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Abstrakt 

Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti „Safety-II“ a  nástroja 

merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania 

vo výrobe lietadlovej techniky. Pre posúdenie je v práci vytvorený špecifický model RAG 

zameraný na zmenový proces. Model RAG je podporený vytvorením BPMN a FRAM modelov, 

ktoré objasňujú vzťahy funkcií vnútri procesu. Výsledkom práce je vytvorenie profilu 

zmenového procesu v spoločnosti vyrábajúcej lietadlovú techniku, ktorej zmenový proces 

a proces schvaľovania návrhu na zmenu je riadený a zaznamenanie súčasného stavu štyroch 

potenciálov procesu pomocou navrhnutého modelu RAG.  
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Abstract 

The subject of this master thesis is a presentation of the „Safety-II“ concept and the resilience 

measuring tool Resilience Assessment Grid (RAG) and the evaluation of its application in the 

aircraft production. For the purpose of the evaluation of a specific RAG model for a change 

process is created. Model RAG is supported by creation of BPMN and FRAM models which 

clarify relations among the functions inside the management of change process. The outcome 

of the thesis is a creation of a change process profile in a company producing aircraft 

components, in which change process and approval of the engineering proposed change is 

managed, and a recording of a current state of four process potentials by creation of the RAG 

model. 
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1 Úvod 

Rýchle napredovanie v oblasti technického vývoja dalo priestor k rozvíjaniu teórií a praktík 

v oblasti riadenia bezpečnosti. Komplexné socio-technické prostredie výrobných podnikov (nie 

len tých leteckých) je zložené z mnohých častí, ktoré medzi sebou interagujú. Skúmanie 

jednotlivých komponentov, ich dôkladný popis a analýza ich vzťahov je snahou vedúcou 

k úplnému popisu komplexného prostredia, čo však za dnešných podmienok nie je úplne 

možné. Obsiahle množstvo premenných jednotiek vyskytujúcich sa v socio-technických 

systémoch je náročné na riaditeľnosť z pohľadu bezpečnosti. Preto by sa mali spoločnosti 

zamerať na pochopenie jednotlivých procesov, ktoré vedú k normálnej, správnej činnosti 

systému, za účelom vysvetlenia jeho bezpečného stavu. 

Identifikovanie a eliminovanie nebezpečných javov nestačí k zachovaniu si celkovej 

bezpečnosti systému. Zachovávať bezpečný stav systému je o tom, ako podporovať, 

rozširovať a uľahčovať každodenné činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie prijateľných 

výsledkov na všetkých úrovniach organizácie. Ide o druh bezpečnosti, ktorý je neoddeliteľný 

od kvality a produktivity. 

Jedným z prístupov ako objasniť bezpečnosť systému je skúmanie potenciálov spoločnosti, 

alebo jeho konkrétnych procesov, vykazovať odolné správanie. Nástrojom k hodnoteniu 

potenciálov je metóda Resilience Assessment Grid. RAG využíva rozbor jednotlivých funkcií 

v procese, ktorý je podložený vytvorením systémového modelu FRAM. Pomocou použitia 

metódy FRAM by sa malo priblížiť chápanie fungovania modelu RAG, na základe popisu 

funkčných väzieb vnútri modelu. Táto metodika bola zvolená k opísaniu procesu zmenového 

riadenia, ktorý je podstatným organizačným procesom prebiehajúcim pri výrobe lietadlovej 

techniky.  

Odpovede získané z použitia modelu RAG by mali poskytnúť základ pre vytvorenie profilu 

potenciálov procesu vykazovať odolné správanie. Zmenové riadenie zodpovedá za súlad 

dokumentácie dodaného výrobku a riadi celý proces zmenovania produktu a teda hodnotenie 

miery odolnosti zmenového procesu a procesu schvaľovania návrhu na zmenu odzrkadľuje 

určitý stupeň odolnosti riadenia bezpečnosti vnútri celého podniku. Na základe toho by malo 

byť cieľom každej organizácie prispôsobiť svoje zdroje a prostriedky k dosahovaniu čo 

najvyššej mieru odolnosti zmenového procesu. 
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Predmetom diplomovej práce je preskúmanie možnosti využitia metódy Resilience 

Assessment Grid vo výrobe lietadlovej techniky v konkrétnej spoločnosti a zhodnotenie 

prínosov a limitácií tejto metódy pre možné ďalšie použitie.  

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie profilu zmenového procesu v spoločnosti vyrábajúcej 

lietadlovú techniku, ktorej zmenový proces a proces schvaľovania návrhu na zmenu je riadený 

a zaznamenanie súčasného stavu štyroch potenciálov procesu pomocou navrhnutého modelu 

RAG. 
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2 Bezpečnosť v letectve 

V súčasnej dobe je bezpečnosť neoddeliteľnou súčasťou každého pracovného odvetvia. Či už 

sa jedná práve o spoločnosti, ktoré vyrábajú lietadlovú techniku, alebo ich dodávateľov 

a odberateľov, bezpečnosť je vnímaná ako samozrejmý stav výsledného produktu. 

Podstatnou otázkou však je, ako je definovaná. 

Na bezpečnosť dokážeme nahliadať z mnohých uhlov. Čím viac prenikajú do odborného 

povedomia systematické prístupy pohľadu na bezpečnosť, tým častejšie vznikajú nové metódy 

a analýzy, ktoré poukazujú na potrebu rozšírenia bezpečnostnej terminológie. Kým obecná 

definícia bezpečnosti odkazuje na stav, kedy je objekt chránený pred nebezpečím alebo 

zranením, poprípade stav, kedy objekt nie je vystavený nebezpečiu [1], definícia leteckej 

bezpečnosti hovorí o stave, pri ktorom sú riziká spojené s leteckými činnosťami súvisiacimi 

s prevádzkou lietadiel alebo činnosťami jej priamo podporujúcimi znížené a sú riadené na 

prijateľnej úrovni [2]. Na druhú stranu, profesor Hollnagel definuje bezpečnosť opačným 

prístupom. Kým pohľad „Safety-I“ definuje bezpečnosť ako stav, kedy počet nepriaznivých 

okolností je čo najnižší, pohľad „Safety-II“ sa sústreďuje na zabezpečenie toho, aby počet 

všetkých priaznivých okolností vedúcich k výslednému (bezpečnému) stavu objektu, bol vždy 

čo najvyšší [3]. Hlbšia analýza tejto definície je rozobraná v podkapitole 2.5 Safety-II. 

Pri vytváraní bezpečnostných analýz alebo pri hodnotení bezpečnosti, je potrebné zvoliť 

vhodný nástroj, správnu metódu, ktorá by mala odpovedať požiadavkám analyzovaného 

systému. Pri posudzovaní bezpečnosti je potrebné vykonať dôsledný rozbor systému, 

vymedziť jeho riziká, zoznámiť sa s procesmi prebiehajúcimi v danom systéme a určiť ich 

vzájomné vzťahy. V súčasnej dobe poznáme viacero metód, táto práca hlbšie popisuje 

metódou RAG, Resilience Assessment Grid, ale existujú aj mnohé iné, jednou z nich je 

napríklad SAM, Safety Assessment Methodology, ktorá taktiež poskytuje dobrý základ pre 

analýzu bezpečnostnej problematiky. Podstatné pri tvorbe analýz hodnotenia bezpečnosti je 

vybrať vhodnú metódu pre daný špecifický systém. Pre popísanie zložitého socio-technického 

prostredia, akým je spoločnosť vyrábajúca lietadlovú techniku, je potrebné zamerať sa na 

pochopenie fungovania všetkých procesov podporujúcich ich správny chod, nie je len tých, 

ktoré vedú k situáciám ohrozujúcich procesy. Tento prístup je založený na koncepte „Safety-

II“, ktorého jedným z nástrojov riadenia je metóda RAG, za pomoci ktorej je vytvorený 

systémový model bezpečnosti. SAM je metodický postup ako s pomocou modelov bezpečnosti 

(ako sú FHA, Functional Hazard Analysis, FMEA, Failure Mode and Effects Analysis a pod.) 

vytvoriť štúdiu bezpečnosti, vychádzajúcu z princípov konceptu „Safety-I“. 
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2.1 Vývin faktorov ovplyvňujúcich bezpečnosť  v čase 

So zdokonaľovaním techniky a technológie využívanej v letectve sa zvyšujú požiadavky 

všetkých užívateľov leteckej dopravy na zaistenie bezpečnosti. Ako už bolo spomenuté, 

všeobecnou mienkou je, že bezpečný je ten objekt, ktorý je čo najmenej chybový. 

Na obrázku 1 je vidieť ako sa v čase vyvíjal všeobecný pohľad na jednotlivé faktory 

ovplyvňujúce bezpečnosť, ktoré sú bližšie objasnené v nasledujúcom texte.  

 

Obrázok 1: Vývoj bezpečnosti (upravené) [4] 

Spočiatku sa bezpečnosť vzťahovala len k technickým požiadavkám na lietadlovú techniku, 

čo malo za následok jej rýchly vývoj, najmä po druhej svetovej vojne. Snaha o bezpečnosť 

bola preto zameraná na skúmanie a zlepšovanie technických faktorov. Konštrukcie lietadiel 

začali byť dimenzované tak, aby bol stroj jedným z najmenších rizikových faktorov pri lietaní. 

V päťdesiatych rokoch minulého storočia viedli technologické zlepšenia k postupnému poklesu 

frekvencie nehôd a bezpečnostné procesy sa rozšírili tak, aby zahŕňali dodržiavanie nových 

predpisov. Avšak aj napriek tejto snahe sú aj dnes zaznamenávané nehody spôsobené 

nesprávnou funkciou lietadlovej techniky. Podľa výročnej bezpečnostnej správy za rok 2018 

spracovanej organizáciou ICAO, International Civil Aviation Organization – Medzinárodná 

organizácia pre civilné letectvo, došlo za rok 2017 k ôsmim nehodám, ktoré boli spôsobené 
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poškodením lietadla pri jeho prevádzke. Do tejto kategórie sú zaradené všetky zlyhania 

systému alebo komponentov, poškodenie lietadla a FOD, Foreign Object Debris – úlomky 

cudzích objektov [5].  

V ďalšom časovom vývoji sa pri skúmaní bezpečnosti upriamila pozornosť aj na ľudský činiteľ 

ovplyvňujúci nehody. Efektívna a účinná ľudská výkonnosť, ktorá odzrkadľuje dodržiavanie 

stanovených predpisov a nariadení, tvorí základ bezpečnej letovej prevádzky. Ľudský faktor 

má vysoký podiel na výslednej bezpečnosti jednotlivých subjektov leteckej prepravy, a preto 

by mal byť jeho vplyv posudzovaný vo všetkých aspektoch letectva. Napriek investovaniu 

zdrojov do minimalizovania chýb tvorených človekom, ľudský činiteľ sa naďalej uvádza ako 

opakujúci sa faktor nehôd. Príkladom môže byť príčina nehody zo záverečnej správy 

o odbornom zisťovaní príčin leteckej nehody vrtuľníku CABRI G2 poznávacej značky OK-CAB 

na letisku Hradec Králové z dňa 10. marca 2018. V správe sa uvádza, že príčinou leteckej 

nehody bol náraz listov nosného rotoru do chvostového nosníku, spôsobený nevhodným 

zásahom pilota do riadenia pri pristáti v autorotačnom režime bez obnovenia výkonu [6]. 

V období medzi sedemdesiatymi a deväťdesiatymi rokmi pri vyhodnocovaní bezpečnosti 

prevládala tendencia sústrediť sa na jednotlivca bez toho, aby sa plne zvážil prevádzkový a 

organizačný kontext.  

Až na začiatku 90. rokov sa potvrdilo, že jednotlivci pracujú v komplexnom prostredí, ktoré 

zahŕňa viacero faktorov ovplyvňujúcich správanie a výkonnosť človeka. Zistenie prispelo 

k zavedeniu nových prvkov, vďaka ktorým je možné bezpečnosť hodnotiť. Na bezpečnosť sa 

začalo nahliadať viac systematicky a pri analyzovaní sa spájali do súvislosti organizačné 

faktory spolu s ľudskými a technickými. Zaviedol sa pojem „organizačná nehoda“, ktorá 

zohľadňuje organizačnú kultúru a predpisy spoločností a ich vplyv na kontrolu bezpečnostných 

rizík. Veľký dôraz sa kladie na zbieranie dát o nehodách a bezpečnostných incidentoch, ktoré 

sú potrebné pre analýzu reaktívnych a proaktívnych metodológii. To vo veľkej miere umožňuje 

organizáciám monitorovať všeobecne známe bezpečnostné riziká a odhaľovať potenciálne 

vznikajúce hrozby v oblasti bezpečnosti. Všetky tieto nové prvky postavili základy súčasného 

prístupu k vnímaniu bezpečnosti [4].  

ICAO organizácia začala na počiatku 21. storočia podporovať jednotlivé štáty k zavedeniu 

nových bezpečnostných praktík ako napríklad SSP, State Safety Programme – Štátny program 

bezpečnosti, ktorý tvorí integrovaný súbor pravidiel a činností zameraný na zvyšovanie 

bezpečnosti a SMS, Safety Management System – Systém riadenia bezpečnosti, ktorý je 

definovaný ako systematický prístup k riadeniu bezpečnosti zahrňujúci potrebné organizačné 

štruktúry, zodpovednosti, zásady a postupy [2]. V roku 2010 vznikla požiadavka na vytvorenie 
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nového medzinárodného štandardu a odporúčania - Annex 19, ktorý je v českej legislatíve 

implementovaný ako letecký predpis L19 – Systém riadenia bezpečnosti. V predpise sa 

popisuje zodpovednosť štátu za zavedenie SSP a jeho dohľad nad implementovaním SMS 

prevádzkovateľmi operujúcimi vo všeobecnom letectve. 

Bezpečnostné systémy sa však doteraz vo veľkej miere zameriavali na výkonnosť v oblasti 

individuálnej bezpečnosti s minimálnym ohľadom na širší kontext celého systému leteckej 

dopravy. Pre celkový systémový prístup založený na spolupráci, ktorá sa má rozvíjať, musia 

byť rozhrania a interakcie medzi organizáciami dobre pochopené a riadené. To napríklad 

pomáha riadiť bezpečnostné riziká, ktoré sa týkajú viacerých činností leteckej dopravy [4]. 

Zameranie sa na celkový systém pri skúmaní a hodnotení bezpečnosti je vyhliadkou 

budúcnosti. 

2.2 Riadenie bezpečnosti  

Jednou z najdôležitejších úloh leteckých úradov je identifikovať nebezpečenstvá a nové trendy 

v leteckom priemysle. S cieľom podporiť implementáciu požiadaviek na riadenie bezpečnosti 

organizácia ICAO v roku 2006 vydala príručku SMM, Safety Management Manual, Manuál 

riadenia bezpečnosti. Táto príručka mimo iného poskytuje usmerňovacie materiály na 

vytvorenie požiadaviek systému riadenia bezpečnosti zo strany štátov, ako aj na vývoj a 

implementáciu SMS zo strany dotknutých poskytovateľov produktov a služieb v leteckej 

doprave. Mimo SMM však dokument, ktorý by dostatočne popisoval riadenie bezpečnosti 

v minulom desaťročí neexistoval. Ešte v roku 2006 sa na konferencii „Directors General of Civil 

Aviation Conference“ diskutovalo o potrebe vypracovania nového medzinárodného štandardu 

venovanému bezpečnostným procesom. V tom čase však neexistoval dostatočný základ na 

to, aby organizácia ICAO odôvodnila vypracovanie nového štandardu. Neskôr na konferencii 

„High-level Safety Conference“ organizácie ICAO v roku 2010 vzišlo odporúčanie vzťahujúce 

sa k novému štandardu, aby ICAO v úzkej spolupráci so štátmi, medzinárodnými a národnými 

organizáciami vypracovala medzinárodný štandard a odporučenie venované procesom 

riadenia bezpečnosti, ktoré by riešili zodpovednosť jednotlivých štátov v rámci programu SSP 

[7]. V roku 2013 začal platiť nový štandard – Annex 19. Účinnosť nadobudol 15. júla 2013 a 

uplatňuje sa od 14. novembra 2013. Na konferencii „High-level Safety Conference“ z roku 

2015 vzišlo odporúčanie pre organizáciu ICAO vypracovať dodatočnú metodiku potrebnú pre 

zavedenie zdieľania osvedčených postupov pre podporu implementácie SSP medzi 

jednotlivými organizáciami a štátmi [8]. 
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Riadenie bezpečnosti možno definovať ako vývoj, vykonávanie a dohľad nad plánmi, 

politikami, programami a postupmi, ktoré zabezpečujú celkovú integritu, dostupnosť, 

použiteľnosť a ochranu bezpečnostných údajov a bezpečnostných informácií používaných 

organizáciou. Efektívne riadenie bezpečnosti však vo veľkej miere závisí od účinnosti 

zhromažďovania bezpečnostných dát, analýz a celkových riadiacich schopností. Podľa 

dokumentu SMM základom pre riadenie bezpečnosti je mať pevný podklad bezpečnostných 

dát a informácií. Spoľahlivé bezpečnostné údaje a informácie sú potrebné pre identifikáciu 

rizík, analýzu a hodnotenie výkonnosti v bezpečnosti vo vzťahu k bezpečnostným cieľom [4]. 

2.2.1 Zbieranie dát 

Predpis L19 požaduje od poskytovateľov služieb v leteckom priemysle rozvíjanie, 

zaznamenávanie, udržiavanie a uchovávanie bezpečnostných dát a vytváranie spätnej väzby 

o nebezpečenstvách v rámci svojich činností na základe kombinácie reaktívnych a 

proaktívnych metód zhromažďovania bezpečnostných údajov. Dáta by však mali byť 

v dostatočnej kvalite, mali by byť čisté a vhodné pre daný účel. Organizácie by sa mali usilovať 

o čo najvyššiu presnosť a správnosť bezpečnostných dát a informácii. 

Spoločnosti ktoré sa priamo podieľajú na leteckej prevádzke, alebo ktorých činnosti pôsobenia 

podliehajú dodržiavaniu leteckých predpisov, by si mali zabezpečiť podľa predpisu L19 

personál kvalifikovaný na zhromažďovanie a uchovávanie bezpečnostných dát. Tento 

personál by mal byť dostatočne kvalifikovaný na spracovávanie bezpečnostných údajov 

a informácií. To zvyčajne vyžaduje jednotlivcov so silnými technologickými skúsenosťami, so 

znalosťami o zhromažďovaní a uchovávaní dát a so schopnosťami porozumieť potenciálnym 

požiadavkám, ktoré môžu byť potrebné pre následnú analýzu spracovávaných údajov. Okrem 

toho by mali tieto organizácie zabezpečiť, aby každý SDCPS, Safety Data Collection and 

Processing System – Systém zbierania a spracovávania bezpečnostných dát mal povereného 

správcu, ktorý by uplatňoval ochranu bezpečnostných údajov, bezpečnostných informácii a 

súvisiacich zdrojov v súlade s dodatkom 3 k prílohe predpisu L19 [4]. 

