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Úvod
Analýza kořenových příčin (RCA – Root Cause Analysis) se týká systematického procesu, při kterém
se identifikují faktory přispívající ke konkrétní události, která je předmětem zájmu (významné
události). Analýza RCA se provádí s porozuměním, že je zaměřena spíše na pochopení kořenových
příčin než na bezprostředně zřejmé symptomy událostí. Cílem analýzy RCA je odhalit kořenové
příčiny tak, aby buď možnost jejich výskytu, nebo jejich dopad, pokud se vyskytnou, mohly být
změněny.

Důležitou zvláštností, kterou je nutné si uvědomit, je, že se analýza RCA používá k analýze významné
události, která nastala, a tudíž se při ní analyzuje (aposteriorní) minulost. Znalosti o kořenových
příčinách minulých událostí však mohou vést k zásahům, které generují zlepšení v budoucnosti.

Tato mezinárodní norma je určena k tomu, aby ukazovala současnou osvědčenou praxi při provádění
analýzy RCA. Tato norma je svou povahou obecná, takže může dávat návod pro všechna průmyslová
odvětví a situace. Mohou existovat specifické normy pro určitá odvětví, ve kterých jsou uvedeny
preferované metodiky pro konkrétní aplikace. Jestliže jsou tyto normy v souladu s touto publikací,
budou tyto průmyslové normy obecně dostačující.

Tato norma je generická a není explicitně zaměřena na bezpečnost nebo vyšetřování nehod, třebaže
metody popsané v této normě mohou být k tomuto účelu použity.



1 Předmět normy
V této mezinárodní normě jsou popsány základní principy analýzy kořenových příčin (RCA) a jsou
v ní specifikovány kroky, které má proces analýzy RCA obsahovat.

V této normě je uvedena řada atributů pro techniky analýzy RCA, které pomáhají při volbě vhodné
techniky. Každá technika analýzy RCA je v ní popsána a jsou popsány její relativní silné stránky
a slabiny.

Analýza RCA se používá k analýze kořenových příčin významných událostí jak s pozitivními, tak
s negativními výstupy, ale nejběžněji se používá pro analýzu poruch a incidentů. Příčiny takových
událostí se mohou lišit svou povahou, včetně procesů a technik návrhu, organizačních charakteristik,
vlivu lidského činitele a vnějších událostí. Analýza RCA se může používat pro zkoumání příčin neshod
v systémech managementu kvality (i jiného managementu), jakož i pro analýzu poruch, například při
údržbě nebo zkoušení zařízení.

Analýza RCA se používá k analýze významných událostí, které nastaly, tudíž tato norma pokrývá
pouze aposteriorní analýzy. Připouští se, že některé techniky analýzy RCA mohou být při návrhu
a vývoji objektů a u kauzální analýzy během posuzování rizik použity s určitou adaptací proaktivně;
tato mezinárodní norma se však soustřeďuje na analýzy událostí, které již nastaly.

Záměrem této normy je popsat proces fungování analýzy RCA a vysvětlit techniky pro identifikování
kořenových příčin. Tyto techniky nejsou navrženy k tomu, aby určovaly zodpovědnost nebo
odpovědnost za škody, což je mimo rozsah platnosti této normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


