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Některé aspekty, vztahující se k problematice modelování scénářů pohrom 
 
Anotace 
 
Příspěvek představuje sondu, vztahující se k některým aspektům modelování scénářů 
pohrom. První část popisuje stěžejní etapy vytváření scénářů. Přitom jsou zmíněny konkrétní 
metody respektive přístupy ke sledované problematice. Druhá část se věnuje tématu analýzy 
rizika, s důrazem na základní metody pro stanovení rizik. V maximální míře jsou přitom 
použity zahraniční materiály, včetně názorných ilustrací. 
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Summary 
 
The paper presents a probe related to some aspects of modeling of the disaster scenarios. 
The first part describes the key steps in scenarios creation. Specific methods or approaches 
to respective issues are presented here. The second part is devoted to the risk analysis, with 
emphasis on basic methods for determining the risk. Foreign materials, including visual 
illustrations, are used to the maximum extent. 
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Metody a stěžejní etapy vytváření scénářů 
 

Vytváření scénářů rizik (pohrom) lze dělit na několik fází. Obecná metodika 
(metodologie) tvorby scénářů rozlišuje pět fází tvorby scénářů: 
 

1. fáze: Identifikace oblasti scénáře 
2. fáze: Identifikace klíčových faktorů 
3. fáze: Analýza klíčových faktorů 
4. fáze: Vlastní vytvoření scénáře 
5. fáze: Finalizace, dokončení scénáře 

 
Identifikace klíčových faktorů a jejich analýza 

 
Jedna z úvodních činností tvorby scénářů je zaměřena na identifikaci klíčových 

faktorů, které ovlivňují ukazatele, pro které sestavujeme scénář (například emise 
skleníkových plynů)1. Přitom jsou rozlišovány vnější a vnitřní faktory:2 
 

• Vnější faktory tvoří kontext, nemohou být ovlivněny naším zásahem. Může se 
například jednat o (místní) klimatické podmínky, o emise ze vzdálených zdrojů nebo  
o dopady politik v jiných oblastech (finance, hospodářství, demografie). 

• Vnitřní faktory lze ovlivnit opatřeními v rámci politiky. Jejich vývoj je součástí 
vytvářeného scénáře. 

 
Po sestavení seznamu klíčových faktorů je dalším krokem jejich analýza, vzhledem 

k jejich Významu v rámci systému. Tuto analýzu lze provést mnoha způsoby: pomocí 
expertních Panelů, pomocí jednání zainteresovaných stran, metodou Delphi, 
strukturovanými Rozhovory apod. V tomto pojednání jsme se zaměřili na dva přístupy: na 
systémovou dynamiku (System Dynamics Method) a na analýzu křížovou maticí (Cross Matrix 
Analysis). 

 
 
 
 

                                                           
1
 Naše klimatické vyhlídky. Meteocentrum. [cit. 28. III. 2013] 

Dostupné z: http://www.meteocentrum.cz/zmeny-klimatu/budoucnost-vyhlidky.php 
Shrnutí politiky ochrany klimatu České republiky. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 28. III. 2013] 
Dostupné z: http://www.mzp.cz/c1257458002f0dc7/cz/news_tz090507pok/$file/shrnut%c3%ad%20pok.pdf 
Národní program na zmírnění dopadu změny klimatu v České republice. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 
28. III. 2013] Dostupné z: 
http://www.ped.muni.cz/wphy/projekty/klima/n%c3%a1rodn%c3%ad_program_cz.klimapdf.pdf 
Scénáře budoucího vývoje světového klimatu. Český hydrometeorologický institut. [cit. 28. III. 2013] Dostupné 
z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap08.pdf 
2
 HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 

životního prostředí. Praha: CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7. 2006 [cit. 26. III. 2013] Dostupné z: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/prirucka_ 
pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf 
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Rámeček: Vysvětlení pojmu 

 
Metoda Delphi je interaktivní výzkumná technika, v širším pojetí koncipovaná jako 

proces strukturování skupinové komunikace. V užším pojetí ji lze vnímat jako metodu sběru 
expertních názorů skrze sérii rozesílaných dotazníků s kontrolovanou zpětnou vazbou mezi 
jednotlivými koly. Hlavními znaky Delphi jsou anonymita expertů (panelistů) a vícekolové 
dotazování se zpětnou vazbou na předchozí kolo, které panelistům umožňuje nepřímo 
konfrontovat své leckdy se rozcházející názory a též tyto názory měnit, pokud cítí potřebu.3 
 

 
 Využití metody systémové dynamiky k identifikaci klíčových faktorů 
 

Systémová dynamika je metodou komplexní analýzy a simulace složitých  
a dynamických systémů. Lze ji využít pro vytváření koncepčních modelů zkoumaného 
systému (tedy oblastí scénáře), což umožňuje identifikovat klíčové faktory. Může být 
použita:4 
 

• pro vytvoření přehledu výsledků empirického a teoretického výzkumu; 

• pro expertní workshopy jako metoda vizualizace a prezentace při projednávání 
určitého strategického dokumentu. 

 

                                                           
3
 LACHMANOVÁ, Lenka. Metoda Delphi: Principy a zkušenosti s jejím využitím. Přírodovědecká fakulta 

University Karlovy: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. [cit. 12. IV. 2013] Dostupné z: 
http://everest.natur.cuni.cz/akce/socp_diferenciace/3_pruzkum_metoda.html 
4
 RADZICKI, Michael J.; Robert A. TAYLOR, Robert, A. Introduction to System Dynamics: A Systems Approach to 

Understanding Complex Policy Issues. United States Department of Energy. 1997 [cit. 12. IV. 2013] Dostupné z: 
http://www.systemdynamics.org/DL-IntroSysDyn/inside.htm 
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Uvedený postup lze rozdělit do čtyř kroků:5 
 

1. Shromáždí se všechny hnací síly a tlaky se vztahem k oblasti scénáře. Jako nástroje  
v rámci tohoto kroku můžeme využít „brainstorming“ nebo „mind mapping“6. Soupis 
hnacích sil a tlaků nemusí být vyčerpávající – další hnací síly a tlaky mohou být 
doplněny i později. 

2. Zjistí se kauzální vztahy mezi faktory. To se obvykle děje vytvořením tzv. Diagramu 
kauzálních smyček (Causal Loop Diagram, CLD, případně Casual Linkages). V rámci 
tohoto vizualizačního nástroje jsou jednotlivé faktory propojeny šipkami, které 
vyjadřují, že dané dva faktory jsou ve vztahu korelace. Dále se využívají symboly „+“  
a „-“. Ty vyjadřují, zda je korelace kladná či záporná. Ilustrace znázorňuje diagram 
kauzálních smyček zachycující hnací síly a tlaky, které ovlivňují oblast scénáře pro 
hodnocení biodiverzity, v tomto případě indikátor „stav ochrany klíčových stanovišť“. 

3. Kauzální vztahy jsou kvantifikovány buď tím způsobem, že se vyplní matice příčin  
a následků, nebo je každý vztah kvantifikován samostatně. Tento krok odpovídá 
analýze křížovou maticí popsané v následující kapitole. 

