
Příloha 3: Seznam p ředdefinovaných p říčin 
 

poř. 
č. Definovaná p říčina 
1 absence organizačních předpisů 
2 absence plánování pracovních toků 
3 absence provádění kontroly automatiky a správnosti jejich výstupů 
4 absence přezkoumávání systému po zavedených nápravných opatřeních 
5 absence spoluúčasti zaměstnanců na řízení a dohledu 
6 absence/nepřístupnost pracovního postupu 
7 bolest, nepohodlí či nevhodné pracovní pozice pramenící z charakteru vykonávané práce 
8 dlouhodobé působení stresorů 
9 expozice záření 
10 expozice vibracím 
11 expozice zvýšené koncentraci nebezpečných chemických látek 
12 chyby ve výcvikovém programu 
13 konfliktní komunikace mezi nadřízeným a zaměstnancem 
14 konfliktní/protichůdné předepsané varianty řešení 
15 konfliktní/protichůdné příkazy různých nadřízených 
16 krátkodobé přetížení zaměstnance 
17 malé pravomoci středního managementu pro samostatné rozhodování 
18 nadměrný hluk na pracovišti 
19 náhlost výskytu problému - krátkodobé působení stresoru 
20 narušování/snižování pozornosti zaměstnance 
21 nedokonalé/nesrozumitelné havarijní postupy 
22 nedokonalý systém vyšetřování předchozích nežádoucích událostí a poučení se 
23 nedokonalý/nesrozumitelný organizační předpis 
24 nedokonalý/nesrozumitelný provozní předpis 
25 nedokonalý/nevhodný systém hodnocení splnění stanovených cílů 
26 nedokonalý/nevhodný systém řízení lidských zdrojů a péče o zaměstnance 
27 nedokonalý/nevhodný systém vyhodnocování efektivnosti provádění pracovních úkonů 
28 nedokonalý/nevhodný způsob vedení komunikace 

29 
nedostatečná kvalifikace, znalosti a osobnostní předpoklady zaměstnance k výkonu dané 
funkce 

30 nedostatečná sociální vybavenost pracoviště 
31 nedostatečná výměna vzduchu/ztížené dýchání 
32 nedostatečný/nevhodný systém havarijní připravenosti 
33 nedostatečné osvětlení pracoviště/pracovního místa 
34 nedostatečné věcné vybavení zaměstnanců (nástroje, pomůcky, OOPP) 
35 nedostatečné/nekvalitní vnější vstupní informace a údaje 
36 nedostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců 
37 nedostatečný rozsah a obsah výcviku/školení a periodicita přezkušování 
38 nedostatečný/nevhodný systém kontroly řízení 
39 nedostatečný/nevhodný systém motivace, odměňování a výhod 
40 nedostatečný/nevhodný systém řízení bezpečnosti a prevence rizik 
41 nedůvěra zaměstnanců k nadřízenému 
42 negativní motivace/existenční obavy zaměstnanců 
43 nepořádek na pracovišti 
44 nesoulad předepsaných postupů s požadavky pracovního/výrobního procesu 
45 nesoulad předepsaných postupů se skutečným způsobem výkonu práce 



46 nevhodné chování na pracovišti a nedostatek respektu mezi zaměstnanci 
47 nevhodné plánování způsobu a pořadí řešení úkolů 
48 nevhodné pracovní návyky 
49 nevhodné rozmístění zařízení 
50 nevhodně řešené dispozice, vybavenost a prostředí pracoviště 
51 nevhodně sestavený pracovní tým/konflikty mezi zaměstnanci 
52 nevhodné úkolování - přetěžování zaměstnanců 
53 nevhodný návrh/konstrukce klimatizace 
54 nevhodný návrh/konstrukce systému ovládání a řízení včetně sdělovačů a oznamovačů 
55 nevhodný návrh/konstrukce ovládaného/řízeného zařízení 
56 nevhodný systém tvorby a aktualizace provozních předpisů 
57 nevyhovující systém výcviku/školení 
58 nízká autorita nadřízeného 
59 nízká úroveň vzájemné spolupráce/kooperace zaměstnanců 
60 oslnění zaměstnance 
61 pasivní přístup managementu při řešení problematiky 
62 pracovní postup není aktualizován 
63 špatná komunikace a koordinace mezi pracovními skupinami, příp. i konflikty 
64 špatná komunikace a koordinace mezi různými úrovněmi řízení 
65 únava zaměstnance 
66 vědomé porušení stanoveného postupu nebo vykonání chybného úkonu 
67 vědomé překročení pravomocí zaměstnance 
68 výkyvy teplot /teplotní extrémy na pracovišti 
69 zaměstnanec neporozuměl zadání úkolu/pracovnímu postupu 
70 zraková zátěž 
71 zvýšená vlhkost na pracovišti/pracovním místě 
72 nesprávná metodika/instruktáž 
73 nevhodný/nedokonalý systém provádění oprav zařízení 
74 nevhodný/nedokonalý systém provádění kontrol 
75 zvýšená prašnost na pracovišti 

 
 


