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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá možností aplikace multikriteriálního rozhodování na 

metody analýzy rizik. Hlavním cílem práce byla aplikace multikriteriálního rozhodování 

a metody analýzy rizik u metod laserových operací očí. Pomocí multikriteriálního 

rozhodování, které obsahovalo pět metod laserových operací, byla vybrána metoda 

ReLEx Smile jako nejvhodnější na základě vybraných kritérií a stanovených vah. 

V rámci analýzy rizik za použití metody HFMEA byla identifikována slabá místa 

procesu, vyhodnocena a navrhnuta opatření. Nejméně rizikovou metodou v rámci řízení 

rizik byla zjištěna metoda ReLEx Smile. ReLEx Smile metoda vyšla jak v rámci 

multikriteriálního rozhodování, tak analýze rizik jako nejvhodnější metoda, ale z finanční 

stránky je to metoda nejdražší. 

Klíčová slova 

Metody laserových operací očí, TOPSIS, HFMEA, ReLEx Smile   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This Master’s thesis deals with possibility of application of multiple criteria 

decision making of method of risk analysis. Main purpose of this work was the application 

of multiple criteria decision making and the methods of risk analysis at the methods of 

laser vision correction. By the use of multiple criteria decision, which has contained five 

methods of laser eye surgeries, only method ReLEx Smile has been chosen as the most 

valid one base on given criteria and given scales. In terms of risk analysis, where method 

HFMEA has been used, were identified weaknesses in the process. Those weaknesses 

were evaluated, and some actions were suggested. The method ReLEx Smile was 

evaluated as the one with the lowest risk. Therefore, the method ReLEx smile in term of 

multiple criteria decision is shown as the most sufficient, however from the financial 

aspects as the costliest. 

Keywords 

Methods of laser eye surgery, TOPSIS, HFMEA, ReLEx Smile 
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1 Úvod 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teoretický úvod, kde je 

popsána analýza rizik, rozdělení rizik a jsou zde uvedeny základní pojmy týkající se dané 

problematiky. Pojednáno je také o risk managementu a základních pojmech 

multikriteriálního rozhodování. Dále jsou v tabulce zpracovány metody analýzy rizik 

a multikriteriálního rozhodování používané nejčastěji v zahraničí ve zdravotnickém 

systému. V další části diplomové práce jsou detailně popsány metody analýzy rizik 

a multikriteriálního rozhodování nevztahující se pouze na zdravotnický systém, ale 

i metody preferované pro jiná odvětví. 

Každý vývoj či proces je doprovázen neurčitostí svého výsledku. Jedná se o hrozby, 

které mají nepříznivý vliv na bezpečnost či organizaci. V současné době je věnována 

velká pozornost kvalitě a bezpečnosti. Hlavní snahou je tyto hrozby analyzovat 

a minimalizovat jejich dopady na nejnižší možnou úroveň. V současné době je k dispozici 

spousta metod, které analyzují a doporučují nápravná opatření. 

Rozhodování je součástí našeho každodenního života. Multikriteriální analýzy 

představují podpůrný nástroj v situacích, jejichž důsledky rozhodnutí, vyplývají z více 

kritérií. Vícekriteriální analýzy jsou matematické modely, pomocí nich, dochází 

rozhodnutí, které bude mít nejpříznivější dopady.  

Jak analýzy rizik, tak multikriteriální rozhodování se opírá o expertní názory expertní 

skupiny. Pokud je to ekonomicky, organizačně a časově možné je vhodné použít experty 

z dané oblasti a různých organizací. V případě rychlého rozhodování v rámci jedné 

organizace jsou zahrnuti do expertní skupiny odborníci z dané organizace. 
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2 Přehled současného stavu 

2.1 Analýza rizik 

Riziko – tento pojem je znám již ze 17. století, ale neexistuje jedna obecně uznávaná 

definice pojmu riziko. Nejčastější definice rizika jsou: 

• pravděpodobnost vzniku ztráty či neúspěchu, 

• pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od očekávaného, 

• nejistota dosažení výsledků, 

• nebezpečí chybného rozhodnutí. 

V ekonomii je pojem riziko užíváno v souvislosti s nejednoznačností průběhu 

skutečných ekonomických procesů a nejednoznačností jejich výsledků. Lze konstatovat, 

že se nemusí jednat pouze o riziko ekonomické, ale existují i jiné druhy rizik, jako 

například: 

• politické, 

• teritoriální, 

• bezpečnostní, 

• právní. 

Je potřeba si uvědomit, že riziko může přinášet i pozitivní efekt v podobě zdravého 

riskování, ale je zcela individuální jeho míra. S rizikem jsou spjaty dva pojmy a to: 

• pojem neurčitého výsledku – výsledek musí být nejasný, 

• alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí. [1][2][3] 

Analýza rizik 

Snižování rizik provádíme pomocí analýzy, kterou chápeme jako proces 

definování hrozeb, pravděpodobnosti její uskutečněn, tedy uskutečnění rizik jejich 

závažnosti. 

 

 

Analýza rizik zahrnuje čtyři základní kroky: 

• identifikaci aktiv (rizik), 

• stanovení hodnoty aktiv (vyhodnocení identifikovaných rizik) – určení hodnoty 

aktiv, ohodnocení možného dopadu jejich ztráty. Rozhodnout, zda je riziko 

akceptovatelné není neakceptovatelné. 
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• Identifikaci hrozeb a zranitelnosti – určení slabých míst, která mohou vyvolat 

působení hrozeb, 

• stanovení hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti výskytu hrozby 

a míry zranitelnosti. [1][2][3] 

Základní pojmy analýzy rizik 

Aktivum 

Aktivum je souhrn všech prvků, co má pro subjekt hodnotu, která může být 

změněna působením hrozby. Aktiva dělíme na hmotná a nehmotná. Mezi hmotná aktiva 

se řadí (nemovitosti, cenné papíry, peníze) a mezi nehmotná aktiva patří (autorská práva, 

informace, kvalita personálu, pověst firmy). [1] 

Hrozba 

Hrozba je nežádoucí vliv na aktiva, která může způsobit škodu buď aktivu, nebo 

organizaci jako celku. Hrozby dělíme na přírodní a lidského původu a náhodné 

a úmyslné. Původ hrozeb může být z interního nebo externího prostředí. Příkladem 

hrozby může být požár, přírodní katastrofa, chyba obsluhy, krádež zařízení. Úroveň 

hrozby se hodnotí podle tří faktorů: 

• nebezpečnost – schopnost hrozby způsobit škodu, 

• přístup – pravděpodobnost a frekvence výskytu hrozby, 

• motivace – zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu. [1] 

Zranitelnost 

Zranitelností se rozumí nedostatek nebo slabina analyzovaného aktiva, vůči hrozbě, 

která může vyvolat nežádoucí stav. Zranitelnost vyjadřuje citlivost aktiva na působení 

dané hrozby. Ke zranitelnosti dochází všude, kde je interakce mezi hrozbou a aktivem. 

Úroveň zranitelnosti aktiva se posuzuje podle dvou faktorů: 

• citlivost – náchylnosti aktiva být poškozenou hrozbou, 

• kritičností – důležitost aktiva pro subjekt. [1] 

Protiopatření 

Protiopatření je proces nebo postup, který byl speciálně navržen pro zmírnění 

působení a dopadu hrozby. Protiopatření se navrhuje s cílem předejít vzniku škody nebo 

k překlenutí následků vzniklé škody. Protiopatření je charakterizováno efektivitou 

a náklady, kde efektivita vyjadřuje, jak hodně protiopatření sníží účinek hrozby. [1] 
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Riziko 

  Riziko vzniká vzájemným působením hrozby a aktiva. Hodnota aktiva určuje 

úroveň rizika. Při řešení protiopatření, které se stanovuje, se používá pravidlo, kdy 

náklady vynaložené na snížení rizika musí být přiměřené hodnotě chráněných aktiv. Díky 

tomuto pravidlu se stanovuje referenční úroveň rizika, pod kterou je riziko zbytkové a již 

se nekonají žádné další protiopatření. Zbytkové riziko, je riziko, které je tak malé a pro 

subjekt přijatelné, že není potřeba provádět další protiopatření k jeho snížení. Referenční 

úroveň je hranice míry rizika, která rozhoduje o tom, zda je riziko zbytkové či nikoliv. 

[1] 

 

2.2 Řízení rizik – risk management 

Řízení rizik je systematický proces identifikace, hodnocení a provádění činností 

k prevenci nebo řízení administrativních, klinických, provozních a zaměstnaneckých 

bezpečnostních rizik. Řízení rizik by se mělo komplexně zaměřovat na všechny oblasti 

činnosti. Efektivní řízení rizik je zahrnuto do několika fází, na kterých je řízení rizik 

postaveno. Těmi fázemi je stanovení klíčových elementů struktury risk managementu, 

fungující a dostatečný systém kontroly a zpětné vazby pokrývající všechna rizika 

v organizaci. Na efektivní zvládnutí řízení rizik se používá pěti krokový model 

rozhodovacího procesu s cílem zvládnutí rizik. 

Cílem programu risk managementu ve zdravotnictví by mělo být: 

• minimalizovat pravděpodobnost možných nežádoucích událostí s dopadem na 

pacienty, personál a organizaci, 

• minimalizovat riziko nemoci, zranění či smrti pacienta, zaměstnance případně 

další zúčastněné osoby při poskytování zdravotní péče, 

• sledovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od pacientů a zaměstnanců, 

• efektivní řízení zdrojů, 

• řídit se platnou legislativou, 

• snažit se zajistit rozvoj organizace. [1][2][3] 
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2.3 Multikriteriální rozhodování 

 

Základní pojmy 

Multikriteriální rozhodování – proces, ke kterému se používají analýzy pro vzájemné 

porovnávání většího množství variant (n>2). Cílem procesu je nalézt a vybrat variantu, 

která bude podle zadaných kritérií hodnocena nejlépe nebo seřadit varianty od nejlepší 

po nejhorší. 

 

Rozhodnutí – výběr jedné nebo více variant splňující naše požadavky a doporučení 

k realizaci. 

Rozhodovatel – subjekt, který má za úkol učinit rozhodnutí. 

Expertní skupina – většina metod multikriteriálního rozhodování se opírá o expertní 

názor expertní skupiny. Expertní skupinou se rozumí výběr odborníků, kteří se podílejí 

na formulování kritérií i konkrétních hodnot pro některá kritéria. 

Kritéria – jsou hlediska, podle kterých jsou varianty posuzovány. Kritéria dělíme dle 

povahy a kvantifikovatelnosti. 

Kritéria dle povahy: 

a) Minimalizační – nejnižší hodnota je nejlepší hodnotou 

b) Maximalizační – nejvyšší hodnota je nejlepší hodnotou 

Kritéria dle kvantifikovatelnosti: 

a) Kvantitativní – údaje jsou objektivně měřitelné (váha, výška, měsíční plat) 

Obrázek 2.1 - Grafické znázornění řízení rizik v pěti krocích [3] 
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b) Kvalitativní – údaje nejsou objektivně měřitelné. K hodnocení variant je 

potřeba použít slovní hodnocení, a proto se používají k převedení slovního 

hodnocení bodovací stupnice. 

Preference kritéria – důležitost kritéria v porovnání s ostatními kritérii. 

• Aspirační úroveň – hodnota kritéria, které má být dosaženo 

• Pořadí kritérií – posloupnost kritérií od nejdůležitějšího po nejméně 

důležité 

• Váhy kritérií – váha je hodnota z intervalu <0,1> a vyjadřuje důležitost 

kritéria 

• Kompenzace kriteriálních hodnot – jsou vyjádřeny mírou substituce mezi 

kriteriálními hodnotami 

Ideální varianta – hypotetická nebo reálná varianta, která je ve všech kritériích nejlepší. 

Bazální varianta – hypotetická, nebo reálná varianta, jejíž hodnocení je nejhorší podle 

všech kritérií. 

Kompromisní varianta – jediná nedominovaná varianta doporučená k řešení. 

[4][5][43][44][48] 
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2.4 Metody analýzy rizik a multikriteriálního rozhodování 
používané v zahraničí ve zdravotnickém systému 

Pro zmapování používaných metod v zahraničí jsem použil články a studie odborných 

časopisů. Vyhledávání probíhalo přes bránu EIZ a metavyhledávač SUMMON. Jako 

klíčová slova byla použita: Healthcare, MCDA, Risk, Risk analysis, TOPSIS, FMEA, 

HFMEA. 

 

Tabulka 2.1 - Přehled zahraničních studií z oblasti analýz rizik 

Studie 

číslo 

Název studie Autor Rok Použité 

metody 

Záměr studie 

1 A comparison of 

two prospective risk 

analysis methods: 

Traditional FMEA 

and a modified 

healthcare FMEA 

Jeong-Eun Rah, 

Ryan P. Manger, 

Adam D. Yock 

2016 FMEA, 

HFMEA 

Cílem studie bylo 

srovnání stupně shody 

při identifikaci 

vysokých rizik 

2 Evaluating the 

Validity of 

Prospective Risk 

Analysis Methods: 

a Comparison of 

Traditional FMEA 

and Modified 

Healthcare FMEA 

J Lah, 

R Manger,  

G Kim 

 

2016 FMEA, 

HFMA 

Cílem studie bylo 

porovnání výstupů 

s ohledem na zjištěná 

rizika a jejich 

hodnocení závažnosti 

3 Applying HFMEA 

to Prevent 

Chemotherapy 

Errors 

 

Chia-Hui Cheng 

Chia-Jen Chou 

Pa-Chun Wang 

2010 HFMEA Cílem studie bylo 

vyhodnotit riziko 

v chemoterapeutickém 

procesu pomocí 

HFMEA metody 

4 Evaluation of 

Healthcare Failure 

Mode And Effect 

Analysis For Risk 

Assessment 

 

T Harry,  

R Manger, 

L Cervino,  

T Pawlicki 

 

2016 HFMEA, 

FMEA 

Cílem studio bylo 

zhodnotit rozdíly mezi 

metodami FMEA 

a HFMEA při 

stanovení rizik u 

stereotaktické 

radiochirurgie 
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5 Integration of fuzzy 

set theory and 

TOPSIS into 

HFMEA to improve 

outpatient service 

for elderly patients 

in Taiwan 

Ren-Jieh Kuo, 

Yung-Hung Wu,  

Tsung-Shin Hsu 

 

2012 TOPSIS, 

FMEA 

Cílem studie bylo 

navrhnout díky 

metodě HFMEA 

v kooperaci 

s multikriteriální 

metodou TOPSIS 

vylepšení zdravotní 

péče na Tchaj-wanu 

6 Safety analysis of 

occupational 

exposure of 

healthcare workers 

to residual 

contaminations of 

cytotoxic drugs 

using FMECA 

security approach 

 

Laetitia Minh Mai,  

Delphine 

REITTER,  

Sophie HE,  

Franck BONLE,  

Amélie LAUNOIS 

 

2017 FMECA Cílem studio bylo 

zjistit, jak velké riziko 
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Cílem první studie bylo porovnání stupně shody při vysokých rizicích za použití 

metody FMEA a HFMEA. Tyto dvě perspektivní metody řízení kvality byly aplikovány 

na radiochirurgické záření. Metoda FMEA zkoumala, jak vylepšit operaci a vycházela 

z RPN čísla (RPN je složeno ze tří ukazatelů a to výskytu, závažnosti a detekovatelnosti). 

