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Úvod
V poslední dobČ Ĝada podnikĤ pĜistupuje k zavádČní systému Ĝízení kvality
(ISO 9001), bezpeþnosti práce (OHSAS 18001) þi ochrany životního prostĜedí
(ISO 14001). To však vyžaduje zavést obecné systémové manažerské pĜístupy
urþené pro Ĝízení výše uvedených oblastí. Jejich souþástí jsou také procedury, které
vycházejí ze skuteþnosti, že ústĜedním þlánkem pracovního systému je þlovČk. Má-li
však tento pĜístup v praxi fungovat, musíme zjišĢovat zpČtnou vazbu. Pouze tak je
možné posoudit, nakolik lidský þinitel ovlivĖuje systém jako celek – zda lidé dodržují
pĜedepsaná pravidla, zda se aktivnČ stavČjí k dané podnikové filozofii (politice),
anebo zda jen pasivnČ plní, co je jim uloženo, aniž by pĜemýšleli o smysluplnosti
zavedených postupĤ. Nemusí se tedy vždy jednat pouze o vliv negativní, ale obecnČ
o posouzení vlivu þlovČka na pracovní systém, jeho spolehlivost, efektivitu
a bezpeþnost. Jsou to totiž právČ lidé, kteĜí své pracovištČ a tedy i celý pracovní
systém ovlivĖují nejvíce, neboĢ jsou jeho souþástí a díky své pĜirozené individuální
kreativitČ jej neustále vytváĜejí a mČní.
Posouzení spolehlivosti þlovČka v pracovním systému proto pĜedstavuje zhodnocení
správnosti provádČných úkonĤ, spolehlivosti výkonu, úrovnČ uživatelského interface
i dokonalosti a vhodnosti provozních pĜedpisĤ a to vše v pĜímé vazbČ na
management rizik. Tyto analýzy se u nás pĜíliš nepraktikují, neboĢ kromČ velkých
chemických podnikĤ, na nČž se vztahuje zákon þ. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií, jim tuto povinnost nenaĜizuje žádná legislativa. Ovšem jsou i výjimky,
zejména velké nadnárodní spoleþnosti, které si dobĜe uvČdomují, že zvyšování
bezpeþnosti provozu, efektivity výroby a produktivity práce musí vycházet nejen
z provedené analýzy a hodnocení rizik, ale také z analýzy interakce þlovČka
s jednotlivými komponentami pracovního systému (zejména stroji, pracovním
prostĜedím, pracovním kolektivem atd.), které nazýváme hodnocení spolehlivosti
lidského þinitele (anglicky Human Reliability Assessment).
Pro tento úþel byly u nás doposud využívány pĜevážnČ kategorizaþní techniky, nebo
metody kvalitativního hodnocení, avšak jejich pomČrnČ hrubé výstupy pomalu
pĜestávají postaþovat stále nároþnČjším požadavkĤm moderní doby. Tento trend je
možno pozorovat zejména pĜi analýzách spolehlivosti þlovČka pĜi obsluze stále
nároþnČjších plnČ automatizovaných systémĤ, které vyžadují plnČní složitých úkolĤ
vyžadujících vysokou kvalifikaci, provozní zkušenost a pozornost obsluhy. Stále více
se ukazuje, že analýzy tČchto systémĤ lze nejlépe provádČt pomocí analýz úkolĤ
(Task Analysis). A právČ proto je tomuto tématu zejména v zahraniþí vČnována
v poslední dobČ znaþná pozornost, což dokládají i stále þastČjší odkazy v odborné
literatuĜe. Tyto progresivní metody jsou zamČĜeny na analýzu dílþích sekvencí
výkonových aktivit, pĜiþemž zohledĖují fakt, že selhání þlovČka je proces založený na
interakci mezi vnČjší pĜíþinou a stavem jedince.
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1 ěízení práce
Základy moderního Ĝízení práce položil v roce 1886 Frederick W. Taylor, který
definoval teorii vČdeckého Ĝízení. Její základní myšlenkou je, že dĤkladným
analyzováním práce se dá nalézt "jeden nejlepší zpĤsob" jejího provedení. Proto
Taylor zavedl tzv. výkonnostní provČrky, které pĜedstavovaly detailní analýzy
jednotlivých segmentĤ pracovních aktivit. Pracovní þinnosti tak rozdČlil do
jednotlivých úkonĤ, které promítl do þasové osy s pĜesností na vteĜiny. Jedna z jeho
nejslavnČjších studií byla zamČĜena na pĜekládání materiálu lopatou. PrávČ Taylor si
jako první všiml, že pracovníci používají stejnou lopatu pro nabírání všech druhĤ
materiálĤ a uvČdomil si, že tímto pĜístupem je jejich pracovní výkonnost znaþnČ
limitována. Navrhl proto nČkolik typĤ a tvarĤ lopat urþených pro nabírání rĤzných
druhĤ materiálĤ. Tomuto tématu se vČnoval tak dĤkladnČ, že dokonce stanovil
i nejefektivnČjší hmotnost nákladĤ nabíraných lopatou.
Taylor zavedl ve své dobČ revoluþní zpĤsob Ĝízení a organizace práce, avšak
z dnešního pohledu ve svých pĜístupech pomíjel fakt, že s rostoucí úrovní techniky je
pro fyzickou práci dĤležitČjší využívat více stroj než þlovČka samého (Chundela,
1983).
Hlavní pĜínos Taylorovy práce lze shledávat v definování základních prvkĤ
systémového Ĝízení podnikĤ, které se opíraly o tyto klíþové myšlenky:
x management (ve smyslu Ĝízení) je nutno pojímat jako samostatný obor
x je nutné definovat jednoznaþné procedury pro Ĝízení podniku – tedy
smČrnice, reglementy;
x za úþelem nastavení standardĤ Ĝízení v podniku je nutné využívat þasové
studie práce – tedy provádČní analýz úkolĤ a þinností;
x zamČstnanci musejí být rozdČleni podle specializací a pĜidČlených funkcí –
tedy zavedení dČlby práce, vytvoĜení hierarchie Ĝízení;
x podnik musí zavést pobídkové systémy – tedy prémie, regulovanou mzdu;
x požadovaný výkon je nutné dodržovat nebo trvale pĜekraþovat – tedy
plánování produkce a výkonĤ.
Tyto Taylorovy myšlenky rozšíĜené o poznatky ostatních autorĤ vedly ke vzniku
samostatné filozofie nazývané taylorismus. Jeho základní principy, které by mČly
být zohlednČny v managementu každé firmy, lze shrnout následovnČ:
x existuje „jeden nejlepší zpĤsob Ĝešení“ – management musí používat
dĤkladné pozorování a analýzu;
x peþlivý výbČr personálu – pro každou práci je nutné nalézt toho správného
þlovČka a pro každou þinnost musí být definované požadavky;
x využití penČžních stimulĤ – je potĜeba zavést motivaþní systém;
x dĤležitost funkce vedoucího pracovníka – stmeluje kolektiv, úkoluje
a sleduje plnČní dílþích plánĤ;
x nutná jasná dČlba práce mezi manažerem a pracovníky – manažer plánuje,
pĜipravuje a dohlíží; pracovník vykonává zadanou práci podle pĜedepsaných
pravidel;
x dĤležitost funkce mistra (pĜedáka) – mistr je odborníkem na provádČní
daného pracovního úkolu pĜi souþasném zajištČní kvality, efektivity
a morálky.
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Hlavní souþástí taylorismu je “Studie þasového profilu práce“, tzv. Time-Motion
Study (TMS). Jedná se o výkonnostní provČrku (resp. þasovou studii výkonu
pohybĤ), která vznikla kombinací þasové studie vytvoĜené Taylorem a pohybové
studie od Franka a Lillian Gilbrethových. Tato studie byla užívána pro redukci poþtu
pohybĤ ve vykonávání úkolu s cílem zvýšit produktivitu a efektivitu práce. V
nejznámČjším experimentu se Frank Gilbreth vČnoval analýze pracovních úkonĤ
zedníkĤ, pĜiþemž cílem bylo zredukovat poþet pohybĤ pĜi kladení cihly z pĤvodních
osmnácti na pČt. Výsledkem bylo zvýšení produktivity práce a snížení únavy zedníkĤ.
Gilbreth pĜevzal Taylorovou teorii Ĝízení a proto také jeho TMS je založena na
nalezení "jednoho nejlepšího zpĤsobu", jak provádČt daný úkol. V roce 1920 uvedli
manželé Gilbrethovi pĜedstavu o využívání fotografie a filmu ke studiu lidských aktivit
pĜi výkonu práce. Úþelem tČchto snah bylo provádČt detailní analýzy a následnČ
navrhovat zlepšení vedoucí ke zvýšení efektivity tČchto þinností. Gilbrethovi natoþili
od dvacátých let 20. století celkem 45 filmĤ, avšak s ohledem na stáĜí materiálu se
dodnes dochovaly pouze tĜi. Na filmech jsou zachyceni pracovníci, kteĜí balí mýdlo,
etiketují lahve neboprovádČjící chirurgické operace. Navrhované teorie a metodiky
byly dĤkladnČ a nČkdy i vtipnČ testovány, þasto v jejich vlastním domČ.
Základní principy Time-Motion Study:
x studie þasového profilu výkonu manuálních þinností a efektivity
provádČných pohybových aktivit;
x rozdČlení manuálních aktivit do celkem 16ti akcí;
x princip stojí na schválené úkolové práci, pĜiþemž tato je navržena
s ohledem na zvýšení efektivity pohybových aktivit, tj. snížení poþtu
pohybových úkonĤ na nejnutnČjší minimum;
x efektivita práce souvisí také s personálním obsazením, kterému je potĜeba
vČnovat pozornost ještČ pĜed zapoþetím prací.
Aþkoli byl taylorismus ve své dobČ velmi progresivním novým pĜístupem sloužícím
pro hodnocení a Ĝízení práce, s rozvojem znalostí o výkonových kapacitách þlovČka
(mentálních, fyzických i psychických) byl pozdČji mnohokrát kritizován jako dávno
pĜekonaný prehistorický model. Také ono Taylorovo lpČní na „jednom nejlepším
zpĤsobu provádČní práce“ (aþ bylo pĤvodnČ jistČ dobĜe mínČnou snahou o nalezení
nejefektivnČjší, nejrychlejší a nejbezpeþnČjší varianty Ĝešení), dnes nemá mnoho
pĜíznivcĤ. Tento pĜístup totiž ve své podstatČ popírá jakoukoli lidskou vynalézavost a
tvoĜivost a ztotožĖuje þlovČka se strojovým mechanismem, který vykonává pracovní
operace podle pĜedepsaného programu, což není v provozní praxi pĜíliš žádoucí
(zejména pĜi Ĝešení mimoĜádných provozních situací). Díky postupnému rozšiĜování
poznatkĤ o þlovČku a jeho práci byly proto (zejména po druhé svČtové válce)
postupnČ vyvíjeny stále dokonalejší metody umožĖující provádČt skuteþnČ objektivní
analýzy pracovních úkolĤ, ve kterých již byl þlovČk chápán jako ústĜední složka
pracovního systému.
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2 Analýza úkolĤ a þinností
Úkol je „urþitou þástí práce, která má být vykonána“ (The Shorter Oxford Dictionary,
1973), pĜiþemž každý úkol je popsán svým zadáním, který zahrnuje i stav výsledného
cíle.
Analýza úkolĤ tedy logicky s touto definicí pĜedstavuje studium procedur
souvisejících s plnČním pracovních úkolĤ. Dalo by se argumentovat, že úkolová
analýza je skoro tak stará jako úkol sám, ovšem skuteþnČ systematické analýzy
zaþal provádČt na zaþátku 20. století teprve Frank Gilbreth. Pojem „analýza úkolĤ“
byl definován až R. B. Millerem na poþátku padesátých let 20. století (Karwowski,
2006). Miller definoval, že veškerá úkolová šetĜení by mČla zaþít dekompozicí
komplexního úkolu do série subúkolĤ a dále stejným zpĤsobem až do
nejdetailnČjších výkonových jednotek – akcí. Tato dekompozice by mČla zahrnovat
úkolové popisy, sestávající z akþního slovesa a podstatného jména, pomocí nichž je
možné popsat každou provádČnou akci. Každé úkolové schéma Miller navrhoval
doplnit o další informace popisující napĜíklad:








podnČty vedoucí k zahájení akce;
používané ovládací prvky;
potĜebná rozhodnutí;
typické chyby pracovníkĤ;
požadavky na odpovČć;
kritéria pĜijatelného výkonu;
zpČtnou vazbu pĜi dokonþení úkolu.

Ve své nejjednodušší formČ poskytuje úkolová analýza sadu úkolových popisĤ, které
mohou být použity ke zjištČní, zda byly pracovníkĤm poskytnuty základní materiální
prostĜedky a informace pro zvládání úkolĤ a zda je zajištČna systémová kontrola
výkonu jejich práce. Pro novČ navrhované pracovní systémy, nebo pĜi zavádČní zcela
nových pracovních postupĤ a úkolĤ (napĜ. instalace nových výrobních linek nebo
jejich úpravy) by mČly být dĤkladnČ analyzovány všechny aspekty provádČných
þinností a navrženy takové podmínky (organizaþní, technické, materiální), aby bylo
možné zajistit bezpeþnou a efektivní práci a predikovat také pĜípadné problémy
související s pracovním výkonem (Karwowski, 2006). Pro tento úþel bylo vyvinuto
nČkolik metod, kterými lze provádČt pĜíslušné analýzy. Ty obvykle zahrnují:








pĜiĜazení funkcí;
návrh a hodnocení rozhraní nebo procedur;
vývoj a hodnocení výcviku;
plánování lidských zdrojĤ a kapacit;
mČĜení pracovní náplnČ;
hodnocení spolehlivosti lidského þinitele;
vyšetĜování nehod a provozních odchylek.

Jednotlivé úkoly rozdČlené hierarchicky do subúkolĤ je nezbytné analyzovat co
nejpodrobnČjším zpĤsobem, aby bylo možné identifikovat (popĜ. i kvantifikovat)
úroveĖ spolehlivosti þlovČka, který tento úkol vykonává, pĜípadnČ nalézt kritická
místa, pĜi kterých mĤže dojít ke vzniku chyby. Tato znalost umožní následnČ odhalit
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možné pĜíþiny vzniku chyby. PĜíþinami mohou být napĜíklad neúplnost þi
nepĜehlednost
provozních
pĜedpisĤ,
nedostateþné
materiálnČ-technické
zabezpeþení, nedostateþné organizaþní þi personální zajištČní, chyby ve výcviku
a celá Ĝada dalších.
Pro provádČní analýz úkolĤ lze využít nČkteré z ergonomických metod, kterých je
v souþasnosti známo asi þtyĜicet. Tyto metody, které se mnohdy znaþnČ liší jak svým
urþením, tak pĜedevším rozsahem a nároþností, jsou používány k popisu
(charakterizaci) a zhodnocení interakcí mezi þlovČkem a zaĜízením, tj. strojem nebo
poþítaþem. Mohou být použity pro srovnávací analýzu reálných schopností þlovČka
s požadavky kladenými pracovním systémem (tj. požadavky, které plynou
z charakteru vykonávané þinnosti, nárokĤ na obsluhu zaĜízení, ekonomických þi
technologických požadavkĤ apod.), nebo pro navržení zlepšení designu a konstrukce
zaĜízení, pracovních postupĤ þi obsahu školení a výcviku.
2.1

