomického hlediska představuje část pracovního 

systému, který je ovlivňován řadou vnějších vlivů, z nichž některé působí pouze na člověka a 

jiné pouze na stroj (viz Obrázek 3.1). [2] 

Obrázek 3.1: Zobrazení prvků systému člověk-stroj a jeho interakce s faktory prostředí [2] 
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Obecně se dá říci, že lidé jsou méně spolehliví ve vykonávání obvyklých, opakujících se 

úkolů než stroje. Projektanti technologií proto musejí jednotlivá zařízení navrhovat tak, aby 

lidem byly přiřazeny takové úkoly, které jsou schopni efektivně zvládat, a pro jejichž splnění 

disponují příslušnými výkonovými vlastnostmi. Naproti tomu stroje by měly co nejvíce 

vykonávat „potenciálně nudné“, jednotvárné a fyzicky namáhavé úkoly, u kterých je riziko 

lidského selhání nejvyšší. Stroje se za všech okolností chovají podle předprogramovaného 

algoritmu a dojde-li u stroje k vykonání chybné operace, je tato chyba vždy podmíněna buďto 

chybným algoritmem zadání, anebo chybnou obsluhou, tedy pochybením na straně člověka. 

Výjimku tvoří neovlivnitelné vnější vlivy a materiálová opotřebení. Oproti strojům jsou lidé 

lepší v registraci slabých vizuálních, akustických a chemických impulsů, ve změně strategie, 

v chápání a rozpoznávání vzorů, respektive v dohlížení a rozhodování v nestandardních 

situacích a vykonávání specializovaných podpůrných činností. Člověk tedy stále zůstává 

nedílnou součástí systému a proto ho ani nelze vyloučit z analyzovaného systému nebo ho 

jakkoli opomíjet či podceňovat. [2] 

Kdekoliv v systému se může objevit chyba, a pokud není objevena a odstraněna projeví se 

až u koncového prvku, tedy u pracovníka. Celý systém proto musí brát v úvahu ústřední 

pozici člověka a meze jeho výkonnosti ve standardních, ale i v méně obvyklých situacích, 

například ve stresu. [12] 
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4 Spolehlivost lidského činitele   

Lidský činitel je ve většině případů rozhodující příčinou vzniku nežádoucí událostí a 

výrazným způsobem ovlivňuje také její průběh. Sám o sobě tak představuje významný zdroj 

rizika, resp. riziko sám vytváří [5]. Spolehlivost lidského činitele je třeba chápat jako nedílnou 

součást hodnocení rizik v bezpečnostní dokumentaci. 

4.1 Všeobecně 

Lidského činitele je nutno vnímat jako soubor vlastností a schopností člověka, 

posuzovaných především z hledisek psychologických a fyziologických, které vždy nějakým 

způsobem v dané situaci ovlivňují výkonnost, efektivnost a spolehlivost pracovního systému. 

[5] 

V literárním zdroji [6] je spolehlivost člověka definována jako pracovní schopnost 

člověka plnit požadované pracovní úkoly během stanovené doby za stanovených podmínek 

v pracovním procesu. Míra spolehlivosti je vyjádřena dílčími vlastnostmi, z nichž základní 

jsou bezporuchová práce, pohotovost a obnovitelnost výkonu.  

V definici termínu „spolehlivost lidského činitele“ se vychází z lidského práva na chybu. 

Lidské chyby lze definovat jako poruchy v prováděné činnosti. Člověk si chyby může a 

nemusí uvědomovat. Podle způsobu realizace jde o chyby způsobené buď nevědomou 

nepozorností, omylem z neznalosti nebo vědomým omylem. Příčiny lidského selhání mohou 

spočívat v chybném příjmu informace, v chybném zpracování nebo nesprávné interpretaci 

informace. [9] 

Člověk zapojuje pro dosažení cíle nebo splnění úlohy aktivně svoje vědomí a vede své 

chování vždy cíleně. Na základě zhodnocení skutečného stavu může zvolit i jiné prostředky 

nebo postupy, než které mu byly předepsány či doporučeny. Pravděpodobnost chybného 

provedení konkrétní úlohy člověkem může být vysoká, ale přesto nemusí být snížena 

spolehlivost celého systému. Člověk má schopnost svoje jednání neustále kontrolovat a 

modifikovat. A chybné kroky v jednání dokáže korigovat dříve, než dojde 

k negativnímu zapůsobení na systém. [9] 

Následky selhání člověka lze kvalifikovat jako snížení efektivity systému, poškození 

systému, poškození zařízení, materiálu, hmotné škody a poškození zdraví člověka. Projevem 

nespolehlivosti člověka při pracovní činnosti jsou chyby nebo omyly. [6] 
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4.2  Posouzení spolehlivosti lidského činitele 

Posouzení spolehlivosti LČ musí vycházet z dokonalé znalosti systému, tj. objektů a 

zařízení, identifikovaných zdrojů rizik, pracovních pozic a profesí vykonávajících příslušnou 

činnost a způsobilosti pracovníků k jejich výkonu. Pomocí analýz jsou zjišťovány klíčové 

prvky rozhraní mezi člověkem a technickým systémem (interface) a jejich vzájemné 

interakce. V tomto smyslu je vždy klíčovým problémem nalézt pomyslnou hranici, kde končí 

úloha stroje a začíná role člověka. Rozhodující úlohu člověka je nutno dokonale poznat a 

popsat. [5] 

Donedávna nejčastěji u nás používaným přístupem při posuzování vlivu lidského činitele 

byl přístup kvalitativní. Posuzovaly se zejména [8]: 

 kritická místa systému člověk-technologie, možnosti selhání a chyb LČ, 

 kategorizace systému člověk – technologie.   

V současné době jsou v souvislosti s novými světovými trendy uplatňovány nové přístupy 

a metody v posuzování vlivu LČ na objekty a zařízení. K již používaným metodám se řadí 

metody zabývající se analýzou úkolů a také zjišťování a hodnocení osobnostních 

determinantů určujících spolehlivost LČ [8]. Posouzení vlivu LČ se tak provádí nejčastěji ve 

čtyřech základních krocích. 

Kritická místa systému člověk-technologie, možnosti selhání a chyb LČ  

V prvním kroku postupu je nezbytné provést výběr (seznam) a popis (stručné, výstižné 

charakteristiky) pracovních pozic s přímou vazbou na zařízení, u kterého bylo identifikováno 

riziko vzniku závažné havárie. Dále se provede hodnocení kritických míst systému člověk-

technologie, možných chyb a selhání lidského činitele a jejich potenciálních příčin v běžných 

i mimořádných podmínkách. [8] 

Kategorizace systému člověk – technologie 

Jedná se o hodnocení nároků na obsluhu složitějších, řídicích systémů a dílčích 

technologií. Pro účely tohoto hodnocení lze použít metodu třístupňové kategorizace systémů-

podsystémů, která maximálně reflektuje úlohu člověka při obsluze složitých technologických  

a řídicích systémů.  Jejich rozhodujícím prvkem je vybavení technologických zařízení, 

pracovišť a pracovních míst typy a množství sdělovačů a ovladačů pro spouštění, odstavení, 

sledování chodu a likvidaci odchylek od požadovaných parametrů. V aplikované metodě jsou 
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použita kritéria jako složitost technického systému, složitost postupu při najíždění, odstavení 

a v běžném chodu systému, výskyt odchylek od příslušných parametrů, základní požadavky 

na obsluhu. Každé kritérium je rozděleno do tří stupňů náročnosti s ohledem na nároky, které 

klade obsluha systému na lidský činitel. Celkový stupeň kategorie (kategorie 1, 2 nebo 3) je 

určen součtem stupňů jednotlivých kritérií s tím, že všechna kritéria jsou považována za 

stejně závažná. Zařazení do jednotlivých kategorií vychází z rozdílné úrovně dalších 

požadavků a preventivních opatření v souvislosti s  lidským činitelem. [8] 

Analýza úkolu 

Analýza úkolu (anglicky Task Analysis) představuje skupinu nejmodernějších metod 

používaných pro posouzení spolehlivosti LČ při výkonu konkrétních úkolů, jejichž splnění 

vede ke splnění stanoveného cíle. Účelem je popsat a charakterizovat úkol, jehož splnění je 

podmíněno úspěšným vykonáním dílčích podúkolů, které musí pracovník na sledované 

pracovní pozici postupně vykonat, aby splnil stanovený cíl. Umožňuje odhalit kritická místa, 

ve kterých může dojít ke vzniku chyby a následně umožňuje odhalit možné příčiny vzniku 

této chyby. Jednotlivé úkoly a podúkoly je potřeba analyzovat co nejpodrobněji, aby bylo 

možné identifikovat spolehlivost člověka, který úkon vykonává, anebo kritická místa kde 

může dojít ke vzniku chyb [5]. Podle ohlasů z literatury jsou v praxi nejčastěji užívány 

metody skupiny GOMS a TAFEI [15]. Univerzální metodou analýz úkolu je HTA, kterou lze 

použít na analýzu jakéhokoliv úkolu. Tato metoda je blíže specifikována v kapitole 8 této 

práce. 

Hodnocení osobnostních determinantů určujících spolehlivost LČ 

Hodnocení spolehlivosti LČ by mělo být doplněno také o kognitivní část. Tou je zjištění 

osobnostních determinantů určujících spolehlivost pracovníků na sledovaných pracovních 

pozicích. Potenciál osobnosti obsahuje veškeré zdroje, které má jedinec k dispozici pro 

zvládání požadavků prostředí. Jsou vrozené, získané anebo rozvinuté během života na 

vrozených základech. Analýza se zaměřuje zejména na tyto klíčové determinanty [5]: 

 základní charakteristiky pozornosti, 

 základní charakteristiky obecného reagování na stres, 

 základní struktura a vlastnosti osobnosti. 
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4.3 Předcházení chybám a jejich náprava 

Veškeré snahy o zavedení systému, který by zaručil předcházení chybám, musí vycházet 

z identifikace základních příčin, tedy z analýzy chybného jednání a jeho spouštěcích zdrojů.   

Jestliže víme, že pro vznik úrazu musí existovat jak nebezpečný faktor, tak i nežádoucí 

jednání člověka, nabízejí se dvě varianty [3]: 

 řešit nebezpečný faktor, nebo 

 eliminovat nevhodná jednání člověka. 

Vzhledem k vlastnostem obou těchto faktorů je vždy nutno dávat přednost prevenci, která 

řeší, snižování rizikovosti nebezpečného faktoru. Jedná se o nepodmíněnou zábranu, což jsou 

opatření k zabránění úrazu konstrukcí stroje nebo jeho mechanismem, a to tak, že účinnost 

tohoto opatření nezávisí na chybném nebo mimovolném jednání lidského činitele (např. stroj 

nelze uvést do chodu, není-li zábrana na svém místě). [6] V praxi hovoříme o technických 

opatřeních a dále pak o organizačních opatřeních, ta mění způsob systému řízení, tak aby 

k chybě nedošlo. Snažíme se tedy ovlivnit lidské chování a je zde riziko, že se to nepodaří. 

Z toho důvodu jsou v praxi vždy upřednostňována technická opatření před těmi organizačními 

a to i přes to, že technická opatření jsou finančně náročnější. 

Možné formy nepodmíněné prevence před ohrožením, se dělí následovně [3]: 

Odstranění respektive nahrazení jiným méně nebezpečným systémem. Použitím této 

varianty se objevují nové faktory ohrožení (FO). Konečné řešení je nutno volit tak, aby nový 

systém představoval přijatelnou míru rizika. 

Snížení nebezpečnosti. Charakter i druh zařízení zůstane zachován, ale jeho rizikovost se 

sníží na přijatelnou úroveň optimalizací technických a ergonomických parametrů (např. 

snížení rychlosti, napětí, ostrosti, koncentrace atd.). 

Úplná separace. Uzavřením zařízení před stykem s člověkem ze všech stran, že k němu 

není přístup běžným a jednoduchým způsobem. Škodlivost FO je vysoká, nelze ji snížit, a 

proto je znemožněn přístup při běžné a obvyklé činnosti. 

