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ABSTRAKT 
Práca sa zaoberá implementáciou fuzzy do  hodnotenia a analyzovania bezpečnostných 
rizík. Poskytuje prehľad existujúcich postupov a stručný návrh nového prístupu. 
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ABSTRACT  
Work describes implementation of fuzzy logic into security risk analysis and risk 
evaluation. It contains review of current methods and brief draft of new approach. 
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1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE METÓDY ANALÝZY 
BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK 
 

Jednou zo základných úloh bezpečnostného manažmentu je predpovedanie 
rizika narušenia bezpečnostných systémov. K hodnoteniu bezpečnostných rizík 
existuje veľa prístupov. Ich rozmanitosť je daná predovšetkým rozmanitosťou 
bezpečnostných systémov, ktoré môžu klásť dôraz na  chránenie rozličných aktív, ako 
napríklad hmotný majetok, informácie, osoby a pod. Neexistuje žiadna univerzálna 
technika hodnotenia, ktorou by sa dali dosahovať najlepšie výsledky vo všetkých 
situáciách a pre všetky bezpečnostné systémy. 
 

Základné rozdelenie rozlišuje kvalitatívny a kvantitatívny prístup k analýze a 
hodnoteniu rizika. Vo všeobecnosti platí, že v súčasnosti sa používajú predovšetkým 
kvalitatívne metódy. Analýzy vykonávané kvalitatívnymi metódami sú subjektívne 
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priamo z ich podstaty, pretože rozhodnutia sú prijímané na základe subjektívneho 
posúdenia a jediný možný nástroj na ich objektivizáciu je použitie služieb kvalitných 
bezpečnostných expertov a najlepšie hneď niekoľkých, ktorí samostatne vypracujú 
takéto analýzy rizík.[4] Medzi výhody kvalitatívneho prístupu patrí predovšetkým 
jednoduchosť celého hodnotiaceho procesu, ale zostáva otázny zmysel vypracovávania 
subjektívnych analýz rizík na základe ktorých budú vypracovávané subjektívne 
bezpečnostné odporúčania, ktoré sa zavedú do praxe a overenie, či sa riziko po ich 
implementovaní dostatočne znížilo, bude zase predmetom subjektívneho posúdenia 
bezpečnostného experta. 
 

Druhý prístup je kvantitatívny, pri ktorom sú rozhodnutia prijímané na základe 
zložitých a komplexných výpočtov. Tieto metódy sú založené najmä na používaní 
rôznych štatistík, ktoré charakterizujú skúmané riziko. Kvantitatívne metódy vyzerajú 
vierohodnejšie ako kvalitatívne metódy, pretože jednotlivé výroky a tvrdenia sú 
číselne podložené. Pretože kvantitatívne metódy často vyčíslujú následky (finančné 
škody), ktoré by mohli byť spojené s aktiváciou rizika, sú príťažlivejšie pre finančných 
manažérov podniku, ktorí nie sú často ochotní vynakladať veľké finančné sumy na 
bezpečnosť bez toho, aby boli uzrozumení s konkrétnymi finančnými škodami, ktoré 
môžu nastať bez adekvátneho zabezpečenia. Nedostatok kvantitatívnych metód je ich 
vysoká náročnosť z hľadiska úplných a presných údajov, ktoré sú vyžadované pri 
výpočtoch. 
 
2. VLASTNOSTI FUZZY LOGIKY 
 

Fuzzy logika vychádza zo základného predpokladu, že ak zadefinujeme 
akúkoľvek lingvistickú premennú, tak medzi jednotlivými hodnotami, ktoré môže 
takáto premenná nadobúdať, neexistujú žiadne ostré hranice, pretože každej hodnote je 
priradená fuzzy množina namiesto exaktného intervalu alebo množiny. Napríklad, ak 
uvažuje lingvistickú premennú „bezpečnosť“, tak nie je možné presne vymedziť, kde 
je spodná hranica nákladov vynaložených na bezpečnostné opatrenia, ktoré už budú 
navodzovať subjektívny stav vysokej bezpečnosti, aj keď si vieme predstaviť, aké 
bezpečnostné opatrenia (s veľmi vysokými nákladmi) už určite navodzujú subjektívny 
stav vysokej bezpečnosti. A takisto sa vieme zhodnúť na tom, aké náklady a opatrenia 
sú naopak nepostačujúce a aké opatrenia sú najčastejšie používané v bezpečnostnej 
praxi. Bez stavania ostrých hraníc nie sme nikdy nútení odhadovať, ktorá hodnota 
danej lingvistickej premennej najviac vyhovuje momentálnemu stavu, pretože vždy 
existuje niekoľko hodnôt, ktoré stavu vyhovujú, aj keď vždy rozdielnou mierou 
(niektorým viac a iným menej). 
 