4. Jsou vypočítány nepřímé dopady hnacích sil a tlaků na cílový parametr.  
 

Výsledkem je semikvantitativní koncepční model a informace o dopadu jednotlivých 
Hnacích sil a tlaků na cílový parametr. Prostřednictvím těchto informací lze identifikovat 
jednak klíčové faktory, jednak faktory s méně významným dopadem.7 

                                                           
5
 HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 

životního prostředí. Praha: CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7. 2006 [cit. 26. III. 2013] Dostupné z: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/prirucka_ 
pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf 
6
 MindMeister. Meister Labs. [cit. 4. V. 2013] Dostupné z: http://www.mindmeister.com/ 

KRAUS, Josef. Udělejte si mapu myšlenek. Živě. 25. VI. 2012 [cit. 4. V. 2013] Dostupné z: 
http://www.zive.cz/clanky/edraw-mind-map-udelejte-si-mapu-myslenek/sc-3-a-164285/default.aspx 
7
 STERMAN, John. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston; London: 

Irwin/McGraw-Hill, 2000. 
WARREN, Kim. Competitive Strategy Dynamics. Chichester: Wiley, 2002. ISBN 978-0471899495. 
Systems Thinking for Education and Research. ISEE Systems Inc. [cit. 4. V. 2013] 
Dostupné z: http://www.iseesystems.com/softwares/education/stellasoftware.aspx/ 
SyntheSim. Ventana Systems Inc. [cit. 4. V. 2013] Dostupné z: http://www.vensim.com/ 
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Ilustrace: Myšlenková mapa (zde příklad koncipovaný jako struktura powerpointové 
prezentace).8 

 

  
 

Ilustrace: Diagram kauzálních smyček věnovaný tématu klimatické změny9 
 

  

                                                           
8
 Využití metody myšlenkové mapy. Business Info. 20. IX. 2010 [cit. 26. III. 2013] Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-udelat-zapamatovatelnou-prezentaci-2837.html#!&chapter=2 
9
 Causal Loop Diagram of Climate. Water SIS Web. 2008 [cit. 4. V. 2013] 

Dostupné z: http://www.siswebs.org/water/story.php?title=causal_loop_diagram_cld_of_climate 
HOFFMANN, Justin. The Maldives and Rising Sea Levels. ICE Case Studies. 2007 [cit. 4. V. 2013] Dostupné z: 
http://www1.american.edu/ted/ice/maldives.htm 
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Analýza křížovou maticí 
 

Analýza křížovou maticí (Cross Matrix Analysis) je užitečná tím, že snižuje složitost 
vícefaktorového systému, kde je obtížné popsat vzájemné interakce mezi faktory. Všechny 
faktory se sepíší do prvního řádku a prvního sloupce tabulky. Následně se posoudí účinky 
každého faktoru na ostatní faktory. Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím expertního 
semináře. Účastníci společně pro každou kombinaci zhodnotí na dohodnuté stupnici 
(například od 0 do 3, kde 0 znamená nulový dopad a 3 znamená velký dopad (sílu vazby). 

V dalším kroku jsou sečteny hodnoty v jednotlivých řádcích a sloupcích. Součty 
hodnot v řádcích se nazývají aktivní součty, což znamená, že faktor s vysokým součtem 
ovlivňuje ostatní faktory významným způsobem. Naopak součty hodnot ve sloupcích jsou 
tzv. pasivní součty: vysoký pasivní součet znamená, že daný faktor je dobrým indikátorem 
stavu a vývoje systému.10 

 
Ilustrace: Analýza křížovou maticí (vzájemný vliv konkrétních faktorů)11 

 

 
 

                                                           
10

 HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 
životního prostředí. Praha: CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7. 2006 [cit. 26. III. 2013] Dostupné z: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/ 
prirucka_ pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf 
11

 HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 
životního prostředí. Praha: CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7, s. 24 a 41. 2006 [cit. 21. III. 2013] Dostupné 
z: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/prirucka_ 
pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf 
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Zajímavé je srovnání aktivního a pasivního součtu pro každý faktor. Jsou-li oba součty 
stejné, faktor může být z dalších úvah vynechán, protože nesehrává důležitou úlohu ani jako 
hnací síla, ani jako indikátor změny. 
 Do procesu analýzy křížovou maticí je vhodné zapojit co nejvíce expertů  
a institucí, aby bylo možné získat komplexní a variantní výsledky a závěry byly založeny na 
širší diskuzi. Metoda je rovněž flexibilní, tedy ponechává prostor pro dodatečnou úpravu 
výsledků, volbu nových faktorů a podobně. Jakmile jsou identifikovány a analyzovány klíčové 
faktory, vytvoříme na základě jejich kombinací konkrétní scénáře. k tomu použijeme níže 
popsanou metodiku, jejímž cílem je identifikovat vlastnosti a vzájemné závislosti jednotlivých 
klíčových faktorů v rámci oblasti scénáře. otázka zní: které vlastnosti u vybraných parametrů, 
proměnných a událostí mohou nastat? a jsou to ty, které jsou pro náš scénář nejpříznivější? 
odpověď poskytne analýza n-rozměrných nekvantifikovaných komplexů faktorů.12 
 
 Analýza n-rozměrných nekvantifikovaných komplexů faktorů 
 

V této pasáži je věnován prostor komplexu klíčových faktorů, z nichž každý může 
nabývat různé hodnoty (jsou n-rozměrné) a není a priori kvantifikovaný. K takovýmto 
komplexům je možno přistupovat různými metodami. Jednou z metod, kterých lze využít, je 
takzvaná morfologická analýza (morfologická metoda). spočívá v tom, že do matice jsou 
zaneseny všechny faktory a jejich možné či žádoucí hodnoty. Každá dimenze je vymezena 
počtem možných hodnot. Soubor dimenzí a hodnot vytváří matici, kde jakákoliv kombinace 
hodnot napříč všech dimenzí představuje jeden možný stav. Morfologická metoda spojuje 
různorodost technik, nebo praktických procedur. Nyní lze všechny hodnoty kombinovat  
s ostatními. Pracujeme-li s více než třemi faktory a jejich příslušnými hodnotami, začíná být 
tato metoda poměrně komplikovaná. Průkopníkem této metody byl švýcarský badatel Fritz 
Zwicky. Ten konstatoval, že „…v definitivním a skutečném obraze světa vše souvisí se vším  

a nic nemůže být a priori zavrženo jako nepodstatné.“13 
Tento přístup představuje obecnou metodu nekvantifikovaného modelování, metodu 

pro identifikaci a rozbor celé množiny možných vztahů či „konfigurací“ obsažených v určitém 
komplexu problémů. Vyvinul takzvanou Zwickyho krychli Zwickys morphological box)14, 
ilustrující přístup uplatňující se při vyšší míře složitosti. 

