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Zpracovaná publikace si nečiní nárok na podání vyčerpávajícího a kom-
plexního přehledu výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Hlavní snahou je zainteresované veřejnosti předložit informativní průřez 
soudobého aplikovaného výzkumu reprezentovaného Výzkumným ústavem 
bezpečnosti práce, v.v.i. 

Vedle představení této výzkumné instituce, jejího významu, postavení, širokého 
spektra realizované spolupráce s výzkumnými pracovišti na domácí i zahranič-
ní scéně, bohaté spolupráce s podnikovou sférou apod., je cílem prezentovat 
nejen nejvýznamnější dosažené výsledky, ale i podat stručnou informaci o vý-
zkumné činnosti ústavu za posledních šest let, informaci o aktuálně řešených 
projektech, včetně jejich zajímavých průběžných výsledků. V přílohové části je 
také uvedena publikační činnost k výzkumu. Publikace je vydávaná v tištěné 
i elektronické verzi (CD je vloženo do publikace jako její nedílná součást). 
Vzhledem k tomu, že elektronický nosič disponuje větší kapacitou, jsou na CD 
zařazeny rozšířené přehledové přílohy, prezentace projektů a další doplňující 
údaje a materiály. 

Publikace reaguje jak na vysoce aktuální požadavek většího propojování 
výzkumu a podnikové praxe, tak i na potřebu prohlubování vzájemné informo-
vanosti nejen obou sfér, ale i všech dalších aktérů, kteří v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví na pracovišti působí či mají k ní co říci. Podnikové sféře, 
managementu fi rem naznačuje, jakým směrem se vývoj v dané oblasti ubírá. 
Především však jim přináší poznatky a inspirace pro zvyšování úrovně bezpeč-
nosti a ochrany zdraví na konkrétních pracovištích. 

Výzkum potvrzuje, že znalosti, dobrá informovanost, široká osvěta 
a propagace napomáhají formovat správné postoje k dané oblasti, napomáhají 
ke zvyšování kultury bezpečnosti – a o to nám všem jde. Seznamte se proto 
s výsledky naší výzkumné činnosti a tvůrčím způsobem je využijte.
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Česká republika se po celkové ekonomické a společenské transformaci 
vyrovnává s významnými změnami. Aktivní zapojení ČR do tvorby politik EU, 
včetně refl exe, zpětných vazeb a vyhodnocování účinnosti konkrétních opatření 
na národní úrovni v oblasti BOZP, která je významnou součástí celé sociální 
politiky, předpokládá kvalifi kované řízení BOZP a pružné reagování na dyna-
mické změny ve sféře práce a pracovních podmínek (měnící se formy práce, 
tlak na fl exibilitu, nová rizika v souvislosti s novými technologiemi, zvyšující se 
tlak na konkurenceschopnost ekonomiky apod.). Je zřejmé, že reakce na tyto 
procesy musí být založena na kvalitní vědecko-výzkumné práci při uplatňování 
širšího multidisciplinárního přístupu. Průřezový charakter problematiky, jehož 
ústředním tématem je člověk v různých pracovních a souvisejících životních 
situacích, předurčuje využívání poznatků širokého spektra odborností, přírod-
ních, technických, ekonomických, právních, sociologických, psychologických, 
lékařských a dalších věd. 

Vlády ČR dosud více či méně efektivně podporovaly BOZP. Mezi priority 
zařazovaly vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících podmínek, zvyšování 
kultury práce a prevence rizik. V programových prohlášeních dávaly najevo, 
že podpora péče o bezpečnost a ochranu zdraví občanů je nedílnou součástí 
politiky státu, a že  budou prosazovat efektivní a systémová řešení.

Úspěšné a efektivní řízení celé oblasti BOZP, zajištění žádoucího posunu na 
úroveň odpovídající nejen současným národním požadavkům a požadavkům 
EU, ale i reálně existujícím vývojovým trendům, vyžaduje a bude stále ve větší 
míře vyžadovat odpovídající odborné zázemí jak pro strategická rozhodování, 
tak i pro implementaci a prosazování přijatých požadavků v praxi.

Vymezení dlouhodobých cílů politiky výzkumu a vývoje BOZP v resortu 
MPSV vychází z jeho zákonných kompetencí, z reakcí na politiku a přijaté 
strategické dokumenty EU i ČR. Činnost VÚBP, v.v.i. je cílena k soustavnému 
rozšiřování socioekonomické poznatkové základny jako objektivního podkladu 
pro koncepční, legislativní, metodickou a rozhodovací činnost MPSV, ostatních 
správních úřadů a sociálních partnerů v zájmu zvyšování kvality pracovního 

Rámec a význam výzkumu BOZP v České republice 
a Evropské unii
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života, při respektování konkurenceschopného a udržitelného rozvoje společ-
nosti. Dále i k výzkumu nových faktorů, které mají vliv na charakter jednotlivých 
systémů sociální ochrany obyvatelstva, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, kvalitu pracovního života včetně otázek prevence rizik, s možností jejich 
interdisciplinárního sledování ve spolupráci s dalšími výzkumnými a odbornými 
pracovišti.

Řada existujících i očekávaných problémů (jako jsou například zvyšující se 
globalizační tlaky na konkurenceschopnost a fl exibilitu české ekonomiky, ros-
toucí pracovní migrace, nepříznivý demografi cký vývoj vedoucí ke stárnutí po-
pulace, přetrvávající strukturální problémy na trhu práce a udržování sociálního 
smíru, nová rizika a jejich vliv na kvalitu pracovního života) představují výzvu, 
na kterou bude v  resortu práce a sociálních věcí třeba reagovat.

Význam odborného národního výzkumu v oblasti BOZP zdůrazňuje 
i Evropská unie

Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu (2007) je upozornění na to, že 
se rozšiřují některé druhy nemocí z povolání (poškození svalové a kosterní sou-
stavy, infekce a nemoci související s psychologickým tlakem). Povaha pracov-
ních rizik se mění ve spojitosti s urychlováním inovací, rozvojem nových riziko-
vých faktorů (násilí na pracovišti, včetně sexuálního a psychického obtěžování, 
faktory závislosti) a proměnou práce (pracovní život je více rozdrobený). Tyto 
změny vyžadují lepší pochopení fenoménu prostřednictvím odborného výzku-
mu, aby se mohla stanovit účinná preventivní opatření.

Mezi hlavní stanovené cíle strategie Společenství v BOZP na období 2007 
až 2012 patří také napomáhat rozvoji a provádění národních strategií; podpo-
rovat změny chování pracovníků, jakož i prosazovat kladný přístup ke zdraví 
u jejich zaměstnavatelů. Národní strategie by proto měly dát přednost prove-
dení souboru nástrojů, které zaručí vysokou úroveň dodržování právních před-
pisů, zejména v MSP a ve vysoce rizikových odvětvích: šíření osvědčených 
postupů na místní úrovni; školení vedoucích a ostatních pracovníků; vypraco-
vání jednoduchých nástrojů pro snadnější hodnocení rizik; šíření jednoduše 
formulovaných informací a hlavních zásad, které mají být snadno pochopitelné 
a použitelné; lepší šíření informací a lepší přístup ke konzultačním zdrojům.

Rámec a význam výzkumu BOZP v České republice a Evropské unii
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Oba výzkumy, základní i aplikovaný, jsou nezbytné pro zlepšení znalostí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je důležité zajistit popis pří-
padů expozice, identifi kaci příčin a účinků a koncepci preventivních opatření 
a inovačních technologií. Vědecký výzkum poskytuje argumenty a důkazy, na 
nichž se musejí zakládat politická rozhodnutí. Priority v oblasti výzkumu mu-
sejí zejména zahrnovat psychosociální otázky, poškození svalové a kosterní 
soustavy, nebezpečné látky, znalost reprodukčních rizik, řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví, rizika související s několika křížovými faktory (například or-
ganizace práce a koncepce pracovišť, ergonomie, kombinovaná expozice fy-
zickým a chemickým činitelům) a případná rizika spojená s nanotechnologiemi. 
Problémy související se špatným duševním zdravím představují v současné 
době čtvrtou nejčastěji se vyskytující příčinu pracovní neschopnosti. Světová 
zdravotnická organizace odhaduje, že do roku 2020 se deprese stane hlavní 
příčinou pracovní neschopnosti. Pracoviště může být vhodným místem, pokud 
jde o předcházení psychologickým problémům a podporu lepšího duševního 
zdraví.

Na úrovní Společenství se bude pokračovat ve zvyšování úsilí mimo jiné 
v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum s podporou technologické 
platformy pro bezpečnost práce a bezpečnost životního prostředí, která zveřej-
nila svůj strategický plán pro výzkum v roce 2006. Bylo již stanoveno několik 
témat pro budoucí výzvy k předkládání návrhů v několika oblastech (zdraví, na-
novědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie, sociálně-eko-
nomické a humanitní vědy) tohoto rámcového programu: hodnocení ekonomic-
kého rozměru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a expozice pracovníků 
nanočásticím, řízení průmyslového rizika, ochranné prostředky a strukturální 
bezpečnost. Je třeba doplnit, že je nezbytné lépe koordinovat národní výzkum-
né programy. Vytvoření národních technologických platforem může hrát v tomto 
ohledu důležitou úlohu.

Evropská agentura byla Komisí EU vyzvána, aby podporovala národní vý-
zkumné ústavy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při stanovení společných 
priorit, výměně výsledků a zařazení potřeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci do výzkumných programů. Středisko pro sledování rizik ev-
ropské agentury by mělo zlepšit předjímání rizik, včetně rizik, která souvisejí 
s novými technologiemi, biologickými riziky, složitými rozhraními člověk – stroj 
a dopadem demografi ckého vývoje. Komise vybízí členské státy a sociální part-
nery, aby podporovali rychlé uplatňování výsledků základního výzkumu v praxi 
a poskytli podnikům, zejména MSP, jednoduché preventivní nástroje.

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. je veřejnou výzkumnou institucí 
zřízenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Již více než padesát let se 
zabývá zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených 
pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a nebo 
majetek.

Na veřejnou výzkumnou instituci byl ústav změněn na základě zákona 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a od 1.1. 2007 řídí svoji 
činnost  v souladu s tímto ustanovením.

Účelem zřízení VÚBP, v.v.i. je uskutečňování vědeckého výzkumu 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a plnění úkolů, 
vyplývajících z Úmluv Mezinárodní organizace práce, z platných právních 
předpisů v oblasti BOZP, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, 
Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu, 
a z potřeb zřizovatele a inspekce práce.

Celková činnost VÚBP, v.v.i. je pro lepší přehlednost rozčleněna do tří 
okruhů činností.

(1) Hlavní činností VÚBP, v.v.i. je vědecký výzkum zaměřený na ověřování 
a aplikace metod a prostředků v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů 
osob, životního prostředí a hmotných statků, vyplývajících z pracovních činností 
a zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života. VÚBP, v.v.i. provádí 
operační výzkum, tj. monitorování stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, udržování dat a statistik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

(2) Na výzkumné činnosti navazuje tzv. další činnost, která je soustředěna 
na rozvoj a provoz faktografi ckých, bibliografi ckých a zpravodajských 
informačních systémů v oblasti BOZP, plnění úkolů v oblasti normalizace, 
posuzování shody a certifi kace, plnění úkolů odborného pracoviště pro prevenci 
závažných průmyslových havárií, plnění úkolů v oblasti vzdělávání, osvěty 
a propagace BOZP, plnění funkce poradenského a konzultačního střediska 
a znalecká činnost v oblasti bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci.