Oddělení. Technicky je zajištěno, že se při nebezpečné činnosti člověk nemůže dostat do 

zóny poškození zdraví. Může toho být dosaženo především těmito způsoby: oddělením 

člověka automatizací, robotizací, mechanizací; umístěním ovládačů (dvouruční ovládaní lisů, 

dálkové ovládání aj.); tvarem okolí rizikového faktoru (tvar násypek, otvorů aj.); umístěním 
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FO mimo dosah člověka (do výšky, nadchody, podchody aj.); vynucenou polohou člověka 

(nášlapné můstky); použitím pracovních pomůcek a zařízení (kleště, podavače, pinzety, háčky 

aj.). 

Krytí. Částečné zakrytí především na straně obsluhy tak, aby pole rizika bylo zmenšeno 

na nejmenší možnou míru (např. kryty výrobních strojů, ochranné štíty, sítě, svodidla aj.). 

Snížení pravděpodobnosti vlivu. Technicko-organizační opatření, která snižují 

pravděpodobnost ohrožení (blokování, vypínací zařízení, pojistné a jistící zařízení, snížení 

doby působení FO). 

Zvýraznění. Upozornění člověka na přítomnost FO. Lze to udělat především signalizací 

optickou (nápisy, barvy, značky, pruhy), akustickou (houkačky), čichovou (odorizace plynu), 

hmatovou (vibrace, teplota) a ostatními smysly. 

Pokud nebylo dosaženo dostatečného snížení ohrožení rizikovým faktorem je nutno volit i 

varianty další, zaměřené na člověka a jeho jednání [3]: 

Ochrana člověka. Jsou to osobní ochranné pracovní prostředky, které ochraňují člověka 

před působením FO. 

Ovlivnění člověka. Psychologicko-organizační opatření pro ovlivnění jednání člověka, 

tak aby dodržoval a plnil požadované podmínky. Například výběr vhodného jedince pro daný 

systém (kritériem mohou být schopnosti, zdravotní stav, síla, praxe, kvalifikace, mentální a 

charakterové vlastnosti aj.), výchova člověka (učením, školením, výcvikem) a v neposlední 

řadě motivace ke správnému jednání (morální motivace ve formě soutěžení, seberealizace, 

ocenění nebo hmotné motivace – prémie, penále aj.). 

Právní předpisy. Soubor příkazu, zákazu a nařízení, zaměřených na snížení ohrožení. 

Jedná se o pracovní postupy, hygienické, bezpečnostní a ergonomické normy a předpisy, aj. 

4.3.1 Bezpečnostní kultura 

Dosavadní vývoj dospěl k poznání, že dosažení úspěchu v předcházení chybám nestačí 

pouze přizpůsobit zařízení potřebám člověka, ale vytvořit takový systém, který zabrání 

člověku tyto chyby dělat. Toho lze dosáhnout výhradně kolektivním osvojením si idejí, 

norem, hodnot a pravidel předepsaného chování. Hovoří se o zavedení bezpečnostní kultury, 

která je chápána jako koncept [12]: 
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 vztahující se k hodnotám, sdíleným všemi členy skupiny nebo organizace, 

 orientovaný na formální otázky bezpečnosti v organizaci a formy jejího řízení a dozoru, 

 zdůrazňující hodnotový přínos každého jednotlivce na každém stupni organizace, 

 regulující chování členů organizace na pracovištích, 

 reflektovaný ochotou poučit se z chyb, incidentů a nehod. 

Bezpečnostní kultura se opírá o pět základních pilířů [12]: 

Závazek (odpovědnost) organizace vůči bezpečnosti. Představuje schopnost 

vrcholového managementu udržovat trvalý, pozitivní postoj k bezpečnosti na všech úrovních 

organizace. Zajišťuje potřebné zdroje a podporuje formování a implementaci bezpečnostních 

aktivit. Stará se o náležité vybavení pracovišť, výběr, výcvik a hodnocení pracovníků aj. 

Zapojení managementu. Vrcholový a střední management v každodenním provozu 

komunikuje se zaměstnanci o jejich postojích k bezpečnosti a případných výhradách 

k pravidlům provozu. Aktivně se účastní bezpečnostního výcviku a seminářů zaměstnanců, 

osobně dohlíží nad kritickými operacemi, umí konkrétně a pružně komunikovat o 

záležitostech bezpečnosti jak směrem vzhůru, tak směrem dolů. 

Podpora zaměstnanců. Chyby mohou vzniknout na kterékoliv úrovni organizace. 

Ovšem zaměstnanci v „koncových“ pozicích často představují poslední ochranu proti chybám 

a zabraňují tak nehodám. Organizace s dobrou bezpečnostní kulturou dává zaměstnancům 

najevo, že chápou jejich kritickou roli v zárukách bezpečnosti. Přiznávají jim důležitý hlas 

v rozhodování o bezpečnosti a dokáže otevřeně oceňovat dobré výsledky na tomto poli. 

Pracovníci v „koncových“ pozicích mnohdy také znají technologii daleko lépe, než top 

management, protože jsou s ní v denním kontaktu. Pokud management tyto pracovníky 

požádá, mohou mu sdělit slabá místa technologie, která je třeba ošetřit. Případně dát mnoho 

podnětů, ze kterých top management vybere ty podstatné a zaměří se na jejich postupné 

odstraňování. 

Systém odměn. Důležitým nástrojem ovlivňování bezpečnostní kultury v organizaci je 

způsob, kterým je hodnoceno jak bezpečné tak rizikové chování. Spravedlivé hodnocení a 

odměňování podněcuje bezpečné chování a tresty odrazují od zbytečného riskování a 

nespolehlivého chování. 

Systém hlášení. Efektivní a systematický způsob informování o chybách, omylech a 

selháních má význam pro včasnou identifikaci slabých míst v provozu. Pro zlepšení 
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bezpečnosti je zásadní vůle a schopnost organizace poučit se a přizpůsobit provoz tak, aby se 

incidenty neopakovaly. Oproti tomu by se zaměstnanci měli přesvědčovat, že poznatky, které 

oznámili, se management zabývá, a že budou informováni o tom, jak se s nimi naložilo. Také 

by se mělo co nejméně trestat, lze tak předejít tomu, že příště se potřebné informace 

k managementu nedostanou. 
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5 Selhání lidského činitele 

Obecně je člověk považován za nejméně spolehlivý prvek systému. Jeho chování je 

nepředvídatelné a jeho výkonnost se každou chvíli mění. Je obtížné předvídat lidské chyby 

nebo určit četnost těchto chyb. V dnešní době existují dva pohledy na lidskou chybu. Jednak 

na ni pohlížíme jako na příčinu, anebo jako na příznak nežádoucí událostí. Tyto dva pohledy 

představují starý a nový pohled na lidskou chybu. Nový pohled říká, že lidská chyba není 

příčinou nežádoucí události, ale příznakem hlubších problémů uvnitř systému [17]. Níže je 

popsána klasifikace chyb a faktory, které mohou dát základ vzniku těchto chyb. 

5.1 Klasifikace chyb z kognitivního hlediska  

Jak již bylo zmíněno výše, kognitivní přístup pojí vnější formu chyby se základními 

mentálními procesy, které jim dávají vzniknout. Systém klasifikace chyb je důležitý chceme-li 

soustředit údaje o lidských chybách v průmyslových situacích, identifikovat opakující se typy 

chyb, anebo pro vývoj kvantitativní báze četnosti chyb.  

 Chyba člověka (chybné jednání) je nesplnění některé ze stanovených podmínek, zadání, 

pokynů směrnice apod. Může, ale nemusí mít vliv na chod a efektivitu systému [6]. Důvodem 

je fakt, že málokdy je příčinou úrazu nebo havárie pouze jedná chyba. Většinou lze hovořit o 

tzv. kumulaci chyb či selhání. 

Klasifikace chyb je složitý a nesnadný proces, proto existuje více způsobů jak je 

klasifikovat. Pro přehlednost jsou to například klasifikace podle Normana (1981), 

Rasmussena (1982), Reasona (1990), Kletze (1991) a jiných. Cílem této kapitoly není vypsat 

všechna možná rozdělení chyb se všemi jejich podmínkami a kriterii, ale pouze ukázat možná 

dělení a zdůraznit rozsáhlost této problematiky. 

Níže uvedena klasifikace chyb je podle Reasonova modelu, který hledá zdroje selhání 

nejen u konečného článku (člověk a jeho vnitřní tendence provádět tyto chyby) organizační 

struktury, ale na všech úrovních. Tento systém klasifikace chyb (viz Obrázek 5.1) je založen 

na principu, kolik kognitivního úsilí nebo zdrojů využíváme k provedení úkolu [1]: 

Slip (přehlédnutí) je chybné provedení nějaké operace a chyba se stane, jestliže se 

člověk snaží provádět správnou akci, ale udělá ji nesprávně. Chyby jsou obvykle spojeny 

s chybami pozornosti či percepce. V tomto případě je zbytečné volit jako opatření další 

výcvik, protože se nejedná o chybu z nedostatku znalostí.  
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Lapse (opomenutí) jsou vnitřní události, obvykle jsou to výpadky paměti. Jde o 

vynechání nějaké činnosti. Opatření pak spočívá v používání prostředku pro podporu paměti. 

Mistake (omyl) je chyba která se stane, když člověk podniká nesprávnou činnost. 

Jednoduše lze říci, že člověk se špatně rozhodl. Důvodem může být buď nedostatek 

informací, chybná informace nebo chyba v modulu rozhodování daného člověka – tzv. 

Systému víry. To znamená, že člověk nevidí věc tak jak je, ale přes jeho systém víry si ji 

přefiltroval a špatně interpretoval. Jednoduše informace byla správná, ale on si jí špatně 

vyložil. V tomto případě je nejdůležitější prevencí výcvik.  

Přestupek je činnost učiněna záměrně, která však není správná. Lidé zamýšlejí pouze 

porušit pravidlo, ale ne trpět možnými důsledky. Pracovníci občas jednají zkratkovitě, protože 

chtějí zvýšit svou produktivitu anebo dokončit úkol. Tento druh chyb je nejobtížněji 

potlačitelný. Jedná se o záměrná porušení bezpečnostních pravidel. Faktory, které ovlivňují 

pravděpodobnost porušování pravidel lze dělit na ty, které ovlivňují pracovníka k přímému 

porušení pravidel (přímé motivy) např. snaha vyhnout se těžké fyzické práci a na doplňkové 

faktory, které zvyšují pravděpodobnost, že pracovník poruší pravidla např. nedostatek 

účinného dozoru, který sníží šanci odhalení porušení pravidel.  

 

Obrázek 5.1: Model nespolehlivého jednání podle Wegmanna [12] 
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Jiný model SRK, vytvořený přes Rasmussena, klasifikuje chyby z rozdílu výkonu 

založených na dovednostech, pravidlech a znalostech [1]: 

Činnosti založené na dovednosti (Skill-based) – člověk provádí rutinní, nacvičené 

úkoly, které lze charakterizovat jako automatizované. Vyjma příležitostné kontroly je tato 

činnost spojena s malým vědomým úsilím. 

Činnost založena na pravidle (Rule-based) – člověk používá dobře známá pravidla, 

musí se soustředit na klasifikaci situace a rozpomenout se na postupy. Činnost je založena na 

používání pravidel a aplikaci známých principů. 

Činnosti založené na znalostech (Knowledge – based) – člověk nemá pro danou situaci 

vytvořena žádná schémata chování, a musí tedy vytvářet nová pravidla řešení problému 

s využitím analytického myšlení a znalostí. Činnost se odehrává v nových situacích, přičemž 

se používá analytického myšlení a uchovaných znalostí. 