Úþel a využití analýz úkolĤ

Jelikož je úþelem provádČných úkolových analýz efektivnČji integrovat lidský element
do pracovního systému, je ústĜední složkou, na kterou se analýza zamČĜuje, právČ
þlovČk. Ten pĜi výkonu pracovních aktivit využívá rĤzných zaĜízení, vþetnČ poþítaþĤ
(tj. hardware i software) a pĤsobí také na nČj okolní prostĜedí.
DobĜe provedené systematické analýzy úkolĤ umožĖují získat výstupy, které lze
využít pĜedevším k:
 vývoji nového systému þlovČk-stroj (resp. jeho jednotlivých komponent),
 úpravČ stávajícího systému þlovČk-stroj (napĜ. prostĜedky interface,
designu apod.),
 nalézání specifických požadavkĤ pro provoz a výcvik.
Ve všech tĜech pĜípadech je úþelem vytvoĜit bezpeþnČjší postupy, snadnČjší zpĤsoby
ovládání zaĜízení, pĜehlednČjší interface a efektivnČjší výkonové procedury.
Tyto metody by mČly být používány pĜedevším pĜi navrhování pracovního systému,
kdy je nutné dĤkladnou analýzou zjistit pĜípadná omezení a nedostatky v návrhu
technické složky nebo v pracovních postupech. Všechna tato zjištČní by mČla být
následnČ zahrnuta do finálního návrhu, napĜ. v souvislosti s vybavením, které bude
sloužit ke zlepšení uživatelského pohodlí a povede tak ke snížení pravdČpodobnosti
vzniku chyby. MĤže se jednat také o technické doplĖky projektovaných zaĜízení,
vylepšení softwarového vybavení Ĝídících pultĤ, zlepšení interface apod. Další
možností využití takto získaných informací je návrh systému školení a výcviku
a definování pĜíslušných pracovních úkonĤ (postupĤ), tj. systém prevence na úrovni
organizaþního zajištČní.
2.2

ProvádČní analýz úkolĤ v praxi

ZpĤsob zpracování analýzy úkolu vychází pĜedevším z úþelu, pro který jej chceme
využít. Také požadavky pĜíslušné analytické techniky, která byla pro daný pĜípad
zvolena, urþují pĜíslušný pracovní postup. Vstupní informace jsou však vždy
nejdĤležitČjším aspektem a je nutné dbát na jejich maximální objektivitu, rozsah
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a kvalitu. Obecný rámec postupu zpracovávání analýzy je pak následující (Kirwan
a Ainsworth, 1992):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

definování úþelu analýzy,
dopis úkolu a jeho cíle,
dekompozice úkolu na dílþí subúkoly,
výbČr vhodné metody,
sbČr a záznam informací,
analýza dat,
vyhodnocení a návrhy opatĜení.

2.2.1 Popis úkolu a jeho cíle
Cílem každého úkolu je vždy pĜedem definovaný stav, k jehož dosažení lze dojít
pouze vykonáním pĜíslušného úkolu, a jehož správné splnČní je indikováno urþitou
jednoznaþnou zpČtnou vazbou. Úkol samotný však þasto není jednoduchý a
pĜímoþarý, ale zahrnuje splnČní Ĝady dílþích subúkolĤ. Proto je nezbytné nejprve
zaznamenat základní informace, které celkový úkol identifikují. Jedná se o (Diaper,
Stanton a Annett, 2004):
 všeobecné informace – datum provádČní analýzy, jména zúþastnČných
osob, místo, název provozu apod.;
 dĤvod pro provádČní analýzy;
 popis vykonávané þinnosti a v pĜípadČ, že práce sestává z více než
jednoho úkolu, je nutné tyto další úkoly také popsat;
 kvantifikace prvkĤ pracovního cyklu, napĜ. celkový þas potĜebný pro
výkon úkolĤ, množství úkolových prvkĤ apod.;
 seznam nástrojĤ a vybavení používaného pro plnČní úkolĤ;
 relevantní informace o výrobním procesu, napĜ. rychlost montážní linky,
požadované výkonnostní normy, poþet pracovních cyklĤ apod.;
 popis používání osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ;
 pĜiložení blokového schématu nebo pracovního harmonogramu.
2.2.2 Dekompozice úkolu
Proces dekompozice pĜedstavuje rozdČlení úkolu na pĜíslušné subcíle, které se dále
dČlí na jednotlivé subúkoly. V pĜípadČ potĜeby je dekompozice provedena až na
úroveĖ dílþích akcí, které pĜedstavují sled nejjednodušších úkonĤ. Ne vždy je ale
nutné dekompozici provádČt v takovém rozsahu. Nejedná-li se o vysoce nároþné
pracovní þinnosti (napĜ. ovládání velínĤ apod.), není nutné ani definovat subcíle, ale
postaþí pouze rozdČlit úkol na jednotlivé subúkoly. PĜíliš složité þlenČní sebou pĜináší
jistou nepĜehlednost a nároþnost pĜi presentaci a interpretaci výsledkĤ (Stanton
a Young, 1999). NČkteré metody k provedené dekompozici pĜidávají pĜímo další
dĤležité informace. Tento zpĤsob, který zjednodušuje vyhodnocení sebraných dat, je
založen na sloupcových checklistech, které jsou blíže popsány dále.
2.2.3 Techniky sbČru dat a jejich zpracování
PĜi sbČru informací je potĜeba analyzovaný pracovní systém vnímat komplexnČ s tím,
že vČtšina úkolĤ se skládá z dalších dílþích subúkolĤ, které je nutné nejprve vykonat,
aby byl daný úkol splnČn. To je dĤležitá informace, neboĢ þasto vykonávají tyto
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subúkoly rĤzní lidé – þlenové pracovního týmu, jejichž spoleþným úsilím je pak
výsledný cíl splnČn. Tito lidé však pĜedstavují nehomogenní skupinu, kde se každý
þlen vyznaþuje specifickými rysy chování, výkonností, spolehlivostí i þetností vzniku
chyb. Definovat, popsat a analyzovat technickou složku pracovního systému není
obvykle tak složité, avšak provést totéž v souvislosti s lidským þinitelem je
nepomČrnČ nároþnČjší. Výsledná spolehlivost systému je urþena vzájemnou interakcí
technické a lidské složky. A právČ plnČní stanovených úkolĤ a subúkolĤ se prolíná
jejich vzájemným rozhraním (interface). Podle typu požadovaných informací se zvolí
technika pro jejich sbČr. Dále jsou uvedeny základní zpĤsoby sbČru dat v terénu.
Pozorování
Jedná se o sledování a zaznamenávání informací o pracovníkovi vykonávajícího
dané práce. Nejprve je nutno pracovníka sledovat a teprve po té je možné pĜejít
k dotazování nebo Ĝízenému rozhovoru, který poskytne další doplĖující informace
a vysvČtlení.
ěízený rozhovor
ěízený rozhovor pĜedstavuje zjišĢovací proces za pomocí pĜedem pĜipraveného
seznamu otázek týkajících se výkonu práce dotyþného pracovníka. Dotazování je
vhodné provádČt bČhem výkonu práce, ale je možné rozhovor provést také v klidu
mimo pracovištČ. Vždy je dĤležité dodržet zásadu anonymity, tj. pracovník musí
vČdČt, že jím podaná informace zĤstane dĤvČrná. Nebude-li mít respondent tuto
jistotu, není možné oþekávat dostateþnČ relevantní data a informace.
Skupinový brainstorming
Jedná se o diskusi se skupinou obvykle ne více než 8 pracovníkĤ, a to mimo
pracovní místo. Analytik plní roli rozhodþího, který usmČrĖuje diskuzi k požadovaným
tématĤm, ve snaze odhalit a rozkrýt problémy v pracovním systému. Tento typ sbČru
dat je užiteþný pro získání pĜedbČžných informací, které dále poslouží pro definování
dalších doplĖujících otázek.
Studium dokumentace
Tento druh sbČru dat pĜedstavuje dĤkladné prostudování dostupné dokumentace,
která se váže k výkonu daných úkolĤ (napĜíklad provozní pĜíruþky, postupová
schémata, pracovní postupy apod.). ýasto se jedná o práci nároþnou a zdlouhavou,
neboĢ analytik musí pochopit funkci systému bČhem pomČrnČ krátké doby a musí být
následnČ schopen o jednotlivých krocích diskutovat s pracovníky, pro které jsou tyto
údaje každodenní rutinou. Proto tento krok vyžaduje velké úsilí analytikĤ a nelze jej
podceĖovat. Takto získané vČdomosti jsou totiž þasto limitujícím faktorem celé
analýzy.
Seznam problémĤ a poznatkĤ
Použití uspoĜádaného seznamu poznatkĤ o specifických souþástech nebo
problémech týkajících se vykonávaných prací je dobrým pomocníkem pro následné
Ĝešení Ĝady ergonomických a provozních problémĤ, ale i závad na úseku bezpeþnosti
a pracovního prostĜedí a rozhranní þlovČk-stroj.
Dotazník
Dotazníky se používají pro systematický sbČr jednotlivých pohledĤ na systém nebo
úkol. Otázky by mČly být uspoĜádané, aby rozhovor s dotazovaným probČhl bez
nedorozumČní a co možná nejrychleji.
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Videozáznam
Videozáznam je vhodným doplĖkem pĜi sbČru dat v provozu. Snahou je poĜídit
záznam provádČní práce nebo specifických úkolĤ, a to v maximálním možném
detailu. Je vhodné, aby byl obraz doplnČn o zvukový záznam komentáĜe pracovníka
vykonávajícího dané práce. Záznam tak umožní zjišĢovat pĜípadné detaily, které
mohly pĜi šetĜení uniknout pozornosti analytika, þi je možné jej využít pĜi opakovaném
studiu pĜíslušných úkolĤ. Tento nástroj ale rozhodnČ nemĤže být pro sbČr dat použit
sám o sobČ, nýbrž pouze ve spojení s nČkterou z výše uvedených technik.
Prvotní hrubá data ze sbČru tvoĜí obvykle poznámky. Má-li být využito maximum
z tČchto informací, je nutné, aby jejich záznam byl provádČn vhodnou formou
(napĜ. do záznamového listu), neboĢ tento podklad bude tvoĜit hlavní zdroj informací
pĜi samotné analýze. Jednoduchý a srozumitelný formát pĜedstavuje napĜíklad
sloupcový checklist. Jedná se o tabulku o þtyĜech a více sloupcích, do které
postupnČ zaznamenáváme všechny zjištČné skuteþnosti. Nejjednodušší varianta
používá þtyĜ sloupcĤ, ve kterých jsou uvedeny informace o:
 úkolu / subúkolu
 poznámky k provádČní úkolĤ / subúkolĤ
 zpĤsobu provádČné kontroly
 indikátorech splnČní úkolu / zpČtné vazbČ
VýhodnČjší je používat rozšíĜenČjší variantu (napĜ. podle materiálu Task Analysis
Steps), která zachycuje více druhĤ informací souþasnČ, napĜíklad popis:
 úkolu
 subúkolu
 pracovní polohy pracovníka
 opakování
 rizikových faktorĤ
 designu pracovního místa
 nástrojĤ
 množství (materiálĤ, operací apod.)
 zpĤsobu manipulace
 kontroly
 zpČtné vazby
Tyto rozšíĜené verze sloupcových checklistĤ tvoĜí hlavní souþást samostatné metody
s názvem „Gantt Charts“. Na internetu je dostupná Ĝada modelových Ĝešení
(napĜ. materiál WAI Site Task Analysis), která mohou poslužit jako podklad pro
vytvoĜení checklistu pro pĜíslušné šetĜení.
KromČ checklistĤ existují i jiné formáty záznamĤ, které lze pro provádČní analýz
úkolĤ použít. Jedná se napĜíklad o hierarchická schémata þi operaþní þasové
diagramy. Hierarchické schéma je vhodné pĜedevším pro znázornČní dĤležitosti
jednotlivých subúkolĤ (prostĜednictvím rĤzné úrovnČ), jejich þasového plnČní
(poĜadím ve smČru zleva doprava) a také jejich rozdČlení na další dílþí subúkoly þi
akce. Vrchol schématu tvoĜí nČkolik (maximálnČ pČt až sedm) subcílĤ, nad kterými
stojí jeden hlavní cíl. Vazby mezi jednotlivými subcíly a subúkoly zprostĜedkovávají
vČtve diagramu, které jsou ve svých prĤseþících doplnČny o informaci o provádČné
operaci a to podle zvyklostí matematické logiky (používají se hradla, þi Booleovy
operátory).
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Operaþní þasové diagramy jsou užívané pro vyjádĜení poĜadí jednotlivých krokĤ
a vztahĤ mezi nimi podél þasové osy, která smČĜuje k vykonání úkolu, tj. k splnČní
zadání. Tato metoda vyžaduje pĜípravu blokového schématu úkolu za využití
standardních symbolĤ, které jsou uvedeny na obrázku 1 (SkĜehot a Malý, 2007). Se
stejným pĜístupem se mĤžeme setkat u stromĤ poruch (FTA) nebo schématu stromu
rizik podle metody MORT. Operaþní þasové diagramy slouží pro prezentaci nejen
poĜadí jednotlivých krokĤ, ale také pro þasové urþení a trvání úkolĤ. Tato prezentace
je zvláštČ užiteþná tehdy, když výkon pĜíslušných úkolĤ a subúkolĤ provádí nČkolik
osob souþasnČ, a zejména pak za využití strojového vybavení. DobĜe navržený
diagram v takových pĜípadech mĤže velice napomoci pĜi identifikaci okamžikĤ, kdy je
pracovník anebo stroj pĜetížen anebo naopak, kdy jejich kapacita není dostateþnČ
využita. Na základČ tČchto zjištČní pak lze definovat doporuþení pro lepší rozvržení
pracovních aktivit a výkonu pracovního systému.
Obrázek 1: Symboly používané pro konstrukci stromĤ rizik.
Typ chování jedince
Postup/cesta
PĜíjem informací
Kontrola/hodnocení
Operace/akce
Rozhodnutí/zamyšlení
Druh
interakce/zpĤsob
pĜenosu
informací
Zvuk
S
Vizuální
V
Dotek
T
Prohlídka/pochĤzka
W