(3) Předmětem  tzv. jiné činnosti VÚBP, v.v.i. jsou činnosti navazující 
na vědeckou, výzkumnou, vývojovou činnost a dále činnosti sloužící 
k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku instituce. Jedná se zejména 
o odborné poradenství, konzultace a informační činnost v oblastech působení 
ústavu, vydavatelskou činnost, školící a vzdělávací činnost, průzkumy 
a poradenství v oblasti BOZP a personalistiky, o certifi kaci a posuzování 
kvality programů a služeb z oblasti působení ústavu, zajišťování 
a organizování odborných a osvětových akcí. Rozsah a podmínky jiné činnosti 
určují příslušná podnikatelská oprávnění a zákon o veřejných výzkumných 
institucích.

VÚBP, v.v.i. výše uvedenými činnostmi přispívá ke zvyšování úrovně 
poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. 
Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace 
(monografi e, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska 
a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci 
s vysokými školami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké 
pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, 
včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání 
a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. 
Pořádá vědecká setkání, konference a semináře, včetně mezinárodních, 
a zajišťuje infrastrukturu pro svůj výzkum. Úkoly realizuje samostatně i ve 
spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

Koncepce činnosti VÚBP, v.v.i. vychází ze systémového pojetí prevence 
ohrožení zdraví a životů lidí i ohrožení životního prostředí a majetku 
v důsledku ekonomických (pracovních) aktivit. VÚBP, v.v.i. se zaměřuje na 
podporu systémových změn a lze konstatovat, že tuto oblast koncepčně, 
metodicky i aplikačně pokrývá komplexně.     Z toho vyplývá i široká podpora 
plnění úkolů orgánů státní správy na úseku bezpečnosti práce, a to zejména 
v oblasti vytváření a přezkušování státní politiky v souladu s Úmluvou 
č. 155/1981 ILO. Významným faktorem činnosti VÚBP, v.v.i. je naplňování 
požadavků EU v oblasti BOZP, a proto rozšiřuje a prohlubuje i činnost technické 
normalizace, zkušebnictví a certifi kace se zaměřením na posuzování 
shody osobních ochranných prostředků. VÚBP, v.v.i. je kvalifi kován pro 
znaleckou činnost v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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VÚBP, v.v.i. plní funkci odborného pracoviště na základě  pověření MPSV 
o činnosti odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií k výkonu 
státní správy podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 
a souvisejících otázkách spolupráce Ministerstva životního prostředí 
a Ministerstva práce a sociálních věcí. VÚBP, v.v.i. zajišťuje  technickou 
podporu výkonu státní správy v oblasti výše uvedeného zákona č. 353/1999 
posuzováním a hodnocením úplnosti a odborné správnosti podnikových 
bezpečnostních dokumentů, odbornou přípravou pracovníků státní správy 
a poradenskou činností k tomuto zákonu.

VÚBP, v.v.i. spolupracovalo s Ministerstvem životního prostředí při 
vypracování nových legislativních a metodických materiálů. Pro odbor 
environmentálních rizik MŽP byly zpracovány technické podklady pro 
revizi a přípravu nových metodických pokynů k provádění zákona 
č. 59/2006Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Stručná informace 
o zpracovaných podkladech je uvedena v příloze publikace  v přehledu 
publikační činnosti k výzkumu. 

VÚBP, v.v.i. spolupracuje v oblasti životního prostředí s Ústavem pro 
životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českým 
hydrometeorologickým ústavem.

V rámci mezinárodní spolupráce VÚBP, v.v.i. se zúčastňuje práce:

• pracovní skupiny ředitelů výzkumných ústavů BOZP
(Sheffi eld Group),
• PEROSH (Partnership for European Research in OSH).

VÚBP, v.v.i. je národním střediskem
• WSO - World Safety Organization
• UNEP - program APELL.

VÚBP, v.v.i. je členem:
• APP (Asociace pro poradenství a podnikání)
• CEMC (České ekologické manažerské centrum)
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• AAAO (Asociace autorizovaných a akreditovaných                  
             organizací)

• SDH OOPP (Sdružení dobrovolného hodnocení osobních       
             ochranných pracovních prostředků) 

• CZECHPROTECT (Sdružení výrobců a dovozců osobních      
             ochranných pracovních prostředků).

Organizační zajištění

Orgány VÚBP, v.v.i. jsou
• ředitel, 
• Rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.,
• Dozorčí rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Poradním stálým orgánem ředitele je porada vedení ústavu, jejímiž členy 
jsou vedle ředitele také vědecký tajemník - zástupce ředitele a vedoucí oddělení 
a útvarů jim na roveň postavených. 

Základní organizační jednotky ústavu tvoří oddělení a útvary jim na roveň 
postavené, které jsou v přímé podřízenosti ředitele.

Organizační struktura určuje hlavní činnosti jednotlivých oddělení (útvarů) 
ústavu odpovídající organizačnímu schématu a vymezuje jednotlivé stupně 
řízení, jejich činnosti, pravomoci a odpovědnosti.

Systém řízení je dvoustupňový:

I. stupeň – ředitel, vědecký tajemník a vedoucí sekretariátu ředitele

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. Ing. Miloš Paleček, CSc.
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 II. stupeň - vedoucí oddělení a útvarů jim na roveň postavených.

Oddělení VÚBP, v.v.i.:

Oddělení analýz a prognóz (OAP)
Oddělení prevence rizik a ergonomie (OPRE)
Oddělení informačních systémů (OIS)
Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko (NIVOS)
Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)
AO 235 - Autorizovaná osoba 235
VÚBP-ZL - Zkušební laboratoř č. 1040
VÚBP-COV - Certifi kační orgán pro certifi kaci výrobků č. 3068

Základní personální údaje:

V roce 2007 činil celoústavní průměrný přepočtený evidenční stav 
61 zaměstnanců, z toho 24 mužů a 37 žen. Ve fyzických osobách činil průměrný 
evidenční počet 66 zaměstnanců.

K 31.12.2007 bylo zaměstnáno celkem 68 kmenových zaměstnanců, z toho 
3 zaměstnanci v mimoevidenčním stavu. Z 65 zaměstnanců v evidenčním 
počtu pracovalo na kratší pracovní úvazek 9 žen a 3 muži. 



Multidisciplinární týmová spolupráce

Za účelem propojení vysokoškolských pracovišť s aplikovaným výzkumem, 
efektivního využití poznatkového potenciálu a vědeckých kapacit při řešení 
problematiky sociálně ekonomických, řídících, organizačních aspektů národního 
i podnikového hospodářství v oblasti kvality pracovního života, pracovních 
a životních podmínek, podmínek i důsledků migračních procesů, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a celkové kultury  práce, včetně osvěty a propagace 
zaměřené na zlepšování postojů a přístupů zaměstnavatelů, zaměstnanců i celé 
veřejnosti k celkovému zvyšování kultury a efektivity práce v České republice 
uzavřel VÚBP, v.v.i. smlouvy o dlouhodobé spolupráci s Vysokou školou 
ekonomickou v Praze (Podnikohospodářská fakulta), s Karlovou univerzitou 
(Přírodovědecká fakulta), s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou 
Ostrava. 

Další smlouvy a dlouhodobá spolupráce je realizovaná se Sociologickým 
ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. i jeho Centrem pro výzkum veřejného 
mínění, se Státním zdravotním ústavem, Českomoravskou konfederací 
odborových svazů a Českou školní inspekcí. 
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Přínosná spolupráce je dále:

TV – VIDEOPRODUKCE, s.r.o. - videopořady 
z oblasti BOZP

Trask solutions s. r. o.  – metodická a technická 
podpora e-lerningových programů vyvíjených VÚBP, 
v.v.i.

ABF, a.s. – Soutěž učňů stavebních oborů

TLP, spol. s.r.o.

PRÉVENT

AQUATEST, a.s.

ZECON, s.r.o.

HAIRONVILLE VIKAM s.r.o.

T - SOFT



Přehled výzkumných aktivit řešených VÚBP,v.v.i. 
od roku 2000 

VÚBP, v.v.i. se podílí na výzkumu a vývoji České republiky řešením výzkum-
ných záměrů a projektů, které jsou podporovány z veřejných prostředků. 

Pro přehled o výzkumné činnosti ústavu jsme zvolili období od roku 2000,
které též ovlivňuje hodnocení ústavu prováděné Radou pro výzkum a vývoj na 
základě usnesení vlády ze dne 23.6.2004 č. 644 k návrhu hod-
nocení výzkumu a vývojea jeho výsledků. Za sledované obdo-
bí výzkumné pracoviště předalo do Informačního systému Výzkumu 
a vývoje (dále jen IS VaV )  celkem 195 výsledků, z toho v systé-
mu je evidováno 36 odborných knih, 38 článků v odborném periodiku, 
70 kapitol v knize a článků ve sborníku a 51 ostatních materiálů. Výsledky 
byly předány k níže uvedeným aktivitám. Informace o vybraných významných 
výsledcích jsou zařazeny na straně 40, v příloze sborníku je uveden celkový 
přehled o výsledcích uplatněných v roce 2000 - 2007.

Páteří výzkumu ve sledovaném období byly výzkumné záměry, na které nava-
zovaly monotématicky zaměřené projekty.

Ukončený výzkumný záměr

MPS0000000002 - Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce 
(1999-2003, MPS). Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.
Výzkumný záměr představoval ucelený výzkumný program na období let 1999 
až 2003, který byl součástí globálního programu zvyšování úrovně bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v České republice. Formuloval základní směry výzku-
mu v oblasti bezpečnosti práce a byl koncipován tak, aby vytvořil základ pro 
nezbytný rozvoj poznatkové základny v oblasti bezpečnosti práce. Cílem vý-
zkumného záměru byl výzkum a vývoj účelných nástrojů a prostředků podporu-
jících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Výzkumný záměr byl členěn 
do pěti výzkumných projektů, které dávaly základ systematickému výzkumu v 
této oblasti. 
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Projektu č. 1 – Optimalizace pracovních podmínek a pracovního pro-
středí - řešil vliv pracovních podmínek a pracovního prostředí na pra-
covní pohodu, optimalizace pracovního prostředí a pracovních pod-
mínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody 
a vliv vybraných faktorů pracovních podmínek na spolehlivý výkon pracovních 
činností.

Projekt č. 2 – Vliv zvyšování kultury práce na BP - byl zaměřen na řešení vlivu 
trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce a bezpeč-
nost práce starších věkových skupin. 

Projekt č. 3 – Systém osvěty a propagace BOZP - obsahoval ověřování vybra-
ných komunikačních nástrojů a jejich efektivnosti a rozpracovával oblast využití 
prostředků osvěty a propagace. 

Projektu č. 4 – Řízení BOZP řešil informační systém (IS) BOZP, jehož výstupem 
byly informace uveřejněné na webových stránkách bozpinfo.cz a úkol zaměře-
ný na řízení BOZP v malých a středních podnicích. 

Projekt č. 5 – Implementace požadavků směrnic EU - se zabýval harmonizací 
právní úpravy BOZP a implementací požadavků směrnic EU v praxi.