Chybové mody kiks a opomenutí se vztahují hlavně k úkolům založených na 

dovednostech, v nichž není mnoho kognitivního úsilí. Malé rozdíly v situaci mohou být 

nepovšimnuty (selhání pozornosti). Omyly se objevují zejména při úkonech zaměřených na 

používaných pravidlech a na znalostech, například neexistuje pravidlo pro danou situaci, 

anebo není nalezeno správné řešení problému. [1] 

Na základě předchozí klasifikace byl vytvořen model GEMS, který realističtěji ukazuje 

lidskou činnost zejména v oblasti činností založených na znalostech. Model se týká 

kognitivních chyb. Klasifikace je založena na formách chyb při zpracování informací, jako je 

omezení zdrojů (např. ztráta informací) a přidává k nim dvě další tendence chybování: (1) 

nevhodné použití schémat (vnitřní obrazy vnějších událostí a jevů). To znamená, že při 

činnostech vykonávaných automaticky, pokud dojde k abnormální situaci, která je podobná 

situaci obvyklé, operátor nevidí rozdíl a nesprávně použije často používaného schématu. (2) 

strategie používaná v obtížných situacích, která může být chybná. [1] 

Jiným přístupem, který více respektuje roli znalostí je teorie mentálních modelů a model 

vhledu do situace. Vhled do situace (SA) založený na mentálním modelu probíhá ve třech 

kognitivních úrovních: 1) percepce prvků současné situace, 2) porozumění současné situaci, 

3) projekce budoucího stavu situace. Vhled do situace ovlivňuje rozhodování a na druhé 

straně je ovlivňován systémem prostředí, jakož i faktory systému a úkolu a individuálními 

faktory. Faktor úkonu a systému zahrnuje: kapacitu systému, design interface, stres, pracovní 



 

17 

 

zátěž, složitost a automatizaci. Individuální faktory zahrnují: cíle, očekávání, dlouhodobou 

paměť, mechanizmy zpracování informací, schopnosti, zkušenosti a výcvik. [1] 

Další z možného způsobu klasifikace chyb uvádí integrovaná metoda HTA-PHEA (viz 

Tabulka 5.1), která je blíže rozebrána v kapitole 8. 

 Tabulka 5.1: Klasifikace chyb podle metody PHEA [14] 
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5.2 Činitele ovlivňující výkonnost a spolehlivost 

V předchozím oddílu byl popsán psychologický přístup k lidským chybám, avšak cílem 

kognitivního přístupu je zabývat se i podmínkami, které umožňují, aby lidská chyba vznikla. 

V kognitivním přístupu vzniku chyb existuje základní předpoklad, že chyby vznikají ze 

spojení tří okolností [1]:  

1. vnitřní tendence k chybám u daného člověka,  

2. chyby navozené prostředím,  

3. iniciační událost, která spouští chybový sled v této nestabilní situaci.  

Aby člověk mohl podat požadovaný výkon v předpokládané kvalitě, musí mít jeho 

organismus dobrou tělesnou kondici. Kondice spočívá nejen na fyzických, ale i mentálních 

předpokladech. Kondice neboli také tělesný a duševní stav jedince mohou být ovlivňovány 

například vlivy úkolu, organizací práce, pracovním prostředím a sociálním klimatem 

pracoviště apod. Obecně pak hovoříme o vnitřních faktorech, mezi něž řadíme mentální, 

senzorické, osobnostní charakteristiky (emocionální stabilita, inteligence, vzdělání, 

charakter), a vnějších faktorů, kam patří technika a prostředí (neergonomické řešení stroje, 

prostředí, sociální a hygienické podmínky a z toho plynoucí námaha, únava a stres) a 

v neposlední řadě i mimopracovní vztahy (rodinné a osobní problémy). Souhrnně jsou 

všechny tyto faktory nazývány faktory ovlivňující výkon a spolehlivost (PIF). [6, 3, 12, 13] 

5.2.1 Pracovní zátěž (stresor) 

Je dána mírou vnějších podmínek a požadavků v pracovním systému, která působí 

negativně na fyziologický a psychický stav člověka. Pokud jsou obě tyto složky v rovnováze, 

jde o přiměřenou pracovní zátěž. V případě nerovnovážného stavu jde o zátěž nepřiměřenou, 

nežádoucí, označovanou jako zátěž z přetížení nebo nevytížení výkonové kapacity (resp. o 

zátěž nadlimitní a sublimitní). Viz Obrázek 5.2. [4, 6] 
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Obrázek 5.2: Vytížení, nevytížení [13] 

Z obrázku lze odvodit, že malé pracovní zatížení opakující se, rutinní a nudnou prací, 

stejně jako přetížení se může stát potenciálním stresorem. Společným jmenovatelem 

opakovaných a jednoduchých úkonů je nízké využití profesních dovedností. Zvláště stresující 

je pak kombinace kvantitativního přetížení (množství práce) a kvalitativního nevytížení 

(monotonní a nudné práce), označované jako „hektická práce“. [12] 

Základní pojetí pracovní zátěže (vnější nároky práce) 

Každá pracovní činnost představuje pro organismus určitou zátěž. Zda je tato zátěž 

přiměřená či nepřiměřená pro člověka je možno odvodit ze vztahu mezi připraveností a 

způsobilostí jedince pro daný úkol a požadavky a podmínkami, za nichž jeho plnění probíhá. 

Připraveností se rozumí způsobilost zvládnout nejen určitý (časově vymezený) úkol, ale i 

trvale vykonávat profesionální či jiné činnosti. Schéma vztahů příčin a důsledků zátěže 

v pracovním systému zobrazuje Obrázek 5.3. 
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Obrázek 5.3: Vztah příčin a důsledků [upraveno podle 4] 

Schéma znázorňuje, že přiměřená zátěž může mít pozitivní vliv na člověka, kdežto zátěž 

nepřiměřená, jejíž příčinou jsou stresory, může mít za následek různé nepříznivé stavy, které 

dříve nebo později povedou ke snížení spolehlivosti člověka či k poškození zdraví. Objektivní 

zdroje pracovní zátěže souvisejí s pracovním předmětem a prostředkem, tj. s požadavky na 

svalovou činnost (fyzická námaha, pracovní poloha, druh a počet pohybů), s požadavky na 

zrak, sluch a s nároky na mentální (kognitivní) funkce včetně odpovědnosti. Dále mohou 

souviset s náhodnými podmínkami pracovního prostředí, jako jsou různé noxy chemické, 

fyzikální, biologické, riziko pracovních úrazů i nevhodné sociální klima na pracovišti. 

Subjektivní příčiny zátěže jsou dány připraveností či způsobilostí člověka pro daný úkol. Jsou 

podmíněny biologickou vybaveností člověka, tj. jeho kapacitou pohybovou, senzorickou a 

mentální včetně úrovně získaných schopností a dovedností. [4] 
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5.2.2 Stres z pracovního i domácího prostředí 

 Nejisté pracovní podmínky, nespravedlivý šéf, nemocné dítě, žárlivý partner, všechny 

tyto faktory a další představují zátěžové faktory, které zvyšují napětí. Pokud napětí nepřekročí 

hranice odolnosti a člověk se s ním vyrovná, hovoříme o zátěži. Pokud síla napětí přesáhne 

meze tolerance jedince, projevuje se to jako stres. Stres se obecně označuje jako reakce 

organismu na působení vnitřních nebo vnějších vlivů, který vyvolává úzkost či napětí a 

ohrožuje integritu organismu. Protože člověk reaguje na stres jako celek, projevují se změny 

tělesné (třes, poruchy pohybové koordinace aj.), psychické v prožívání (strach, obava, 

ohrožení) a v kognitivních funkcích (chyby v percepci, v myšlení, v rozhodování, zhoršení 

sociální adaptace, chybování). Druhotně pak stres může být příčinou zhoršení pracovního 

potenciálu prostřednictvím kolísání pracovní výkonnosti a příčinou pracovních úrazů. Člověk 

se pak i v nejběžnějších úkonech začne dopouštět chyb, které není schopen postřehnout. [3, 

12]  

5.2.3 Spánek, únava, práce na směny 

Spánek je základní fyziologický jev, který ovlivňuje kvalitu života. Po probuzení 

z celonočního spánku trvá přibližně 10-15 minut, než je člověk schopen plně se zorientovat. 

Pokud je postaven před nutnost okamžitě se rozhodovat nebo analyzovat nějakou situaci, 

neubrání se chybám. [12] 

Organismus v průběhu každé činnosti, fyzické nebo psychické, vydává energii, čímž se 

postupně snižuje jeho výkonnost. Pokles výkonnosti je průvodním jevem únavy a to jak 

tělesné tak psychické.  Fyzická únava vzniká v důsledku spotřebovávání energetických zásob 

a hromaděním únavových látek (kyselina mléčná). Subjektivně je tato únava pociťována jako 

pokles svalové síly a pocit tíhy v celém těle. K příznakům psychické únavy pak patří 

zpomalení přenosů informací, útlum myšlení a rozhodování. K subjektivním příznakům pak 

patří nechuť k další práci, roztěkanost, podrážděnost a další. Psychickou únavu lze dále dělit 

na neuropsychickou (monotónnost – vznik mikrospánku), duševní (z rozhodování, 

pamatování) a emocionální únavu (odpovědnost, sebeovládání). [6, 12] 

Noční práce neboli střídání denních a nočních směn většině lidí nepřekáží natolik, aby 

nebyli schopni běžného výkonu. Jsou však jedinci (jejich výskyt se udává mezi 5 až 20 %), 

kteří se na noční práci nikdy nedokážou adaptovat. U těchto jedinců se může rozvinout 

nespavost, trvalý pocit unavenosti či střídaní nálad. Soustavně se dopouštějí chyb, dostávají se 

do konfliktů se spolupracovníky a často sahají po alkoholu. [12] 
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Všechny druhy práce vykonávané po delší dobu bez možnosti času na zotavení dříve nebo 

později vedou ke zhoršení celkové výkonnosti a k výskytu uvědomělých i neuvědomělých 

chyb. 

5.2.4 Alkohol, léky 

Je třeba poznamenat, že právní předpisy České republiky zakazují práci pod vlivem 

jakékoliv omamné nebo psychotropní látky. Pro zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých 

mikroklimatických podmínkách, platí jistá výjimka. Vztahuje se k možnosti požívat pivo se 

sníženým obsahem alkoholu (např. skláři). Stejná výjimka platí i pro pracovníky, u nichž je 

požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních úkolů (např. koštéři vína). Tato povinnost 

zaměstnance je obsažena v ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce.   

Alkohol je jedním z hlavních nebo spolupůsobících faktorů způsobující incidenty nebo 

nehody. Už malé množství alkoholu v krvi může vyvolat zhoršení profesních dovedností, 

pozornosti a kritičnosti. Rovněž je třeba pamatovat na to, že účinky alkoholu mohou být 

významně zesíleny nebo prodlouženy při současném použití některých léků. [12] 

Léky naordinované lékařem představují malé riziko komplikací nebo ovlivnění výkonu. 

Jiná situace nastává při léčení nachlazení, bolestí krku, zažívacích potíží, průjmu nebo při 

poruše spánku, v takových situacích se lidé často léčí sami. Použitím léku s tlumivým 

účinkem (například během noční směny) může dojít ke snížení bdělosti a pozornosti 

pracovníka. Obdobné riziko je spojeno se samovolným užíváním některých antihistaminik. Ta 

se používají při léčbě senné rýmy, astmatu a alergických vyrážek. Zvýšené nebezpečí je i po 

požití místních, celkových nebo zubních anestetik. Po výkonu provedeném s jejich použitím 

mohou přetrvávat poruchy rovnováhy, rizikové při práci ve výškách. Nutno též zvažovat 

možnost bolesti po odeznění účinku tlumícího prostředku, rušících soustředění na pracovní 

činnost. [12] 

5.2.5 Osobní předpoklady člověka 

Tělesné a psychické předpoklady pro práci: odolnost proti přetížení, vědomí vlastní 

nedokonalosti a to jak fyzické, tak mentální nebo kvalifikační, nároky na paměť, pozornost, 

složité rozhodování, nevhodná forma předávané informace, trvalý a aktuální zdravotní stav 

pracovníka, aj. 
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5.2.6 Okolní prostředí 

Úroveň výkonové pracovní kapacity vedle fyzické zdatnosti, funkce smyslových orgánu a 

mentální způsobilosti je závislá rovněž na podmínkách práce a prostředí. 