Metoda HFMEA používala dva ukazatele, a to závažnost a detekovatelnost. Obě metody 

byly nezávisle porovnány, aby se zjistilo, jak vysoká shoda panuje mezi těmito metodami. 

Výsledky prokázaly 85 % shodu FMEA a HFMEA pro dvacet nejvýznamnějších rizik. 

Největší rozdíly byly v rozložení hodnot a pozorování, kde vysoké hodnoty u HFMEA 

nevykazovalo RPN číslo u FMEA. [6]   

 

Cílem druhé studie bylo porovnání výstupů s ohledem na zjištěná rizika a jejich 

hodnocení závažnosti u FMEA a HFMEA. Metoda byly aplikovány na radiologické 

chirurgické zákroky. U FMEA je jednalo o posuzování pomocí čísla RPN (výskyt, 

závažnost a detekovatelnost) a u HFMEA se posuzovala frekvence a závažnost. Obě 

metody byly nezávisle porovnány a výsledkem byla 67 % shoda pro patnáct 

nejvýznamnějších rizik pro radiologické chirurgické zákroky. Hlavní rozdíly výsledků 

byly u vysokých hodnot, které vykazovala HFMEA, ale u metody FMEA se o vysoké 

hodnoty nejednalo. [7] 

 

Cílem třetí studie bylo vyhodnotit riziko v chemoterapeutickém procesu pomocí 

HFMEA metody. Pro tuto studii byl vytvořen tým odborníků, který měl za úkol 

identifikovat a vyhodnotit rizika, která mohou nastat. Následně byl použit strom 

rozhodování k určení potencionálních selhání vyžadující urgentní zlepšení. Bylo 

identifikováno jedenáct rizik s vysokých rizikem selhání v lůžkové a ambulantní léčbě. 

Jako nápravné opatření byla přijata elektronická objednávka chemoterapeutických 

procesů a chyby při předepisování chemoterapie se snížily z 3,34 % na 0,40 %. Touto 

studií bylo prokázáno, že metoda HFMEA je užitečným nástrojem pro identifikaci 

potencionálních rizik v oblasti zdravotnické péče. [8] 

 

Cílem čtvrté studio bylo zhodnotit rozdíly mezi metodami FMEA a HFMEA při 

stanovení rizik u stereotaktické radiochirurgie. Obě metody byly nezávisle porovnány 

a klíčové rozdíly jsou v kritériích hodnocení pro selhání a identifikace kritických režimů. 

Tým odborníků, který studii prováděl, vyšel s hodnocením, že metoda HFMEA je 

intuitivnější a jednodušší než metoda FMEA. Pomocí metody HFMEA bylo zjištěno 39 

režimů selhání, kdež to u metody FMEA pouze 25 režimů selhání. Sedm chybových 

režimů pomocí FMEA nebylo identifikováno metodou HFMEA. Naopak metoda 

HFMEA identifikovala 21 kritických režimů, které metoda FMEA nevyhodnotila jako 

kritické. Závěr této studio říká, že metoda HFMEA je efektivnější pro identifikaci 

hrubých rizik než metoda FMEA. [9] 
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   V páté studii bylo navrženo díky metodě HFMEA v kooperaci s multikriteriální 

metodou TOPSIS vylepšení zdravotní péče na Tchaj-wanu, jelikož byla země označena, 

jako nejrychleji stárnoucí. Metoda HFMEA vyvinutá Národním ústavem pro otázky 

bezpečnosti veteránů byla použita k vyhodnocení ambulantní registrace u starších 

pacientů. Metodou TOPSIS se hledala ideální řešení při rozhodování ve více kritériích. 

Tímto docházelo k vyhodnocování rizika selhání v HFMEA. Studie probíhala formou 

dotazování pacientů staršího věku, kteří se dostavili do ambulantního zařízení. Metodou 

TOPSIS byly zjištěny hlavní tři nedostatky v péči a těmi jsou: krátká doba konzultace, 

možné komplikace vyšetření nebo ošetření nebylo pacientovi vůbec zmíněno a poslední 

je, že názory a pocity pacientů a příbuzných nejsou dodržovány. Studie zahrnovala 

vzorek čtyřiceti náhodných pacientů, z nichž třicet sedm pacientů v dalším kole 

dotazování potvrdilo zlepšení. [10] 

V šesté studii bylo pozorováno, jak velké riziko představují mutagenní, 

teratogenní a orogenní vlastnosti léčiv na zdravotnický personál, který s nimi přichází do 

styku od příjmu léčiva až po aplikaci cytotoxických terapií pacientovi. Jako vhodná 

metoda byla použita metoda FMECA, která byla provedena expertním týmem, který tuto 

studii prováděl od roku 2011 do roku 2016. Potencionální způsoby selhání a rizik byly 

zjištěny na základě čísla RPN, které doporučí nápravné opatření. Během studie bylo 

identifikováno dvacet pět potencionálních hrozeb. Na základě čísla RPN docházelo každý 

rok k nápravným opatřením, aby se snižovalo riziko expozice a docházelo ke 

kontinuálnímu zlepšování. Od roku 2011 bylo postupně zaváděno šestnáct opatření, 

přičemž hodnota RPN čísla klesla z 912 na 286 (- 69%) navzdory zvýšení aktivity 

cytotoxické látky o 23,2 %. Závěrem byla metoda FMECA hodnocena velice kladně pro 

identifikaci, stanovení priorit a eliminaci potenciálních nežádoucích situací, které mohou 

nastat při manipulaci s cytotoxickými léky. [11] 

 

Sedmá studie se zabývá operacemi špatných částí těla, které jsou již v dnešní době 

vzácným jevem, ale každý rok dochází ke stovkám případů. Ve studii byl proveden 

systematický přehled literatury o hlavních příčinách operací špatných částí těla 

a výsledky se použily k analýze FTA. Pomocí analýzy se posoudila spolehlivost systému 

při prevenci operace špatné části těla. Celkově třicet sedm studií popsalo rizikové faktory 

a pomocí chybového stromu (FTA) se zjistilo třicet pět poruch, které spadají do pěti 

hlavních kategorií. Navzdory univerzálnímu protokolu, který požaduje ověření pacienta, 

označení operovaných míst, značná část procesu závisí na lidském faktoru. Analýza 

stromu poruch poskytuje standardizovanou perspektivu chyb nebo poruch v rámci 

systému chirurgického plánování a potvrzení místa. [12] 
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Osmá studie se snaží vylepšit RCA metodu. Ve studii se zabývá bezpečnostními 

systémy, které jsou převážně založeny na lidských faktorech a úspěšně se uplatnily 

v jiných vysoce rizikových průmyslových odvětví, např. v letectví. Byla analyzována 

datová sada obsahující 334 případů RCA a 782 řešení pomocí kvalitativních metod. Tým 

odborníků na bezpečnostní vědu, který prováděl danou studii, vypracoval model třinácti 

kategorií RCA řešení. Ve studii pracoval se vzorkem 44 předních zaměstnanců ze sedmi 

různých nemocnic. Model třinácti kategorií RCA pomáhá při vytváření udržitelných 

a účinných řešení, aby se zabránilo budoucím nepříznivým událostem. [13] 

 

3 Metody analýzy rizik 

Mezi základní přístupy k řešení analýze rizik patří kvalitativní nebo kvantitativní 

metody. Při řešení rizik analýzy se používá jeden z těchto přístupů nebo jejich kombinace. 

Další dělení metod při řešení rizik se rozděluje na metody retrospektivní a prospektivní. 

U retrospektivních metod hodnotíme a analyzujeme již proběhlé události, naopak 

u prospektivních metod vyhledáváme možná rizika pomocí analýz a snažíme se je 

eliminovat. 

Kvalitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na popisu závažnosti potencionálního dopadu a na 

pravděpodobnosti, že daná událost nastane. Rizika jsou vyjádřena v určitých rozsazích 

a těmi může být obodování <1 až 10>, pravděpodobnost <0;1> případně slovní 

ohodnocení <malé; střední; velké>. Kvalitativní metody jsou rychlejší a jednodušší, ale 

více subjektivní než metody kvantitativní. Při posuzování finančních nákladů nutných 

k eliminaci hrozby není kvalitativní metoda nejvhodnější z důvodu chybějícího 

jednoznačného finančního vyjádření. Hrozba je kvalitativní metodou charakterizována 

pouze jako „velká až kritická“. Kvalitativní typ analýzy se s výhodou využívá v případech 

upřesnění postupů při detailní analýze rizik a nedostatečné kvality nebo kvantity 

získaných číselných údajů. [1][2][3] 

Kvantitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu 

hrozby a jejího dopadu. Dopad rizika vyjadřují ve finančních termínech (Kč), ale 

nejčastěji je riziko vyjádřeno ve formě roční předpokládané ztráty, která je vyjádřena ve 

finanční částkou. U kvantitativních metod provedení vyžaduje více času a náročnosti, ale 

poskytují však finanční vyjádření rizik, které je pro jejich zvládání výhodnější. 

Nevýhodou kvantitativních metod je náročnost na provedení a vysoce formalizovaný 

postup při zpracování výsledků. [1][2][3] 
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Retrospektivní metody 

U retrospektivních metod hodnotíme a analyzujeme již proběhlé události. Rizika 

můžeme zpětně identifikovat z výstupů auditů a kontrol, stížností pacientů, soudních 

sporů, pitevních protokolů, výstupů interního či externího hodnocení kvality a bezpečí, 

standardů a náhodných zjištění v praxi. Retrospektivní metody jsou založeny na otázce, 

PROČ se událost stala, nikoli KDO ji zavinil. Z důvodu nevyhnutelnosti lidské chyby, ke 

které vždy v určitém procentu dojde, musíme hledat chybu v systému a systémovými 

opatřeními se snažit chyby eliminovat na nejnižší možnou míru. K výslednému 

pochybení může dojít prostřednictvím multifaktorové chyby, proto se na počátku 

retrospektivních metod analýzy rizika provádí metoda 5 x PROČ („5 WHY“), kde se 

opakovaně ptáme „PROČ“ a snažíme se zjistit možné příčiny a selhání systému. Mezi 

hlavní retrospektivní metody patří RCA metoda. [1][2][3] 

Prospektivní metody 

U prospektivních metod vyhledáváme možná rizika pomocí analýz a snažíme se 

je eliminovat, ještě před tím, než nám nastanou. Mezi základní prospektivní metody patří 

FMEA, HFMEA, HAZOP, HACCP, FTA a ETA. [1][2][3] 

 

3.1  Root Cause Analysis – RCA 

Analýza kořenů příčiny patří mezi retrospektivní metody a je využívána k hodnocení 

nežádoucích událostí a je založena na pěti základních krocích: 

1) sběr dat – vyjádření zúčastněných osob při události, popis průběhu události 

a analýza technické stránky, 

2) vyhodnocení – cílem je identifikace problému a určení jeho závažnosti, určení 

příčin a podmínek, které problém vyvolaly a identifikace důvodu, proč podmínky 

existovaly před nežádoucí událostí, 

3) výběr a provedení nápravného opatření proti další nežádoucí události, 

4) implementace opatření do praxe, 

5) zpětné vyhodnocení implementovaného opatření v časovém odstupu z důvodu 

zjištění efektivity opatření. 
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RCA metoda má za úkol zjistit: 

• co se stalo, 

• proč se to stalo, 

• co můžeme udělat, aby se předešlo pravděpodobnosti opakování výskytu 

problému. 

Na této retrospektivní metodě se podílí hlavně manažer kvality a manažer rizik, kteří 

zajišťují sběr dat, analýzu nežádoucí události, předkládají výsledky vedení organizace, 

kontrolují efektivitu opatření a zodpovídají za edukaci zaměstnanců. [3][14][15][16]  

 

Tabulka 3.1 - Protokol RCA metody [16] 

Protokol RCA metody 

Vyšetřovaný incident  

Kontrola všech záznamů případu   

Vytyčení problému  

Rozhovory se všemi zúčastněnými osobami  

Identifikace události – Jak se událost stala?  

Identifikace faktorů, které přispěly k nežádoucí 

události 

 

3.2 Jednoduchá bodová metoda – JBM 

Jednoduchá bodová metoda se využívá při hodnocení rizik při práci. Používá se 

na různých typech pracovišť, například ve výrobě, montáže PC, v oblasti tvorby software 

a ve zdravotnictví. Výstupy z jednoduché bodovací metody jsou dobře srovnatelné, mají 

dobrou vypovídající hodnotu o míře rizika. Jsou srozumitelné i osobám neznalým této 

metody. Metoda ke svému vyhodnocování používá čtyři kritéria, kterými jsou 

pravděpodobnost výskytu, expozice rizika, ochranná reakce při vzniku rizikoví reakce 

a následky rizika. [17] 
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Tabulka 3.2 – Návod pro hodnocení rizik při práci 

1) Pravděpodobnost ohrožení – frekvence výskytu jevu 

Častý výskyt 10 

Možný výskyt 6 

Není běžné, ale pravděpodobné 3 

Někdy se vyskytne 1 

Ještě se nevyskytl, je však možný 0,5 

Prakticky nemožný (1:106) 0,2 

Nemožný 0,1 

2) Expozice rizika během roku 

Stále 10 

Denně 6 

Příležitostně 3 

Měsíčně 2 

Zřídka 1 

Velmi zřídka (jednou ročně) 0,5 

Není expozice 0,0 

3) Ochranná reakce při vzniku rizikové reakce 

Nemožná 1 

Velmi obtížná 0,95 

Obtížná 0,9 

Možná 0,85 

Snadná  0,8 

4) Následky rizika  

Katastrofické – mnoho smrtelných úrazů nebo škoda nad 100 milionů Kč 100 

Velmi závažné – několik smrtelných úrazů nebo škoda nad 10 milion Kč 40 

Závažné – smrtelný úraz nebo škoda nad 1 milion Kč 15 

Vážné – těžký úraz nebo škoda nad 100 tisíc Kč 7 

Lehké – úraz nebo škoda nad 10 tisíc Kč 3 

Zanedbatelné – drobné poranění nebo škoda 1 
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Tabulka 3.3 – Míra rizika 

Míra rizika – součin jednotlivých kritérií 

Větší než 400 velmi vysoké riziko, přerušit operaci 

200–400 vysoké riziko, potřeba okamžitého řešení 

70–200 značné riziko, potřeba řešení 

20–70 riziko, potřeba zvýšené pozornosti 

Menší než 20 přijatelné riziko 

3.3 Fault Tree Analysis – FTA 

Analýzu stromu poruchových stavů (FTA) popisuje norma ČSN EN 61025. 