Přehled výzkumných aktivit řešených VÚBP v letech 2000 - 2007
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Ukončené projekty a granty

HA51/99 - Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice. 
(1999-2003, MPS/HA). Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Řešení projektu bylo zaměřeno na návrh a ověření metod a nástrojů zvy-
šování úrovně BOZP v ČR podporujících prosazování politiky BOZP 
v podnikové praxi. Při řešení byly respektovány i aktuální potřeby orgánů 
státní správy působících v oblasti BOZP. Velká pozornost byla rovněž vě-
nována potřebám podnikové praxe, zejména malým a středním podnikům.

HS117/04 - Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci (2004-2004, MPS/HS). Příjemce: VÚBP, 
řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Cílem projektu bylo vypracovat systém zajištění a kontroly kvality služeb, le-
gislativních úprav a způsobů kontroly plnění standardů pro poskytování služeb 
a zpracování informačních materiálů pro veřejnou zprávu a uživatele služeb.

HS120/04 - Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění 
(2004-2004, MPS/HS). Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění 
a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém 
pojištění.

HS123/04 - Národní kampaň Evropského týdne bezpečnosti a ochrany 
zdraví - pilotní projekt EW. (2004-2004, MPS/HS). Příjemce: VÚBP, 
řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

V rámci řešeného projektu byla vytvořena obecná metodika a defi novány 
vhodné nástroje k realizaci kampaně Evropského týdne v České republice, 
které zjednodušily a zefektivnily jejich přípravu. Řešení obsahovalo přípra-
vu, uskutečnění a vyhodnocení efektivnosti kampaně Evropský týden BOZP 
2004 a hlavní výstupy projektu byly ověřeny v praxi.

HS124/04 - Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP. (2004-2005, MPS/
HS). Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Cílem projektu bylo vytvoření návrhu systému výchovy a vzdělávání, který 



umožnil integraci BOZP do celého vzdělávacího systému, podobně jako je 
tomu v ostatních členských zemích EU.

HS57/00 - Analýza nákladů poškození zdraví z práce a nemocnosti ve 
vztahu k pracovnímu prostředí v ČR. (2000 – 2001 MPS/HS). Příjemce: VÚBP, 
řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Cílem projektu byl návrh metodiky pro výpočet nákladů v ČR a porovnání 
nákladů s náklady v zemích EU. Výsledky výzkumu se staly podkladem pro 
tvorbu opatření na úseku BOZP a pro přípravu návrhů právních předpisů na 
tomto úseku.

HS63/01 - Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce. (2001-2004, MPS/
HS). Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Projekt byl zaměřen do následujících oblastí: 1. Analýza relevantních faktorů 
ovlivňujících produktivitu práce (pracovní podmínky, pracovní prostředí, bez-
pečnost práce, pracovní uspokojení) 2. Zpracování a vyhodnocení zjištěných 
poznatků a údajů, včetně priorizace z hlediska závažnosti jejich působení 
3. Návrh na řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšo-
vání organizace a kultury práce a pracovního uspokojení.

HS67/01 - Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu. Ověření 
vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity. 
(2001-2003, MPS/HS). Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Zdeněk Vojta

Předmětem řešení bylo vypracování metodických pokynů pro zaměstnava-
tele a zaměstnance - uživatele OOPP. Tyto pokyny optimalizovaly jejich po-
užívání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší a zároveň byl  snížen výskyt 
nemocí z povolání způsobený pevnými, kapalnými a plynnými škodlivinami 
z pracovního ovzduší. Současně byly vypracovány metodické pokyny pro 
odborný dozor. 

HS98/03 - Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému. 
(2003-2003, MPS/HS). Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Návrh nového systému úrazového pojištění zahrnující organizační a tech-
nické aspekty, fi nanční a informační toky, preventivní a motivační nástroje 
a způsob realizace.
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LP03062 - Výroba a distribuce videopořadu „Stereoteploměr - úloha 
výzkumu a vývoje v oblasti kvality a bezpečnosti práce“. (2003-2003, MSM/LP). 
Příjemce: VÚBP, řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Cílem videopořadu bylo podpořit VaV v ČR v tomto projektu zaměřeném 
na prezentaci výsledků českého VaV v oblasti kvality a bezpečnosti práce 
a pracovního prostředí. Videopořad prezentoval konkrétní výstupy VaV v této 
oblasti, zdůraznil spolupráci starší a mladé vědecké generace a spolupráci 
výzkumných pracovišť s vysokými školami.

SI/340/3/00 - Analýza nového přístupu k implementaci environmentálních 
systémů řízení průmyslových podniků zahrnující problematiku 
Bezpečnosti a zdraví při práci (včetně implementace směrnice SEVESO 
II) a příprava jeho uplatnění v praxi. (2000-2001, MZP/SI). Příjemce: VÚBP, 
řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Výsledkem výzkumu byl soubor metodických pokynů zahrnující problematiku 
bezpečnosti a zdraví při práci (včetně implementace směrnice SEVESO II) a 
příprava jejich uplatnění v praxi. Do výzkumných výsledků byl  zahrnut postup 
zpracování bezpečnostní dokumentace.

Řešené projekty

1H-PK/21 - Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidské-
ho činitele v provozu jaderného zařízení. (2004-2008, MPO/1H) – Příjemce: 
VÚBP, v.v.i., řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., spolupříjemce: ISATech, s.r.o., 
T – SOFT spol. s.r.o., AZIN CZ, s.r.o.

Rozbor standardních a nestandardních operačních postupů, ke kterým do-
chází při provozu jaderného zařízení a mají vliv na jeho bezpečnost. Úloha 
lidského činitele je posouzena z pohledu jeho chybování a nespolehlivosti. 
Pro navrženou a aplikovanou metodiku hodnocení lidského činitele jsou 
zpracovány algoritmy. Ty jsou základem pro zpracování softwaru umožňují-
cího využití PC při hodnocení úlohy LČ na vzniku nebo nežádoucím rozvoji 
neprojektové situace. 

1J039/05-DP1 - Vliv změn světa práce na kvalitu života (2005-2008, MPS/
1J) – Příjemce VÚBP, v.v.i., řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc., spolupříjemce: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a „ceny zdraví“ v ČR (empi-
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rická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování 
všech aktérů v oblasti pracovního života.

1H-PK2/35 - Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí. (2005-
2008, MPO/1H) –  Příjemce: T – SOFT, spol.s r.o., řešitel: Ing. Michaela Havlo-
vá, spolupříjemce: VÚBP, v.v.i. (řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.), Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu, a.s., ISATech, s.r.o.

Software umožňující odborným představitelům chemického a petrochemic-
kého průmyslu, orgánům státní správy a samosprávy, inspekčním orgánům, 
složkám IZS a policii modelovat dosah havarijních projevů jako jsou výbuchy, 
úniky nebezpečných látek a požáry a vymezovat tak oblast havarijního pláno-
vání či oblast nutné evakuace.

GD105/03/H099 - Komplexní výzkum a management technologických 
a přírodních rizik (2003-2007, GA0/GD) – Příjemce: Vysoká škola báň-
ská – Technická univerzita Ostrava/ Hornicko-geologická fakulta, řešitel:
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., spolupříjemce: VÚBP, v.v.i. (řešitel: RNDr. 
Stanislav Malý, Ph.D.), DEKONTA, a.s.

Cílem je propojení doktorandů a jejich školitelů z několika pracovišť, zabý-
vajících se přírodními a technologickými riziky, do jednoho výkonného týmu. 
Komplexní pohled na bezpečnost bude zahrnovat přírodní rizika a rizika vy-
plývající z technologií.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. je zapojen i v projektech řešených 
v rámci

Programů mezinárodní spolupráce: 

Projekty programu Leonardo da Vinci

Ukončené

CZ/03/B/F/PP-168014 - Risk Prevention and Health Protection in Adult 
Education (EDFORSA – Education FOR Safety). (2003 – 2005). Koordinátor: 
VÚBP, v.v.i., řešitel: PhDr. Irena Kuhnová
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Hlavním cílem projektu „Vzdělávání pro bezpečnost“, schváleného Evrop-
skou komisí, bylo položit základy jednotného odborného mimoškolního vzdě-
lávání v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro pokud možno všechny 
země Evropy, vzdělávání zaměřeného především na bezpečnostní mana-
žery, techniky a inženýry a na další osoby zajišťující bezpečnost práce na 
pracovištích malých a středních podniků, ale i na širší veřejnost. Partnerství 
bylo tvořeno výzkumnými ústavy, univerzitami a vzdělávacími institucemi s 
vysokým odborným renomé v oblasti BOZP a s řadou zkušeností ve vzdělá-
vání dospělých.

Řešené

Innovative training system based on e-learning contents for the sectors 
of Prevention, Civil Protection, Safety and Security of Citizens and Patri-
mony (secureALL, 2005 -) Nositelem projektu je Instituto de Soldadura e Qua-
lidade (Portugalsko), Českou republiku zastupuje Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v.v.i., Praha.

Cílem projektu je vytvořit nový systém vzdělávání v oblasti prevence rizik 
a civilní ochrany, havarijního plánování a bezpečnosti obyvatel, který bude 
založen na využití informačních a komunikačních technologií. Je určen hlavně 
ke zvýšení kvalifi kace odborné veřejnosti (hasiči, policie, záchranáři). Kromě 
odborníků bude moci zobecněné moduly kurzu využívat také poučená laická 
veřejnost. Kurz vzniká  na základě již dostupných informací, společných pro 
všechny evropské státy. 

Projekty v rámci Evropských strukturálních fondů

Řešené

CZ.04.1.03/3.3.02.2/0022  Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních 
vztahů, pracovních podmínek a prevence pracovních rizik (2007 – 2008). 
Příjemce: VÚBP, v.v.i., řešitel: PhDr. Irena Kunhová

CZ.04.3.07/4.1.02.1/0349 Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pro region hlavního města Prahy. (2006 – leden 2008). Příjemce: 
VÚBP, v.v.i., řešitel: Bc. Oldřich Kolínský

Informace o projektech ESF jsou na straně 28.
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V této kapitole se zaměříme na stručné představení výzkumného záměru 
„BOZP – zdroj zvyšování kvality života, práce a podnikatelské kultury“, jeho jed-
notlivých projektů i grantů, na jejichž řešení se ústav významnou měrou podílí.

Výzkumný záměr,
řešený v letech 2004 – 2010 je soustředěn zejména na výzkum: 

• faktorů významně ovlivňujících bezpečnost a produktivitu pracovních 
systémů s prioritním zaměřením na úlohu lidského činitele (např. 
vliv věku, rovné pracovní příležitosti, mobbing, harassment), vliv 
pracovních podmínek a pracovního prostředí a vliv změn technologii 
a nových forem organizace práce (práce na dobu určitou, telewor-
king, práce na dálku aj.), na spolehlivý a bezpečný výkon pracovních 
činností a na pracovní pohodu,

• směrů a tendencí vývoje včetně mapování, monitorování, analyzo-
vání a identifi kování stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, skutečných a objektivních potřeb praxe pro jejich cílené 
a efektivní uspokojování a žádoucí ovlivňování, zejména s ohledem 
na ekonomické (náklady a přínosy), sociálně-kulturní a environmen-
tální souvislosti,

• postojů a chování osob k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
vhodných způsobů a metod pozitivního ovlivňování  konkrétních cílo-
vých skupin včetně motivačních stimulů,

• prostředků a nástrojů ovlivňujících spolehlivost, bezpečnost a produk-
tivitu práce zejména v malých a středních podnicích,

• progresivních způsobů a metod napomáhajících podnikatelským 
i dalším subjektům zvyšovat účinnost prevence ochrany zdraví člově-
ka i materiálních hodnot v pracovních procesech,

• optimálních strategií zvyšování vzdělanosti v oblasti BOZP.
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Jeho řešení je zaměřeno do 3 klíčových tématických oblastí (obr. 1): Prvá 
tématická oblast je vymezena pracovním systémem. Zahrnuje úlohu člověka 
v pracovním systému, vliv technických komponentů, technologií, pracovního 
prostředí a pracovních podmínek. Druhá tématická oblast je zaměřena na 
zvyšování úrovně znalostí a dovedností pracovníků a na zvyšování obecných 
znalostí o BOZP a zvyšování prestiže této oblasti.Třetí oblast, více průřezová, 
je zaměřena na sledování a posuzování faktorů a indikátorů sociálně ekonomic-
kých změn a dopadů na BOZP, včetně identifi kování a postižení změn a trendů 
vývoje BOZP.