Prostředí je chápáno jako všechny faktory, které působí nebo mohou působit na člověka. 

Jsou zde zahrnuty nejen fyzikální faktory, ale i sociální, hygienické a bezpečnostní faktory. 

Ty jsou dány řadou faktorů a okolností a týkají se následujícího [3, 4, 6, 12]: 

Pracovní prostředí  

Jeden z prvků, který má značný vliv na člověka je zevní prostředí. Zahrnuje všechny 

fyzikální vlivy, které ovlivňují kvalitu a charakter pracovního prostředí a je předmětem 

hygieny práce. Je vymezen například klimatickými vlivy, hlukovými poměry, parametry 

osvětlení, kvalitou vzduchu, vlhkosti, čistotou, aj. 

Ergonomické charakteristiky pracovního místa  

Stroj se svými konstrukčními vlastnostmi a úrovní technologií zásadním způsobem 

ovlivňuje náročnost práce. Požadavky na optimalizaci vztahů lidského prvku a stroje daly 

vznik ergonomie. Uvést lze například design, rozhraní člověk - stroj, nerovnoměrně rozložená 

pracovní zátěž, dostupnost pracovního místa, aj.  

Faktory související s pracovní činností  

Mezi faktory vyplývající z povahy pracovních úkonů a operací patří například velké 

množství informací, používané pracovní prostředky, materiály, reálné nebezpečí úrazu, 

onemocnění a havárie, rizikové stroje, chemické, fyzikální a biologické škodliviny, práce 

v uzavřených prostorách, práce ve výškách, složitost pracovního procesu, pracovní vytížení, 

odpovědnost za bezpečnost a zdraví osob, hmotné statky, časté jednání s lidmi, aj. 

Časová dispozice  

Mezi faktory, které způsobují časový stres, patří špatně rozvržená pracovní doba, 

nedodržování pracovních přestávek, práce na směny, doba odpočinku mezi směnami, 

vynucené pracovní tempo, náhlost výskytu problému, aj. 
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Sociální a komunikační prostředí  

Mohou to být například neshody uvnitř pracovního týmu, interpersonální vztahy, týmová 

práce, spory v rodině. 

Management 

Obecně má přímý vztah ke kvalitě bezpečnostní kultury organizace. Patří sem například 

organizační struktura podniku, kvalita manažerů, vztahy mezi pracovníky, cesty a způsoby 

šíření informací, úroveň a kvalita vedení lidí, přehlednost provozních předpisů, způsob 

přidělování práce a režim její kontroly, úroveň a kvalita vedení jednotlivými vedoucími 

pracovníky, interakce pracovníka s managementem a další aspekty. Důležitou součástí kvality 

pracovního prostředí je i systém protiúrazové prevence a ochrany.   

Právní předpisy 

Poslední prvek pokrývá oblast zákonů, vyhlášek, nařízení, předpisů, směrnic, pokynů a 

dalších regulačních nástrojů zaručujících dodržování předepsaných postupů. Lze sem zařadit i 

celou oblast výuky a výcviku. 

V novém kognitivním přístupu hodnocení spolehlivosti člověka je nutné do analýzy 

zakomponovat i zhodnocení působení výše uvedených faktorů na člověka. Pro tento účel byla 

vytvořena databáze faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost člověka (PIF) pro 

analýzu HTA-PHEA (viz Tabulka 5.2). 
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Tabulka 5.2: Databáze faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost člověka [14] 

Oblast klíčová z hlediska výkonu a spolehlivosti 

Skupina PIF PIF 

I. Pracovní prostředí 

I.1 Provádění procesů 

 I.1.1 Neshody uvnitř pracovního týmu 

 I.1.2 Náročnost vykonávaných úkolů 

 I.1.3 Uvědomování si nebezpečí 

 I.1.4 Pracovní vytížení 

 I.1.5 Náhlost výskytu problému 

I.2 Faktory pracovního prostředí 

 I.2.1 Hluk na pracovišti 

 I.2.2 Osvětlení 

 I.2.3 Teplota prostředí 

 I.2.4 Kvalita vzduchu 

I.3 Časové dispozice 

 I.3.1 Pracovní doba a pracovní přestávky 

 I.3.2 Pracovní směny a práce v noci 

 I.3.3 Časová náročnost pracovního úkonu 

II. Charakteristiky pracoviště a prováděného úkonu 

II.1 Vybavení a design 

 II.1.1 Umístění zařízení a přístup k němu 

 II.1.2 Značení a popisky 

 II.1.3 Používání ochranných pracovních pomůcek 

II.2 Design řídicího pultu 

 II.2.1 Kvalita předávaných informací 

 II.2.2 Rozlišení sdělovačů a ovládačů 

 II.2.3 Kompatibilita uživatelského interface 

 II.2.4 Seskupování informací 

 II.2.5 Přehlednost hlášení o kritických stavech 

II.3 Pracovní vybavení a předpisy 

 II.3.1 Jednoznačnost a srozumitelnost předpisů 

 II.3.2 Obsahová stránka předpisů 

 II.3.3 Specifikace vstupních a výstupních údajů 

 II.3.4 Kvalita kontrol a varování 

 II.3.5 Podpora pro diagnózu chyb 

 II.3.6 Kompatibilita předpisů s provozními zkušenostmi 

 II.3.7 Provádění aktualizace předpisů 

II.4 Výcvik 

 
II.4.1 Různé požadavky na bezpečnost provozu vs. 

požadavky na objem výroby 

 II.4.2 Využití nových poznatků a znalostí ve výcviku 
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 II.4.3 Nácvik neznámých a mimořádných situací 

 II.4.4 Havarijní výcvik a připravenost 

 II.4.5 Výcvik ovládání automatiky a systému řízení 

III. Organizační a sociální faktory 

III.1 Týmová práce a komunikace 

 III.1.1 Vymezení pracovní náplně zaměstnanců 

 III.1.2 Jednoznačné zodpovědnosti 

 III.1.3 Komunikace mezi pracovníky 

 III.1.4 Role/autorita vedoucího 

 III.1.5 Skupinové plánování a orientace v problematice 

III.2 Politika managementu 

 III.2.1 Přístup managementu 

 
III.2.2 Bezpečnostní požadavky a pravidla (příručky, 

nařízení apod.) 

 
III.2.3 Využívání systémových zabezpečovacích prvků a 

bezpečnostních bariér  

IV. Charakteristika pracovníka 

IV.1 Zkušenosti a mentální dovednosti 

 IV.1.1 Praktické schopnosti a dovednosti pracovníka 

 IV.1.2 Zkušeností se zvládáním stresových situací 

 IV.1.3 Schopnost logického uvažování 

IV.2 Osobnostní faktory 

 IV.2.1 Motivace 

 IV.2.2 Schopnost pracovat v riziku (zvládání rizik) 

 IV.2.3 Sebekontrola 

 IV.2.4 Komunikativnost 

 IV.2.5 Odolnost proti stresu 

 IV.2.6 Sebeovládání emocí 

 IV.2.7 Duchapřítomnost 

IV.3 Fyzická kondice a věk 

 IV.3.1 Odpočinek po práci 

 IV.3.2 Zdravotní stav 

 IV.3.3 Stav pohybového aparátu 

 IV.3.4 Následky zranění 
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6 Průzkum pracovní úrazovosti 

Člověk vzhledem ke svým schopnostem a vlastnostem neplní a ani nemůže trvale 

dodržovat všechny uvedené a požadované podmínky, což vede k pracovním úrazům, které 

mají svou příčinu v selhání LČ. Pracovní úrazy jsou významným faktorem oslabujícím 

spolehlivost práce. Průzkum pracovní úrazovosti je jedním z nástrojů sběru dat pro odhad 

pravděpodobnosti vzniku chyb. A dává přehled příčin pracovních úrazů, čímž umožňuje 

stanovit priority při navrhování opatření na odstraňování nebo minimalizaci nežádoucích 

událostí.   

Při průzkumu byly brány v úvahu takové pracovní úrazy, které způsobily poškození 

zdraví při práci, s následkem nejméně třídenní pracovní neschopnosti - absenční úraz, 

s výjimkou smrtelných úrazů, které pro tento průzkum nebyly uvažovány. 

6.1 Pracovní úrazovost v České republice v letech 2001 až 2010 

Z vývoje počtu pracovních úrazů, ke kterým došlo v České republice za posledních 10 let, 

je patrný jejich soustavný pokles. Výrazná tendence snižování pracovní úrazovosti s pracovní 

neschopností byla zaznamenána v letech 2003 o 7,4 %, 2008 o 7,7 % a v roce 2009 dokonce 

až o 29,6 %. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2010 k mírnému nárůstu počtu 

pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 3,0 %). [10] Jednotlivé data uvádí  Obrázek 6.1.  

 

Obrázek 6.1: Pracovní úrazy, Česká republika [10] 



 

28 

 

Mezi nejčastější příčinu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, uváděné 

zaměstnavateli v roce 2010 bylo „Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. Tato příčina 

byla uváděna až v 77,7 % případů. Na druhém místě byly označeny „Nedostatky osobních 

předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové 

nedostatky, nepříznivé osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce“ 

(9,0 %). Jako třetí nejčastější uváděnou příčinou bylo „Vadný nebo nepříznivý stav zdroje 

úrazu (nikoli pracoviště)“ (3,6 %). [10] 

Mezi další významné příčiny podle jejich podílu na všech příčinách patří: 

“Ohrožení jinými osobami (odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná nesprávná či 

nebezpečná jednání druhých osob)“ – 2,7 %, „Ohrožení zvířaty a přírodními živly“ – 2,3 %, 

„Používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez oprávnění, proti 

zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru“ – 1,8 %. Podobně tomu bylo i v předchozích 

letech (viz Obrázek 6.2). [10] 

 

Obrázek 6.2: Příčiny selhání lidského činitele, Česká republika 

 

6.2 Pracovní úrazovost ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Z uvedeného průzkumu úrazovosti v ČR, uvedeného výše, je zřejmé, že v 91,2 % se na 

vzniku nežádoucích událostí podílí lidský činitel. Jinak tomu není ani ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., kde byl v rámci této diplomové práce proveden průzkum pracovní 

úrazovosti za posledních 10 let. Průzkum je třeba brát s rezervou, neboť byl proveden na 

vzorku pracovní úrazovosti.  
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Selhání lidského činitele sehrálo svou úlohu v nadpoloviční většině všech absenčních 

úrazů. Následující Tabulka 6.1 uvádí počet absenčních úrazů, které se staly ve společnosti za 

posledních 10 let a počet absenčních úrazů, které byly zapříčiněné selháním lidského činitele.  

 Tabulka 6.1: Množství absenčních úrazů způsobených selháním LČ 

 
Počty absenčních 

úrazů 

Počty absenčních úrazů 

způsobených LČ 

Zastoupení 

[%] 

2002 205 130 63 

2003 101 66 65 

2004 160 97 61 

2005 76 54 71 

2006 40 16 40 

2007 23 9 39 

2008 20 14 70 

2009 8 3 38 

2010 10 5 50 

1. pololetí 2011 8 6 75 

∑ 651 400 57 

 

V posledních letech došlo k výraznému poklesu počtu pracovních úrazů oproti roku 2002. 

K největšímu poklesu došlo v roce 2003, a to až o 50 %. V následujícím roce však došlo 

k opětovnému zvýšení a teprve od roku 2005 docházelo k soustavnému snižování počtu 

pracovních úrazů. Názorně to lze vidět na Obrázek 6.3. 

 

Obrázek 6.3: Množství absenčních úrazů způsobených selháním LČ 
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 Dále jsou uvedeny obecné příčiny nežádoucích událostí, ke kterým docházelo 

v souvislosti se selháním lidského činitele. 