Metoda FTA je analytickou metodou, která se využívá k vyhodnocování 

pravděpodobnosti selhání. Používá se u složitých systémů (dopravní systémy, elektrárny 

nebo systémy u kterých vyžaduje vyhodnocení bezpečnosti provozu) a to buď jako 

metoda preventivní nebo jako metoda již existujícího problému.  

Metoda je založená na rozboru vrcholové události, kterou je většinou negativní 

jev (např. poruchy, havárie nebo vysoké náklady) a pomáhá systematicky identifikovat 

rizikové faktory, které ovlivňují funkčnost systému. Funguje tedy na přístupu shora dolů. 

Cílem analýzy je nalezení příčiny negativního jevu a snížit jeho pravděpodobnost výskytu 

a tím zajistit lepší funkčnost systému. [3][18][19][20][34] 

 

Obrázek 3.1 - Ukázka FTA analýzy [38] 
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3.4 Failure Mode and Effects Analysis – FMEA 

Analýzu možných vad a jejich následků (FMEA) popisuje norma ČSN EN 60812. 

Jedná se o analytickou metodou, jejímž cílem je identifikace míst možného vzniku vad 

nebo poruch. Nejčastěji se metoda využívá ve výrobním procesu a odhaluje i rizika v rané 

fázi plánování a tím snižuje náklady na investice. Pomocí FMEA metody je zároveň 

velmi zevrubně zmapován výrobní postup daného výrobku. o analyzování se podílí 

sestavený kolektiv specialistů, který je zkušený a zná problematiku analyzovaného 

produktu. Když by FMEA analýzu prováděl pouze jedinec, mohlo by dojít k situaci, že 

by nebyly vzaty do úvahy všechny možné druhy vad a jejich příčiny. [1][3][21][22][23] 

 

 

FMEA analýza probíhá ve třech fázích: 

a) Analýza a hodnocení současného stavu – rozklíčování procesu na dílčí procesy.  

• Dochází zde k zanalyzování možných vad, které mohou nastat na 

zpracovávaném produktu.  

• Následně se provede analýza následků vad a posoudí se, jaký vliv bude 

mít vada na navazující procesy.  

• Dále se provede analýza používaných opatření, která snižují 

pravděpodobnost výskytu vady a analýza kontrolních postupů, které 

odhalují vzniklé vady.  

 Obrázek 3.2 - Pracovní list FMEA 
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• Na závěr provedeme hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti vad 

pomocí obodování od 1 do 10, kde 1 je nevýznamná vada naopak 10 je 

katastrofická vada. Vypočteme rizikové číslo (RPN), které získáme 

součinem hodnot významu, výskytu a odhalitelnosti a je potřeba jej 

porovnat s kritickou hodnotou. 

 

b) Návrh opatření – pro vady, jejichž rizikové číslo je větší, než kritická hodnota se 

stanovují taková opatření, aby se snížila pravděpodobnost výskytu vady. 

 

c) Hodnocení stavu po realizaci opatření – opětovně se hodnotí význam, výskyt 

a odhalitelnost a vypočítává se rizikové číslo, které se porovnává s kritickou 

hodnotou. [1][3][21][22][23] 

3.5 Healthcare Failure Mode and Effects Analysis – HFMEA 

Analýza možných vad a selhání zaměřená na zdravotní péči (HFMEA) je 

modifikovaná Analýza možných vad a selhání (FMEA) přizpůsobená na oblast péče 

o zdraví a může být příležitostí ke zlepšení současných služeb. HFMEA se používá ke 

zmírnění rizik, která by mohla vést k ohrožení pacientů. 

Metoda se skládá z pěti základních kroků: 

a) Definovat téma, na které se bude analýza zaměřovat. 

b) Sestavit tým specialistů, kteří budou provádět analýzu a jsou seznámeni 

s problematikou. 

c) Sestavit vývojový diagram, rozepsat krok po kroku daného procesu 

a v případě, že je proces řešení příliš obsáhlý, je potřeba se zaměřit na dílčí 

části. 

d)  Provést analýzu rizik – definovat si všechny možné poruchové stavy, určit 

jejich závažnost, pravděpodobnost výskytu a vyhodnotit nebezpečí. 

e) Zveřejnit výsledky a navrhovaná výsledná opatření. 

Režim selhání je opakem toho, co má proces vykonávat. Režimy selhání můžeme 

rozdělit dle pravděpodobnosti na: 

• Časté selhání – výskyt několikrát za rok 

• Občasné selhání – výskyt několikrát za jeden až dva roky 

• Méně časté selhání – výskyt za dva až pět let 
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• Nahodilé selhání – výskyt za pět až třicet let 

A dále podle závažnosti selhání na: 

• Katastrofickou událost – (hodnocení 9–10 v FMEA). Může zahrnovat úmrtí 

pacienta, personálu nebo návštěvníka, nesprávný chirurgický zákrok, špatnou 

operovanou část těla, operaci špatného pacienta, požár, poškození vybavení více 

než 250 000 $.  

• Hlavní událost – (hodnocení 7–8 v FMEA). Může zahrnovat další potřebné 

operace pro pacienta, určitý stupeň invalidity, personál musí být hospitalizován, 

poškození vybavení více než 100 000 $. 

• Mírnou událost – (hodnocení 4–6 v FMEA). Může zahrnovat prodlouženou délku 

pobytu pacienta, ošetření personálu, poškození vybavení ve výši 10 000 – 100 000 

$. 

• Malou událost - (hodnocení 1–4 v FMEA). Zahrnuje očekávanou délku pobytu 

pacienta, personálu se poskytne jen základní první pomoc a poškození vybavení 

je menší než 10 000 $. [3][24][25][26][27] 

 

Tabulka 3.4 - Vyhodnocení HFMEA metody [26] 

P
ra

vd
ěp

o
d

o
b

n
o

st
 

u
d

ál
o

st
i 

Závažnost události 

  katastrofická hlavní mírná malá 

častá 16 12 8 4 

občasná 12 9 6 3 

méně 
častá 8 6 4 2 

nahodilá 4 3 2 1 
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Obrázek 3.3 - Pracovní list HFMEA [26] 

3.6 Risk Project Analysis – RIPRAN 

Jedná se o empirickou metodu pro analýzu rizik u projektů. Metoda vychází 

z procesního pojetí analýzy rizika a chápe jí jako proces. RIPRAN úzce souvisí 

s managementem jakosti (ISO 10006). Metoda je určená spíše pro zkušenější než pro 

nováčky a pracuje se v týmu. 

 

Metoda se skládá z pěti základních fází, které jsou brány jako procesy a navazují na 

sebe. 

• Příprava analýzy rizika 

• Identifikace rizika 

• Kvantifikace rizika 

• Odezva na riziko 

• Celkové zhodnocení rizika [28][29] 

 

Příprava analýzy rizika – cílem této fáze je připravit vše k provedení analýzy 

pomocí RIPRAN metody. Mezi vstupy v této části řadíme popis metody, formuláře 

metody a další podpůrné informace vážící se k metodě. Jako výstup očekáváme 
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provedení časového plánu, sestavení týmu a rozhodnutí o použitých stupnicích 

a kontrolních seznamech. [28][29] 

 

Identifikace rizika – cílem této fáze je nalezení hrozeb a scénářů. Mezi vstupy 

řadíme historická data o minulých projektech, prognózy možných vnějších a vnitřních 

vlivů a zkušenosti. Jako výstup očekáváme seznam dvojic hrozba – scénář doplněný 

o možné rizikové faktory. 

 

Tabulka 3.5 - Pracovní list pro identifikaci rizika [28] 

Poř. číslo Hrozba Scénář Poznámka 

    

    

 

Dvojice hrozba – scénář je ve vztahu příčina – důsledek. Můžeme ovšem k tomu 

přistoupit i obráceně, kdy ke scénáři hledáme jeho příčinu. Nesmíme zapomenout 

prověřit, zda k hrozbě jsme přiřadili všechny scénáře. Jako pomoc můžeme použít stromy 

rizik. [28][29] 

 

Kvantifikace rizika – cílem této fáze je ohodnotit pravděpodobnost scénářů, 

velikost škod a vyhodnotit míru rizika. Mezi vstupy řadíme seznam dvojic hrozba – 

scénář, statistická data z minulých projektů a zkušenosti. Mezi výstupy n-tici (hrozba, 

scénář, pravděpodobnost, škoda), informaci k možným operativním zásahům, proces 

snižování rizika a úroveň akceptovatelného rizika. 

 

Tabulka 3.6 - Pracovní list pro kvantifikaci rizika [28] 

Poř. číslo Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad 

na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

Poznámka 

       

       

 

Hodnota rizika = pravděpodobnost * dopad na projekt 
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Tým se dohodne, zda je schopen určit pravděpodobnosti a dopady nebo použije 

klasifikační stupnici. Důležitá je shoda týmu na podobě klasifikační stupnice. [28][29] 

 

Odezva na riziko – cílem této fáze je připravit opatření snižující hodnotu 

jednotlivých rizik na akceptovatelnou úroveň. Mezi vstupy zde řadíme n-tici a hodnotu 

akceptovatelného rizika. Mezi výstupy patří návrhy na snížení rizika, plán opatření a nová 

hodnota rizika po provedených opatřeních. [28][29] 

 

Tabulka 3.7 - Pracovní list pro odezvu na riziko [28] 

Poř. číslo Návrhy na 

opatření 

Nová 

hodnota 

rizika 

Náklady na 

opatření 

Zodpovědnost 

pro zajištění 

Poznámka 

      

      

 

Celkové zhodnocení rizika – cílem této fáze je celkově vyhodnotit analyzovaná 

rizika projektu. Mezi vstupy řadíme seznam s návrhy na opatření, požadavky na celkovou 

úroveň rizika a akceptovatelnou hodnotu rizika. Mezi výstupy řadíme celkové 

zhodnocení úrovně rizika a závěrečnou zprávu o průběhu analýzu. 

 

Na závěr musí tým zkontrolovat, zda jsou dílčí jednotlivá rizika na úrovni 

akceptovatelného rizika a vyhodnotí: 

• počet dílčích rizik, 

• Celkový součet hodnot rizik, 

• časové rozložení hodnot rizik, 

• hodnotu zbytkového rizika. 

A uvede celkovou úroveň rizika, která se jeví podle stanovených kritérií: 

nízká – nominální – vysoká – katastrofická. [28][29] 
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3.7 Hazard and operability study – HAZOP 

Analýza ohrožení a provozuschopnosti je kvalitativní metoda používaná při 

posuzování nebezpečí a zjišťování bezpečnosti. Hlavním cílem je identifikace scénářů 

potencionálního rizika. Metodu lze použít jak u projektovaných, stávajících tak 

i rekonstruovaných provozů. Pomocí metody zjistíme, který proces je kritický a musíme 

ho prozkoumat do hloubky s využitím dalších metod (FMEA, FTA). Metoda funguje na 

principu hledání tzv. kritických míst a následně se vyhodnocují potencionální rizika 

a nebezpečné stavy. HAZOP se řídí normou ČSN IEC 61882, která je převzata 

z mezinárodní normy IEC 61882:2001. Je potřeba na metodě pracovat v týmu, který má 

zkušenosti s používáním této metody. 

Metoda se skládá ze čtyř kroků: 

a) Stanovení rozsahu, cílů a odpovědnosti – stanoví se cíle, sestaví se tým 

a stanoví se odpovědnosti 

b) Příprava – vypracuje se plán studie, shromáždí se data, sestaví se časový plán 

c) Zkoumání – pomocí klíčových slov se stanoví kritická místa, rozpoznají se 

následky a příčiny 

d) Dokumentace a další postup – vypracuje se zpráva o studii, určí se doporučení, 

které bude předcházet havarijním stavům. V případě potřeby se metoda opakuje. 

[3][30][31][32][33][34][35] 

 

Tabulka 3.8 - Pracovní list pro HAZOP [32] 

Klíčová 

slova 

Odchylka Příčina Následek Doporučení 

     

     

     

 

3.8 Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP 

 

V překladu analýza rizik a kritické kontrolní body je metoda, která je vyžadována 

povinně u všech výrobců potravin a vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

82/2004 o hygieně potravin. HACCP je nástroj pomocí kterého posuzujeme rizika 

a vytváříme kontrolní systémy, které se zaměřují spíše na prevenci než na kontrolu 
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konečného výrobku. Používám HACCP můžeme docílit zvýšení bezpečnosti potravin, 

snížení nákladů na řešení nebezpečných výrobků a zvýšení důvěry v bezpečnost 

prodávaných výrobků. 

Metoda se skládá ze sedmi kroků: 

a) Identifikace rizik 

b) Stanovení kritických kontrolních bodů 

c) Stanovení kritických mezí v kritických kontrolních bodech 

d) Sledování postupů v kritických kontrolních bodech 

e) Stanovení nápravných opatření 

f) Stanovení ověřovacích postupů 

g) Vypracování dokumentace a vedení záznamů [3][36][37] 

Tabulka 3.9 - Pracovní list pro HACCP [36] 

Operace Sledovaný 

znak 

Kritické 

meze 

Tolerance 

limitu 

Postup 

sledování 

Frekvence 

sledování 

Nápravné 

opatření 

Ověření 

postupu 

        

        

        

3.9 Event Tree Analysis – ETA 

 

Analýza stromu událostí je analytickou metodou, která se používá pro vyhodnocení 

průběhu procesu a jeho událostí vedoucích k nehodě. Na žádost jaderného průmyslu byla 

po havárii v elektrárně Three Mile Island vyvinuta tato metoda. ETA je vhodná pro 

analýzu komplexního procesu, který má několik druhů bezpečnostních systémů a může 

být provedena pouze jedním analytikem, ale doporučují se dva až čtyři. ETA odpovídá 

na základní otázku „co se stane, když..?“. Rozdíl mezi FTA a ETA je ten, že FTA 

postupuje od vrcholové události k jejím příčinám a vyhledává základní události, kterým 

je možno přiřadit pravděpodobnost. Kdež to ETA se nezabývá příčinami nežádoucí 

události, ale zvažuje její další rozvoj, a tak poskytuje přehled o výši pravděpodobností 

možných výsledných událostí. ETA je součástí normy IEC 62502 – Event Tree Analysis. 

