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Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku posuzování spolehlivosti 
operátora při obsluze CNC laseru Adige LaserTube 8. Cílem této práce bylo provést 
odbornou rešerši literatury, která se týká problematiky posuzování spolehlivosti 
lidského činitele. Na základě zpracování analýzy bylo cílem zvolit vhodnou metodu 
pro identifikaci a hodnocení rizik na daném pracovišti a následně provést posouzení 
spolehlivosti operátora. Cílem praktické části je navrhnout vhodná opatření pro 
zvýšení spolehlivosti operátora.
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Ú

Vhodně vybranou a korektně zpracovanou analýzou z hlediska hodnocení 
lidského činitele lze v pracovním systému nalézt slabé články, které 

mohou vést k selhání lidského faktoru. Je tedy nadmíru důležité zohlednit na stejné 
úrovni organizační faktory a osobnostní determinanty.

Jednu ze stěžejních analýz spolehlivost lidského činitele v pracovním procesu dnes 
bezesporu tvoří posouzení spolehlivosti systému člověk – stroj, tedy správnost 
prováděných úkonů, úrovně uživatelského prostředí, tj. interface, spolehlivost 
obslužného personálu i dokonalost a vhodnost stanovených provozních předpisů. 
Doposud byly pro danou oblast využívány zejména kategorizační techniky, ovšem 

jejich nedostatečně přesným výstupům pozvolna přestávají být 
dostačující stále náročnějším požadavkům moderní doby. Tento trend je možné 
pozorovat převážně u zpracovávání analýz spolehlivosti lidského činitele při obsluze 
neustále náročnějších strojních zařízeních či plně automatizovaných systémů. 
Takové systémy vyžadují důsledné plnění úkolů, které vyžadují vysokou kvalifikaci 
operátora, pozornost a provozní zkušenosti. Trendem moderní doby je, že analýzy 
takových systémů je nejvhodnější provádět pomocí analýz úkolů (Task Analysis).

Předkládaná práce se zabývá řešením posuzování spolehlivosti lidského činitele na 
pozici operátor automatického laseru Adige LaserTube 8. V následujících kapitolách 
a podkapitolách se budeme postupně věnovat řešení problematiky. 

Teoretická část diplomové práce si klade za cíl zpřehlednit problematiku posuzování 
ryze technického hlediska. Vzhledem k řešení problematiky 

lidského faktoru, který se vyznačuje svou složitostí, se pokusí o komplexní pojetí 
této nadcházejících kapitolách se budeme zaměřovat teoretický 
popis lidského činitele a spolehlivosti lidského činitele, kde budou probrány 
nejrizikovější faktory vybranému posuzovanému zařízení. V
která si klade za cíl zpřehlednit vnější faktory ovlivňující lidský faktor, se budeme 
zaměřovat nejen na problematiku technického charakteru, ale i na vědní obory 
týkající se ergonomie a psychologie. 

kapitole týkající se legislativy budou probrány právní podklady k dané 
problematice. Na dvou stranách budou v krátkosti zmíněny nejzásadnější poznatky 
nejen ze zákoníku práce, ale také z vybraných nařízení vlády a vyhlášek, které 
nejvíce ovlivňují téma předkládané práce.

Dalším bodem bude rešerše nejpoužívanějších metod k identifikaci a hodnocení rizik. 
Do této kapitoly byly vybrány čtyři nejzásadnější metody, které jsou podrobněji 
rozebrány. Mezi tyto metody patří FMEA, HAZOP, ETA a FTA. V podkapitolách 

ně probrány všechny náležitosti o jejich správné použití a aplikaci.

šesté kapitole s názvem hodnocení spolehlivosti člověka bude předmětem řešení 
metoda HRA, která bude postupně popsána v několika podkapitolách, které se 
zaměřují na historii metody, její generační rozdělení na základě vývoje a následné 
rozčlenění. Na tohle téma navazuje kapitola, ve které budou popsány 
nejpoužívanější metody HRA. výběru metody v praktické část diplomové 
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práce budou podrobněji rozebrány metody HTA a HTA PHEA. Ostatní metody budou 
pouze zmíně aby byl čtenář seznámen s širším spektrem použitelných metod.

Praktická část diplomové práce je zaměřena na konkrétní pozici operátora 
v pracovním procesu. V úvodu praktické části bude probrána případová studie, která 

výchozí podmínky a bezpečnostní požadavky na operátora. 
nadcházejících kapitolách je stručně uvedena problematika laserového řezání a 

informace o konkrétním zařízení, na kterém bude posuzována pozice operátora, 
jmenovitě stroj Adige LaserTube 8, vyráběn společností Adige, která je součástí 

Po uvedení technických a obecných parametrů strojního zařízení a dalších 
doplňujících informací bude následovat praktické řešení. Základním stavebním 
kamenem pro úspěšné splnění požadovaných úkolů je vytvoření analýzy 
k dentifikaci a hodnocení rizik pro každý cíl, který musí být operátorem striktně 
splněn. Pro tento úkol byla vybrána analýza FMEA.

Následuje řešení v softwarovém program Analýza HTA
popsány jednotlivé cíle, subcíle, úkoly i dílčí úkoly analýzy HTA
vygenerován tabulkový výstup na základě kterého budou vybrány nejrizikovější 
činnosti. ními kapitolami diplomové práce bude zhodnocení všech 
dosažených výsledků z analýz následováno vhodným doporučením, jak tyto 

ace co nejefektivněji zužitkovat a co vše bude nutno změnit či zavést, aby byla 
spolehlivost lidského činitele maximalizována a rizika s ní spojená snížena na 
minimální hodnotu, popřípadě eliminována úplně.

Posledním bodem předkládané diplomové práce bude závěr, ve kterém bude 
zhodnoceno, jak byly cíle této práce naplněny.
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Lidský činitel

Nejzásadnější roli v oblasti posuzování spolehlivosti lidského činitele hraje člověk 
samotný, z tohoto důvodu je v nejlepším zájmu zaměstnavatele stanovit správná 
kritéria pro výběr zaměstnance. V dnešní době má výběr pracovníků téměř dokonale 
metodologický a propracovaný postup a je vhodné jej dodržovat. Základem 
úspěšného výběru kvalitních pracovníků je umění zajistit vhodný výběr loajálních a 

ních pracovníků a také jejich uplatnění na pracovišti dle profesních a 
kvalifikačních předpokladů. Proces přijímání nových zaměstnanců lze rozdělit do 
dvou možností:

� Nábor – úkolem náboru je vyhledávání a následně získání profesně a 
odborně způsobilých uchazečů o zaměstnání;

� Výběr – úloha výběru zaměstnanců spočívá v posouzení všech uchazečů 
uvažovaným pracovním pozicím.

Výběr pracovníků je možno označit za rozhodovací proces, jehož výstupem je 
vhodný kandidát na pracovní pozici, který byl vybrán ze skupiny uchazečů a jeví se 
jako nejkvalifikovanější Předmětem zkoumání je vhodnost kandidáta pro 
předpokládanou náplň práce, přičemž metodou k dosažení správného výběru je 

ávání požadavků se skutečností.

Lidský činitel v pracovním systému představuje z hlediska spolehlivé činnosti 
systému nejvíce zranitelný a nejméně spolehlivý článek a jeho selhání je příčinou 
velkého počtu neprojektových situací. V dnešní době je kladen důraz na
kvantifikované hodnocení a na jeho základě stanovení míry ého 
činitele, popřípadě vyjádření pravděpodobnost výskytu selhání.

Je nutné zohle jiných oblastí než z prostředí pracovního systému. 
akovými faktory jsou například rodina a sociální zázemí, životní prostředí, fyzická i 

ká kondice.

Vliv lidského činitele na systém je posuzován převážně v iniciační 
událostí, kdy zásah člověka může následky takové události minimalizovat nebo 
situaci eskalovat. Výsledkem hodnocení může být stejnou měrou zjištění pochybení 
pracovníka nebo zjištění o systémových nedostatcích.

Velmi výrazně v osti s lidským faktorem hovoří o negativních důsledcích, 
ovšem faktem zůstává, že vliv může být i pozitivní. Situace neřešitelné počítačem 
nebo strojem mohou být „zachráněny“ právě člověkem. To vše je možné díky 
schopnosti lidského mozku postupovat přes předem vyhrazené hranice 
myšlenkových vzorců (programů), kterým je stroj řízen. Člověk má schopnost 
kreativního myšlení a flexibilní reakce na právě probíhající situace. Lidský činitel 
ovlivňuje zejména vývoj strojů a strojních zařízení, pracovních postupů a pracovního 
prostředí porovnáváním lidské schopnosti, omezení a potřeby. Tato teorie je 
založena na studiu lidí v pracovním prostředí a na faktorech ovlivňujících 
člověka s technickým zařízením.
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Spolehlivost lidského činitele a její hodnocení

Člověk se ve srovnání s technikou vyznačuje mnohonásobně vyšší variabilitou a 
komplexitou, na základě tohoto tvrzení je možné říci, že se člověk ve stejné situaci 

echová vždy stejným způsobem. Úlohu nebo činnost může vykonat různými 
způsoby, aniž by snížil bezpečnostní riziko systém

Kauzalita nehodového scénáře

Aby bylo možné provést kvantitativní analýzu spolehlivosti člověka, je nutné znát 
scénář nehodového děje. Dosavadní způsob vytváření takových predikcí byl za 
pomocí analýz fungujících na bázi stromových metod, nejvýznamnější jsou metody 
ETA či FTA. V těchto metodách byl však vliv lidského činitele zohledněn jen 
minimálně. Zásadním důvodem, proč byl lidský faktor přehlížen, je prakticky 
nekonečná lidská individualita, což nebylo možné zahrnout do standardních 
modelů.

Aby bylo možno lépe porozumět íme si nejdříve objasnit pojem 
kognitivní přístup. Kognitivním přístupem podle Ing. Doležala rozumíme pochopení 
lidského jednání a použití této znalosti pro zvýšení spolehlivosti. Na základě 
kognitivního přístupu nehodu chápeme jako proces na sebe navazujících událostí, 
které vycházejí z určité příčiny, nikoliv jako důsledek jediné chybné Výchozím 
předpokladem vzniku nehody je aktivování nebezpečné vlastnosti patřičného zdroje 
rizika. Je statisticky prokázáno, že společným jmenovatelem aktivace nehodového 
děje ávě lidský činitel. Na schématu č. je objasněn náhled na vznik neho
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Schéma : Systém vzájemných vazeb ovlivňujících vznik lidské chyby a selhání ochranných bariér vedoucí

Faktory ovlivňující spolehlivost člověka

Tato podkapitola je věnována vědním oborům, které přímo nesouvisí s
stránkou řešené problematiky. Je rozdělena do tří samostatných částí, které byly 
vybrány jako témata, na která je třeba klást zřetel při řešení problematiky hodnocení 

operátora na posuzovaném strojním zařízení Kapitoly byly pečlivě 
vybrány na základě praktických zkušeností analytika při obsluze posuzovaného 
strojního zařízení. Prvním bodem je vědní obor z
předmětem řešení psychologické hledisko při výběru kandidáta na pozici operátor. 
Dalším bodem bude rozebrání ergonomického uspořádání pracoviště, včetně 
ergonomických zásad, které je potřeba dodržet. Posledním bodem bude úvaha 
v oblasti správné volby nastolení pracovního řádu a pravidel na pozici operátor 
strojního zařízení

(lidské zdroje), dále jen jako zkratka HR,
dodržet poměrně komplexní přístup, který do sebe zahrnuje analytické posudky, 
uvažování alternativ strategického charakteru, následná realizace dosavadní
teoretických kroků a závěrem i kontrola dosažených výsledků. V reálném procesu to 
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znamená, že na řízení lidských zdrojů se podílejí specialisté z různých vědních 
oborů. Významného postavení mezi těmito specialisty dosahují psychologové a 
rovněž jejich expertní činnost.

Základním stavebním kamenem psychologické expertní činnosti v
personálního řízení je využití poznatků a metod z oblasti psychologie za účelem 
zvýšení efektivnosti. Jednou z mnoha oblastí je zařazování zaměstnanců do 
pracovního procesu, tedy do procesu výběrového řízení. Proces výběrového řízení je 
možno rozdělit do čtyř bodů po sobě následujících:

� Nábor

� Výběr

� Přijímání nových pracovníků

� Rozmístění nových pracovníků

Všechny vyjmenované kroky je nutno splnit vzhledem k potřebám organizace nebo 
jejich úseků či konkrétních pracovišť stejnou měrou jako z hlediska možnosti využití 
potenciálních přínosů uchazečů, například jejich znalostí, schopností nebo 
dovedností

Psychologie práce se zabývá osobností, činností a uplatněním pracovníků či 
pracovních skupin v řízení. V současnosti řízení lidských zdrojů spěje 
častějšímu využití poznatků z Poznatkový fond z

rámci procesu náboru a výběru zaměstnanců je možno využít při 
následujících krocích:

� Analýza a vytvoření popisu pracovních míst vzhledem k obecně platným 
kvalifikačním nárokům a především z psychofyziologických nároků na 
pracovníka. Získané informace jsou shromážděny do formy 
profesiografických popisů k, které se vztahují k činnostem 
manuálních povah. U profesí náročnějšího charakteru, do které se řadí i 

náplní práce převážně duševní, jsou informace shromážděny ve 
formě profilů pracovních míst

� Provádění přijímacích pohovorů za účelem podtržení kladně působících 
skutečností na pracovníka v období před vstupem do organizace a současně 
posoudit osobní profil uchazeče.

� Posouzení uchazečů po stránce pracovní a osobní způsobilosti v
které se jeví jako náročnější v oblastech speciálních či zvýšených požadavků 
na psychické procesy a vlastnosti pracovníků.

Ergonomie práce

Základem pro optimální kvalitu práce a rovněž pro zvýšení spolehlivosti lidského 
činitele je vhodně nastavený ergonomický návrh řídícího pracoviště. Cílem návrhu 
takového pracoviště je adaptace technologie, aby vyhovovala schopnostem a 
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potřebám operátora. Podle Ing. Doležala existují čtyři základní aspekty, na základě 
kterých je snaha o:

Zabránění nemocem, zraněním a nepatřičné únavě člověka;
vytvoření komfortu a pohodlí při práci;

odpora účinností – kvalitativní i kvantitativní práce a zvýšení její spolehlivosti;
odpora smysluplnosti a zajímavosti pracovních úkolů.

Tyto základní ergonomická pravidla lze samozřejmě uplatnit i na strojní zařízení, ve 
kterém je operátorské pracoviště již navrženo, avšak z
ovlivnit například umístění stroje v hale nebo zakoupení příslušenství, které 
operátorovi usnadní práci.