2.2.4 Analýza dat a návrhy opatĜení
V posledním kroku analýzy se pracuje se zjištČnými informacemi tak, aby mohly být
definovány rozhodnutí a návrhy pro úpravu designu. V pĜedcházejícím textu byly
uvedeny a struþnČ charakterizovány nČkteré základní techniky, které mohou být
využity pro sbČr dat. NČkteré z uvedených technik jsou vhodné pro rychlou
a jednoduchou analýzu, jiné naopak vyžadují znaþné úsilí, avšak jejich zábČr je širší
a jde více do hloubky. Vždy platí zásada, že provádČní širších komplexních rozborĤ
si mĤže vyžádat dodateþné informace o kapacitách a provozních þi organizaþních
detailech. NejnároþnČjší analýzy úkolĤ je také vždy nutné provádČt v týmu expertĤ
a využívat brainstorming – skupinovou diskusi.
Úþelem analýzy dat je dobrat se k závČru, zda je souþasný stav resp. pĜedložený
návrh vyhovující nebo je nezbytné provést úpravy. Ze závČreþné þásti analýzy
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vyplyne informace, jaké jsou nezbytné úpravy a zmČny návrhĤ, vþetnČ vyhodnocení
a pĜedložení možných opatĜení vedoucích ke zlepšení stavu. V tomto kroku by mČlo
být jasným a srozumitelným zpĤsobem vyjádĜeno co, v jakém rozsahu, kým, jak
a v jakém termínu bude vykonáno, popĜ. jakým zpĤsobem bude provedeno provČĜení
efektivnosti navrhovaného opatĜení.