[38][39][40] 
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Tabulka 3.10 - Metody analýzy rizik v závislosti na počtu kritérií 

Počet kritérií Metody analýzy rizik 

1 kritérium FTA, ETA 

2 kritéria HFMEA 

3 kritéria FMEA, HACCP, HAZOP, RIPRAN 

4 kritéria JBM 

 

  

Obrázek 3.4 - Ukázka ETA analýzy [38] 
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4 Metody multikriteriálního rozhodování 

4.1 Metody stanovení vah kritérií 

U metod multikriteriálního rozhodování se vyžaduje přiřazení důležitosti (váhy) 

k jednotlivým kritériím. Čím vyšší bude mít kritérium důležitost, tím větší vliv bude mít 

na finální výsledek. Metody stanovení vah kritérií můžeme rozdělit dle informace 

o preferenci kritérií na: 

a) Bez informace o preferenci kritérií 

• Všem kritériím je přiřazena stejná váha 

 

b) Kardinální informace o preferenci kritérií -  

• Saatyho metoda 

• Bodovací metoda 

 

c) Ordinální informace o preferenci kritérií 

• Fullerova metoda 

• Metoda pořadí [4][5][41][42][43][44][45] 

 

4.1.1 Přiřazení stejné váhy všem kritériím 

Nejsme schopni rozlišit důležitost jednotlivých kritérií, proto všem přiřadíme 

stejnou váhu. 

𝑤𝑗 =
1

n
 , j = 1,2, … , n, 

kde n, je počet kritérií. Z toho vyplývá, že každé kritérium dostane stejnou váhu. 

[4][5][41][42][43][44][45] 

 

  



 

35 

 

4.1.2 Saatyho metoda 

 Jedná se o metodu kvantitativního párového srovnávání, kde se využívá 

devítibodová stupnice. 

Tabulka 4.1 - Vyjádření preferencí u Saatyho matice [41] 

Vyjádření preferencí 

číselné Slovní 

1 Rovnocenná kritéria i a j 

3 Slabě preferované kritérium i před j 

5 Silně preferované kritérium i před j 

7 Velmi silně preferované kritérium i 

před j 

9 Absolutní preference kritéria i před j 

 

 Porovnáváme každou dvojici kritérií, velikost preferencí i-tého kritéria proti j-

tému kritériu a vše zapisujeme do Saatyho matice, která je čtvercového řádu n × n. 

V matici platí reciprocita sij=1/sij a na diagonále je hodnota vždy rovna jedné (každé 

kritérium je samo sobě rovnocenné).  

 

Výsledné váhy kritérií získáme jako geometrické průměry hodnot v řádcích, které 

normujeme. Geometrický průměr řádku získáme podle vztahu: 

𝐺(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛) = (∏ 𝑥𝑖)
1

𝑛
𝑛
𝑖=1  , 

kde x1, x2, …, xn jsou hodnoty v řádku a n je počet členů v řádku. 

Geometrické průměry normujeme na 1 nebo 100 %. Normování provádíme tak, že 

geometrický průměr každého řádku dělíme součtem všech geometrických průměrů dle 

vztahu: 

w =
x

∑ xn
i=1

 , 

kde w je normovaná váha kritéria. 

Obrázek 4.1 - Saatiho matice [41] 
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Konzistence Saatyho matice 

Pro kontrolu Saatyho matice provádíme její test konzistence, která je testována 

pomocí výpočtu koeficientu konzistence IS dle vztahu: 

IS =
λmax−n

n−1
, 

kde IS je hledaný index konzistence, λmax je největší vlastní číslo matice a n je počet 

kritérií. U párového porovnání kritérií musí být dodržen princip tranzitivity, což znamená, 

je-li preferováno a před B a B před C, pak musí být preferováno i a před C. Je-li index 

konzistence menší než 0,1 má matice dobrou konzistenci a je použitelná pro další 

hodnocení. V případě, že je index konzistence větší než 0,1 musíme požádat daného 

experta o úpravu matice. [4][5][41][42][43][44][45] 

 

4.1.3 Bodovací metoda 

U bodovací metody se důležitost kritérií ohodnotí počtem bodů. Stupnice mívají 

různý rozsah – např. 1–5, 1–10. Přidělený počet bodů se převádí na normovanou váhu dle 

vztahu: 

vi =
ki

∑ ki
n
i=1

, 

kde ki je nenormovaná váha i-tého kritéria, vi je normovaná váha i-tého kritéria a n je 

počet kritérií. Speciální bodovací metodou je tzv: Alokace 100 bodů, kde má hodnotitel 

k dispozici 100 bodů pro všechna kritéria. Je nutné, aby hodnotitel vyčerpal přesně 100 

bodů. Váhy kritérií se při použití této metody nemusí normovat. [42][43][45][46] 

 

4.1.4 Fullerova metoda 

Metoda párového srovnání též nazývána Fullerova metoda je založena na sestavování 

váhy pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku. Princip je takový, že vždy porovnáváme dvě 

kritéria vůči sobě a z každé takové dvojice vybereme to důležitější kritérium. Celkový 

počet porovnání N je roven dle vztahu: 

𝑁 = (𝑛
2
) =

𝑛×(𝑛−1)

2
, 

 kde n je celkový počet kritérií. 

Fullerův trojúhelník 

Trojúhelník má vždy n–1 dvojřádků. V prvním řádku jsou kombinace porovnávány 

s prvním kritériem, ve druhém řádku s druhým kritériem, kromě té, která je v předchozím 

řádku. Každý řádek má o jeden člen méně než řádek předchozí. 
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1 1 1 1 
2 3 4 5 

2 2 2  
3 4 5  
3 3   
4 5   
4    
5    

Obrázek 4.2 - Fullerova metoda [41] 

 Pro každé kritérium spočítáme kolikrát je označené jako preferované před jiným 

kritériem. Součet preferencí pro každé kritérium vydělíme celkovým počtem porovnání 

N. 

Tabulka 4.2 - Fullerova metoda - výpočet váha kritéria  

Kritérium Počet preferencí Váha 

n1 2 1/5 

n2 1 1/10 

n3 3 3/10 

n4 0 0 

n5 4 2/5 

Celkem 10 1 

   

Nevýhodou metody párového porovnání je skutečnost, že některé kritérium může mít 

nulovou preferenci a váhu, aniž by bylo považováno za bezvýznamné. Vypadnutí 

některých kritérií můžeme zabránit pomocí zvýšení preferencí každého kritéria o jednu. 

Pro výpočet upravených normalizovaných vah použijeme vzorec: 

vi =
fi+1

n+∑ fi
n
i=1

, 

kde fi je počet preferencí i-tého kritéria, vi je normovaná váha i-tého kritéria a n je 

počet kritérií. V případech, kdy je hodnocení prováděno expertní skupinou a ta se shodne 

na nulové váze nějakého kritéria, toto kritérium se vypustí a nemusíme používat tento 

upravený vzorec. [41][42][43][44][45][46] 

 

4.1.5 Metoda pořadí 

Nejprve seřadíme kritéria od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Nejdůležitější 

kritérium je ohodnoceno n body, kde n je počet kritérií. Druhé nejdůležitější kritérium 

obdrží n–1 bodů. Tento postup praktikujeme až k nejméně důležitému kritériu, kde se 
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bude n = 1. V případě, že některá kritéria budou stejně důležitá, obodujeme je příslušným 

průměrem. Váhu příslušného kritéria dostane ze vztahu: 

vi =
ni

∑ ni
n
i=1

, i = 1, 2, …, n. [41][42][43][44][45][46] 

 

4.2 Metody stanovení pořadí variant 

Cílem metod multikriteriálního hodnocení variant je stanovení pořadí jednotlivých 

variant z hlediska zvolených kritérií, kde varianta s nejlepším hodnocením představuje 

nejlepší kompromisní variantu. Kompromisní varianta je řešení, které má od ideální 

varianty nejmenší vzdálenost. Multikriteriální metody se od sebe liší přístupem k pojmu 

kompromisní varianta. Výsledky z různých metod se mohou navzájem lišit. Metody je 

možné dělit podle typy informací, které vyžadují. 

a) Metody vyžadující znalost aspirační úrovně 

• Konjunktivní metoda 

• Disjunktivní metoda 

• Metoda PRIAM 

 

b) Metody vyžadující ordinální informace 

• Metoda pořadí 

• Lexikografická metoda 

• Permutační metoda 

• Metoda ORESTE 

 

c) Metody vyžadující kardinální informace 

• Metody založené na maximalizaci užitku 

o Metoda AHP 

o Metoda váženého součtu 

o Metoda bazické varianty 

o Metoda bodovací 

 

• Metody založené na minimalizaci vzdálenosti od ideální varianty 

o TOPSIS 

 

• Metody založené na preferenční relaci 

o ELECTRE 
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• Metody založené na mezní míře substituce 

o Metoda postupné substituce [41][43][44][45][47][48] 

4.2.1 Konjunktivní metoda 

K provedení této metody je zapotřebí, aby byly známé aspirační úrovně všech 

kritérií. Podle aspirační úrovně rozdělíme varianty na akceptovatelné a neakceptovatelné. 

U konjunktivní metody vybíráme pouze varianty, které splňují všechny aspirační úrovně. 

[48] 

 

4.2.2 Disjunktivní metoda 

Této metodě na rozdíl od konjunktivní metody postačí, když varianta splňuje 

aspirační úroveň alespoň pro jedno kritérium. Jak metoda konjunktivní, tak disjunktivní 

jsou používány převážně pro předvýběr variant, které jsou pak hodnoceny jinými 

metodami. [48] 

 

4.2.3 Metoda PRIAM  

Metoda PRIAM (Programme utilisant Intelligence Artificiale en Multicritere) je 

založena na prohledávání množiny variant v s krocích, aby bylo nalezeno jediné 

nedominové řešení. Jedná se o zpřísňování aspiračních úrovní, čímž dochází 

k postupnému vylučování variant, až zůstane pouze jedna a ta je označena za 

kompromisní. 

Každá varianta Ai je zobrazena vektorem hodnot yi ∈ Y. Aspirační úroveň j-tého 

kritéria v s-tém kroku je označena 𝑧𝑗
𝑠  . Změna aspirační úrovně je značena Δ𝑧𝑗

𝑠 

a může být buďto kladná nebo záporná, to záleží, zda se jedná o minimalizační nebo 

maximalizační typ kritéria. První aspirační úroveň je popsána dle vztahu: 

𝑧(0) = (𝑧1
(0)

, 𝑧2
(0)

, … , 𝑧𝑛
(0)

. 

Nejčastěji se v nultém kroku stanoví aspirační úroveň jako nejhorší hodnota podle 

každého kritéria. Dále prochází pouze varianty, které splňují požadované aspirační 

úrovně. Počet variant splňujících aspirační úrovně udává číslo d. Podle hodnoty d mohou 

nastat tři případy: 

a) d > 1 – nebyla nalezena kompromisní varianta a mění se aspirační úroveň tak, aby 

se snížil počet variant 

 

b) d = 1 – nalezena kompromisní varianta 
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c) d = 0 -  neexistuje žádná přijatelná varianta a hledá se nejbližší varianta k zadaným 

aspiračním úrovním. Pro každou variantu se vypočítává odchylka od aspirační 

úrovně dle vztahu:  

 

∑
|𝑧𝑗

(𝑠)
−𝑦𝑖𝑗|

𝑦𝑗
∗

𝑛
𝑗=1 , 

 

kde 𝑦𝑗
∗ pro j = 1, 2, …, n jsou ideální kriteriální hodnoty. V případě, že ideální 

kriteriální hodnota je rovna nule nemůžeme použít tento vztah a jako přijatelnou 

variantu vybereme variantu s nejmenším podílem odchylky od aspiračních úrovní 

kritérií na ideální kriteriální hodnotě. [44][48] 

 

4.2.4 Metoda pořadí 

V této metodě je převáděna kriteriální matice na matici pořadí. Podle všech kritérií 

se postupně přiřadí variantám jejich pořadí. V případě, že nejsou známé preference 

kritérií, tak se pouze sečtou pro každou variantu pořadí a varianta s nejnižším součtem je 

tou nejlepší variantou. Pokud známe váhy kritérií, vypočítáme vážené pořadí variant 

a opět varianta s nejnižším součtem je tou nejlepší. Když by více variant mělo stejné 

hodnoty podle některého kritéria, pak se bere průměrné pořadí. [41][42][43][44] 

 

Tabulka 4.3 - ukázka výpočtu metody pořadí [44] 

Varianty K1 K2 K3 K4 Součet 

pořadí 

Pořadí 

A 1 3 2 1 7 1 

B 3 1 3 3 10 2 

C 2 2 1 2 7 1 

Varianty K1 K2 K3 K4 Vážený 

součet 

pořadí 

Pořadí 

A 0,5 0,6 0,5 0,05 1,65 1 

B 1,5 0,2 0,75 0,15 2,6 3 

C 1 0,4 0,25 0,1 1,75 2 

Váhy 0,5 0,2 0,25 0,05   
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4.2.5 Lexikografická metoda 

Lexikografická metoda je založená na principu, že největší vliv na výběr 

kompromisní varianty má nejdůležitější kritérium. 

• Nejprve si seřadíme kritéria podle důležitosti od nejdůležitějších po 

nejméně důležité. 

• Poté začínáme varianty z množiny 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑝} hodnotit podle 

jejich kritérií. 

• Varianty z množiny A, které dosahují maximální hodnoty podle 

nejdůležitějšího kritéria, vybereme a vytvoříme z nich množinu A(1), A(1) 

⊂ A. 

• Dále vybereme varianty z množiny A(1), které dosahují maximální 

hodnoty pro druhé kritérium a vytvoříme množinu A(2), A(2) ⊂ A(1). 

• Takto pokračujeme, dokud není množina A(n) jednoprvková. 

• Prvek jednoprvkové množiny je považován za kompromisní variantu. 

• Nastane-li, že bychom prošli všechna kritéria a množina A(k) by měla více 

než jeden prvek, jsou tyto varianty považované za rovnocenné a můžeme 

vybrat libovolnou z nich za kompromisní variantu. [44][47] 

 

4.2.6 Permutační metoda 

U této metody se vychází ze znalosti uspořádání kritérií podle důležitosti a je hledáno 

optimální uspořádání variant. Zkoumají se všechny permutace pořadí p variant, kterých 

je p!. Tato metoda není vhodná pro velký počet variant, protože pro jednu variantu 

existuje jedna permutace, pro dvě varianty jsou dvě permutace, pro tři varianty je šest 

permutací, pro čtyři je dvacet čtyři permutací, pro pět je sto dvacet permutací a pro deset 

variant je již 3,6 milionu permutací.  

a) Permutační metoda se znalostí vah 

• Pro každou permutaci určíme pro každou dvojici (ai, aj) všechna kritéria, 

pro která platí, že ai je preferováno před aj. 