Ergonomie práce také úzce souvisí s ací prací, kterou popisuje RNDr. 
Skřehot zásadě se jedná o rozdělení do čtyř kategorií, které jsou odstupňované 

kategorii první jsou zařazeny práce, které nepředstavují takřka 
žádné riziko pro pracovníka. Postupně se míra rizika zvyšuje na kategorii druhou, 
kde jsou zařazeny práce, kde nelze vyloučit poškození na zdraví. Ve třetí kategorii 
pak autor udává práce, kde není možno dostatečně snížit míru rizika stanovenou 
hygienickými limity. Je tedy nutno použití osobních ochranných pracovních pomůcek. 

poslední, čtvrté už jsou zařazeny práce s vysokou mírou rizika 
poškození zdraví, které nelze vyloučit ani za používání OOPP.

Návrh na zařazení prací do kategorie druhé až čtvrté musí zaměstnavatel předložit 
orgánu ochrany veřejného zdraví – krajské hygienické stanice, která vydá rozhodnutí 
o zařazení a následně zaměstnavatele informuje o rozhodnutí. Jde
práci, může patřičný orgán rozhodnout o lhůtách preventivních lékařských prohlídek, 
o lhůtách měření parametrů na pracovišti nebo o provádění expozičních testů. 
Výsledky kategorizace slouží jako objektivní podklad pro stanovení opatření 
k ochraně zdraví osob při práci.

Pracovní řád

Důležitým faktorem, který má vliv na spolehlivost lidského činitele, je stanovení 
vhodného pracovního řádu. Vhodný pracovní řád se týká délky pracovní doby a 
směnového systému na pracovišti. Vzhledem k předpokladu, že práce na pozici 
operátor strojního zařízení vyžaduje maximální soustředění člověka, je proto možné 
důvodně předpokládat, že dvanáctihodinový směnový systém se nejeví jako vhodný. 
Zásadním faktorem tohoto předpokladu je zvýšená únava člověka a jeho vytížení 
během probíhající směny, neboť může 
problém je možno řešit nastavením osmihodinové pracovní směny.

odtržen význam směnování, je nutné dodržet také přestávkový řád během 
směny. Vzhledem k dané pozici, je nejvhodnějším řešením stanovit přestávku po 
čtyřech hodinách odvedené práce, včetně krátkých přestávek o celkové časové délce 
v rozmezí od deseti do dva
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Legislativní podkl pro bezpečnost práce

této části práce je zpracován rozbor legislativních podkladů pro požadavky na 
bezpečnost práce. Základním legislativním pramenem, který upravuje vztahy na 
pracovišti je Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník prá , dále pak Zákon 309/2006 Sb. 
Nedílnou součástí legislativních podkladů je také Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Dalším pramenem
který se týká bezpečnosti na pracovišti, je Vyhláška č. 176/2008 Sb., o technických 
požadavcích na strojní zařízení. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Tento zákon je klíčovým právním pramenem pracovně právního práva. Upravuje 
vztahy, které vznikají při výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Rovněž 
upravuje právní vztahy kolektivní povahy. Zákon zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství, týkající se ochrany zdraví při práci, kterými jsou 
zejména:

Nutnost neustálého vyhledávání potenciálních nebezpečných činitelů, procesů 
ních podmínek za současného zjišťování příčin a zdrojů vzniku.

Nepřipustit, aby došlo k práci zaměstnance, která jemu nepřísluší a práce, 
jejichž náročnost není odpovídající schopnostem zaměstnance nebo jeho 
zdravotní způsobilosti.

Potřeba zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
přičemž je třeba klást důraz na rizika možného ohrožení zdraví a života 
zaměstnance.

Pravidelná kontrola úrovně zabezpečení a ochrany zdraví při vykonávání 
práce, potřeba kontroly hlavně výrobních a pracovních prostředků, vybavení 
pracoviště a také úrovně rizikových faktorů.

Nezbytnost vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí. Vytvoření pracovních podmínek důslednou organizací bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví, při současném přijímání opatření k předcházení 
možným rizikům.

Požadavek na pravidelné vyhledávání a hodnocení rizik za současného 
přijímání opatření na odstranění.

případě, že není možnost na odstranění rizika nebo dostatečně omezit 
prostředky kolektivní ochrany, je potřeba poskytnutí osobních ochranných 
pracovních pomůcek (OOPP).

Další z priorit je možnost poskytnutí první pomoci zaměstnancům a 
proškolení z poskytování první pomoci. Současně je potřeba vybavit 
pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci.
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ákon č. 309/2006 Sb.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství v návaznosti 
na Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tímto zákonem se upravují další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 

ále stanovuje zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při činnosti, ale také 
při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah. Tento zákon byl dvakrát 

zován, k Podle tohoto zákona musí zaměstnavatel zajistit 
následující:

viště by měla být prostorově a konstrukčně uspořádána takovým 
způsobem, aby pracovní podmínky, týkající se bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým standardům pracovního 
prostředí.

Technická zařízení, stroje nebo dopravní prostředky a nářadí musí být 
vybaveny určitými ochrannými opatřeními, chránícími život a zdraví 
zaměstnanců. Rovněž by měly být vybaveny, aby odpovídaly ergonomickým 
požadavkům. Zaměstnanci by neměli pracovat v nepříznivých pracovních 
podmínkách.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí

Nařízení vlády zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
podrobné požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a 
v racovním prostředí. Jedná se převážně o zajištění následujících dvou bodů:

Pracoviště by mělo být uspořádáno takovým způsobem, aby byli všichni 
zaměstnanci chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy. Rovněž by měli 
být chráněni před zdraví ohrožujícími účinky pracovních či technologických 
postupů, výrobních a technických procesů.

Uspořádání, umístění a instalace výrobních a pracovních prostředků, zařízení, 
komunikačních ploch, skladových prostor a dopravních komunikací a 
především vymezení pracovního prostoru zaměstnanci.

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Nařízení vlády zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
technické požadavky na používání strojního zařízení při předpokládaných 
podmínkách. Nepohodlí, únava, zátěž psychická i fyzická snížena na minimum, 
přičemž musí být brány do úvahy určitě ergonomické zásady:

� Umožnění přizpůsobení se tělesným proporcím, síle a výdrži operátora

� Přizpůsobení rozhraní stroj člověk důvodně předvídatelným vlastnostem 
operátora

� Vyhnutí se tempa práce, udávající strojem
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� Poskytnutí prostoru, který je dostačující pro pohyb všech částí těla operátora
� Vyhnutí se kontrolním činnostem, které vyžadují dlouhodobou pozornost 

odnocení rizik

Do této kategorie jsou zařazeny metody, které se používají k identifikaci a hodnocení 
následujících podkapitolách je popsáno pět nejpoužívanějších analýz.

– Analýza způsobů a důsledků poruch

Při vytváření analýzy způsobů a důsledků poruch, dále jen FMEA, je nutno vytvořit 
tabulku způsobů poruch zařízení, včetně jejich účinků na systém
FMEA vyžaduje identifikovat poruchový stav, který dále popisuje jakým způsobem 
zařízení selže. Reakce systému na selhání zařízení popisuje účinky způsobené 

aci jednoduchých způsobů poruch
vedoucí přímo k nehodě nebo nehodě významným podílem 
přispívajících. FMEA není vhodným nástrojem pro identifikaci příliš obsáhlého 

který zahrnuje kombinace poruch daného zařízení, jež vedou k nehodám. 
Popisovaná analýza je standardizována jako ČSN IEC 812 Analýza způsobů a 
důsledků poruch (FMEA). Při aplikaci metody je doporučeno nás
uvedeného v normě.

Rozčlenění analýzy FMEA

Analýzu FMEA je možno rozdělit do tří kategorií.

� Systémová FMEA Prověřuje funkční součinnost samostatných komponent 
systému v rámci komplexního systému a analyzují se všechny vzájemné 

� Konstrukční FMEA – Prověřuje potenciální chyby, které mohou vyvstat při 
konstruování, dimenzování, výrobě nebo montáži komponent.

� Procesní FMEA – Identifikuje možné zdroje chyb ve výrobním procesu.

Účel

Analýzou FMEA lze identifikovat způsoby poruch určitého segmentu zařízení a 
rovněž systému. Také je možné zjistit potenciální účinky každého způsobu poruchy 
na celý systém, potažmo na podnik. Cílem této analýzy je vytvořit doporučení taková, 
která povedou ke zvýšení spolehlivosti zařízení, čímž bude dosaženo zvýšení 
bezpečnosti procesu

Typy výsledků

Výstupem metody FMEA je kvalitativní, systematický seznam odkazů na jednotlivá 
zařízení, způsoby poruch a účinky. Ve výsledcích je možno dohledat i vyhodnocení 
následků nejhoršího případu ze všech uvedených poruch. Výhodou této me
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možnost aktualizace vstupů, které pramení z možných změn v
systému podniku. Výsledky jsou zpravidla dokumentovány ve formě tabulky. 
Posledním bodem jsou zde uvedeny návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení 
bezpečnosti, které jsou uveden

Požadavky na zdroje

Při řešení analýzy FMEA je vyžadováno několik základních zdrojů dat a informací.

Analýza FMEA by měla být prováděna jedním analytikem, ovšem měla by být 
revidována jiným odborníkem pro zajištění úplnosti analýzy.

Seznam zařízení systému nebo podniku.

Znalost funkcí systému nebo podniku a odezev na selhání zařízení.

Znalost funkcí zařízení a způsobů poruch.

Personál zapojený do řešení metody FMEA musí být obeznámen s
zařízení a způsoby poruch, společně s tím je nutno znát možnosti ovlivnění 
systému nebo podniku poruchami.

– Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti, dále jen HAZOP která byla 
vyvinuta pro identifikaci a vyhodnocení zdrojů rizika v procesu a rovněž pro 
identifikaci provozních problémů takových, které by mohly snížit schopnost procesu 
v dosažení plánované kapacity. Tato metoda je efektivní nejen pro předvídání 
nebezpečí a provozních problémů s novými technologiemi, ale také pro žití na 
zavedené procesy. Aby bylo možné použít metodu HAZOP, je nutno mít podrobné 
zdroje informací ohledně projektu a provozu zkoumaného procesu. Tato technika je 
standardizována jako ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

Při analýze HAZOP je využíván multidisciplinární tým, který má za úkol 
systematickým přístupem odhalit problémy se zdroji rizik a provozuschopnosti, 
vyplývajících z Tato metoda vyžaduje použití tzv. klíčových 
slov. Daná klíčová slova jsou aplikována na studijní uzly v procesních schématech. 
Poté probíhá kombinace se specifickými parametry procesu tak, aby bylo možno 
identifikovat odchylky od projektovaných procesů.

Účel

Systematickým a pozorným způsobem lze metodou HAZOP prozkoumat činnost či 
proces a na základě pozorování stanovit, zda mohou procesní odchylky vést 
k nežádoucím následkům. Použití této techniky je vhodné pro dávkové i kontinuální 

Požadavky, týkající se personálu, se budou měnit v závislosti na velikosti a složitosti položek 
systému či zařízení, které jsou předmětem analýzy. 
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procesy, přičemž je zde možná variabilita pro vyhodnocení psaných postupů. 
tým prochází seznam možností příčin a následků odchylky a rovněž 

prochází existující opatření, která zabraňují dané odchylce. V případě zjištění 
nedostatečné ochrany, tým navrhne doporučení ohledně opatření pro snížení 

Typy výsledků

Výsledkem metody HAZOP je zjištění výzkumného týmu, které obsahuje identifikaci 
zdrojů rizika a provozních problémů, doporučení ke změnám v projektu pro zlepší 
systému a doporučení pro další zkoumání problémů, u kterých nebylo možno jasně 
stanovit výsledek z důvodu nedostatku informací. Výsledky jsou předmětem diskuze 
týmu a mohou se týkat příčin, účinků a opatření (pro jednotlivé odchylky i pro uzly či 
sekce). Všechny dosažené výsledky jsou zaznamenávány v

Požadavky na zdroje

Při použití analýzy HAZOP je nutno dodržet několik bodů ohledně požadavků na 

Zkušení vedoucí týmu jsou prioritou pro úspěšné použití HAZOP analýzy.

Tým HAZOP se skládá při studii rozsáhlejšího procesu z – 7 lidí (projektant, 
technolog, provozní údržbář atd.) Při řešení méně sofistikovaného procesu má 
HAZOP tým 3 – 4 členy.

Potřeba přesných a specifických nákresů a podrobné informace o procesu, 
například provozní předpisy.

Velmi dobrá znalost procesu, provozu a přístrojového vybavení.
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Klíčová slova metody 

tabulce č. je uveden seznam používaných klíčových slov, jejich význam a také 
příklad použití.

KLÍČOVÉ SLOVO LOGICKÝ VÝZNAM PŘÍKLAD

NENÍ úplná negace původní funkce není ohřev

VĚTŠÍ kvantitativní nárůst větší průtok

MENŠÍ kvantitativní menší průtok

A TAKÉ                         
JAKOŽ I                                         
A ROVNĚŽ

kvalitativní nárůst                 
(výskyt ještě jiného případu) 
kvalitativní nárůst

průnik vody do reaktoru

ČÁSTEČNĚ kvalitativní pokles částečný průtok

opačná funkce (činnost) reverzní tok media

JINÝ úplná náhrada přítomnost jiných látek

PŘEDČASNÝ předčasná funkce (činnost) předčasné ochlazení

ZPOŽDĚNÝ opožděná funkce (činnost) zpožděné ochlazení
: Klíčová slova metody HAZOP

– Analýza stromu událostí

Možné koncové stavy nehody, která byla následkem jisté iniciační události, lze 
graficky znázornit pomocí analýzy stromu událostí, dále jen ETA. Principem této 
metody je uvažování bezpečnostních systémů a operátora na iniciační událost, 
přičemž určuje koncové stavy nehody, které přicházejí v úvahu. Výstupem metody 
ETA jsou scénáře nehody.  Scénářem nehody rozumíme určitý soubor poruch 
vedoucích k selhání systému. Výsledky jsou uspořádány do tzv sekvence událostí, 
na základě které je možno popsat koncové stavy.

Účel

Tato metoda je vhodným nástrojem pro analýzu složitých procesů, jejichž 
bezpečnostní systém pracuje na několika úrovních. Aby bylo možno správně 
identifikovat různé nehody, které se v systému mohou objevit, tak se systém graficky 
popíše ve stromu událostí. Poté mohou být určeny kombinace vedoucí k nehodám.

Typy výsledků

Výsledkem této analýzy je zpracování stromu poruch, kde jsou zaznačeny úspěchy, 
resp. neúspěchy bezpečnostních systémů vedoucích ke každému definovanému 
koncovému stavu. Nehodové sekvence představují logické AND kombinace událostí, 
z čehož vyplývá možnost převedení na jinou kvalitativní analýzu.
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Požadavky na zdroje

Analýza ETA je korektně proveditelná pouze za dodržení následujících požadavků 

Nutnost znalosti všech možných iniciačních událostí

Znalost všech funkcí bezpečnostních systémů nebo krizových procedur, které 
mají za úkol zmírnit následky iniciační události.