3 Vybrané metody pro analýzy úkolĤ
Jak již bylo zmínČno výše, existuje celá Ĝada metod, které lze pro analýzy úkolĤ
použít. Jedná se o metody selektivní, zamČĜené jen na urþitou konkrétní oblast (napĜ.
práci s poþítaþem, manuální úkony apod.) anebo o metody obecné, které mají širší
využití. Podle ohlasĤ z literatury a také podle vlastních praktických zkušeností, jsou
v praxi nejþastČji užívány metody skupiny Goals Operators Methods and Selection
Rules (GOMS), Hierarchická analýza úkolĤ (HTA) a Task Analysis for Error
Identification (TAFEI). Jelikož je metoda TAFEI až pĜíliš složitá na to, aby jí bylo
možné prezentovat ve zjednodušené podobČ v rámci této publikace, jsou dále
pĜedstaveny pouze první dvČ z uvedených metod – metoda GOMS (resp. modifikace
KLM) a metoda HTA.
3.1

Goals Operators Methods and Selection Rules (GOMS)

GOMS je metoda urþená pro popis procedurálních znalostí, tj. znalostí potĜebných
pro Ĝešení úkolĤ. Jejími autory jsou Card, Moran a Newell (1983) a akronym GOMS
pĜedstavuje zkratku tvoĜenou poþáteþními písmeny slov Goals znamenající cíle,
kterých je potĜeba dosáhnout; Operators znamenající vykonávané pracovní operace;
Methods popisující zpĤsoby výkonu práce a Selection Rules definující pravidla
výbČru, tj. popis metod, které lze použít pro vykonání úkolu (Kieras, 2005).
Analýza úkolĤ podle GOMS sestává z detailní analýzy jednotlivých úkolových
elementĤ (akcí), což je hlavní pĜedností této metody. Je však zjevné, že má-li být
takto detailní analýza provedena, není možné hodnotit pĜíliš složitý systém –
napĜíklad ovládání výrobní technologie apod. S výhodou se proto GOMS využívá pro
analýzu pracovních procedur, pĜi kterých je využíván poþítaþ, a kde mĤže docházet k
chybČ operátora, pĜiþemž takto vzniklá chyba vede k závažným následkĤm –
napĜ. ztrátám v bankovním sektoru, telekomunikacích apod. (Karwowski, 2006).
GOMS pĜedstavuje skupinu þtyĜ metod (viz níže), které využívají pro analýzu úkolĤ
hierarchické schéma. Existuje-li více variant Ĝešení daného úkolu, je nutné všechny
uvažované cesty Ĝešení daného úkolu analyzovat stejným zpĤsobem. Z hlediska
pĜehlednosti a uspoĜádanosti všech dĤležitých informací není v takovém pĜípadČ
hierarchické uspoĜádání vhodné, a proto se doporuþuje používat strukturované
tabulky.
Mezi metody skupiny GOMS patĜí:
x Keystroke-Level Model (KLM)
x Critical-Path Method GOMS (CPM-GOMS)
x Natural GOMS Language (NGOMSL)/Cognitive Complexity Theory
x Executable GOMS Language (GOMSL)/GLEAN
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Nejjednodušší formou GOMS je Keystroke-Level Model (KLM). Název napovídá, že
jde o analýzu úkonĤ pĜi práci na poþítaþi využívající heuristiky*, pĜiþemž rozbor je
proveden na úrovni „primitivních operátorĤ“, tj. nejjednodušších úkonĤ. V pĜípadČ
metody KLM jsou jednotlivé akce související s ovládáním zaĜízení pomocí kláves
a ovládaþĤ seĜazeny podle þasové osy, tedy v poĜadí, ve kterém jsou vykonávány, a
po té dĤkladnČ analyzovány. Základních akcí, pomocí nichž lze popsat de facto
všechny operace spojené s provádČním úkolĤ spojených s ovládáním poþítaþe, je
celkem sedm (viz tabulka 1).
Tabulka 1: Popis základních výkonových akcí, jejich popis a pĜibližné þasové
vymezení.
ýas potĜebný
pro úkon v
milisekundách

PrĤmČrný þas v
milisekundách

pohyb ruky z klávesnice
na myš nebo opaþnČ

214 až 400

320

P

pohyb kurzorem nebo
šipky pĜi používání myši

individuální

1100

K

úder/úhoz (pĜi psaní
pomocí klávesnice)

80 až 700

200

Mentální
úkony

M

pĜijetí rozhodnutí o
dalším postupu; napsání
slova; vyjádĜení
myšlenky apod.

individuální,
obvykle však
990 až 1760

1350

ZmČna
pozornosti

A

zmČna pozornosti
v rámci jednotlivých
sdČlovaþĤ na monitoru

individuální

320

Rozpoznání
položek

R

rozpoznání jednotlivých
položek na displeji –
hodnoty veliþin apod.

314 až 1800

340

---

postĜehnutí zmČny na
displeji – zmČny hodnot
veliþin, barevné výstrahy
apod.

50 až 300

100

Akce

Oznaþení

Návrat

H

UmístČní
bodu
Zmáþknutí
tlaþítka

PostĜehnutí
zmČny

PĜíklad

PĜíklad aplikace metody KLM pro vytvoĜení þasového snímku pro konkrétní úkol je
znázornČn v tabulce 2, kde je uvedena analýza þinností souvisejících s opravou
chybného slova pĜi psaní textu na poþítaþi. V souladu s tabulkou 1 zde pak akce
oznaþená písmenem K pĜedstavuje kliknutí na tlaþítko myši; P pĜedstavuje najetí
kurzoru na požadované místo na monitoru; H pĜedstavuje pohyb rukou na klávesnici
nebo myš; M je provedení rozhodnutí a mentálních úkonĤ. ýasové intervaly jsou
pĜevzaty z odborných zdrojĤ (Kieras, 2005) a vycházejí z prĤmČrných hodnot
zjištČných pozorováním uživatelĤ PC (napĜ. Baber, 2000).

*

Sled operací a úkonĤ pĜi odhalování takového typu odchylky, pro niž nebyl vypracován pĜedepsaný
postup (algoritmus) a která vyžaduje vytvoĜení „kognitivního modelu“ (odhad pĜíþin odchylky).
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Tabulka 2: ýasový snímek pro úkol „oprava chybného slova v elektronickém textu“
vytvoĜený pomocí metody KLM.
Operace
[výkonný prvek]

Popis akce
Sáhnutí rukou na myš

ýas
(ms)

H [myš]

400

P [obrazovka]

1100

K [myš]

200

Oznaþení slova pohybem myší

M [obrazovka]

2150

Návrat rukou na klávesnici

H [klávesnice]

400

Stisknutí klávesy Delete a smazání chybného
slova

H [klávesnice]

200

M [operátor]

1350

K [klávesnice]

2000

H [myš]

400

P [obrazovka]

1100

K [myš]

200

Pohyb kurzorem po obrazovce a dosažení místa
pĜed prvním písmenem daného slova
Kliknutí na levé tlaþítko myši

Vymyšlení nového slova (výrazu)
Napsání nového slova pomocí klávesnice (slovo
má 10 písmen)
Sáhnutí na myš
Pohyb kurzorem zpČt na konec textu
Kliknutí na levé tlaþítko myši
Konec – dále operátor pokraþuje v psaní
pĤvodního textu
Celkem

9500

Pomocí takto provedené dekompozice jednotlivých akcí je pak možné provést diskuzi
o vhodnosti souþasného stavu Ĝešení, tj. napĜíklad rozmístČní jednotlivých ovládacích
prvkĤ na monitoru, þasové dispozice pro provedení požadovaných akcí, dostupnost
potĜebných pracovních pomĤcek, uspoĜádání pracovního místa apod. ýasový
snímek je v tomto ohledu velmi dĤležitý, protože umožĖuje identifikovat pĜípadné
nesrovnalosti na stranČ plánovaných aktivit pĜi souþasném zvážení fyzických
a mentálních schopností daného pracovníka. Správná aplikace KLM metody tak
umožĖuje racionalizovat výkon práce, zejména pokud jde o práci rutinní nebo více
ménČ se opakující a urþit také kritické þasové úseky a akce, pĜi kterých mĤže dojít
k selhání obsluhy.
DĤležité je ovšem zmínit, že KLM pĜedstavuje jednoduchou metodu, využitelnou
spíše pro analýzy jednodušších systémĤ a provozĤ. K rozboru pracovních úkonĤ
odehrávajících se na vyšší úrovni psychických procesĤ a spoþívajících v aplikaci
vyšších kategorií cílĤ v jejich hierarchickém uspoĜádání byly pozdČji vytvoĜeny další,
již zmínČné, varianty GOMS: CPM-GOMS, NGOMSL a GLEAN.
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3.2

Hierarchical Taks Analysis (HTA)