2.2.2 Analýza dát 

Bezpečnostná analýza je popísaná ako proces aplikovania štatistických alebo iných 

analytických techník na kontrolu, skúmanie, opis, transformáciu, kondenzáciu, hodnotenie a 

vizualizáciu bezpečnostných údajov a bezpečnostných informácií s cieľom odhaliť užitočné 

informácie, navrhnúť závery a podporiť rozhodovanie založené na údajoch [4].  

Z tejto definície je zrejmé, že analýza bezpečnosti by mala slúžiť ako pomocný nástroj 

organizáciám pre prezentovanie výsledkov z nazbieraných bezpečnostných dát a informácii. 



14 
 

Výsledný stav bezpečnosti je možné prezentovať na základe analýz pomocou rôznych grafov, 

štatistík a prezentácii. Analýza bezpečnosti by mala byť začlenená do existujúcich základných 

nástrojov a procesov organizácie. 

Vstupy potrebné pre analýzu bezpečnostných dát možno prijímať zo všetkých oblastí 

leteckého priemyslu. Či už sa jedná o záznamy z vyšetrovania nehôd, správy o zachovaní 

letovej spôsobilosti, výsledky lekárskych hodnotení, hodnotenia bezpečnostných rizík, zistenia 

auditov a audítorské správy, štúdie či reporty bezpečnosti.  

Použitie vhodných nástrojov na analýzu bezpečnostných údajov a bezpečnostných informácií 

poskytuje presnejšie pochopenie celkovej bezpečnostnej situácie organizácie. Výsledky 

analýz by mali organizácii poslúžiť na: 

• Zavedenie efektívnych bezpečnostných opatrení 

• Reflektovanie výsledkov analýz pre vyšší manažment organizácie za účelom účinného 

rozhodovania  

• Sledovanie ukazovateľov bezpečnosti organizácie, jej systémov a procesov 

• Zdôraznenie bezpečnostných trendov a cieľov 

• Upozorňovanie osôb zodpovedných za rozhodovanie o bezpečnosti na možné riziká 

• Identifikovať faktory, ktoré spôsobujú zmenu 

• Identifikovať spojenia alebo „korelácie“ medzi rôznymi faktormi 

• Otestovať predpoklady, ktoré vznikli na základe bezpečnostných analýz 

• Rozvíjať možnosti prediktívneho modelovania 

Príručka SMM odporúča organizáciám využiť skúmanie údajov spôsobmi, ktoré odhaľujú 

existujúce vzťahy, súvislosti, vzorce a trendy existujúce v rámci organizácie [4]. 

2.3 Bezpečnostná kultúra 

Prvýkrát bola bezpečnostná kultúra použitá v súvislosti s nehodou jadrovej elektrárne v 

Černobyle v roku 1986. Napriek vyškoleným zamestnancom v oblasti bezpečnosti 

a používaniu bezpečnostných postupov došlo k nehode, kde jednou z jej príčin bol nedostatok 

jasných postojov k bezpečnosti v systéme.  

Bezpečnostná kultúra odzrkadľuje prístup jednotlivcov a organizácii, ich správanie a postoje 

k bezpečnosti. To, ako jedinci v systéme bezpečnosť vnímajú, vytvárajú a na základe svojich 

činov aj vylepšujú, ukazuje ako každá organizácia tento prístup zavádza. Vysoký stupeň 

dôvery a rešpektu medzi zamestnancami, ich nadradenými a vedením spoločnosti ovplyvňuje 
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výslednú úroveň bezpečnostnej kultúry v danej organizácii. Vedenie spoločnosti zodpovedá 

za zavedenie a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 

Správne zavedenie a udržiavanie systému SMS ovplyvňuje to, ako sú bezpečnostné hodnoty 

organizácie implementované do každodennej praxe. Bezpečnostná kultúra má priamy vplyv 

na výkonnosť v oblasti bezpečnosti. Jednotlivci v systéme by mali byť jednoznačne 

presvedčení o dôležitosti bezpečnosti v organizácii po celú dobu vykonávania ich činnosti. 

Systém riadenia bezpečnosti predstavuje určitú spôsobilosť organizácie v oblasti bezpečnosti 

a je dôležité mať v rámci organizácie vypracovaný SMS systém a mať kompetentný personál, 

ktorý sa stará o jeho implementovanie a dodržiavanie. Pravidlá nastavené v organizácii však 

nemusia byť stále dodržiavané. Bezpečnostná kultúra má pomôcť jednotlivcom správne 

rozumieť postojom organizácie k bezpečnosti. 

Typická bezpečnostná kultúra zahŕňa: 

• Záväzok – jednotlivci sú odhodlaní šíriť informácie o bezpečnosti a vykonávať svoje 

činnosti v súlade s bezpečnostnými pravidlami 

• Zapojenie – jednotlivci si cenia, že sú informovaní a informujú ostatných o bezpečnosti 

• Zodpovednosť – jednotlivci konajú a rozhodujú podľa spoločného presvedčenia že 

bezpečnosť je súčasťou spôsobu, akým organizácia podniká 

• Spolupráca – zamestnanci a ich nadriadení spoločne zdieľajú informácie o bezpečnosti 

• Vzdelávanie a reportovanie – odporúča sa hlásenie chýb a udalostí, aby sa zlepšilo 

konanie jednotlivcov a organizácie v budúcnosti  

• Komunikácia a dôvera – zamestnanci môžu veriť svojim nadriadeným so zverením 

informácií  

To, aká je úroveň kultúry bezpečnosti a snaha o dosiahnutie primeranej úrovne prináša pre 

organizácie lepšie zameranie sa na zaznamenávanie incidentov, analýzu incidentov, odbornú 

prípravu zamestnancov a integráciu priorít údržby a bezpečnosti prevádzky [9]. 

Ochota zamestnancov oznamovať svoje skúsenosti a chyby v značnej miere závisí od 

vnímania prínosov spojených s oznamovaním týchto udalostí. Systém ohlasovania môže byť 

anonymný alebo dôverný. Vo všeobecnosti platí, že v anonymnom systéme ohlasujúci 

neposkytuje svoje osobné údaje pri oznamovaní udalosti, čo marí možnosť dodatočného 

objasnenia okolností daného prípadu. V systéme dôverného oznamovania ohlasovateľ zveruje 

informácie o udalosti určenému správcovi, tzv. dôverníkovi. Ak sú organizácie a jednotlivci, 

ktorí nahlásia bezpečnostné udalosti chránení a zaobchádza sa s nimi spravodlivým a 

konzistentným spôsobom, je pravdepodobnejšie, že informácie ohľadom udalosti prezradia 
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a podajú pravdivú správu a budú spolupracovať s regulačným orgánom alebo manažmentom, 

s cieľom účinne riadiť súvisiace bezpečnostné riziká. Vo všeobecnosti musia organizácie a 

jednotlivci veriť, že budú podporovaní pri ohlasovaní správ v záujme bezpečnosti. To zahŕňa 

organizačné aj osobné chyby a zlyhania. Zvýšenie počtu ohlásených dôverných správ a 

zníženie anonymných správ zvyčajne svedčí o pokroku organizácie smerom k pozitívnej 

kultúre bezpečnosti.  

2.4 Resilience engineering 

Doterajší text diplomovej práce sa zaoberal bezpečnosťou z pohľadu riadenia na národnej 

úrovni a jeho implementácii do organizačných štruktúr spoločnosti. Nasledujúci text vysvetľuje 

konkrétny nástroj riadenia bezpečnosti. 

Ak by sa anglický pojem „resilience“ preložil do slovenčiny, v kontexte tejto diplomovej práce 

by to odpovedalo výrazu odolnosť. Nakoľko v súčasnosti v odbornom ponímaní neexistuje 

ekvivalentný preklad pojmu „resilience engineering“, ďalej sa v práci tento výraz neprekladá 

a požíva sa jeho verzia v angličtine.  

„Resilience engineering“ je vedná disciplína a ponúka nástrojov riadenia bezpečnosti. Väčšinu 

spoločností, ktoré produkujú lietadlovú techniku, môžeme charakterizovať ako komplexné 

socio-technické systémy. Komplexné, pretože také systémy pozostávajú z mnohých 

komponentov a výsledne správanie systému vzniká vzájomným pôsobením medzi 

jednotlivými komponentami. Socio-technické, pretože také systémy zahŕňajú spoluprácu ľudí, 

strojov, ich činností, a sú výsledkom kombinácie ich práce a organizačných procesov. Podľa 

profesora Mumforda, socio-technický systém primárne zahŕňa komplexné systémy, v ktorých 

mnoho ľudí spolupracuje na dosiahnutí spoločného cieľa. Socio-technický systém má dva 

vzájomne prepojené subsystémy, kde technologický podsystém zahŕňa nielen zariadenia, 

stroje, nástroje a technológie, ale aj organizáciu práce. Sociálny podsystém zahŕňa 

jednotlivcov a tímy a potreby ich koordinácie, kontroly a riadenia [10].  

Jedným z možných ukazujúcich faktorov toho, ako je spoločnosť odolná, môže byť to ako 

jednotlivé spoločnosti adaptovali odporúčania organizácie ICAO v oblasti riadenia 

bezpečnosti, ako bolo popísané bližšie v podkapitole 2.3 Bezpečnostná kultúra. Táto odolnosť 

môže byť podporovaná upravením prevádzkových postupov za účelom odstránia ľudskej 

chybovosti alebo je odzrkadlená stupňom otvorenosti k ohlasovaniu udalostí a chýb 

pracovníkov pri vykonávaní ich činností alebo následnými reakciami organizácie na vzniknuté 

incidenty a adaptovanie bezpečnostnej kultúry vo vnútri organizácie. 
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„Resilience engineering“ chápe prispôsobenie teoretických postupov v reálnej prevádzke 

systému ako nutnosť k zaisteniu funkcie systému. Na rozdiel od technických zariadení a 

pasívne vykonávaných prevádzkových postupov je ľudská obsluha schopná samostatného 

premýšľania v reálnom čase počas prevádzky. Dodáva teda systému toľko potrebnú 

schopnosť adaptácie na zmeny prostredia a odchýlky od štandardov – a to ako tie viac či 

menej očakávané, tak aj tie úplne mimo predpoklady tvorcov systému. Túto schopnosť nemá 

ani stroj a nemožno ju dodať ani tvorbou striktných prevádzkových postupov a výcvikom na 

nich zameraným. Jedine človek dokáže kriticky vyhodnocovať prevádzkové situácie a 

adaptovať predpísané postupy a zvyklosti tak, aby bola prevádzka úspešne dokončená [11]. 

„Resilience“ je možné podľa profesora Hollnagela vysvetliť ako schopnosť systému udržiavať, 

alebo znovu dosiahnuť dynamický stabilný stav po vystavení systému negatívnemu vplyvu 

okolitého prostredia alebo porúch [12]. Takýto systém by mal mať podľa autorov štúdie 

„Towards the Design of Resilient Large-scale Engineering Systems“ [13] nasledujúce 

charakteristiky:  

• schopnosť vstrebávať rušivé podnety – systém je schopný udržiavať výkon bez 

nutnosti jeho zmeny ak je porucha v rámci určitých únosných medzí 

• schopnosť prispôsobiť sa zmenám – systém sa vie prispôsobovať a udržiavať si výkon 

aj po vnútorných úpravách systému  

• schopnosť prosperovať do budúcna – systém sa po zmene nevráti k predošlému stavu 

výkonnosti, ale prostredníctvom zmeny nasleduje nové možnosti vývoja 

Profesor Hollnagel predstavuje 4 potenciály, ktoré sú konkrétnym nástrojom nepriameho 

merania odolnosti ako vlastnosti systému – predvídavosť, monitorovanie, reagovanie a učenie. 

Pre správne pochopenie fungovania spoločnosti je potrebné tieto potenciály objasniť v danom 

systéme. Bližšie sa tejto téme venuje podkapitola 2.6 Resilience Assessment Grid. 

2.5 Safety-II 

Jednou zo základných myšlienok „resilience engineering“ vo vzťahu k bezpečnosti a metódy 

jeho merania RAG, je nenahliadať na bezpečnosť len z hľadiska vyhýbania sa známym 

hrozbám a nebezpečenstvám pre daný socio-technický systém. Pre správne pochopenie 

fungovania systému je potrebné sledovať aj okolnosti pri ktorých systém „funguje správne“, 

aby sa našli spôsoby, ako ich podporiť a uľahčiť. „Safety-II“ využíva metódy „resilience 

engineering“ na riešenie otázok bezpečnosti. 
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Dva najzávažnejšie problémy bežného prístupu k bezpečnosti („Safety-I“) sa týkajú spôsobu 

merania bezpečnosti a spôsobu, akým sa bezpečnosť skúma. Problémom merania je to, že 

zvýšenie bezpečnosti predstavuje zníženie toho, čo sa meria. Reprezentujúcim príkladom je 

domnienka, že nižší počet hlásených nehôd (alebo iných nežiaducich výsledkov) sa považuje 

za znak vyššej úrovne bezpečnosti. Účelom riadenia bezpečnosti je neustále znižovať alebo 

odstraňovať nepriaznivé výsledky a tým dosiahnuť stav „beznehodovosti“. Problémom 

skúmania bezpečnosti je výklad samotnej definície bezpečnosti ako neprítomnosti 

negatívnych vplyvov. Situácie, v ktorých sa takéto poškodenie vyskytuje, sú „nedostatočné 

bezpečné“. Mnoho spoločností sa snaží zlepšiť chápanie bezpečnosti tým, že študuje situácie 

v ktorých si uvedomuje, že je bezpečnosť nedostatočná. Vo všeobecnosti sa chápe, že nehody 

a incidenty poskytujú príležitosť pre učenie sa za účelom zlepšenia bezpečnosti. Mali by slúžiť 

ako základ pre prijímanie opatrení, ktoré zabezpečia, že rovnaké alebo podobné nehody sa 

nebudú opakovať. Profesor Hollnagel ale na druhú stranu ponúka vysvetlenie založené na 

predpoklade, že nehody sú udalosti, ktoré sa vyskytujú zriedkavo a nepravidelne a vedú k 

vážnym nepriaznivým výsledkom. Nie sú to teda typické udalosti, predstavujú nezvyčajné 

situácie, kedy organizácia zlyhala čiastočne alebo úplne. Nehody necharakterizujú typickú 

činnosť organizácie, avšak riadenie bezpečnosti sa zameriava práve na takéto nežiadúce 

situácie a za pomoci ich analyzovania chce docieliť zlepšenie bezpečnosti. Namiesto toho, aby 

sa riadenie bezpečnosti zakladalo na zriedkavých a nepravidelných výskytoch nepriaznivých 

okolností a výsledkov, malo by sa zamerať na každodenné procesy prebiehajúce v rámci 

organizácie.  

Spôsob, ako je organizácia výkonná, závisí na kvalite a množstve činností, ktoré je schopná 

vykonávať. Skutočný výkon závisí od potenciálneho výkonu a prvý z nich sa dá rozumne 

interpretovať ako podmnožina druhého. Aby organizácia mohla existovať a naďalej vykonávať 

svoju činnosť, musí nielen reagovať keď sa niečo stane, ale aj konať skôr ako sa niečo stane. 

A navyše, „resilience“ je o tom ako organizácia funguje, nie len o tom ako si zabezpečuje svoj 

výsledný bezpečný stav. Spoločnosť, ktorá nie je schopná využiť príležitosti sa z dlhodobého 

hľadiska nelíši od spoločnosti, ktorá nedokáže pružne reagovať na hrozby [14]. 

Na základe doterajšieho textu je možné jasne odvodiť jednu zo základných myšlienok pojmu 

„resilience engineering“ pre socio-technické systémy. Spoločnosti by sa mali zamerať na 

pochopenie procesov ktoré vedú k normálnej, správnej činnosti systému, za účelom 

vysvetlenia jeho bezpečného stavu. Pokiaľ sa budú spoločnosti v oblasti riadenia bezpečnosti 

zameriavať len na vysvetlenie a pochopenie procesov, ktoré viedli k nežiadúcim stavom 

a vyústili do konkrétnych hrozieb chodu systému, strácajú potenciál byť odolnými a schopnosť 

pružne odpovedať na nové, doposiaľ neprejavené hrozby, či príležitosti. Chápanie procesov 
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a vzťahov medzi jednotlivými komponentami systému dopomáha k správne nastavenému 

systému hodnotenia bezpečnosti celej organizácie.  

2.6 Resilience Assessment Grid 

Aby organizácia dosiahla správanie, ktoré odpovedá definícii pojmu „resilient“, mala by byť 

schopná prispôsobiť svoj výkon daným podmienkam, vedieť reagovať na zmeny (a to či už 

pozitívne, alebo negatívne) a reagovať flexibilne v správne zvolenom časovom rozhraní. Podľa 

profesora Hollnagela „resilience engineering“ predkladá 4 potenciály potrebné pre takéto 

správanie [12]: 

• potenciál reagovať  

- byť schopný reagovať na pravidelné a nepravidelné zmeny, poruchy a príležitosti 

aktiváciou pripravených akcií, úpravou súčasného spôsobu fungovania alebo 

vymýšľaním a vytváraním nových spôsobov ako veci robiť 

 

• potenciál monitorovať 

- byť schopný monitorovať to čo ovplyvňuje alebo by mohlo ovplyvniť výkonnosť 

organizácie v blízkej budúcnosti - pozitívne alebo negatívne; monitorovanie musí 

zahŕňať vlastný výkon organizácie, ako aj to čo sa deje v prevádzkovom prostredí vnútri 

organizácie 

 

• potenciál učiť sa 

- byť schopný poučiť sa zo skúseností, najmä naučiť sa správne vyhodnotiť z ktorých 

skúseností je potrebné učiť sa; zahŕňa to učenie sa tak ako z konkrétnych udalostí, tak 

aj z opakujúcich sa, ktoré by mali byť použité na zmenu zámerov a cieľov celej 

organizácie; zahŕňa to aj zmenu hodnôt alebo kritérií použitých na prispôsobenie práce 

daným situáciám 

 

• potenciál predvídať 

-  byť schopný predvídať ďalší vývoj do budúcnosti, či už sa jedná o potenciálne 

narušenia, nové obmedzenia alebo požiadavky, nové príležitosti alebo meniace sa 

prevádzkové podmienky 

Tieto potenciály sa vzájomne prelínajú a zvyčajne nefungujú len ako samostatné funkcie, ale 

sú na sebe závislé. Schopnosť systému pružne reagovať, závisí od jeho schopnosti 

monitorovania stavu. Okrem toho, to ako systém reaguje, závisí aj na jeho predchádzajúcich 
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skúsenostiach, čiže na jeho schopnosti učiť sa. Nakoniec, pokiaľ ma systém schopnosť 

predvídať, vie odpovedať na situácie, ktoré ešte nenastali a môžu potenciálne nastať. 

Avšak mať tieto potenciály neznamená, že bude organizácia nevyhnutne vykazovať odolné 

správanie. Zatiaľ čo vytváranie a riadenie potenciálov samo o sebe nezaručuje odolné 

správanie, nedostatok takýchto potenciálov spôsobí, že konečný potenciál spoločnosti byť 

odolný bude veľmi nepravdepodobný.  