Neopatrnost, nepozornost jednání vyplývající z rizika práce, kdy pracovník postupuje 

běžným způsobem, který je při výkonu příslušné činnosti obvyklý, jeho pozornost je 

soustředěna na práci a při tom nevědomky či v zápalu práce se dopustí chyby, která se může 

stát každému pracovníkovi [6]. Příčinou může být i kombinace neopatrnosti a špatného 

technického stavu, např. dopravní komunikace (zakopnutí, pád). 

Lehkomyslné jednání je takové jednání, při němž si pracovník, vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem, musel být vědom nebezpečí úrazů. [6] 

Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko ze strany zaměstnance. Nejčastěji k němu 

dochází u mladých nebo nových zaměstnanců na pracovišti, kteří nemají ještě pracovní 

zkušenosti nebo jsou v novém neznámém prostředí, kde si neuvědomují možná rizika.  

Porušení předpisů nebo pracovních postupů. I přes prokazatelné seznámení 

s pracovními předpisy a postupy, dochází k nevědomému/vědomému porušení předpisů.  

Nejčastěji porušovaným předpisem ve společnosti byl zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) 

a vnitřní směrnice.  

Tabulka 6.2 uvádí přehled počtu pracovních úrazu podle příčin, zkoumaný za období 10 

let. Pro lepší přehled je níže uveden Obrázek 6.4. 

 Tabulka 6.2: Počty pracovních úrazů podle příčin vzniků 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1. pololetí 

2011 
∑ 

neopatrnost, 

nepozornost 
90 48 71 29 11 5 8 1 1 3 267 

porušení předpisů nebo 

pracovních postupů 
14 10 19 16 7 3 5 1 0 0 75 

špatně nebo 

nedostatečně odhadnuté 

riziko 

15 7 5 0 0 0 1 1 4 2 35 

lehkomyslné jednání 
0 1 4 9 3 1 0 0 0 1 19 
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Obrázek 6.4: Počty úrazu způsobených selháním LČ podle příčin 

Z Obrázek 6.5 je patrné, že mezi nejčastější příčiny patří „neopatrnost či nepozornost“, 

které se podílí na úrazovosti až 67 % a „porušení předpisů nebo pracovních postupů“ (19 %). 

 

Obrázek 6.5: Počty úrazů podle příčin za posledních 10 let 

 Mezi nejčastějšími nežádoucími událostmi byla zaznamenána uklouznutí nebo klopýtnutí 

s pádem, nekoordinované pohyby a špatné došlápnutí bez pádu. Velmi častým byl rovněž i 

kontakt s předměty či se strojním zařízením. 
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7 Nástroje pro zapojení zaměstnance v oblasti BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblast, které se musí věnovat každá společnost. 

Ať už je to velká nadnárodní společnost či malá rodinná firma, bezpečnost by měla být na 

prvním místě. Zaprvé to stanovují právní předpisy a zadruhé člověk ve své jednoduchosti 

přináší řadu rizik pro společnost, které mohou negativně ovlivnit finanční výsledky a úspěchy 

v podnikání. Úroveň a rozsah zavedení bezpečnostního managementu rovněž hraje 

významnou roli pro konkurenceschopnost podniku a uplatnění na mezinárodním trhu. Lze 

také hovořit o pocitu bezpečí pro zaměstnance dané firmy. Pokud se ve firmě cítí bezpečně, 

tak budou pravděpodobně odvádět práci kvalitněji. O čem by však byla bezpečnost 

zaměstnanců, kdyby do ní nebyli zapojení samotní zaměstnanci. Ve své každodenní činnosti a 

se svými zkušenostmi mohou připomínkami a reakcemi přispívat k připravovaným plánům a 

reagovat na aktuální provozní události. Například upozornit na závady a nedostatky a rovněž 

se mohou podílet při návrhu opatření a zabránit tak vzniku škod na zdraví i majetku 

společnosti. Avšak aby tomu tak bylo, musí společnost zvolit takovou formu řízení, která 

bude založena na pochopení a shodě podnikových a individuálních cílů a na podpoře 

komunikace a spoluodpovědnosti. A zajistí všem pracovníkům možnost předkládat 

připomínky a návrhy a objasní úkony pro podporu bezpečnosti.  

Každá společnost toho dosahuje svým způsobem, zaváděním nejrůznějších projektů a 

procesů. Cílem této kapitoly je sdělit alespoň stručný přehled o tom, jak je možno zapojit 

zaměstnance při řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Průzkum zapojení 

zaměstnanců v oblasti BOZP byl proveden ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a v 

dalších vybraných společnostech. 

7.1 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší 

světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především 

na výrobu a zpracování surového železa, oceli a hutní druhovýrobu.  

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším 

prioritám výše uvedené společnosti. Jako nedílnou součást systému řízení zavedla společnost 

certifikovaný systém integrovaného řízení dle OHSAS 18001 a osvědčení Bezpečný podnik. 

Společnost se aktivně podílí na dosažení cíle nulového počtu nehod a úrazů. Zavádí efektivní 

proces prevence všech zranění a onemocnění souvisejících s prací. Společnost vybudovala 
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prostředí s jasně vymezenými pravomocemi a odpovědnostmi. Zaručuje každému vhodná 

školení. Stanovuje měřitelné cíle a prostřednictvím pravidelných zpráv a auditů sleduje vývoj. 

Zapojení zaměstnance v otázce zajištění bezpečné práce 

 V roce 2007 společnost zahájila významný projekt v oblasti bezpečnosti na pracovištích 

pod názvem „Proces řízení uvědomění“. V rámci tohoto projektu byl zaveden projekt „Minuty 

pro bezpečnost“. Nově bylo zavedeno šetření úrazů ve spolupráci se zaměstnanci pomocí 

Metody nitkového kříže a Audity bezpečného chování.  

S cílem intenzivnějšího zapojení zaměstnanců do procesu řízení rizik byl zaveden proces 

řízených rozhovorů, tzv. Minuty pro bezpečnost – bezpečnostní rozhovor. Cílem těchto 

debat je, aby se zaměstnanci zapojili do hledání pravidel. Každý zaměstnanec se musí těchto 

rozhovorů zúčastnit čtyřikrát ročně. Rozhovory jsou vedeny mistrem nebo proškoleným 

zaměstnancem a témata rozhovorů jsou vybírána mistry v bezpečnostní debatě společně 

s jejich zaměstnanci. Z každé debaty je vyhotoven protokol, v němž jsou uvedeny činnosti, co 

se může stát (ohrožení nebo zátěž), příčiny a technické a organizační návrhy řešení. Pakliže se 

zjistí vážné technické závady, jsou tyto skutečnosti zaneseny do všeobecného seznamu závad, 

který je zřízen pro jednotlivé závody. 

Cílem šetření úrazů a skoronehod Metodou nitkového kříže je intenzivněji zapojit do 

šetření úrazů příp. skoronehod nadřízené zaměstnance a zaměstnance, kteří nejlépe znají 

pracovní prostředí a činnosti, při kterých úrazy nebo skoronehody vznikly a najít tak řešení, 

které budou tito zaměstnanci respektovat. Šetření provádí přímý nadřízený zaměstnanec 

společně s bezpečnostním technikem a s několika zaměstnanci, event. i s postiženým 

zaměstnancem. Obsahem šetření je zjišťování technických a organizačních příčin úrazu v 

konfrontaci s chováním zaměstnanců a nadřízených. Žádaným výstupem jsou spontánní 

náměty na opatření.    

Cílem Auditu bezpečného chování je zkontrolovat a zjistit úroveň a dodržování 

bezpečnosti práce, vzbudit zájem zaměstnanců tak, aby otevřeně diskutovali na téma 

bezpečnost práce a podpořit vědomí bezpečnosti otevřenými dotazy a diskuzí. Audit je 

zahájen rozhovorem s vedoucím úseku příslušného závodu nebo s přizvaným vedoucím 

zaměstnancem zhotovitelské firmy na zvoleném pracovišti. Pokračuje se obchůzkou 

pracoviště s pozorováním a hodnocením silných a slabých míst stavu pracoviště a s 

rozhovorem s vybraným zaměstnancem vykonávající činnosti na pracovišti. Rozhovor je 



 

34 

 

veden formou diskuse o prováděné činnosti, ohroženích při práci a preventivních opatřeních. 

Z auditu se provádí záznam silných a slabých míst a návrhů na zlepšení. Závěrem se 

projednají návrhy na zlepšení s vedoucím úseku nebo s vedoucím zaměstnancem 

zhotovitelské firmy. 

Základním projektem zavedeným ve společnosti je tzv. Journey to zero (cesta k nule). 

Obrázek 7.1 zobrazuje projekt sdílení zkušeností a nápadů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

 

Obrázek 7.1: Cesta k nulové pracovní úrazovosti 

7.2 Chemický průmysl 

V oblasti chemického průmyslu byla zvolena firma, která si za svého působení 

vybudovala významné postavení na trhu. Je významným výrobcem organických i 

anorganických chemikálií a významným dodavatelem anilinu pro svou mateřskou společnost 

v Maďarsku. Další výrobky jsou předmětem distribuce po Evropě i za hranice kontinentu, 

včetně Asie a obou amerických kontinentů.  

Společnost si vytvořila integrovaný systém řízení bezpečnosti. Od roku 1998 je 

společnost držitelem certifikátu s názvem „Responsible Care - odpovědné podnikání v 

chemii”. Splňuje požadavky OHSAS 18001 týkající se systému řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví a v roce 2008 obdržela certifikát „Bezpečný podnik“. Ten zahrnuje ochranu životního 

prostředí, požární ochranu a prevenci nehod a úrazů. 
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Zapojení zaměstnance v otázce zajištění bezpečné práce 

Společnost řeší oblast BOZP vysokým povědomím zaměstnanců. Všichni zaměstnanci 

mají v rámci své funkce vymezeny povinnosti ve vztahu k BOZP. Je podporována týmová 

spolupráce při řešení cílů. Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni s cílem prohlubování znalostí a 

dovedností, což je součástí programu zvyšování jejich povědomí. Zástupci externích firem 

působících v areálu jsou pravidelně seznamováni se stavem a požadavky v oblasti BOZP. 

Zaměstnanci společnosti a externími zaměstnanci jsou dodržovány zásady etického chování.  

BOZP je ve společnosti chápána jako oblast neustálého zlepšování, kde je prevence lepší 

než dodatečné řešení. Pro stanovení míry působení činnosti BOZP je vytvořen účinný vnitřní 

kontrolní systém poskytující objektivní výsledky. Výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a 

na jejich základě jsou formulována preventivní opatření a konkrétní projekty směřující k 

předcházení nestandardních, mimořádných a havarijních stavů. Jsou stanoveny postupy pro 

identifikaci a hodnocení zdrojů rizika, havarijní plánování a vyšetřování nehod s důrazem na 

preventivní přístup. Zaměstnanci se podílejí svými podněty přímo nebo prostřednictvím 

odborové organizace na trvalém zlepšování BOZP. 

7.3 Stavebnictví 

Za stavebnictví je zvolena společnost, která patří mezi největší stavební firmy na 

Slovensku. Je součástí celosvětového koncernu. Působí v oblasti dopravní infrastruktury a 

městské úpravy, průmyslové  výroby, údržby a služby. V kraji jsou největším výrobcem 

kameniva pro infrastrukturní stavby. 

Získala certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

normy STN OHSAS 18001. 

Zapojení zaměstnance v otázce zajištění bezpečné práce 

Provádí periodické školení v oblasti BOZP, důraz je kladen na komunikaci – informování 

zaměstnanců o příčinách úrazů a přijatých opatřeních, hodnocení nebezpečí a rizik, 

vykonávání kontrol dodržování zásad BOZP, motivace zaměstnanců - soutěž BOZP. Cílem je 

dosáhnutí nulové úrazovosti. Soutěž BOZP „Zlatá minca“ začala roku 2006. Účelem soutěže 

je povzbudit a podpořit zaměstnance ve snaze snížit úrazovost na pracovištích společnosti, 

motivací je finanční odměna. Vítězí závody s největším počtem dnů bez úrazu.
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8 Analýza HTA - PHEA 

Integrovaná metoda HTA-PHEA byla zvolena pro to, že je považována za jeden 

z nejmodernějších nástrojů umožňujících analýzu spolehlivosti LČ. A pomocí nově 

vyvinutého softwaru „HTA-PHEA 1.0“ umožňuje snadnou aplikaci metody v praxi. 