Fuzzy logika teda dokáže matematicky správne pracovať aj s pojmami, ktoré sú 
inak do určitej miery neurčité a nevyčísliteľné, ako napr. pojmy vysoká alebo nízka 
bezpečnosť. Bezpečnostný manažment, ako nový spôsob riadenia, by mal 
implementovať najmodernejšie vedecké metódy. Je to nielen výhodné, ale podľa 
môjho názoru aj nevyhnutné, pretože preberanie zaužívaných schém pre hodnotenie 
rizík z iných vedných odborov je pre prax bezpečnostného manažmentu nevhodné. 
Bezpečnostné riziká majú svoju špecifickú vlastnosť – ich význam je determinovaný 



83 

vykonávanými bezpečnostnými opatreniami a nie sú preto také nepredvídateľné ako 
niektoré ekonomické riziká (pohyb ceny akcií, kurzov mien a pod.). V princípe platí, 
že čím viac príležitosti poskytnem páchateľovi zlým návrhom bezpečnostného 
systému, tým väčšie je riziko, že páchateľ mi spôsobí ujmu.  
 

Použitie fuzzy logiky na hodnotenie rizika využíva základnú funkciu fuzzy 
logiky, ktorou je prevod vstupných údajov na výstupnú hodnotu. Táto funkcia je 
natoľko široká, že uplatnenie fuzzy logiky je možné v rôznych oblastiach inžinierstva, 
elektrotechniky a pri rozličných technických aplikáciách. V poslednej dobe sa začína 
používať fuzzy logika aj v ekonomike a manažérstve a vzniká nový typ manažmentu – 
manažment podľa fuzzy logiky. 
 

Potreba priradiť vstupným hodnotám výstupnú hodnotu exituje totiž takmer 
všade. V zásade platí, že podobný prevod sa dá vždy spraviť aj inými spôsobmi bez 
použitia fuzzy logiky, čo nepopieral ani tvorca fuzzy logiky Lofti Zadeh, ale použitie 
fuzzy logiky má niekoľko významných výhod.[2] 
 

Fuzzy logika má predovšetkým zabudovanú určitú toleranciu k nepresným 
informáciám, keďže nepoužíva presné zadefinovanie jednotlivých pojmov tak, ako sa 
to používa v bežnej matematickej logike.[1] 
 

Fuzzy logika je založená na prirodzenom jazyku a preto jej konceptuálna 
skladba je ľahko pochopiteľná. Základy fuzzy logiky vychádzajú zo základov ľudskej 
komunikácie.[3] 
 

Fuzzy logika zabraňuje vnášaniu zbytočných a diskutabilných detailov do 
rozhodovacích procesov a pritom znamená systematický, matematicky relevantný a 
transparentný spôsob prevodu vstupných údajov na výstupné hodnoty pre potreby 
najrôznejších rozhodovacích procesov. [5] 
 
3. ANALYZOVAIE RIZIKA S POUŽITÍM METÓD FUZZY LOGIKY 
 

Kvantitatívne metódy analyzovania rizík sú bežne používané vo finančnom 
manažmente. Použitie príslušných metód pre prax bezpečnostného manažmentu nie je 
ale možné. Dôvodom je, že samotné pojem riziko sa chápe v obidvoch typoch 
manažmentu mierne odlišne. Riziko sa chápe vo finančnom manažmente a 
finančníctve ako neistota ohľadom  budúcej hodnoty nejakého finančného 
ukazovateľa. V bezpečnostnom manažmente v zásade nie sme pri hodnotení rizika 
konfrontovaní s potrebou skúmať aké pravdepodobnostné rozloženie určitá špecifická 
hodnota nadobúda, t.j. aká je najpravdepodobnejšia hodnota ukazovateľa v budúcnosti 
a aká je pravdepodobnosť rôznych odchýlok od očakávanej hodnoty, ale skúmame, 
aká je pravdepodobnosť toho, že bezpečnostný incident alebo iný negatívny jav vôbec 
nastane, resp. nenastane. Navyše máme často dočinenie so systémami, v ktorom sú 
vnútorné vzťahy značne neprehľadné a systém je príliš komplexný. 
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3.1 VÝPOČET PRAVDEPODOBNOSTI AKTIVÁCIE RIZIKA  
 