Pro řešení analýzy ETA stačí jediný analytik, který musí důkladně znát 
systém, ovšem doporučený je tým složený ze dvou až čtyř analytiků.

– Analýza stromu poruch

Jedná se o deduktivní techniku, zaměřující se pouze na jednu závažnou nehodu 
nebo selhání systému, přičemž dochází ke stanovení příčin vedoucích k takové 
udál správně zobrazit možné kombinace poruch zařízení a 
lidských chyb, je vytvořen grafický model, tzv. Fault Tree. Kombinace těchto chyb 
mohou vést až k vážné systémové nehodě – vé události. Metoda analýzy 
stromu poruch je kvalitativní nástroj, v jehož možnostech je identifikace kombinací 
základních poruch zařízení a lidských chyb. Analytik se zde zaměřuje na zmírňující 

bo preventivní opatření, aby došlo ke zmírnění pravděpodobn
Tato technika je standardizována jako ČSN IEC 1025 Analýza stromu 
poruchových stavů.

Účel

Účelem této metody je nalezení kombinací chyb lidského činitele a poruch zařízení, 
které mohou vést k nehodě. Jedná se o vhodnou analýzu pro rozsáhlé systémy. Pro 
systémy, které jsou velmi náchylné na určité poruchy je lepší nástrojem metoda 
FMEA nebo HAZOP. Metoda FTA je převážně využívána v situacích, kdy jiná 
technika analýzy zdrojů označila velmi důležitou nehodu, u které je potřebné 

tailnější prozkoumání.

Typy výsledků

Metoda FTA vytváří logické modely poruch systému, za použití Booleových logických 
hradidel, aby bylo možno popsat způsob, jak může být zkombinována chyba lidského 
činitele a selhání systému tak, aby mohly zapříčinit selhání systému. Práce analytika 
spočívá v řešení každého logického modelu tak, aby mohl vytvořit seznam poruch, 
které mohou vést k vrcholové události. Takový sez nazývá minimální 
kritické řezy. Existuje možnost takové seznamy kvantitativně seřadit podle čísel a 

každém kritickém řezu. Slabiny projektu nebo provozování systému je 
leno pečlivou kontrolou těchto seznamů.

Iniciační událostí rozumíme selhání zařízení nebo nerovnováhu systému, které mohou potenciálně 
zapříčinit nehodu.
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Požadavky na zdroje

Při použití metody FTA je potřeba dodržet několik zásadních bodů ohledně
požadavků na zdroje.

Kvalifikovaný analytik obeznámen se zkoumaným systémem.

Detailní porozumění funkce systému či podniku včetně porozumění nákresů a 
postupů.

Detailní znalost způsobů selhání komponent a účinků selhání.

Hodnocení spole člověka

Jedná se o techniku analýzy četnosti zabývající se vlivem lidského faktoru na 
spolehlivost a výkonnost komplexního systému. Předmětem této metody je 
hodnocení vliv chyb lidského činitele a chyb na bezporuchovost. Cílem je tedy 
identifikace potenciálních možností vzniku chyb, příčin chyb a jejich následků 
s následným snížením pravděpodobnosti vzniku takových chyb nebo pokud možno 
jejich kompletní eliminace. O metodě HRA je možno hovořit jako o systematickém 
procesu, který si klade za cíl hodnotit spolehlivost člověka. Aby bylo možno snadno 
porozumět problematice, je nezbytné stanovit odbornou terminologii.

Lidská chyba – s vývojem metody HRA rovněž docházelo k vývoji a změnám 
v chápání pojmu lidská chyba. Dodnes není známa ucelená definice tohoto pojmu, a 
proto byla vybrána definice nejvíce odpovídající současnému stavu problematiky. 
„Lidská chyba je charakterizována nežádoucím nebo chybným stavem systému, 
jehož součástí je interakce člověk interakce přináší potřebu mentálních 
nebo fyzické aktivity jednice a vede k situaci, kdy nejsou zcela nebo zčásti splněny 
požadavky systému (nebo jeho částí).“ definice je patrné, že člověk je zde vnímán 
jako součást systému a vždy nese určitý podíl na příčině nežádoucího nebo 
chybného stavu systému.

vynechání – tato chyba obvykle bývá označena zkratkou EOM (error of 
omission). Jedná se o selhání příkazu vykonat nebo plně dokončit akci.

přidání – bývá označována zkratkou EOC (e
jedná o chybu ze špatně vykonané akce (tato akce není vyžadována). Někdy bývá 
rozdělena do dvou kategorií: kvantitativní chyba z přidání a kvalitativní chyba 
z přidání.

Nepatřičná akce – jedná se o akci přidanou nebo vykonanou namísto akce 
požadované. Nepatřičná akce (extraneous act) je odchylka způsobená vědomě nebo 
jinými okolnostmi, než je snaha o splnění požadovaného úkonu. Do této kategorie 
spadá i akt poškození systému nebo součásti systému (například úmyslné 
poškození, poškození v hněvu a podobně).
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Příležitost k zotavení jedná se o časový interval, který má člověk k
mohl napravit předchozí chybné jednání. Záleží na druhu akce, kdy se jedná o 
příležitost k zotavení ihned po zásahu člověka nebo o příležitost dlouhodobého 

rámci sekvence úkolu. Faktory zotavení (recovery factors) ovlivňují, zda je 
příležitost k zotavení rozpoznána člověkem.

Faktory ovlivňující výkon člověka – tyto faktory jsou označovány zkratkou PSF 
haping factors), někdy také PIF (performance influencing factors) a 

jedná se charakteristiku vnějšího prostředí, úkolu, lidí, které vytváří individuální 
výkonnost člověka. Rozdělují se na vnitřní (individuální) a vnější (prostředí). Aby 
posuzování spolehlivosti člověka zahrnovalo spektrum všech nejdůležitějších 
působících vlivů, je možno zařazovat různé vnější vlivy a individuální schopnosti řadit 
do různých tříd. Je třeba poznamenat, že neexistuje žádný univerzální seznam PIF, 
což znamená, že každý autor č tomuto přistupuje individuálně. Z
vyvodit fakt, že pochopení těchto vlastností se pohybuje v pomyslné škále od ryze 
kvalitativního ocenění, přes semikvantitativní až k ryze kvantitativnímu ocenění.

Pravděpodobnost lidské chyby – v literatuře bývá označována zkratkou HEP 
(human error probability). Odhad pravděpo

��� =
��č�	 
��	á�ý�ℎ �ℎ��

��č�	 �ří��ž�	��	í � �ℎ��ě
(1)

Dalším pojmem který je nutno charakt je odhad pravděpodobnosti 
úspěšného provedení daného úkolu člověkem, tedy HSP (human sucess probability). 
Je dáno vzorcem

��� = 1 − ��� (2)

Pravděpodobnosti HEP a HSP jsou vstupními hodnotami do analýz rizika.

Při použití různých metod HRA se struktura aplikace příliš nemění. Dvě desetiletí 
platí tento proces a lze uplatnit u všech metod HRA, protože vychází z obecného 
rámce managementu rizik. Jeho struktura je velmi podobná normě HRA analýzy: 

e schématu č. jsou patrné urychlující větve, které mají za úkol 
zjednodušení procesu, to se týká případu, kdy se zabýváme pouze kvalitativní 
analýzou.
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Schéma 

Vývoj metody HRA

Vývoj metod HRA byl zpočátku pomalý, trval desetiletí. Příčinou urychleného postupu 
vývoje metod HRA byla nehoda v roce 1979. Právě kvůli této 
nehodě postupně začalo vznikat více nástrojů HRA, zpočátku se ovšem dr ivá 
většina věnovala problému v jaderném průmys Vývoj metod HRA probíhá od roku 
1975, kdy byla vydána analýza bezpečnosti nukleárního reaktoru –
Analýza počítala i s příspěvkem chyby člověka do systému, což se jeví jako základní 
stavební kámen pro celý vývoj HRA. V následujících kapitolách budou probrány 
metody první a druhé generace.
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Schéma : Rozdělení metod HRA

První generace

První studie odpovídající klasickému konceptu metody HRA, jak ji známe, se datuje 
od roku 1975. Téhož roku byl vydán dokume
sepsán za účelem analýzy nukleární bezpečnosti reaktoru, součástí této komplexní 
práce byl i příspěvek člověka, který byl podroben analýze. O metodách první 
generace, je možno hovořit jako o metodách atomistických, čímž se dá říci, že 

zvaného rozbití úkolu na malé části, u 
kterých by následně hodnotil potenciální dopad faktorů (například nedostatek času, 
stres, konstrukce zařízení a podobně). Skrze kombinaci všech uvažovaných 

mentů mohl hodnotitel určit pravděpodobnost lidského selhání. Ze schématu č. 3
atrné, že hlavními zástupci metod první generace jsou metody THERP, SLIM, 

Schéma : Model zpracování informace – py analýzy první generace metod HRA

Druhá generace

devadesátých letech dvacátého století započal vývoj metod druhé generace, který 
prozatím nebyl ukončen. Zásadním pojmem, jež byl předmětem řešení při vývoji 
metod druhé generace a je považován za „odsuzující“ je pojem „lidská chyba“. 

tohoto důvodu se napříč spektrem metod druhé generace zavedl termín „HFE 
(Human Failure Event)“, přeloženo jako událost lidského selhání. Tímto termínem je 
popsána událost vedoucí k selhání funkce procesu, na kterém má člověk podíl. 
Dalším termínem, který je mezi metodami druhé generace velmi rozšířen je „EFC 
(Error Forcing Context)“, přeloženo jako kontext vyvolávající chybu. Schéma č. 3
ukazuje, že mezi metody druhé generace se řadí metody ATHEANA, CREAM, 
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Schéma : Model zpracování informace – postupy analýzy druhé generace metod HRA

Rozčlenění HRA

Anthonyho Spurgina je zřejmé, že rozdělení metod HRA není fixní. Metody je 
tedy možné rozčlenit do tří skupin podle určitých charakteristických bodů, které 
převažují při řešení konkrétní problematiky.

� Metody související s časem – zásadním bodem při určování 
pravděpodobnosti lidského pochybení je zde časový faktor, příkladem jsou 

� dy související s úkolem – je dominantním bodem při určování 
pravděpodobnosti chyby lidského činitele problematika, která se týká úkolu, 

dná o metody THERP, HEART, NARA;
� Metody související s – zde je předmětem posuzování kontext 

ané akce v úkolem, příklad jsou zde metody CREAM, 

Další možnost rozdělení udává literatura , kde jsou metody HRA rozděleny dle 
přístupu nebo zaměření:

� Systematický přístup – příkladem systematického přístupu se zde jeví 
důvodu poskytování seznamu chybových stavů. Nevýhoda 

této metody spočívá v tom, že rozsah chybových stavů je závislý na 

� Poznávací přístup – zde je předmětem řešení snaha o rozpoznání 
jednotlivých výkonnostních aspektů, příkladem je zde uv

� Psychologicky založený přístup – zde se řeší nástroje, které se zabývají 
příčinami vzniku chyb lidského činitele, popřípadě mechanismy chyb. Jako 

říklad je uvedena metoda SHERPA;
� Spolehlivostně orientované metod – tato skupina je nejobsáhlejší ze 

všech skupin určených k hodnocení spolehlivosti člověka. Metody spadající do 
této skupiny jsou zaměřeny na kombinaci více souvislostí potenciálně 
vedoucích k chybě. Následným krokem je odhad vlivu zjištěných chyb na 

pečnost. Metody spadající do této skupiny jsou například ATHEANA a 
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je metoda HRA rozdělena dle následujících převažujících 
charakteristických bodů.

� metody podle úrovně rozlišení – rozděleno podle použití detailního nebo 
celistvého přístupu při hodnocení činností člověka (závisí na úrovni rozlišení 
činností člověka do jednotlivých úkolů);

� metody související s časem – předmětem posuzování jsou zde lidské chyby, 
vznikající na základě časové normy pro daný úkol;

� ející s – onkrétní akce 
úkolu;

� metody související s rozhodováním – zde je předmětem hodnocení vliv 
rozhodování a konání člověka na mechanismus chyby;

� metody související s typem vstupních dat pro metodu – robíhá 
rozlišení mezi metodami s historicky získanými vstupními daty, simultánně 
získanými vstupními daty a metody se vstupními daty získanými expertními 

následující kapitole budou velmi podrobně probrány metody HTA a HTA
z důvodu jejich pozdější aplikace při řešení problematiky v praktické části diplomové 
práce. V rámci rešerše k tématu posuzování spolehlivosti lidského činitele bude 
v této kapitole uvedena také podkapitola, která sumarizuje nejpoužívanější metody 
HRA. Protože se předkládaná práce zabývá řešením konkrétní problematiky, 
podrobný popis metod zde nebude uveden, metody budou pouze jmenovitě zmíněny.

O metodě , dále jen HTA, se hovoří jako o jedné 
z nejlepších, ze skupiny úkolových analýz z důvodu její univerzálnosti. Touto 
metodou lze provádět funkční analýzy spolehlivosti výkonu v řešením 
takřka jakéhokoli úkol

Přístup metody HTA je možno charakterizovat jako funkční analýzu. Postup této 
analýzy spočívá v určení cílů, kterých je nutno dosáhnout správným vykonáním 
zadaných úkolů. Základem metody HTA je hierarchie cílů a navazujících subcílů
nichž jsou zahrnuty úkoly, které jsou definovány prostřednictvím požadavků. Aby 

aženo každého cíle, resp. subcíle, je nutno vykonat určitou operaci. 
Klíčovými znaky operace jsou podmínky, které společně s rozvinutím dalších akcí 
vedou ke splnění požadovaného cíle. V požadavcích subcílů mohou být takové akce 
uvedeny samostatně.
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Úkoly a cíle

Úkol je „určitým kouskem práce, která má být vykonána“. Každý úkol je popsán 
vlastním zadáním, který zahrnuje i stav výsledného cíle. Zadaný cíl stojí na nejvyšší 

rámci hierarchie a je rozdělen do subcílů.

Na základě situace, která je posuzována analytikem je možno rozdělit subcíle na 
detailnější rozpad položek a zvolit přiměřenou úroveň v rámci hierarchie. Všechny 
subcíle na každé úrovni musí dokonale popisovat nadřazený cíl, současně 
nadřazený cíl musí být striktně popsán všemi podřízenými subcíli

HTA se zásadně odlišuje od jednodušších metod charakteristickými cíli úkolu, nikoliv 
v pořadí aktivit. V rutinních úkolech, které se opakují, zůstává konstantní prostředí a 
smysl práce, akce se ovšem mohou měnit. systému úkolů mohou být stejné cíle 
dosaženy různými cestami i způsoby, které jsou závislé na okolnostech dané 
operace, což je zásadní faktor, který je nutno zohlednit při každé analýze.