2.6.1 Potenciál reagovať 

Potenciál systému reagovať na externé ale aj interné zmeny je kľúčovou potrebou väčšiny 

dobre fungujúcich systémov. Aby si systém zaistil bezpečnosť a výkonnosť, potrebuje 

v správny čas rozlíšiť urgentné a podstatné zmeny, ktoré by ho mohli ohroziť alebo naopak 

posliniť. Kapacitne nie je možné pripraviť systém na všetky možné situácie, ktoré sa môžu pri 

prevádzke vyskytnúť. Už pri navrhovaní systému je potrebné určiť s akým rozhodovacím 

procesom bude systém operovať. Aj v oblasti prostriedkov vynaložených organizáciou na 

prípravu systému reagovať, je neúmerne nákladné nastaviť systém tak, aby okamžite reagoval 

na všetky možné udalosti – či už sa jedná o potenciálne hrozby alebo príležitosti. Podstatnou 

otázkou je, či pripravené reakcie systému adekvátne odpovedajú na vzniknuté situácie a či sa 

vykonajú v správny čas.  

Výsledkom RAG modelu pre potenciál reagovať by malo byť zanalyzovanie systému za 

účelom pochopenia jeho skutočných reakcií na situácie v každodennej prevádzke. 

2.6.2 Potenciál monitorovať 

Ako bolo vysvetlené v texte vyššie, potenciál organizácie reagovať závisí na jeho schopnosti 

včas a presne porozumieť skutočným hrozbám a príležitostiam. Toho však nejde dosiahnuť 

bez účinného monitorovania stavu systému a jeho prevádzkového prostredia. Cieľom 

monitorovania je v pravidelných intervaloch zbierať dáta z bežnej prevádzky systému, za 

účelom pochopenia chodu organizácie. To vedie k odhaleniu situácií, ktoré môžu vyžadovať 

reakciu systému. 

Výsledkom RAG modelu pre potenciál monitorovať je definovanie relevantných ukazovateľov 

s cieľom pochopiť súčasné pracovné podmienky systému. 
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2.6.3 Potenciál učiť sa 

Učiť sa z predchádzajúcich udalostí by malo byť prirodzenou schopnosťou systému. Na 

základe učenia sa je systém schopný zvládať každodenné situácie a prekonávať menšie aj 

väčšie zmeny. Podstatou učenia je preto schopnosť zmeniť spôsob, akým organizácia reaguje, 

monitoruje, predvída. Ak má systém potenciál učiť sa, dokáže prispôsobovať svoju funkciu 

zmeneným podmienkam. Jednou z hlavných myšlienok „resilience engineering“ je, že príčina 

existuje nie len pokiaľ sa niečo pokazí, ale aj pokiaľ funguje všetko správne. Pokiaľ sa bude 

systém učiť len z udalostí, ktoré sú nepravidelné, je ťažšie overiť či došlo k náprave 

a zamedzeniu vzniku príčin takýchto udalostí, nakoľko už nemusia znova nastať. Systém by 

mal preto zbierať informácie aj z každodenných, bežných udalostí, z ktorých sa dá 

jednoduchšie určiť, ci malo učenie nejaký vplyv na ďalšie fungovanie organizácie. 

Výsledkom RAG modelu pre potenciál učiť sa je na základe učenia sa z menej aj viac 

závažných udalostí, poskytnúť prostriedky na predvídanie potenciálnych budúcich hrozieb 

a príležitosti. 

2.6.4 Potenciál predvídať 

Zatiaľ čo potenciál monitorovať je o sledovaní každodenného diania vnútri a okolo samotnej 

organizácie, potenciál predvídať je o odhadnutí budúceho deja a predvídaní, ktoré situácie 

môžu vyústiť do potenciálnych hrozieb alebo viesť k úspechu. Navyše, organizácia ktorá 

pozná alebo vie odhadnúť možné budúce stavy, skôr ako nastanú, je pripravená reagovať 

presne vtedy, keď takáto potreba vznikne. Dôležitou súčasťou predvídania je časový horizont, 

do akej miery je organizácia ochotná pozerať sa do budúcnosti a koľko prostriedkov je 

schopná do toho investovať. 

Výsledkom RAG modelu pre potenciál predvídať je včasne poukázať a odhaliť nadchádzajúce 

hrozby a príležitosti za účelom zvýšenia pripravenosti systému. 

2.6.5 Základný princíp modelu RAG 

Model RAG bol vyvinutý za účelom poskytnúť presnú charakteristiku, profil organizácie, aby 

bola schopná riadiť potenciály systému vykazovať správanie vysvetlené pod pojmom 

„resilient“. Pokiaľ dokáže organizácia každý deň vykazovať požadovaný výsledok pri rutinných, 

normálnych činnostiach, ale aj pri incidentoch a nečakaných situáciách a má potenciál 

adaptovať sa na hrozby, riziká ale aj príležitosti bez straty svojej funkčnosti, je možné 

dedukovať, že takáto organizácia má potenciál byť odolnou. Mieru tejto odolnosti je možné 

odvodiť na základe merania potenciálov, lepšie povedané ich ohodnotenia. Dosiahnuť by sa 
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tak malo detailným rozborom operácií a procesov, ktoré sa skrývajú za potenciálom systému 

reagovať, monitorovať, učiť sa a predvídať. K detailnému rozboru jednotlivých funkcií 

organizácie sa môže použiť systémový model FRAM – Functional Resonance Analysis 

Method bližšie popísaný v podkapitole 2.7 Functional Resonance Analysis Method.  

RAG využíva rozbor jednotlivých funkcií v procese za účelom vytvorenia sady diagnostických 

otázok, ktoré objasňujú štyri potenciály v konkrétnej prevádzke organizácie. Na otázky by malo 

byť možné priamo odpovedať, alebo ich ohodnotiť stupňom súhlasu alebo nesúhlasu 

respondenta. Takéto otázky musia byť konkrétne a špecifické pre organizáciu, alebo typ 

činnosti, ktorý vykonáva. Navyše, mali by byť formulované tak aby sa ich dalo ľahko posúdiť. 

Aby sa dosiahla ich diagnostická hodnota, musia byť otázky zrevidované tak aby zachytili to, 

čo je dôležité pre konkrétnu organizáciu. Správne definované otázky by sa mali odvolávať na 

konkrétne vzťahy a procesy, na niečo s čím majú respondenti priamu skúsenosť, alebo na 

niečo čo je jasne definované v prevádzkových postupoch a internej dokumentácii organizácie. 

Počet otázok nie je limitovaný. V závislosti od potrieb konkrétnej organizácie, sa ich počet 

môže líšiť.  

Odporúča sa model RAG aplikovať opätovne s určitým časovým odstupom, za účelom 

vyhodnotenia stavu organizácie v danom období, alebo za účelom prehodnotenia postojov 

danej organizácie voči jej definovaným cieľom. Užitočné by malo byť otázky adresovať 

v štandardnej forme, nakoľko sa odporúča ich opätovné aplikovanie. Dosiahnuť sa tak dá 

distribúciou otázok e-mailom, alebo prostredníctvom webovej stránky, čo znižuje potrebu 

osobných stretnutí s respondentom.  

Výber spôsobu akým budú výsledky RAG modelu prezentované, by mal zhodnotiť opakované 

obrázku 2použitie modelu RAG, ktorý je určený na podporu riadenia procesov v organizácii. 

Užitočné je, ak je možné výsledky z jedného hodnotenia ľahko porovnať s výsledkami z iného. 

Takéto porovnanie môže ukázať váhu a smer akýchkoľvek zmien, ktoré sa mohli vyskytnúť. 

Na prezentáciu výsledkov sa odporúča využiť radarový graf ako je vidieť na obrázku 2. 

Výsledkom je hviezdicový polygón, ktorý poskytuje jasný podpis toho, ako sa odpovede 

rozdeľujú s ohľadom na konkrétny potenciál systému [14]. Výsledný graf nemá reprezentovať 

mieru odolnosti systému, ale má celistvým spôsobom predstaviť ako sa potenciály systému 

hodnotia v konkrétnom časovom momente. Účelom je predstaviť obraz celkového potenciálu 

systému za špecifických podmienok. 

Použitie modelu RAG zatiaľ nie je rozšírené keďže je to pomerne nová metóda riadenia 

bezpečnosti. Pár príkladov použitia bolo zaznamenaných v odvetví železničnej prevádzky, 

ochrany proti radiácii, riadenia letovej prevádzky, v zdravotníctve a iných. Zaujímavou štúdiou 
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je práca „An Analytic Framework to Assess Organizational Resilience“ [15] kde bol použitý 

model RAG v kombinácii s metódou AHP – Analytic Hierarchy Process. Štúdia vychádza 

z tradičnej formulácie modelu RAG a navrhuje inovatívny rámec metódy AHP, ktorý 

reprezentuje kvantitatívne vplyv každého potenciálu na organizačnú odolnosť. Potenciály sú 

reprezentované užívateľsky prijateľnými ukazovateľmi, ktoré môžu byť analyzované na 

rôznych úrovniach abstrakcie. Tento rámec umožňuje riešiť zložitosť samotného systému a 

identifikuje slabé a silné stránky pracovných činností v organizačnej štruktúre oddelenia 

anestéziológie. Identifikuje možné opatrenia na zvýšenie schopnosti systému prispôsobiť sa. 

 

 

Obrázok 2: Radarový graf RAG štyroch potenciálov (upravené) [15] 
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2.7 Functional Resonance Analysis Method 

FRAM je nástroj ktorým sa vytvára funkčný systematický model. Metódu FRAM je možné 

využiť pre proaktívnu analýzu systému pri jeho návrhu i pre retrospektívnu analýzu nehôd. 

FRAM metóda je určená primárne pre skúmanie situácií, za účelom posúdenia ich 

potenciálnych rizík. Metóda FRAM vychádza zo 4 princípov [16] : 

• Princíp ekvivalencie zlyhania a úspechu 

Zlyhanie sa väčšinou vysvetľuje ako porucha systému alebo jeho častí. Celá oblasť 

skúmania bezpečnosti sa v minulosti zameriavala na skúmanie zlyhaní. Napríklad pri 

vyšetrovaní leteckých nehôd sa najčastejšie analyzujú udalosti, kedy procesy, systém 

alebo jeho časti prestali fungovať správne. Úspech – v tomto prípade beznehodovosť, 

sa považuje za normálny stav systému. Z toho sa predpokladá, že úspech a zlyhanie 

sú od základu rozdielnej povahy, keďže prinášajú iný výsledok. „Resilience 

engineering“ a FRAM model ale na druhú stranu považujú zlyhanie a úspech ako 

udalosti vychádzajúce z rovnakého základu. To, že výsledok udalostí je rozdielny ešte 

neznamená, že podstata udalosti alebo procesy vedúce k nej musia byť taktiež 

rozdielne. Variabilita výslednej výkonnosti je dôvodom, prečo veci fungujú úspešne, ale 

aj dôvodom, prečo veci zlyhávajú. 

 

• Princíp približných prispôsobení 

Každodenné prevádzkové postupy či procesy v systéme často úplne neodpovedajú 

predpísaným procesom. Jednotlivci, skupiny a organizácie zvyčajne upravujú svoj 

výkon tak, aby podporoval existujúce podmienky. Pretože zdroje – čas, pracovná sila, 

informácie apod. sú vždy obmedzené, takéto úpravy budú vždy viac približné ako 

presné. Úprava výkonu jednotlivcov smerom ku konsolidácii konfliktných cieľov 

vzhľadom na zmienené obmedzenia častokrát vedie k zaisteniu bezpečnej prevádzky, 

čím ľudský faktor môže priaznivo ovplyvniť situácie kedy definované postupy nestačia.  

 

• Princíp emergencie 

Variabilita normálnej výkonnosti je zriedkavo dosť veľká na to, aby bola príčinou 

nehody sama o sebe, alebo dokonca predstavovala poruchu. Avšak variabilita z 

viacerých funkcií sa môže neočakávanými spôsobmi kombinovať, čo vedie k 

dôsledkom, ktoré môžu byť neprimerane veľké a vytvárať nelineárny efekt. Poruchy 

a zlyhania a normálny výkon sú javy vznikajúce (emergentné) na úrovni systému, skôr 

ako výsledné z riadeného procesu na úrovni prvkov systému, pretože ani jeden 
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z týchto javov nemožno opísať alebo vysvetliť len odkazom na ich funkciu, alebo 

funkcie špecifických komponentov a častí. 

 

• Princíp funkčnej rezonancie 

V určitých prípadoch je možná rezonancia variability funkcií. Ak sa jednotlivé variability 

navzájom podporujú, môže dôjsť k nezvyčajne vysokej variabilite ich kombinácií 

. Dôsledky sa s väčšou pravdepodobnosťou budú šíriť cez úzke funkčné väzby, ako 

cez lineárne identifikovateľné a kvantifikovateľné postupnosti príčin a následkov. 

Analógia rezonancie zdôrazňuje, že ide o dynamický fenomén, ktorý nie je možné 

pripísať jednoduchou kombináciou príčinných väzieb. Funkčná rezonancia je 

uchopiteľný signál, ktorý vzniká z nechcenej interakcie normálnych variabilít viacerých 

signálov. 

Základným princípom modelu FRAM je opísanie funkcií systému. Popísanie vnútorných 

funkčných väzieb má docieliť pochopenie normálneho fungovania systému. FRAM model sa 

skladá z funkcií, ich parametrov a prepojeniami medzi nimi. Funkcia predstavuje prostriedky, 

ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa. Každej funkcii je priradených niekoľko aspektov a to 

[16]:  

• vstup – hmota, energia, informácia; jedná sa o spúšťací parameter funkcie, vstup sa 

používa, alebo transformuje funkciou na vytvorenie výstupu; ak je pre jednu funkciu 

opísaný vstupný parameter, musí byť tiež opísaný ako výstup z inej funkcie 

• výstup – hmota, energia, informácia; výsledok činnosti funkcie spracovaním vstupov; 

ak je pre jednu funkciu opísaný výstupný parameter, musí byť tiež definovaný ako 

parameter vstupu, podmienky, zdroja, riadenia alebo času pre inú funkciu 

• podmienka – stav systému, alebo podmienky prostredia, ktorý musí nastať aby funkcia 

prebehla; splnenie podmienok funkciu samo o sebe nespúšťa; ak je pre jednu funkciu 

definovaný parameter podmienky, musí byť tiež definovaný ako výstup z inej funkcie 

• zdroj – hmota, energia, informácia použitá alebo spotrebovaná funkciou; prítomnosť 

zdroja samo o sebe funkciu nespúšťa; ak je pre jednu funkciu opísaný parameter 

zdroja, musí byť tiež definovaný ako výstup z inej funkcie 

• riadenie – nástroj funkcie, ktorý zabezpečuje požadovaný výstup; môže predstavovať 

plány, rozvrhy, postupy, inštrukcie apod.; ak je pre jednu funkciu opísaný parameter 

riadenia, musí byť tiež definovaný ako výstup z inej funkcie 

• čas – figuruje vo väčšine činností, predstavuje rôzne spôsoby, ktorými môže čas 

ovplyvniť výkon funkcie; ak je pre jednu funkciu opísaný parameter času, musí byť tiež 

definovaný ako parameter výstup z inej funkcie 
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Pri modelovaní nie je potrebné popisovať všetkých šesť aspektov každej z opisovaných 

funkcií. Na obrázku 3 je vidieť grafické zobrazenie funkcie a usporiadanie aspektov, ktoré ju 

opisujú. Pre každú funkciu musí byť popísaný vždy aspoň jeden vstup a výstup. 

 

 

Obrázok 3: 6 aspektov charakterizujúcich funkciu (upravené) [17] 

FRAM je možné použiť pre proaktívnu analýzu i pre retrospektívnu analýzu. Napríklad pri 

vytváraní samotného modelu analýzy nehody by sa malo postupovať podľa nasledujúcich 

krokov [16]: 

• 1. krok – popísanie udalosti, zdrojom môže byť napríklad záverečná správa 

z vyšetrovania pri retrospektívnej analýze, budúca príprava pre bezpečnostnú analýzu, 

alebo návrh zmeny systému pre proaktívnu analýzu. Účelom je stanovenie cieľov 

a rozsahu analýzy. 

• 2. krok – vytvorenie modelu FRAM popisom bežnej činnosti systému – podstatný je 

popis činnosti, tak ako sa skutočne deje, ak systém pracuje správne. Mal by byť 

zložený z reálnych dát, či skúseností zainteresovaných osôb. Menej vhodné sú 

predpisy, alebo opisy postupov, pretože popisujú iba teoretickú imaginárnu funkciu 

systému a môžu zanedbávať dôležité súvislosti vyplývajúce z reálneho prostredia. 

• 3. krok – opis potenciálnej variability činností vykonávaných v každodennej prevádzke. 

• 4. krok – aplikovanie konkrétnych informácií, napríklad popis konkrétneho stavu 

modelu, alebo určenie stavov jednotlivých funkcií. 

• 5. krok – analýza stavu modelu za účelom pochopenia príčiny nehody, alebo popísania 

potenciálnych scenárov fungovania systému. 

Hlavným výstupom modelu FRAM je jeho textová časť, ktorá analyzuje skutočné väzby medzi 

jednotlivými aspektmi. Pre grafické zobrazenie modelu FRAM sa odporúča využiť software 
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FMV – FRAM Model Visualiser1 (v aktuálnej verzii 0.4.3 použitej pri tvorbe modelu v tejto 

diplomovej práci). Software, ktorý je voľne dostupný poskytuje možnosť model vytvoriť, 

editovať a zobraziť si konkrétne aspekty jednotlivých funkcií a ich vzájomné prepojenie [18].  

 

  

                                                
1 http://functionalresonance.com/FMV/index.html 

http://functionalresonance.com/FMV/index.html
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3 Analýza prostredia výrobného podniku 

lietadlovej techniky 

Akýkoľvek proces obecne zahŕňa činnosti, ktoré transformujú vstupy na požadované výstupy. 

V každej spoločnosti zameranej na výrobu lietadlovej techniky prebiehajú procesy, ktoré 

výrobu podporujú za účelom zisku spoločnosti. Skvalitňovať procesy v rámci organizácie by 

malo byť hlavnou motiváciou pre organizácie, keďže ich snahou je zvyšovať svoju 

konkurencieschopnosť a postavenie na trhu. Dodať finálny produkt v stanovenom termíne, 

s čo možno najnižšími nákladmi a najvyšším ziskom je výslednou požiadavkou každej 

výrobnej spoločnosti. Skvalitňovať procesy znamená aj upravovať postupy za účelom 

vykazovania stálej bezpečnosti. Podstatné je nie len vykazovanie, ale aj vnímanie 

organizačnej politiky vo vzťahu k bezpečnosti zamestnancami podieľajúcimi sa na výrobe. 

Jednotlivci v systéme by mali byť jednoznačne presvedčení o dôležitosti bezpečnosti po celú 

dobu vykonávania ich činnosti. 