Struktura výzkumného záměru
Tři klíčové tématické oblasti

Obr. 1: Struktura výzkumného záměru „BOZP, zdroj zvyšování kvality života, práce  a podnikatelské 
kultury“

Řešení probíhá v rámci pěti relativně nezávislých, ale vzájemně provázaných 
projektů, které navazují na výsledky výzkumů řešených v minulém období:

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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Projekt č. 1: Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému

V oblasti pracovních systémů dochází ke změnám, které zásadně působí na 
člověka a ovlivňují dosavadní přístupy a zvyklosti. Optimální vztahy v pracov-
ním systému postupně zaručí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, včetně ochrany okolí nejrizikovějších pracovních systémů. Člo-
věk, jako nejvýznamnější činitel těchto systémů, představuje rozhodující prvek, 
který ovlivní dosažení určených cílů.
Věcně je problematika projektu strukturována na výzkum:

• kombinovaných faktorů pracovního prostředí a jejich měření
• účinků sálavého tepla na výkonnost v pracovních systémech
• osobních ochranných pracovních prostředků
• hodnocení spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech
• nových forem práce.

Projekt č. 2: Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy

Předmětem výzkumné činnosti je zjišťování a ověřování vývoje obsahu, síly 
a typů podnikové kultury ve vybraných fi rmách ČR, především malých 
a středních. Ve větších fi rmách výzkum vymezí i kulturu (subkulturu) jedince, 
specifi ckých skupin i kulturu celé fi rmy. Je zkoumáno i postavení a vývoj kul-
tury v daném podniku v měnících se podmínkách ČR, ekonomiky, technologií 
a pracovních podmínek a prostředí (longitudinální výzkum).

Projekt č. 3: Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP

Řešení projektu je zaměřeno na využití informačních technologií ve 
vzdělávání a na efektivní poskytování relevantních informací v oblasti 
BOZP v širším pojetí, včetně využití dostupných zdrojů v ČR a ve svě-
tě. Cílem projektu je vytvoření integrovaného informačního a znalost-
ního systému BOZP  za efektivního využití všech možností, které při-
nášejí v současné době informační a telekomunikační technologie pro 
uspokojování stále vyšších požadavků na vzdělávání a informovanost.

25
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Projekt č. 4: Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů

Informace, které jsou základem komunikace, jsou při použití dostupné techno-
logie přístupné v reálném čase kdekoliv na světě a tím je vymezena i možnost 
jejich okamžitého využití zejména pro ovlivňování postojů, jednání a chování 
lidí, utváření jejich názorů, formování přístupů ke společensky významným 
tématům a jejich případné podpoře. Z toho důvodu  se tato oblast stala před-
mětem permanentního výzkumu, ověřování a součástí standardních manažer-
ských praktik. I když získané poznatky jsou uplatňovány především v oblasti 
reklamy a propagace, je možno principy public relations úspěšně využít i v ob-
lasti BOZP. 
Výsledky potvrdily, že účinnost osvěty a propagace je determinována vytvoře-
ním časově limitovaného komunikačního mixu (modelu komunikace s  časově 
limitovanými nástroji). Tento model je nutné průběžně ověřovat a aktualizovat  
v kontextu s  vnějšími i vnitřními podmínkami vývoje kulturně společenského  
prostředí. Na tuto skutečnost proto navazuje další střednědobý výzkumný zá-
měr.

Projekt č. 5: Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje 
 a  společensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP

Předmětem zkoumání je vývoj vhodných indikátorů, metod a postupů pro 
posuzování, hodnocení, rating BOZP i pro prognózování změn v této oblasti. 
Nosnými činnostmi při řešení jsou zejména: sledování stavu a úrovně BOZP, 
monitorování a oceňování vlivu soudobých globalizačních tendencí ve světo-
vých ekonomikách na podmínky rozvoje BOZP, defi nování ambicí, příležitostí 
i omezení (zejména s ohledem na sociálně kulturní odlišnosti) pro Českou re-
publiku a všechny její subjekty.

 
Výzkumný záměr tvoří základní páteř střednědobého programu výzku-
mu v oblasti BOZP. Na tento komplexní projekt, postihující jak problematiku 
lidského činitele v pracovním systému, tak i socio-ekonomické aspekty práce, 
navazují monotematicky zaměřené grantové projekty (Obr. 2):
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Obr. 2: Vzájemné vztahy mezi výzkumným záměrem a granty řešenými VÚBP, v.v.i.

Granty
Projekt 1H-PK/21: Metody a nástroje hodnocení a zvyšování  spolehlivosti 
lidského činitele v provozu JE 

Projekt v rámci programu MPO „Pokrok“ byl zaměřen na rozbor standardních 
a nestandardních operačních postupů, ke kterým dochází při provozu jaderného zaříze-
ní, a které mají vliv na jeho bezpečnost. Úloha lidského činitele byla posuzována z po-
hledu jeho chybování a nespolehlivosti a následně byl navržen kriteriální aparát, který 
umožní priorizaci vlivů lidského činitele na bezpečnost jaderného zařízení. Pro navrženou 
a aplikovanou metodiku hodnocení lidského činitele byly zpracovány algoritmy. Ty byly 
základem pro zpracování softwaru, umožňujícího využití PC při hodnocení úlohy LČ na 
vzniku nebo nežádoucím rozvoji neprojektové situace. Na řešení projektu se v letech 
2004 – 2007, kromě VÚBP, v.v.i, podílely i AZIN CZ, s.r.o., ISATECH, s.r.o a T-Soft, s.r.o.
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Projekt 1J 039/05 DP 1: Vliv změn světa práce na kvalitu života

Projekt je řešen v rámci programu výzkumu MPSV – tématického programu 
TP-5 „Moderní společnost a její proměny“. Konkrétně se jedná o TP5-DP1- 
výkonově orientovanou, bezpečnou, evropsky integrovanou společnost a její 
mezinárodní vazby - společenské, ekonomické a bezpečnostní aspekty práce, 
zdraví a nemoci. Projekt je zaměřen na bezpečnost práce a kvalitu pracovního 
života, kdy faktory, ovlivňující zdravotní stav pracovníků, včetně pracovních 
úrazů a nemocnosti v průběhu pracovního procesu, se radikálně mění se změ-
nou technologie výroby a přesunem pracovní síly z primární do terciární sféry.

Projekt MPO č. 1H-PK2/35: Ověření modelu šíření a účinku ohrožujících 
událostí

Projekt vychází z podpory národního výzkumu „Pokrok“. Je kofi nancován 
z rozpočtové kapitoly MPO ČR a zaměřen na vytvoření matematické-
ho modelu pro šíření prachových částic, coby nosičů nebezpečné lát-
ky (např. radioaktivní zářiče aj.), verifi kace matematického modelu 
a praktické ověření dosahu respirabilních částic šířením v atmosféře za reál-
ných podmínek. Projekt je řešen v letech 2005 – 2008.

Projekt ESF CZ.04.3.07/4.1.02.1/0349: Kontaktní místo bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pro region hlavního města Prahy

Projekt byl zaměřen na vytvoření informačního systému, který přispěl ke zvy-
šování úrovně BOZP v malých a středních podnicích a u živnostníků z regionu 
hl. m. Praha, jako jednoho z důležitých faktorů, ovlivňujících jejich konkurence-
schopnost na trhu. Projekt byl dokončen v lednu 2008.

Projekt CZ.04.1.03/3.3.02: Vzdělávání lektorů pro oblast pracovně práv-
ních vztahů

Předmětem řešení projektu spolufi nancovaného ESF a státním rozpočtem ČR 
je navržení vzdělávacího programu pro lektory, konzultanty a poradce, specia-
lizující se na pracovněprávní otázky s přihlédnutím k problematice pracovních 
podmínek, pracovního prostředí, prevence pracovních rizik a zvyšování kultury 
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práce. Vzdělávání, využívající jak prezenční, tak distanční vzdělávací metodu, 
poskytne uvedené cílové skupině znalosti o problematice, která je obsahem 
programu, vč. teoretických znalostí o prezenční a distanční metodě vzdělávání. 
Projekt je řešen v období 01/2007 až 06/2008.
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Přehled hlavních prezentovaných výstupů 
a výsledků výzkumu v roce 2007

Řešením výzkumných projektů v rámci výzkumného záměru a grantů byla 
v roce 2007 dosažena řada dílčích výsledků, které byly pro veřejnost publiko-
vány či prezentovány na konferencích a obdobných akcích. Tyto aktivity jsou 
směrovány na podporu využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Úplný 
přehled zveřejněných výsledků výzkumu za rok 2002 - 2007 je uveden v příloze 
v Publikační činnosti k výzkumu VÚBP, v.v.i. a u každého projektu řešitelé uvádí 
dosažené výsledky.

Vybrané výzkumné výsledky (ukončené v roce 2007) jsou zahrnuté v rámci 
Informačního systému VaV, Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Pro sezná-
mení s nimi uvádíme základní údaje především o vykazovaných aplikovaných 
výstupech (včetně popisu výsledku a ekonomických a technických parametrů),  
publikacích a časopiseckých článcích.

Aplikované výstupy:
• užitný vzor

Kulový teploměr.

Tvůrci výsledku: 
MALÝ, Stanislav; JOKL, Miroslav.
Rok uplatnění: 2003
Prodloužení platnosti: 2007
Lokalizace výsledku: Věstník Úřadu 
průmyslového vlastnictví 25/2007 ze 
dne 20. 6. 2007,
platnost prodloužena do 13. 6. 2010 
udělení užitného vzoru (obr. 3)

Obr. 3: Titulní strana užitného vzoru
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Popis výsledku: Stereoteploměr je založen na integrovaném vyhodnocení tep-
lotních poměrů na pracovním místě pomocí nově vyvinutého měřícího zařízení. 
Uvedené výsledky vědy a výzkumu umožní vyhovět požadavkům EU, týkajících 
se komplexního přístupu k posuzování pracovních podmínek a pracovního pro-
středí.

Technické parametry výsledku: Přístroj založený na novém principu stanove-
ní společného účinku radiace a konvekce v pracovním prostředí.

Ekonomické parametry výsledku: Ekonomické úspory při pořízení tohoto pří-
stroje založeném na novém principu (předpokládaná cena 30 000,- Kč) oproti 
podobným přístrojům (např. dánské fi rmy BRUEL – KJAER v ceně 970 000,-  
Kč).