Uzlovým bodem na každé úrovni rozumíme jako operaci. Tento uzlový bod větví 
jednotlivé cíle na nižší úrovně, tzv. subcíle. Vše nad danou úroveň specifikuje cíle, 
ovšem operace určují co a jak je nutno vykonat, aby bylo splněno dosažení 
zadaných cílů. Postup akcí, které vykonává obsluha analyzovaného zařízení –

u základními jednotkami analýzy, přičemž akcí ýkteré jsou zahrnuty 
v operacích, může být několik nebo pouze jediná.

Okolnosti či podmínky, kterými jsou operace specifikovány, popisují celý jejich 
průběh a charakter. Rozlišujeme tři základní kroky.

� informace o aktivátorech operací (
� informace o dílčích aktivitách (
� informace o indikátorech, které potvrzují zda došlo k dosažení cíle 

Jedná se o sled tří prvků, který je nazýván Zpětná 
kci tvořící výkonovou část operace, rozumíme jako instrukci k vykonání 

zadaného úkolu dle předpisů. Vstup a zpětná vazba popisují aktuální stav systému. 
Operace jsou součástí tzv. Millerových TOTE jednotek.

Millerův TOTE model

oncept pro identifikaci jednotek chování, tzv. TOTE model 
Exit). Jedná se o operační jednotky se zpětnou vazbou, které 

fungují v rámci automaticky regulovaného systému. Podle modelu je možné, aby měl 
operátor i více TOTE jednotek. Předtím než může být chování popsáno je nutno určit 
nějaký vstup, kterým začíná model.
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Dále musí být stanovena kritéria pro testování vstupu, obvykle se jedná o srovnání 
s vnitřními standardy (T). Dalším bodem je stanovení určité reakce nebo provozního 

hanismu pro řešení případných nesrovnalostí (O). Pokud vstupní jednotka 
neodpovídá vnitřnímu standardu, je potřeba přijmout určitá opatření a test opakovat 
(T). TOTE model bude neustále procházet iterací TOT až do doby, kdy je nesoulad 
vyřešen. V okamžiku, kdy je dosaženo srovnání všech nesrovnalostí, operátor ukončí 
smyčku s výsledným chováním.

Plány

okamžiku, kdy jsou kompletně popsány všechny subcíle, kterých má být dosaženo, 
je nutno navrhnout plány. Plánu rozumíme jako spojovacímu článku mezi dílčími 
kroky, přičemž výstupem je kontinuální proces. Jsou to podrobné reporty 
prováděných dílčích úkolů. V plánu jsou popsány informace o dosažení cílů a jejich 
závislosti na aktuálních vnějších podmínkách.

Pro názorné vysvětlení pojmu plánování nám poslouží jednoduchý příklad, jakým 
způsobem může plán znít. „Udělej Akci 1, poté Akci 2 a poté Akci 3. V okamžiku 
ukončení zadaného plánu se analytik vrátí na nadřazenou úroveň a poté analyzuje 
další subcíl ve stejné rovině v rámci hierarchie. Nejčastějším modelem pro plánování 
je jednoduchý lineární postup. Vyjadřují tedy postup kroků bez možnosti variability či 
větvení. Samozřejmě ne vždy je možné takto jednoduchý proces stanovit. Při řešení 
složitějšího plánu je nutno použít větvení, přičemž způsob větvení je určen vnějšími 
podmíněnými okolnostmi.

Aby bylo možné vykonat skutečně hloubkovou analýzu HTA doporučuje použít 
především druhého ze zmíněných modelů. Pravidla na základě kterých je možno 
takový model sestavit zahrnují využití Booleovy logiky za použití Booleových 
operátorů. Při použití Booleových operátorů by tedy výše uvedený příklad mohl 
nabýt nového tvaru a to: „Udělej Akci 1 NEBO (OR) Akci 2 A (AND) Akci 3.

Výstupy metody

Výstupem metody HTA je kompletní úkolový diagram, který obsahuje definované 
cíle, subcíle, operace a plány v hierarchickém pořadí. V případě nutnosti je možné 
použít jako alternativu i strukturovanou tabulku. V případě popisu náročnějšího 
procesu je taková tabulka vhodnějším nástrojem, který dokáže lépe preze
výstupy než by dokázal méně srozumitelný grafický model.

Úkolový diagram

Na schématu č. 6 je uveden příkladový úkolový diagram analýzy HTA.

Pro zvýraznění priority dané operace nebo procesu se používají kulaté závorky (stejně jako 
v matematice se takto předřazuje vykonání příslušné matematické operace před operacemi 
následujícími).
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Schéma : Příklad úkolového diagramu analýzy HTA. Vlastní zpracování
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Průběhový diagram

Schéma :Průběhový diagram metody HTA
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Aby byla možná praktická aplikace některé z metod sloužících pro posouzení 
spolehlivosti a zjištění chybování lidského činitele, musí být nejdříve splněna 
podmínka identifikace kritických úseků na konkrétním pracovišti, tedy kdy může dojít 
k chybě. Stejnou měrou je nutno posoudit i určité faktory, kvůli kterým může dojít 
k ovlivnění výkonnosti konkrétního pracovníka. Další na který je třeba klást 
zřetel jsou případné technické či organizační opatření, fungující na pozici 
takzvaných ochranných bariér, které mají za úkol snížit pravděpodobnost vzniku 
chyby, popřípadě snížit závažnost již vzniklých následků. Správnou kombinací 
z lze všechny uvedené požadavky splnit. Uvedené metody byly 
integrovány do jediného nástroje, Metodika HTA PHEA, jehož důkladný rozbor se 
nachází v následujících podkapitolách.

Vhodným začátkem pro práci s uvedenou metodou je zajištění určitých vstupů, 
přičemž tyto vstupy tvoří základní mustr, ve kterém jsou popsány informace o 
struktuře úkolů, popřípadě plánů. Tyto informace jsou získány z metody HTA. Dalším 
bodem je provedení hodnocení faktorů prostředí ovlivňujících spolehlivost člověka 
(PIF). Všechny údaje lze správnou úvahou získat z části metodou HTA, z části je 
ovšem potřeba provést další shromažďování informací, které jsou potřebné pro 
správné řešení problematiky. Všechny nalezené informace je posléze nutno 
analyzovat podle kritérií me . Aby bylo možno uvedenou metodu správně 
aplikovat, je třeba postupovat dle osmi konkrétních kroků.

Definice problému
Analýza úkolu
Výběr rizikových subúkolů
Identifikace chyb lidského činitele a jejich analýza
Odhad pravděpodobnosti –
Analýza následků
Analýza vlivů faktorů ovlivňujících člověka –
Návrh opatření pro redukci chyb

Úkoly a cíle

Analýza úkolů se v plném rozsahu řídí podle postupové metodiky a schématu 
metody Hiearchical Task Analysis, dále jen HTA. Jedná se o metodu velmi dobře 

praxi velmi často využívanou. Pro následnou analýzu chyb, která 
dekomponovaného úkolového diagramu vybrány 

takzvané rizikové subúkoly. Tyto subúkoly jsou detailně prozkoumány a jsou 
předmětem řešení detailní analýzy. Základ analýzy chyb spočívá v tom, že ke 
každému subúkolu jsou identifikována také potenciální lidská pochybení
možno tyto souvislosti korektně určit, slouží k tomu předem stanovená taxonomie.
Taxonomie tvoří neoddělitelnou součást metodiky HTA
chyb, které jsou rozděleny do šesti chybových módů, přesně podle metody PHEA. 
Těmito šesti módy jsou jmenovitě:
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� chyby činnosti

�

� chyby získávání informací

� chyby přenosu informací

� chyby výběru

� chyby plánování

Nejčastějším bodem, se kterým se při plnění úkolů můžeme setkat, jsou „chyby 
činností“. Tyto chyby nastávají při provádění dílčích činností, při nichž dochází ke 
změně stavu systému (například pracovník chybně nastaví hodnotu řízené veličiny u 
zařízení). Do chybového módu „chyby kontroly“ je zahrnut proces získávání dat, 
například ověření úrovně nebo stavu systému pomocí vizuální kontroly. Do 

chybového módu s názvem „chyby získávání informací“ je zahrnuto
získávání informací z vnějšího zdroje nebo z paměti. Chybový mód „chyby přenosu 
informací“ je obsahem přímé komunikace mezi dvěma lidmi a nepřímé komunikace 
(například přes počítač, psaní a podobně). Vyjmenované chyby dosahují 
relevantnosti převážně v situacích, kde je potřeba koordinovat aktivity několika lidí 
v týmu. Mód „chyby výběru“ jsou předmětem, do kterého spadá provádění 
nesprávných výběrů mezi alternativními operacemi, kde je potřeba vykonat explicitní 
volbu mezi dvěma možnostmi (například manuální x automatické). Může se jednat 
stejnou měrou o objekty fyzické, objekty technického charakteru (například ventily, 
tlačítka a podobně) ostupy činností.

Následně jsou dle taxonomie vybírány důvěryhodné typy chyb pro každý rizikový 
subúkol těchto chyb jsou poté určeny konkrétní relevantní chyby, hovoříme tedy o 
chybách, u kterých lze důvodně předpokládat s ohledem na reálný stav pracovního 
systému existenci předdefinované databáze chyb, je možno 
takové databáze využít k systematickému řešení analýzy, čímž získáme výhodu, díky 
které je možno identifikovat i takové chyby, které by nebyly brány do úvahy.

tabulkách č. 2 až č. , které jsou rozděleny podle 
chybových ódů a jejich kategorií.

Chyby činností

Kódové označení Význam kódu
Příliš krátká/dlouhá akce
Špatně načasovaná akce
Akce v opačném směru
Příliš málo/mnoho akce
Špatně uspořádaná akce (ve smyslu prostorového uspořádání)
Správná akce na špatném objektu
Špatná akce na správném objektu

Akce nedokončena
Špatná akce na špatném objektu

– chyby činností
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Kódové označení Význam kódu

Nekompletní kontrola
Správná kontrola na špatném objektu
Špatná kontrola na správném objektu
Kontrola špatně načasována
Špatná kontrola na špatném objektu
–

Chyby získávání informací

Kódové označení Význam kódu
Informace není obdržena
Je získána špatná informace
Nekompletní získání informace
– chyby získávání informací

přenosu informací

Kódové označení Význam kódu
Informace není předána dále
Je předána špatná informace
Nekompletní přenos informace
– chyby přenosu informací

Chyby výběru

Kódové označení Význam kódu
Opomenutí výběru
Provedení špatného výběru
– chyby výběru

Chyby plánování 

Kódové označení Význam kódu
Vykonán špatný plán v důsledku špatné diagnózy

iagnóza je správná, zvolen špatný postup k vykonání plánu
– chyby plánování

– Odhad pravděpodobnosti vzniku chyby člověka

Odhad pravděpodobnosti vzniku chyby (pomocí hodnoty
dále jen HEP) je řešen pro každou potenciální chybu a možné následky této chyby. 

případě nutnosti je také proveditelná korekce hodnoty HEP podle stanovené 
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úrovně bezpečnosti provozu. Díky této výhodě, kdy je do jednotného konceptu 
analýzy zaváděno hodnocení účinnosti ochranných bariér a vrstev, se z této metody 
stává komplexní nástroj. Vzhledem k možnosti variabilního hodnocení HEP se 
naskýtají tři možnosti výběru, tedy ke standardizovaným hodnotám HEP byl navržen 
koncept dvou odlehlých hodnot, které slouží k vyjádření limitů rozptylu hodnot HEP 
v závislosti na lokálních podmínkách. Z důvodu diskrétního navržení těchto hodnot, 

ik vybírá ze tří daných úrovní.

� Nízká (L) – při dané úrovni zabezpečení se vznik chyby takřka 
nepředpokládá

� Střední (M) – daná chyba již byla zaznamenána v minulosti, ovšem současná 
úroveň zabezpečení markantně limituje opakování takové chyby;

� Vysoká (H) – výskyt dané chyby byl zaznamenán již několikrát (u různých 
pracovníků v akovaně u stejného člověka a při současné 
úrovni zabezpečení systému se s možným výskytem této chyby jednoznačně 
musí počítat.

Hodnoty HEP na střední úrovni (M) byly odvozeny z pozorování a analýz 
mimořádných stavů a odpovídají hodnotám získaným z odborné literatury. Jedná se 
o vzorec, který definuje poměr počtu sledovaných chyb označeným k celkovému 
počtu provedených úkolů s označením . Vznikne tedy následující vzorec

���(�) =
�

	
(3)

Hodnoty HEP, pro úrovně nízkou (L) a vysokou (H) byly za pomocí expertních 
odhadů pečlivě odvo příloze.

– Analýza faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost člověka

Další vstupní hodnotou je analýza vlivu faktorů ovlivňujících výkon lidského činitele –
Influencing Factor, dále jen analýza PIF. Při určování numerické 

hodnoty HEP, nemá analýza PIF žádný význam ani žádnou funkční provázanost 
k této hodnotě. Hodnota PIF slouží k podání kvalitativních informací, týkajících se 
možného uplatnění konkrétních hodnot PIF na spolehlivost lidského činit
v pracovním prostředí, která je předmětem analýzy. Ve většině používaných 
metodách tato analýza zcela chybí nebo je omezena pouze na slovní popis určitých 
pracovních podmínek na analyzovaném pracovišti. ané metodice HTA

A ovšem příčinné vlivy a vztahy determinující možnost vzniku chyby přicházejí 
do úvahy. faktu, že stejné vlivy mohou vést v různých pracovních 
podmínkách k různě závažným následkům, je proto potřeba takové faktory důkladně 
vyhodnotit a ocenit reálný vliv těchto faktorů na bezpečnost provozu. Předměte
řešení je v tomto případě otázka, zda je v analyzovaném systému pravděpodobnost 
výskytu nebezpečných situací vyvolaných působením PIF snížená nebo zvýšená. 

tohoto důvodu byla do modifikované metody zařazena kvalitativní proměnná, 
kterou nazýváme „kritičnost PIF“ o třech úrovních, které mají za úkol hodnotit z
může být spolehlivost lidského činitele:
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� Zvýšena – jedná se tedy o kategorii – zlepšení);

� vlivněna – v tomto případě se jedná o kategorii – normální 

� Snížena – zde se jedná o kategorii (Worse – zhoršení).

faktu, že vliv PIF na spolehlivost lidského činitele je velmi významný, je 
jejich hodnocení zařazeno do PHEA v prováděním odhadu 
pravděpodobnosti výskytu chyb. Takovou hodnotu je velice složité vyjádřit, nicméně 
je podstatně jednodušší identifikovat, kterými PIF může být potenciální vznik ch
ovlivněn nejvýše.

Databáze PIF je rozdělena do čtyř hlavních skupin, které jsou označeny římskými 
číslicemi:

� I: pracovní prostředí;

� II: charakteristika pracoviště a prováděného úkolu;

� organizační a sociální faktory;

� IV: charakteristika pracovníka.