Prístup k analyzovaniu rizika, ktorý používa metódy fuzzy logiky ako základný 
vyhodnocovací mechanizmus úrovne rizika výpočtovým spôsobom, je založený 
predovšetkým na používaní rôznych kvantitatívnych parametrov bezpečnostného 
systému a bezpečnostného prostredia. Tieto údaje sú v kauzálnom vzťahu k 
skúmanému riziku. Niekedy je nevyhnutné použiť ako časť alebo všetky vstupné 
parametre údaje, ktoré charakterizujú protiopatrenia, ktoré sú vykonávané na zníženie 
pravdepodobnosti aktivácie rizika. V každom prípade vstupné kvantitatívne parametre, 
ktoré sa používajú v procese analyzovania a hodnotenia rizika, môžu byť akékoľvek 
číselné hodnoty, ktoré určitým spôsobom charakterizujú úroveň daného rizika.  
 

V prípade používania vstupných údajov, ktoré charakterizujú existujúce 
protiopatrenia je prvým krokom zadefinovanie komplexného spôsobu ochrany proti 
konkrétnemu riziku. Bezpečnostný manažér stanoví, ktoré prvky systému zabraňujú, 
aby sa riziko aktivovalo. Porozumenie podstate vzniku bezpečnostného incidentu a 
možným spôsobom jeho zamedzenia sú nevyhnutné. 
 

V ďalšej fáze sa následne stanoví pomocou fuzzy množín aké hodnoty, ktoré  
kvantitatívne charakterizujú každý prvok, sú nedostatočné a naopak úplne dostatočné. 
Je zvolený vhodný číselný ukazovateľ, ktorý výstižne charakterizuje protiopatrenie 
alebo sledovaný parameter. Číselný ukazovateľ môže reprezentovať nejakú fyzikálnu 
veličinu, stupeň zabezpečenia, vynaložené financie na protiopatrenia, koeficient 
rizikovosti objektu alebo sa môže nadobúdať iba dve hodnoty – logickú nulu a 
jednotku pre opatrenia, ktoré jednoducho sú alebo nie sú implementované bez potreby 
alebo možnosti to bližšie špecifikovať.  
 

Vnútorné vzťahy medzi jednotlivými vstupnými premennými popisuje báza 
fuzzy pravidiel. Čím lepšie bezpečnostný manažér rozumie vnútorným vzťahom medzi 
jednotlivými prvkami systému, tým lepšie skúsenosti prenesie do báze pravidiel. 
 

Báza pravidiel dáva do vzájomného vzťahu jednotlivé číselné parametre a má 
výrazný vplyv na celkový výsledok. Pri jej budovaní možno použiť logické spojky 
„a“, „alebo“ a negáciu. Rôzne pravidlá môžu mať nastavenú rôznu úroveň dôležitosti, 
podľa ktorej budú prispievať k celkovému výsledku. Jednotlivé použité pravidlá je 
rozhodne potrebné zdôvodniť a priložiť tieto dôvody k dokumentácií procesu 
analyzovania rizika. Vytváranie bázy pravidiel je mimoriadne dôležitým krokom, 
pretože vstupné parametre sú málokedy rovnocenné.  
 
3.2 VÝPOČET DÔSLEDKOV AKTIVÁCIE RIZIKA  
 

Prínosy fuzzy logiky v tomuto problému spočívajú v tom, že pomocou fuzzy 
logiky možno kombinovať rôzne kvalitatívne odlišné parametre a pomocou bázy 
pravidiel vypočítať výsledný numerický výstup z intervalu [0,1]. Jedným zo vstupných 
parametrov je hodnota ohrozených aktív. Druhým parametrom je dĺžka výpadku 
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kľúčových  vnútropodnikových procesov, ktoré ohrozujú plnenie hlavného poslania 
podniku. 
 