• Autorizovaný software

Informační systém podpůrných a výzkumných projektů v oblasti BOZP

Tvůrci výsledku: MĚCHUROVÁ, Jiřina; BEZDIČKA, Josef
Rok uplatnění: 2007
Lokalizace výsledku: http://www.bozpinfo.cz/

Popis výsledku: Informační systém podpůrných a výzkumných projektů za-
hrnuje výzkumné a podpůrné aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci nejen v České republice, ale i aktivity probíhající v mezinárodním 
měřítku, např. projekty v rámci spolupráce s EU. Informační systém obsahuje 
funkce pro ukládání, správu a vyhledávání věcných informací o poznatcích 
výzkumu a vývoje v BOZP. Tento systém je složen ze tří databází:
• Databázi projektů, expertů a institucí (faktografi cká databáze)
• Databázi článků týkajících se dané problematiky (plnotextová databáze)
• Databázi výsledků výzkumu (bibliografi cká databáze).
Pro databázi projektů, expertů a institucí byly shromažďovány informace 
a poznatky o projektech jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Z hle-
diska národní úrovně se jednalo o výzkumné záměry a granty, z hlediska 
mezinárodní úrovně následně o informace k jednotlivým projektům Phare, 
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rámcových programů EU, projektům WES, WISH, příhraniční spolupráce, 
informace ke strukturálním fondům a všem ostatním projektům, na kterých 
participovala Česká republika v rámci spolupráce se zeměmi Evropské unie. 
Dále shromažďuje informace o řešitelích projektů a řešitelských organizacích, 
včetně kontaktních údajů. Tento informační zdroj byl zpracován jako podklad 
pro databázi osob (expertů), které jsou ochotny poskytnout své znalosti 
a dovednosti z oblasti badatelského výzkumu pro řešení praktických problé-
mů výzkumu, vývoje, inovací a aplikací. Pro databázi článků o výzkumu byly 
připraveny přehledy všech článků, které byly napublikovány v rámci rubriky 
Věda a výzkum na portálu BOZPinfo a týkaly se dané problematiky.

Technické parametry výsledku: Pro aplikaci bylo zvoleno řešení pod vývo-
jovým prostředím .NET (ASP.NET 2.0). Jako programovací jazyk byl využit 
objektově orientovaný programovací jazyk C#. Celé řešení je implemento-
váno na serverových produktech společnosti Microsoft. Jako úložiště dat je 
využit MS SQL Server 2000, pro publikaci celé aplikace slouží MS Internet 
Information Services 5.0 (IIS 5.0). Pro rozšířené možnosti výstupu informací 
(reporty) z aplikace je využit MS SQL Server 2000 se službou Reporting Ser-
vices.

Ekonomické parametry výsledku: Vytvoření efektivního informačního 
systému pro vědu a výzkum v oblasti BOZP a také efektivní způsob sdíle-
ní dosažených výsledků z výzkumné činnosti. Jde především o zmapování 
výzkumných záměrů, grantů nebo projektů, které se vztahují k problematice 
BOZP, a které dosud nebyly na jednom místě shromážděny.

Databáze výsledků výzkumu BOZP

Autor: PAUKERTOVÁ, Veronika
Rok uplatnění: 2007
Lokalizace výsledku: http://www.bozpinfo.cz/

Popis výsledku: Databáze obsahuje výsledky, které vznikly řešením projek-
tů v rámci Výzkumných záměrů i grantů ve Výzkumném ústavu bezpečnosti 
práce, v.v.i. v letech 1993 – 2007. Jednotlivé záznamy, které jsou převzaty 
z ofi ciální databáze RIV, obsahují základní popisné údaje, včetně anotace 
i poslední dobou tolik sledované údaje o bodovém ohodnocení výsledků 
(platné v roce 2006 a aktuální za r. 2007). V rámci databáze jsou zařaze-
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ny defi nice typů výsledků a nápověda k vyhledávání v aplikaci. Databáze 
se skládá ze tří hlavních, vzájemně propojených, tabulek: Autor, Výsledek 
a Projekt. Dále jsou přednastaveny dotazy, které zobrazí záznamy evidované 
v jednotlivých letech spolu s údajem o celkovém počtu bodů (podle původního 
i aktualizovaného bodovacího systému) a záznamy rozdělené podle fáze pro-
jektu nebo výzkumného záměru, ke kterému se vztahují (ukončené, běžící, 
nahlášené – slouží pro evidenci záznamů, které se v ofi ciálním systému RIV 
objeví až následující rok). Tato databáze se stane součástí Informačního sys-
tému podpůrných a výzkumných projektů a v letošním roce byla testována na 
vzorku výstupů pracovníků VÚBP, v.v.i. V následujícím období bude rozšířena 
o informace k projektům, které jsou součástí výše zmíněného informačního 
systému. 

Technické parametry výsledku: Aplikace je vyvinuta pomocí softwarového 
nástroje PHP Maker, verze 5 a její datová základna je vytvořena v relačním 
databázovém systému MySQL. 

Ekonomické parametry výsledku: Efektivní přístup k informacím o výsled-
cích výzkumu VÚBP, v.v.i. (přehled o jednotlivých projektech, autorech a 
konkrétních výsledcích).

Encyklopedie BOZP

Tvůrci výsledku: PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina 
Rok uplatnění: 2007
Lokalizace výsledku: http://www.bozpinfo.cz/

Popis výsledku: Encyklopedie BOZP, obsahující prozatím téměř 2500 hesel, 
si klade za cíl sjednotit výklad odborné terminologie a efektivně pomáhat při 
komunikaci poznatků, vyhledávání dokumentů, tvorbě legislativních a nor-
mativních dokumentů, či jiné dokumentace. Encyklopedie BOZP je zároveň 
i řízeným slovníkem pro vyhledávání. 

Technické parametry výsledku: Encyklopedie BOZP v prostředí MediaWi-
ki je nainstalována na serveru se systémem GNU Linux (webserver Apache, 
databáze MySQL), přičemž veškerý operační i aplikační software je licenco-
ván taktéž pod svobodnou licencí GNU-GPL.
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Ekonomické parametry výsledku: Zvýšení informovanosti v oblasti termi-
nologie BOZP a úrovně souvisejících znalostí uživatelů, kteří zajišťují a pro-
vádějí úkony, související s prevencí rizik a napomáhají v konečném důsledku 
rovněž permanentní informovanosti odborné i laické veřejnosti. Zařazení 
cizojazyčných ekvivalentů pojmů v anglickém, francouzském a německém 
jazyce má za úkol zvýšit možnosti spolupráce v mezinárodním měřítku 
a usnadnit vyhledávání informací v zahraničních zdrojích. 

BOZPinfo.cz 3 – inovace oborového informačního portálu

Tvůrci výsledku: PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; KOLÍNSKÝ, 
Oldřich; HOYER, Tomáš 

Rok uplatnění: 2007
Lokalizace výsledku: http://www.bozpinfo.cz/
Popis výsledku: Oborový portál BOZPinfo (národní informační server, věno-
vaný problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zamě-
řením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost 
a další uživatele) je na trhu již pět let. Od jeho zrodu došlo k mnoha inovacím, 
avšak vzhledem k vysokým nárokům soudobé informační společnosti bylo 
nutné provést komplexní změnu, která se týká nejenom designu, ale i obsa-
hové stránky portálu, jeho struktury a propagace. Smyslem inovace portálu 
je vytvoření moderního informačního nástroje pokrývajícího širokou oblast 
BOZP. Portál bude disponovat bohatým informačním potenciálem v podobě 
odborných článků, přístupů do specializovaných databází a digitálního archi-
vu VÚBP, novinek, diskuzních fór atd., a zejména efektivním vyhledáváním 
nad multidisciplinární oblastí BOZP. Hlavní důraz inovace portálu je kladen 
na jeho přehlednost, snadné ovládání a bohatost poskytovaných funkcí 
i informací.

Technické parametry výsledku: Nová verze redakčního systému Genesis 
2, umožňující tvorbu statických a dynamických internetových stránek, snad-
né zpracování textů, obrázků a příloh, jednoduchou tvorbu diskusí, hlasová-
ní a anket.
Ekonomické parametry výsledku: Efektivní přístup k informacím o BOZP 
a zvýšení návštěvnosti oborového portálu.

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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Publikace:
• recenzované

SVOBODOVÁ, Lenka. Mobbing : nebezpečný fenomén naší doby. Praha : 
VÚBP, v.v.i., 2007.

Tato recenzovaná publikace pojednává o patologických vztazích na pracoviš-
ti neboli „šikaně“ kolegy jeho kolegou. Text uvádí fáze mobbingu, jeho znaky, 
zamýšlí se nad osobností pachatele a jeho obětí, popisuje techniky mobbin-
gu, reakce na něj i možnosti obrany. 

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; 
KOLÍNSKÝ, Oldřich; BENEŠ, Karel. Encyklopedie BOZP : terminologický 
slovník v prostředí MediaWiki jako součást projektu Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“. 
Praha : VÚBP, v.v.i., 2007. S. 37. ISBN 978-80-86973-60-9. – Recenzenti: Cikrt, 
Miroslav; Hatina, Teodor; Pálka, Peter

V publikaci jsme shrnuli přednosti Wikipedie a ukázali, jak jsou využity v naší 
encyklopedii a dále rozvinuty specifi cky pro oblast BOZP. Jsme na začátku 
řešení celého problému, ale již nyní chceme předložit naše první výsledky, 
týkající se tvorby prostředí, kde jsou použity principy sémantického webu při 
zpracování pojmů. Zvolené prostředí je ideálním místem pro řešení ency-
klopedie ve spolupráci s ostatními institucemi zabývajícími se problematikou 
BOZP jak v národním, tak mezinárodním měřítku.

ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina; 
KOLÍNSKÝ, Oldřich; BENEŠ, Karel. Encyclopedia OSH. Praha : VÚBP, v.v.i., 
2007. S. 37. ISBN 978-80-86973-63-0. – Recenzent: Cikrt, Miroslav

Publikace vznikla za účelem prezentace dosažených výsledků v rámci 
tvorby znalostního systému, encyklopedie BOZP v prostředí MediaWiki. 
Právě tyto encyklopedické přednosti a principy, na kterých jsou založeny 
softwarové prostředky MediaWiki, přináší s sebou velké možnosti při zpra-
cování pojmů z oblasti BOZP i v rámci mezinárodní spolupráce. Pojmy jsou 
opatřeny cizojazyčnými ekvivalenty a tím jsou dány počáteční podmínky 
pro spolupráci se zahraničními partnery (podnikajícími na našem území) 
i výzkumnými pracovníky, zabývajícími se obdobnou tématikou v EU i ve 
světě. Především jim je určena tato publikace, která přináší  první sezná-
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mení s tématiku a dává prostor pro spolupráci. I z tohoto důvodu je v příloze 
zařazen pracovní seznam hesel encyklopedie s cizojazyčnými ekvivalenty.

• odborné

KUČINA, Pavel. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákon o úrazo-
vém pojištění zaměstnanců. Praha : Institute for International Research, 2007. 
75 s.

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., znamená pod-
statnou změnu v systému zabezpečení zaměstnanců a jejich rodin v případě 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance. Sociální systém 
úrazového pojištění již postižené zaměstnance neodškodňuje, ale jsou jim 
poskytovány dávky. Úrazové pojištění zaměstnanců obsahuje motivační prv-
ky jak pro zaměstnance tak i pro zaměstnavatele, zavádí systém rehabilitace 
a prevence v úrazovém pojištění. Skutkové podstaty přestupků a správních 
deliktů a sankce za jejich naplnění stimulují k plnění povinností, které zákon 
ukládá. 