Ve výstupu z analýzy PHEA je třeba brát v úvahu, zda je skutečně třeba uvažovat při 
realizaci návrhu preventivní opatření také vliv konkrétních PIF. Kvalitu těchto PIF je 

daném pracovním systému potřeba upravit nebo udržet na dané úrovni.

Výstupy metody

Podle analytika a na základě jeho subjektivního hodnocení jsou v závěru analýzy 
navržena nová nápravná opatření, která si kladou za cíl redukovat rizika selhání 
lidského činitele. Nejdůležitějším bodem v této fázi je správná identifikace těch PIF, 
které mají největší podíl vlivu na vzniku příslušných chyb. Tato skutečnost markantně 
determinuje navržená opatření a efektivitu těchto opatření. Při řešení problematiky 
z reálného pracovního prostředí je nutné provést brainstorming se všemi pracovníky, 
na které se řešená problematika vztahuje. Cílem brainstormingu by mělo být 
nalezení konkrétních způsobů, jak účelně zabránit vzniku chyby lidského činitele, 
respektive minimalizovat následky vzniku chyby. Redukce chyb je soustředěna do tří 
následujících oblastí:

� – v této oblasti se navrhne nový systém, anebo je stávající systém 

� Trénink – zde jsou předmětem řešení definice požadavků na výcvik obsluhy u 
konkrétního strojního zařízení;

� – tato oblast se zabývá návrhem postupů, jak správně provádět 
danou č
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Průběhový diagram metody HTA

Schéma : Harmonogram integrované metody HTA
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časové náročnosti aplikace metodiky HTA PHEA byl vyvinut softwarový 
označením HTA .1, který sofistikovanou cestou snižuje časovou 

náročnost při řešení problematiky. Nástroj umožňuje vygenerovat grafické i tabulkové 
výstupy v podobě tiskových sestav.

Přehled nejpoužívanějších metod

kapitola si klade za cíl uvést přehled nejpoužívanější
, která byla vybrána jako literatura s nejrozsáhlejším popisem metod 

HRA, byl vytvořen stručný seznam používaných metod. rozsáhlosti 
jsou tyto metody uvedeny jen popisně, oplnění

konkrétnějším informacím k tématu předkládané diplomové práce.

MERMOS

Hodnocení spolehlivosti lidského činitele

Tato část diplomové práce je zaměřena na praktickou stránku zkoumané 
následujících kapitolách budou postupně rozebrány všechny kroky 

vedoucí k úspěšnému zhodnocení vybrané problematiky, která byla předmětem 
řešení. Prvním bodem zde bude seznámení s případovou studií a v návaznosti na 
tuto kapitolu budou popsány jisté výchozí podmínky, včetně požadavků na 
bezpečnost práce. Dalším bodem bude seznámení s laserovou technologií řezání. 

oté bude následovat kapitola, ve které bude uveden všeobecný popis zkoumaného 
strojního zařízení. Po uvedení všeobecných informací bude následovat samotné 
řešení zadané problematiky, počínaje identifikací a hodnocením rizik z
metody FMEA, následováno kapitolou, která je věnována aplikaci metody HTA
PHEA. Závěrem této kapitoly bude zhodnocení dosažených výsledků.

Praktická část – případová studie

praktické části si předkládaná diplomová práce klade za cíl vyhodnotit spolehlivost 
operátora při obsluze automatizovaného laseru Adige LaserTube 8. 
schopen plnohodnotné produkce, musí být personálně obsazeny tři klíčové pozice. 

� programátor CNC

� operátor ve výrobě
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�

zhledem ke komplexnosti posuzovaného zařízení se v této práci zaměřujeme
hodnocení operátora a předpokládám jisté výchozí podmínky
v údržby strojního zařízení a programování.

Předpokládané výchozí podmínky 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na řešení pro
lidského činitele v pracovním systému, z tohoto důvodu je nutno stanovit určité 
předpokládané výchozí podmínky. Tím dojde při výzkumu a řešení k
vnějších vlivů přímo nesouvisejícíc eným tématem zadané práce

Nejdůležitějším výchozím bodem, který je předpokládán je optimální nastavení 
uvedeného stroje. Stroj je tedy precizně seřízen odborným technikem
s požadovanou kvalifikací

Předpokládám , že výchozí programy na základě kterých probíhá nastavení 
stroje, jsou vytvořeny korektně, tudíž by nemělo dojít k chybě 
pochybení CNC programátora.

Jako další předpoklad uvádím , že nedochází k pochybení a rovněž 
k mechanickému poškození stroje v oblasti nakládky a vykládky materiálu, za 
které má zodpovědnost manipulant.

Dalším předpokladem je požadavek na dodržení všech bezpečnostních 
pokynů udávaných výrobcem, které jsou vypsány v podkapitole s pořadovým 
číslem 8.2.1.

Základní požadavky na bezpečnost

Následující body základních požadavků na bezpečnost, které byly převzaty 
z příručky pro údržbu je nutno operátorem striktně dodržet. Samozřejmostí je i 
předpoklad splnění následujících požadavků ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnavatel musí vyškolit a seznámit personál s nebezpečím úrazu, 
zabezpečovacími prvky a všeobecnými předpisy z oblasti prevence úrazů a 
ochrany dle evropských směrnic a zákonů země, kde je stroj instalován.

Zaměstnavatel musí zaručit, aby stroj obsluhovali výhradně dostatečně 
vyškolení pracovníci.

Operátoři musí znát umístění a funkci všech ovládacích prvků a vlastností 
stroje. Musí si také přečíst celý obsah příručky pro údržbu.

Zásahy údržby mohou vykonávat jen kvalifikovaní technici, kteří před 
zásahem uvedou stroj do bezpečného stavu.
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škození či nepovolená výměna jedné nebo více součástí stroje, použití 
doplňků, které způsobí změny v chodu stroje a použití materiálů výslovně 
nedoporučených v příručce, může mít za následek vznik nebezpečí úrazu.

Je přísně zakázáno, aby pracovali současně dva pracovníci, kdy se jeden 
z prostoru ochranných krytů a druhý ovládá tlačítkové 
ovládání.

Před odstraňováním poruch na orgánech stroje je třeba zajistit, aby byl stroj 
vypnutý, tzn., aby byl deaktivovaný hlavní přívod energie vypnutím
příslušného vypínače na elektrické skříni.

Laserové řezání

Laser je zdrojem specifického druhu světla, které se v přírodě nikde n
monochromatické a má podobu úzkého směrovaného paprsku s velmi nízkou 
rozbíhavos í. íky svým jedinečným vlas a možnosti ovládání laserového 

jej lze zaostřit na velmi malý průměr a vytvářet velmi komplikované tvary.

Hlavní doménou laserových řezacích aplikací je přesnost řezu a jeho kvalita. 
Samotný řez í v desítkách µm díky dosažitelné velikosti 
laserového spotu (průmět paprsku do materiálu). Významnou předností laserového 
řezání je vytváření velmi detailních řezných vzorů s tolerancí menší než desetina 

, při nízké tepelně ovlivněné oblasti. Díky vysoké míře opakovate
laserového řezání velmi dobře automatizovatelný.

absenci silového působení, je možné řezat křehký i snadno 
deformovatelný materiál. Ze stejného důvodu ani není nutné materiál
upínat. Nejdůležitějšími vlastnostmi materiálu pro řezání jsou zejména optické a 
tepelné vlastnosti, zatímco např. tvrdost není pro laser žádným limitujícím faktorem.

dělení materiálu jsou využívány vysoko výkonové CO , pevnolátkové (vláknové, 
dové) lasery v závislosti likace, při hodnotách výkonů 

pohybujících se ve stovkách až tisících wattů.

Při řezání jsou používány pouze přiváděné asistenční plyny, které jsou vháněny do 
ktivního řezu z důvodu zvýšení efektivity aplikace a udržení kvality řezu. 

ké energie na energii světelnou. 
potřebním materiálem je tedy pouze elektrická energie. Účinnost u moderních 

vláknových laserů je vyšší než 30% (příkon 1kW vláknového laseru je cca 3,2kW). O 
laserové technologii je možno mluvit jako o bezhlučné a bezodpadové, vzhledem 
k faktu, že prořez materiálu je z velké části odpařen laserem.

Řezání je prováděno třemi kroky:

� Přímé spalování materiálu
� Odtavení materiálu s následným vyfukováním vzniklé taveniny z místa řezu
� Odpařování řezané hmoty
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Obrázek – detail řezu

Adige LaserTube 8 slouží pro vysoce kvalitní velmi přesné řezání laserem. Zařízení 
je určeno k řezání trubek s kulatým, čtvercovým, obdélníkovým, oválným průřezem a 
k řezání otevřených profilů do L a C, z hliníku, železa a oceli (z měkké a nerez oceli). 

růměry trubek 12 – 220mm a tyče do hmotnosti 35kg/m. Je vybaven výklopnou 
řezací hlavou, která umožňuje 3D řezání. Posuzovaný stroj je vybaven předním a 
zadním nakladačem svazků pro automatické nebo manuální nakládání materiálu, 
včetně nakládání jednotlivých tyčí. Dále zařízení disponuje samovyklápěcí zásuvkou
na odpad na hlavním upínacím pouzdru.

Adige LaserTube 8 je vybaven sérií bezpečnostních fotoelektrických závor pro vstup 
do zóny nakládání a vykládání stroje.
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Obrázek 
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rukční popis stroje

Obrázek : Konstrukční popis stroje

Popis Funkce

1 Moduly zakládání

Na stroji mohou být dva moduly zakládané 
současně, mohou být stejné nebo různé, pro 
automatické zakládání svazku / balíku, krokové, 
ruční pro samostatné tyče a další. Modul podavače 
má funkci oddělovat trubky a přivést každou trubku 
zvlášť na linku měření na modulu portálu.

2 Modul portálu

Úkolem tohoto modulu je vyrovnávat, měřit a 
přepravovat trubku na pracovní lince pas
Může ji odebírat z obou stran, tedy může pracovat v 
paralelním čase.

3
Úkolem tohoto modulu je manipulovat s trubkou a 
podpírat ji během naprogramovaného zpracování.
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4 Modul hlavy vpředu

Úkolem tohoto modulu je provádět 
ý pohyb laserové hlavy při 

pracovních úkonech a při přepravě a vysílání 
laserového svazku přicházejícího ze zdroje.

5 Modul vykládání
Úkolem tohoto modulu je podpírat trubku během 
zpracování a vyložit pak uříznutý kus do různých 
naprogramovaných pozic.

6
Modul na vykládání 
odřezků

Úkolem modulu je vytahovat a vykládat do sběrné 
bedny odřezky a odpad na pohyblivý pás s 
výstupem v zadní části zařízení.

7
Modul vykládání 
alternativní

Jedná se o pohyblivý pás na krátké kusy o délce 
menší než 500mm , který lze začlenit do systému 
vykládání.

Pomocné moduly

Jedná se o samostatné moduly, které slouží k 
provozu zařízení, ale nezasahují do manipulace s 
trubkami. (laserový zdroj, odsávač kouře, chille, 
hydraulická řídící jednotka, jednotka mazání).

: Legenda ke konstrukčnímu popisu stroje
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Obecný popis stroje

Obrázek : Obecný popis stroje

4 Laserový zdroj

2

3 Elektrická skříň

4 Panel řízení

5 Chlazení

6 sávač kouře

7 Hydraulická řídící jednotka

8 Centrální jednotka mazání

obecnému popisu stroje
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Obrázek : Fotodokumentace jednotlivých částí stroje Adige LT8

Technické vla

Kapacita kulatých trubek

Čtvercové, obdélníkové trubky, 
ostatní průřezy

Typy standardních materiálů
nerezová ocel, další materiály na 

požádání

Nakladač svazků trubek délek

Délky zbývajících částí

Digitální numerické řízení

Výkon laserového zdroje Do 3500 W (větší na požádání)
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Seřízení stroje Zcela programovatelné a automatické

Maximální váha trubek

Délky vykladače

: Technické parametry posuzovaného strojního zařízení Adige LT8

Použité technické nor

navržen, vyroben a zkolaudován v souladu se „základními požadavky na 
bezpečnost a zdraví“ obsaženými v příloze I evropské Směrnice 98/37/EHS.

Při projektování, výrobě a závěrečném přezkoušení stroje byly dodrženy všechny 
technické normy platné k datu vytištění příručky pro údržbu.

Prohlášení o shodě

Aby bylo stroj možno uvést na trh v rámci Evropské Unie musí splňovat kritéria
Evropskou Unií nastavenými. Po prokázání, že daný stroj splňuje všechny 
požadavky je vystaveno prohlášení o shodě opatřeno značkou CE.
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Obrázek : Prohlášení o shodě

Artube je trojrozměrný, parametrický CAD CAM nástroj vyvinutý a speciálně 
navržený pro trubky oválného, kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu. 
Tento program slouží k rychlému řízení procesu od počátečního konceptu, resp. 
kreslení k vytvoření programu, který je následně odeslán do zařízení. Program 
Artube byl navržen společností BLM GROUP přímo pro práci na stroji Adige LT8.
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rázek Ukázka pracovního prostředí softwaru Artube

Obrázek : Ukázka simulace softwaru Artube
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Identifikace chyb operátora analýzou FMEA

Jako nástroj pro identifikaci a hodnocení rizik 
k řešenému problému byla tato metoda vybrána jako nejvhodnější z
strukturovanosti, důslednosti a přehlednosti jednotlivých objektů. Metoda byla 
upravena a následně použita takovým způsobem, aby jejím prostřednictvím
odhaleny všechny možné pochybení obsluhy na jednotlivých úkolech i dílčích 
úkolech, způsob chyby, důsledek chyby, možná příčina a následný způsob odhalení 
možných chyb.

Analýza FMEA byla aplikována na všechny činnosti, které operátor provádí 
v ronologickém sledu, popisuje seznam operací, ke kterým jsou přiřazeny dílčí 
suboperace. Dalším zásadním bodem, který analýzy FMEA popisuje je způsob 
selhání funkce, čemuž rozumíme jako uvažovanému jevu, skrze který operátor zjistí, 
že se dopustil chybného úkonu. Mezi další body tabulky je nutno zařadit možný 
důsledek selhání funkce operace, ve kterém je popsán možný dopad chyby 
operátora na strojní zařízení. V kolonce „možné příčiny selhání funkce objektu“ je 
uveden předpokládaný důvod, kvůli kterého došlo k chybě. Posledním bodem, který 
analýza FMEA popisuje je způsob odhalení možného selhání obsluhy.

Na obrázku je uvedena příkladná tabulka FMEA analýzy, která se týká prvního bodu 
při řešení problematiky posuzování spolehlivosti operátora – uvedení stroje 
chodu. Další tabulky, včetně příkladové příloze.

Obrázek : Příklad použití metody FMEA
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HTA Analýza chybování operátora

Na základě výstupů z analýzy FMEA byla vybrána analýza chybování lidského 
či relativní složitosti této metody byl použit softwarový 

PHEA 1.1, který slouží k vytvoření úkolového diagramu HTA. Dalším 
bodem je také vytvoření analýzy PHEA, skrze implementovaných předepsaných 

vnějších faktorů PIF uvedených v nastavení programu.