Integrovaná metoda HTA-PHEA vznikla spojením analýzy úkolu HTA a analýzy PHEA 

zaměřené na odhad konkrétních chyb lidského činitele při výkonu daných činností. Tato 

integrovaná metoda umožňuje hodnotit podíl LČ pomocí modelování typů chyb, které mohou 

nastat v systému člověk-stroj, a rovněž zvažuje, jak mohou být tyto odhadnuté chyby 

eliminovány ještě před tím, než se projeví jejich negativní následky. Vstupy pro analýzu tvoří 

informace o struktuře úkolů, které jsou získávány z HTA, a dále hodnocení faktorů prostředí, 

které mohou spolehlivost lidského činitele ovlivňovat (PIF). Tyto údaje lze deduktivně z části 

získat z HTA, z části je nutné provést další sběr potřebných informací. [14] 

8.1 Popis metody HTA 

HTA je systematická metoda pro identifikaci různých cílů, kterých musí být dosaženo v 

rámci plnění určitého úkolu, a způsobu, jakým jsou tyto cíle kombinovány v rámci úkolového 

schématu. Na každé úrovni analýzy, počínaje nejvyšší úrovní, jsou definovány podřízené 

subúkoly, které jsou požadovány pro splnění nadřazeného cíle. Tento postup je postupně 

opakován s každou podřízenou operací z dané úrovně, kde jsou všechny operace cílem pro 

nižší úroveň analýzy. Pokud jsou popsány všechny subúkoly a operace, které je nutné vykonat 

pro jejich splnění, a to na každé podřízené úrovni, může být získán pečlivý popis úkolu. 

Výstupem z HTA je úkolový diagram a tabulka „Popis návrhu“. Diagram slouží k vizualizaci 

struktury prováděného úkolu, a proto v něm mají být přehledným způsobem a co možná 

nejdetailněji všechny prováděné úkoly a subúkoly popsány. Pro konstrukci diagramu je 

vyžadována dokonalá znalost všech úkolů a subúkolů a jejich pořadí i postavení v úkolové 

hierarchii. Přepisem informací obsažených v úkolovém diagramu a jejich detailnějším 

rozvedením je získán výstup, který je pro přehlednost zpracován do podoby strukturované 

tabulky nazývané „Popis návrhů“ [14].  Jednoduchý diagram je zobrazen na Obrázek 8.1. 
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Obrázek 8.1: Úkolová analýza HTA - uvedení pračky do chodu 

8.2 Popis metody PHEA 

Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embryem a původně byla určena pro využití 

v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický 

průmysl a průmysl těžby ropy). Metoda je využívána zejména k odhadu a redukci lidských 

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

kognitivní psychologii. Vstupy pro analýzu tvoří informace o struktuře úkolů, která je 

získávána z HTA, a dále hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost člověka 

(PIF). Principem analýzy chyb je k jakémukoliv (nemusí se jednat o nejnižší úroveň) 

subúkolu identifikovat relevantní chyby LČ, k čemuž slouží předefinována databáze chyb. V 

ní jsou chyby klasifikovány do 6 chybových módů (chyby činností, chyby kontroly, chyby 

získávání informací, chyby sdělování/přenosu informací, chyby výběru, chyby plánování). Z 
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nich se dále vybírají konkrétní relevantní chyby, tj. chyby, jejichž vznik lze s ohledem na 

reálný stav pracovního systému očekávat (viz Tabulka 5.1). [14] 

Pro každou potencionální chybu jsou následně vyhodnoceny její možné následky, 

pravděpodobnost vzniku (HEP), případně korekce HEP na stávající úroveň bezpečnosti 

provozu, a dále vliv faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost (PIF), (viz Tabulka 5.2). Podle 

subjektivního úsudku analytika, jsou pak navrhnuta nápravná opatření. [14] 

Odhad pravděpodobnosti vzniku chyb (HEP) 

Pravděpodobnost výskytu jsou určité střední hodnoty, které je však nutné pro analýzu v 

konkrétním pracovním systému korigovat podle místních podmínek, například na základě 

existence ochranných bariér, podle úrovně materiálně-technického zabezpečení, personálního 

zajištění, kvality výcviku obsluhy, kontrolní činnosti apod. Důležitou roli v této korekci hraje 

také možnost, že dojde k nápravě provedené chyby ještě před tím, než se projeví její 

nežádoucí následky. V kvantitativní části PHEA se tato korekce hodnoty HEP provádí 

výběrem z jednotlivých kategorií závažnosti [14]: 

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

nepředpokládá, 

 střední (medium – M) – daná chyba byla již v minulosti zaznamenána, ale současná 

úroveň zabezpečení dosti limituje její opakování, 

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

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

zabezpečení systému se s jejím výskytem musí počítat. 

Analýza faktorů ovlivňující výkonnost (PIF) 

Jelikož jednání člověka a jeho sklon k chybám je do značné míry ovlivňován působením 

vnějších faktorů je nutné do analýzy zakomponovat i zhodnocení působení těchto faktorů na 

člověka. Jedná se především o posouzení vlivu organizace práce, diferenciace úkolů, interakci 

člověk-stroj, člověk-prostředí a také interakci mezi lidmi samými, tj. interakci člověk-člověk 

uvnitř pracovního systému (sociální faktory). Souhrnně jsou všechny tyto faktory nazývány 

faktory ovlivňující výkon a spolehlivost (PIF). Databáze PIF je rozdělena do 4 hlavních 

skupin označených římskými číslicemi [14]: 
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I: pracovní prostředí, 

II: charakteristika pracoviště a prováděného úkolu, 

II: organizační a sociální faktory a 

IV: charakteristika pracovníka. 

Je nutné rovněž zhodnotit a ocenit reálný vliv těchto faktorů na bezpečnost provozu. Pro 

tento účel byla do modifikované metody PHEA zařazena také kvalitativní proměnná nazývaná 

„kritičnost PIF“. Ta má tři úrovně, které se vztahují ke skutečnosti, zda může být spolehlivost 

LČ [14]: 

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

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

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

„Kritičnost PIF“ nemá vliv na hodnotu HEP uvažovaných chyb LČ. Ve výstupu z PHEA 

tato skutečnost ale podává informaci o tom, zda je při návrhu preventivních opatření nutné 

brát v úvahu i vliv konkrétních PIF, jejichž kvalitu je v daném pracovním systému nutné 

zlepšit. [14] 
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9 Hodnocení lidského činitele pomocí softwaru HTA-PHEA 

Softwarový nástroj Analýza HTA-PHEA 1.0 byl vyvinut v roce 2009 jako výstup při 

návrhu stejnojmenné modifikované metody. Nyní je volně ke stažení na stránkách VÚBP 

v.v.i.  

Metoda je aplikována v případové studii pro činnost související s jeřábovou dopravou, 

konkrétně vyprazdňování beden s odřezky do vagonu. Tato činnost byla zvolena po 

konzultaci s revizním technikem, který ji vyhodnotil jako rizikovou s možnostmi zlepšení této 

činnosti. Cílem je zejména najít řešení problému vyplývající z obsahové stránky provozních 

dokumentů při současném posouzení reálného stavu a navrhnout optimální pracovní postup.  

Používané jeřáby – příslušenství - vázací prostředky 

Válcovna trub je situována do budovy, kterou tvoří tři haly (stiefel 140 mm, stiefel 4-10“ 

a svařovna) pro příjem materiálu (sochoru, svitku) a jejich úpravu pro další pracoviště dle 

jednotlivých požadavků zakázky. V hale malého stiefelu jsou umístěný 4 jeřáby tř. A (určení 

pro těžký provoz), s označením 5Z, 5A, 5B, 5C, o nosnosti 10 000 kg. Konkrétně se jedná o 

elektrické mostové jeřáby, ovládané pákovými ovládači z kabiny jeřábníka. 

 Pro převoz kovového odpadu, kovových třísek a odpadového tavidla a strusky se 

používají kovové bedny (viz Obrázek 9.1) o nosnosti 4 000 kg (zkušební zatížení 6 000 kg). 

Bedny mají obsah 5,4 m
3
, samotná čistá váha bedny činí 1396 kg. Rozměry: šířka 1922 mm, 

délka 2052 mm, výška 1608 mm. Závěsná lana jsou trvale upevněna na čepech bedny. 

 

Obrázek 9.1: Bedna na kovový odpad 
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K převozu plných beden s kovovým odpadem je provoz vybaven ocelovými vázacími 

lany o požadované nosnosti. 

Trasa převozu břemene 

Trasa převozu břemene probíhá v takových místech, kde se břemeno nepřepravuje nad 

pracujícími nebo v jejich nebezpečné blízkosti, anebo pohybujícími se dopravními prostředky. 

Nyní závisí rozhodnutí na jeřábníkovi, kudy bude břemeno přepravováno. Do budoucna je 

cílem stanovit trasu, kterou budou muset jeřábníci dodržovat.  

Personální obsazení 

Provoz je čtyř směnný a v každé směně je stejné obsazení (střídá se tatáž obsluha), 

zaměstnanci jedné směny tak pracují ve stejném a známém kolektivu. Obsluhu tvoří: 

 Jeřábník je kompetentní osoba, která ovládá jeřáb při pohybu a manipulaci s břemeny, 

řídí se vždy pouze pokyny vazače nebo signalisty, a to jen těch kteří jsou viditelně a 

zřetelně označeni (ochranný oděv, přilba). Je to osoba starší 18 let, zdravotně způsobila 

s ohledem na zrak, sluch a reakce, fyzicky schopná bezpečně ovládat jeřáb a 

s dostatečnými znalostmi o jeřábu, jeho ovládání a bezpečnostních zařízeních. Rovněž 

musí mít takové znalosti předpisů pro vazače, aby mohla zabránit jejich chybné činnosti. 

[16] 

 Vazač s plnou kvalifikací je kompetentní osoba určená a zodpovědná za uvázání a 

odvázání břemene, za použití vhodných příslušenství, za zahájení a řízení bezpečného 

pohybu jeřábu s břemenem. Jeho činnost není omezená na jedno pracoviště. Je to osoba, 

která musí splňovat kvalifikační a zdravotní požadavky, být pohyblivá, fyzicky schopná 

manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání, spolehlivě určit hmotnost a těžiště břemene, 

vzdálenost, výšku a průjezdnost. [16] 

Jeřábník i vazač musí znát dorozumívací znamení a umět je správně, bezpečně a zřetelně 

používat [16]. 
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Způsob dorozumívání a dorozumívací znamení 

Základní používané povely pro používání jeřábu [pracovní postup PP 151-0.04, vydání 4, 

příloha č. 2]: 
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Znamení, která dává jeřábník vazači: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné používané povely pro řízení jeřábu mohou být předem smluvená znamení mezi 

konkrétním jeřábníkem a vazačem. 

Pro názornost a pochopení některých úkolů a podúkolů jsou níže uvedeny Obrázky 9.2 – 

9.13. 
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Obrázek 9.2: Odřezky 

Frekvence vyprazdňování beden s odřezky se provádí v závislosti na sortimentu. Pokud 

jsou odřezky delší, bedna se plní rychleji a její vyvážení může probíhat až 4x za směnu. 

