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IDENTIFIKÁCIA RIZÍK 
PROSTREDNÍCTVOM ANALÝZY 
STROMU PORÚCH  
 
RISK IDENTIFICATION THROUGH FAULT TREE ANALYSIS 
 
Nikola Chovančíková1 
 
Nikola Chovančíková pôsobí ako interná doktorandka na Katedre technických vied 
a informatiky, ktorá má svoje pôsobisko na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej 
univerzity v Žiline. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje problematike kritickej infraštruktúry 
a odolnosti prvkov kritickej infraštruktúry.  
 
Nikola Chovančíková works as an internal doctoral student at the Department of Technical 
Sciences and Informatics, which has her position at the Faculty of Security Engineering of the 
University of Žilina. In her dissertation she deals with the issue of critical infrastructure and 
the resilience of elements of critical infrastructure. 
 

Abstract 
Critical infrastructure (next CI) is a set of elements that are interconnected by 
interconnections. Therefore, it is necessary within the CI elements to focus their attention on 
the timely identification of adverse events that could affect the functioning of the element and 
thus the entire system to which the element is connected. A practical method for detecting the 
causes of an adverse event is the Fault Tree Analysis (next FTA). FTA is mostly applied when 
examining complex systems and detecting errors in processes. By early identification of 
errors, the CI element can prevent a possible failure of basic functions (Wang, 2018). 
Key words: critical infrastructure, critical infrastructure element, fault tree analysis 
 
Abstrakt 
Kritická infraštruktúra (ďalej KI) predstavuje množinu prvkov, ktoré sú medzi sebou 
poprepájané vzájomnými väzbami. Preto je potrebné v rámci prvkov KI sústrediť svoju 
pozornosť na včasnú identifikáciu nežiadúcich udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie 
prvku, a tým aj celého systému, s ktorým je prvok prepojený. Praktickou metódou na 
odhalenie príčin vzniku nežiadúcej udalosti je analýza stromu porúch (ďalej FTA). FTA je 
aplikovaná väčšinou pri skúmaní zložitých systémov a odhaľovaní chýb v procesoch. 
Včasným identifikovaním chýb dokáže prvok KI predchádzať možnému zlyhaniu základných 
funkcií (Wang, 2018). 
Kľúčové slová: kritická infraštruktúra, prvok kritickej infraštruktúry, analýza stromu porúch 
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E-mail: nikola.chovancikova@fbi.uniza.sk 



Vol. 8 (2), pp. 23-29 

 

24   http://www.mladaveda.sk 

 

Úvod 
Kritická infraštruktúra predstavuje množinu prvkov, ktoré sú medzi sebou poprepájané 
vzájomnými väzbami. Súčasťou kritickej infraštruktúry sú prvky, ktoré sa nachádzajú 
v rôznych oblastiach, napr. v doprave, elektroenergetike, telekomunikáciách, zdravotníctve. 
Prvkom kritickej infraštruktúry sa rozumie na základe zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej 
infraštruktúre „inžinierska stavba alebo služba vo verejnom záujme a informačný systém 
v sektore, ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových a prierezových kritérií 
zavážané nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, 
a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, 
majetku, ako aj životného prostredia.“ Preto je potrebné v rámci prvkov KI sústrediť svoju 
pozornosť na včasnú identifikáciu príčin, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie prvku a tým aj 
celého systému s ktorým je prvok prepojený. Praktickou metódou na odhalenie príčin vzniku 
nežiadúcej udalosti je analýza stromu porúch. Analýza stromu porúch býva aplikovaná 
v zložitých systémoch a pri odhaľovaní chýb v procesoch, ktoré prebiehajú v skúmanom 
prvku. FTA vo svojich procesoch využíva grafický model vo forme vetvových diagramov 
(Geum, Seol, Lee, Park, 2009). Analýzu stromu porúch je možné považovať za efektívnu 
metódu, ktorá môžu byť aplikovaná i v rámci prvkov kritickej infraštruktúry. Cieľom 
príspevku je priblížiť proces spracovania analýzy stromu porúch a jej následnej aplikácií na 
potenciálny prvok KI.  
 