Úkolový diagram HTA

Schéma : Úkolový diagram HTA

Aplikace analýzy PHEA

Analýza PHEA byla provedena u všech daných úkolů či subúkolů, které se již dále 
nevětví. Na obrázku je uveden příklad metody PHEA, v tomto případě se jedná o 
analýzu k operaci zapnutí hlavního vypínače.

Pro každou činnost je nutno stanovit chybové módy a na základě uvážení analytika 
k nim přiřadit konkrétní typy chyb, které se mohou objevit na dané činnos
každý chybový mód je nutno stanovit hodnotu pravděpodobnosti lidské chyby HEP. 
Tato hodnota je zvolena dle pokynů, které jsou uvedeny v
pravděpodobnosti chyby – analýze uvažována zvláště pro 
každý úkol a subúkol na základě zkušeností analytika s prací operátora na 
posuzovaném strojním zařízení.
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Ke všem vybraným pravděpodobnostem vzniku chyby jsou přiřazovány faktory 
ovlivňující výkon a spolehlivost PIF. Při výběru těchto faktorů byly zvažovány 
všechny vnější vlivy působící na operátora mezi jinými například aktuální stav 
posuzovaného zařízení, osobnostní faktory operátora, pracovní tým pracující na 
daném zařízení nebo blízké okolí stroje.

Obrázek Analýza HTA PHEA 1.1 znázorňující PHEA analýzu subúkolu

HTA – Výsledky analýzy a zhodnocení

PHEA byla aplikována na všechny vytipované úkoly, které má operátor 
při své práci plnit. V tabulce jsou vytipovány úkoly, které byly na základě výsledků 
z alýzy a zkušeností analytika vyhodnoceny jako nejrizikovější.
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Operace Kód
Typ 

chyby
Relevantní chyba

Hodnota 

HEP

Kontrola tlaku kyslíku
Provedení 

špatného výběru

Chybná manipulace s ventilem 

(obsluha chybně nastaví ventil do 

jedné z ploh "otevře

"uzavřen")

0,03

Kontrola tlaku dusíku
Provedení 

špatného výběru

Chybná manipulace s ventilem 

(obsluha chybně nastaví ventil do 

jedné z ploh "otevřen" nebo 

"uzavřen")

0,03

Kontrola/výměna čelistí 

vřetene

špatná akce na 

správném 
právně provedená montáž 

drobných součástek
0,03

Kontrola/výměna čelistí 
špatná akce na 

správném 
Nesprávně provedená montáž 

drobných součástek
0,03

Nastřelení trysky

Příliš 

krátká/dlouhá 
Chyba v přesnosti při nastavování 

ovládaných veličin
0,1

Nastavení ohniska

Příliš 

krátká/dlouhá 
Chyba v přesnosti při nastavování 

ovládaných veličin
0,1

Kontrola/výměna 

pojezdové dráhy

špatná akce na 

správném 
Nesprávně provedená montáž 

drobných součástek
0,03

: Nejkritičtější operace z hlediska spolehlivosti operátora

č. 11 jsou vybrány podle hodnoty HEP nejrizikovější dílčí úkoly a subúkoly. 
této tabulky je patrné, že se zde setkává pět dílčích úkonů, které mají stejnou 

HEP, ovšem při různě vybraných úrovní zabezpečení. Při bližším 
prozkoumání výsledných kritických úkolů si můžeme všimnout, že jako nejkritičtější 
se jeví úkoly kontrolní. Ze sekce „KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI STROJE“ 
jsou zde kontroly tlaku plynů používaných při řezání laserem, tedy kyslík a dusík. 

Další položky týkající se kontroly/výměny jsou dílčími úkoly, jejichž nadřazeným 
úkolem je „PŘIZPŮSOBENÍ MECHANICKÝCH ČÁSTÍ STROJE KONKRÉTNÍMU 

výměna je teoreticky zavedený pojem, který popisuje situaci, kdy operátor na základě 
nového programu konfiguruje stroj. Může dojít k situaci, kdy není potřeba instalovat vyměnitelné 
součástky jiné velikosti (čelisti vřetene, čelisti lunety), operátor tedy pouze kontroluje. V opačném 
případě se bude věnovat výměně.
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PROGRAMU“. Společně s těmito dílčími úkoly pod tento nadřazený úkol spadají i 
dvě zbývající, nejvyšší hodnoty HEP dosahující, dílčí úkoly, které se oba týkají velice 
jemné práce, kterou musí operátor vykonat při práci s nastavením ohniska a 
nastřelením trysky.

Výsledné hodnotě HEP pro názorný příklad bude uvedena hodnot
dusíku můžeme rozumět tak, že k potenciální chybě operátora může dojít ve 
třech případech ze sta. 

Nápravná opatření ke zvýšení spolehlivosti operátora

Finálním bodem analýzy je stanovení nápravných opatření ke zvýšení spolehlivo
operátora při práci na stroji. Důkladným rozborem všech vnějších faktorů PIF, které 
působí na operátora při daném úkolu je možno stanovit určité nápravné opatření, 
které budou eliminovat vliv nepříznivě působících faktorů na člověka a tím i zvyšovat 

ho spolehlivost při provádění daných operací.

Nápravná opatření je zde možno rozdělit na taková, která je možno řešit operativně 
na místě pracoviště jeho zlepšením. Jedná se opatření, které se dají vyřešit vhodným 
dispozičním řešením postavení určitých pomocných objektů, nebo lepším ustavením 

Mezi další možná nápravná opatření z hlediska operativních zásahů 
do místa pracoviště patří vhodnější řešení osvětlení. Osvětlení je možno řešit 
například i způsobem, kdy bude operátorovi přiřazena do standardního vybavení 
pracovních pomůcek diodová mobilní svítilna. Vzhledem ke komplexnosti 
posuzovaného zařízení a jeho složitosti, kdy je při drobnějších opravách či kontrolách 
potřeba vstoupit do prostoru stroje, kde nejsou všechny součástky, které je n
zkontrolovat, dobře viditelné. Dalším problémem, který je možno řešit jednoduchým a 
ekonomickým způsobem jsou značení a popisky. Přiřazením vhodného popisku ke 
krizovým objektům se můžeme vyvarovat pochybení operátora vzniklých 
nedostatečně či nepřehledně označeným plynovým kohoutem. Jedná se také o 
nedostatečně označené výměnné čelisti vřetene a lunety. Do stejné kategorie patří i 
výměnné nádstavce pojezdové dráhy.

Druhou možností při řešení nápravných opatření je vhodný zásah managementu 
podniku. Zásadním bodem, který musí být vyřešen je důkladné stanovení 
zodpovědností a všech úkolů, které musí operátor splnit. Management podniku musí 
vhodným způsobem operátora upozorňovat, že se jedná o komplexní a složité 
zařízení a je potřeba být maximálně koncentrovaný při práci na posuzovaném 
zařízení. Jako vhodným opatřením navrhujeme nastolení pravidelných motivačně
informačních krátkých schůzek, které by probíhaly pod vedením osoby zodpovědné 
za pracoviště. Na takových schůzkách by bylo vhodné operátory seznámit a posléze 
nadále připomínat možná rizika na daném strojním zařízení. Vzhledem k těmto 
informacím předpokládám informovanost obsluhy jen jako podpůrný faktor. 

Naproti tomu jako zásadní pomoc při řešení otázky zvýšení spolehlivosti operátora 
zavedení pracovního manuálu, který bude mít operátor vždy u 

posuzovaného zařízení a bude jeho povinností se na tento manuál odkazovat 
v případě nejasností týkajících se postupu práce. I přesto, že jako nejrizikovější se 
jeví operace, při kterých nefigurovaly problémy s opomenutím, považujeme
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vhodné konstatovat, že daný pracovní manuál by řešil nejen problematiku vymezení 
pracovních povinností, ale v přesném sledu by operátorovi „radil“ jakým způsobem 
má postupovat, aniž by některý vynechal. S tímto problémem je řešitelná i otázka 
ekonomická, poněvadž operátor, který často zapomíná jednotlivé kroky, či dílčí úkoly 
je neekonomický a tímto prohospodaří pracovní čas. Zavedením vhodně napsaného 
pracovního manuálu se vyřeší otázka vymezení pracovní způsobilosti, postup práce 
a ekonomická stránka problematiky.

následujících bodech budou konkrétně znázorněny kroky vedoucí ke zvýšení 
spolehlivosti operátora pro všechny relevantní chyby při vybraných operacích.

� Při řešení operace kontrola tlaku dusíku a tlaku kyslíku je vhodným 
opatřením přiřazení kapesní svítilny do vybavení operátora a zlepšení značení 
na jednotlivých kohoutech.

� otázce zavedení nápravných opatření při řešení operací kontrola/výměna 
čelistí vřetene kontrola/výměna čelistí lunety kontrola/výměna pojezdové 
dráhy je rovněž vhodné užití kapesní svítilny a přehlednější značení 
náhradních čelistí vřetene i lunety. V případě pojezdové dráhy se jedná o 
zpřehledněné značení nádstavců pro různé průměry tyčí. Vhodným opatřením 
je také popis vhodnosti nádstavců pro různé průměry, který by měl obsahovat 
pracovní manuál.

� nastavení ohniska nastřelení trysky dná o 
nejnáročnější práce na zručnost operátora se jako vhodné opatření jeví 
vyhrazení většího časového prostoru na tyto operace. Jako zásadní přínos 
hodnotím důkladné školení spojené s praktickým cvičením těchto úkonů pod 
vedením zkušeného pracovníka. 

Doporučení ke zvýšení bezpečnosti

Jako zásadní fakt který ovlivňuje bezpečnost je školení pracovníků. Školení by mělo 
probíhat v kratších intervalech a mělo by být pravidelně aktualizované. I přesto, že 
služebně starší pracovníci by mohli namítat, že již takovým školením prošli, je 
vhodné takto učinit. Služebně starší operátoři jsou znalí ve své práci, rozumí 

rojnímu zařízení a jsou schopni do jisté míry vyřešit i drobnější technické problémy 
na stroji. Ovšem zkušenost při práci se strojem také může vést k tomu, že operátoři 
začnou rizikovost své práce podceňovat, čímž také podceňují bezpečnost práce. 
Vhodné školení týkající se bezpečnosti práce na posuzovaném strojním zařízení se 
jeví jako pozitivní z hlediska poměru náklady/výsledky. 

Aby podnik investoval finance co nejvhodněji, je možné použít vytvoření pracovního 
manuálu operátora rovněž jako školící materiál pro nové uchazeče o práci.

Na člověka v pracovním procesu má nevyhnutelný dopad pracovní řád a náplň práce 
s ním spojenou. V případě, že se jedná o práci, která má charakter sériové či 
hromadné výroby můžeme důvodně předpokládat selhávání lidského fak
hlavně z důvodu pozbývající pozornosti operátora a to i v případě, že daný proces 
má operátor řádně naučený. Operátor pracuje a systematicky vykonává předepsané 
kroky na úkor stále se snižující pozornosti. Můžeme tedy hovořit o zvyšující se míře 
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důvodu snížené ostražitosti pracovníka, což může následně vést k nehodě. 
Abychom tedy zajistili co nejnižší nehodovost z hlediska pracovní náplně a 
pracovního řádu, tak jako doporučení ke zvýšení bezpečnosti navrhujeme sestavení 
vhodného proškolení více zaměstnanců na jedno strojní zařízení. V
znamenat proškolení například šesti zaměstnanců na dva různé stroje. Po řádném 
proškolení je možno nastavení systému střídání pozic, čímž eliminujeme nebezpečí 
hrozící ze zanedbání pracovních povinností vlivem dlouhodobé práce na jediném 
strojním zařízení.

Závěr

Moderním trendem doby je eliminace rizikových faktorů v co nejvyšší možné míře. 
Po technické stránce věci, se aplikují moderní metody a postupy na eliminaci rizik 
v oblasti strojních zařízení. Zásadním faktorem, který se jeví jako nejrizikovější, je 
lidský činitel. Člověk v pracovním systému je specifickým činitelem, jehož reakce se 
takřka nedá nikdy odhadnout z důvodu rozdílností v myšlení každého jedince. Je 
tedy nutné pracovní systém přizpůsobit tak, aby eliminoval nepředvídatelné akce 
lidského činitele na minimum a nechal rozhodování o funkci managementu firmy. 

Předkládaná diplomová práce, jejíž cílem bylo posoudit spolehlivost člověka 
v pracovním systému, byla rozdělena do několika hlavních bodů, ve kterých byly 
probrány všechny zásadní složky, bez kterých by proces posouzení spolehlivosti 
člověka nebylo možné provést. První kapitolou k úspěšnému seznámení se 
s problematikou a jejím úspěšným užitím v praxi byl lidský činitel samotný, ve které 
jsme se seznámili se základními atributy lidského jedince. Tato kapitola je 
následována neméně důležitou kapitolou, která se týká spolehlivosti lidského činitele. 

této kapitole byly probrány základní principy a poznatky z daného oboru, které byly 
doplněny o přehled nejdůležitějších vnějších vlivů, které působí na operátora již u 
konkrétníh tomto případě posuzovaného strojního zařízení. 

Dalším bodem této diplomové práce je kapitola věnovaná legislativním požadavkům, 
které se týkají zpracovávaného tématu. Obsahem jsou výtahy ze zákonů a nařízení 
vlády, které přímo souvisí s řešenou problematikou. 

Pátá kapitola je věnována rešerši v hodnocení a identifikaci rizik. Zde 
byly probrány nejpoužívanější metody, přičemž metoda FMEA byla později použita 
při konkrétním řešení problematiky v praktické části diplomové práce. 

Dalšími kapitolami byly rešerše z
samotné. V těchto kapitolách byly poměrně podrobně popsány vybrané metody HRA. 

především o metody HTA a HTA PHEA, které byly stejně jako 
v předchozím případě FMEA, později použity při praktické aplikaci. 

praktické části diplomové práce byla řešena problematika posuzování spolehlivosti 
operátora při obsluze CNC laseru značky Adige teoretickém 
úvodu byla v krátkosti probrána technologie posuzovaného laseru. následující
kapitolách jsme byli seznámeni jak se strojem samotným a jeho součástmi, tak 
s doprovodným softwarem. Mezi další informace zde patří předpokládané výchozí 
podmínky a bezpečnostní opatření udávané výrobcem. Následovaly kapitoly
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kterých byly probrány již konkrétní výstupy z jednotlivých metod, nejdříve FMEA a 
posléze i výstup z PHEA (v přílohách jsou k dohledání všechny tabulky 
výs

hlediska aplikace vybraných metod na posuzované zařízení byly vyhodnoceny 
výsledky na jejichž základě byly navrženy vhodná opatření ke zvýšení spolehlivosti 
operátora. 

kapitole, týkající se doporučení ohledně bezpečnosti, byly probrány vhodné 
postupy, aby byla bezpečnost zvýšena co nejefektivněji a nejekonomičtěji. Návrhy na 
zvýšení bezpečnosti se týkají pouze lidského činitele. Je ovšem na místě podotknout, 
že by mělo dojít i ke zvýšení bezpečnosti v oblasti strojního zařízení. začátku 
praktické části byly předpokládány určité výchozí podmínky, mezi kterými bylo i 
perfektní seřízení stroje odborně vyškoleným technikem údržby. Faktem ovšem 
zůstává, že není možné předpokládat bezchybnou funkčnost stroje. Proto 

a prováděna kontrola čidel a senzorů na strojním zařízení, aby 
bylo dosaženo ještě většího zvýšení bezpečnosti.