 

                                                           
12

 HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 
životního prostředí. Praha: CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7. 2006 [cit. 26. III. 2013] Dostupné z: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/prirucka_ 
pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf 
13

 "Within the final and true world image everything is related to everything, and nothing can be discarded  
a priori as being unimportant." ZWICKY, Fritz. Discovery, Invention, Research through the Morphological 
Approach. Toronto: Macmillian, 1969. 
14

 MATESKI, Mark. How to Generate Alternatives Using Zwicky’s Morphological Box. Red Team Journal. 23. IX. 
2008 [cit. 19. IV. 2013] Dostupné z: 
http://redteamjournal.com/2008/09/how-to-generate-alternatives-using-zwickys-morphological-box/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto). JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Některé aspekty, 
vztahující se k problematice modelování scénářů pohrom. (2013_B_14), ISSN 1805-5656 

 

 
8 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Základní kroky morfologické analýzy jsou obvykle následující: 
 

• Definice a analýza problémů; 

• Identifikace parametrů (rozměrů), tj. Jaké jsou klíčové faktory; 

• Přiřazení příslušných „hodnot“ či stavů z určitého rozmezí každému faktoru (Zwickyho 
krychle,  

• Přezkoumání možné konfigurace z hlediska pravděpodobnosti, proveditelnosti, 
účinnosti, využití či jakýchkoliv jiných aspektů; 

• Shoda ohledně možných kombinací: posouzení křížové konzistence (cross consistency 
assessment) → prostor řešení (solution space); 

• Posouzení alternativ a výběr řešení. 
 
 Každá dimenze je charakterizována nebo specifikována v rámci souboru nezávislých 
hodnot. Všechny dimenze s možnými přidruženými hodnotami vytvářejí multidimenzionální 
matici. Uvnitř matice jsou vyjádřeny všechny možné stavy daného problému. Hodnoty pro 
každou dimenzi konstituují úplný a vzájemně výlučný soubor možností. Každý vektor 
představuje jeden možný výskyt v multidimenzionálním stavovém prostoru.15 
 

                                                           
15

 HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 
životního prostředí. Praha: CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7. 2006 [cit. 26. III. 2013] Dostupné z: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/ 
prirucka_ pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf 
JANOŠEC, Josef. Strategická studia pro bezpečnost a obranu státu (habilitační práce). Brno: Vojenská akademie, 
2004. 
JANOŠEC, Josef. Úvod do problematiky metody scénářů (nepublikovaná studie, vytvořená pro potřeby Centra 
pro sociální a ekonomické strategie). 2012. 
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Ilustrace: Zwickyho krychle rozložená do 2D modelu, úvaha na téma budování krytů 
civilní ochrany ve Švédsku.16 
 

  
 
Zwickyho metoda je užitečná, protože nabízí kombinace řešení a podporuje diskuzi. 

výsledkem této fáze tvorby scénářů je soubor klíčových faktorů, kde každý má různé 
hodnoty. ty pak mohou být kombinovány různými způsoby a na základě tohoto postupu 
vznikají scénáře. 
 
  

                                                           
16

 RITCHEY, Tom. Modeling Complex Socio-Technical Systems using Morphological Analysis. Swedish 
Morphological Society. 2002 [cit. 19. IV. 2013] Dostupné z: http://www.swemorph.com/it-art.html 
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Sestavení scénářů 
 

První tři fáze metodiky tvorby scénářů se běžně uplatňují při jakékoliv identifikaci 
problémů a při analýze faktorů. Čtvrtá fáze se vyskytuje jen u tvorby scénářů. Tato fáze je 
kreativní a inovativní, snaží se využít možností, které jsou k dispozici, nebo nalézt řešení pro 
dosažení žádoucího stavu, například s ohledem na stav životního prostředí, určité oblasti, ale 
i celé společnosti. Scénáře vznikají tak, že jsou vybrány a sestaveny z jakéhosi příčného řezu 
„kuželem scénářů“, jehož výstup směřuje ke zvolenému okamžiku v rámci projekce 
budoucnosti. Proces, kterým jsou scénáře vytvářeny, na sebe může brát různou podobu: od 
popisných slovních postupů až po formalizované, matematické techniky. Kromě toho mnohé 
scénářové techniky vyžadují vytřídění scénářů. I když počet teoreticky možných scénářů je 
velmi vysoký, počet scénářů, které lze smysluplně zpracovat, je omezený. Z praktických 
zkušeností vyplývá, že počet variantních scénářů, které lze vzájemně smysluplně odlišit a je 
možné je dále interpretovat , se pohybuje maximálně kolem čtyř až pěti na jednu oblast 
scénáře. V praxi se při práci se scénáři často vyberou čtyři scénáře podle kategorií uvedených 
v následující tabulce:17 
 

DRUH SCÉNÁŘE 
„Vyčkávací 

taktika“: žádná 
změna politik 

„Progresivní 
řešení“: nová 

opatření 

Scénář 
nejhoršího 

vývoje 

Scénář 
nejlepšího 

vývoje 

VÝCHOZÍ 
LOGIKA 

Žádná nebo jen 
minimální nová 

akce 

Mnoho nových 
možností 

Negativní vývoj 
vnějších faktorů 

Pozitivní vývoj 
vnějších faktorů 

 

                                                           
17

 HÜBENER, Heike; BOCK, Mathias; KUHNHENN, Kai; MENGER, Matthias. Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů 
životního prostředí. Praha: CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7. 2006 [cit. 26. III. 2013] Dostupné z: 
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/ 
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  Využití modelování pro potřeby krizového řízení a krizového plánování 
 
 Krizové řízení a modelování scénářů pohrom 
 

Řízení rizik je vzhledem ke svému zaměření na zajištění připravenosti na předcházení 
a řešení mimořádných událostí a krizových situací velmi náročné na představení si jejich 
možného průběhu a dopadů. Plánování mimořádných a krizových opatření předpokládá 
znalost všech faktorů ovlivňujících jejich použití. Dobrý krizový manažer musí vzít v úvahu 
nejen průběh mimořádné událost nebo krizové situace, ale i možnost vzniku domino efektu, 
prostředí kde se bude mimořádná událost odehrávat, logistické zajištění a další vlastní 
schopnosti a další okolnosti ovlivňující řešení krizových situací. 

Ideálním nástrojem k získání znalostí a zkušeností o možném průběhu mimořádných 
situací je jejich modelování. Správně zpracovaný model scénáře pohrom a dalších rizik 
umožní krizovému managementu nejen připravit vhodná opatření, ale formou cvičení si 
ověřit jejich vhodnost a účinnost. 

 

 
Rámeček: Stěžejní pojmy: „hrozba“ a „riziko“: 
 
Riziko lze chápat jako pravděpodobnost vzniku újmy, tedy ohrožení lidského zdraví 

a životů, životního prostředí, majetkových a kulturních hodnot (lze si zde představit stupnici 
od 0 do 100 %). S rizikem jsou těsně spjaty dva pojmy: 1) Pojem neurčitého výsledku,  
o němž se implicitně uvažuje ve všech definicích rizika: výsledek musí být nejistý. Pokud 
chceme hovořit o riziku, musí existovat alespoň dvě varianty řešení. Víme-li s jistotou, že 
dojde například ke ztrátě, nelze hovořit o riziku. 2) Alespoň jeden z možných výsledků je 
nežádoucí. 

 
Hrozbou se v nejobecnějším smyslu slova rozumí jakýkoli fenomén, který disponuje 

schopností poškodit zájmy konkrétního subjektu (lze si ho představit jako rozdíl mezi čísla  
1 a 0, hrozba buďto je nebo není).  