Materiál a metódy výskumu 

Analýza stromu porúch sa v iných literárnych zdrojoch vyskytuje pod názvom analýza 
poruchových stavov alebo pod skratkou FTA, ktorý vychádza z anglického názvu Fault Tree 
Analysis. Metóda je aplikovateľná pri skúmaní spoľahlivosti zložitých systémov a odhaľovaní 
chýb v procesoch a využíva grafický model vo forme vetvových diagramov. Diagramy 
umožňujú systematické zobrazenie jednotlivých negatívnych udalostí až po vrcholovú 
udalosť, ktorá môže nastať (Štetinová). Celý postup analýzy stromu porúch sa skladá z piatich 
krokov, ktoré na seba nadväzujú:  

1. Veľmi dôležitým prvým krokom pri metóda FTA je presné určenie vrcholovej 
udalosti, ktorá má byť analyzovaná. Môže to byť konkrétna porucha alebo širší 
dôsledok tejto poruchy. Ak sú analyzované dôsledky udalosti, mal by strom porúch 
obsahovať aj časť, ktorá sa vzťahuje k zmierneniu vlastnej poruchy, t.j. dôsledkov.  

2. Smerom od vrcholovej udalosti sú identifikované možné príčiny alebo spôsoby 
poruchových stavov vedúcich k identifikovanej udalosti. Tu sa vykonáva napríklad 
vyhľadávanie spôsobov porúch jednotlivých komponentov.  

3. Pre každý z nájdených poruchových stavov sa hľadajú jeho bezprostredné príčiny.  
4. Postupná identifikácia porúch nežiaducej prevádzky systému pokračuje na ďalšie 

nižšie úrovne systému. Udalosť, ktorá sa nachádza na najnižšej úrovni sa označuje ako 
základná udalosť. Identifikácia „reťazových“ porúch v prevádzke vedie k vrcholovej 
udalosti.  

5. Ak je možné k základným udalostiam priradiť pravdepodobnosť vzniku, je možné 
vypočítať pravdepodobnosť vrcholovej udalosti. Aby bola kvantifikácia jednotlivých 
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udalostí platná, je potrebné preukázať, že vstupné udalosti na každej úrovni sú nutné 
a postačujúce na vytvorenie výstupnej udalosti, inak nie je možné pravdepodobnostnú 
analýzu vykonať (Hudáková, Buganová, Míka, 2013), (Xing, Amari, 2008). 

FTA umožňuje vykonanie kvalitatívnej aj kvantitatívnej analýzy. Ako prvá sa vykonáva 
kvalitatívna analýza. Jej význam spočíva v preskúmaní štruktúry stromu porúch 
a jednoznačnom pochopení bezprostredných príčin, ktoré môžu spôsobiť poruchu celého 
systému (Strelcová, Hudáková, Buganová, 2012). Vrátane tohto postupu sa uplatní metóda 
kritických rezov. Kritickým rezom stromu poruchových stavov sa rozumie taká konečná 
množina základných a ďalej nerozvíjaných a inde analyzovaných udalostí (elementárne 
udalosti), ktoré ak nastanú súčasne, vedie to k vzniku vrcholovej udalosti (Vintr, 2015). 
Praktický príklad kvalitatívnej analýzy je možné vidieť na obr. 1.  

Prevádzková chyba 

Zlyhanie záložných zdrojov napájania Poškodenie prvkov prenosovej sústavy 

Prerušenie prenosu 
elektrickej energie 

Terorizmus Sabotáž vykonaná 
zamestnancom 

Zemetrasenie 

 
Obr. 1 - Kvalitatívna analýza 

 Zdroj: autor 

Kvantitatívna analýza spočíva v pridelení hodnôt pravdepodobnosti jednotlivým udalostiam, 
ktoré boli identifikované v rámci kvalitatívnej analýzy. Pri kvantitatívnej analýze je možné 
tiež použiť metódu kritických rezov, na základe ktorej sa určí pravdepodobnosť a frekvencie 
vrcholovej udalosti. Metódu je možné aplikovať na kvantitatívnu analýzu akéhokoľvek 
veľkého stromu porúch. Alternatívou je použitie prístupu hradlo za hradlom (Strelcová, 
Hudáková, Buganová, 2012), (Kabir, 2018). 