Závěrem hodnotím aplikaci a výběr použitých metod kladně a výsledkům přikládám 
pozitivní hodnocení, vzhledem k vlastním zkušenostem při práci na posuzovaném 
strojním zařízení. Vybrané kritické oblasti, které byly výstupem analýz FMEA a HTA
PHEA jsou odpovídající skutečnosti. Následné nápravné opatření byly zvoleny 
s ohledem na finanční stránku věci a efektivnost vybraných doporučení. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů

Conform Ité Européenne

��� Oxid Uhličitý

Č. číslo
ČSN Česká Státní Norma

EFC
Evropské Hospodářské Společenství

y

HFE

Systém

HTA
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Maximální

MERMOS

Minimální

Systém
Obrázek

Osobní ochranné pracovní pomůcky

Poznámka

Sbírky

To znamená
Tak zvané

μm metr

‘
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eznam příloh

Příloha 1 – Analýzy FMEA
Příloha 2 – Úkolový diagram HTA
Příloha 3 – Tabulkový výstup metody HTA
Příloha 4 – CD obsahující soubory:

� Diplomová práce ve formátu .pdf
� Úkolový diagram HTA ve formátu .xhp
� Analýza PHEA ve formátu .xhp
� Analýza FMEA ve formátu .pdf
� Tabulkový výstup metody HTA PHEA ve formátu .pdf
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ANALÝZA FMEA

Způsob selhání Možný důsledek selhání 
Možná příčina 
selhání funkce 

Způsob odhalení možného 
selhání obsluhy

Uvedení 

Zapnutí 
hlavního 
vypínače

Nedochází k zapnutí 
Nefunkčnost celého systému

Chybné spuštění 
operátorem

Spínač na poloze "vypnuto", 
svěcení diod upozorňujích na 
uvedení stroje do chodu

Zapnutí 
odsávání

Odsávací jednotka 
nevykonává činnost

Nefunkčnost odsávacího 
systému, hromadění jemného 

prachu v blízkosti obsluhy, 
hrozba udušením operátora

Opomenutí spuštění 
operátorem

Spínač na pol
Automatické vypnutí z 
důvodu znečištění filtrů

Automatické 
pozastavení systému z 

důvodu přehřátí

optických bran

Stroj zahlásí chybu a 
nedovolí operátorovi 

dokončit spuštění 
Nefunkčnost optických bran, 
nemožnost spuštění systému

Chybné spuštění 
některé z optických 

Nerozsvěcení světelných ukazatelů, 
nemožnost spuštění stroje

Opomenutí spuštění 
některé z optických 

bran operátorem

Nezjištěné narušení 
prostoru detekované 

bránou
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Chybný restart 
ce brány po 

přerušení

Zapnutí 
počítače

Nemožnost spuštění 
Nemožnost ovládání stroje

Chybné spuštění 
počítače operátorem, 

chyba funkčnosti 
počítače

Nemožnost provádění všech úkonů na 

Otevření 
přívodu plynu

Plyn není přiváděn do 
s

Ztráta funkce řezání, resp. 
chybná funkce

Opomenutí otevření 
kohoutu přívodu 

dusíku
Nevyhovující kvalita řezu v případě 

spuštění pouze jednoho z plynů, 
automatické zastavení stroje v případě 

opomenutí spuštění obou plynů
Opomenutí otevření 

tu přívodu 
kyslíku
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ANALÝZA FMEA

Způsob selhání Možný důsledek selhání Možná příčina selhání 
Způsob odhalení 
možného selhání 

Dochází k přehřátí 
chladícího zařízení

Přehřátí chladícího zařízení 
znemožňuje funkci celého 

stroje, počítač zahlásí chybu

Přehřátí vlivem teplého 
klimatu, zejména v letních 

měsících
Stroj je možné spustit 

pouze do určité teploty, 
která je li vyšší, nedojd

ke spuštěníOpomenutí kontroly teploty 
operátorem

Nevyhovující kvalita 
pálené plochy

Nesprávná funkčnost stroje

plynové bombě
Uzavřený kohout, počítač 

vyhlásí chybuOpomenutí otevření 
kohoutu operátore

nedostatek plynu v plynové 
bombě

mechanických 
částí stroje

Nevyhovující 
nastavení stroje pro 

Zaseknutí polotovaru ve stroji z 
důvodu nevhodnosti typu 

pojezdové dráhy

Obsluha stroje chybně 
vyměnila přípravky do 

pojezdové dráhy

ola nastavení 
zvoleného programu se 
skutečným nastavením 
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průchodnosti 
Polotovar z předchozí 
zakázky se nachází na 

válečkové dráze

Dochází ke kolizi nově 
navezeného polotovaru s 

polotovarem, který zůstal na 
válečkové po předchozí výrobě

část stroje, sloužící k 
upínání polotovaru

Vizuální kontrola stroje 
operátorem

Spuštění funkce 
nulování os

Chybné přiřazení 
aktuálních poloh os 
skutečným nulovým 

polohám

Špatné vyhodnocení stroje o 
své aktuální pozici

chybně spustila 
nulování stroje Bez spuštění funkce 

nulování os nelze 
pokračovat v dalším 
nastavování strojeOpomenutí spuštění 

funkce nulování stroje
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ANALÝZA FMEA

Způsob selhání funkce Možný důsledek selhání 
Možná příčina 
selhání funkce 

Způsob odhalení 
možného selhání 

na řezání

Dohledání konkrétního 
programu (na základě 

Bez zvolení konkrétního 
programu není stanovený 

základ pro nastavení stroje 
konstruktérem

Není možno nastavit stroj pro 
uvedený polotovat, obsluha nemá 

potřebné informace

správný program 

Nemožnost zahájení 
výroby, stroji nebyl 

vybrán program a tedy 
obsluha neví, jak stroj 

Dohledání konkrétního 

základě označení 
výkresové 

V případě zvolení programu, 
ale neuvedení patřičného 

podprogramu je možné nastavit 
některé části stroje, ale nelze 
zjistit nastavení pro konkrétní 

výrobu 

Není možno nastavit číselné 
formace o počtu kusů v dané 

zakázce, včetně programu pro 
pálení, obsluha nemá potřebné 

správný 

Nemožnost zahájení 
výroby, stroji nebyl 
potvrzen konkrétní 

nezná kusové nastavení  
výroby
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Aktivace vybraného 

Není li aktivován konkrétní 
program pro pálení, stroj nemá 

zpětnou vazbu o potvrzení 
nastavení v programu, které 
má odpovídat skutečnému 

nastavení stroje

I když je program vybrán i s 
ení aktivován, 

tak stroj nemá potvrzenou zpětnou 
vazbu o reálném nastavení jeho 

součástí s předepsaným 
nastavením v programu

Obsluha zapoměla 

vybraného 

Nemožnost zahájení 
výroby, stroji nebylo 
potvrzeno nastavení
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ANALÝZA FMEA

Způsob selhání Možný důsledek selhání funkce 
Možná příčina 
selhání funkce 

Způsob odhalení 
možného selhání 

Přizpůsobení 
mechanických částí 
stroje konkrétnímu 

výměna čelistí 
vřetene

ve stroji nebo není 
správně upnut, házení 

Nedochází k řádnému upnutí 
polotovaru ve vřeteni

Opomenutí kontroly, 
resp. výměny čelistí 
vřetene operátorem

Vyhlášení chyby 
počítačem, nemožnost v 
pokračování nastavení 

výměna čelistí 
ve stroji nebo není 

správně upnut, házení 
Nedochází k řádnému upnutí 

polotovaru v lunetě

Opomenutí kontroly, 
resp. výměny čelistí 
lunety operátorem

Vyhlášení chyby 
počítačem, nemožnost 
pokračování nastavení 

výměna trysky
neodpovídá 

požadovanému 
nastavení

Nevyhovující kvalita pálené plochy je 
způsobena chybným zvolením trysky 

Opomenutí kontroly, 
resp. výměny trysky 

operátorem
Zjištění je možné až po 

provedení prvního řezu a 
vizuální kontrole pálené 

Zvolení špatně 

operátorem
Nevhodně zadané 

způsobené 
kontruktérem
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výměna řezací 
Nesprávná volba 

"pálící hlavy", poničení 
čočky v pálící hlavě

Zvolením nevhodné "pálící hlavy" 
dochází ke kolizi trysky s polotovarem, 

nedochází k požadované kvalitě 
pálené plochy

Opomenutí kontroly, 
resp. výměny pálící 
hlavy operátorem

Vyhlášení chyby 
počítačem, nemožnost v 
pokračování nastavení 

jeho uvedení do 

výměna 
pojezdové dráhy

ve stroji, nedochází k 
dosednutí na 

pojezdovou dráhu

neshodnou válečkovou dráhou, 
zaseknutí a nutnost vytažení 

polotovaru manuálně, Zaseknutí 
ovaru ve strojí způsobí zastavení 

procesu přípravy polotovaru pro pálení 

Opomenutí kontroly 
válečkové dráhy Vyhlášení chyby na 

počítači, zastavení 
automatického procesu, 
vizuální kontrola stroje

Nevhodně zvolené 
nastavení pro daný 

Nastřelení trysky
Středovost paprsku 

laseru není dostatečná

Vzhledem ke špatnému provedení 
operace "nastřelení trysky" stroj není 
optimálně nastaven pro požadovanou 

kvalitu práce, nedochází k optimálnímu 
průběhu řezu

Opomenutí 
nastřelení trysky 

operátorem Zjištění je možné až po 
provedení prvního řezu a 
vizuální kontrole pálené Nedostatečně 

přesné nastavení 
středovosti 
operátorem

Nastavení 
Nevhodné nastavení 

výšky ohniskové 
vzdálenosti

Při špatném nastavené ohniskové 
vzdálenosti není stroj 

dosáhnout požadované kvality řezu

Špatné nastavení 
ohniskové 
vzdálenosti 
operátorem

Zjištění je možné až po 
provedení prvního řezu a 
vizuální kontrole pálené 

Chybné zadání 
ohniskové 
vzdálenosti 

konstruktérem

Nevyhovující 
materiál
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ANALÝZA FMEA

Způsob selhání funkce 
Možný důsledek 
selhání funkce 

Možná příčina selhání 
Způsob odhalení 
možného selhání 

Zahájení 
výroby

Navezení materiálu 
do zakladače

Chybějící materiál v zakladači Nemožnost stroje, aby 
vykonával svoji funkci

Materiál nebyl navezen do 
zakladače stroje

Počítač vyhlásí chybu, 
vizuální kontrola nakladače 

bezpečnostní funkce 
optické brány

Při nakládce materiálu dochází 
k přerušení bezpečnostních 

systémů optických bran

Vzhledem k vyhlášené 
chybě vyhlásí počítač 

Operátor neobnovil 
bezpečnost u optických 

Nerozsvěcení světelných 
ukazatelů, nemožnost 

spuštění stroje

Spuštění vybraného Program nebyl aktivován 
operátorem

nkčnost stroje i když 
jsou všechny procesy 
provedeny korektně

Chybné spuštění programu 
operátorem, opomenutí 
operátora spusti funkci 

Stroj není spuštěn, 
nevykonává požadovanou 

funkci, počítač vyhlásí 
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Analýza 
subúkolu

ýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

1.1. Zapnutí 
hlavního 
vypínače

Špatná akce 
na správném 

Operátor otočí 
vypínač do špatné 

Umístění zařízení a 
přístup k němu

Systém nebude 

provozního 

Důkladné 
proškolení 
operátora ohledně 
práce na stroji a 
jeho uvedení do 

Zavedení všech 
pracovních úkonů 
do pracovního 
manuálu, který 
bude přístupný 
operátorovi

Rozlišení 
sdělovačů a 
ovládačů

Výcvik ovládání 

systémů řízení

Opomenutí provést 
požadovanou akci

Pracovní vytížení

Pracovní směny a 
práce v noci
Výcvik ovládání 

systémů řízení

pracovníky



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

1.2. Zapnutí 
odsávání

Špatná akce 
na správném 

Operátor otočí 
vypínač do špatné 

Umístění zařízení a 
přístup k němu

Systém detekuje 
přehřátí a dojde 
k automatickému 
vypnutí, dochází 
k hromadění 
jemného prachu 
v

řídícího 
stanoviště.

Důkladné 
proškolení 
operátora ohledně 
práce na stroji a 
jeho uvedení do 

Zavedení všech 
pracovních úkonů 
do pracovního 
manuálu, který 
bude přístupný 
operátorovi

Rozlišení 
sdělovačů a 
ovládačů

Výcvik ovládání 

systémů řízení

Opomenutí provést 
požadovanou akci

Pracovní vytížení

Pracovní směny a 
áce v noci

pracovníky



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

brány č. 1
Opomenutí provést 
požadovanou akci

Osvětlení
V případě 
opomenutí 
aktivace brány 

spuštění stroje 

bezpečnostních 
opatření, které 

zpětnou vazbu o 
možném 
bezpečném 
spuštění.

Operátor musí být 
důkladně 
seznámen se 
všemi 
bezpečnostními 
systémy stroje a 
dodržovat 
bezpečnost práce

Optické brány musí 
být volně přístupné 

rozestavěny dle 
pokynů výrobce

Umístění zařízení a 
přístup k němu

předávaných 
informací



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

brány č. 2
Opomenutí provést 
požadovanou akci

Osvětlení
V případě 
opomenutí 
aktivace brány 

spuštění stroje 

bezpečnostních 
opatření, které 

zpětnou vazbu o 
možném 
bezpečném 
spuštění.

Operátor musí být 
důkladně 
seznámen se 
všemi 
bezpečnostními 
systémy stroje a 
dodržovat 
bezpečnost práce

Optické brány musí 
být volně přístupné 

rozestavěny dle 
pokynů výrobce

Umístění zařízení a 
přístup k němu

předávaných 
informací



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

brány č. 3
Opomenutí provést 
požadovanou akci

Osvětlení
V případě 
opomenutí 
aktivace brány 

spuštění stroje 

bezpečnostních 
opatření, které 

zpětnou vazbu o 
možném 
bezpečném 
spuštění.