 

 
Ke stanovení pravděpodobnosti, vyčíslení škod či stanovení zranitelnosti existuje řada 

nástrojů, metod analýzy rizik (viz níže). Neustále je však potřeba pamatovat, že hrozba či 
riziko není jenom „číslo“, ale je třeba si za ním třeba představit konkrétní scénář.18 
                                                           
18

 STUCHLÁ, Kateřina. Analýza rizik v havarijním plánování. Sborník přednášek z konference Bezpečnost  
v chemickém průmyslu. Ústí nad Labem, 19. 20. IX. 2005, s. 283-287. 2005 [cit. 2. V. 2013] Dostupné z: 
http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/publikace/017analyza_r_VHP.pdf 
PROCHÁZKOVÁ, Dana. Seznam – Přehled metodik pro analýzu rizik. Ministerstvo vnitra České republiky, 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2004 (č. j.: PO-58-7/PLA-2004). 2004 [cit. 
2. V. 2013] Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/seznam-prehled-metodik-pro-analyzu-rizik 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) . 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Pokud jsou zdroje na protiopatření 

omezené (a to jsou skoro vždy), je třeba zvážit, 
jak je použít. Ke slovu přichází proměnné veličiny 
jako je „ničivost“ a „pravděpodobnost“ (četnost 
výskytu). 

 
Pokud existuje vysoce ničivá hrozba  

a zároveň vysoká míra rizika toho, že se 
uskuteční, je třeba investovat do jejího omezení 
nebo zničení. Ale jen málokdy je situace tak 
jednoduchá.  

 
Mnohem častější jsou hrozby sice velmi ničivé, ale zároveň málo pravděpodobné 

(např. teroristický útok za použití jaderných technologií), nebo velmi časté, ale relativně málo 
ničivé (například extremistická propaganda na Internetu). Investice a opatření jsou tak 
zpravidla široce rozprostřena a vrcholní představitelé konkrétní země nebo bezpečnostní 
složky musí zvážit, kam své síly a prostředky nasměrovat.19 

 

 

                                                           
19

 TULARAM, Gurudeo, Anand; ATTILI, Gowri, Sameera. Importance of Risk Analysis and Management – The 
Case of Australian Real Estate Market. INTECH Open. 12. XII. 2012. 
[cit. 2. V. 2013] Dostupné z: http://www.intechopen.com/books/risk-management-current-issues-and-
challenges/importance-of-risk-analysis-and-management-the-case-of-australian-real-estate-market 
BANAITIENE, Nerija a kolektiv. Risk Management - Current Issues and Challenges. Rijeka: Intech, 2012. ISBN 
978-953-51-0747-7. [cit. 7. V. 2013] Dostupné z:  
http://www.intechopen.com/books/how-to-link/risk-management-current-issues-and-challenges 
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 Analýza rizika 
 
Výrazem analýza rizika se označuje ve své podstatě multikriteriální hodnocení 

parametrů okolí (v tomto případě okolí chráněného zájmu). Obecně lze metody analýzy rizik 
rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 
 

• Princip kvantitativní analýzy rizik je založen na dvou základních krocích, tedy 
pravděpodobnosti výskytu jevu (hrozby) a pravděpodobnosti (rizikem) ztráty. 
Nevýhodou tohoto přístupu jsou relativní hodnoty pravděpodobnosti, se kterými tyto 
metody pracují. Jedná se zejména o kombinaci nespolehlivosti vstupních dat  
a špatnou kontroly přijatých opatření.20 

• Kvalitativní analýzy rizik jsou hojněji využívány ke stanovení priorit mezi riziky. 
Pracují s daty o následcích a ztrátách užitné hodnoty. K tomuto vyjádření často 
využívají indexů. Stěžejní je v této souvislosti stanovení zranitelnosti nebo míry 
ohrožení. 

 
 Jedním z kritérií výběru vhodné metody analýzy rizik je rovněž dostupnost dat, které 
metoda využívá. Data pro analýzu rizik jsou získávána širokou škálou způsobů, počínaje 
složitým modelováním či simulacemi v reálných podmínkách, laboratořích nebo počítačích, 
až po jednodušší indexové metody.  

Analýza rizik je nezbytná pro stanovení přijatelného i nepřijatelného rizika. Existuje 
řada nástrojů analýzy rizik. Řešitelé musí stále pamatovat na to, za jakým účelem je 
konkrétní analýza rizik zpracovávána. Určité metody jsou vhodné, bude-li prováděna analýza 
pro vnitřní potřebu podniků (odhad ekonomických ztrát pro případ havárií nebo pro 
stanovení bezpečnosti provozů ve vztahu k řízení rizik v podniku). Jiné metody budou 
použity, budou-li analyzována rizika ve vztahu k procesům EIA21 (Environmental Impact 
Assessment; posuzování vlivů činností na životní prostředí) nebo ERA22 (Ecological Risk 

                                                           
20

 STUCHLÁ, Kateřina. Analýza rizik v havarijním plánování. Sborník přednášek z konference Bezpečnost  
v chemickém průmyslu. Ústí nad Labem, 19. 20. IX. 2005, s. 283 až 287. 2005  
[cit. 2. V. 2013] Dostupné z: http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/publikace/017analyza_r_VHP.pdf 
PROCHÁZKOVÁ, Dana. Seznam – Přehled metodik pro analýzu rizik. Ministerstvo vnitra České republiky, 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2004 (č. j.: PO-58-7/PLA-2004). 2004 [cit. 
2. V. 2013] Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/seznam-prehled-metodik-pro-analyzu-rizik 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
21

 Informační systém EIA. CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. [cit. 7. V. 2013] Dostupné z: 
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr 
22

 Environmental Risk Assessment. International Council on Mining and Metals. [cit. 7. V. 2013] Dostupné z: 
https://www.icmm.com/page/55522/environmental-risk-assessment 
The OECD Environmental Risk Assessment Toolkit: Tools for Environmental Risk Assessment and Management. 
Organisation for Economic Co-operation and Development. [cit. 7. V. 2013] 
Dostupné z: http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/theoecdenvironmentalriskassess 
menttoolkittoolsforenvironmentalriskassessmentandmanagement.htm 
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Assessment; hodnocení dlouhodobých účinků nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků v životním prostředí).  

V mezinárodním měřítku je běžné používání nástrojů jakými jsou norma ISO/IEC 
17799:200523 či SEVESO Directive 91/692/EEC.24 V České republice existuje Metodický pokyn 
Ministerstva životního prostředí k hodnocení rizik č. j. 1138/OER/94 a několik dalších 
nezávazných předpisů25, které však nejsou provázané a nepokrývají problematiku jako celek. 
 
 Analýza rizika a havarijní plánování 
 

Havarijní plánování je nástrojem pro připravenost určitého prostředí na daná rizika, 
jehož cílem je poznat existující rizika a zvýšit povědomí o rizicích na daném území, 
minimalizovat škodlivé účinky mimořádné události na životy a zdraví osob, životní prostředí, 
hospodářská zvířata, majetkové a kulturní hodnoty, respektive stanovit opatření k odvrácení 
nebo omezení účinků mimořádné události (krizové situace) a způsob odstranění následků. 