Hradlo „A“ 

Hradlo „A“ (hradlo AND GATE) sa využíva v takom prípade vetvenia udalostí, kedy platí, že 
udalosť na výstupe nastane iba vtedy, keď súčasne nastanú všetky udalosti na vstupe. Jedná sa 
o logický súčin pravdepodobnosti výskytu jednotlivých vzájomne závislých udalostí. 
Konečnú pravdepodobnosť výskytu udalostí na výstupe z hradla „A“ je možné pre prípad 
nezávislosti vstupujúcich udalostí vyjadriť nasledujúcim vzťahom:  

       (1) 

kde:  

P“A“- pravdepodobnosť výskytu udalostí na výstupe z hradla „A“, 

Bi – udalosť vstupujúca do hradla „A“, 

P(Bi) – pravdepodobnosť výskytu udalostí vstupujúcich do hradla „A“. 
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Vzhľadom k tomu, že jednotlivé pravdepodobnosti sú vyjadrené hodnotami v rozmedzí (0,1), 
možno z uvedeného vzťahu tvrdiť, že v prípade hradla „A“ je pravdepodobnosť udalosti na 
výstupe menšia alebo maximálne rovná pravdepodobnosti najmenej pravdepodobnej udalosti 
na vstupe (Sokoliová, 2014). Toto tvrdenie je možné zobraziť nasledovne:  

 
Z uvedené vzťahu vyplýva, že výskyt hradiel typu „A“ v strome porúch je z hľadiska 
pravdepodobnosti výskytu nežiaducej udalosti veľmi priaznivá.  

Hradlo „ALEBO“ 

Hradlo „ALEBO“ (hradlo OR GATE) sa používa v prípade vetvenia udalostí, kedy platí, že 
udalosť na výstupe nastane vtedy, keď nastane ktorákoľvek z udalostí na vstupe. Ide o logický 
súčet. Výslednú pravdepodobnosť výskytu udalostí na výstupe hradla „ALEBO“ možno pre 
prípad nezávislosti vstupujúcich udalostí vyjadriť nasledovným matematickým vzťahom 
(Sokoliová, 2014).:  

  
 (2) 

kde:  

P“ALEBO“ – pravdepodobnosť výskytu udalosti na výstupe z hradla „ALEBO“, 

Ci – udalosti vstupujúce do hradla „ALEBO“, 

P(Ci) – pravdepodobnosti výskytu udalosti vstupujúcich do hradla „ALEBO“. 

Prostredníctvom tohto vzťahu možno odvodiť, že v prípade hradla „ALEBO“ je 
pravdepodobnosť udalosti na výstupe vyššia alebo minimálne rovná pravdepodobnosti najviac 
pravdepodobnej udalosti na vstupe, teda:  

 
Z uvedenej nerovnosti je jasné, že prítomnosť hradiel typu „ALEBO“ v strome porúch je 
z hľadiska pravdepodobnosti výskytu nežiaducej udalosti nepriaznivá (Sokoliová, 2014). 

 

Výsledky aplikácie metódy FTA na potenciálny prvok KI  

Aplikácia metódy FTA bude vykonaná na dispečing, ktorý je súčasťou elektroenergetickej 
infraštruktúry v rámci Žilinského kraja, ktorý je možné považovať z hľadiska jeho 
významných funkcií za potenciálny prvok kritickej infraštruktúry, ktorého primárnou úlohou 
je distribúcia elektrickej energie. „TOP“ udalosťou, ku ktorej budeme hľadať možné príčiny 
bude samotné „Narušenie fungovania prvku“. Smerom od „TOP“ udalosti budú 
identifikované príčiny, ktoré môžu spôsobiť túto udalosť. Ako bolo spomenuté v predošlej 
časti príspevku, prvým krokom by malo byť zostrojenie kvalitatívnej analýzy FTA. 
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Obr. 2 - Aplikácia FTA na potenciálny prvok KI 
Zdroj: autor 

 

Zemetrasenie A1 0,002
Zlyhanie záložných zdrojov 
napájania 

A0 0,14 OR
Nedodržanie pracovných 
postupov

A2 0,096 OR Stres A4 0,058

Nedisciplinovanosť 
pracovníkov 

A5 0,04

Prevádzková chyba 
pracovníkov tretích strán 

A3 0,051 OR
Využitie neoverených 
spoločností 

A6 0,027

Neskúsení pracovníci A7 0,025

OR Technické zlyhania B0 0,06 OR
Úmyselné poškodenie 
dátového centra

B1 0,0347 OR
Získanie informácií o ochrane 
priestorov 

B3 0,015

Neoprávnený vstup do 
priestoru 

B4 0,02

Zlyhanie klimatizácie B2 0,0298 OR Porucha káblového kanálu B5 0,02
Požiar B6 0,01