Takýto prístup umožňuje stanovovať dĺžku výpadku a finančnú hodnotu aktíva 
nezávisle na sebe, teda bez potreby kritického prevodu dĺžky výpadku na finančnú 
sumu. 

 
Výhodou fuzzy prístupu k analyzovaniu a hodnoteniu rizika je možnosť 

znázorňovať graficky vzťahy medzi jednotlivými vstupnými premennými a výslednou 
hodnotou pravdepodobnosti, resp. veľkosti dôsledku aktivácie rizika. Takéto grafické 
znázorňovanie je pritom nemysliteľné pri použití zaužívaných kvalitatívnych analýz 
rizík. 
 

 
Obrázok 1 Závislosť pravdepodobnosti aktivácie rizika od vstupných premenných 

 
 
4. HODNOTENIE RIZIKA 
 

Analyzovanie rizika nie je konečným cieľom, ale skôr iba nástrojom zložitého 
procesu, ktorý sa niekedy označuje ako riadenie rizík. Jedná sa o proces, ktorý 
neposudzuje riziká staticky, ako je tomu pri analyzovaní rizika, ale zaoberá sa rizikami 
ako dynamickými javmi, ktoré sa v čase menia.  
 

Zo samotnej analýzy rizík vyplýva iba určitá aktuálna úroveň rizika, ale 
nevyhnutnosť potreby robiť okamžite opatrenia proti škodlivým účinkom rizika 
niekedy vyplynie až po skúmaní určitého vývoja rizika v čase.  
 

Existuje veľmi veľa rizík, ktoré sa môžu javiť ako zanedbateľné a pri 
sporadickom analyzovaní by ťažko ich úroveň niekoho znepokojila do takej miery, že 
by bolo rozhodnuté proti nim prijímať opatrenia a predsa tieto riziká môžu byť veľmi 
závažné pri určitých okolnostiach, ktorých výskyt sa síce nejaví ako pravdepodobný, 
ale je ho možné včas predvídať sledovaním vhodných ukazovateľov. Pri pravidelnom 
hodnotení v priebehu dlhšieho času možno predvídať aktiváciu rizika s vysokou 
presnosťou. 
 

Nakoľko procesy, ktoré vytvárajú dané nebezpečenstvo aktivácie rizika sú často 
veľmi zložité, fuzzy logika so svojou zabudovanou toleranciou k nepresným údajom a 
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značnou flexibilnosťou, vytvára základný predpoklad pre vytvorenie kontrolných 
systémov, ktoré budú podkladmi a informačnou bázou pre proces riadenia rizika. 
 

Výsledkom analýzy rizík je zoznam rizík (register rizík), kde sú uvedené 
jednotlivé riziká a ich úrovne (číselné hodnoty). Pravidelné analyzovanie rizík 
umožňuje sledovanie zmien úrovní rizík, pričom platí, že by mali byť prijímané 
ochranné opatrenia proti rizikám, ktoré dosiahli určitú vysokú hodnotu alebo majú 
rastúcu tendenciu a rýchlosť ich rastu prekročila určitú vysokú hodnotu. Pri takýchto 
rizikách možno predpokladať, že za krátky čas dosiahnú vysokú hodnotu, ak bude 
rastúci vývoj pokračovať. 
 

Takéto sledovanie zmien úrovní rizika použité v kombinácií s analyzovaním 
rizika s použitím metód a nástrojov fuzzy logiky môže byť základom pre účinné 
riadenie rizík. Umožňuje vytvárať kontrolný systém, v ktorom nebudú riziká 
sporadicky analyzované subjektívnymi kvalitatívnymi analýzami a formálne 
zhodnotené so zreteľom na to, aby vznikol potrebný dokument, ktorý je vyžadovaný 
pre potreby riadenia podniku, ale bude sa jednať o dynamický proces, ktorý bude 
využívať všetky znalosti bezpečnostného manažéra, dokázateľné údaje a vzájomné 
vzťahy na efektívne riadenie bezpečnosti. 
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