Přestože v havarijních plánech jsou v ideálním případě vypracovávány různé scénáře 
(varianty) mimořádných událostí, je stále potřeba pamatovat, že analýza rizika je pouze 
prognózou. Obvykle nelze postihnout všechny varianty, které mohou v realitě nastat. Mění 
se například chování lidí, množství uniklé nebezpečné látky, meteorologické podmínky, 
sezónní podmínky a podobně. Proto je důležité, aby havarijní plány dávaly prostor pro 
improvizaci a pro tyto účely obsahovaly nástroje pro rozhodování.  

Nezbytnou součástí analýz souvisejících s havarijním plánováním je identifikace 
zdrojů rizika a jejich klasifikace či prioritizace. Analýza pak poskytuje možnost přijímat 
opatření k předcházení vzniku nebo omezení důsledků mimořádných událostí. Není-li možné 
(respektive nedokážeme-li) riziko identifikovat, nejsme schopni jej analyzovat, kvantifikovat 
a účinně se proti němu bránit. 

V procesech havarijního plánování se lze často setkávat s analýzami rizika, které byly 
prováděny pro účely havarijních plánů objektových, tedy s analýzami rizika ve vztahu  
k provozovatelům, kteří jsou např. zařazeni do skupiny B nebo A, podle zákona o prevenci 
závažných havárií.26 Tito provozovatelé jsou podle zákona povinni v rámci zpracování 
bezpečnostní dokumentace provést analýzu a hodnocení rizik závažné havárie, tj. 
identifikovat zdroje rizik, určit příčiny a možné scénáře, které mohou v závažnou havárii 
vyústit, odhadnout dopady scénářů, odhadnout pravdě-podobnost scénářů, provést ocenění 
rizik a hodnocení přijatelnosti a v neposlední řadě navrhnout opatření ke snížení rizik. 
Takováto analýza rizik je prováděna pro účely řízení rizik na úrovni podniků a je vstupním 
přezkoumáním v rámci systému řízení prevence závažných havárií. Volba metod probíhá 
s ohledem na cíl, tedy na „vnitřní“ bezpečnost provozů, hledá příčiny vzniku havarijních stavů 
a na jejich základě se rozhoduje pro přijímání preventivních či nápravných opatření.  

                                                           
23

 ISO/IEC 17799:2005. ISO.org. [cit. 14. IV. 2013] 
Dostupné z: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=39612 
24

 Chemical Accidents (Seveso II): Implementation. European Commission: Environment. 17. IV. 2013. 
[cit. 7. V. 2013] Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/seveso/implementation.htm 
25

 PROCHÁZKOVÁ, Dana. Metodiky hodnocení rizik. Výzkumný ústav bezpečnosti práce. 1. IV. 2004. 
[cit. 7. V. 2013] Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/citarna/clanky/rizeni_bozp/hodnoceni_rizik040331.html 
26

 Právní rámec prevence závažných havárií. Ministerstvo životního prostředí. [cit. 7. V. 2013] Dostupné z: 
http://www.mzp.cz/cz/pravni_ramec_havarii 
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V návaznosti na analýzy rizikovosti provozů, které jsou zařazeni do skupiny B, 
zpracovávány vnější havarijní plány.27 V tomto případě se již nejedná o objektový havarijní 
plán, ale o havarijní plán územní – zóny havarijního plánování. Vnější havarijní plán 
vykazuje především preventivní a přípravný charakter, slouží k identifikaci možných rizik, 
stanovuje dosahy havarijních účinků a plánuje opatření k odvrácení nebo omezení účinků 
havárií a způsob odstranění následků havárií. Cílem tohoto typu havarijního plánu je zajištění 
tzv. bezpečného prostředí občanů, tedy ochrany životů a zdraví obyvatelstva, životního 
prostředí a zvířat, majetkových a kulturních hodnot na určeném území.  

Jak již bylo uvedeno výše, havarijní plánování je především nástrojem prevence 
a připravenosti. K minimalizaci vzniku rizika je možné přijímat řadu preventivních opatření.28 
Mezi způsoby, kterými lze snížit nebo odstranit riziko patří odstraněním zdroje nebezpečí, 
ochrana či odstranění cílového systému nebo vytváření bariér zabraňujících rozvoji scénáře. 
V tomto směru sehrává významnou úlohu komunikace s veřejností o rizicích a o schématech 
žádoucího chování. 
 

Metodiky hodnocení rizik 
 

Hodnocení rizik (v rámci „řízení rizik“ či „řízení bezpečnosti“) je integrální součástí 
aktivit, zaměřených na ochranu základních zájmů státu (ochranu životů a zdraví osob, 
majetku, životního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a aktuálně v poslední době ochraně 
kritické infrastruktury).29 

Hodnocení rizik je možné důsledně provádět zpravidla pouze na základě konkrétních, 
pravdivých a ověřených podkladů (ve vztahu ke konkrétní živelní pohromě, nehodě, havárii, 
útoku atd.), které se vztahují k určitému definovanému prostoru (území) a času. 

Proto je třeba používat otestovaný soubor kritérií, který zaručuje objektivitu, 
nezávislost a nezaujatost hodnocení. V řadě případů jsou posuzované problémy komplexní 

                                                           
27

 Například viz: Prevence závažných havárií. Středočeský kraj. [cit. 7. V. 2013] Dostupné z: http://www.kr-
stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/prevence-zavaznych-havarii/ 
28

 STUCHLÁ, Kateřina. Analýza rizik v havarijním plánování. Sborník přednášek z konference Bezpečnost  
v chemickém průmyslu. Ústí nad Labem, 19. 20. IX. 2005, s. 283-287. 2005 [cit. 2. V. 2013] Dostupné z: 
http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/publikace/017analyza_r_VHP.pdf 
PROCHÁZKOVÁ, Dana. Seznam – Přehled metodik pro analýzu rizik. Ministerstvo vnitra České republiky, 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2004 (č. j.: PO-58-7/PLA-2004). 2004 [cit. 
2. V. 2013] Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/seznam-prehled-metodik-pro-analyzu-rizik 
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
29

 PROCHÁZKOVÁ, Dana. Seznam – Přehled metodik pro analýzu rizik. Ministerstvo vnitra České republiky, 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2004 (č. j.: PO-58-7/PLA-2004). 2004 [cit. 
2. V. 2013]  
Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/seznam-prehled-metodik-pro-analyzu-rizik 
GOLOMBIOWSKI, M. Analýza rizik v bankovním sektoru (diplomová práce). Universita Pardubice. 2010 
[cit. 2. V. 2013] Dostupné z: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/36949/1/GolombiowskiM 
_Analyza%20rizik_PL_2010.pdf 
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nebo vykazují mnoho nejistot a neurčitostí, což znamená, že je třeba použít vícekriteriální 
expertní metody. 

Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti vzniku živelních pohrom, nehod, havárií, útoků 
apod. na jedné straně a kvality, vypovídací schopnosti a homogenity dostupných datových 
souborů na straně druhé, nelze vypracovat žádné jednoduché pokyny pro stanovení rizik. 
Vždy je třeba nejprve provést odborné posouzení vstupních dat; požadavků a předpokladů 
určité metodiky respektive konkrétního cíle analýzy a hodnocení rizik a na základě tohoto 
posouzení provést výběr vhodného postupu. Výběr vhodné metodiky určení rizik do nemalé 
míry závisí na tom, zda: 
 

• známe nebo můžeme stanovit rozložení živelních pohrom, průmyslových havárií, 
úmyslných útoků, výpadků energií apod. v prostoru a v čase lze spočítat četnostní 
jejich rozložení či dopad pro určité území a zvolený časový interval, dále vypočítat  
a zmapovat ohrožení; 

• známe nebo můžeme stanovit rozložení dopadů živelných pohrom, nehod, havárií, 
útoků apod., v rozsahu, pro kterém lze stanovit scénáře dopadů ve variantním 
provedení včetně pravděpodobnosti jejich výskytu. 

 
Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici řada metodik  

a v dnešní době i softwarových nástrojů. Ty jsou založeny na fyzikálních modelech, které 
jsou jednodušší či složitější, což pochopitelně předurčuje lepší či horší správnost  
a spolehlivost výsledků. Přitom je třeba konstatovat, že většina metodik pro stanovení rizik 
předpokládá absolutní bezchybnost projektu a omezuje se jen (nebo téměř výhradně) na 
kontrolu jeho dodržení včetně procesu a činnosti obsluhy. Každá metoda analýzy rizik je 
pouze pomocným nástrojem a inteligence člověka zůstává nezastupitelná. 
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Základní metody pro stanovení rizik30 
 

Metod analýzy rizik existuje celá řada. Je však potřeba pamatovat, že neexistuje 
univerzální nástroj pro analýzu rizika a konkrétní metody vykazují své limity použití. Pro 
účely analýzy rizik území jsou v podmínkách České republiky nejčastěji používány indexové 
metody skórování rizika. Ty zohledňují jak pravděpodobnost vzniku mimořádné události, tak 
odhadují jí způsobené škody. 

 
Index Method Model („model indexových metod“31) je relativně nenáročný na 

vstupní data. Umožňuje totiž hodnotiteli „sčítat“ zdánlivě nesouvisející parametry. Výstupy 
těchto metod jsou indexy, které ovšem mohou mít relativní hodnoty a které je třeba 
aplikovat a pro využití nevytrhávat z kontextu. Obecně existuje řada způsobů jak jednotlivým 
parametrům přiřazovat indexy a váhu. Výstupem každé z těchto metodik je stanovení priorit 
rizik na analyzovaném území s cílem vytipovat ta, která jsou pro chráněný zájem (území, 
instituci atd.) nejzávažnější (a následně je analyzovat podrobněji) – viz obr. 
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 MIKA, Otakar, J.; KAPOUN, Michal. Analýzy rizika a chemická bezpečnost. Informační zpravodaj  Institutu 
ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. 2007, 2. [cit. 25. V. 2013] 
Dostupné z: http://www.ioolb.cz/docs/publikace/ifzp207.pdf 
Postup a metody analýzy rizik. Business Info. [cit. 14. IV. 2013] Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rizeni-rizik/postup-a-metody-analyzy-rizik/1001617/42741/ 
31

 HAN, Zhu-Yang; WENG, Wen, Guo, Comparison Study on Qualitative and Quantitative Risk Assessment 
Methods for Urban Natural Gas Pipeline Network. Journal of Hazardous Materials, 2011, No. 1–2, s. 509 až 518. 
[cit. 13. V. 2013] 
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389411002688 
LU, Hao; WANG, Mingyang; YANG, Baohuai; RONG, Xiaoli. Study on the Application of the Kent Index Method 
on the Risk Assessment of Disastrous Accidents in Subway Engineering. The Scientific World Journal. 2013 [cit. 
2. V. 2013] Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/360705/ 
STUCHLÁ, Kateřina. Analýza rizik v havarijním plánování. Sborník přednášek z konference Bezpečnost  
v chemickém průmyslu. Ústí nad Labem, 19. 20. IX. 2005, s. 283 až 287. 2005 
[cit. 2. V. 2013] Dostupné z: http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/publikace/017analyza_r_VHP.pdf 
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Každá z existujících metod pro stanovení rizik, včetně těch dále uvedených, byla 
generována pro určitý specifický problém, a proto jednotlivá paradigma nejsou vzájemně 
porovnatelná. Charakteristika některých obvykle používaných postupů pro stanovení rizik je 
následující (s ohledem na skutečnost, že se jedná o postupy, přejímané z angloamerického 
prostředí, je nejprve použit původní termín a až následně jeho překlad do češtiny): 
 

What – If Analysis („co se stane když“): Analýza toho, co se stane když, je postup na 
hledání možných dopadů vybraných provozních situací. V podstatě se jedná o spontánní 
diskusi a hledání nápadů, ve které skupina osob dobře obeznámených s určitou 
problematikou klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možném vývoji. Není to vnitřně 
strukturovaná technika jako některé jiné (například HAZOP a FMEA – viz níže). Namísto toho 
po analytikovi požaduje, aby přizpůsobil základní koncept šetření určitému účelu.32 Jedná se 
zřejmě o nejobecnější metodu, používanou v případech, ve kterých je třeba začít zcela od 
začátku, tedy od hledání možných dopadů v daném konkrétním území. Nemusí zde existovat 
žádné omezení, co se týče fantazie a možných situací. V praxi je tato metoda často používána 
v téměř každém stádiu života procesu a těší se dobré pověsti. Metoda povzbuzuje tým 
hledající zdroje rizika v přemýšlení nad otázkami typu: 

 

• Co se stane, když konkrétní území postihne větší povodeň? 

• Co se stane, když konkrétní území postihne velké zemětřesení? 

• Co nastane, když v konkrétním území nastane dlouhodobý výpadek elektřiny? 

• Co se stane, když operátor otevře ventil A místo ventilu B? 
 

Neutrální zapisovatel (člen expertního týmu) obvykle zaznamenává všechny otázky. 
Potom jsou otázky rozděleny podle jednotlivých zkoumaných oblastí (vztahujících se obvykle 
k příslušným dopadům), jako jsou komplexní bezpečnost, lidská bezpečnost, energetická 
bezpečnost, požární bezpečnost nebo bezpečnost personálu. Každá oblast je následně 
zkoumána jedním nebo více odborníky. Otázky jsou formulovány na základě zkušeností  
a aplikovány na existující nákresy a popisy procesů.  

Do procesu zkoumání problémů lze zahrnovat i rozhovory s personálem, který není 
zastoupen v týmu pro hodnocení zdrojů rizika (nežádoucích dopadů). Není stanoven žádný 
pevný vzor nebo pořadí pro takové otázky, ledaže by vedoucí týmu provedl logické rozdělení 
procesu do funkčních částí. Otázky se mohou týkat jakýchkoli zvláštních podmínek 
vztahujících se k procesu, tedy nejen selhání komponent nebo odchylek procesu. 

Účelem analýzy tohoto typu je identifikovat zdroje nebezpečné situace nebo určité 
události, které mohou způsobit nežádoucí dopady. Tým nejprve odhaluje možné nežádoucí 
eventuality, jejich dopady a existující bezpečnostní opatření, poté navrhuje alternativy na 
snížení rizika. 