KUČINA, Pavel. Flexibilní forma práce a jejich právní úprava. Praha : VÚBP, 
v.v.i., 2007. 69 s. ISBN 978-80-86973-54-8.

Tato publikace byla zpracována jako jeden z výstupů pro podnikovou sféru 
z výsledků projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ řešeného v rámci 
výzkumného programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Moderní společ-
nost a její proměny“. Autor čtenáře seznamuje s právním rámcem variabilněj-
ších a fl exibilnějších forem práce a jejich zakotvení v pracovněprávních vzta-
zích. V publikaci jsou zachyceny tyto formy práce: práce na dobu určitou, prá-
ce na kratší pracovní dobu (práce na částečný pracovní úvazek), práce v ne-
rovnoměrně rozvržené pracovní době, práce při pružné pracovní době, práce 
v nesociální době, práce na jiném místě než pracovišti zaměstnavatele, práce 
doma, agenturní zaměstnávání.

KUČINA, Pavel. Nová právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
srovnání s úpravou platnou do 31. 12. 2006 [CD-ROM]. Praha : VÚBP, v.v.i., 
2007. 52 s. ISBN 978-80-86973-11-1.

Publikace poskytuje přehled nových či novelizovaných právních předpisů, 
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které nějakým způsobem upravují oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Patří mezi ně zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

KUČINA, Pavel. Objasňování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných 
nehodových událostí: metodická pomůcka pro zaměstnavatele a osoby 
pověřené zaměstnavatelem k objasňování příčin a okolností pracovních úrazů, 
havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav 
a nemocí z povolání [CD-ROM]. Praha : VÚBP, v.v.i., 2007. 35 s. ISBN 978-80-
86973-39-5.

Publikace slouží jako metodická příručka pro zaměstnavatele a osoby pově-
řené zaměstnavatelem k objasňování příčin a okolností pracovních úrazů, 
havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav 
a nemocí z povolání. Cílem vydání je vybavit pověřené osoby informacemi 
a metodami, které jim pomohou objasnit okolnosti a příčiny nehodových udá-
lostí pomocí ověřených metod.

PALEČEK, Miloš. Identifi kace a hodnocení rizik [CD-ROM]. Praha : VÚBP, 
v.v.i., 2007. S. 44. ISBN 978-80-86973-30-2.

Vedle defi nic základních pojmů „nebezpečí“, „riziko“ a „ohrožení“ pojednává 
nově zpracované vydání této publikace o přístupech a metodách hodnoce-
ní rizik ve dvou tematických celcích : „Rizika a jejich hodnocení“ a „Metody 
a identifi kace rizik“. Cílem této publikace je napomoci tomu, aby se řízení 
(omezování) rizik stalo neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení kaž-
dého podniku. 

HOYER, Tomáš; KOLÍNSKÝ, Oldřich; MĚCHUROVÁ, Jiřina. PAUKERTOVÁ, 
Veronika. Internet - studnice informací z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP) a jak se k nim dostat. Praha : VÚBP, v.v.i., 2007. 57 s. ISBN 
978-80-86973-51-7.

Příručka byla zpracována k projektu „Kontaktní místo bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci pro region hlavního města Prahy“, řešeném v rámci ESF, 
a obecně popisuje informační potřeby malých a středních podniků (MSP), 
dále pak technické možnosti přístupu k síti Internet a v neposlední řadě 
popisuje také vybrané internetové aplikace a odborné portály zabývající se 
oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí této příruč-
ky je také rozsáhlá kapitola o efektivním vyhledávání relevantních informací 
a znalostí v prostředí Internetu. Cílem této publikace je poskytnout přehled 
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o informačních zdrojích o BOZP a návod, jak se efektivně orientovat v pro-
středí Internetu. 

Kapitola v knize

HOREHLEĎOVÁ, Šárka. Řízení rizik v ISŘ. In Integrovaný systém řízení. Pra-
ha : Verlag Dashofer, 2005-2007. 

SVOBODOVÁ, Lenka. 2007. Kvalita života. In Jiří Šubrt (ed.). Soudobá 
sociologie III: Diagnózy soudobých společností. Praha : Karolinum, 2007.

Článek v odborném periodiku

HANÁKOVÁ, Eva. Pracovní prostředí a riziko nemocí z povolání. Human 
Resource Management. 2007, č. 3, s. 22-23. 

JANSOVÁ, Klára. Zavádění systému REACH. Bezpečnost a hygiena práce. 
2007, č. 12, s. 19-21. 

MALÝ, S.; BERNATÍKOVÁ, Š.; JIRÁK, Z.; JOKL, M.; TOMÁŠKOVÁ, 
H.;ROSYPAL, J.;. ŠEBESTA, D. Response of human body to irregular 
radiation load. Central European Journal of Public Health. November 2007, 
vol. 15, s. S24. 

MALÝ, S.; JOKL, M. V.; VAJNER, L.; TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Š.; 
ROSYPAL, J.; LEHOCKÁ, H.; KILIÁN, L. Globe stereo thermometer : a new 
device for measurement of irregular radiation load in the environment and 
occupational settings. Central European Journal of Public Health. November 
2007, vol. 15, s. S29. 

MALÝ, S.; JOKL, M. V.; ŠEBESTA, D.; TOMÁŠKOVÁ, H.; BERNATÍKOVÁ, Š. 
Use of globe stereo thermometer foe evaluation of irregular radiation 
load. Central European Journal of Public Health. November 2007, vol. 15, s. 
S24-S25. 

MALÝ, S.; HLADKÝ, A.; JOKL, M.; JIRÁK, Z.; BERNATÍKOVÁ, Š.; PRAŽÁKO-
VÁ, M.; MACLOVÁ, I.; MALČÍKOVÁ, K. Infl uence of combined operation of 
radiation and convection heat on reliability of professional performance. 
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Central European Journal of Public Health . 2007, vol. 15, s. S21-S22.

SKŘEHOT, Petr; HLADKÝ, Aleš; MALÝ, Stanislav. Hierarchická analýza úko-
lů. Psychologie v ekonomické praxi. 

SKŘEHOT, Petr; JANSOVÁ, Klára. Priority EU ve výzkumu v oblasti BOZP 
a ochraně zdraví při práci s nebezpečnými chemickými látkami. Bezpečnost 
a hygiena práce. 2007, č. 12, s. 22-26.

SVOBODOVÁ, Lenka. Aktuálně o šíření zhoubné a společensky nebezpečné 
choroby. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2007, č. 2, s. 121-125.

 
ŠVECOVÁ, Milada; PAUKERTOVÁ, Veronika; MĚCHUROVÁ, Jiřina. Řízení 
znalostí BOZP a tvorba encyklopedie. Spektrum. 2007, č. 2, s. 6 - 8.

Konference pořádané či spolupořádané VÚBP, v.v.i. 

Mezinárodní konference : Svět práce a kvalita života v globalizované 
ekonomice. Praha, Vysoká škola ekonomická, 13. – 14. září 2007.

VII. ročník mezinárodní konference : Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci 2007. Ostrava,  Vysoká škola báňská,  2007. 

Příspěvky a aktivní vystoupení na řadě domácích i mezinárodních konferencí  
jsou uvedeny v příloze publikace v Publikační činnosti k výzkumu VÚBP, v.v.i.
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Věcný obsah, zaměření a přiblížení vybraných 
výsledků řešených projektů VÚBP, v.v.i. 

Vydáním této publikace chceme seznámit veřejnost nejen s rozsahem vý-
zkumné činnosti, včetně uceleného přehledu o řešených projektech, ale také 
vyzvednout nosné části řešení a významné výstupy, i upozornit na zajímavé vý-
sledky, které mohou sloužit jako inspirativní podněty a inovace k využití v praxi. 
V této kapitole, která by se mohla nazývat „zaostřeno“, předkládáme čtenářům 
právě takto vybranou paletu informací, která zahrnuje příklady, ukázky, potvrze-
né poznatky, výsledky šetření, užitečné zdroje informací, příklady vytvořených 
metodik apod. 

Vybrané výsledky v rámci výzkumného záměru:

Výzkum a vývoj v oblasti ergonomie a spolehlivosti 
pracovního systému

Zvyšování produktivity práce, racionalizace nákladů, spolehlivost výkonu, 
kvalita produkce a bezpečnost  - to jsou nejčastější požadavky kladené na pod-
nikatelskou sféru. Přitom již nevystačíme s metodami a přístupy, které vyhovo-
valy ještě před deseti, dvaceti lety. V současnosti musíme postupovat mnohem 
efektivněji pomocí moderních metod, analytických nástrojů a výpočetní techni-
ky. Jedním z možných a efektivních přístupů jsou i metody analýz úkolů. 

Analýzy úkolů představují skupinu nejmodernějších a nejexaktnějších me-
tod používaných pro posouzení spolehlivosti lidského činitele při provádění 
konkrétních úkolů. Jejich úspěšné splnění vede k očekávanému cíli, tj. zadání 
úkolu. Analýza úkolů představuje tedy proces, který, stručně řečeno, hodnotí 
předmět, způsob a účel úkolu prováděného člověkem. 

Analýzy úkolů jsou založeny na dekompozici úkolů. K tomu slouží rozdě-
lení úkolu do subúkolů, které jsou teprve detailněji analyzovány. Tento postup 
je nezbytný pro to, aby bylo možné identifi kovat (popř. i kvantifi kovat) úroveň 
spolehlivosti člověka, který tento úkol vykonává, anebo nalézt kritická místa, při 
kterých ke vzniku chybné operace může dojít. Tato znalost umožňuje odhalovat 
možné příčiny. Těmi mohou být například neúplnost či nepřehlednost provoz-
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ních předpisů, nedostatečné materiálně-technické zabezpečení, nedostatečné 
organizační či personální zajištění, chyby ve výcviku a celá řada dalších.

Termín „analýza úkolů“ představuje v podstatě metodologii, která má být 
uplatněna pro docílení očekávaných výstupů. Ty mohou být použity ke srov-
návací analýze reálných schopností (včetně omezení) výkonu člověka (např. 
operátorů velínů) s požadavky kladenými systémem (tj. požadavky plynoucí 
z charakteru vykonávané činnosti, nároků na obsluhu zařízení, ekonomických 
či technologických požadavků apod.). 

Analýzy úkolů se nejčastěji využívají k efektivnější integraci lidského ele-
mentu do pracovního systému v rámci podmínek vykonávaných pracovních 
činností. Ústřední složkou, která zajišťuje účinné a bezpečné provádění pří-
slušných operací, je člověk. Ten je v systému propojen s dalšími komponenta-
mi, mezi které patří zejména ovládané zařízení, včetně počítačů (tj. hardware i 
software) a okolní prostředí. 

Dobře provedené systematické analýzy úkolů umožňují získat výstupy, kte-
rých lze využít především k: 

• vývoji nového pracovního systému nebo jeho jednotlivých kompo-
nent,

• úpravě stávajícího pracovního systému,

• nalézání specifi ckých požadavků pro provoz a výcvik.

Ve všech třech případech je účelem vytvořit bezpečnější postupy, snadnější 
způsoby ovládání zařízení, přehlednější interface a efektivnější výkonové pro-
cedury. 