Operátor musí být 
důkladně 
seznámen se 
všemi 
bezpečnostními 
systémy stroje a 
dodržovat 
bezpečnost práce

Optické brány musí 
být volně přístupné 

rozestavěny dle 
pokynů výrobce

Umístění zařízení a 
přístup k němu

předávaných 
informací



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

brány č. 4
menutí provést 

požadovanou akci

Osvětlení

V případě 
opomenutí 
aktivace brány 

spuštění stroje 

bezpečnostních 
opatření, které 

zpětnou vazbu o 
možném 
bezpečném 
spuštění.

Operátor musí být 
důkladně 
seznámen se 
všemi 
bezpečnostními 
systémy stroje a 
dodržovat 
bezpečnost práce
Optické brány musí 
být volně přístupné 

rozestavěny dle 
pokynů výrobce

Umístění zařízení a 
přístup k němu

předávaných 
informací



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

1.4. Zapnutí 
počítače

Opomenutí provést 
požadovanou akci

Pracovní směny a 
práce v noci

Počítačový 
systém stroje 

do provozního 

Důkladné 
proškolení 
operátora ohledně 
práce na stroji a 
jeho uvedení do 

předávaných 
informací

Výcvik ovládání 

systémů řízení

pracovníky



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

lýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

Opomenutí provést 
požadovanou akci

Pracovní vytížení

Při nedůsledné 

hrozí přehřátí 
chladícího 
systému stroje, 
což znemožní 
funkčnost

hrozí zaseknutí 

v

poškození jemné 
optické 

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po bodu

Zlepšení osvětlení 
v

s

teploty zařízení

Uvědomování si 
nebezpečí

Vymezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců

Chyby při 
získávání 
informací

Získání 
nekompletní 

Osvětlení

Umístění zařízení a 
přístup k němu



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

tlaku kyslíku

nedokončena
Špatné uzavření 
ventilů či armatur

Uvědomování si 
nebezpečí Při 

nedostatečném 
průtoku kyslíku 
hrozí chybná 
funkce řezání

Zajistit zlepšení 
popisků kohoutů 
kyslíku

Zlepšit osvětlení 
v oblasti kohoutů

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující směně 
o aktuálním stavu 

Důsledné 
proškolení všech 

Pracovní směny a 
práce v noci

předávaných 
informací

Provedení 
špatného 
výběru

Chybná 

chybně nastaví 
ventil do jedné z 

"otevřen" 
zavřen")

Osvětlení Při uzavřeném 
ventilu kyslíku 
nedochází ke 
správné funkci 
řezání, hrozí 
poškození trysky 

Umístění zařízení a 
přístup k němu

Značení a popisky



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vymezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců

operátorů o použití 
plynů

ní dodržení 
bezpečnosti práce

manipulaci zvolí 
špatný ventil

Osvětlení
Při zvolení jiného 
plynu hrozí 
jiskření při řezání 
a poničení 
jemného 

Umístění zařízení a 
přístup k němu

Značení a popisky

Vymezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

tlaku dusíku

nedokončena
Špatné uzavření 
ventilů či armatur

Uvědomování si 
nebezpečí Při 

nedostatečném 
průtoku kyslíku 
hrozí chybná 
funkce řezání.

Zajistit zlepšení 
popisků kohoutů 
kyslíku

Zlepšit osvětlení 
v oblasti kohoutů

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující směně 
o aktuálním stavu 

Důsledné 
proškolení všech 

Pracovní směny a 
práce v noci

předávaných 
informací

Provedení 
špatného 
výběru

Chybná 

chybně nastaví 
ventil do jedné z 

"otevřen" 
nebo "zavřen")

Osvětlení Při uzavřeném 
ventilu kyslíku 
nedochází ke 
správné funkci 
řezání, hrozí 
poškození trysky 

Umístění zařízení a 
přístup k němu

Značení a popisky



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vymezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců

operátorů o použití 
plynů

Striktní dodržení 
bezpečnosti práce

manipulaci zvolí 
špatný ventil

Osvětlení

Při zvolení jiného 
plynu hrozí 
jiskření při řezání 
a poničení 
jemného 

Umístění zařízení a 
přístup k němu

Značení a popisky

Vymezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

nakladače

Špatně 
načasovaná 

Operátor začne 
přesouvat materiál 
dříve, než obdrží 
povolení 
k

Pracovní vytížení

Hrozba zaseknutí 

v nakládacím 
prostoru stroje, hrozí 
poničení stroje a 
zranění obsluhy a 

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o aktuálním 

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Osvětlení

Značení a popisky

diagnózu chyb

Opomenutí provést 
požadovanou akci

Osvětlení

Pracovní směny a 
práce v noci

předávanýc
informací
Vymezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

vykladače

Příliš 
málo/mnoho 

Přeplnění 
skladovacích 

Pracovní vytížení
Při nevyklizení 
prostoru hrozí 
přeplnění, tím i 
poškození stroje, 
zaseknutí, 
pozastavení chodu 
stroje a zranění 

Pří opomenutí 
kontroly hrozí 
zaseknutí polotovaru 
ve vykládacím 

hrozí poničení stroje 
a zranění obsluhy a 

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o aktuálním 

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Osvětlení

Značení a po

diagnózu chyb

Opomenutí provést 
požadovanou akci

Osvětlení

Pracovní směny a 
práce v noci

předávaných 
informací

Vymezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

pojezdové 
dráhy

Příliš 
málo/mnoho 

Nedostatečné 
dotáhnutí matek, 
šroubů či přírub při 
údržbě.

Pracovní vytížení

Vlivem nedůsledné 
kontroly pojezdové 
dráhy hrozí uvolnění 
některého 
z nosných pilířů a 
uvolnění polotovaru 
v

hrozí poničení 

Hrozba zaseknutí 

prostoru stroje, hrozí 
poničení pojezdové 
dráhy stroje a 
zranění 

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o aktuálním 

Zavést pracovní 
manuál, obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po bodu.

Zlepšení osvětlení 
v

Osvětlení

Značení a popisky

Opomenutí provést 
požadovanou akci.

Osvětlení

Pracovní směny a 
práce v noci

varování

Vymezení pracovní
náplně 
zaměstnanců



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

mechanických 
částí stroje

Špatně 
načasovaná 

Je zahájena 

zařízením 
v okamžiku, kdy 
zařízení ještě není 
připraveno a 
uvolněno.

Osvětlení

Zlepšení osvětlení 
v

Hrozba zranění 
operátora při vstupu 

kdy ještě probíhají 
procesy nastavení 
stroje, například 
nulování os.

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o aktuálním 

Zavést pracovní 
manuál, obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Dodržení 
bezpečnostních 
pokynů při pohybu 

Umístění zařízení a 
přístup k němu

mezení pracovní 
náplně 
zaměstnanců

Bezpečnostní 
požadavky a 
pravidla (příručky, 
nařízení apod.)



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

2.5. Spuštění 

nulování os

Špatně 
načasovaná 

Je zaháj

zařízením 
v okamžiku, kdy 
zařízení ještě není 
připraveno a 
uvolněno.

Výcvik ovládání 

systému řízení

Při spuštění 

v nesprávnou 
dobu hrozí 
špatné 
vyhodnocení 
stroje o své 
aktuální pozici.

í 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po bodu.

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o aktuálním 

Důkladné 
proškolení 
pracovníka ohledně 

Bezpečností 
požadavky a 
pravidla (příručky, 
nařízení, apod.)

Uplatnění zpětných 
vazeb a předávání 
zkušeností od 
ostatních (tzv. 
systém učící se 



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Opomenutí 
provedení dílčího 
procedurálního 

Pracovní směn a 
práce v noci

Opomenutím této 

nebude důkladně 
připraven na 

tak splňovat 
nároky na kvalitu 
výroby.

softwaru strojního 
zařízení.

Značení a popisky

varování

pracovníky



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF
Analýza 
následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

Dohledání 
konkrétního 

Získání 
chybné 

Chyba při čtení 
textu a čísel

Osvětlení
Hrozí výbě
chybného 

v důsledku toho 
je vykonávána 
nežádoucí 
činnost, 
nenávratné 
poničení 
materiálu a 
možné poničení 

optického 

vlivem nastavení 
jiných hodnot 
z chybného 

Zavedení 
teambuildingových 
akcí za účelem 
sjednocení 
racovního 

Důkladně 

předávací 

probíhajících 
zakázkách.

Značení a popisky

Vymezení 
pracovní náplně 
zaměstnanců

Je předána 
špatná 

Chybně napsaná 

číslo, které jsou 
předávány dál.

Neshody uvnitř 
pracovního týmu



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

předávaných 
informací

pracovníky



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

vybraného 

Opomenutí 
provést 
požadovanou akci.

Značení a popisky

Opomenutím 
této akce 
nedochází ke 
správné funkci 

nemá zpětnou 

neumožní 
spuštění.

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Výcvik ovládání 

systému řízení



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF
Analýza 

následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

Kontrola/výměna 
čelistí vřetene

Špatná akce 
na správném 

Nesprávné 
ná 

montáž drobných 
součástek.

Osvětlení Nedůslednou 
kontrolou hrozí 
záměna za jiný 
typ čelistí, hrozí 
zde nefunkční 
upnutí polotovaru 
ve vřeteni.
Nedostatečným 
přitáhnutím 
šroubů čelistí 
hrozí uvolnění 
materiálu 
z vřetene, hrozí 

ičení 
jemného 
optického zařízení 
stroje, poničení 
pojezdové dráhy 
a zranění 

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o 
aktuálním stavu 

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Značení a popisky

Jednoznačnost a 

předpisů

Nácvik 
neznámých a 
mimořádných 
situací



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza subúkolu
Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

Kontrola/výměna 
čelistí lunety

Špatná akce 
na správném 

Nesprávné 
provedená 
montáž drobných 
součástek.

Osvětlení Nedůslednou 
kontrolou hrozí 
záměna za jiný 
typ čelistí, hrozí 
zde nefunkční 
upnutí 

v lunetě.
Nedostatečným 
přitáhnutím 
šroubů čelistí 
hrozí uvolnění 
materiálu 
z lunety, hrozí 
zde poničení 
jemného 
optického 
zařízení stroje, 
poničení 
pojezdové 
dráhy a zranění 

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o 
aktuálním stavu

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Značení a popisky

Jednoznačnost a 

předpisů

Nácvik 
neznámých a 
mimořádných 
situací



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

lýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF
Analýza 

následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

4.3.1. Nastřelení 

Příliš 
krátká/dlouhá 

přesnosti 
při nastavování 
ovládaných 
veličin.

Náhlost výskytu 
problému

Při nepřesném 
nastřelení trysky 
hrozí 
neodpovídající 

ta řezu, 
dále hrozí 
jiskření a 
nevratné 
poničení trysky 

Důkladné 
proškolení 
operátora v
optického 

Zvýšit kvalitu 
osvětlení na 
pracovišti.
Zajištění 
důsledného 
výcviku operátorů 
při manipulaci 
s jemným 
zařízením řezací 

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 

Náročnost 
vykonávaných 
úkolů

Osvětlení

Uplatnění 
zpětných vazeb a 
předávání 
zkušeností od 
ostatních (tzv. 
systém učící se 

Špatná akce 
na správném 

Nesprávně 
provedená 
montáž drobných 
součástek.

Pracovní vytížení Nedotažením 
trysky hrozí 
neodpovídající 
kvalita řezu a 

vní směny a 
práce v noci



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Umístění zařízení 
a přístup k němu

nevratné 
poničení trysky.

obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Opomenutí 
provést 
požadovanou akci

Pracovní vytížení
Opomenutím 
této akce hrozí 
nevratné 
poškození 

řezaného 
Časová náročnost 
pracovního úkolu



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF
Analýza 

následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

4.3.2. Nastavení 

Příliš 
krátká/dlouhá 

přesnosti 
při nastavování 
ovládaných 
veličin.

Náročnost 
vykonávaných 
úkolů

Při nepřesném 
nastavení 
ohniska hrozí 
neodpovídající 
kvalita řezu, 
dále hrozí 
jiskření a 
nevratné 
poničení trysky 

Důkladné 
proškolení 
operátora v
optického 

Zajištění 
důsledného 
výcviku operátorů 
při manipulaci 
s jemným 
zařízením řezací 

Zavést pracovní 
manuál
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Pracovní vytížení

Osvětlení

Pracovní směny a 
práce v noci

Opomenutí 
provést 
požadovanou akci

Pracovní vytížení
Opomenutím 
této akce hrozí 
nenávratné 
poškození 

řezaného 

neodpovídající 
kvalita řezané 

Časová náročnost 
pracovního úkolu

Přehlednost 
hlášení o 
kritických stavech



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF
Analýza 

následků

Kód
Relevantní 

Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

Kontrola/výměna 
pojezdové dráhy

Špatná akce 
na správném 

Nesprávně 
provedená 
montáž drobných 
součástek.

Osvětlení
Zvolením 
nevhodných 
přípravků a 

nedůsledným 
utažením hrozí 

s materiálem, 
poškození stroje 
a nedůsledné 
ustavení 
materiálu ve 

Při výměně směn 
nařídit 
pracovníkům, aby 

pracovníka 
v následující 
směně o 

ktuálním stavu 

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Značení a popisky

Jednoznačnost a 

předpisů

Nácvik 
neznámých a 
mimořádných 
situací

Opomenutí 
provést 
požadovanou akci

Umístění zařízení 
a přístup k němu

Opomenutí 

výměny hrozí 
špatné ustavení 
materiálu ve Vymezení 

pracovní náplně 
zaměstnanců



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

bezpečnostní 
funkce optické 
brány č. 1

Správná 

špatném 

Obecná chyba 
provedení (např. 
chybné přečtení 

popisu a následné 
vybrání špatného 
ovladače)

Pracovní vytížení

Při restartování 
jiné brány než 
brány č. 1 

umožněno 
spuštění stroje.

Zavedení 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Pracovní směny a 
práce v noci

Jednoznač

předpisů
Výcvik ovládání 

systémů řízení

Opomenutí 
provést 
požadovanou akci

Osvětlení

Při absenci 
opětovného 
spuštění funkce 
bezpečnostní 
brány číslo 1, 

spuštění stroje.

Umístění zařízení 
a přístup k němu



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Analýza 
subúkolu

Analýza relevantních chyb Analýza PIF Analýza následků

Kód Relevantní chyby Kód Dotčené PIF Následky
Nápravná 
opatření

e.2. Spuštění 
vybraného 

Je předána 
špatná 

Nastavení zařízení 
je chybné, ale 

značí 
jako „správné“ či 
„v toleranci“.

předávaných 
informací

nedůsledné 

komplexního 
nastavení stroje 
hrozí poškození 

nevyhovující 
kvalita řezané 

v krajním 
případě i 
poranění 
operátora.

í 
pracovního 
manuálu, 
obsahující 
konkrétní postup 
práce bod po 

Vymezení 
pracovní náplně 
zaměstnanců

Bezpečnostní 
požadavky a 
pravidla (příručky, 
nařízení apod.)