Hierarchical Task Analysis (u nás þasto nazývaná Hierarchická analýza úkolĤ) je
dnes jednou z nejznámČjších analytických metod používaných zejména ve Velké
Británii a USA. Byla vyvíjena na University of Hull již od šedesátých let 20. století
v reakci na potĜebu rozvinout prvky nutné pro pochopení dovedností potĜebných pĜi
výkonu komplexních a neopakujících se úkolĤ operátorĤ velínĤ v závodech
hutnického, chemického a petrochemického prĤmyslu a energetiky (Anett a Duncan,
1967). Souþasná podoba metody vychází z postupných úprav a zdokonalování
(Patrick, Spurgeon a Shepherd, 1986).
Myšlenkovou bází HTA je teorie systémĤ spolu s teorií zpČtné vazby obsažené ve
filozofii vČdeckého Ĝízení podniku. Systémová teorie chápe vykonávání úkolu jako
interakci mezi þlovČkem a strojem. Pojem stroj se dnes ale stále více posouvá do
roviny reprezentované komplexem zaĜízení, jakými jsou poþítaþe þi rozvinuté
automatizované systémy. Každý má své vlastní výhody i omezení, a proto celkový
výkonnostní systém musí být optimalizován vhodným rozdČlením jednotlivých funkcí
mezi þlovČka a stroj v souladu s výkonnostními schopnostmi þi charakteristikami
každého z nich. Lidské jednání v rámci pracovního sytému musí být proto cílený
proces, který je kontrolovaný a ovlivĖovaný zpČtnou vazbou.
V podrobném popisu hierarchie cílĤ se objevuje také pojem plán, který tvoĜí jeden ze
základních pilíĜĤ HTA. NČkteré plány, jako napĜíklad kuchaĜské recepty, jsou
jednoduché a þasto zahrnují sadu subcílĤ, jako napĜíklad opatĜení ingrediencí, jejich
zpracování, jejich tepelná úprava atd., které jsou uspoĜádány do jednoduchých
sekvencí. Ostatní, jako napĜíklad plány vyžadující zjišĢování, diagnostiku þi
navrhování nápravných opatĜení, jsou obrovským komplexem, který zahrnuje více
operací, pozornosti a þasu. Oba však vycházejí ze stejných principĤ a respektují
tytéž podmínky konstrukce.
PĜístup HTA lze charakterizovat jako sekvenþní funkþní analýzu. Zaþíná urþením cíle,
nebo nČkolika dílþích subcílĤ, které je nutno správným vykonáním úkolu dosáhnout.
Úkoly jsou definovány prostĜednictvím požadavkĤ zahrnutých do hierarchie, která
obsahuje také operace a jednotlivé akce. Cíle pĜedstavují dále již nerozlišitelné
úkolové prvky spojené s pĜíslušnými operacemi na urþitém zaĜízení. Operace jsou
rozlišitelné zpĤsoby chování nebo aktivity, které vedou ke splnČní stanovených cílĤ.
Operace lze proto rozdČlit na skupinu akcí. Plány, které celý koncept stmelují, jsou
pak nerozlišitelná rozhodnutí a plánování operátora (Diaper, Stanton a Annett, 2004).
3.2.1 Úkoly a cíle
Úkol je urþitým kouskem práce, která má být vykonána. Každý úkol je tudíž popsán
svým zadáním, který zahrnuje i stav výsledného cíle. Ten stojí na nejvyšší pozici
v rámci HTA hierarchie a je dále rozdČlen do dílþích subcílĤ. Subcíle mohou být dále
rozdČleny na detailnČjší položky, kterým mĤžeme Ĝíkat dílþí úkoly. Záleží na
potĜebách analytika, jakou úroveĖ v rámci hierarchie považuje za pĜimČĜenou.
Subcíle na každé úrovni hierarchie musí zcela popisovat nadĜazený cíl; a naopak
nadĜazený cíl musí být vyþerpávajícím zpĤsobem popsán tČmito subcíli.
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HTA se výraznČ odlišuje od jednodušších metod náležejících do skupiny úkolových
analýz nikoli v poĜadí aktivit, ale charakteristickými cíli úkolu. Tento pĜístup poskytuje
plnou funkþní analýzu spíše, než behaviorální popis. V rutinních opakujících se
úkolech se akce mírnČ mČní, avšak prostĜedí a smysl práce zĤstávají konstantní.
V komplexu úkolĤ mohou být proto stejné cíle dosaženy rĤznými cestami i zpĤsoby,
které jsou závislé na specifických okolnostech každé operace. Tuto skuteþnost je
potĜeba pĜi analýzách zohledĖovat.
3.2.2 Operace
Uzlový bod na každé úrovni, kde se vČtví jednotlivé dílþí cíle na nižší subcíle,
pĜedstavuje urþitou operaci. Všechno, co je nad touto úrovní, specifikuje cíle, kdežto
operace Ĝíkají (urþují), co a jak má být provedeno, aby bylo tČchto cílĤ dosaženo.
Operace, které jsou základními jednotkami funkþní analýzy, pĜedstavují sled akcí,
které provádí obsluha analyzovaného zaĜízení þi operátor. Akcí, které operace
zahrnují, a které vedou k dosažení stanoveného cíle, mĤže být nČkolik, anebo i jen
jedna jediná.
Operace jsou blíže specifikovány okolnostmi, þi podmínkami, které vypovídají
o celém jejich prĤbČhu a charakteru. Jedná se o informace o aktivátorech operací
(input), o dílþích aktivitách (action) a o indikátorech, které potvrzují, zda a jak došlo
k dosažení cíle (feedback). NČkdy je sled tČchto tĜí prvkĤ nazýván I-A-F jednotkou
(Vstup-Akce-ZpČtná vazba). Akce, která tvoĜí výkonovou þást operace, mĤže být
chápána jako pĜíkaz (nebo instrukce) k vykonání urþitého úkonu podle pĜedepsaných
postupĤ. Vztaženo ke klasickému pĜístupu (Miller, Galanter, Pribram, 1960) pak
vstup (input) a zpČtná vazba (feedback) naproti tomu vypovídají o aktuálním stavu
systému. Operace jsou souþástí tzv. Millerových T-O-T-E jednotek.
3.2.3 Plány
Jakmile jsou všechny subcíle plnČ popsány, mČly by být navrženy plány. Plány
pĜedstavují jakési pojivo, které spojuje jednotlivé dílþí kroky v kontinuální (pracovní)
proces. Plán taky poskytuje informace o tom, jak jsou cíle dosahovány a jak jsou
závislé na aktuálních vnČjších podmínkách. Plány jsou tedy podrobné zápisy
provádČných dílþích akcí (subúkolĤ). Obyþejný jednoduchý plán mĤže napĜíklad znít
takto: UdČlej „akci 1“ poté „akci 2“ a poté „akci 3“. Jakmile je tento plán ukonþen,
analytik se vrátí na vyšší (nadĜazenou) úroveĖ a analyzuje další subcíl na téže úrovni
v rámci definované hierarchie. Plány mohou být rĤzné. NejþastČji postupují
jednoduše – lineárnČ – a vyjadĜují sled následných krokĤ bez možnosti variability þi
vČtvení. SložitČjší plány se pak vČtví, pĜiþemž zpĤsob tohoto vČtvení je urþen
podmínČnými okolnostmi. Pro provedení skuteþnČ hloubkové HTA analýzy se
doporuþuje pĜedevším druhý z uvedených modelĤ. VČtvení se Ĝídí podle pravidel, jež
zahrnují využívání tzv. Booleovy logiky, tj. pĜi vČtvení jsou využívány pĜíslušné
Booleovy operátory. PĤvodnČ zmínČný plán by tedy mohl vypadat následovnČ:
UdČlej „akci 1“ NEBO (OR) „akci 2“ A (AND) „akci 3“. Pro zvýraznČní priority dané
operace nebo procesu se používají kulaté závorky (stejnČ jako v matematice se takto
pĜedĜazuje vykonání pĜíslušné matematické operace pĜed operacemi následujícími).
Harmonogram prĤbČhu aplikace metody uvádí obrázek 2 (Stanton a Young, 1999).
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Obrázek 2: Postupový harmonogram aplikace metody HTA v praxi.

Správná aplikace metody podle výše uvedeného harmonogramu si vyžaduje
provedení nČkolika krokĤ, které jsou shrnuty v tabulce 3.
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Tabulka 3: Popis jednotlivých krokĤ aplikace metody HTA v praxi.
Krok

Poznámky a vysvČtlení

1. Stanovení zámČru
analýzy

1. Navržení systému zahrnující vzájemné vazby,
provozní procedury a zpĤsoby obsluhy.
2. Urþení obsahu výcviku a metodických pĜístupĤ.