• Množina těchto kritérií se označuje Iij. 

• Pro každé (ai, aj) stanovíme hodnotu 𝑐𝑖𝑗 = ∑ 𝑣ℎℎ∈𝐼𝑖𝑗
. 

• Sestavíme pro každou permutaci matici C z hodnot 𝑐𝑖𝑗. 
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• Kompromisní pořadí jednotlivých variant vybereme pomocí permutace, 

pro kterou je vztah 𝑅 = ∑ 𝑐𝑖𝑗 − ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑖>𝑗𝑖<𝑗  maximální. 

 

b) Permutační metoda bez znalosti vah 

Tuto metodu používáme v případě, když neznáme váhový vektor, ale známe 

pouze pořadí. Kritéria seřadíme od nejdůležitějšího po nejméně důležité. Pro váhy 

musí platit: 

 

• 𝑣1 ≥ 𝑣2 ≥ ⋯ ≥ 𝑣𝑘 

• ∑ 𝑣𝑗
𝑘
𝑗=1 = 1 

• vj ≥ 0 

               Sestavíme k různých váhových vektorů, které splňují podmínky: 

1) 𝑣1 = (1, 0, 0, … , 0) 

2) 𝑣2 = (
1

2
,

1

2
, 0, … , 0) 

3) 𝑣3 = (
1

3
,

1

3
,

1

3
, 0, … , 0) 

4) 𝑣k = (
1

k
,

1

k
,

1

k
, … ,

1

k
 ) 

Tímto způsobem určíme pro každý váhový vektor optimální pořadí a tím 

zjistíme, jak se mění optimální pořadí v závislosti na vahách jednotlivých kritérií. 

[47][48] 

 

4.2.7 Metoda ORESTE 

Metoda ORESTE je složená z šesti kroků a je nutná znalost pořadí kritérií. 

• V prvním kroku sestavíme vektor q a matici P. 

• V druhém kroku vytvoříme matici vzdáleností od fiktivního počátku. 

• V třetím kroku uspořádáme varianty. 

• V čtvrtém kroku dochází k výpočtu normalizovaných preferenčních intenzit. 

• V pátém kroku se zabýváme testem indiference. 

• V šestém kroku testujeme nesrovnalost variant. 

U této metody existují dva možné způsoby interpretace výsledků a to: 

• Formou matice o rozměru (𝑝 × 𝑝), kde řádky i sloupce odpovídají variantám. 
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• Grafickou formou, kde do grafu vnášíme normalizované preferenční intenzity pro 

každou dvojici variant a používáme stejné symboly jako při použití matice. 

[47][48] 

 

4.2.8 Metoda AHP 

Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) se snaží o zjednodušení složitých 

rozhodovacích problémů, které zobrazuje jako hierarchickou strukturu. Hierarchická 

struktura je vlastně lineární struktura, která obsahuje několik úrovní, kde každá úroveň 

obsahuje několik prvků. Uspořádání jednotlivých úrovní je vždy od obecného ke 

konkrétnímu. 

Úroveň 1 bude cíl vyjednávání, úroveň 2 experti, kteří se na hodnocení podílí, úroveň 

3 kritéria vyhodnocování a úroveň 4 jsou posuzované varianty. 

Na každé úrovni hierarchie můžeme určit vztahy mezi komponenty, a to díky 

Saatyho metodě kvantitativního párového porovnání. Díky subjektivnímu hodnocení 

párového srovnání jsou pak touto metodu přiřazeny jednotlivým komponentům 

kvantitativní charakteristiky, které vyjadřují jejich důležitost. Získané hodnoty se 

nazývají preferenční indexy variant z hlediska všech kritérií. Součtem indexů z hlediska 

všech kritérií, je získáno hodnocení varianty z pohledu všech kritérií a všech expertů. [4] 

[41][42] [43][48] 

 

  

Obrázek 4.3 - Grafické znázornění AHP metody [44] 
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4.2.9 Metoda váženého součtu 

Metoda váženého součtu známá též pod zkratkou WSA (Weighted Sum Approach) 

je vhodná za použití kvantitativních kritérií a předpokládá lineární závislost užitku na 

hodnotách kritéria. Nejprve vytvoříme normalizovanou kriteriální matici R = (rij), která 

je vytvořena z výchozí matice Y = (yij) a je popsána vztahem: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗 − 𝑑𝑗

ℎ𝑗 − 𝑑𝑗
 

Matice R představuje matici hodnot užitku z i-té varianty podle j-tého kritéria. 

Nejhorší hodnota j-tého kritéria obrdží nulový užitek (dj) naopak užitek nejlepší hodnoty 

je roven jedné (hj); 𝑟𝑖𝑗 ∈ 〈0,1〉 . Pro jednotlivé varianty vypočteme agregovanou funkci 

užitku podle vztahu: 

𝑢(𝐴𝑖) = ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 , 

 

kde wj jsou normované váhy jednotlivých kritérií. Varianta poté seřadíme podle 

hodnot  𝑢(𝐴𝑖) a jako kompromisní varianta je vybrána ta, která má nejvyšší hodnotu 

užitku. [42][43][44][48] 

 

4.2.10  Metoda bazické varianty 

Za bazickou variantu je považována ta, která dosahuje nejlepších či předem 

stanovených hodnot z hlediska všech kritérií. Vytvoření užitkové funkce spočívá 

v porovnání hodnot důsledků jednotlivých variant s odpovídajícími hodnotami v bazické 

variantě. Ideální hodnota j-tého kritéria v bazické variantě je označena 𝑦𝑗
(𝑏)

.  

Pro užitek maximalizačního kritéria platí vztah: 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

𝑦𝑗
(𝑏)

; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 

 U kritéria minimalizačního typu je dán užitek vztahem: 

𝑢𝑖𝑗 =
𝑦𝑗

(𝑏)

𝑦𝑖𝑗
; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 

Pro jednotlivé varianty spočítáme agregované funkce užitku a podle jejich hodnot 

seřadíme. V případě, že bazická varianta má nulovou hodnotu, tak tato metoda nelze 

použít. [44][48] 
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4.2.11  Bodovací metoda 

U bodovací metody je nejprve potřeba ohodnotit každou variantu podle každého 

kritéria určitým počtem bodů (bij). Nejlepší hodnotě kritéria je přiřazeno nejvíce bodů. 

Maximálně či minimálně možný počet bodů přiřazený nejlepší nebo nejhorší variantě 

musí být pro všechna kritéria stejný. Pro ohodnocení i-té varianty platí vztah: 

𝑏𝑖 = ∑ 𝑏𝑖𝑗; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚.

𝑛

𝑗 = 1

 

Kompromisní variantou je ta varianta, která má nejvyšší součet bodů podle všech 

kritérií. [44][48] 

 

4.2.12  Metoda TOPSIS 

Princip metody TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution) je založen na vytvoření ideální varianty. Za nejlepší variantu z reálných variant 

je považována ta, která je nejblíže k ideální variantě. Metoda je založena na výběru 

varianty, která je nejblíže k ideální variantě H a nejdále od bazální varianty L. 

Předpokládá se maximalizační charakter všech kritérií.  

Nejprve je nutné vytvořit normalizovanou kriteriální matici R = (rij), jejíž prvky rij se 

vypočítají dle vztahu: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

√∑ (𝑦𝑖𝑗
2 )

𝑝
𝑖=1

 , 

 

kde 𝑦𝑖𝑗 je hodnocení i-tého kritéria j-tým expertem, i = 1, 2, …, p; j = 1, 2, …, k. 

Dále vypočítáme kriteriální matici W tak, že je každý sloupec matice R vynásoben 

vahou odpovídajícího kritéria. 

Z normalizované matice W je vybrána ideální a bazální varianta. 

Nyní je potřeba provést výpočet vzdáleností od ideální H varianty, a to pomocí 

vztahu: 

𝐷𝑖
+ = √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐻𝑗)2𝑘

𝑗=1 , 

To stejné provedeme pro výpočet vzdálenosti od bazální L varianty pomocí vztahu: 

𝐷𝑖
− = √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐿𝑗)2𝑘

𝑗=1 , 

Nyní vypočteme relativní ukazatel vzdáleností od bazální varianty pomocí vztahu: 

𝑐 =
𝐷𝑖

−

𝐷𝑖
++𝐷𝑖

−, 
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Podle klesajícího ukazatele c seřadíme varianty od nejvhodnější po nejméně 

vhodnou. [4][5][42][43][44][48] 

4.2.13  Metoda ELECTRE 

Metoda ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la Realite) rozděluje množinu 

variant na dvě skupiny, a to na efektivní a neefektivní varianty. Předpokladem pro využití 

této metody je znalost kriteriální matice, vektoru normalizovaných vah a stanovení dvou 

prahových hodnot, a to prahu preference a prahu dispreference. Rozhodování je na 

nadřazenosti jednoho kritéria nad druhým. Pro každou z hodnocených variant jsou 

vypočteny hodnoty souhlasných a nesouhlasných indexů. Indexy definují souhlas nebo 

nesouhlas, zda je daná alternativa lepší než alternativy ostatní. Daná alternativa je lepší 

v případě, je-li index nad stanovenou úrovní. [4][5][42][43][44][48] 

 

4.2.14  Metoda postupné substituce 

Metoda postupné substituce vychází z práce s indiferenčními křivkami. Metoda je 

založena na opakování čtyř kroků a opakuje se tak dlouho, dokud není jen jedno 

kritérium. Hodnoty posledního kritéria jsou podkladem pro konečné uspořádání variant. 

V prvním kroku je vybrána dvojice kritérií. Jedno kritérium je přehodnocené a druhé 

vyřazené. Vyřazené kritérium je označeno jako řídící a je zvolena standardní hodnota 

řídícího kritéria. Přehodnocené kritérium je označeno jako ekvivalizované. 

V druhém kroku je určena základní indiferenční křivka, která vyjadřuje průběh 

indiferentní kompenzace hodnoty řídícího kritéria kritériem ekvivalizačním. Další 

odvozené indiferenční křivky jsou určeny tak, aby každá varianta ležela na některé 

z křivek. 

V třetím kroku se pomocí indiferenčních křivek odečte ekvivalentní hodnota druhého 

kritéria v bodě, kde příslušná indiferenční křivka nabývá standardní hodnotu pro řídící 

kritérium. Tímto krokem dojde ke sjednocení hodnocení všech variant podle 

ekvivalizovaného kritéria. 

Ve čtvrtém kroku je vyřazeno řídící kritérium, jelikož jsou informace o jeho 

hodnotách zahrnuty v ekvivalizovaných hodnotách druhého kritéria.  

V případě potřeby se tento postup opakuje, dokud nezůstane jediné kritérium, podle 

kterého je určeno uspořádání variant. [44][48] 

 



 

47 

 

5 Praktická část 

V praktické části jsem se prvně zaměřil na metody laserových operací, které se 

v současné době využívají ke korekcím očních vad. Mezi nejčastěji využívané metody 

patří femtoLASIK, PRK, LASEK, EPI-LASIK, ReLEx Smile, které jsou stručně popsány 

níže. Dále jsem sestavil srovnávací tabulku laserových operací, která byla poslána včetně 

stručně popsaných metod a vybraných kritérií rozdělených do technických a zdravotních 

požadavků expertní skupině, která kritéria ohodnotila. Expertní skupina byla složena ze 

šesti členů. 

1) femtoLASIK  

- vhodný pro nízkou, střední a vysokou myopii 

- pro pacienty s astigmatismem 

- zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek 

- oční víčka jsou držena rozvěrači, aby se nezavírala 

- prvním femtosekundovým laserovým paprskem se na rohovce vytvoří tzv. 

FLAP, který se odklopí a pomocí druhého excimerového laserového paprsku 

se odstraní oční vada a flap se přiklopí zpět 

- bezbolestný průběh operace i bezbolestný pooperační stav 

- používání antibiotických kapek, umělých slz 

- po operačním zákroku není potřeba rohovku zakrývat kontaktní čočkou 

zraková stabilizace v průběhu 4–6 týdnů 

2) PRK 

- vhodný pro nízkou a střední myopii (do -3 D) 

- pro pacienty s nižším astigmatismem 

- zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek 

- oční víčka je držena rozvěrači, aby se nezavírala 

- část vrstvy rohovky (epitelu) je mechanicky odstraněna (odříznuta) nebo se 

pomocí tzv. markeru nakape ethyl alkohol, který rohovku rozpustí a musí se 

rozpuštěná část seškrábat. Poté dochází k samotnému laserování oční vady 

- bezbolestný průběh operace  

- bolestivý pooperační stav (cca první týden) 

- slzení  

- používání antibiotických kapek, umělých slz 

- zarudnutí 

- používání antibiotických kapek, umělých slz 

- po operačním zákroku je potřeba rohovku zakrývat kontaktní čočkou (cca 

týden) 

- zraková stabilizace v průběhu 3 měsíců 
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3) LASEK 

- vhodný pro nízkou, střední a vysokou myopii (od -3 D), hypermetropii 

- pro pacienty s astigmatismem 

- zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek 

- povrchová vrstva (epitel) rohovky je odpreparována v podobě tenkého laloku 

za pomoci aplikace speciálního roztoku, pomocí laserového paprsku je poté 

odstraněna samotná oční vada. Na závěr operace je lalok vrácen na své 

původní místo. 

- bezbolestný průběh operace 

- bolestivý pooperační stav (cca první týden) 

- používání antibiotických kapek, umělých slz 

- po operačním zákroku je potřeba rohovku zakrývat kontaktní čočkou (cca 4 

dny) 

- zraková stabilizace v průběhu 3 měsíců 

 

4) EPI-LASIK 

- vhodný pro většinu pacientů, hlavně při sušších očích a tenčí rohovce 

- zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek 

- podobná LASEK a PRK 

- povrchová vrstva rohovky je seříznuta speciálním „epikeratomem“ v podobě 

tenkého flapu, pomocí laserového paprsku poté odstraněna samotná oční 

vada. Na závěr operace je flap vrácen na své původní místo. 