Nasledujúci text objasňuje špecifický proces prebiehajúci vo výrobnom podniku, ktorého 

dôležitosť vo vzťahu k bezpečnosti nie je zanedbateľná. Proces zmenového riadenia, ktorého 

súčasťou je proces schvaľovania návrhov na zmeny má veľký vplyv na výsledné dodanie 

zmeneného vyrobeného produktu zákazníkovi. K docieleniu správneho zavedenia 

navrhovanej zmeny je potrebné riadiť proces a dokumentovať každú jeho fázu a zabezpečiť 

súlad dokumentácie s dodaným výrobkom zákazníkovi. Záznamy o konfigurácii vyrábaného 

produktu lietadlovej techniky sú súčasťou operatívnych procesov a ich správnosť je 

neoddeliteľnou súčasťou potrebnou k bezpečnej prevádzke. Zmenové riadenie je teda dôležité 

kvôli udržiavaniu správnej dokumentácie vzťahujúcej sa k vyrobenému produktu 

a dodržiavaniu postupov schvaľovania návrhov na zmenu vzhľadom k predpisom a 

nariadeniam. 

3.1 Zmenové riadenie 

Konfiguračný manažment dokumentuje konfiguráciu produktu. Poskytuje identifikáciu 

a sledovateľnosť, stav dosiahnutia jeho fyzikálnych a funkčných požiadaviek a prístup 

k presným údajom vo všetkých etapách životného cyklu výrobku. Jedným z procesov ktoré 

zastrešuje konfiguračný manažment je zmenový proces.  

Zmena je modifikácia produktu oproti stavu definovanému v technickej dokumentácii typového 

návrhu a môže byť iniciovaná samotnou organizáciou, zákazníkom alebo dodávateľom. 
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Všetky zmeny dizajnu, či už v priebehu vývoja alebo sériovej výroby, musia byť identifikované, 

dokumentované, kontrolované a ich implementácia musí byť riadená a plánovaná. Proces 

sledovania zmien zahŕňa aj aktivity, ktoré sú riadené inými procesmi. Pri riadení procesu zmien 

by sa mal zhodnotiť potenciálny dopad zmeny s konkrétnymi požiadavkami zákazníka. Každá 

navrhnutá zmena musí byť pred implementáciou zhodnotená a schválená, a následne overená 

[19].  

Vykazovanie stavu konfigurácie je zaznamenávanie a podávanie informácii nutných pre 

efektívne riadenie konfigurácie, vrátane zoznamu schválenej dokumentácie konfigurácie, 

stavu navrhovaných zmien a stavu zavedenia schválených zmien [20]. Organizácie 

zabezpečujúce vykazovanie stavu konfigurácie musia byť schopné vo vzťahu k zmenám 

sledovať všetky navrhnuté zmeny od počiatočného návrhu až po oficiálne vyjadrenie 

o schválení, resp. neschválení návrhu.  

Počas identifikácie konfigurácie je potrebné zavedenie záznamov, ktoré umožňujú efektívne 

riadenie a sledovateľnosť. Podstatné je dokumentovanie informácií o konfigurácii produktu 

ako sú identifikačné číslo, názov, revízia, atď., dokumentovanie informácii o každej zmene, 

vrátane vzájomných väzieb organizačných celkov zodpovedných za splnenie úkonov 

a zaznamenanie naplánovaných a skutočných časových úsekov plnenia úloh [21].  

Systém vykazovania stavu konfigurácie musí mimo iné obsahovať požadované informácie pre 

predbežné návrhy, oficiálne návrhy, opravy alebo revízie návrhov a rovnako musí zaistiť 

vzájomné vzťahy všetkých súvisiacich a združených návrhov. Zaistené má byť aj sledovanie 

ukončenia všetkých úkonov, požadovaných v dôsledku všetkých schválených zmien.  

Po realizácii výroby by mala prebehnúť konečná kontrola a overenie zavedenia zmeny. Cieľom 

overenia zavedenia zmeny je preverenie, že zmeny realizované v konštrukčnej dokumentácii 

boli riadne a kompletne zapracované do výrobnej dokumentácie ako vlastnej, tak aj 

dokumentácie dodávateľov. Overenie sa realizuje vzájomným porovnávaním konštrukčnej, 

technologickej a dokumentácie výrobných zákaziek a fyzickou kontrolou výsledného stavu 

výrobku oproti predpísanej dokumentácii.  

V závislosti na veľkosti organizácie a rozsahu činností spadajúcich pod kompetencie 

konfiguračného manažmentu by mala mať organizácia vypracovaný plán manažmentu 

konfigurácie, ktorý podrobne popisuje proces a stanovuje postupy sledovania zmien a metódy 

spracovania zmien, prípadne výnimky a vzťah oprávneného dispozičného orgánu organizácie 

k iným zainteresovaným stranám. 
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Oprávnený rozhodovací orgán pozostáva z technických a administratívnych zástupcov, ktorí 

skúmajú a rozhodujú o navrhovaných zmenách, o ich vplyve a dopade. Pred schválením 

zmeny má oprávnený rozhodovací orgán overiť: 

- či je navrhovaná zmena nutná a či sú jej dôsledky prijateľné, 

- či bola zmena riadne dokumentovaná a zatriedená, 

- či sú plánované činnosti k uskutočneniu zmeny v dokumentoch, hardware alebo 

software dostatočné [19]. 

Bodový prehľad jednotlivých časti zmenového riadenia pri výrobe podľa dokumentácie 

zákazníka a schválení návrhu: 

• požiadavka na zmenu, vytvorenie návrhu na zmenu 

• overenie návrhu na zmenu, prijatie návrhu na zmenu 

• rozhodnutie oprávneného rozhodovacieho orgánu 

• spracovanie komerčného dopadu 

• schválenie návrhu na zmenu 

• iniciácia monitoringu implementácie 

• pozastavenie výroby a nákupu, vydanie dokumentácie 

• zapracovanie dokumentácie do výrobných postupov 

• realizácia výroby 

• overenie zapracovania zmeny 

3.2 Schvaľovanie návrhu na zmenu 

Návrh na technickú zmenu je oficiálny dokument pripravený pre technickú zmenu [20]. 

Rovnako ako samotná zmena, aj posúdenie návrhov na zmenu musí byť identifikované a 

dokumentované. Pri posudzovaní dopadu navrhovanej zmeny by sa mali vziať v úvahu 

nasledujúce faktory: požiadavky zákonov, predpisov a nariadení, vzájomná zameniteľnosť 

položiek a nutnosť ich novej identifikácie, rozhranie medzi jednotlivými položkami, výrobné, 

skúšobné a kontrolné metódy, zásoby a nákup, činnosti súvisiace s dodávkou, požiadavky na 

zákaznícku podporu. Priebeh navrhovanej zmeny sa má vyhodnocovať dokumentovateľným 

spôsobom. 

Požiadavky na potrebnú dokumentáciu súvisiacu s dokumentom návrhu na zmenu a základné 

postupy pri hodnotení zmeny sú zaznamenané v ČSN ISO 10 007. Tento dokument uvádza 

nasledujúce požiadavky, ktoré musia byť súčasťou dokumentácie: 
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● Výpis položiek a príslušných informácií ktoré sa menia, vrátane podrobností o ich 

názve a súčasnom stave revízie 

● Popis navrhovanej zmeny 

● Podrobnosti o ostatných položkách alebo údaje, ktoré môžu byť zmenou ovplyvnené 

● Zainteresované strany pripravujúce návrh a dátum vypracovania 

● Dôvod k zmene 

● Kategorizácia zmeny podľa zložitosti a časového plánovania 

Pre dokumentovanie návrhov na zmenu je možné zaviesť štandardné formuláre kde sa uvádza 

jedinečné identifikačné číslo pre jednoduchú identifikáciu a sledovateľnosť [19].  

Nasledujúce podkapitoly detailne opisujú jednotlivé činnosti vykonávané pri procese 

schvaľovania návrhu na zmenu za predpokladu že sa výroba riadi dokumentáciou vydávanou 

zákazníkom. 

3.2.1 Návrh zmeny 

Na počiatku musí oprávnený iniciátor (organizácia zabezpečujúca dizajn, zákazník, dodávateľ) 

podať návrh na zmenu, kde predbežne posúdi vplyv navrhovanej zmeny. Každý návrh musí 

byť riadne zdokumentovaný a musí byť zabezpečená jeho sledovateľnosť. Dôvody návrhu 

môžu byť rôzne, napríklad oprava chýb dizajnu, požiadavky výroby a montáží, záťažových 

analýz, zníženie nákladov, zmena špecifikácii, špeciálne požiadavky konečného odberateľa 

výrobku, atď.  

Návrh na zmenu môže mať rôzne podoby, líšiace sa podľa špecifických požiadaviek v rámci 

organizácie. Príkladom môže byť štandardný formulár, obsahujúci minimálne požiadavky 

spomenuté na začiatku tejto kapitoly. Návrh na zmenu sa môže líšiť podanou formou, či už sa 

jedná o prezentáciu doplnenú grafickou ukážkou návrhu na zmenu, alebo o detailný textový 

opis vystihujúci plánované zmeny. Zákazník podáva návrh na zmenu formou, ktorá je 

odsúhlasená v kontrakte. 

3.2.2 Overenie návrhu na zmenu 

Osoba zodpovedná za posúdenie spracovateľnosti návrhu vykoná technickú analýzu 

predložených podkladov, skontroluje konformitu návrhu s aktuálnou konfiguráciou, posúdi 

možnosť implementácie návrhu na zmenu. Pri analýze kompletnosti dát zodpovedá za 

doplnenie všetkých chýbajúcich údajov potrebných pre prijatie návrhu na zmenu, čo môže 

vyžadovať komunikáciu s navrhovateľom a dodatočnú komunikáciu so zákazníkom. Efektívna 

komunikácia medzi jednotlivými stranami – zákazníkom a výrobcom, je podstatným prvkom 
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chápania očakávaní oboch strán. Podporné údaje by mali podľa potreby obsahovať doplňujúce 

údaje na podporu opisu zmeny, alebo jej odôvodnenie. Dáta môžu byť doplnené o výsledky 

testov, analýz alebo inej technickej dokumentácie podporujúcej tvrdenia uvedených v návrhu 

na zmenu. 

Oddelenie technickej podpory programu alebo konštrukcie zodpovedá za vykonanú technickú 

analýzu, ktorá je podkladom pre ďalšie spracovanie návrhu na zmenu. Pre dokumentovanie je 

potrebné uchovávať záznam s výpisom zmenovaných položiek, ovplyvnené množstvo, názov, 

revízie a príslušné dokumenty a špecifikácie, ktoré sú ovplyvnené návrhom na zmenu. 

Súčasťou by mala byť klasifikácia a nutnosť navrhovanej zmeny a návrh opatrenia pre 

skladovú zásobu, vyrobené produkty a materiál. Ako podklad pre ďalšie spracovanie návrhu, 

môže oprávnená osoba vytvoriť prehľadnú prezentáciu, ktorá priblíži detaily navrhovanej 

zmeny. 

3.2.3 Prijatie návrhu na zmenu 

Za prijatie návrhu na zmenu zväčša zodpovedá konfiguračný manažér, programový manažér 

alebo ním zastupiteľná osoba, nahraním poskytnutých dát do systému, kde sa dokumentujú 

a riadia všetky návrhy na zmenu. Organizácie k tomu môžu využiť databázu v internom 

systéme alebo produkty k tomu určené, napríklad PDM/PLM, ERP systémy. Pri prijatí návrhu 

na zmenu by sa mala predbežne preveriť možnosť implementácie z časového hľadiska, 

rozhodnúť o priradení príznaku „FAST TRACK“ pre návrh. Jedná sa o rýchle riadené 

schválenie návrhu na zmenu. Veľkým prínosom je zníženie režijných nákladov a zrýchlenie 

procesu schvaľovania. Udeľovanie tohto príznaku sa riadi rôznymi kritériami odvíjajúcimi sa 

od fáze projektu, povahou návrhu, požiadavkami kontraktu, atď. 

Výsledkom činnosti by malo byť predloženie návrhu na zmenu vrátane všetkých podporných 

materiálov a dokumentov vzťahujúcich sa k vplyvu na letovú spôsobilosť, pokiaľ je vplyv 

opodstatnený podaným návrhom, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie o návrhu na zmenu 

k posúdeniu oprávnenému rozhodovaciemu orgánu, nazývaný aj CAB, Change Authorisation 

Board – zmenová komisia. 

3.2.4 Rozhodnutie o návrhu na zmenu 

Oprávnený rozhodovací orgán prehodnotí každý podaný návrh na zmenu. CAB komisia má 

definované časové obdobie v ktorom musí zhodnotiť návrh na zmenu podľa nutnosti 

a dôležitosti zmeny. Zloženie CAB komisie je rôzne v závislosti na zložitosti a fáze 

projektu/programu, ale zvyčajne pozostáva z odborníkov pre daný projekt.  
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Počet členov sa môže líšiť no malo by byť zabezpečené zastúpenie zodpovednej osoby 

minimálne z oddelení logistiky, výroby, kontraktov, konštrukcie, technológie, konfigurácie, 

vedenia projektu a ďalších pre konkrétny program podstatných zástupcov [22]. Pre zasadnutie 

komisie a následne rozhodovanie CAB je nutné predložiť návrh na zmenu, ktorý spĺňa 

požiadavky spomenuté v kapitole 3.2 Schvaľovanie návrhu na zmenu a zároveň má byť 

dokončená technická analýza a k dispozícii dáta zo zberu komerčného dopadu ovplyvnených 

oddelení (podľa fáze programu a daného kontraktu). Zberu komerčnému dopadu predchádza 

delimitácia, ktorou sa určia navrhovanou zmenou ovplyvnené oddelenia. 

Samotné zasadnutie CAB je zvolané po pripravení všetkých spomenutých dokumentov. 

Program jednania je vopred pripravený a členovia by ho mali mať k dispozícii s určitým 

predstihom aby sa s ním stihli oboznámiť. Súčasťou interného schválenia návrhu na zmenu je 

definovanie efektivity, ktorá identifikuje množstvo položiek ovplyvnených návrhom a zvažuje 

zapracovanie do výroby alebo, ak je nutné zmenu so spätnou účinnosťou už vyrobených a 

dodaných položiek. Pri rozhodovaní musí byť zhodnotené skladové množstvo materiálu 

potrebné k výrobe položiek ovplyvnených návrhom na zmenu. CAB v záujme ušetrenia 

prevádzkových nákladov musí rozhodnúť o využití existujúcich materiálov až do vyčerpania, 

alebo o vyradení súčasných zásob. Pokiaľ sa zmenované položky nachádzajú v rôznych 

návrhoch na zmenu, konfiguračný manažér musí zabezpečiť kontinuitu zmien položiek a CAB 

zváži oddialenie alebo urýchlenie daných návrhov, aby sa minimalizoval nežiaduci vplyv 

omeškania dodávky vyrobeného produktu. Učiniť sa tak dá posunutím efektivity blokácie 

položiek s ďalšiu zásielkou alebo zlúčením viacerých navrhovaných úprav v najbližšej 

zásielke. 

Pri určovaní efektivity zmeny je potrebné zvážiť mnoho dodacích lehôt: LT – Lead time 

samotnej výroby položiek, nákup položiek/materiálu, alebo čas potrebný na zavedenie zmeny 

pri montáži. Rozhodujúci je taktiež čas potrebný na administratívne spracovanie zmeny. 

Vhodné zvolenie časového rozvrhnutia zavedenia zmeny pomáha zefektívniť výrobný proces 

a zvyšuje prevádzkovú kapacitu. 

3.2.5 Spracovanie komerčného dopadu 

Kontraktový manažér po internom schválení zmeny vypracuje finálnu verziu komerčného 

dopadu navrhovanej zmeny. Vychádza z podkladov rozhodnutia CAB komisie a vstupov 

ovplyvnených oddelení. Dáta zvyčajne spracováva do vopred určeného formulára, ktorý 

prezentuje výslednú cenu zapracovania návrhu na zmenu, ktorého ukážku je možné vidieť na 

obrázku 4.  
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Celková cena v sebe zahŕňa odhadované náklady alebo úspory prácnosti RC, Recurring Cost 

– pravidelné výdavky – náklady vznikajúce opakovane za každý vyrobený výrobok alebo 

poskytnutú službu a NRC, Nonrecurring Cost – nepravidelné výdavky – neopakujúce sa 

jednorazové náklady, ktoré sú späté so zavedením navrhovanej zmeny. Pri komerčnej analýze 

sa posudzujú napríklad nasledujúce náklady za: 

• RC a NRC náklady za spracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie 

(vydávanie nových výkresov a potrebnej dokumentácie,  úprava kusovníkov, atď.) 

• RC náklady spojené s výrobou položiek 

• prepracovanie alebo šrotovanie doposiaľ vyrobených kusov 

• skladové množstvo materiálu  

• nákup materiálu, overenie nakúpených položiek 

• revízia pracovných postupov, vytvorenie a oprava NC programov 

• dizajn a výroba špeciálnych prípravkov 

• testovanie a kvalifikácia nových výrobkov 

• iné náklady 

 

 Obrázok 4: Ukážka formuláru vyčíslenia komerčného dopadu navrhovanej zmeny (upravené) [22] 

Do spracovania finálneho odhadu je potrebné zahrnúť konečnú navrhovanú efektivitu a LT 

zapracovania zmeny, z čoho vychádza aj dátum vydania výkresovej dokumentácie. Oddialenie 

schválenia zmeny môže mať za následok vznik dodatočných nákladov za dodanie zastaralej 

konfigurácie a nutnosť výroby a výmeny komponentov, prípadne ak je to možné, náklady za 

prepracovanie výrobkov z predchádzajúcej konfigurácie. 

  

Jednotka Množstvo

(1) Položka

(2) Výrobné testovacie zariadenie

(3) Špeciálné výrobné vybavenie

(4) Zmetky

(5) Vývoj & kontrola vývojových dát

(6) Revízia testovacích procesov

(7) Overenie kvality nových položiek

(8) Prázdne alebo užívateľom určený faktor

(9) Prázdne alebo užívateľom určený faktor

(10) Prázdne alebo užívateľom určený faktor

(11) Medzisúčet výrobných nákladov/(úspor) xxx xxx

Odhadnutý celkový finančný dopad

Ostatné 

náklady/úspory
Faktor

a. Výrobné náklady/úspory

Náklady/úspory v dohode

NRC
RC

Total RC Total
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3.2.6 Schválenie/zamietnutie návrhu na zmenu 

Finálne spracovanie komerčného dopadu je zaslané zákazníkovi k posúdeniu. Projektový 

manažér schváli/neschváli návrh na zmenu po analýze komerčného dopadu zapracovania 

zmeny a zhodnotení plánu implementácie. V prípade zamietnutia sa jednotlivo diskutujú 

konfliktné položky medzi výrobcom a zákazníkom. Schválenie návrhu je impulzom pre 

začiatok monitoringu implementácie, ktorého výstupom je hlásenie priebehu a stavu 

jednotlivých aktivít. Pokiaľ má oddelenie technickej podpory alebo konštrukcie k dispozícii od 

zákazníka zapracovanú dokumentáciu podľa navrhovanej zmeny, môže začať s interným 

procesom vydania zmeny. 