2. Definování úkolových
cílĤ a kritérií a jejich
urþování, pomČĜování a
stanovování ve spolupráci
s úþastníky šetĜení

1. Úþastníky šetĜení by mČli být designéĜi, manažeĜi,
kontroloĜi, školitelé, operátoĜi apod.
2. Získání informací o systémových hodnotách
a výstupech.
3. Dohodnout se na výkonnostních indikátorech
a kritériích.

3. Identifikování zdroje
informací o úkolu a výbČr
prostĜedkĤ k získávání
relevantních dat

1. Jaké zdroje informací jsou dostupné? (napĜ. pĜímé
pozorování, priorizaþní šetĜení, protokoly, Ĝízené
pohovory, postupová schémata, pracovní postupy,
informace o událostech, simulace apod.).

4. Získání dat a navržení
úkolového diagramu

1. VysvČtlení
každé
operace
prostĜednictvím
termínĤ: input, action, feedback a kritéria pro
dosažení cíle a definování plánĤ.
2. Suboperace by se mČly vzájemnČ vyluþovat
a mČly by být vyþerpávajícím zpĤsobem popsány.
3. Neptat se pouze na to, co by se mČlo dít, ale na
to, co by se mohlo stát. Odhadnout
pravdČpodobnost a následky události.

5. PĜekontrolování
platnosti navrženého
úkolového diagramu
pomocí diskuze
s úþastníky šetĜení

1. Úþastníky šetĜení vyzvat k potvrzení návrhu
postupu analýzy, zejména pak s ohledem na
identifikované cíle a kritéria.
2. Pro jistotu se vrátit ke kroku þ. 4 a opravit
pĜípadné mylné výklady þi opomenutí.

6. Identifikace
významných operací

1. Nalezení chyby operace prostĜednictvím P x C
kritéria (pravdČpodobnost a následek).
2. Nalezení
operací
majících
speciální
charakteristiky (napĜ. vysokou pracovní zátČž,
vyžadující
týmovou
spolupráci,
speciální
dovednosti a znalosti ap.).

7. VytvoĜení, a je-li to
možné testování hypotéz
týkajících se faktorĤ
ovlivĖujících znalosti a
výkon

1. Uvažovat zdroje selhání, které lze pĜiþíst
zruþnostem, pravidlĤm a znalostem.
2. Odkázat na souþasnou teorii þi dobrou praxi za
úþelem nalezení hodnovČrného Ĝešení.
3. Potvrdit platnost navrženého Ĝešení, kdykoli je to
možné.

8. Prezentace výstupĤ

1. Sestavit výsledný hierarchický úkolový diagram
s vrcholovým cílem (viz krok 4).
2. Vypracovat tabulku s popisem operací, dílþích
akcí,
zpČtné
vazby,
vysvČtlivkami,
pĜíp.
s grafickým zápisem plánĤ.
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Výstup HTA je tvoĜen kompletním úkolovým diagramem s pĜehlednČ vyznaþenými
cíli, subcíli, operacemi a plány, a to v hierarchickém uspoĜádání. Jestliže je to
potĜeba, mĤžeme jako alternativní vyjádĜení použít výstup i v podobČ strukturované
tabulky. Tabulka se ukazuje jako vhodnČjší varianta zejména tehdy, když je
analyzován nároþnČjší proces, který by bylo nutno reprezentovat rozsáhlejším
a ménČ srozumitelným grafickým výstupem.
Zápis, který je nutnou souþástí prezentovaných výstupĤ, by mČl obsahovat také
popis operací, jež jsou v diagramu skryty v tzv. uzlových bodech (v bodech, kde se
stýkají jednotlivé vČtve téže úrovnČ a spadající pod týž cíl). Jelikož nelze obvykle
z dĤvodu zachování pĜehlednosti provést popis operací do hlavního diagramu, jsou
operace popisovány ve strukturované tabulce.
Diagram má pĜehledným zpĤsobem, co možná nejdetailnČji, popisovat všechny úkoly
a subúkoly, jejichž správným vykonáním splníme stanovený cíl. Konstrukce diagramu
je jednoduchá, avšak vyžaduje dokonalou znalost všech úkolĤ a subúkolĤ a jejich
poĜadí a hierarchii. Zakreslení jejich vzájemných vazeb není bezprostĜednČ nutné –
pozornost je jim vČnována až v tabulkovém výstupu, který je doplnČn o další
rozšiĜující informace. Zejména u složitČjších diagramĤ mĤže použití hradel konstrukci
spíše komplikovat. Vždy se doporuþuje diagram konstruovat v týmu za pĜispČní
znalostí obsluhy, která tyto (analyzované) úkoly rutinnČ vykonává. Na obrázku 3 je
uveden pĜíklad úkolového diagramu pro cíl „PlnČní železniþní cisterny þpavkem ze
zásobníku“, pro jehož sestavení byly þerpány ze zkušenosti z praxe (SkĜehot, Hladký
a Malý, 2008).
PĜepisem informací obsažených v úkolovém diagramu a jejich detailnČjším
rozvedením získáváme výstup, který pro pĜehlednost zpracováváme do podoby
strukturované tabulky. Toto zpracování pro výše uvedený úkolový cíl prezentuje
tabulka 4.
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Obrázek 3: Podoba úkolového diagramu pro cíl „PlnČní železniþní cisterny þpavkem ze zásobníku“.
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0

ZpČtná vazba splnČní úkolu: komunikace s obsluhou vleþky, poþítadlo
u dávkování, námraza (orosení) pláštČ ŽC

Zápis akcí: 0:(1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6)

Akce 6: Odjezd ŽC

Akce 5: Ukonþení plnČní ŽC

Akce 4: PlnČní ŽC

Akce 3: PĜistavení ŽC

Akce 2: Kontrola stáþecího místa pĜed pĜistavením ŽC

Akce 1: PĜíprava pĜistavení ŽC

Operace:

1ĺ2ĺ3ĺ4ĺ5ĺ6

Plán cíle:

Cíl: PlnČní železniþní cisterny (ŽC)

Nutno popsat navržená opatĜení.

Doporuþení:

Nutno popsat zjištČné nedostatky.

Problémy:

Provádí: obsluha vleþky

Odjezd ŽC podle dalších pokynĤ obsluhy.

Provádí: operátor

Ukonþení plnČní podle dalších pokynĤ
obsluhy.

Provádí: operátor podle pokynĤ mistra

PlnČní ŽC podle dalších pokynĤ.

Provádí: obsluha vleþky

PĜistavení ŽC podle dalších pokynĤ obsluhy.

Provádí: operátor

PĜed pĜistavením ŽC na stáþecí místo musí
být vizuálnČ provČĜen stav stáþecího místa.

Provádí: mistr

PĜíprava pĜistavení ŽC

Popis výkonu:

Tabulka 4: ýást popisu návrhĤ pro cíl „PlnČní železniþní cisterny þpavkem ze zásobníku“.
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1

ZpČtná vazba splnČní úkolu: hodnota na tachometru lokomotivy,
poloha brzdy ŽC, vizuální kontrola zaklínování ŽC

Zápis akcí: 3:(1 > 2 > 3)

Akce 3: ZajištČní pĜistavení ŽC

Akce 2: VýbČr pĜíslušného typu ŽC

Akce 1: PĜijetí objednávky od zákazníka

Operace:

1ĺ2ĺ3

Plán subúkolu 1:

Subúkol: PĜíprava pĜistavení ŽC

Ve vnitĜním pĜedpisu detailnČji popsat
jednotlivé úkony (požadavky) vþetnČ
pĜíslušné zpČtné vazby.

Doporuþení:

Ve vnitĜním pĜedpisu nejsou dostateþnČ
zdĤraznČny detailní požadavky pro splnČní
akcí 1, 2 a 3.

Problémy:

Provádí: mistr

ZajištČní pĜistavení ŽC a dohoda s obsluhou
vleþky.