- bezbolestný průběh operace 

- bolestivý pooperační stav (cca první týden) 

- používání antibiotických kapek, umělých slz 

- po operačním zákroku je potřeba rohovku zakrývat kontaktní čočkou (cca 4 

dny) 

- zraková stabilizace v průběhu cca měsíce 

 

5) ReLEx Smile 

- vhodná pro většinu pacientů (- 2 až – 10 D) 

- zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek 

- femtosekundový laser oddělí uvnitř rohovky část tkáně ve tvaru čočky, poté 

se za pomoci stejného laseru v rohovce vytvoří malý řez (3,5 – 4,5mm) 

a tímto řezem se vyjme z rohovky oddělená část 

- bezbolestný průběh operace 

- bezbolestný pooperační stav 

- používání antibiotických kapek, umělých slz 

- zraková stabilizace v průběhu 4–6 týdnů 
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Tabulka 5.1 - Přehledová tabulka metod laserových operací 

 femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx 

Smile 

stabilizace 

vidění 

4–6 týdnů 3 měsíce 6–8 týdnů 3 měsíce 4–6 týdnů 

bolestivost po 

zákroku 

2–4 hodiny 2–3 dny 3–4 dny 2–3 dny 2–4 hodiny 

tvorba ochranné 

rohovkové 

lamely  

ANO NE ANO NE NE 

v jaké části 

rohovky se 

laserují dioptrie 

hloubkové povrchové povrchové povrchov

é 

hloubkové 

metody tvorby 

flapu 

pouze laser řez řez řez nebo 

rozpouště

ní 

pouze laser 

tloušťka 

rohovky 

větší nároky na 

tloušťku 

rohovky 

vhodné i 

pro tenkou 

rohovku 

vhodné i pro 

tenčí 

rohovky 

vhodné i 

pro 

tenkou 

rohovku 

větší nároky 

na tloušťku 

rohovky 

korekce myopie 

a astigmatismu 

i vyšší vady s 

astigmatismem 

nižší vady i vyšší vady nižší vady i vyšší vady 

riziko vzniku 

suchého oka 

ANO, vzácně 

dlouhodobě 

ANO, 

dočasně 

ANO, 

dočasně 

ANO, 

dočasně 

minimální 

cena operačního 

zákroku jednoho 

oka včetně 

vstupního 

vyšetření 

13 380,- 13 475,- 13 200,- 12 780,- 20 360,- 
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Tabulka 5.2 - Kritéria pro ohodnocení expertní skupinou 

skupina 
váha 

skupiny kritérium 
váha 

kritéria 
výsledná 

váha 

technické 
požadavky 

  

tloušťka rohovky     

korekce oční vady     

tvorba ochranné lamely     

zdravotní 
požadavky 

  

pooperační stav     

stabilizace vidění     

riziko vzniku suchého 
oka     

 

Při samotném porovnávání metod laserových operací očí jsem si vybral jednu z výše 

popsaných multikriteriálních metod a tou je metoda TOPSIS. U multikriteriální metody 

TOPSIS jsem k výběru nejvhodnější metody postupoval jak z pohledu poskytovatele, tak 

z pohledu pacienta. 

5.1 TOPSIS z pohledu poskytovatele: 

Po odeslání tabulky s vybranými kritérii na ohodnocení a následném postupném 

vracení jsem musel vyhodnotit a vypočítat výslednou váhu kritérií získanou od členů 

expertní skupiny viz. Tabulka 5.3 – TOPSIS poskytovatel - zprůměrované hodnocení expertní 

skupiny. Jednotlivé váhy skupiny a váhy kritérií od jednotlivých členů expertní skupiny 

jsem zprůměroval a výslednou váhu dopočítal dle vztahu: 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á 𝑣áℎ𝑎 = 𝑣áℎ𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 ∗ 
𝑣áℎ𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎

1
 

 

Tabulka 5.3 – TOPSIS poskytovatel - zprůměrované hodnocení expertní skupiny 

skupina 
váha 

skupiny kritérium 
váha 

kritéria 
výsledná 

váha 

technické požadavky 0,4583 

tloušťka rohovky 0,3167 0,1451 

korekce oční vady 0,4417 0,2024 

tvorba ochranné lamely 0,2417 0,1108 

zdravotní požadavky 0,5417 

pooperační stav 0,3833 0,2076 

stabilizace vidění 0,3917 0,2122 

riziko vzniku suchého 
oka 0,2250 0,1219 
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Bodové ohodnocení vychází z: Tabulka 5.1 - Přehledová tabulka metod 

laserových operací, kde docházelo k porovnání metod laserových operací k jednotlivým 

kritériím. Stupnice hodnocení byla nastavena na škále od 1 do 10, kde 10 je nejlepší 

varianta a 1 je nejhorší varianta. 

Tabulka 5.4 - TOPSIS poskytovatel - bodové ohodnocení 

kritérium femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile váha kritéria 

tloušťka rohovky 6 9 9 9 6 0,1451 

korekce oční vady 8 8 7 7 8 0,2024 

tvorba ochranné lamely 6 8 6 8 8 0,1108 

pooperační stav 9 7 6 7 9 0,2076 

stabilizace vidění 8 6 7 6 8 0,2122 

riziko vzniku suchého oka 6 7 7 7 8 0,1219 

 

Nyní jsem si vytvořil normalizovanou kriteriální matici R = (rij) s pomocným 

výpočtem. Pomocný výpočet jsem vypočetl dle vztahu: √∑ (𝑦𝑖𝑗
2 )𝑝

𝑖=1 .  

Hodnoty (rij) normalizované kriteriální matice jsem dopočetl dle vztahu: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛ý  𝑣ý𝑝𝑜č𝑒𝑡
 

 

Tabulka 5.5 - TOPSIS poskytovatel - normalizovaná kriteriální matice 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile pomocný výpočet 

tloušťka rohovky 0,3381 0,5071 0,5071 0,5071 0,3381 17,7482 

korekce oční vady 0,4698 0,4698 0,4111 0,4111 0,4698 17,0294 

tvorba ochranné lamely 0,3693 0,4924 0,3693 0,4924 0,4924 16,2481 

pooperační stav 0,5231 0,4069 0,3487 0,4069 0,5231 17,2047 

stabilizace vidění 0,5070 0,3802 0,4436 0,3802 0,5070 15,7797 

riziko vzniku suchého oka 0,3818 0,4454 0,4454 0,4454 0,5090 15,7162 

Nyní jsem vypočetl kriteriální matici tak, že každou buňku matice jsem vynásobil 

odpovídající váhou kritéria. Z normalizované matice W jsem vybral ideální (maximální 

hodnotu) a bazální (minimální hodnotu) variantu. 

Tabulka 5.6 - TOPSIS poskytovatel - normalizovaná matice W 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile maximum minimum 

tloušťka rohovky 0,0491 0,0736 0,0736 0,0736 0,0491 0,0736 0,0491 

korekce oční vady 0,0951 0,0951 0,0832 0,0832 0,0951 0,0951 0,0832 

tvorba ochranné lamely 0,0409 0,0546 0,0409 0,0546 0,0546 0,0546 0,0409 

pooperační stav 0,1086 0,0845 0,0724 0,0845 0,1086 0,1086 0,0724 

stabilizace vidění 0,1076 0,0807 0,0941 0,0807 0,1076 0,1076 0,0807 

riziko vzniku suchého 
oka 0,0465 0,0543 0,0543 0,0543 0,0621 0,0621 0,0465 
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V této matici jsem provedl výpočet vzdáleností od ideální varianty (maxima) dle 

vzorce: 𝐼𝐻 =  √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐻𝑗)2𝑘
𝑗=1   

 

Tabulka 5.7 - TOPSIS poskytovatel - vypočtení vzdálenosti od ideální varianty 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

tloušťka rohovky 0,0006015431 0 0 0 0,0006015431 

korekce oční vady 0 0 0,0001412612 0,0001412612 0 

tvorba ochranné lamely 0,0001860097 0 0,0001860097 0 0 

pooperační stav 0 0,0005824022 0,0013104049 0,0005824022 0 

stabilizace vidění 0 0,0007233549 0,0001808387 0,0007233549 0 

riziko vzniku suchého oka 0,0002406415 0,0000601604 0,0000601604 0,0000601604 0 

IH  0,0320654689 0,0369583196 0,0433436833 0,0388223985 0,0245263765 

 

V této matici jsem provedl výpočet vzdáleností od bazální varianty (minima) dle 

vzorce: 𝐵𝐻 =  √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐿𝑗)2𝑘
𝑗=1   

 

Tabulka 5.8 - TOPSIS poskytovatel - vypočtení vzdálenosti od bazální varianty 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

tloušťka rohovky 0 0,0006015431 0,0006015431 0,0006015431 0 

korekce oční vady 0,0001412612 0,0001412612 0 0 0,0001412612 

tvorba ochranné lamely 0 0,0001860097 0 0,0001860097 0,0001860097 

pooperační stav 0,0013104049 0,0001456005 0 0,0001456005 0,0013104049 

stabilizace vidění 0,0007233549 0 0,0001808387 0 0,0007233549 

riziko vzniku suchého oka 0 0,0000601604 0,0000601604 0,0000601604 0,0002406415 

BH 0,04663712 0,033683453 0,029026578 0,03151688 0,051006589 

 

Jako poslední krok metody TOPSIS z pohledu poskytovatele mi zbývalo 

vypočítat relativní ukazatel vzdáleností c od bazální varianty, který jsem vypočetl dle 

vztahu: 𝑐 =
𝐵𝐻

𝐼𝐻+𝐵𝐻
. 

 

Tabulka 5.9 - TOPSIS poskytovatel - výpočet relativní vzdálenosti od bazální varianty 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

IH 0,03206546892 0,03695831958 0,04334368331 0,03882239853 0,02452637647 

BH 0,04663712004 0,03368345270 0,02902657786 0,03151688031 0,05100658899 

IH + BH 0,07870258896 0,07064177228 0,07237026116 0,07033927884 0,07553296546 

BH/(IH+BH) 0,592574154 0,476820607 0,401084332 0,448069426 0,67528911 
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5.2 TOPSIS z pohledu pacienta: 

Po odeslání tabulky s vybranými kritérii na ohodnocení a následném postupném 

vracení jsem musel vyhodnotit a vypočítat výslednou váhu kritérií získanou od členů 

expertní skupiny viz. Tabulka 5.3 – TOPSIS poskytovatel - zprůměrované hodnocení expertní 

skupiny. Jednotlivé váhy skupiny a váhy kritérií od jednotlivých členů expertní skupiny 

jsem zprůměroval a výslednou váhu dopočítal dle vztahu: 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á 𝑣áℎ𝑎 = 𝑣áℎ𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦 ∗ 
𝑣áℎ𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎

1
 

 

Tabulka 5.10 - TOPSIS pacient - zprůměrované hodnocení expertní skupiny 

skupina váha skupiny kritérium váha kritéria 
výsledná 

váha 

technické požadavky 0,2167 

tloušťka rohovky 0,2417 0,0524 

korekce oční vady 0,5167 0,1119 

tvorba ochranné lamely 0,2417 0,0524 

zdravotní požadavky 0,7833 

pooperační stav 0,3417 0,2676 

stabilizace vidění 0,4167 0,3264 

riziko vzniku suchého 
oka 0,2417 0,1893 

 

Bodové ohodnocení vychází z: Tabulka 5.1 - Přehledová tabulka metod 

laserových operací, kde docházelo k porovnání metod laserových operací k jednotlivým 

kritériím. Stupnice hodnocení byla nastavena na škále od 1 do 10, kde 10 je nejlepší 

varianta a 1 je nejhorší varianta. 

 

Tabulka 5.11 - TOPSIS pacient - bodové ohodnocení 

kritérium femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile váha kritéria 

tloušťka rohovky 6 9 9 9 6 0,0524 

korekce oční vady 8 8 7 7 8 0,1119 

tvorba ochranné lamely 6 8 6 8 8 0,0524 

pooperační stav 9 7 6 7 9 0,2676 

stabilizace vidění 8 6 7 6 8 0,3264 

riziko vzniku suchého oka 6 7 7 7 8 0,1893 

 

Nyní jsem si vytvořil normalizovanou kriteriální matici R = (rij) s pomocným 

výpočtem. Pomocný výpočet jsem vypočetl dle vztahu: √∑ (𝑦𝑖𝑗
2 )𝑝

𝑖=1 .  

Hodnoty (rij) normalizované kriteriální matice jsem dopočetl dle vztahu: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛ý  𝑣ý𝑝𝑜č𝑒𝑡
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Tabulka 5.12 - TOPSIS pacient - normalizovaná kriteriální matice 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 
pomocný 
výpočet 

tloušťka rohovky 0,3381 0,5071 0,5071 0,5071 0,3381 17,7482 

korekce oční vady 0,4698 0,4698 0,4111 0,4111 0,4698 17,0294 

tvorba ochranné lamely 0,3693 0,4924 0,3693 0,4924 0,4924 16,2481 

pooperační stav 0,5231 0,4069 0,3487 0,4069 0,5231 17,2047 

stabilizace vidění 0,5070 0,3802 0,4436 0,3802 0,5070 15,7797 

riziko vzniku suchého oka 0,3818 0,4454 0,4454 0,4454 0,5090 15,7162 

 

Nyní jsem vypočetl kriteriální matici tak, že každou buňku matice jsem vynásobil 

odpovídající váhou kritéria. Z normalizované matice W jsem vybral ideální (maximální 

hodnotu) a bazální (minimální hodnotu) variantu. 

 

Tabulka 5.13 - TOPSIS pacient - normalizovaná matice W 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile maximum minimum 

tloušťka rohovky 0,0177 0,0266 0,0266 0,0266 0,0177 0,0266 0,0177 

korekce oční vady 0,0526 0,0526 0,0460 0,0460 0,0526 0,0526 0,0460 

tvorba ochranné lamely 0,0193 0,0258 0,0193 0,0258 0,0258 0,0258 0,0193 

pooperační stav 0,1400 0,1089 0,0933 0,1089 0,1400 0,1400 0,0933 

stabilizace vidění 0,1655 0,1241 0,1448 0,1241 0,1655 0,1655 0,1241 

riziko vzniku suchého oka 0,0723 0,0843 0,0843 0,0843 0,0964 0,0964 0,0723 

 

V této matici jsem provedl výpočet vzdáleností od ideální varianty (maxima) dle 

vzorce: 𝐼𝐻 =  √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐻𝑗)2𝑘
𝑗=1   

 

Tabulka 5.14 - TOPSIS pacient - vypočtení vzdálenosti od ideální varianty 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

tloušťka rohovky 0,0000784503 0 0 0 0,0000784503 

korekce oční vady 0 0 0,0000431780 0,0000431780 0 

tvorba ochranné lamely 0,0000416024 0 0,0000416024 0 0 

pooperační stav 0 0,0009676995 0,0021773238 0,0009676995 0 

stabilizace vidění 0 0,0017114371 0,0004278593 0,0017114371 0 

riziko vzniku suchého oka 0,0005803156 0,0001450789 0,0001450789 0,0001450789 0 

IH 0,026464473 0,053143348 0,053245116 0,053548048 0,008857217 
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V této matici jsem provedl výpočet vzdáleností od bazální varianty (minima) dle 

vzorce: 𝐵𝐻 =  √∑ (𝑤𝑖𝑗 − 𝐿𝑗)2𝑘
𝑗=1   

 

Tabulka 5.15 - TOPSIS pacient - vypočtení vzdálenosti od bazální varianty 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

tloušťka rohovky 0 0,0000784503 0,0000784503 0,0000784503 0 

korekce oční vady 0,0000431780 0,0000431780 0 0 0,0000431780 

tvorba ochranné lamely 0 0,0000416024 0 0,0000416024 0,0000416024 

pooperační stav 0,0021773238 0,0002419249 0 0,0002419249 0,0021773238 

stabilizace vidění 0,0017114371 0 0,0004278593 0 0,0017114371 

riziko vzniku suchého oka 0 0,0001450789 0,0001450789 0,0001450789 0,0005803156 

BH 0,062705174 0,023457077 0,025522313 0,022517915 0,067482271 

 

Jako poslední krok metody TOPSIS z pohledu pacienta mi zbývalo vypočítat 

relativní ukazatel vzdáleností c od bazální varianty, který jsem vypočetl dle vztahu: 𝑐 =
𝐵𝐻

𝐼𝐻+𝐵𝐻
. 