Pakliže jsou odřezky kratší, bedna se může vyvést až po dvou dnech (viz Obrázek 9.2). 
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Obrázek 9.3: Poškozená vázací lana  

Před provedením úvazu se provádí vizuální kontrola vázacích prostředků, zjišťuje se, zda 

nejsou poškozena roztřepením, prasknutím, uvolněním, pokud ano dojde k jejich okamžitému 

vyřazení. Obrázek 9.3 názorně ukazuje poškozená lana, která jsou již vyřazená z provozu. 
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Obrázek 9.4 Místo na ukládání vázacích a závěsných prostředků 

Vázací prostředky jsou uloženy ve zvláštních stojanech (viz Obrázek 9.4) a jsou proti 

zneužití uzamykané. Klíče jsou uložené a vydávané kompetentním osobám směnovým 

mistrem. Každý poškozený vázací prostředek se označuje červenou barvou a ukládá se zvlášť 

od ostatních vázacích prostředků, tak aby nedošlo k záměně. Rovněž i tyto poškozené 

prostředky musí být uzamknuty. Za uložení lan a celkový stav je odpovědný vazač na směně. 
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Obrázek 9.5: Zaháknutí vázacího lana za horní čepy 

Pro převoz bedny se závěsné lano umisťuje tak, aby bylo zaháknuté za horní čepy. 

Zaháknutí lana za horní čepy zajišťuje stabilitu bedny během přepravy, tímto je zamezeno 

jejímu převrácení (viz Obrázek 9.5).   

HORNÍ ČEP 
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Obrázek 9.6: Zaháknutí vázacího lana za spodní čep 

Pro vysypání bedny je potřeba zaháknout závěsné lano za spodní čepy, které jsou mimo 

těžiště bedny (viz Obrázek 9.6). Nadzvednutím bedny následně dojde k vysypání. 

SPODNÍ ČEP 
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Obrázek 9.7: Správně provedený úvaz 

Správně provedený úvaz musí být provlečen uprostřed dvojitého háku (viz Obrázek 9.7). 

Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by dojít k vysmeknutí úvazu z háku. Obrázek 9.8 ukazuje 

nesprávně provedený úvaz, vázací lano je na dvojitý hák uvázáno jednostranně. 

 

Obrázek 9.8: Nesprávně provedený úvaz 
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Obrázek 9.9: Jímka  

Jímka je místo, kam se ukládá bedna, do níž spádnicí padají odřezky (viz Obrázek 9.9). 

Prostor kolem jímky ohraničuje 1,6 m vysoký plot, který je napevno uchycený k podlaze. Pro 

výstupy a sestupy obsluhy je v jímce instalován ocelový žebřík. Dovnitř jímky lze vstoupit 

pouze brankou (viz Obrázek 9.10), za níž je umístěno zábradlí po obou stranách (viz Obrázek 

9.11), to slouží jednak jako zábradlí k žebříku, a jednak poskytuje vazači oporu při manipulaci 

s břemenem a vymezuje ústupovou cestu, v případě ohrožení (viz Obrázek 9.12). 

SPÁDNICE 

OCELOVÝ ŽEBŘÍK 
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Obrázek 9.10: Vstup do prostoru jímky 

 

Obrázek 9.11: Zábradlí 
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Obrázek 9.12: Vlastní manipulace vazače s břemenem 

 

Obrázek 9.13: Vagon na odřezky 

Bedny s odřezky se vyprazdňují do vagonu (železničního vozu), který zobrazuje Obrázek 

9.13. 



 

53 

 

Sběr potřebných dat byl proveden prostřednictvím:  

 pozorování činnosti, 

 rozhovory s revizním technikem, s vazačem, s jeřábníkem a s vedoucím úseku, 

 a studiem dokumentace pracovního postupu. 

Hodnocení bylo provedeno v následujících krocích: 

 analýza HTA pro vysypávání beden s odřezky pro činnost vazače a jeřábníka, 

 analýza PHEA, 

 závěr a návrh opatření. 

9.1 Analýza HTA pro vysypávání beden s odřezky 

Prvním krokem bylo prostudování pracovního postupu [PP 152-0.02, vydání 2]. Protože 

ale samotné činnosti v něm bylo věnováno jen pár řádků a neposkytoval nejdetailnější popis 

všech úkolů a podúkolů potřebných pro tuto analýzu, bylo mi umožněno vstoupit na 

pracoviště a sledovat obsluhu, zatím co byl tento úkol prováděn. Během sledování úkonu byly 

pořízeny fotografie, které jsou uvedeny v kapitole 9. Následně proběhly rozhovory s obsluhou 

(vazačem, jeřábníkem) a mistrem směny. Během těchto rozhovorů byly upřesněny některé 

postupy s připomínkami k rizikovým místům činnosti. Po této fázi bylo provedeno několik 

konzultací s Ing. Trpišem, který je bezpečnostním technikem na daném provoze. Na základě 

takto získaných informací byl proveden diagram HTA a shromážděno dostatek podkladů pro 

analýzu PHEA. Výsledek této analýzy lze vidět v příloze 1.  

9.2 Analýza PHEA 

Analýza PHEA byla prováděná na základě provozních předpisů, sledováním obsluhy při 

vykonávání této činnosti a rozhovory s obsluhou (vazač, jeřábník), mistrem směny a 

bezpečnostním technikem. Výsledkem této části práce je tabulkový výstup analýzy HTA-

PHEA, provedený pomocí softwarového nástroje Analýza HTA-PHEA 1.0 (viz příloha 2, 

příloha 3).  

9.3 Závěr a návrh opatření 

Níže hodnocené úkony, jejichž nesprávné provedení by mohlo způsobit vážné následky, 

byly voleny podle pravděpodobnosti vzniku chyb a podle závažnosti následků. Brány v úvahu 

byly takové chyby, jejichž pravděpodobnost výskytu podle hodnocení PHEA byla střední (M) 

až vysoká (H) a zároveň mohly způsobit vážné následky. Chyby, které mohou způsobit vážné 
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následky, jsou v tabulkovém výstupu (viz příloha 2, příloha 3) pro lepší přehlednost, 

označeny „!“. Kritické úkony jsou zobrazeny v Tabulka 9.1 a Tabulka 9.2.  

Správná činnost jeřábové dopravy je závislá na vzájemné souhře vazače a jeřábníka, 

respektive vazač je prodlouženou rukou jeřábníka, proto mnohé závisí i na správné 

komunikaci mezi nimi a vzájemné součinnosti. V grafickém výstupu HTA (příloha 1) jsou 

proto vyznačeny v červeném rámečku činnosti, při nichž dochází k vzájemné spolupráci a 

komunikaci mezi vazačem a jeřábníkem a při nichž může dojít ke kritickým chybám. Na 

druhou stranu v takových činnostech se mohou vzájemně kontrolovat a zabránit tak chybám 

jednotlivce. 

Tabulka 9.1: Kritické úkony VAZAČE 

Činnost Následky Chyby HEP 

Pokyn k napnutí a 

k zahájení zdvihu 

Je předána 

špatná 

informace 

! Nečekaný pohyb, přílišné zvednutí - 

ztráta stability bedny - pád vazače, 

přimáčknutí nebo naražení. 

0,006 

(M) 

Řízení pohybu při 

zvedání a při pokládání 

Je předána 

špatná 

informace 

! Nečekaný pohyb - přimáčknutí nebo 

naražení do vazače nebo do zařízení. 

0,006 

(M) 

Kontrola při 

vyprazdňování beden 

Opomenutí 

činnosti 

 

! Nepoužití pomocné tyče - vstup do 

těsných prostor vagonu (ztráta stability 

bedny na odřezcích) - přitlačení. Pohyb 

po odřezcích - pád na nerovné ploše. 

0,03 

(H) 

Provedení 

špatného 

výběru 

! Zvolení nebezpečného způsobu vstupu 

do vagonu - pád z výšky. 

0,034 

(M) 

 

Častou chybou vazačů s možnými vážnými následky, jsou chyby ve sdělování informací 

(pokynů), např. použití nesprávného pokynu či pokynu jeřábníkovi, jenž nebyl předem 

dohodnut, nezřetelná gestikulace nebo špatné načasování. Vyskytují se i chyby, kdy vazač se 

během pohybu s břemenem pohybuje v nebezpečných místech, kde mu hrozí přimáčknutí 

nebo naražení. Takovým místem mohou být např. stísněné prostory jímek, vagonu nebo 

pohyb mezi břemenem a jiným zařízením (uskladněný materiál, konstrukce, dopravní 

prostředek, strojní zařízení). U těchto chyb lze předpokládat zpětnou vazbu jeřábníka, který 

by měl mít schopnost logického uvažování a takové znalosti předpisů pro vazače, aby mohl 

zabránit jejich chybné činnosti. 
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Jiné kritické místo představuje vstup do vagonu a činnost uvnitř. Do značné míry tato 

činnost souvisí s činností jeřábníka, pokud provede chybu při manipulaci a dojde k vyvlečení 

závěsného lana, je na vazači, aby tuto chybu napravil. Nejefektivnější je tedy hledat opatření 

zamezující vyvlečení závěsného lana při neopatrné manipulaci s jeřábem, tak aby vazač 

nemusel vstupovat do vagonu. Hlavním problémem je způsob vstupu do vagonu. Přímo 

v bezpečnostním předpise [BPo 1510-01, vydání 3] je zakázáno pohybovat se po bočnicích a 

čelech železničního vozu případně je přelézat. Povolen je pouze vstup otevřenými bočními 

dveřmi po ustaveném přenosném žebříku, z rampy nebo z mobilní plošiny. Pokud je vagon 

naplněný kovovým odpadem, dveře již nelze otevřít (hrozí vysutí) a vazač si musí pomoci 

jinak. V BPo je rovněž povoleno sestupovat z naloženého železničního vozu po zavěšeném 

přenosném žebříku nebo po stupadlech na čele vozu, případně využít přistavené mobilní 

plošiny. Pro výstup lze tedy využít jednoho ze zmíněných prostředků a za použití dlouhé tyče 

nemusí vazač přelézat hranu a vstupovat do vagonu.  

Poslední závažný problém spatřuji v pohybu po nestabilních odřezcích, kde vazači hrozí 

pád nebo zvrtnutí kotníku. Takovým místem jsou již výše zmíněné vagony a dále jímky, kde 

dochází k odpadávání odřezku mimo bednu na ložnou plochu jímky. Zde nebezpečí hrozí 

zejména při provádění úvazu nebo jeho uvolnění v jímce. Řešením může být v pořízení 

nových beden, které budou jímce uzpůsobeny na míru tak, že mezi konstrukcí jímky a bočnicí 

bedny bude jen malá vůle nebo se změní sklon spádnice a její prodloužení. 

Zakázané manipulace vazače 

V předmětné normě ČSN ISO 12480- 1 Jeřáby – bezpečné používání jsou mimo jiné 

zakázány tyto činnosti [16]: 

- používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, 

- zkracovat závěsné prostředky uzlením či skrucováním nebo je jakýmkoliv způsobem 

zkracovat, 

- vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, které jsou navršeny materiálem nad okraj, 

- zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho 

rovnováhy, 

- ukládat břemeno do dopravních cest, 

- přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné 

blízkosti, 



 

56 

 

- dát pokyn jeřábníkovi k zahájení pohybu jeřábu aniž se přesvědčil, že se v nebezpečné 

blízkosti břemene nezdržují jiné osoby nebo dopravní prostředky, 

- dát pokyn jeřábníkovi pokud se vzájemně nevidí, 

- dávat jeřábníkovi jiné než dohodnuté, nebo jinak určené signály. 

Tabulka 9.2: Kritické úkony JEŘÁBNÍKA 

Činnost Chyby Následky HEP 

Příjem pokynů: 

k napnutí lana, 

k zahájení zdvihu,  

k uložení 

Chyba 

interpretace 

! Provedení jiného pohybu než vazač 1 

očekává - možný pád, naražení či 

přimáčknutí. 

0,03 

(M) 

Vyzdvižení bedny 

z jímky,  

z meziskladu nebo její 

uložení 

Přehmat páky ! Špatný pohyb jeřábem - přimáčknutí 

nebo naražení osob nebo do jiného 

zařízení. 