3.2.7 BPMN a FRAM model schvaľovacieho procesu 

Diplomová práca sa zameriava na proces schvaľovania návrhov na zmenu za predpokladu, 

že sa výroba riadi dokumentáciou vydávanou zákazníkom. Tento postup bol zvolený za 

účelom poukázania na väčšiu komplexnosť procesu, keďže sa nejedná len o interné 

schválenie zmeny, ale je požadované aj schválenie komerčnej analýzy zákazníkom. Pre 

detailnejšie priblíženie procesu schvaľovania návrhu na zmenu boli vytvorené modely FRAM 

a BPMN, Business Process Model and Notation, zobrazujúce jednotlivé úkony vedúce 

k schváleniu, prípade zamietnutiu návrhu na zmenu. BPMN notácia je obvyklá pre riadenie 

podnikov v leteckej doprave, ale aj iných priemysloch. Oba modely boli vytvorené za účelom 

hlbšieho pochopenia procesu a poslúžili ako podklad pre vypracovanie modelu praktickej časti 

diplomovej práce. 

Model procesu je jeho grafické znázornenie, približujúce jednotlivé aktivity a kroky vývoja 

procesu. Môže obsahovať riadiace prvky alebo spotrebované prvky. Jedným z dôvodov 

vytvorenia oboch modelov je posúdenie vhodnosti aplikovania FRAM modelu na proces 

schvaľovania z hľadiska organizačného procesného rozpadu, keďže model RAG je podporený 

vytvorením procesného modelu v notácii FRAM. Skrz ich prepojenie je možné priamo 

aplikovať model RAG do popisu organizačného procesu spoločnosti cez BPMN. Detailné 

popísanie vnútorných funkčných väzieb modelu FRAM vedie k prehĺbeniu chápania procesu 

schvaľovania.  

Model BPMN sa využíva na jednoducho pochopiteľnú prezentáciu procesu tak, aby pre čitateľa 

boli zrejmé následnosť dejov procesu a tok informácii skrz dielčie funkcie procesu. Vytvorenie 

modelu RAG môže slúžiť pre tvorcov modelu BPMN ako podklad k prehĺbeniu procesných 

znalostí vnútri deja, keďže model RAG je podporený tvorbou modelu FRAM a skrz FRAM je 

možno reprezentovať funkcie procesu. Rovnako to platí naopak, ak má tvorca modelu RAG 
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k dispozícii model BPMN, je schopný rozšíriť svoje poznanie procesu a identifikovať jednotlivé 

funkcie.  

Pre pochopenie fungovania samotného procesu sa môžu použiť rôzne metódy jeho priblíženia. 

Často sa pri prvotnej analýze skúmaného procesu vytvára procesná mapa, ktorá identifikuje 

jednotlivé priebehy procesov. Na proces schvaľovania návrhu na zmenu môžeme nahliadať 

ako na organizovanú sústavu procesov a činností, ktoré na seba vzájomne nadväzujú, 

spoločne interagujú, prebiehajú skrz viaceré informačné celky a reagujú na rôzne podnety 

prichádzajúce z vnútorného prostredia organizácie, ale aj vonkajšieho prostredia.  

Použitie notácie BPMN je bežnou praxou pri vytváraní grafického znázornenia procesov v 

organizácii a slúži ako nástroj pre lepšie chápanie konkrétnych podnikových procesov a ich 

vzťahov. BPMN zobrazuje priebeh obchodného procesu od začiatku do konca. Zápis BPMN 

bol špeciálne navrhnutý tak, aby koordinoval postupnosť procesov a informácií, ktoré prúdia 

medzi rôznymi účastníkmi procesu v súvisiacom súbore činností. Vďaka BPMN je možné 

spravovať postupy štandardným spôsobom a v zrozumiteľnej podobe. Na obrázku 5 je 

znázornený proces schvaľovania návrhu na zmenu za pomoci notácie BPMN, spracovaný 

voľne dostupným softwarom Modelio2 vo verzii 3.8.1. 

 

Obrázok 5: Proces schvaľovania návrhu na zmenu pomocou BPMN modelu 

V modeli je zastúpených 5 entít, ktorými sú iniciátor návrhu na zmenu, oddelenie technickej 

podpory, konfigurácie, CAB komisia a oddelenie kontraktov. V porovnaní s FRAM modelom 

procesu schvaľovania vytvoreného pomocou softwaru FMV vo verzii 0.4.3, ktorý je znázornený 

na obrázku 6, je v modeli BPMN vidieť jednoznačné zaradenie jednotlivých funkcií k danej 

entite. V grafickom zobrazení FRAM modelu nie je viditeľné priradenie týchto funkcií 

                                                
2 https://www.modelio.org/featured-information/151-modelio-3-8-12-released.html 

https://www.modelio.org/featured-information/151-modelio-3-8-12-released.html
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k jednotlivým entitám, avšak zaradenie je možné zistiť zo slovného popisu samostatných 

funkcií, čo preukazuje prepojenie oboch modelov. Na základe procesnej mapy BPMN je 

možné identifikovať funkcie, ktoré sa dajú reprezentovať pomocou modelu FRAM. 

 

Obrázok 6: Proces schvaľovania návrhu na zmenu pomocou FRAM modelu 

Pri zobrazení procesu pomocou BPMN vidieť jednoznačný tok informácií skrz interný systém. 

Výhodou modelu FRAM je detailnejšie zobrazenie prepojenia jednotlivých dielčích procesov, 
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ktoré nie sú viazané iba na interný systém, bez nutnosti vytvárania ďalších funkcií. Počet hrán 

spájajúcich funkcie v modeli BPMN je podstatne menší ako v zobrazení FRAM pri zachovaní 

tejto úrovne rozvinutosti modelu.  

Výhodou BPMN je jednoznačne viditeľný začiatok a koniec procesu. FRAM model však spája 

aj priame funkčné závislosti medzi nimi, čo však spôsobuje náročnejšiu identifikáciu začiatku 

a konca procesu.  
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4 Návrh systémového modelu RAG 

V doterajšom texte diplomovej práce bol objasnený teoretický základ potrebný pre tvorbu RAG 

modelu. Základnou myšlienkou je vytvorenie skupín otázok, ktoré poukazujú na schopnosť 

systému vykazovať 4 potenciály – reagovať, monitorovať, učiť sa a predvídať za účelom 

riadenia systému. Otázky modelu RAG by mali byť vhodne vytvorené pre konkrétnu 

organizáciu a môžu byť zamerané na procesy prebiehajúce v rámci organizácie. 

Vypracovaním obrazu fungovania vzťahov v rámci procesu sa môže poukázať na to, ako 

jednotlivci zúčastňujúci sa na procese prispievajú k celkovej organizačnej odolnosti, čím si celý 

vnútorný systém organizácie udržuje určitý stupeň bezpečnosti, ako bolo opísané 

v podkapitole 2.5 Safety-II.  

Model v diplomovej práci bol navrhnutý pre leteckého výrobcu v Českej republike. Spoločnosť 

vyrába lietadlá a lietadlovú techniku v rámci vlastného vývoja a taktiež v kooperácii s inými 

výrobcami lietadlovej techniky. Navrhnúť model RAG pre celý výrobný proces v spoločnosti 

nie je možné s ohľadom na rozsah tejto práce. Otázky modelu RAG boli vyvinuté a zamerané 

na vnútorný proces spoločnosti schvaľovania návrhov na zmenu. Odvolávajú sa na konkrétne 

vzťahy a charakteristiky jednotlivých procesov, na funkčné vzťahy opísané v podnikovej 

dokumentácii a vlastné skúsenosti respondentov pri účasti na zmenovom procese. Tvorba 

otázok, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte, bola podporená dôkladným štúdiom interných 

dokumentov zmenového riadenia v spoločnosti, vytvorením modelov BPMN a FRAM procesu 

schvaľovania návrhu na zmenu, odbornou praxou autora práce ako účastníka procesu 

schvaľovania za oddelenie konfigurácie a mnohými odbornými konzultáciami s 

ostatnými členmi podieľajúcimi sa na celom zmenovom procese. 

4.1 RAG model 

Vyvinuté otázky sú odvodené z charakteristík jednotlivých potenciálov a ich cieľom je 

zanalyzovanie konkrétnych procesných vzťahov na základe odpovedí respondentov. Otázkam 

sú priradené charakteristiky jednotné pre všetky 4 potenciály, ktorých vzájomná závislosť je 

popísaná v podkapitole 4.3 Vzájomná závislosť potenciálov. Závislosť jednotlivých potenciálov 

je analyzovaná v podkapitole 4.2 Detailný model jednotlivých potenciálov. Základ k opísaniu 

jednotlivých potenciálov je podporený vytvorenými modelmi BPMN a FRAM v predchádzajúcej 

podkapitole 3.2.7 BPMN a FRAM model schvaľovacieho procesu. Diagnostické otázky modelu 

RAG sú uvádzané v českom jazyku, keďže je to jazyk respondentov a v práci je ponechané 

ich originálne znenie.  
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4.1.1 Potenciál reagovať 

Pre potenciál reagovať je podstatné chápanie skutočných reakcií na situácie v bežnej 

prevádzke. Reakcie musia vhodne nasledovať vzniknuté situácie v správnom čase. Každý 

zamestnanec, ktorý sa podieľa na zmenovom procese a schvaľovaní návrhov na zmenu musí 

byť zoznámený s internou smernicou pre tento proces. Otázkou však je, či sú členovia schopní 

vhodne reagovať na základe teoretického popísania procesu a či na tomto základe procesu 

rozumejú. Pri vykonávaní jednotlivých úkonov však môžu nastať situácie, ktoré nie sú 

definované internou dokumentáciou a vtedy je podstatné, aby boli členovia procesu schopní 

adekvátne zareagovať. Načasovanie jednotlivých odpovedí je podstatné z hľadiska 

efektívneho procesu. Pokiaľ budú jednotlivé oddelenia podávať svoje vstupy v stanovenom 

termíne, predíde sa tak oneskoreným reakciám, ktoré môžu viesť napríklad ku generovaniu 

vyšších konečných nákladov súvisiacich s implementovaním schváleného návrhu na zmenu. 

Nakoľko proces schvaľovania návrhu na zmenu zahrňuje nutnú a častú komunikáciu medzi 

jednotlivými členmi, je nevyhnutné aby ich komunikácia bola efektívna a nemala zbytočné 

zdržania. Ďalším dôležitým ukazovateľom pre potenciál reagovať je zaistenie potrebných 

podkladov pre zahájenie činnosti. Bez dostatočných vstupných informácii je málo 

pravdepodobné adekvátne reagovanie. Posledná z otázok k potenciálu reagovať sa týka 

riadenia procesu, konkrétne schopnosti udržiavať a overovať proces. Pokiaľ proces 

negeneruje nadbytočnú činnosť presahujúcu prostriedky vložené do jeho správneho 

a efektívneho fungovania, dá sa predpokladať že celkový priebeh bude z hľadiska riadenia 

ucelený.  

V nasledujúcej tabuľke 1 sú zobrazené otázky modelu RAG pre potenciál reagovať tak ako 

boli adresované respondentom. 

Tabuľka 1: Diagnostické otázky modelu RAG pre potenciál reagovať 

Definovanie 
procesu 

Interní směrnice změnového procesu srozumitelně popisuje proces. 

Zoznam úkonov 
Členové změnového procesu umí vhodně, včas zareagovat i při 
událostech nepopsaných v interních dokumentech změnového procesu. 

Kontrola 
Jednotlivá oddělení poskytují své vstupy do změnového procesu v 
časovém intervalu, který je jasně daný a dohledatelný. 

Komunikácia 
Komunikace mezi jednotlivými členy změnového procesu je efektivní a 
nemá zbytečné prodlevy. 

Podklady 
Členové změnového procesu si umí zajistit informace/zdroje/prostředky 
pro zahájení své činnosti. 

Riadenie 
Změnový proces negeneruje nadbytečnou činnost, která zabírá členům 
změnověho procesu jinak využitelný čas nebo prostředky. 
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4.1.2 Potenciál monitorovať 

Pre potenciál monitorovať je podstatné zmapovať pracovné podmienky v systéme a definovať 

ich relevantné ukazovatele. V oblasti zoznámenia sa s celým procesom je podstatné, aby 

činnosti prebiehajúce v bežnej prevádzke odpovedali činnostiam popísaným v internej 

smernici. Za tohto predpokladu sa dá usúdiť, že situácie ktoré sa monitorujú sú založené na 

situáciách odpovedajúcich realite. Pre proces zmenového riadenia je podstatné monitorovanie 

stanovených LT schválených návrhov na zmenu. Sledovanie implementácie schváleného 

návrhu na zmenu je ukazovateľom monitorovania stavov budúcich, ale aj minulých. Pre 

potenciál monitorovať je podstatnou otázkou nie len čo je predmetom sledovania, ale aj prečo 

sa dané ukazovatele sledujú. Pri zbere dát do komerčnej analýzy, ktorá je podstatnou 

súčasťou schvaľovania návrhu na zmenu, je vhodné, aby bola databáza interného systému 

udržiavaná a aktualizovaná, nakoľko sa využívajú historické dáta pre adekvátny odhad 

komerčného dopadu. Dôležitou otázkou je aj analýza sledovaných dát. Tá prebieha na každom 

zasadaní CAB komisie, kde sú vstupy členom zmenového procesu spoločne prehodnocované. 

Na základe analyzovania a prehodnocovania vstupov by mali byť členovia procesu schopní 

odhaliť indikátory vedúce k schváleniu, resp. nechváleniu návrhu na zmenu. 

V nasledujúcej tabuľke 2 sú zobrazené otázky modelu RAG pre potenciál monitorovať tak ako 

boli adresované respondentom. 

Tabuľka 2: Diagnostické otázky modelu RAG pre potenciál monitorovať 

Definovanie 
procesu 

Procesy se v provozu dějí tak, jak je definuje směrnice. 

Kontrola 
Po schválení návrhu na změnu se kontroluje dodržování lead timu a 
sleduje se implementace. 

Zoznam úkonov 
Členové změnového procesu umí včas odhalit indikátory vedoucí k 
internímu neschválení změny. 

Podklady 
Při nacenění finančního dopadu změny se využívají předcházející data z 
interního systému. 

Podklady 
Databáze interního systému je pravidělně udržovaná a aktualizovaná a 
poskytuje jak současná, tak i historická data. 

Kontrola 
Jednotlivé vstupy členů do změnového procesu jsou společně 
přehodnocovány na změnové komisi. 
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4.1.3 Potenciál učiť sa 

Pre potenciál učiť sa je podstatné pochopiť na základe akých situácii je systém schopný učiť 

sa a poskytnúť nástroj na predvídanie potenciálnych hrozieb a príležitostí systému. Jedna 

z otázok pre potenciál učiť sa je zameraná na podstatu, z ktorej učenie vychádza. Učenie sa 

by malo prebiehať na základe každej udalosti – či už viedla k chybe, alebo k normálnej 

bezchybovej prevádzke. Správna funkcionalita systému a dostatok informácii podstatných 

k vykonaniu činnosti sú základným kameňom pre potenciál systému učiť sa. Bez predpokladu 

porozumenia procesu sa nedá požadovať po členoch procesu samotný prínos v podobe  

učenia sa. To, ako flexibilne systém zapracováva požiadavky na jeho úpravu, ukazuje ako 

vhodne prebieha implementácia učenia sa do reálnej prevádzky. Správnym ukazovateľom 

v tomto prípade je predstavenie vykonaných úprav členom procesu – vypovedá to 

o schopnosti celého systému učiť sa, ale rovnako to predstavuje aj nástroj pre samotných 

členov, ktorý sa na základe školení učia kontinuálne. Výmena informácii medzi členmi 

zmenového procesu predstavuje potrebný mechanizmus k odhaleniu podstaty, z ktorej učenie 

vychádza. 

V nasledujúcej tabuľke 3 sú zobrazené otázky modelu RAG pre potenciál učiť sa tak ako boli 

adresované respondentom. 

Tabuľka 3: Diagnostické otázky modelu RAG pre potenciál učiť sa 

Definovanie 
procesu 

Členové změnového procesu jsou na změnový proces školeni. 

Členové změnového procesu rozumějí procesu. 

Riadenie 
Návrhy na úpravu změnového procesu jsou přehodnocovány a 
zapracovávány pravidelně. 

Kontrola 
Každá úprava změnového procesu je představena členům 
změnového procesu. 

Komunikácia Členové změnového procesu si mezi sebou vyměňují informace. 

Podklady 
Členové změnového procesu si zvládají získat informaci, kterou vyžadují v 
intertním systemu. 

Riadenie 
Členové změnového procesu jsou ochotní řešit případnou nefunkčnost 
interního systému. 
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4.1.4 Potenciál predvídať  

Pre potenciál predvídať je podstatné odhaliť potenciálne hrozby a príležitosti systému. 

Predvídať čo môže nastať v budúcnosti však nie je častou prioritou a bežnou praktikou vo 

firmách. Najpodstatnejšou otázkou pre potenciál predvídať je, či v rámci jednotlivých 

výrobných programov členovia vnímajú existenciu dlhodobého strategického plánu a rozumejú 

jeho prínosom v rámci zmenového procesu, eventuálne celého výrobného procesu. Potenciál 

predvídať je taktiež o pripravenosti systému a teda pokiaľ je interný systém schopný 

prispôsobiť svoju činnosť pri zmene objemu zmien, je možné usúdiť, že bude aj pružne 

reagovať keď to bude potrebné. Ak členovia procesu vedia čiu pomoc vyhľadať v prípade, ak 

nie sú schopní postupovať ďalej vo svojej činnosti, dá sa predpokladať že tak konajú na 

základe znalosti fungovania procesu. Táto znalosť im dáva základ pre uchopenie potenciálu 

predvídať. Nevyhnutnou otázkou pre plánovanie a predvídanie budúceho stavu je kontrola nad 

objemom zmien, nakoľko na základe nej sa systém pripravuje na nasledujúce udalosti, či už 

alokovaním potrebných kapacít, alebo obmedzením/rozšírením doterajších činností v rámci 

schvaľovacieho procesu. Z časového hľadiska je možné uchopiť potenciál predvídať buď 

z hľadiska aktuálnej, alebo dlhodobej potreby systému pozerať sa do budúcnosti. V krátkom 

časovom rozpätí je možné že bude proces chvíľkovo oslabený pri výmene jeho členov, avšak 

z dlhodobého hľadiska by tento jav nemal predstavovať hrozbu pre schvaľovací proces. Odkiaľ 

pochádzajú možné hrozby a príležitosti sa dá zistiť pravidelnou kontrolou a hodnotením 

vnútorných procesov skrz dozor nad zmenovým procesom. 

V nasledujúcej tabuľke 4 sú zobrazené otázky modelu RAG pre potenciál predvídať tak ako 

boli adresované respondentom. 