 

Tabulka 5.16 - TOPSIS pacient - výpočet relativní vzdálenosti od bazální varianty 

  femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

IH 0,026464473 0,053143348 0,053245116 0,053548048 0,008857217 

BH 0,062705174 0,023457077 0,025522313 0,022517915 0,067482271 

IH + BH 0,089169647 0,076600425 0,078767429 0,076065963 0,076339488 

BH/(IH+BH) 0,703212091 0,306226456 0,324021153 0,296031417 0,883975949 

 

5.3 Analýza rizik metod laserových operací 

 

K analýze rizik vybraných metod laserových operací, které jsem popisoval v 

kapitole 3, jsem si vybral metodu HFMEA. Za pomoci brainstormingu expertní skupiny 

byly vybrány slabá místa procesu, která byla následně obodována. Níže budou vloženy 

a vyhodnoceny pracovní listy pro metodu HFMA. Prázdné pracovní listy jsem posílal 

jednotlivým členům expertní skupiny a po jejich postupném vrácení jsem vyhodnocoval 

výsledky a zde již budou vyhodnocené pracovní listy pro jednotlivé metody laserových 

operací. Je zde i graficky zaznamenám ve vývojovém diagramu celý proces s pacientem 

od jeho příchodu až po ukončení léčby. 
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Obrázek 5.1 - Průchod pacienta celým procesem laserové operace 
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Tabulka 5.17 - HFMEA metoda femtoLASIK 

možná chyba možné následky 

význ
am

 

možné příčiny 

výskyt 

RPN 

záměna operované části 
těla 

operace špatného 
oka 

9,5 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým 
personálem a lékařem 

1,0 9,5 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená 
dioptrie ke korekci 

vady 
5 

nesprávně stanovená 
korekce optometristou 

případně lékařem ze 
subjektivní refrakce 

4,7 23,3 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení 
hodnot 

podmiňujících 
přípustnost k 

operačnímu zákroku 

4,8 

špatná kalibraci 
přístrojového vybavení, 
chybějící či nepravidelná 

btk 

1,5 7,3 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět 
na operované části 

5,3 
chybný sterilizační 

proces 
1,3 7,1 

anestetické kapky 

alergická reakce 6,2 

nedostatečná vstupní 
anamnéza 

3,2 19,5 

nevědomost pacienta 6,0 37,0 

snížená funkčnost 
kapek (bolest při 

operačním zákroku) 
8,2 prošlá expirační lhůta 1,2 9,5 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně po 

operačním zákroku 

infekce nebo zánět 
na operované části 

3,7 
chyba pacienta (mnutí 

oka z důvodu pooperační 
bolesti) 

3,2 11,6 

špatné přichycení 
ochranného flapu 

7,8 

chyba pacienta (mnutí 
oka z důvodu pooperační 

bolesti) 
2,8 22,2 

chybovost lidského faktoru trvalé poškození oka 

9,7 

nezkušenost operatéra 2,7 25,8 

SUMA RPN 172,8 
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Tabulka 5.18 - HFMEA metoda ReLEx Smile 

možná chyba možné následky 

význ
am

 

možné příčiny 
výskyt 

RPN 

záměna operované části 
těla 

operace špatného 
oka 

9,5 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým 
personálem a lékařem 

1,0 9,5 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená 
dioptrie ke korekci 

vady 
5,0 

nesprávně stanovená 
korekce optometristou 

případně lékařem ze 
subjektivní refrakce 

4,7 23,3 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení 
hodnot 

podmiňujících 
přípustnost k 

operačnímu zákroku 

4,8 

špatná kalibraci 
přístrojového vybavení, 
chybějící či nepravidelná 

btk 

1,3 6,4 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět 
na operované části 

5,3 
chybný sterilizační 

proces 
1,3 7,1 

anestetické kapky 

alergická reakce 6,2 

nedostatečná vstupní 
anamnéza 

3,2 19,5 

nevědomost pacienta 6,0 37,0 

snížená funkčnost 
kapek (bolest při 

operačním zákroku) 
8,2 prošlá expirační lhůta 1,2 9,5 

chybovost lidského faktoru 

trvalé poškození oka 9,3 nezkušenost operatéra 2,7 24,9 

nepřesnost 
vytvoření řezu 

7,2 nezkušenost operatéra 2,7 19,1 

SUMA RPN 156,3 
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Tabulka 5.19 - HFMEA metoda EPI-LASIK 

možná chyba možné následky 

význ
am

 

možné příčiny 
výskyt 

RPN 

záměna operované části 
těla 

operace špatného 
oka 

9,5 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým 
personálem a lékařem 

1,0 9,5 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená 
dioptrie ke korekci 

vady 
5,0 

nesprávně stanovená 
korekce optometristou 

případně lékařem ze 
subjektivní refrakce 

4,7 23,3 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení 
hodnot 

podmiňujících 
přípustnost k 

operačnímu zákroku 

4,8 

špatná kalibraci 
přístrojového vybavení, 
chybějící či nepravidelná 

btk 

1,3 6,4 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět 
na operované části 

5,3 
chybný sterilizační 

proces 
1,3 7,1 

anestetické kapky 

alergická reakce 6,2 

nedostatečná vstupní 
anamnéza 

3,2 19,5 

nevědomost pacienta 6,0 37,0 

snížená funkčnost 
kapek (bolest při 

operačním zákroku) 
8,2 prošlá expirační lhůta 1,2 9,5 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně po 

operačním zákroku 

infekce nebo zánět 
na operované části 

4,5 
chyba pacienta (mnutí 

oka z důvodu pooperační 
bolesti) 

3,2 14,3 

špatné přichycení 
ochranného flapu 

7,8 
chyba pacienta (mnutí 

oka z důvodu pooperační 
bolesti) 

2,8 22,2 

chybovost lidského faktoru trvalé poškození oka 9,7 nezkušenost operatéra 2,7 25,8 

SUMA RPN 174,6 
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Tabulka 5.20 - HFMEA metoda LASEK 

možná chyba možné následky 

význ
am

 

možné příčiny 
výskyt 

RPN 

záměna operované části 
těla 

operace špatného 
oka 

9,5 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým 
personálem a lékařem 

1,0 9,5 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená 
dioptrie ke korekci 

vady 
5,0 

nesprávně stanovená 
korekce optometristou 

případně lékařem ze 
subjektivní refrakce 

4,7 23,3 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení 
hodnot 

podmiňujících 
přípustnost k 

operačnímu zákroku 

4,8 

špatná kalibraci 
přístrojového vybavení, 
chybějící či nepravidelná 

btk 

1,3 6,4 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět 
na operované části 

5,3 
chybný sterilizační 

proces 
1,3 7,1 

anestetické kapky 

alergická reakce 6,2 

nedostatečná vstupní 
anamnéza 

3,2 19,5 

nevědomost pacienta 6,0 37,0 

snížená funkčnost 
kapek (bolest při 

operačním zákroku) 
8,2 prošlá expirační lhůta 1,2 9,5 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně po 

operačním zákroku 

infekce nebo zánět 
na operované části 

4,5 
chyba pacienta (mnutí 

oka z důvodu pooperační 
bolesti) 

3,2 14,3 

špatné přichycení 
ochranného flapu 

7,8 
chyba pacienta (mnutí 

oka z důvodu pooperační 
bolesti) 

2,8 22,2 

chybovost lidského faktoru trvalé poškození oka 9,7 nezkušenost operatéra 2,7 25,8 

SUMA RPN 174,6 
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Tabulka 5.21 - HFMEA metoda PRK 

možná chyba možné následky 

význ
am

 

možné příčiny 

výskyt 

RPN 

záměna operované 
části těla 

operace špatného oka 9,5 
špatné komunikace 
mezi zdravotnickým 

personálem a lékařem 
1,0 9,5 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená dioptrie ke 
korekci vady 

5,0 

nesprávně stanovená 
korekce 

optometristou 
případně lékařem ze 
subjektivní refrakce 

4,7 23,3 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení hodnot 
podmiňujících přípustnost k 

operačnímu zákroku 
4,8 

špatná kalibraci 
přístrojového 

vybavení, chybějící či 
nepravidelná btk 

1,3 6,4 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět na 

operované části 
5,3 

chybný sterilizační 
proces 

1,3 7,1 

anestetické kapky 

alergická reakce 6,2 

nedostatečná vstupní 
anamnéza 

3,2 19,5 

nevědomost pacienta 6,0 37,0 

snížená funkčnost kapek 
(bolest při operačním 

zákroku) 
8,2 prošlá expirační lhůta 1,2 9,5 

špatná manipulace s 
markerem 

nakapání špatného množství 
markeru 

5,7 poškození rohovky 2,3 13,2 

vylití markeru na špatnou část 
rohovky 

8,8 poškození rohovky 2,7 23,6 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené 

bezprostředně po 
operačním zákroku 

infekce nebo zánět na 
operované části 

4,5 
chyba pacienta (mnutí 

oka z důvodu 
pooperační bolesti) 

3,3 15,0 

chybovost lidského 
faktoru 

trvalé poškození oka 9,7 
nezkušenost 

operatéra 
2,7 25,8 

SUMA RPN 189,9 
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6 Výsledky 

Vyhodnocení multikriteriálního rozhodovaní z pohledu poskytovatele zdravotní péče 

pomocí metody TOPSIS spočívá ve vypočtení relativního ukazatele vzdálenosti od 

bazální varianty, viz. Tabulka 6.1 - Vyhodnocení metody TOPSIS z pohledu 

poskytovatele. 

Tabulka 6.1 - Vyhodnocení metody TOPSIS z pohledu poskytovatele 

metody 

laserových 

operací 

femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

relativní 

ukazatel 

vzdálenosti 

0,59257415 0,476820607 0,401084332 0,448069426 0,67528911 

 

Určení celkového pořadí metod laserových operací očí je zapotřebí pomocí srovnání 

ukazatele relativní vzdálenosti c od bazální hladiny od nejvyšší hodnoty po nejnižší 

hodnotu. Toto srovnání je vidět v: Tabulka 6.2 - Pořadí metod laserových operací z 

pohledu poskytovatele. 

 

Tabulka 6.2 - Pořadí metod laserových operací z pohledu poskytovatele 

pořadí 
metod 

relativní ukazatel 
vzdálenosti 

typy laserových 
operací 

1. 0,675289110 ReLEx Smile 

2. 0,592574154 femtoLASIK 

3. 0,476820607 LASEK 

4. 0,448069426 PRK 

5. 0,401084332 EPI-LASIK 

 

Vyhodnocení multikriteriálního rozhodovaní z pohledu poskytovatele zdravotní péče 

pomocí metody TOPSIS spočívá ve vypočtení relativního ukazatele vzdálenosti od 

bazální varianty, viz. Tabulka 6.3 - Vyhodnocení metody TOPSIS z pohledu pacienta. 

 

Tabulka 6.3 - Vyhodnocení metody TOPSIS z pohledu pacienta 

metody 

laserových 

operací 

femtoLASIK LASEK EPI-LASIK PRK ReLEx Smile 

relativní 

ukazatel 

vzdálenosti 

0,70321209 0,306226456 0,324021153 0,296031417 0,883975949 
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Určení celkového pořadí metod laserových operací očí je zapotřebí pomocí srovnání 

ukazatele relativní vzdálenosti c od bazální hladiny od nejvyšší hodnoty po nejnižší 

hodnotu. Toto srovnání je vidět v: Tabulka 6.4 - Pořadí laserových operací z pohledu 

pacienta. 

 

Tabulka 6.4 - Pořadí laserových operací z pohledu pacienta 

pořadí 
metod 

relativní ukazatel 
vzdálenosti 

typy laserových 
operací 

1. 0,883975949 ReLEx Smile 

2. 0,703212090 femtoLASIK 

3. 0,324021153 EPI-LASIK 

4. 0,306226456 LASEK 

5. 0,296031417 PRK 

 

U analýzy rizik za použití metody HFMEA je nejprve potřeba u každé metody 

laserových operací seřadit rizika podle RPN od nejvyššího po nejnižší. Následně 

budou vyhodnocena rizika jednotlivých metod dle Paretova pravidla a navržená 

opatření budou diskutována v kapitole diskuse. 