Poškodenie časti prvku alebo 
jeho procesov 

C0 0,16 OR Terorizmus C1 0,021

Sabotáž vykonaná 
zamestnancom 

C2 0,0474 OR Masívne prepúšťanie C4 0,028

Znižovanie miezd C5 0,02

Kybernetický útok C3 0,1023 OR
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Z hľadiska rozsiahlosti táto časť bude vynechaná a bude vykonaná len kvantitatívna analýza. 
Pri kvantifikácií sa postupuje podľa vzorcov (1), (2), ktoré sú určené pre výpočet 
pravdepodobnosti jednotlivých hradiel. Pri zistení pravdepodobností vzniku jednotlivých 
identifikovaných príčin, získame vyčíslenie pravdepodobnosti vzniku zvolenej „TOP“ 
udalosti. Jednotlivé hodnoty pravdepodobnosti, ktoré sú uvedené na obr. 2, sú stanovené na 
základe vlastného uváženia. Konkrétne hodnoty pravdepodobností vzniku identifikovaných 
príčin hodnotenej spoločnosti nemôžu byť použité, pretože sa jedná o citlivé informácie. Na 
základe FTA analýzy je možné tvrdiť, že ak by nastala niektorá z identifikovaných príčin 
výsledná TOP udalosť, ktorou je „Narušenie fungovania prvku“, by mohla nastať 
s pravdepodobnosťou 0,329 (33%).  
 
Diskusia výsledkov 
Uvedené použitie metódy FTA na konkrétny referenčný objekt, ktorým bol potenciálny prvok 
kritickej infraštruktúry predstavuje hlavný výsledok výskumu. Výsledok aplikácie metódy 
FTA bol následne verifikovaný riadenými rozhovormi so zainteresovanými odborníkmi 
v praxi i s akademickými zamestnancami.  

Na základe rozhovorov sa dospelo k záveru, že má zmysel implementovať metódu 
FTA pri hľadaní príčin vzniku rôznych udalostí, na ktoré sú v rámci referenčného objektu 
spracovávané scenára vzniku nežiadúcich udalostí. Z výsledku testovania vznikol impulz na 
vypracovanie ďalších FTA aplikované na rôzne „TOP“ udalosti, ktoré sú pre zvolený 
referenčný objekt prínosné.  

Odborná prax vyžaduje hmatateľné kvantifikovateľné výsledky. V súčasnom svete, 
kedy sa nepretržite mení vnútorné i vonkajšie prostredie každej firmy je kľúčové pre niektoré 
teoreticky možné procesy vopred pripraviť scenáre ich identifikácie i s praktickým využitím 
metódy FTA, ktorá ponúka vizuálne a hlavne prehľadné výsledky zobrazené v stromových 
diagramoch.  
 
Záver 
Analýza stromu porúch (ďalej len FTA) je veľmi jednoduchou metódou, ktorej výsledky 
môžu byť vyjadrené kvalitatívne alebo kvantitatívne. FTA poskytuje prehľadné zobrazenie 
príčin, ktoré vedú k vzniku „TOP“ udalosti. Kvalitatívna analýza je vhodná pre jednoduché 
práce, napr. v semestrálnych prácach, kde sa nevyžaduje číselné vyjadrenie pravdepodobnosti 
vzniku príčin. V praxi sa skôr vyžaduje aplikácia kvantitatívnej analýzy, v rámci ktorej sú 
stanovené pravdepodobnosti vzniku jednotlivých príčin, ktoré sa v strome porúch nachádzajú. 
Aplikáciou analýzy FTA sme dosiahli identifikáciu príčin, ktoré by mohli viesť k stanovenej 
TOP udalosti, ktorým bolo narušenie fungovania prvku. Spracovaním analýzy sa dospelo 
k vyčísleniu pravdepodobnosti vzniku nežiadúcej udalosti, ktorá bola odhadnutá na 33%, 
kedy nastane akákoľvek udalosť na vstupe. Výsledok kvantitatívnej analýzy nie je relevantný, 
pretože hodnoty i možné príčiny boli stanovené na základe vlastného uváženia. Aby výsledok 
analýzy bol relevantný hodnoty pravdepodobnosti musia byť stanovené odborníkom z praxe, 
ktorý ma prehľad o jednotlivých procesoch i možných hrozbách pôsobiacich na potenciálny 
prvok KI.  
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