Tabuľka 4: Diagnostické otázky modelu RAG pre potenciál predvídať 

Zoznam úkonov/ 
Komunikácia 

Členo změnového procesu ví, na koho se obrátit, v případě, že nezná další 
postup ve své činnosti. 

Komunikácia 
Výměna členů změnového procesu nepředstavuje dlouhodobou hrozbu 
pro chod schvalování změn. 

Riadenie 
Objem změn se pravidelně monitoruje a na základě toho jsou dostatečně 
upravovány kapacity. 

Riadenie 
Existuje dlouhodobý strategický plán jednotlivých programů a jeho přínosy 
jsou všeobecně známy 

Riadenie 
Při změně objemu přicházejících změn je interní systém připravený 
přizpůsobit svoji činnost. 

Kontrola 
Existuje dozor nad změnovým procesem, který pravidelně kontroluje 
vnitřní procesy schvalování. 
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4.2 Detailný model jednotlivých potenciálov 

V texte diplomovej práce už bolo spomenuté, že systém (v tomto prípade proces) nie je 

schopný vykazovať odolné správanie, ak sa budú posudzovať jeho štyri potenciály samostatne 

a nebude sa brať na zreteľ ich vzájomná závislosť. Hlbší rozbor vzájomných charakteristík 

potenciálov na základe analýzy použitých otázok modelu RAG, bude nasledovať v podkapitole 

4.3 Vzájomná závislosť potenciálov. Rovnako je nevyhnutné uznať že samostatné potenciály 

sú závisle aj na ďalších funkciách. Pre popísanie jednotlivých potenciálov však nestačí ich 

prvotný opis definovaný v podkapitole 2.6 Resilience Assessment Grid. Pochopenie 

potenciálov na základe vytvorenia detailného modelu by malo slúžiť ako referenčný bod pre 

odporúčanie konkrétnych zmien a na analyzovanie ich následkov. Rozšírenie modelu vyžaduje 

vytvorenie pomocných funkcií, ktoré berú na zreteľ 6 aspektov funkcie.  

Pre potenciál reagovať, ktorého grafické spracovanie je zobrazené na obrázku 7, je základnou 

funkciou <Reagovať>. V nasledujúcej tabuľke 5 je zobrazený FRAM popis potenciálu 

reagovať. 

Tabuľka 5: FRAM popis potenciálu reagovať 

Názov funkcie Reagovať 

Popis funkcie  

Byť schopný reagovať na pravidelné a nepravidelné zmeny, 

poruchy a príležitosti aktiváciou pripravených akcií, úpravou 

súčasného spôsobu fungovania alebo vymýšľaním a vytváraním 

nových spôsobov ako veci robiť 

Aspekt Popis aspektu 

Vstup Požiadavka doplnenia dát 

Výstup Reakcia 

Podmienka Pochopenie procesu 
 Efektívna činnosť členov 

Zdroj - 

Riadenie Výmena informácií 

Čas Včasné podávanie vstupov 

Nevyhnutným vstupom, ktorý je impulzom pre začatie funkcie, je parameter [Požiadavka 

doplnenia dát]. Ten je predstavený ako výstup z <Overiť kompletnosť návrhu na zmenu>. 

Podklady, ktoré sú potrebné pre začatie funkcie <Reagovať> môžu predstavovať informácie, 

zdroje, alebo prostriedky, ktoré si členovia procesu schvaľovania musia zaistiť pred zahájením 

svojej činnosti.  

Podmienky, ktoré musia nastať aby funkcia <Reagovať> prebehla, sú v tomto detailnom 

modeli predstavené dve, jednou je parameter [Pochopenie procesu], definovaný ako výstup 
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<Naštudovať internú smernicu>. [Pochopenie procesu] však ešte neznamená, že členovia 

dokážu automaticky reagovať. Druhou podmienkou je parameter [Efektívna činnosť členov], 

ktorý je výstupom pomocnej funkcie <Nastaviť plynulosť procesu>. Týmto parametrom sa 

rozumie dobre nastavený proces, ktorý negeneruje nadbytočnú činnosť jeho členom, aby boli 

schopní adekvátne reagovať, keď to bude požadované.  

Parametrom času je [Včasné podávanie vstupov], ktorý je výstupom pomocnej funkcie 

<Nastaviť plynulosť procesu>. Ak budú jednotlivé oddelenia poskytovať vstupy do procesu v 

jednoznačne danom intervale, parameter času môže priaznivo ovplyvniť výkon funkcie 

<Reagovať> napríklad tým, že zmenový proces bude plynúť bez závažných prerušení.  

Pre vyjadrenie parametru riadenia, ktorým je [Výmena informácií], je predstavená pomocná 

funkcia <Komunikovať>. [Výmena informácií] zabezpečuje požadovaný výstup funkcie 

<Reagovať> tým, že za predpokladu efektívnej komunikácie prebiehajúcej medzi členmi 

procesu, sú členovia schopní analyzovať situácie bez nadbytočných prestojov.  

 

Obrázok 7: Závislosti potenciálu reagovať pomocou FRAM zobrazenia 

Parameter výstupu funkcie <Reagovať> je [Reakcia], ktorý je vstupným parametrom pre 

funkciu <Riadenie procesu>. Spracovaním vstupu funkcie <Reagovať> by mali byť členovia 

schvaľovacieho procesu schopní včasne reagovať i pri situáciách nepopísaných v interných 

dokumentoch, ktoré popisujú zmenový proces. 
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Pre potenciál monitorovať, ktorého grafické spracovanie je zobrazené na obrázku 8, je 

základnou funkciou <Monitorovať>. V nasledujúcej tabuľke 6 je zobrazený FRAM popis 

potenciálu monitorovať. 

Tabuľka 6: FRAM popis potenciálu monitorovať 

Názov funkcie Monitorovať 

Popis funkcie  

Byť schopný monitorovať to čo ovplyvňuje alebo by mohlo 

ovplyvniť výkonnosť organizácie v blízkej budúcnosti - pozitívne 

alebo negatívne 

Aspekt Popis aspektu 

Vstup Súčasné a historické dáta 

Výstup Relevantné hodnoty 

 Potenciálne indikátory 

 Lead time 

Podmienka Skutočné prevádzkové postupy 

Zdroj - 

Riadenie Správne dáta 

Čas - 

Vstup potrebný pre začatie tejto funkcie je opísaný parametrom [Súčasné a historické dáta], 

ktorý je výstupom pomocnej funkcie <Konfigurovať interný systém>. [Súčasné a historické 

dáta] by mali byť dostupné na základe pravidelne udržiavanej a aktualizovanej databáze 

interného systému.  

Podmienke prostredia odpovedá parameter [Skutočné prevádzkové postupy]. Ak sa procesy 

v prevádzke dejú tak, ako ich definuje interná smernica, potom je tento parameter výstupom 

funkcie <Upravovať postupy popísané internou smernicou> a proces monitorovania 

schvaľovania návrhu na zmenu môže začať, keďže týmto bude zabezpečené sledovanie 

reálnych postupov.  

Pre funkciu <Monitorovať> je parameter riadenia [Správne dáta]. Správne dáta ktoré sa 

používajú pri monitorovaní, sú zabezpečené spoločným prehodnocovaním jednotlivých 

vstupov do procesu členmi zmenovej komisie a teda tento parameter je výstupom pomocnej 

funkcie <Kontrolovať vstupy a výstupy zmenového procesu>.  

Ako výstup funkcie <Monitorovať> sú predstavené 3 parametre. Na základe spracovania 

vstupov funkcie <Monitorovať>, vedia členovia procesu schvaľovania návrhov na zmenu včas 

odhaliť [Potenciálne indikátory] a tento parameter je vstupom pre pomocnú funkciu 

<Schvaľovanie zmeny>, čo môže viesť ku konečnému schváleniu alebo nechváleniu návrhu 

na zmenu. Parameter [Relevantné hodnoty] je možné získať spracovaním vstupného 
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parametru [Súčasné a historické dáta] funkcie <Monitorovať>, pričom sa využijú 

predchádzajúce dáta interného systému k transformovaniu vstupného parametru [Relevantné 

hodnoty] pre výstup pomocnej funkcie <Definovať finančný dopad>.  

  

Obrázok 8: Závislosti potenciálu monitorovať pomocou FRAM zobrazenia 

Ďalším výstupom <Monitorovať> je [Lead time], ktorého kontrola dodržiavania vstupuje do 

pomocnej funkcie <Sledovať implementáciu>. 

Pre potenciál učiť sa, ktorého grafické spracovanie je zobrazené na obrázku 9, je základnou 

funkciou <Učiť sa>. V nasledujúcej tabuľke 7 je zobrazený FRAM popis potenciálu učiť sa. 

Tabuľka 7: FRAM popis potenciálu učiť sa 

Názov funkcie Učiť sa 

Popis funkcie  
Byť schopný poučiť sa zo skúseností, najmä naučiť sa správne 

vyhodnotiť z ktorých skúseností je potrebné učiť sa 

Aspekt Popis aspektu 

Vstup Funkčná databáza interného systému 

 Prehľadná databáza 

 Znalosť z minulých rozhodnutí 

Výstup Podnet k úprave procesu 

Podmienka Pochopenie procesu 

Zdroj Informácie 

Riadenie - 

Čas - 
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Vstupné parametre potrebné k spusteniu tejto funkcie [Prehľadná databáza] a [Funkčná 

databáza interného systému] predstavujú výstupy pomocnej funkcie <Konfigurovať interný 

systém>. Členovia zmenového procesu majú k dispozícii potrebné informácie, ktoré dokážu 

transformovať k výsledku <Učiť sa>, ak je interný systém prehľadný a členovia zmenového 

procesu si v ňom dokážu vyhľadať informácie ktoré potrebujú. [Funkčná databáza interného 

systému] je taktiež nevyhnutným parametrom, bez ktorého by proces učenia nemohol 

fungovať. Preto by malo byť cieľom celej organizácie a motiváciou pre vyšší manažment mať 

zamestnancov, ktorý sú ochotní riešiť prípadnú nefunkčnosť interného systému. Výstup 

funkcie <Upraviť proces> poskytuje pre hlavnú funkciu <Učiť sa> vstupný parameter [Znalosť 

z minulých rozhodnutí], keďže každý návrh na úpravu procesu by mal byť prehodnotený a na 

základe rozhodnutia aj pravidelne zapracovávaný.  

Nevyhnutným podmienkovým parametrom je [Pochopenie procesu]. Dobre napísané 

a jednoducho pochopiteľné interné dokumenty zmenového procesu a dokumentácia 

vzťahujúca sa k ostatným súvisiacim procesom, sú podstatným prvkom pre začatie procesu 

<Učiť sa>.  

Zdrojovým parametrom pre funkciu <Učiť sa> je [Výmena informácii], ktorá je výstupom 

pomocnej funkcie <Zdieľať informácie počas procesu>. Ak si členovia zmenového procesu 

medzi sebou zdieľajú informácie, [Informácie] je použitá k procesu <Učiť sa>. Napríklad 

zdieľaním odborných znalostí v rámci zasadania zmenovej komisie, kde sa pojednáva návrh 

na zmenu sa ostatní členovia procesu učia a získané informácie sú spotrebované funkciou 

<Učiť sa>.  

  

Obrázok 9: Závislosti potenciálu učiť sa pomocou FRAM zobrazenia 
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Výstup funkcie <Učiť sa> je [Podnet k úprave procesu], ktorý vstupuje do pomocnej funkcie 

<Vyškoliť členov procesu>. Každá úprava procesu by mala byť členom zmenového procesu 

predstavená a členovia by mali byť na zmenový proces školení. 

Pre potenciál predvídať, ktorého grafické spracovanie je zobrazené na obrázku 10, je 

základnou funkciou <Predvídať>. V nasledujúcej tabuľke 8 je zobrazený FRAM popis 

potenciálu predvídať. 

Tabuľka 8: FRAM popis potenciálu predvídať 

Názov funkcie Predvídať 

Popis funkcie  

Byť schopný predvídať ďalší vývoj do budúcnosti, či už sa jedná 

o potenciálne narušenia, nové obmedzenia alebo požiadavky, 

nové príležitosti alebo meniace sa prevádzkové podmienky 

Aspekt Popis aspektu 

Vstup Znalosť procesu 

Výstup Prehľad objemu zmien 

Podmienka Dozor 

Zdroj - 

Riadenie Znalosť prínosov 

Čas Stálosť členov procesu 

Parametrom vstupu je [Znalosť procesu], predstavený ako výstup pomocnej funkcie <Podieľať 

sa na zmenovom procese>. Celkový systém môže mať potenciál predvídať, ak jeho 

komponenty a teda aj samotní členovia poznajú proces a vedia na koho sa obrátiť v prípade, 

že nepoznajú ďalší postup vo svojej činnosti.  

Podmienka pre funkciu <Predvídať> je predstavená parametrom [Dozor], ktorý je výstupom 

pomocnej funkcie <Kontrolovať vnútorné procesy>. Prítomnosť parametru [Dozor] môže na 

základe pravidelných kontrol vnútorných procesov schvaľovania spustiť procesu <Predvídať>.  

Parametrom riadenia je [Znalosť prínosov], ako výstup ďalšej pomocnej funkcie 

<Prispôsobovať strategický plán>. [Znalosť prínosov] plynúcich zo strategického plánu by 

mala predstavovať nástroj, použitý k predvídaniu budúceho stavu celého systému/programu.  

[Stálosť členov procesu] ako parameter času predstavuje spôsob, ktorým môže byť funkcia 

<Predvídať> ovplyvnená z hľadiska výkonu. V krátkom časovom rozpätí je možné, že bude 

proces chvíľkovo oslabený pri výmene jeho členov, avšak z dlhodobého hľadiska by tento jav 

nemal predstavovať hrozbu pre schvaľovací proces a postupne eliminovanie podobných 

hrozieb môže v konečnom dôsledku posilňovať celý proces.  
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Výsledok činnosti funkcie <Predvídať> môže predstavovať parameter [Prehľad objemu zmien], 

ktorý vstupuje do dvoch pomocných funkcií. Funkcia <Prispôsobovať interný systém> 

predstavuje pripravenosť systému prispôsobovať svoju činnosť pri zmene objemu 

prichádzajúcich zmien. Funkcia <Upravovať kapacity> je výsledkom predvídania budúceho 

stavu systému, na základe sledovania objemu zmien a znalosti prostredia. 

 

  

Obrázok 10: Závislosti potenciálu predvídať pomocou FRAM zobrazenia  

4.3 Vzájomná závislosť potenciálov 

Nasledujúci text rozoberá vzájomnú závislosť 4 potenciálov na charakteristikách procesu 

adresovaných RAG modelom. Jednotlivým otázkam boli priradené spoločné vodiace prvky – 

charakteristiky, ktorých prepojenia v rámci schvaľovania návrhu na zmenu a celého 

zmenového procesu sú navrhnuté nasledujúco: 

• Definícia procesu a zoznam úkonov 

Pre potenciál učiť sa je podstatné, aby členovia zmenového procesu rozumeli procesu, boli 

naňho školení a boli správne pripravení na situácie, ktoré v priebehu schvaľovania zmeny 

môžu nastať. V okamihu keď nastane situácia, kedy budú musieť členovia zmenového procesu 

nejako reagovať, je potrebné aby interná smernica zrozumiteľne popisovala jednotlivé úkony. 

Ak predpokladáme, že procesy v prevádzke sa dejú skutočne tak, ako ich popisuje smernica 

a členovia zmenového procesu vedia včas odhaliť indikátory vedúce k internému neschváleniu 
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zmeny, tak na základe toho vieme predpokladať, že systém je prepojený aj skrz potenciál 

monitorovať, a členovia zmenového procesu budú vedieť vhodne reagovať aj pri udalosti 

nepopísanej v interných dokumentoch schvaľovania návrhu zmeny. Avšak tu je potrebný aj 

potenciál predvídať, pretože člen zmenového procesu by mal vedieť, na koho sa obrátiť ak 

nevie, ako ďalej postupovať vo svojej činnosti. 

• Komunikácia 

V rámci dlhodobého hľadiska fungovania zmenového procesu by výmena členov procesu 

nemala predstavovať hrozbu chodu schvaľovania zmien, čo odpovedá v modeli RAG 

potenciálu predvídať. V prípade komunikácie, je vidieť závislosť potenciálu predvídať na 

potenciáli učiť sa, pokiaľ predpokladáme, že si členovia zmenového procesu medzi sebou 

vymieňajú informácie. Priama závislosť tohto predpokladu na potenciáli reagovať závisí od 

efektívnej komunikácie medzi jednotlivými členmi procesu, ktorá nemá zbytočné zdržania. 

• Kontrola 

Potenciál predvídať je o odhaľovaní nadchádzajúcich hrozieb a príležitostí aby bolo možné 

zvyšovať pripravenosť systému, napríklad pohotovo odpovedať na tieto udalosti. V prípade 

zmenového procesu by mal existovať dozor, ktorý pravidelne kontroluje vnútorný proces 

schvaľovania zmien. Ak na základe tohto dozoru dôjde k úprave zmenového procesu, je 

možné predpokladať že systém ovplyvňuje potenciál učiť sa ak je každá úprava predstavená 

členom zmenového procesu. Ak sú jednotlivé vstupy členov zmenového procesu k schváleniu 

zmeny dostatočne kontrolované a prehodnocované v rámci diskusie zmenovej komisie a po 

schválení návrhu na zmenu sa kontroluje dodržiavanie LT a sleduje sa implementácia, je 

možné vidieť prepojenosť potenciálu monitorovať na potenciál reagovať, pokiaľ jednotlivé 

oddelenia poskytujú svoje vstupy do zmenového procesu v definovanom časovom intervale. 