  



 

64 

 

Tabulka 6.5 - HFMEA metoda femtoLASIK srovnaná dle RPN 

možná chyba možné následky možné příčiny RPN 

anestetické kapky alergická reakce nevědomost pacienta 37,0 

chybovost lidského faktoru trvalé poškození oka nezkušenost operatéra 25,8 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená dioptrie 
ke korekci vady 

nesprávně stanovená 
korekce optometristou 

případně lékařem ze 
subjektivní refrakce 

23,3 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně po 

operačním zákroku 

špatné přichycení 
ochranného flapu 

chyba pacienta (mnutí oka z 
důvodu pooperační bolesti) 

22,2 

anestetické kapky alergická reakce 
nedostatečná vstupní 

anamnéza 
19,5 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně po 

operačním zákroku 

infekce nebo zánět na 
operované části 

chyba pacienta (mnutí oka z 
důvodu pooperační bolesti) 

11,6 

záměna operované části 
těla 

operace špatného oka 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým personálem 
a lékařem 

9,5 

anestetické kapky 
snížená funkčnost kapek 

(bolest při operačním 
zákroku) 

prošlá expirační lhůta 9,5 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení hodnot 
podmiňujících přípustnost k 

operačnímu zákroku 

špatná kalibraci 
přístrojového vybavení, 

chybějící či nepravidelná btk 
7,3 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět na 

operované části 
chybný sterilizační proces 7,1 
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Tabulka 6.6 - HFMEA metoda ReLEx Smile srovnaná dle RPN 

možná chyba možné následky možné příčiny RPN 

anestetické kapky alergická reakce nevědomost pacienta 37,0 

chybovost lidského faktoru trvalé poškození oka nezkušenost operatéra 24,9 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená dioptrie 
ke korekci vady 

nesprávně stanovená 
korekce optometristou 

případně lékařem ze 
subjektivní refrakce 

23,3 

anestetické kapky alergická reakce 
nedostatečná vstupní 

anamnéza 
19,5 

chybovost lidského faktoru nepřesnost vytvoření řezu nezkušenost operatéra 19,1 

záměna operované části 
těla 

operace špatného oka 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým 
personálem a lékařem 

9,5 

anestetické kapky 
snížená funkčnost kapek 

(bolest při operačním 
zákroku) 

prošlá expirační lhůta 9,5 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět na 

operované části 
chybný sterilizační proces 7,1 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení hodnot 
podmiňujících přípustnost k 

operačnímu zákroku 

špatná kalibraci 
přístrojového vybavení, 
chybějící či nepravidelná 

btk 

6,4 
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Tabulka 6.7 - HFMEA metoda EPI-LASIK srovnaná dle RPN 

možná chyba možné následky možné příčiny RPN 

anestetické kapky alergická reakce nevědomost pacienta 37,0 

chybovost lidského 
faktoru 

trvalé poškození oka nezkušenost operatéra 25,8 

předoperační 
vyšetření zrakové 

ostrosti 

špatně stanovená 
dioptrie ke korekci vady 

nesprávně stanovená korekce 
optometristou případně lékařem 

ze subjektivní refrakce 
23,3 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené 

bezprostředně po 
operačním zákroku 

špatné přichycení 
ochranného flapu 

chyba pacienta (mnutí oka z 
důvodu pooperační bolesti) 

22,2 

anestetické kapky alergická reakce nedostatečná vstupní anamnéza 19,5 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené 

bezprostředně po 
operačním zákroku 

infekce nebo zánět na 
operované části 

chyba pacienta (mnutí oka z 
důvodu pooperační bolesti) 

14,3 

záměna operované 
části těla 

operace špatného oka 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým personálem 
a lékařem 

9,5 

anestetické kapky 
snížená funkčnost kapek 

(bolest při operačním 
zákroku) 

prošlá expirační lhůta 9,5 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět na 

operované části 
chybný sterilizační proces 7,1 

předoperační 
vyšetření ostatních 
parametrů (tloušťka 

rohovky) 

špatné stanovení 
hodnot podmiňujících 

přípustnost k 
operačnímu zákroku 

špatná kalibraci přístrojového 
vybavení, chybějící či 

nepravidelná btk 
6,4 



 

67 

 

Tabulka 6.8 - HFMEA metoda LASEK srovnaná dle RPN 

možná chyba možné následky možné příčiny RPN 

anestetické kapky alergická reakce nevědomost pacienta 37,0 

chybovost lidského 
faktoru 

trvalé poškození oka nezkušenost operatéra 25,8 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená dioptrie 
ke korekci vady 

nesprávně stanovená korekce 
optometristou případně 

lékařem ze subjektivní refrakce 
23,3 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně 

po operačním zákroku 

špatné přichycení 
ochranného flapu 

chyba pacienta (mnutí oka z 
důvodu pooperační bolesti) 

22,2 

anestetické kapky alergická reakce 
nedostatečná vstupní 

anamnéza 
19,5 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně 

po operačním zákroku 

infekce nebo zánět na 
operované části 

chyba pacienta (mnutí oka z 
důvodu pooperační bolesti) 

14,3 

záměna operované části 
těla 

operace špatného oka 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým personálem 
a lékařem 

9,5 

anestetické kapky 
snížená funkčnost kapek 

(bolest při operačním 
zákroku) 

prošlá expirační lhůta 9,5 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět na 

operované části 
chybný sterilizační proces 7,1 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení hodnot 
podmiňujících přípustnost k 

operačnímu zákroku 

špatná kalibraci přístrojového 
vybavení, chybějící či 

nepravidelná btk 
6,4 
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Tabulka 6.9 - HFMEA metoda PRK srovnaná dle RPN 

možná chyba možné následky možné příčiny RPN 

anestetické kapky alergická reakce nevědomost pacienta 37,0 

chybovost lidského 
faktoru 

trvalé poškození oka nezkušenost operatéra 25,8 

špatná manipulace s 
markerem 

vylití markeru na špatnou 
část rohovky 

poškození rohovky 23,6 

předoperační vyšetření 
zrakové ostrosti 

špatně stanovená dioptrie 
ke korekci vady 

nesprávně stanovená korekce 
optometristou případně lékařem ze 

subjektivní refrakce 
23,3 

anestetické kapky alergická reakce nedostatečná vstupní anamnéza 19,5 

vypadnutí krycí čočky 
nasazené bezprostředně 

po operačním zákroku 

infekce nebo zánět na 
operované části 

chyba pacienta (mnutí oka z důvodu 
pooperační bolesti) 

15,0 

špatná manipulace s 
markerem 

nakapání špatného 
množství markeru 

poškození rohovky 13,2 

záměna operované části 
těla 

operace špatného oka 
špatné komunikace mezi 

zdravotnickým personálem 
a lékařem 

9,5 

anestetické kapky 
snížená funkčnost kapek 

(bolest při operačním 
zákroku) 

prošlá expirační lhůta 9,5 

sterilizace nástrojů 
infekce nebo zánět na 

operované části 
chybný sterilizační proces 7,1 

předoperační vyšetření 
ostatních parametrů 

(tloušťka rohovky) 

špatné stanovení hodnot 
podmiňujících přípustnost 

k operačnímu zákroku 

špatná kalibraci přístrojového 
vybavení, chybějící či nepravidelná 

btk 
6,4 
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Tabulka 6.10 - Srovnání metod dle celkového RPN 

metody RPN 

PRK 189,9 

LASEK 174,6 

EPI-LASIK 174,6 

femtoLASIK 172,8 

ReLEx Smile 156,3 
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7 Diskuse 

Při laserových operacích očí se v České republice nejvíce využívají metody 

femtoLASIK, ReLEx Smile, EPI-LASIK, LASEK a PRK. Těchto pět využívaných metod 

jsem podrobil multikriteriálnímu rozhodování metodou TOPSIS, jak z pohledu 

poskytovatele zdravotní péče, tak z pohledu pacienta a provedl analýzu rizik pro každou 

metodu. 

Při multikriteriálním rozhodování z pohledu poskytovatele zdravotní péče bylo 

zjištěno, že se jako nejvhodnější metoda se jeví metoda ReLEx Smile (0,67528911), dále 

pak byla metoda femtoLASIK (0,592574154). Na třetím místě byla metoda LASEK 

(0,476820607). Metoda PRK (0,448069426) byla vyhodnocena na čtvrtém místě a na 

pátém místě z pohledu poskytovatele byla metoda EPI-LASIK. 

Z pohledu pacienta byla za nevhodnější variantu vypočítána metoda ReLEx Smile 

(0,883975949), na druhém místě metoda femtoLASIK (0,703212091). Metoda EPI-

LASIK (0,324021153) byla na třetím místě, dále metoda LASEK (0,306226456) a na 

pátém místě byla metoda PRK (0,296031417). 

Jak z pohledu poskytovatele zdravotní péče, tak z pohledu pacienta byla vybrána 

za nejvhodnější metodu metoda ReLEx Smile a na druhém místě metoda femtoLASIK. 

Můžeme vidět, že při vyhodnocování metod z pohledu poskytovatele zdravotní péče jsou 

si metody dle relativního ukazatele vzdálenosti od bazální hladiny mnohem více 

vyrovnané než při pohledu pacienta, kde dominují dvě metody. Tento fakt je způsoben 

tím, že pacient téměř nezohledňuje technické požadavky na operaci (váha skupiny 

0,2167) na rozdíl od poskytovatele služby (váha skupiny 0,4583). Pacient zohledňuje 

hlavně zdravotní požadavky a těmi jsou pooperační stav, stabilizace vidění, riziko vzniku 

suchého oka, „haló efekt“ a hlavně ostrost vidění. 

Laserová oční operace provedená jako korekce běžné dioptrické vady (namísto 

brýlí) není hrazena zdravotními pojišťovnami a pacient si ji hradí sám v plné výši včetně 

vstupního vyšetření. Ceny operačních zákroků byly brány z oční kliniky GEMINI, 

LEXUMU, Oční kliniky Horní Počernice, Duovize a Neovize a poté zprůměrovány. 

V multikriteriálním rozhodování vyšla jako nejvhodnější metoda v obou případech 

metoda ReLEx Smile, která je zároveň i nejdražší variantou a cena operačního zákroku 

za jedno oko včetně vstupního vyšetření je průměrně 20 360,- Kč. Cena metody 

femtoLASIK je průměrně 13 380,- Kč za jedno oko včetně vstupního vyšetření. Metoda 

LASEK se pohybuje průměrně za 13 475,- Kč, EPI-LASIK za 13 200,- Kč a metoda PRK 

za 12 780,- Kč včetně vstupního vyšetření. 

Pomocí metody HFMEA v rámci řízení rizik, byl expertní skupině rozeslán 

pracovní list s riziky k ohodnocení, následně byly výsledky vyhodnoceny a prezentovány 
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v kapitole výsledky. Na ohodnocení významu a výskytu rizika byla stanovena stupnice 

1-10, kde hodnota 10 byla nejvyšší míra rizika a hodnota 1 nejnižší míra rizika. Stupnici 

hodnocení 1-10 jsem zvolil oproti klasického vyhodnocování metody HFMEA, kde se 

používá stupnice 1-4, z důvodu větší škály stupnice, a tedy přesnějšího vyjádření míry 

rizika. Po vypočtení RPN jsem dílčí rizika seřadil od nejvyššího po nejnižší a pomocí 

Paretova pravidla identifikoval nejzávažnější rizika. U jednotlivých metod jsem díky 

Paretovu pravidlu použil 20 % rizik s nejvyššími RPN čísly a těchto 20 % rizik 

představuje 80 % problémů. 

Při využití Paretova pravidla u metody femtoLASIK bylo zjištěno, že 

nejvýznamnějším rizikem je alergická reakce pacienta na anestetické kapky (RPN 37). 

Toto riziko by z malé části šlo eliminovat důkladnější anamnézou od lékaře, z větší části 

se s tímto rizikem nedá dělat nic, pacient prostě neví, že je na určitou látku alergický. 

Nezkušenost operatéra byla zjištěna jako druhé nejvýznamnější riziko s RPN 25,8. Jako 

možné opatření by bylo možné operovat pod dohledem zkušenějšího lékaře a dbát 

zvýšené opatrnosti. Dalším významným rizikem s RPN 23,3 je špatně stanovená korekce 

optometristou případně lékařem v předoperačním vyšetřením nebo těsně před samotným 

zákrokem. Možným řešením by byla vetší preciznost vyšetřujících, použití více 

vyšetřovacích testů a větší časová dotace na vyšetření. 

U metod ReLEx Smile, LASEK a EPI-LASIK byly zjištěny stejná 

nejvýznamnější rizika. U PRK metody je nejvýznamnějším rizikem alergická reakce na 

anestetické kapky, dále poté nezkušenost operatéra a třetím nejvýznamnějším rizikem je 

špatná manipulace s markerem (RPN 23,6), která může vést k vážnému poškození 

rohovky. Třetí riziko souvisí s druhým rizikem, které je spojeno s nezkušeností operatéra. 

Návrhem opatření by mohla být práce pod zkušenějším lékařem. 

Při vzájemném porovnání metod laserových operací z pohledu rizik byl proveden 

součet všech rizik u jednotlivých metod a tím bylo získáno celkové RPN. Z celkových 

součtů RPN vyplývá, že nejvhodnější variantou z pohledu rizik je metoda ReLEx Smile 

(156,3), dále femtoLASIK (172,8), LASEK a EPI-LASIK, kde obě metody mají shodné 

RPN 174,6. Nejvíce rizikovou metodou je metoda PRK s RPN 189,9. Důsledky rizik by 

mohli být sledovány i z finančního hlediska na nápravné opatření (reoperace, 

komplikační pooperační stavy).   
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8 Závěr 

Diplomová práce se zabývala možností aplikace multikriteriálního rozhodování na 

metody analýzy rizik. V současném stavu problematiky bylo detailně popsáno řízení 

rizik, analýzy rizik, multikriteriální rozhodování. Součástí práce byl taktéž přehled 

o současném stavu této problematiky ve světe. V navazující části jsou popisovány 

jednotlivé analýzy rizik a metody multikriteriálního rozhodování. 

V praktické části diplomové práce bylo stanoveno pět variant laserových operací očí 

podle typu použité metody. Za pomoci expertní skupiny byly zvoleny kritéria pro výběr 

nejvhodnější metody, následně kritéria byla obodována a za použití metody TOPSIS bylo 

rozhodnuto o nejvhodnější variantě. Pomocí brainstormingu expertní skupiny byly 

identifikovány slabá místa procesu. Následně byla provedena analýza HFMEA, kde byly 

stanoveny projevy a následky slabých míst. Navržená opatření jsou diskutována v části 

diskuse. 

Bylo zjištěno za pomoci multikriteriálního rozhodování a metody TOPSIS, že 

metoda ReLEx Smile je nejvhodnější pro použití, jak z pohledu poskytovatele zdravotní 

péče, tak i z pohledu pacienta za současně zadaných kritérií. Při použití analýzy rizik 

a vybrané metody HFMEA byly zjištěny hlavní příčiny rizik a těmi jsou pacientova 

nevědomost, ohledně alergické reakce na anestetické kapky, dále nezkušenost operátora 

a nesprávně stanová korekce optometristou případně lékařem. Při celkovém zhodnocení 

metod laserových operací z pohledu analýzy rizik se jeví jako nejméně riziková metoda 

ReLEx Smile a na druhém místě je metoda femtoLASIK. 

Laserové operace očí nejsou hrazeny, ale ani částečně přispívány, zdravotními 

pojišťovnami, takže si pacient zákrok hradí komplet celý sám. Metoda ReLEx Smile 

vyšla komplexně jako nejvhodnější varianta jak z pohledu poskytovatele zdravotní péče, 

pacienta, ale i v rámci analýzy rizik. Zároveň se ale jedná o nejdražší variantu laserové 

operace očí, která vyjde v průměru na 20 360,- Kč za jedno oko včetně vstupního 

vyšetření. Při multikriteriálním rozhodování a také analýze rizik vyšla na druhém místě 

metoda femtoLASIK, kde průměrné náklady na operaci jednoho oka včetně vstupního 

vyšetření vyjdou na 13 380,- Kč. 
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