0,003 

(M) 

Manipulace s bednou 

ve vagonu 

Chyba v 

přesnosti 

! Nutnost vstupu vazače do vagonu. 0,03 

(M) 

 

Pochybení jeřábníka oproti vazači může mít mnohem větší následky. Rovněž 

pravděpodobnost s jakou může nastat pochybení je větší, protože jen na něm závisí, zda 

použije správnou páku nebo zda se špatně nerozhodne či nevyhodnotí chybně pokyn.  

Vážné následky mohou způsobit chyby v příjmu pokynů. Může dojít k chybnému 

vyhodnocení pokynů nebo k jejich neporozumění. Následky, jak již bylo zmíněno výše, 

mohou být závažné v tom, že je proveden jiný pohyb s jeřábem, než se očekává. Například 

pohyb do strany místo pohybu vzhůru s následkem naražení do konstrukce nebo do vazače či 

jeho přimáčknutí. K chybám dochází zejména chybnou signalizací vazače nebo nepozorností 

jeřábníka. 

Další podobnou chybou, které se jeřábník může často dopouštět je přehmat. Dojde 

k záměně páky se stejným následkem, jako při chybném vyhodnocení pokynu. I tady mohou 

být chyby způsobeny nepozorností, duševním rozpoložením či častěji začátečnickou chybou. 

V obou zmíněných případech chyb se jedná o náhodné a kognitivní chyby, kterým lze těžko 

předcházet. Opatření tak sestávají v kvalitním školení, systému varování s cílem uvědomění si 

závažnosti následků a v neposlední řadě v předvídavosti vazače. 

Činnost, při které záleží hodně na zručnosti jeřábníka, je manipulace s bednou ve vagonu. 

Úkon spočívá ve vyvlečení lana z horních čepů, zachycení za spodní čepy a opakování téže 
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činnosti v opačném pořadí, vše je podmíněno přesnými pohyby jeřábu. Při neopatrné 

manipulaci, může dojít k úplnému vyvlečení, v takovém případě musí vazač do vagonu a 

provést tento úkon ručně jak bylo zmíněno výše. Řešením by bylo užívání beden s výklopným 

dnem, otázkou je zda by způsob odjištění dna nevytvářel další rizikové činnosti. 

Zakázané manipulace jeřábníka 

V předmětné normě ČSN ISO 12480- 1 Jeřáby – bezpečné používání jsou mimo jiné 

zakázány tyto činnosti [16]: 

 uvést jeřáb do pohybu bez předchozí dohody s vazačem, 

 ovládat jeřáb tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene, 

 zvedat břemena šikmým tahem, 

 přepravovat břemena nad pracujícími, nebo v jejich nebezpečné blízkosti, a nad 

pohybujícími se dopravními prostředky, 

 ovládat jeřáb v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, únava apod.), 

 zvedat břemena neoznačeným vazačům. 

Obecně pro snížení počtu chyb při jeřábové dopravě lze doporučit kvalitní školení, systém 

varování s cílem uvědomění si závažnosti následků, zvyšování praktických schopností a 

dovedností, předávání zkušeností od zkušenějších a provádění denních kontrol mistrem 

zaměřených na dodržování pracovních postupů a bezpečnostních pokynů. Zdůraznit lze 

rovněž výběr jedinců a motivační či disciplinární přístup. 

Je třeba ještě upozornit na dobré pracovní vztahy mezi vazačem a jeřábníkem. Pokud jsou 

vztahy v pořádku, tak případnou chybu svého kolegy zaměstnanec neignoruje a upozorní jej 

(funguje oboustranně). Dále si dává velký pozor a celkově se snaží, aby nedocházelo 

k rizikové manipulaci. Pokud jsou vzájemné vztahy na špatné úrovni, mohou být chyby 

ignorovány a to poté může vézt k postupnému zvykání si na nižší úroveň bezpečnosti a 

následnému úrazu. Z tohoto důvodu je vhodné zvážit konání pravidelných schůzek 

konkrétních jeřábníků a jejich kolegů na daném pracovišti. Tato setkání mohou sloužit pro 

vyjasnění různých nesrovnalostí a tzv. „vyčištění vzduchu“, pokud jsou vztahy mezi 

pracovníky napjaté. Důvodem je fakt, že na pracovišti je mnohdy hluk a vazači a jeřábníci 

spolu nejsou běžně v kontaktu. 
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9.4 Návrh pracovního postupu 

Jedním z cílů této části práce je rovněž navrhnout optimální pracovní postup pro 

vyprazdňování beden s odřezky do vagonu. Níže předložený návrh se oproti původnímu 

pracovnímu postupu liší pouze v jednom bodě. Odjištění či zajištění lana za čepy neprovádí 

vazač, ale jeřábník pohyby jeřábu. Vazač provádí tento úkon pouze v případě vyvlečení lana 

při neopatrné manipulaci s jeřábem. Dále uvádím i pracovní postup pro vyzdvižení a uložení 

beden, který v původních pracovních postupech nebyl uveden. 

Pracovní postup vyprazdňování beden s odřezky do vagonu 

  Jeřábník ustaví bednu na ložné ploše (případně na již vysypané odřezky), přesnými 

pohyby jeřábu odjistí lano z horních čepů a stejným pohybem zajistí lano za spodní čepy 

(mimo těžiště bedny), následným zdvižením vyklopí. Po vyprázdnění opět položí bednu na 

odřezky, přesnými pohyby jeřábu odjistí lano ze spodních čepů a stejným způsobem zajistí 

lano za horní čepy (stabilní poloha pro přepravu). Vyzvedne bednu z železničního vozu, 

přičemž provede vizuální kontrolu závěsného lana a dopraví na místo uložení, kde se řídí 

pokyny vazače.  

Možná nebezpečí: Přimáčknutí, naražení, pád osob nebo rázy do bočnic vagonu. 

Opatření: 

  zabránit průchodu osob v nebezpečné blízkosti od bočnic a čel vagonu – umístněním 

přenosné cedule: „Zákaz vstupu“ na přilehlou komunikaci z obou stran 

 před zahájením vyprazdňování bedny do vagonu se ujistit zda touto činností není nikdo 

ohrožen a zda se nikdo nenachází ve vagonu,  

 pro opětovné zajištění úvazu vazačem použít dostatečně dlouhou tyč,  

 vstupovat do vagonu otevřenými bočními dveřmi po bezpečně ustaveném přenosném 

žebříku, z rampy nebo přistavené plošiny.  

 

Pracovní postup vyzdvižení  

Před zahájením činnosti provede vazač vizuální kontrolu závěsného lana (trvale 

upevněného na čepech bedny). Poté provede úvaz na dvojitý hák, a aniž by odstoupil od 

zavěšeného břemene, dává pokyn k pomalému napnutí lana, kontroluje při tom správnost 

úvazu (chyby: lano mimo horní čepy, jednostranný úvaz, poškození lana, atd.).  Po odstoupení 
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vazače do bezpečné vzdálenosti a dání pokynu, zahájí jeřábník zdvih břemene, řídí se při tom 

pokyny vazače. 

Možná nebezpečí: Pád bedny nebo její naražení do zařízení (konstrukce stroje, 

dopravního prostředku nebo jiného uloženého materiálu), přiražení nebo naražení osob. 

Opatření:  

 ujistit se, že se v nebezpečné blízkosti nezdržují jiné osoby či pohybující se dopravní 

prostředky, 

 zdvih břemene vazač řídí až do bezpečné výše nad strojní či jiná zařízení, tak aby 

nemohlo dojít k jeho zachycení, 

 usměrňovat vlastní uložení (natáčení, udržení polohy bedny) topůrkem nebo jiným 

předmětem, 

 při vlastní činnosti se nezdržovat ve stísněných prostorách (např. mezi břemenem a jinou 

pevnou konstrukcí). 
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Závěr 

Cílem práce bylo popsat lidské chování v návaznosti na pracovní proces a výkonnost, a 

řešení otázky lidského činitele v podnicích v rámci Evropské unie. Mezi dílčí cíl pak patřila 

aplikace modifikované metody HTA - PHEA. Dle předložených výsledků lze konstatovat, že 

cíle diplomové práce bylo dosaženo. V první části bylo úkolem vystihnout základní 

problematiku LČ v pracovním procesu. V kapitole 1 jsou proto uvedeny právní předpisy 

platné v ČR, které kladou základní požadavky na posouzení spolehlivosti LČ zejména 

v chemickém průmyslu. Pro lepší porozumění celé problematiky jsou v kapitolách 2, 3 a 4 

uvedena vysvětlení základních pojmů, postupů pro posouzení spolehlivosti a všeobecný, zcela 

nevyčerpaný přehled způsobu předcházení chyb.  

Člověk pro svoji nespolehlivost a kolísající výkonnost představuje v pracovním systému 

velké riziko. Pro uvědomění si tohoto faktu je v kapitole 5 uveden přehled rozdělení chyb 

z kognitivního hlediska a faktory, které velkou mírou ovlivňují, neboli jsou též příčinou 

vzniku těchto lidských chyb. S lidskou chybou souvisí rovněž pracovní úrazovost. Do jaké 

míry se lidský činitel podílí na této úrazovosti, je patrný v kapitole 6, která uvádí průzkum za 

období posledních 10 let v ČR a ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Pro efektivnost 

práce bylo rovněž zjišťováno, jakým způsobem společnosti zapojují své zaměstnance 

v oblasti řízení BOZP. Výstupem této studie je kapitola 7, která uvádí nástroje pro aktivní 

zapojení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, a která, může poskytnout inspiraci společnostem 

rozvíjejícím se v tomto směru. V kapitole 8 je následně popsána integrována metoda HTA - 

PHEA a v kapitole 9 je popsána její aplikace při hodnocení LČ. Předmětem posouzení byla 

činnost jeřábové dopravy, konkrétně vysypávání beden s odřezky do vagonu ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. V přílohách 1, 2 a 3 jsou uvedeny výstupy 

z tohoto hodnocení. Analýzou byly definovány kritické úkony s vysokou pravděpodobností 

výskytu, které mohou mít vážné následky, a kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Tyto úkony jsou uvedeny v Tabulkách 9.1 a 9.2. Dále jsou uvedena navrhována opatření a 

optimalizace pracovního postupu pro vyprazdňování beden s kovovým odpadem, a návrh 

pracovního postupu pro vyzdvižení beden. 

Celková práce je prospěšná zejména pro společnost, na jejímž pracovišti byla uvedená 

metoda prováděná, ale i pro ostatní společnosti, které se tímto mohou nechat inspirovat, a 

svou cestou jim může tato práce poskytnout i jistý návod, jak řešit tuto problematiku. 

Použitím metody v této diplomové práci bylo rovněž snahou ukázat, že díky své 
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univerzálnosti je vhodná pro analýzu nejen složitých komplexních, ale i celého spektra 

jednoduchých úkonů (typu jeřábová doprava, údržba na peci či práce ve výškách), a že díky 

vyvinutému softwaru poskytuje poměrně jednoduchý nástroj pro hodnocení spolehlivosti či 

chybování LČ. 

Softwarový nástroj Analýzu HTA – PHEA, který byl původně vymyšlen pro prevenci 

vzniku závažných havárií, je třeba dále rozvíjet a z toho důvodu je důležité, aby byla 

zkoušená i na jiných pracovištích a byly specifikovány další požadavky.   

Některé podniky pokládají problém lidských chyb za záležitost pouze výcviku a už 

neberou v úvahu okolnosti, které k nežádoucí události přispívají. Zajištění bezpečnosti musí 

být snahou celé společnosti a musí být iniciováno vrcholovým managementem. Na 

společnosti v tomto ohledu je vyvíjen tlak z odborových organizací, vládními nařízeními či 

zákony nebo požadavky pojišťoven. Ovšem sama společnost si musí uvědomit, že spokojení 

zaměstnanci svou práci vykonávají efektivněji a zodpovědněji. A pocit bezpečí je jednou ze 

základních lidských potřeb. V konečném důsledku a přes všechny vnější faktory, snahu 

managementu a státu, má poslední slovo v tom, zda se bude chovat bezpečně či nikoliv, 

samotný zaměstnanec. 
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