• Podklady 

O potenciáli systému monitorovať môžeme uvažovať, pokiaľ je databáza interného systému 

pravidelne udržiavaná, aktualizovaná a poskytuje súčasné aj historické dáta. Na to aby bolo 

odhalené aj prepojenie s potenciálom učiť sa, je potrebné aby databáza interného systému 

bola prehľadná a členovia zmenového procesu sa v nej vedeli orientovať a zvládali si z nej 

získať informácie, ktoré požadujú. V závislosti na možnosti jednoducho dohľadať dáta 

v internom systéme, je pre potenciál monitorovať potrebné pri vyčíslení finančného dopadu 

využívať predchádzajúce dáta z interného systému a pre potenciál reagovať je potrebné aby 

člen zmenového procesu mal k dispozícii informácie/zdroje/prostriedky na začatie svojej 

činnosti.  
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• Riadenie 

Pri riadení zmenového procesu a jeho potenciálu reagovať je potrebné predpokladať, že 

proces negeneruje nadbytočnú činnosť, ktorá by zaberala inde využiteľné prostriedky jeho 

členom. Avšak pokiaľ takáto situácia nastane, je možné vidieť jasné prepojenie potenciálu 

reagovať a potenciálu učiť sa v ochote členov zmenového procesu riešiť prípadnú nefunkčnosť 

interného systému. Pre potenciál učiť sa je naviac podstatné, aby sa návrhy na úpravu procesu 

zapracovávali pravidelne. To zvyšuje schopnosť systému aj flexibilne odpovedať. V 

nadväznosti na potenciál predvídať je navyše potrebné, aby bol systém pripravený prispôsobiť 

svoju činnosť a upravovať jednotlivé procesy pri väčšom objeme prichádzajúcich zmien. Z 

tohto vychádza, že pravidelné sledovanie objemu zmien a upravovanie pridelených kapacít, je 

tiež závislé na potenciáli predvídať. Na vrchole potenciálu predvídať pre dlhodobejšie obdobie 

je potrebné, na úrovni vyššej ako je samotný zmenový proces (aj keď do úrovne spadá ako 

jeden z procesov), zhodnotiť existenciu dlhodobého strategického plánu jednotlivých 

výrobných programov a ich všeobecne známych prínosov v rámci celej organizácie. 
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5 Analýza aplikácie modelu  

Nasledujúca kapitola diplomovej práce je rozdelená do dvoch celkov, prvý predstavuje 

výsledky aplikovania modelu RAG vo firme, kde prebieha proces schvaľovania návrhu na 

zmenu, tak, ako bolo popísané v podkapitole 3.2 Schvaľovanie návrhu na zmenu. Druhá časť 

analyzuje výsledky prieskumu a otvára diskusiu. Pochopenie vnímania odolnosti procesu jeho 

členmi na základe analýzy získaných dát by malo pomôcť predstaviť obraz ako účinne celá 

organizácia riadi komplexnosť každodennej prevádzky zmenového riadenia a definovať slabé 

a silné stránky procesu. 

5.1 Výsledky použitia RAG modelu  

Model sa zameriava na procesy v rámci zmenového riadenia. Na jeho vytvorenie sa využil 

rozbor jednotlivých funkcií podporených BPMN a FRAM modelom. Aby bolo možné systém 

riadiť, má byť posúdenie potenciálov dostatočne podrobné. Na základe toho bola vybranou 

formou odpovedí pre meranie postojov respondentov 5 stupňová Likertova škála3 odpovedí, 

ktorú odporúča aj literatúra zaoberajúca sa modelovaním RAG.  

Kategórie odpovedí sú nasledujúce: „Úplne súhlasím – Skôr súhlasím – Nemám vyhradený 

názor – Skôr nesúhlasím – Úplne nesúhlasím“. Pre konečné zobrazenie výsledkov bol použitý 

radarový graf, ktorého výhodou je spojenie viacerých os do jedného radiálneho obrazca - 

hviezdicového polygónu, ktorý poskytuje jasný popis rozdelenia odpovedí, s ohľadom na 

konkrétny potenciál procesu. Cieľom použitia Likertovej škály je zobrazenie zdieľaného 

pohľadu respondentov, vyjadrený mediánom odpovedí. Hodnota „1“ odpovedá kategórii 

„Úplne nesúhlasím“ a hodnota „5“ odpovedá kategórii „Úplne súhlasím“. 

Prieskum bol distribuovaný skrz e-mail s odkazom na online dotazník. Odporúča sa aplikovať 

štúdiu opakovane v čase, za účelom sledovania relatívneho vývoja organizačnej odolnosti 

[14]. V prípade tejto diplomovej práce bol model RAG uplatnený jedenkrát. Predpokladom je 

získať prehľad aktuálneho stavu štyroch potenciálov vzhľadom k zmenovému procesu. 

Pri prvotnej tvorbe štruktúry modelu boli navrhnuté otázky skonzultované s dvoma členmi 

schvaľovacieho procesu (ktorých odpovede nie sú zahrnuté do výslednej štatistiky) a na 

                                                
3 Metóda používaná pre určenie miery stupňa súhlasu či nesúhlasu s tvrdením, s ktorým sú respondenti 
výskumu konfrontovaní [23]. 
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základe toho bol RAG model upravený, aby sa správne prispôsobil potrebám špecifického 

prostredia zmenového procesu.  

Pôvodný model bol preložený zo slovenského jazyka do českého, keďže rodným jazykov 

majoritnej časti respondentov je čeština.  

Na základe konzultácie s vedúcim oddelenia konfigurácie v spoločnosti, pre ktorú bol RAG 

navrhnutý, boli  prvotné otázky RAG modelu preložené, aby sa uľahčilo respondentom 

pochopenie položených otázok a predišlo sa nedorozumeniam. Zároveň došlo k rozdeleniu 

niektorých otázok za účelom získania jednoznačnejších odpovedí a k štylistickej úprave pre 

ich lepšie porozumenie. 

Celkovo odpovedalo na diagnostické otázky RAG modelu 14 respondentov. Ich zaradenie 

v rámci organizačnej štruktúry je zobrazené v grafe 1. 

 

Graf 1: Zaradenie respondentov do oddelení 

Každý z respondentov sa zúčastňuje na procese schvaľovania návrhov na zmenu a spoločne 

rozhodujú na zasadaniach CAB komisie. 
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Pre zobrazenie výsledkov jednotlivých potenciálov boli vytvorené kategórie, reprezentujúce 

každú z položených otázok a ich prehľad je zaznamenaný v tabuľke 9.  

Tabuľka 9: Prehľad kategórií RAG pre jednotlivé potenciály 

Reagovať Monitorovať Učiť sa Predvídať 
Zrozumiteľná 
dokumentácia 

Reálne prevádzkové 
postupy 

Školenie na proces Znalosť postupu  

Vhodné reagovanie 
na neopísané 
udalosti 

Kontrola implementácie Chápanie procesu 
Výmena členov 
nepredstavuje 
dlhodobú hrozbu 

Včasné podávanie 
vstupov 

Odhalenie potenciálnych 
indikátorov 

Zapracovávanie 
návrhov úpravy 
procesu 

Upravovanie 
kapacít 

Efektívna 
komunikácia medzi 
členmi  

Využívanie dát k 
definovaniu komerčného 
dopadu 

Prezentácia úprav 
procesu 

Prínosy 
strategického plánu 

Zaistenie potrebných 
informácií 

Udržiavaná databáza 
Zdieľanie informácii 
medzi členmi 

Prispôsobenie 
systému objemu 
zmien 

Efektívnosť procesu   
Prehodnocovanie 
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5.1.1 Potenciál reagovať 

Výsledky hodnotenia modelu RAG pre potenciál reagovať sú zobrazené v grafe 2. 

Nepravidelný tvar polygónu ukazuje, že nie všetky funkcie sú podľa odpovedí respondentov 

ohodnotené ich súhlasom. Členovia procesu súhlasia, že interná smernica zmenového 

procesu zrozumiteľne popisuje proces a členovia vedia vhodne reagovať aj za situácií, ktoré 

nie sú smernicou opísané. Rovnako súhlasia, že si dokážu zaistiť potrebné zdroje k začatiu 

svojej činnosti. Čo však vnímajú neuspokojivo, je efektívnosť procesu, keďže svojím 

hodnotením ukazujú, že zmenový proces generuje nadbytočnú činnosť. Členovia procesu 

nevnímajú komunikáciu ako efektívnu a bez zbytočných prestojov a taktiež vnímajú 

neuspokojivo poskytovanie vstupov do zmenového procesu v určenom časovom intervale. 

 

Graf 2: Výsledok RAG pre potenciál reagovať 
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5.1.2 Potenciál monitorovať 

Výsledky hodnotenia modelu RAG pre potenciál monitorovať sú zobrazené v grafe 3. Potenciál 

monitorovať sa zdá byť spomedzi všetkých v rámci celého systému zmenového riadenia 

najviac rozvinutý. Respondenti hodnotia takmer všetky poskytnuté otázky RAG modelom 

uspokojivo. Vyjadrujú svoj súhlas s tvrdením, že sa procesy dejú v prevádzke tak ako ich 

definuje interná smernica. Uspokojivo hodnotia schopnosť členov odhaľovať indikátory vedúce 

k internému neschváleniu návrhu na zmenu a súhlasia s tvrdením, že je databáza systému 

pravidelne udržiavaná a aktualizovaná a poskytuje súčasné i historické dáta. Respondenti 

vnímajú uspokojivo využívanie dát z interného systému k definovaniu komerčného dopadu 

návrhu na zmenu. Za primerané považujú respondenti kontrolovanie dodržiavania LT po 

schválení návrhu na zmenu a sledovanie implementácie. Respondenti modelu RAG vyjadrujú 

úplný súhlas so spoločným prehodnocovaním jednotlivých vstupov členov do zmenového 

procesu v rámci zasadaní CAB komisie.  

 

Graf 3: Výsledok RAG pre potenciál monitorovať 

 

  

0

1

2

3

4

5

Reálne prevádzkové
postupy

Kontrola implementácie

Odhalenie
potenciálnych

indikátorov

Využívanie dát k
definovaniu

komerčného dopadu

Udržiavaná databáza

Prehodnocovanie
vstupov v rámci CAB

Potenciál monitorovať



58 
 

5.1.3 Potenciál učiť sa 

Výsledky hodnotenia modelu RAG pre potenciál učiť sa sú zobrazené v grafe 4. Respondenti 

hodnotia veľmi neuspokojivo priebeh školenia zamestnancov na zmenový proces. Za 

primerané považujú respondenti ich ochotu riešiť prípadnú nefunkčnosť systému a ich 

schopnosť získavať informácie ktoré vyžadujú v internom systéme, keďže považujú databázu 

za prehľadnú. Rovnakým názorom hodnotia respondenti ich chápanie procesu 

a prehodnocovanie a pravidelné zapracovávanie návrhov úprav zmenového procesu. 

Uspokojivo vnímajú respondenti následné predstavenie úprav procesu a vymieňanie si medzi 

sebou informácií, v rámci celého procesu.  

 

Graf 4: Výsledok RAG pre potenciál učiť sa 
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5.1.4 Potenciál predvídať 

Výsledky hodnotenia modelu RAG pre potenciál predvídať sú zobrazené v grafe 5. 

Respondenti vyjadrujú svoj súhlas s tvrdením, že výmena členov zmenového procesu 

nepredstavuje dlhodobú hrozbu pre chod schvaľovania návrhov na zmenu. 

Respondenti súhlasia, že na základe znalosti postupov vedia u koho vyhľadať pomoc, ak 

nepoznajú ďalší postup vo svojej činnosti. Za primeranú považujú respondenti pravidelnú 

kontrolu vnútorných procesov schvaľovania skrz existujúci dozor nad zmenovým procesom 

a rovnako hodnotia pripravenosť systému prispôsobiť svoju činnosť pri zmene objemu 

prichádzajúcich zmien. Respondenti vyjadrujú svoj nesúhlas s dostatočným upravovaním 

kapacít, ktoré vychádza z pravidelného monitorovania objemu zmien. Rovnako hodnotia 

nesúhlasom všeobecnú znalosť prínosov strategických plánov pre jednotlivé programy.  

 

Graf 5: Výsledok RAG pre potenciál predvídať 
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5.2 Analýza výsledkov RAG modelu 

Pri analýze použitia modelu RAG je dobré uvedomiť si, že model predstavuje nástroj pre odhad 

potenciálu odolnosti systému a riadenie tohto potenciálu. Výkonnosť jednotlivcov a samotnej 

organizácie je obťažné merať, pretože výkonnosť je všeobecne nešpecifikovaná a ťažko 

uchopiteľná. Avšak na základe hodnotenia štyroch potenciálov je možné analyzovať potenciál 

procesu byť odolným. Spoločnosť, ktorá chce dosahovať čo najlepší výkon za čo 

najprijateľnejších podmienok, by mala zhodnotiť svoje slabé a silné stránky a usilovať sa o 

udržanie správnej rovnováhy funkcií ktoré podporujú štyri potenciály, ako aj o rovnováhu 

štyroch potenciálov samotných. Dôkladné posúdenie funkcií podporujúcich štyri potenciály 

a plánovanie ich rozvoja je základom riadenia ich odolnosti. Pri tejto analýze je potrebné brať 

do úvahy aj vzájomné závislosti potenciálov a dopomôcť k tomu môžu aj samotné otázky 

modelu RAG. Schopnosť systému pružne reagovať, závisí od jeho schopnosti monitorovania 

stavu. Okrem toho to, ako systém reaguje, závisí aj na jeho predchádzajúcich skúsenostiach, 

čiže na jeho schopnosti učiť sa. Pokiaľ ma systém schopnosť predvídať, vie odpovedať na 

situácie, ktoré ešte nenastali a môžu potenciálne nastať. 

Vzhľadom na diagnostický a formatívny charakter otázok predstavujú odpovede užitočný 

východiskový bod na premýšľanie o tom, ako by sa situácia v rámci zmenového procesu mohla 

zlepšiť a na navrhnutie konkrétnych nápravných opatrení. Organizácia by mala použiť analýzu 

hodnotenia ako základ pre zlepšenie jednotlivých funkcií, ktoré boli respondentmi ohodnotené 

ako neuspokojivé, a využiť ju ako nástroj pre udržanie, či prípadné zlepšenie stavu funkcií, 

ktoré boli považované za primerané a uspokojivé. Priorizovať však jeden potenciál na úkor 

ostatných vyžaduje ďaleko vyššie náklady v porovnaní s posilňovaním všetkých potenciálov 

vzájomne. Pri aplikovaní nápravných doporučení by takýto strategický krok mohol 

z dlhodobého časového hľadiska poškodiť stabilitu systému. 

Dôležité je poznamenať, že vzhľadom k opytovacej povahe dotazníku, existuje v tejto práci 

riziko získania skreslených údajov. Model sa spolieha na pravdivé odpovede respondentov, 

ktoré môžu vážne ovplyvniť konečnú výpovednú hodnotu merania. Avšak veľkou výhodou 

zozbieraných dát je diverzita respondentov naprieč procesom schvaľovania návrhu na zmenu. 

Najviac respondentov patrí do oddelenia konštrukcie a technickej podpory. Títo členovia 

procesu sú zodpovední za prvotnú analýzu návrhu a za odborný dozor nad vývojom celého 

návrhu, od jeho prijatia až po vydanie novej dokumentácie.  
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5.2.1 Rozvíjanie potenciálu reagovať 

Výsledky hodnotenia troch otázok sú prijateľné, zatiaľ čo druhá polovica otázok je vnímaná 

neuspokojivo. Respondenti vnímajú pozitívne internú smernicu zmenového procesu, ako 

podklad k reagovaniu ak je to požadované, dokážu si zaistiť informácie potrebné k vykonaniu 

svojej činnosti a dokážu vhodne reagovať pri situáciách, ktoré nie sú popísané internými 

dokumentmi. V oblasti otázok ktoré boli hodnotené neuspokojivo sa môžu využiť nasledujúce 

odporúčania: 

• Respondenti hodnotia komunikáciu medzi členmi zmenového procesu ako neefektívnu 

a vnímajú určité zdržania v komunikácii. Takéto situácie môžu nepriaznivo ovplyvniť 

proces schvaľovania návrhu na zmenu z hľadiska jeho dopadu – v extrémnych 

prípadoch, môžu zdržania v komunikácii vyústiť do nedodržania termínov implementácie 

zmeny, čo môže ohroziť dodávku výsledného produktu zákazníkovi. Dôležité je prvotne 

vyhodnotiť najlepší spôsob komunikácie pre danú situáciu, v ktorej je komunikácia 

vnímaná ako neefektívna. Pokiaľ situácia vyžaduje predávanie veľkého množstva 

dôležitých technických dát, e-mailová forma komunikácie je vhodnejšia ako osobné 

stretnutia členov procesu. Ak je požadovaná diskusia viacerých oddelení podieľajúcich 

sa na riešení problému, vhodnejšou formou je osobné stretnutie členov, kde dochádza 

k rýchlej výmene názorov. 

• Respondenti vnímajú zmenový proces ako málo efektívny z pohľadu generovania 

nadbytočnej činnosti, ktorá im zaberá inak využiteľný čas a prostriedky. V tomto prípade 

je potrebné definovať aké procesy sú nevyhnutné z hľadiska schválenia návrhu na 

zmenu a ktoré môžu byť eliminované. Táto otázka súvisí aj s kapacitami a prostriedkami, 

ktoré majú členovia zmenového procesu k dispozícii. Ak má mať spoločnosť potenciál 

reagovať, je potrebné aby mali členovia procesu k dispozícii zdroje a čas a využívali ich 

k rýchlym a efektívnym odpovediam. 

• Respondenti hodnotia poskytovanie vstupov do zmenového procesu z časového 

hľadiska ako neuspokojivý. Pri analýze tejto otázky je vidieť prepojenie neefektívnej 

komunikácie medzi členmi a ich neskorým poskytovaním vstupov do procesu. Nakoľko 

potenciál procesu reagovať závisí od spolupráce členov medzi sebou, je podstatné aby 

mali členovia procesu k dispozícii dáta, z ktorých čerpajú a na základe ktorých činia 

svoje rozhodnutia. Tak ako už bolo spomenuté, v extrémnych prípadoch môžu zdržania 

v komunikácii vyústiť do nedodržania termínov implementácie zmeny, a to platí aj pri 

nepodávaní vstupov do procesu v jasne danom a dohľadateľnom časovom intervale. 

Ako zlepšenie môže byť napríklad vyvinutý mechanizmus pripomienkového 

upozorňovania členov procesu s výzvou k poskytnutiu požadovaných vstupov. 
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5.2.2 Rozvíjanie potenciálu monitorovať 

Výsledky hodnotenia takmer všetkých otázok adresovaných k potenciálu monitorovať sú 

uspokojivé. Tento výsledok môže evokovať, že je menej naliehavé zaoberať sa nimi. Každá 

organizácia by si však mala uvedomiť, že bezpečnosť je „dynamická udalosť“. To znamená, 

že prijateľný výsledok hodnotenia sa neuskutoční sám, ale len kvôli osobitnému úsiliu, ktoré 

sa musí udržať. Je rovnako dôležité venovať pozornosť a podporovať to, čo organizácia robí 

dobre, tak isto ako zdokonaľovať to, čo je nedostačujúce [14]. Tento princíp vychádza 

z pohľadu na bezpečnosť „Safety-II“.  

• V prípade analýzy potenciálu monitorovať by sa mala organizácia zamerať na udržanie 

procesov v prevádzke tak, ako ich definuje smernica a naďalej udržiavať databázu 

interného systému ako aktualizovanú a poskytujúcu tak ako súčasné, tak i historické 

dáta, keďže databáza slúži ako zdroj k vykonávaniu všetkých činností v rámci procesu 

schvaľovania návrhu na zmenu. Prepojenie udržiavanej databázy a využívania dát 

k definovaniu komerčného dopadu je jednoznačné, a preto ako sa očakávalo, 

hodnotenie otázky využívania dát z interného systému pri ocenení finančného dopadu 

zmeny je zhodné s hodnotením otázky ohľadom databázy interného systému. 

• K otázke o schopnosti včasného odhalenia potenciálnych indikátorov vedúcich 

k internému neschváleniu návrhu na zmenu respondenti vyjadrili svoj súhlas 

s tvrdením. Zaujímavým rozvinutím potenciálu monitorovať v tejto oblasti by bolo 

vytvorenie databázy takýchto indikátorov, za účelom definovania ukazovateľov ktoré 

by mohli ovplyvniť výkonnosť procesu v budúcnosti. 