Provádí: mistr

Provedení výbČru pĜíslušného typu ŽC

Provádí: obchodní oddČlení

Procesu plnČní ŽC pĜedchází pĜijetí
objednávky od zákazníka.

Popis výkonu:

3.2.4 Zkušenosti s aplikací metody
Metoda HTA je díky své univerzálnosti vhodná pro analýzu celého spektra
jednoduchých, ale i velmi složitých komplexních úkolĤ. V chemickém prĤmyslu je lze
použít napĜíklad pro analýzu spolehlivosti lidského þinitele pĜi pĜeþerpávání
automobilových nebo železniþních cisteren, pĜi plnČní zásobníkĤ s nebezpeþnými
chemickými látkami a dokonce také pro analýzu širokého spektra úkolĤ, které
vykonává operátor velínu nároþné petrochemické výrobny pĜi soubČžném Ĝízení
nČkolika technologických celkĤ. ýasovou nároþnosti podobných analýz shrnuje
tabulka 5 (SkĜehot, Hladký a Malý, 2008).
Tabulka 5: ýasová nároþnost jednotlivých krokĤ metody HTA.
PĜibližný þas
potĜebný k realizaci
kroku v
osobohodinách

Krok

1. Stanovení zámČru analýzy

1

2. Definování úkolových cílĤ a kritérií a jejich
urþování, pomČĜování a stanovování ve spolupráci
s úþastníky šetĜení

2

3. Identifikování zdroje informací o úkolu a výbČr
prostĜedkĤ k získávání relevantních dat

0,5

4. Pasivní získávání dat (studium provozních
reglementĤ) a navržení úkolového diagramu

16

5. PĜekontrolování platnosti navrženého úkolového
diagramu pomocí diskuze s úþastníky šetĜení

0,5

6. Aktivní získávání dat (identifikace významných
operací a jejich podrobná analýza) ve spolupráci
s operátory velínu

8

7. VytvoĜení, a je-li to možné testování hypotéz
týkajících se faktorĤ ovlivĖujících znalosti a výkon (tj.
nalezení problémĤ a návrh opatĜení k jejich
odstranČní – diskuze s operátory velínu)

2

8. Prezentace výstupĤ (vytvoĜení finální podoby
tabulky „popis návrhĤ“)

8

Celkem:
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NejvČtší vliv na þasovou nároþnost aplikace metody má realizovaná hloubka
aplikace. Aby se pĜedešlo následným potížím, je nutné si pĜedem stanovit rozsah
a hloubku analýzy, tedy þeho chceme analýzou dosáhnout a také, co vše je nutné
analyzovat. Je potĜeba mít neustále na pamČti, že HTA disponuje možností témČĜ
neomezeného zábČru – jediným limitujícím faktorem je poþet provádČných operací,
resp. dílþích akcí (tedy i tČch nejménČ dĤležitých). Hloubku zábČru nám od samého
zaþátku urþuje zkonstruovaný úkolový diagram. V praxi se osvČdþilo dodržovat
hierarchii úkolĤ o þtyĜech, resp. pČti úrovních. ÚroveĖ 0 pĜedstavuje cíl, úroveĖ 1
pĜedstavuje úroveĖ subcílĤ (pokud je jich zapotĜebí), a úrovnČ 2, 3 a 4 pĜedstavují
úrovnČ úkolové. Ukazuje se, že ne vždy je nutné využít plný rozsah tĜí úkolových
úrovní; þasto postaþí pouze úrovnČ dvČ, pĜiþemž další dílþí subúkoly se blíže
rozvedou v popisu návrhĤ jako položky oznaþené velkými písmeny latinské abecedy
(tedy A, B, C …). Díky tomu není nutno konstruovat další úroveĖ v úkolovém
diagramu, což vede k jeho zjednodušení a lepší pĜehlednosti.
PĜi konstrukci úkolového diagramu mohou nastat potíže pĜi volbČ správných
operátorĤ (hradel). Zatímco v pĜípadech, kde dominuje pĜevážnČ výkon manuálních
úkonĤ (napĜ. pĜi pĜeþerpávání cisteren a zásobníkĤ), si povČtšinou vystaþíme
s použitím operátorĤ AND (!) a OR (/). Avšak v pĜípadech, kdy je prostĜednictvím
Ĝídících systémĤ souþasnČ vykonáváno nČkolik úkonĤ (napĜ. na velínech, pĜi
používání panelových ovládaþĤ, PC apod.), dominuje operátor CONCURRENT (+).
NezĜídka se v tČchto pĜípadech vyskytne také operátor NOT (¬), avšak s jeho
správnou aplikací bývají nejvČtší problémy. Tento operátor totiž mĤže na základČ
Booleovy logiky popisovat buć možnou cestu vedoucí k nežádoucímu výsledku
(obvykle podpoĜenou již nastalými nežádoucími stavy známé z minulosti), anebo
mĤže být použit v souvislosti s nastalým stavem IF NOT, tedy volnČ pĜeloženo jako
„jestliže k nČþemu nedojde, udČlej toto/jdi touto cestou“. ZvláštČ pak v zápise akcí
pĜítomnost operátoru NOT vzbuzuje þasté nejasnosti. Abychom se proto vyhnuli
pĜípadným problémĤm v interpretaci popisu, snažíme se použití tohoto operátoru
vyvarovat a hledáme zpĤsoby, jak možný daný stav rozepsat pomocí sady
jednodušších úkonĤ, které již lze provázat operátory AND, OR nebo CONCURRENT.
Výhodou tohoto Ĝešení je, že poskytne detailnČjší pohled do složitČjších operací,
které operátor NOT pokrývá a analytik tak snáze pochopí skuteþný sled akcí
a subúkolĤ. Tuto filozofii potvrzuje i fakt, že v anglosaských odborných pramenech,
které o metodČ HTA pojednávají, se s operátorem NOT témČĜ nesetkáme. AutoĜi jsou
si totiž dobĜe vČdomi jeho složitosti. V praktickém životČ je ale potĜeba s tímto
operátorem poþítat (SkĜehot, Hladký a Malý, 2008).
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4 ZávČr
Metody umožĖující provádČt analýzy úkolĤ nabízejí znaþnou flexibilitu a lze je tak
s úspČchem využívat pro analýzy nejrĤznČjších aktivit s vazbou na lidského þinitele.
VýbornČ se osvČdþují pro hodnocení rozhraní þlovČk-stroj, hodnocení kvality
provozní dokumentace, pracovních postupĤ, systému Ĝízení apod. Jsou pomČrnČ
jednoduché, avšak nároþné na þas a preciznost analytikĤ. Hodnota výstupĤ však tuto
nároþnost dokáže plnČ kompenzovat.
Díky své vysoké efektivitČ se v poslední dobČ úkolové analýzy i u nás zaþínají
pomalu dostávat do popĜedí zájmu expertĤ na problematiku lidského þinitele.
NejvýraznČji je tento posun vidČt v oblasti hodnocení vlivu lidského þinitele podle
požadavkĤ legislativy týkající se prevence závažných havárií, kde došlo v poslední
dobČ k výraznému posunu. Od roku 2006 aplikovalo již nČkolik významných þeských
chemických a petrochemických podnikĤ nČkteré z úkolových analýz na své vybrané
provozy, což svČdþí o zájmu ze strany tČchto podnikĤ získávat skuteþnČ kvalitní
informace o stavu systémĤ þlovČk-stroj. Zájem o využívání úkolových analýz v praxi
je v souþasnosti v neposlední ĜadČ také podpoĜen vydáním metodického pokynu
Ministerstva životního prostĜedí (VČstník MŽP, 2007), který je vČnován zpĤsobu
posouzení vlivu lidského þinitele na objekt nebo zaĜízení v souvislosti s relevantními
zdroji rizik. Zajímavostí jistČ je, že se právČ v tomto pokynu poprvé v historii objevil
pĜímý odkaz a doporuþení využívat analýzy úkolĤ k pĜíslušným úþelĤm, které jsou
v pokynu definovány. V návaznosti na tuto skuteþnost proto vyvinul Výzkumný ústav
bezpeþnosti práce, v.v.i., modifikovanou verzi metody HTA (SkĜehot, Hladký a Malý,
2008) urþenou právČ pro použití v procesním prĤmyslu.
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