Metoda vyžaduje základní porozumění účelu procesu a schopnost rozumově 
kombinovat možné odchylky od zamýšleného účelu, které mohou vést k nehodě. Pokud jsou 
experti, kteří metodu použijí, zkušení, je to účinná procedura. Jinak ale budou její výsledky 
pravděpodobně neúplné. 
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 What-If Analysis. Northern Illinois University. [cit. 14. IV. 2013] 
Dostupné z: http://www.ceet.niu.edu/tech/asse/tech482/what_if_analysis.doc 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto). JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Některé aspekty, 
vztahující se k problematice modelování scénářů pohrom. (2013_B_14), ISSN 1805-5656 

 

 
19 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Check List (kontrolní seznam): Kontrolní seznam je postup založený na systematické 
kontrole plnění předem stanovených podmínek a opatření, Seznamy kontrolních otázek 
(checklists) jsou zpravidla generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného 
systému nebo činností, které souvisejí se systémem a potencionálními dopady, selháním 
prvků systému a vznikem škod. Jejich struktura se může měnit od jednoduchého seznamu až 
po složitý formulář, který umožňuje zahrnout různou relativní důležitost parametru (váhu)  
v rámci daného souboru.33 

 
Safety Audit (bezpečnostní kontrola): Jedná se o postup, hledající rizikové situace  

a navržení opatření na zvýšení bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání 
potencionálně možné nehody nebo provozního problému, který se může objevit  
v posuzovaném systému. Formálně je používán připravený seznam otázek a matice pro 
skórování rizik.34 

 
Quantitative Risk Analysis Process, QRA (analýza kvantitativních rizik procesu): 

Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu 
četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo provoz systému. Jedná se o koncept, který 
rozšiřuje kvalitativní (zpravidla slovní) metody hodnocení rizik o číselné hodnoty. Algoritmus 
využívá kombinaci (propojení) s jinými známými koncepty a směřuje k zavedení kriterií pro 
rozhodovací proces, potřebnou strategií a programy k efektivnímu zvládání (řízení) rizika. 
Tento přístup obvykle vyžaduje náročnou databázi a počítačovou podporu.35 
 

Preliminary Hazard Analysis, PHA (předběžná analýza ohrožení nebo kvantifikace 
zdrojů rizik): Jedná se o postup na vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, 
jejich příčin a dopadů a na jejich zařazení do kategorií dle předem stanovených kritérií. 
Koncept ve své podstatě představuje soubor různých technik, vhodných pro posouzení rizika. 
V souhrnu se nejčastěji pod touto zkratkou jedná o techniky (nebo jejich kombinace) 
uvedené ve třech následujících odstavcích. 

 
Hazard Operation Process, HAZOP (analýza ohrožení a provozuschopnosti): Jedná se 

o postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik. 
Jedná se přitom o týmovou expertní mnohaoborovou metodu. Hlavním cílem analýzy je 
identifikace scénářů potencionálního rizika. Experti pracují na společném zasedání formou 
brainstormingu. Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní schopnosti systému 
(operability problems). Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté 
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 Některé seznamy jsou koncipovány ex-post (něco se stalo), jiné apriori (aby se něčemu předešlo).  
Check List for Crisis Management Planning. Association of Corporate Counsel.  
[cit. 25. V. 2013] Dostupné z: 
http://www.acc.com/vl/public/quickreference/loader.cfm?csmodule=security/getfile&pageid=16744 
Understanding Crisis Management. Q Finance. [cit. 25. V. 2013] Dostupné z: 
http://www.qfinance.com/operations-management-checklists/understanding-crisis-management 
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 What Are Safety Audit? The Society of Accredited Safety Auditors. [cit. 14. IV. 2013] Dostupné z: 
http://www.sasa.org.hk/audit.htm 
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 Quantitative Risk Analysis Process. Robust PM. [cit. 2. V. 2013] Dostupné z: 
http://www.robustpm.com/processes/tech_enabled/process_quant_risk_analysis.aspx 
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vodící výrazy (guidewords). Identifikované neplánované nebo nepřijatelné dopady jsou 
obvykle formulovány v závěrečném doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu.36 
 

Failure Mode and Effect Analysis, FMEA (analýza selhání a jejich dopadů): Jedná se 
o postup založený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, který umožňuje hledání 
dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání zařízení. 
Metoda slouží ke kontrole jednotlivých prvků projektového návrhu systému a jeho provozu. 
Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde se předpokládá kvantitativní přístup řešení. 
Využívá se především pro vážná rizika a zdůvodněné případy. Metoda vyžaduje aplikaci 
počítačové techniky, speciální výpočetní program, náročnou a cíleně zaměřenou databázi.37 
 

Fault Tree Analysis, FTA (analýza stromu poruch): Jedná se o postup založený na 
systematickém zpětném rozboru událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést  
k vybrané vrcholové události. Tato metoda může být označena jako graficko-analytická či 
graficko-statistická. Názorné zobrazení stromu poruch představuje rozvětvený graf  
s dohodnutou symbolikou a popisem. Hlavním cílem analýzy metodou stromu poruch je 
posoudit pravděpodobnost vrcholové události s využitím analytických nebo statistických 
metod. Proces dedukce určuje různé kombinace poruch a lidských chyb, které mohou 
způsobit výskyt specifikované nežádoucí události na vrcholu.38 
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 Failure Modes and Effects Analysis. Institute for Healthcare Improvement, 2004. [cit. 6. V. 2013]  
Dostupné z: http://medqi.bsd.uchicago.edu/documents/FailureModesandEffectsAnalysis_FMEA_1.pdf 
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 Probabilistic Safety Assessment: An Analytical Tool for Assessing Nuclear Safety. Boğaziçi Üniversitesi. 
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Ilustrace: Struktura stromu: Příčiny a dopady nezaměstnanosti.39 
 

 
 
Ilustrace: Struktura stromu: Příčiny a dopady neúspěchů ve studiu.40 
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Ilustrace: Struktura stromu: Příčiny a dopady nerovnosti studijích výsledků.41 
 

 
 
Fuzzy Set and Verbal Verdict Metod – FL-VV (metoda mlhavé logiky verbálních 

výroků): Metoda je založena na jazykové proměnné. Jedná se o multikriteriální metodu 
rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, mlhavého typu. Může být aplikována v různých 
obměnách, jednak samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice v pomocných 
bodech, namísto standardní verbálně-numerické stupnice v relativních jednotkách, tedy ve 
spojení s metodou totálních ukazatelů kvality prostředí42 (možnost uplatnění axiomatické 
teorie kardinálního užitku). Umožňuje aplikaci jednotlivcem i kolektivem.43 
 

Event Tree Analysis, ETA (analýza stromu událostí): Tento postup sleduje průběh 
procesu od iniciační události přes konstruování události vždy na základě dvou možností  
– příznivé a nepříznivé. Jedná se o graficko-statistickou metodu. Názorné zobrazení 
systémového stromu událostí představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou  
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a popisem. Znázorňuje všechny události, které se v posuzovaném systému mohou 
vyskytnout. Podle toho jak počet událostí narůstá, se výsledný graf postupně rozvětvuje jako 
větve stromu. Ilustrace znázorňuje úvahu ohledně možné havárie letadla:44 
 