• Pre potenciál monitorovať je podstatná analýza sledovaných dát v rámci procesu 

schválenia návrhu na zmenu. Tá prebieha na každom zasadaní CAB komisie, kde sú 

vstupy členom zmenového procesu spoločne prehodnocované a respondenti hodnotia 

toto tvrdenie svojim úplným súhlasom. 

• Respondenti vnímajú kontrolu implementácie zmenového procesu ako primeranú. 

Rozvoj potenciálu monitorovať v kontrolovaní dodržiavania LT a sledovania 

implementácie môže byť predstavený vytvorením mechanizmu pravidelného hlásenia 

stavu návrhov na zmenu a ich postupným vývojom skrz zmenový proces. Spoločnosť, 

kde bol model aplikovaný, takýto mechanizmus sledovania implementácie má, avšak 

jeho funkcionalita nie je zatiaľ na požadovanej úrovni a preto hodnotenie členov 

procesu odpovedá primeranému výsledku. Je možné predpokladať, že po dosiahnutí 

požadovaného stavu mechanizmu sa výsledok hodnotenia zlepší. 
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5.2.3 Rozvíjanie potenciálu učiť sa 

Výsledky hodnotenia dvoch otázok sú uspokojivé, štyroch otázok prijateľné a jedna otázka je 

zodpovedná úplne nespokojne. V prípade otázky skúmajúcej komunikáciu medzi členmi je 

zásadný rozdiel medzi jej položením pre potenciál reagovať a pre potenciál učiť sa. Zatiaľ čo 

pre potenciál reagovať je komunikácia použitá ako nástroj riadenia funkcie, pre potenciál učiť 

sa predstavuje komunikácia zdroj spotrebovaný činnosťou funkcie. Respondenti vyjadrujú 

súhlas s tvrdením, že si medzi sebou vymieňajú informácie. Na základe tejto výmeny sú 

členovia schvaľovacieho procesu schopní poučiť sa zo skúseností s procesom, najmä naučiť 

sa správne vyhodnotiť z ktorých skúseností je potrebné učiť sa. 

• Respondenti hodnotia úplným nesúhlasom tvrdenie, že sú na zmenový proces školení. 

Školenie procesu prebieha samoštúdiom internej smernice zmenového procesu pri 

vstupe do zamestnania a nadriadený zamestnanec má povinnosť novému 

zamestnancovi vysvetliť priebeh zmenového procesu, prípadne určiť služobne 

staršieho zamestnanca, ktorý mu bude mentorom pri integrovaní sa do procesu. 

V spoločnosti, kde bol model RAG aplikovaný, je vnímaná potreba zavedenia nového 

systému školení zamestnancov na zmenový proces, avšak nie je prioritou. Jednou 

z možností rozvinutia potenciálu učiť sa môže byť vypracovanie podporných 

interaktívnych materiálov objasňujúcich proces schvaľovania návrhu na zmenu, 

prípadne vypracovanie sady prednášok skúseným konfiguračným manažérom, ktoré 

budú prispôsobované zmenám procesu v priebehu času a prednášané v rámci 

semináru alebo webináru, napríklad každého pol roka. 

• Uspokojivo bolo ohodnotené tvrdenie že členovia zmenového procesu rozumejú 

procesu. Keďže je chápanie procesu podmienkou pre spustenie funkcie učiť sa, je 

potrebné aby členovia procesu rozumeli. Pochopenie procesu môže byť podporené, 

ako už bolo navrhnuté v predchádzajúcej časti textu, opakujúcimi sa školeniami formou 

semináru alebo webináru. 

• Respondenti prijateľne hodnotia prehodnocovanie a zapracovávanie návrhov na 

úpravu zmenového procesu. Reprezentuje sa tým schopnosť procesu prispôsobovať 

sa a správne vyhodnotiť situácie, z ktorých je možné učiť sa. Pozitívnejšie vnímajú 

respondenti predstavenie každej úpravy zmenového procesu. Momentálne je systém 

oboznamovania zmien v spoločnosti nastavený na veľmi dobrej úrovni a každý 

zamestnanec prichádzajúci do kontaktu so zmenovým procesom musí odsúhlasiť 

v internom systéme oboznámenie sa so zmenou internej dokumentácie, ak dôjde k jej 

úprave. 
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• Prijateľným hodnotením vyjadrili respondenti súhlas s ich schopnosťou získavať 

informácie, ktoré vyžadujú v internom systéme a rovnako ohodnotili ich ochotu riešiť 

prípadnú nefunkčnosť interného systému. Motiváciou pre riešenie funkcionality 

interného systému je spojenie s rozvíjaním potenciálu reagovať, kedy je požadované 

zefektívniť proces a predísť zbytočnému generovaniu nadbytočnej práce členom 

procesu – ako je napríklad problém s nefunkčnosťou a neschopnosťou získať si 

informácie v internom systéme. V rámci rozvíjania potenciálu učiť sa by malo byť 

organizačnou snahou zabezpečiť členom procesu kvalitný interný systém, z ktorého 

môžu čerpať poklady k učeniu sa.  

5.2.4 Rozvíjanie potenciálu predvídať  

Výsledky hodnotenia dvoch otázok sú uspokojivé, ďalšie dve sú hodnotené prijateľne a dve sú 

vnímané neuspokojivo. Potenciál predvídať často nie je priamo ovplyvniteľný členmi 

zmenového procesu, keďže za plánovanie a rozhodovanie súvisiace s týmto potenciálom je 

zodpovedný vyšší manažment spoločnosti. Otázky modelu pre potenciál predvídať boli 

formulované tak, aby ukázali mieru vnímania možných hrozieb a príležitostí, ktoré sú rozšírené 

medzi členmi zmenového procesu a všetkými zamestnancami spoločnosti.  

• Respondenti hodnotili uspokojivo ich schopnosť vyhľadať pomoc v prípade, ak nevedia 

postupovať ďalej vo svojej činnosti. Potvrdil sa tým predpoklad, že znalosť postupov 

ovplyvňuje každý z potenciálov a tok informácií a povedomie o rizikách je dôležitou 

súčasťou organizačnej kultúry spoločnosti. 

• Je podstatné aby si zamestnanci uvedomovali, aký môže mať budúci vývoj situácie na  

nich vplyv. Otázkou je, či skutočne vnímajú riziká a príležitosti ktoré existujú 

v organizácii. Respondenti ohodnotili súhlasom tvrdenie, že výmena členov 

zmenového procesu nepredstavuje dlhodobú hrozbu chodu schvaľovania návrhov na 

zmenu. 

• Respondenti vnímajú neuspokojivo dostatočné upravovanie kapacít na základe 

pravidelného monitorovania objemu zmien. Otázka prideľovania kapacít je 

komplexným problémom, pretože má mnoho premenných, ktoré pri plánovaní kapacít 

nie sú známe. V rámci rozvíjania potenciálu predvídať by mal vyšší manažment 

spoločnosti zamerať svoju činnosť na predvídanie toho, čo môže a nemusí nastať 

v dlhodobom horizonte a čo ovplyvní spoločnosť a ich členov, aby samotní členovia nie 

len zmenového procesu vedeli, čo očakávať. Tomu by mali byť prispôsobované 

dlhodobé strategické plány jednotlivých programov/projektov v spoločnosti. 
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Respondenti však hodnotia vnímanie prínosov strategických plánov rovnako 

neuspokojivo. 

• Respondenti vnímajú prijateľne pripravenosť systému prispôsobiť svoju činnosť pri 

zmene objemu prichádzajúcich zmien. Tu je vidieť prepojenie potenciálu predvídať 

s potenciálom reagovať, keďže spoločnosť ktorá pozná alebo vie odhadnúť čo sa stane 

pred tým než sa tak stane, je pripravená reagovať presne vtedy, keď takáto potreba 

vznikne.  

• Respondenti vnímajú prijateľne pravidelné kontrolovanie vnútorných procesov 

schvaľovania návrhov na zmenu. Na základe pravidelnej kontroly je možné včasne 

poukázať a odhaliť hrozby a príležitosti systému čo v konečnom výsledku posilní 

samotný proces ale aj spoločnosť ako celok. 

5.2.5 Zhrnutie analýzy výsledkov 

Na základe vykonanej analýzy rozvíjania potenciálov je možné usúdiť, že každý z potenciálov 

ponúka priestor pre svoj rozvoj. Podstatné však je, ako organizácia vníma potreby tohto 

rozvoja a či má k nemu voľné prostriedky. V rámci úpravy procesov a riadenia bezpečnostných 

rizík je základom stanovenie pravidiel, následné riadenie problematiky a jej overenie. Analýza 

použitého modelu RAG preukázala, že jednotlivé potenciály procesu zmenového riadenia sú 

na sebe závislé a celková miera odolnosti spoločnosti závisí na váhe, akú jej organizácia 

prisúdi. 

Prínosom použitia navrhnutého modelu RAG je vytvorenie profilu zmenového procesu 

spoločnosti za pomoci detailného rozboru funkčných väzieb jeho procesov. Analýzou 

výsledkov hodnotení respondentov zúčastňujúcich sa zmenového procesu v spoločnosti sa 

preukázalo, že systém je schopný upravovať svoje správanie pri zmene podmienok prevádzky 

a v istých oblastiach vie reagovať v prípade potreby, no v oblasti schopnosti učenia sa sú 

vidieť jasné nedostatky.  

Vypracovaním obrazu fungovania vzťahov v rámci procesu sa poukázalo na dôležitosť 

komunikácie a podstatu zrozumiteľnosti procesu. Jednotlivci zúčastňujúci sa na procese 

prispievajú k celkovej organizačnej odolnosti a preto je podstatné aby procesu rozumeli. Určitý 

stupeň povedomia o bezpečnosti celého procesu je možné presadzovať predovšetkým 

školeniami. Jednotlivé skúsenosti a informácie sa musia dostať k tým zamestnancom, ktorých 

sa bezprostredne týkajú. Výsledkom v ideálnom prípade je, že takýmto spôsobom členovia 

procesu získavajú potrebné aktuálne informácie, a zároveň zvyšujú svoju odbornú znalosť 

procesu. 
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„Resilience engineering“ chápe prispôsobenie teoretických postupov v reálnej prevádzke 

systému ako nutnosť k zaisteniu funkcie systému. Analýza výsledkov použitého RAG modelu 

preukázala, že členovia procesu vnímajú uplatnenie teoretických postupov v reálnej 

prevádzke ako dostatočný. To však neznamená, že by sa interné dokumenty nemali ďalej 

prispôsobovať aktuálnym potrebám. Snahou vlastníka zmenového procesu v spoločnosti by 

malo byť udržať rozdiel medzi internou dokumentáciou popisujúcou zmenový proces a reálnou 

prevádzkou čo najnižší. 

Z analýzy ďalej vyplýva, že v oblasti zberu dát a ich kontrolovaní si spoločnosť udržuje 

dôkladné záznamy a schopnosť systému monitorovať je na vysokej úrovni. Archivácia dát, ich 

aktuálnosť a analýza patria k nástrojom riadenia bezpečnosti. Z výsledkov vyplýva, že 

spoločnosť má zriadenú prehľadnú databázu v internom systéme, kde sa dáta spracovávajú 

a sú jednoducho dohľadateľné. 

5.3 Odporúčaný postup využitia RAG 

Autorom diplomovej práce odporúčaný postup pre overenie možnosti využitia metódy 

Resilience Assessment Grid v spoločnostiach, ktoré sú komplexnými socio-technickými 

systémami je nasledovný: 

1. Nájdenie motivácie k potrebe skúmania miery odolnosti správania spoločnosti. S tým 

súvisí zabezpečenie podpory manažmentu spoločnosti a definovanie jasných cieľov 

smerovania organizácie. 

2. Vytvorenie systémového modelu FRAM za účelom prehĺbenia znalosti fungovania 

procesov vnútri organizácie (podľa potreby a zamerania skúmania metódy RAG je 

možné zamerať sa na vybraný konkrétny proces, ktorý je riadený v spoločnosti, tak ako 

to bolo predmetom tejto diplomovej práce)  

3. Vytvorenie diagnostických otázok pre danú spoločnosť. Definovanie problémov (ak sú 

známe) a ich inkorporácia do sady otázok. Zvolenie metódy hodnotenia odpovedí 

respondentov. 

4. Definícia konkrétnych vzájomných závislostí potenciálov, na základe vytvorenia 

diagnostických otázok modelu RAG. 

5. Aplikácia modelu RAG respondentom prijateľnou formou (napríklad skrz vyplnenie 

online dotazníku, tak ako bol RAG použitý v tejto diplomovej práci) 

6. Vyhodnotenie aplikácie RAG a vyvodenie doporučení. 

7. Opakovane použiť model RAG, za účelom sledovania progresu výkonu spoločnosti 

vzhľadom k jej potenciálu byť odolnou. 
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8. Pre grafické znázornenie modelovaného procesu je možné vytvoriť BPMN model 

procesu fungovania spoločnosti, ktorý bude čerpať poznatky nadobudnuté 

z aplikovania modelu RAG, keďže jeho prvotné použitie by malo vytvoriť profil 

organizácie. 

Popísaný postup vyplýva z použitých postupov pri tvorbe tejto diplomovej práce, ktorá 

overovala aplikáciu metódy merania odolnosti potenciálov, v prostredí konkrétneho výrobcu 

lietadlovej techniky.  
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6 Záver 

Prístup k bezpečnosti sa neustále vyvíja a s ním aj metódy riadenia bezpečnosti. 

Bezpečnostné metódy sa doteraz vo veľkej miere zameriavali na výkonnosť v oblasti 

individuálnej bezpečnosti s minimálnym ohľadom na širší kontext celého systému leteckej 

dopravy. Koncept „Safety-I“ predpokladá, že ľudský činiteľ je zdrojom chýb, nevnímajúc 

jedinečnosť schopností ľudí samostatného premýšľania v reálnom čase. V komplexných 

socio-technických systémoch existuje mnoho silných interakcií medzi ľudskými, technickými, 

organizačnými či procesnými aspektmi. V každodennej prevádzke je potrebné prispôsobovať 

ľudské správanie k variabilite daných situácií.  

 „Resilience engineering“ sa snaží posliniť fungovanie systému tak, aby sa vedel prispôsobiť 

aktuálnym podmienkam a pri tom zachoval nenarušene, prípadne s malými odchýlkami svoj 

chod. Systém podľa konceptu „Safety-II“ je odolný, pokiaľ si zachová požadované vlastnosti 

v prípade výskytu očakávaných či neočakávaných udalostí. Chápanie procesov a vzťahov 

medzi jednotlivými komponentami systému dopomáha k správne nastavenému systému 

hodnotenia bezpečnosti celej organizácie. 

Pokiaľ sa budú jednotlivé spoločnosti v oblasti riadenia bezpečnosti zameriavať len na 

vysvetlenie a pochopenie procesov, ktoré viedli k nežiadúcim stavom a vyústili do konkrétnych 

hrozieb chodu systému, strácajú predpoklad byť odolnými a schopnosť pružne odpovedať na 

nové, doposiaľ neprejavené hrozby, či príležitosti.  

Metóda RAG je nástrojom k hodnoteniu potenciálov systému vykazovať odolné správanie. 

Dáva dôraz viac na opis potenciálov z hľadiska vzájomných vzťahov základných funkcií 

systému, než na samostatné celkové schopnosti systému. Pre každú jednotlivú funkciu je 

možné vyvinúť a vyhodnotiť prostriedky na vykonanie požadovanej zmeny z hľadiska 

nákladov, rizík, vynaložených prostriedkov, atď., a to na základe realizovanej analýzy 

výsledkov použitého modelu RAG. Zmena by ale mala byť podporená vyšším manažmentom 

spoločnosti, aby došlo k napredovaniu spoločnosti v oblasti vykazovania odolného správania. 

Tvorba modelu RAG je podporená vytvorením systémového modelu FRAM, s účelom vnímať 

situáciu a procesy v systematických súvislostiach. Pomocou použitia metódy FRAM sa 

priblížilo chápanie fungovania modelu na základe popisu funkčných väzieb vnútri modelu. 

Ak je systém schopný reagovať, je možné predpokladať že ustojí menšie aj väčšie turbulencie. 

Potenciál systému reagovať závisí na jeho schopnosti včas a presne porozumieť skutočným 

hrozbám a príležitostiam. To ako systém reaguje, závisí aj na jeho predchádzajúcich 
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skúsenostiach, čiže na jeho schopnosti učiť sa. Potenciál reagovať úzko súvisí aj s 

potenciálom monitorovať, keďže na základe sledovania prevádzkového prostredia a detekcie 

možných hrozieb a potenciálnych príležitostí je možné odhaliť, ktoré situácie vyústia do 

potreby reagovať. Zatiaľ čo potenciál monitorovať je o sledovaní každodenného diania vnútri 

a okolo samotnej organizácie, potenciál predvídať je o odhadnutí budúceho deja a predvídaní, 

ktoré situácie môžu vyústiť do potenciálnych hrozieb alebo viesť k úspechu. Potenciál 

predvídať súvisí aj s potenciálom reagovať, pretože ak má systém schopnosť predvídať, vie 

včasne odpovedať na situácie ktoré ešte nenastali, ale môžu potenciálne nastať. 

Vytvorenie špecifického modelu RAG je závislé na stupni odborných znalostí tvorcu modelu. 

Postup zostavenia modelu nie je exaktný a vo veľkej miere závisí na analytických 

schopnostiach tvorcu – to znamená že môže byť ovplyvnený jeho subjektívnym pohľadom 

alebo nadobudnutými skúsenosťami. Ďalšou limitáciou je závislosť modelu na pravdivých 

odpovediach respondentov a riziko skresleného celkového výsledku pri menšom počte 

opýtaných respondentov. 

Model RAG je navrhnutý s ohľadom na jeho opakované použitie, aby sa mohol sledovať vývoj 

systému s určitým časovým odstupom a zhodnotenie pozície organizácie so zreteľom na jej 

smerovanie a dosiahnutie požadovaných cieľov, ak boli vytýčené. V rámci diplomovej práce 

bol model aplikovaný len jedenkrát a prínosom použitia navrhnutého modelu RAG je 

vytvorenie profilu zmenového procesu spoločnosti a zaznamenanie súčasného stavu štyroch 

potenciálov procesu.  

Táto práca poskytuje podklady k ďalšiemu rozvoju metódy RAG a môže poslúžiť ako materiál 

k rozšíreniu znalostí v oblasti riadenia bezpečnosti. Model RAG v tejto práci bol vytvorený pre 

konkrétneho výrobcu lietadlovej techniky a spôsob, akým riadi zmenový proces nie je 

univerzálny pre každú spoločnosť. Výsledky analýzy a navrhnuté odporúčania môžu byť 

inšpiráciou pre výrobné podniky, ktoré chcú zefektívniť proces zmenového riadenia a 

schvaľovania návrhov na zmenu.    
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