 
 

Human Reliability Analysis – HRA (analýza lidské spolehlivosti): Jedná se o postup 
na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt živelných pohrom, nehod, havárií, útoků apod. 
či některých jejich dopadů. Koncept směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru 
(human factor) a lidské chyby (human error). Ve své podstatě přísluší do zastřešující 
kategorie konceptu předběžného posouzení. Postup zahrnuje přístupy jak mikroergonomické 
(vztah „člověk – stroj“) tak makroergonomic-ké (vztah „člověk – technologie“). Analýza 
vykazuje těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska 
bezpečnosti práce. Uplatnění této metody tvoří integrovaný problém bezpečnosti provozu  
a lidského faktoru v mezních situacích různých scénářů. Může být užita paralelně s další 
metodou analýzy rizika.45 
 

Causes and Consequences Analysis – CCA (analýza příčin a dopadů): Jedná se  
o „průnik“ analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. Největší předností metody 
tohoto typu je její použití jako komunikačního prostředku: diagram příčin a dopadů 
zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich základními 
příčinami. Protože grafická forma, jež kombinuje jak strom poruch (strom problémů), tak 
strom událostí do stejného diagramu, může být hodně detailní, užívá se tato technika 
obvykle nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných nehod je poměrně 
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jednoduchá. Jak už napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadů je odhalit základní 
příčiny a dopady možných nehod. Analýza vytváří diagramy s nehodovými sekvencemi  
a kvalitativními popisy možných koncových stavů nehod.46 

 
Relative Ranking – RR (relativní klasifikace): Jedná se ve skutečnosti spíše  

o analytickou strategii, než o jednoduchou dobře definovanou analytickou metodu. Strategie 
umožňuje analytikům porovnat vlastnosti několika procesů nebo činností  
a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik nebezpečné charakteristiky, že to 
analytiky opravňuje k další podrobnější studii. Relativní klasifikace může být použita rovněž 
pro srovnání několika návrhů umístění procesu nebo zařízení a zajistit tak informaci o tom, 
která z alternativ je nejlepší nebo méně nebezpečná. Tato porovnání jsou založena na 
číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň významnosti každého zdroje 
rizika.47 
 

  
 

Probabilistic Safety Assessment – PSA (metoda pravděpodobnostního hodnocení): 
Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných částí k celkové zranitelnosti celého 
systému. Tato technologie se používá například k modelování scénářů hypotetických 
jaderných havárií, které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četnosti takových havárií. 
Metodika pak v takovém případě sestává z následujících částí: pochopení systému jaderného 
zařízení; shromáždění relevantních dat o chování tohoto systému při provozu; identifikace 
iniciačních událostí a stavů poškození jaderného zařízení; modelování systémů a řetězců 
událostí pomocí metodiky založené na logickém stromu; hodnocení vztahů mezi událostmi  
a lidskými činnostmi; vytvoření databáze dokumentující spolehlivost systémů a jejich 
komponent.48 
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SWOT analýza49 
 

Cílem SWOT analýzy je určit silné a slabé stránky konkrétního aktéra z hlediska jeho 
předností a nedostatků (nyní a v určitém časovém odstupu). Zkratka znamená: 
 

• Strengths (S): Přednosti, silné stránky organizace (instituce, firmy). Může se jednat  
o pozitivní vnitřní podmínky, které umožńují získat převahu nad konkurencí. 
Například dobrá poloha systému, možnost získat výhodně vstupy do výroby, 
kvalifikovaní pracovníci atd. 

• Weaknesses (W): Nedostatky, slabé stránky organizace (instituce, firmy). Může se 
jednat o negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší produktivnosti 
efektivnosti firmy – například problémy se získáním vstupů, morálně zaostalé stroje, 
nekvalifikovaní zaměstnanci atd. 

• Opportunities (O): Příležitosti nacházející se ve vnějším prostředí. Může se jednat  
o jsou současné nebo budoucí příznivé podmínky ve výrobě, prodeji, možnosti získání 
vstupů za příznivých podmínek, nové technologie, možnosti prodeje v zahraničí aj. 

• Threats (T): Hrozby pocházející z vnějšího prostředí. Může se jednat  
o nepříznivé vyhlídky z hlediska získávání vstupů, problémy s prodejem, pokles počtu 
nebo kupní síly zákazníků atd. 

 

Silná místa: STRENGTS (S)  Slabá místa: WEAKNESSES (W)  
  

 

• Co umíte lépe než ostatní? 

• Jakými jedinečnými vlastnostmi nebo 
dovednostmi disponujete? 

• Co okolí hodnotí jako vaše silné 
stránky? 
 

 

• Co umí ostatní lépe než vy? 

• V jakých oblastech se můžete zlepšit? 

• Co okolí hodnotí jako vaše slabé 
stránky? 

  

Příležitosti: OPPORTUNITIES (O)  Hrozby: THREATS (T)  
  

 

• Jaké trendy nebo změny podmínek 
vás mohou pozitivně ovlivnit?  

 

• Jaké trendy nebo změny podmínek 
vás mohou negativně ovlivnit? 

• Jaké vaše slabiny může využít 
konkurence? 

• Můžete narazit na své finanční limity?  
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 PEST analýza 
 
 I v případě PEST analýzy (někdy chápanou šířeji, jako PESTLE analýza) se jedná  
o zkratku slov z angličtiny. Jednotlivá písmena představují faktory, které je třeba vzít do 
úvahy a které se mohou odrazit na konkrétním prostředí v současnosti nebo v určitém 
časovém výhledu. Jejich význam bude zřejmě nejvhodnější přímo ilustrovat prostřednictvím 
tabulky: 
 

Politické faktory: POLITICAL FACTORS (P) 
Hospodářské faktory:  

ECONOMIC FACTORS (E) 

  

 

• Vládní forma a její stabilita. 

• Daňové zatížení. 

• Trendy v oblastide/regulace. 

• Míra korupce. 

 

• Fáze ekonomického cyklu a celková 
důvěra v ekonomickou budoucnost. 

• Dopady globalizace. 

• Cena za práci. 

• Změny v hospodářském prostředí. 

• Inflace, úroková míra, fungování trhu 
s cennými papíry. 
 

  

Společenské faktory: SOCIAL FACTORS (S) 
Technologické faktory: 

TECHNOLOGICAL FACTORS (T) 

  

 

• Růst populace. 

• Zdravotní stav, vzdělanost  
a společenská mobilita populace. 

• Změny v životním stylu a 
preferencích. 

• Role médií, etiky a reklamy.  

 

• Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

• Dopad na nově zaváděné 
technologie. 

• Dopad na transfer technologií.  

• Financování výzkumu. 

• Míra ochrany duševního vlastnictví. 
 

  

Právní faktory: LEGAL FACTORS (L) 
Faktory pro oblast životního prostředí: 

ENVIRONMENTAL FACTORS (E) 

  

 

• Právní rámec, včetně rámce pro 
podnikání, zdravotní péče atd. 

• Ochrana spotřebitele/zákazníka. 
 

 

• Počasí a jeho trendy.  

 