Nejúčinnější je ale použití analýz úkolů ve fázi navrhování pracovního systé-
mu, kdy je nutné důkladnou analýzou zjistit skutečné schopnosti budoucích uži-
vatelů a jejich případná omezení či nedostatky v návrhu technických zařízení 
a strojů. Všechna tato zjištění by měla být následně zahrnuta do fi nálního návr-
hu, např. v souvislosti s vybavením, které bude sloužit ke zlepšení uživatelského 
pohodlí a povede tak ke snížení pravděpodobnosti vzniku chyby. Může se jednat 
také o technické doplňky projektovaných zařízení, vylepšení softwarového vy-
bavení řídících pultů, zlepšení interface apod. Další možností využití takto získa-
ných informací je návrh systému školení a výcviku a defi nování příslušných pra-
covních úkonů (postupů), tj. systém prevence na úrovni organizačního zajištění.
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    Sice existuje v současnosti celá řada metod patřících do skupiny úkolových 
analýz, přesto však nejlepší výsledky byly dosaženy s metodou „Hierarchical 
Task Analysis“, jejíž modifi kovanou verzi vyvinuli odborníci z VÚBP, v.v.i.. Jedná 
se o metodu, která umožňuje analyzovat spolehlivost lidského činitele při výko-
nu pracovních operací, směřujících ke splnění zadaného cíle. Jelikož dosažení 
každého cíle je vždy podmíněno vykonáním určitých operací, anebo celého 
sledu ať již vzájemně provázaných, či zcela nezávislých pracovních úkonů, 
zaměřuje se metoda HTA na detailní analýzu těchto nejmenších výkonových 
elementů, které jsou nazývány akce. Je zjevné, že metoda je náročná a vyža-
duje si pečlivou přípravu a znalosti analytiků. Avšak výsledky, které umožňuje 
získávat, představují studnici důležitých informací, které využije každý mana-
žer, jež usiluje o zlepšení efektivity a bezpečnosti práce. Metodu lze aplikovat 
na jakýkoli pracovní proces – od manuální práce až po řízení složitých techno-
logických procesů pomocí velínů.  

Díky své vysoké efektivitě se v poslední době úkolové analýzy i u nás začí-
nají pomalu dostávat do popředí zájmu expertů na problematiku lidského čini-
tele. Nejvýrazněji je tento posun vidět v oblasti hodnocení vlivu lidského činitele 
podle požadavků legislativy týkající se prevence závažných havárií, kde došlo 
v poslední době k výraznému posunu. Od roku 2006 si nechala zpracovat ana-
lýzu spolehlivosti lidského činitele pomocí metody HTA (obr. 4) již celá řada vý-
znamných českých chemických a petrochemických podniků. Zájem o využívání 
úkolových analýz v praxi je v současnosti podpořeno také vydáním metodického 
pokynu Ministerstva životního prostředí, který je věnován způsobu posouzení 
vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji 
rizik. Zajímavostí jistě je, že se právě v tomto pokynu poprvé v historii objevil 
přímý odkaz a doporučení využívat úkolové analýzy k příslušným účelům, které 
jsou v pokynu defi novány. Ačkoli se doposud v ČR, narozdíl od anglosaských 
zemí, úkolové analýzy příliš nevyužívaly, současný vývoj v této oblasti nasvěd-
čuje, že stále častěji budeme svědky jejich využití. A to jak v průmyslu, tak 
i v jiných sektorech (např. řízení letového provozu, call centra apod.). 
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Základním dokumentem v oblasti posuzování nerovnoměrné tepelné zátěže 
je ČSN EN ISO 7730 Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení 
a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD 
a kriteria místního tepelného komfortu, která je českou verzí evropské normy 
EN ISO 7730:2005. Hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže podle této normy 
vyžaduje měření radiační asymetrie (∆tpr ).  

Kulový stereoteploměr svým řešením se velmi těsně dotýká uvedených 
norem a v mnoha směrech je doplňuje. Řeší jak dosáhnout optimálního sou-
činitele radiační pohody a rovněž tak způsob dosažení optimálního rozdělení 
sálavých tepelných toků v prostoru. Umožňuje současné měření výsledné tep-
loty kulového teploměru a stereoteploty ze šesti stran. Stereoteplota může být 
využita k výpočtu radiační teploty a pro posouzení radiační asymetrie (∆tpr ) ve 
smyslu ČSN EN ISO 7730 nebo může být spolu s výslednou teplotou kulového 
teploměru využita jako vhodný indikátor celkové i nerovnoměrné tepelné zátě-
že.

Česká zdravotnická legislativa postrádá zatím metodiku na měření a hod-
nocení nerovnoměrné radiační zátěže. Základním dokumentem v oblasti posu-
zování nerovnoměrné tepelné zátěže je kromě nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném 
znění, také ČSN EN ISO 7730. Tato norma vychází z předpovědi tepelného po-
citu člověka výpočtem předpovědi středního tepelného pocitu (PMV) a předpo-
vědi procentuálního podílu nespokojených osob (PPD), které budou pociťovat 
v daném prostředí diskomfort ve smyslu přílišného tepla nebo chladu. Výpočet 
procenta nespokojených v důsledku asymetrie radiační teploty vyžaduje fi nanč-
ně náročné přístrojové vybavení pro měření radiační teploty.

Cílem naší práce bylo ověřit vhodnost kulového stereoteploměru 
(viz obr. 5) pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže. Hlavní sou-
částí stereoteploměru je koule o průměru 150 mm, jejíž kovový plášť je tvořen 
šesti navzájem oddělenými shodnými segmenty upevněnými na tepelně nevo-
divém jádru. Osy segmentů vytváří ortogonální systém. Konstrukce jádra zame-
zuje přenosu tepla vedením i sáláním mezi sousedními i protilehlými segmenty. 
Jádro současně zajišťuje potřebnou pevnost koule. Teplota z jednotlivých seg-
mentů je snímána pomocí tepelných čidel připevněných na jejich vnitřní plochu. 

Kulový stereoteploměr – nový přístroj pro měření 
a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
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Údaje o teplotách všech segmentů 
jsou kontinuálně registrovány 
a ukládány do paměti  registračního 
zařízení, které současně vypočítá-
vá i výslednou kulovou teplotu jako 
prostý průměr teplot všech šesti 
segmentů. Přístroj byl testován 
v klimatické komoře Zdravotního 
ústavu v Ostravě v širokém rozsa-
hu tepelně vlhkostních podmínek 
a prokázal velmi dobrou shodu 
s hodnotami naměřenými klasic-
kým kulovým teploměrem Vernon-
-Jokl. Proti dosud používanému 
kulovému teploměru Vernon-Jokl 
má nový přístroj podstatně kratší 
dobu ustálení, která nepřesáhne 
za obvyklých průmyslových podmí-
nek 10 minut.

V klimatické komoře byla sálající plochou zadní stěna komory (vertikální 
sálavá plocha) nebo strop komory (horizontální sálavá plocha).  

Pokusy byly rozděleny do 3 etap podle rychlosti proudění vzduchu. V etapě 
I bylo proudění vzduchu va = 0,25 m/s, v etapě II va = 0,5 m/s a v etapě III va 
=1,0 m/s. Tepelné podmínky v komoře byly voleny v jednotlivých etapách tak, 
aby výsledná teplota kulového teploměru (tg) odpovídala ve všech pokusech 
optimálním podmínkám pro fyzicky nenáročnou práci vsedě, tj. 24 oC. V po-
kusech s vertikální sálavou plochou, kdy sálající plochou byla zadní stěna 
komory, byla radiační zátěž volena tak, aby rozdíl radiační teploty měřené 
ve směru sálání (trA) proti výsledné teplotě kulového teploměru [∆ (trA–tg)] činil 
v jednotlivých pokusech –10 oC až +20 oC. V pokusech, kdy sálající plochou byl 
strop (horizontální sálavá plocha), byla zvolena intenzita sálání 100, 150 a 200 
W/m2, čemuž odpovídá trA = 45, 53 a 58 oC  a ∆(trA – tg) = 21, 29 a 34 oC (tab. 1).

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
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Komora má rozměry 3 x 2 x 2 m (obr. 6). Upravený vzduch je přiváděn ot-
vorem 1000 x 1000 mm a je odváděn stejně velkým otvorem v protilehlé stěně 
komory. Komora umožňuje nastavení laminárního proudění vzduchu v rozsahu 
0,2 až 2 m/s, teploty vzduchu v rozsahu 0 až 60 oC a relativní vlhkosti v závis-
losti na teplotě vzduchu v rozsahu 30 až 90 %. Intenzita jednostranného sálání 
od zadní stěny komory nebo stropu může být regulována v širokém rozsahu od 
negativních hodnot až po hodnoty přesahující 200 W/m2. Ovládání automatické 
regulace je přímo z velínu komory, kam jsou přiváděny i údaje o tepelně-vlh-
kostních podmínkách. Naměřené hodnoty jsou průběžně registrovány po celou 
dobu měření a ukládány do paměti počítače.V průběhu jednotlivých podmínek 
byla kontinuálně měřena na úrovni 110 cm od podlahy (ČSN EN ISO 7726 Er-
gonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin) stíněná 
suchá teplota vzduchu (ta), radiačná teplota ve směru sálání (trA) a od protilehlé 
stěny (trB), rychlost proudění vzduchu (va) a relativní vlhkost vzduchu (RH) pří-
strojem Indoor Climate Analyser typ 1213 fy Bruel a Kjaer. Výsledná teplota 
kulového teploměru (tg) a stereoteplota (tstereo) byla měřena námi vyvinutým 
kulovým stereoteploměrem. Pro statistické hodnocení byla použita korelační 
a regresní analýza. Zpracování bylo provedeno v programu Stata v.9 (STATA 
Statistical software: Release 9.0 College Station,TX: Stata Corporation 2005).

Výsledky

Hodnoty mikroklimatických podmínek naměřených v jednotlivých pokusech 
etapy I až III jsou uvedeny v tabulce 2. Obrázek  7 znázorňuje vztah mezi ste-
reoteplotou, naměřenou kulovým stereoteploměrem (tstereo) a radiační teplotou, 
naměřenou ve směru od sálající plochy (trA). Korelační koefi cienty pro jednotlivé 
rychlosti proudění vzduchu se pohybují v rozsahu R = 0,9797 až 0,9908. Zatím 
co trA je na proudění vzduchu nezávislá, tstereo se v závislosti na proudění vzdu-
chu v jednotlivých etapách mění. 
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PODMÍNKA tg trA trA-tg trB tstereo ta

 trA-tg (°C) v (m/s) oC oC oC oC oC oC
Chladná stěna -10  23,6 16,5 -7,1 25,9 21,1 27
Chladná stěna -5  23,7 18,8 -4,9 24,9 22,3 24,5
Optimum 0  23,5 23,5 0 23,8 23,5 23,7
Teplá stěna 5  24,9 29 4,1 25 26,6 22,4
Teplá stěna 10 0,25 23,9 34 10,1 24,6 26,6 19,4
Teplá stěna 20  24 43,8 19,8 27,5 29,4 17,6
Teplý strop (100W.m-2) 21  24 44,5 20,5 23,8 29,1 20,2
Teplý strop (150W.m-2) 29  24,5 52,6 28,1 24,1 31,4 19,1
Teplý strop (200W.m-2) 34  24 59,5 35,5 23,9 34,6 16,3
Chladná stěna -10  23,9 16 -7,9 25,9 21,8 25,5
Chladná stěna -5  24 18,6 -5,4 24,8 22,7 25,2
Optimum 0  24,3 24,2 -0,1 24,4 24,3 24,4
Teplá stěna 5  23,3 29,1 5,8 24,9 25,1 20,4
Teplá stěna 10 0,5 23,7 34,5 10,8 25,4 26,9 19,6
Teplá stěna 20  24 44,9 20,9 27,3 28,3 19,4
Teplý strop (100W.m-2) 21  23,9 43,7 19,8 24,3 28,4 20,1
Teplý strop (150W.m-2) 29  24,1 52,5 28,4 24 30,6 19,8
Teplý strop (200W.m-2) 34  24,5 58,6 34,1 24,1 32,6 20,9
Chladná stěna -10  24,2 15,7 -8,5 24,7 22,4 26,6
Chladná stěna -5  24,8 18,9 -5,9 25,1 23,7 25,6
Optimum 0  24,5 24,4 -0,1 24,6 24,5 24,4

Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže
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Obr. 7: Vztah mezi radiační teplotou (trA) a stereoteplotou (tstereo) v závislosti na rychlosti  proudění vzduchu

Teplá stěna 5  24,3 29,3 5 24,7 25 24,8
Teplá stěna 10 1 24,2 34,3 10,1 25,5 26,2 22,9
Teplá stěna 20  24,2 34,3 10,1 25,5 26,2 22,9
Teplý strop (100W.m-2) 21  24,1 45 20,9 24,5 27,8 22,2
Teplý strop (150W.m-2) 29  24,3 52,8 28,5 24,7 29,4 21,9
Teplý strop (200W.m-2) 34  24,0 58,5 34,5 24,3 30,6 22,5

Tab. 2: Průměrné hodnoty mikroklimatických podmínek naměřených  v rámci jednotlivých pokusů etapy I až III
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Obrázek 8 znázorňuje vztah mezi tstereo a trA bez ohledu na rychlost proudě-
ní vzduchu (va = 0,25 až 1 m/s). Korelační koefi cient pro výše uvedený vztah 
je R = 0,9720. Velmi dobrou korelaci jsme nalezli i mezi rozdílem výsledné 
stereoteploty a kulové teploty ∆(tstereo-tg) na jedné straně a rozdílem hodnot ra-
diační teploty ze dvou protilehlých stran ∆(trA-trB) a to jak pro jednotlivé rychlosti 
proudění vzduchu (Obr. 9), tak bez ohledu na rychlost proudění vzduchu (R = 
0,9874) (Obr. 10). 
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Obr. 9: Vztah mezi rozdílem hodnot (tstereo-tg) a (trA-trB) v závislosti na rychlosti proudění vzduchu v 
= 0,25 až 1 m/s

Obr. 10: Vztah mezi rozdílem hodnot (tstereo - tg) a (trA-trB) bez ohledu na rychlost proudění vzduchu, 
v = 0,25 až 1 m/s
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Návrh na hodnocení nerovnoměrné radiační zátěže pomocí kulového 
stereoteploměru byl předán MZ ČR jako podklad k probíhající novele Nařízení 
vlády č. 178/201 Sb.

Závěrem

Pocit tepelného diskomfortu v důsledku nerovnoměrné radiační zátěže, 
způsobené negativním nebo pozitivním sáláním od okolních vertikálních nebo 
horizontálních ploch, je dán rozdílem mezi intenzitou sálání protilehlých ploch a 
ochlazovacím účinkem proudícího vzduchu. Se zvyšující se rychlostí proudění 
vzduchu při stejném rozdílu ∆(trA-trB) v případě pozitivního sálání od vertikální 
sálavé plochy procento nespokojených osob klesá, v případě horizontální 
sálavé plochy a negativního sálání od vertikální plochy počet nespokojených 
naopak stoupá. Radiační nerovnoměrnost vyjádřená rozdílem ∆(tstereo-tg) dává 
stejně kvalitní informace o nerovnosti radiační zátěže jako hodnota ∆(trA-trB). 
Stereoteplota spolu s výslednou teplotou kulového teploměru může být využita 
jako velmi dobrý ukazatel pro hodnocení prostředí s nerovnoměrnou radiační 
zátěží.
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Poznávání fi remní kultury – dotazníková baterie

Tak jako „diagnóza předchází terapii“, mělo by poznání a porozumění kultu-
ře předcházet jejímu cílevědomému utváření, aby podporovala základní funkce 
a důležité předpoklady dlouhodobé prosperity podniku: výkonnost, hospodár-
nost, zisk, morálku, dobré jméno apod. Lze identifi kovat slabé a silné stránky 
podnikové kultury, její přednosti a nevýhody ve vztahu k cílům. V současnosti 
panuje většinový názor, že kulturu je nutno chápat jako komplexní, vícevrstev-
natý fenomén, jehož projevy a znaky jsou pro vnějšího pozorovatele vnímatel-
nější explicitní (vyřčené, zjevné, formalizované, např.: artefakty, chování), jiné, 
implicitní, jsou obtížněji pozorovatelné (hodnoty, nepsaná pravidla a normy 
chování) a některé zůstávají zcela skryté ,tacitní (základní předpoklady, často 
nevědomé názory a myšlenky). Explicitní jsou pochopitelně snadno uchopitelné 
a často někde v hmotné podobě uložené. Pro kulturu jsou často důležitější ta-
citní, skryté v mozcích lidí. Kultura je komplex poměrů, (kde dochází k synergii, 
vyloučení, ovlivnění, nahrazení) ne výčet částí. Ne vše se dá snadno a rychle 
zjistit dotazníkem. Důležité je, jak lidé působí v souvislostech. Své místo má 
často pozorování a naslouchání. 

Při poznávání fi remní kultury je důležité zkoumání kompatibility a dalších 
vztahů mezi vizí fi rmy a fi remní kulturou. Například zda je vize známa a k disposici 
zaměstnancům, zda vize vzešla ze vzájemné diskuse a shody celého manage-
mentu, jaká je shoda mezi cíli podniku a cíli zaměstnanců. Úspěšné poznání 
zviditelní managementu dosud neviditelné potenciály, rezervy a bariery podni-
kové kultury. Spolehlivé poznání těchto skutečností je důležitým východiskem 
k efektivnímu růstu pozitivních charakteristik podniku a k žádoucím změnám. 
Je nutné výstižně popsat rozhodující prvky stávající fi remní kultury. Základem 
je správné sledování a zjišťování, zvažování a interpretace symptomů, kterými 
se projevují vžité představy, přístupy a hodnoty. Zpětná vazba, kterou zkoumání 
poskytuje, musí dostatečně zvýraznit silné a slabé stránky fi remní kultury.

Klasický přístup ke zkoumání kultury je pozorování. Výzkumník je v roli 
emocionálně neovlivněného pozorovatele a kultura je většinou jedna z většího 
počtu proměnných, které jsou zkoumány. Nevýhoda tkví především v tom, že 
pozorování vnějšího pozorovatele může jen z části odkrýt hlubší specifi ka, to co 
je pod behaviorální rovinou. Zjištěná data jsou závislá na situaci a jejich analýza 
je oproti datům z dotazníku zdlouhavá, neboť platí, čím více je metoda získává-
ní dat standardnější, tím jednodušší je jejich analýza. A naopak, čím otevřenější 
a méně strukturovaný je sběr dat, tím jsou data v kontextu specifi čtější, a tím 
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obtížnější je jejich analýza a interpretace.

Stále více organizací si uvědomuje, že tento „měkký“ aspekt, tak důležitý 
pro každou inovaci a zvýšení efektivity fi rmy, není tak snadno, především ne 
mechanicky, uchopitelný a kontrolovatelný, jak si obvykle myslely. Firmy si 
začínají uvědomovat, že jediná cesta vede přes seriózní a kvantifi kované zjiš-
ťování a analýzu podnikové kultury. Předpokládá to profesionální vědomosti 
a zkušenosti z empirického sociálního výzkumu, včetně nových metodologic-
kých nástrojů. Diletantské snahy paraprofesionálů se míjejí s cíli a přináší často 
nenapravitelné škody v postojích managementu a zaměstnanců fi rem. 

K posuzování fi remní kultury se v praxi uplatňují hlavně dotazníky a ří-
zené rozhovory, zaměřené na jeden nebo několik klíčových determinant 
(např.: hodnoty, komunikace, spokojenost s řízením a vedením, pocit sounále-
žitosti s fi rmou, pořádek a čistota ve fi rmě). Dovolují-li to okolnosti, je vhodné 
zvážit doplnění multimetodického přístupu o některou z následujících metod: 
pozorování, studium dokumentů a „focus groups“.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. pro poznávání fi remní kultury 
zkonstruoval nebo převzal řadu metod, z nichž se pro daný podnik vyberou ty 
nejvhodnější. Dále uvádíme celkový přehled dotazníků, k nimž byla vytvořená 
SW podpora a byly ověřeny v praxi. Pak následují čtyři ukázky grafi ckých vý-
stupů (obr. 11,12,13,14):

Baterie diagnostických nástrojů na mapování základních souvislostí 
a determinant podnikové kultury

• Osobnostní determinanty osvojování kultury
• Přehled klíčových osobnostních vlastností rozhodují-

cích pro budování optimální fi remní kultury. Jak u jed-
notlivých pracovníků, tak v útvarech a celém podniku. 
(Čas vyplnění cca 7 min.)

PFK
• Klíčové stresory v daném útvaru a jejich míra. 

(Čas vyplnění cca 7 min.) ST-O A
 POS
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• Klíčové způsoby zvládání náročných situací. 
(Čas vyplnění cca 7 min.)
 DZN

 Determinanty pracoviště (oddělení, úsek, podnik)
• Spokojenost s podstatnými parametry pracoviště.

(Čas vyplnění cca 30 min.)
 PNP-99

• (Čas vyplnění cca 7 min.)
 25 pohledů

• Základní struktura charakteru organizace, včetně jejích 
důležitých útvarů. 

 (Čas vyplnění cca 10 min.)

 OCI
 Základní determinanty  podnikové kultury

• Profi l klíčových determinant podnikové kultury (Síla, 
Aktivita, Hodnota, Klientská kultura, Zaměstnanecká kultura, 
Proaktivita).

 (Čas vyplnění cca 5 min.)
 KPNF část A

• Profi l základní hodnotové orientace. 
(Čas vyplnění cca 5 min.)

 KPNF část B
• Základní behaviorální profi l podniku.

(Čas vyplnění cca 30 min.)
 KPNF část C

 Úroveň kultury bezpečnosti
• Profi l 14 klíčových determinant podnikové kultury bezpečnosti 

(např.:Komunikace o BOZP, Vedení a dohled nad BOZP, 
Postup podle předpisů BOZP, Povědomí o BOZP, Spolupráce 
osazenstva na BOZP, Postoj k inovaci BOZP, Školení BOZP, 
Účinnost BOZP, Stav provozu z hlediska BOZP).

                          (Čas vyplnění cca 30 min.)
 AD KB
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Obr. 11: Inventář 25 pohledů na mou práci

Inventář 25 pohledů na mou práci

Poznávání fi remní kultury - dotazníková baterie
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Obr. 12: Profi l základní hodnotové orientace
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Index charakteru organizace

Obr. 13: Základní struktura charakteru organizace
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Inventář Audit determinant kultury bezpečnosti (AD KB) – srovnání dvou fi rem
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Obr. 14: Klíčové determinanty podnikové kultury bezpečnosti
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Encyklopedie a portály BOZP

Vstupem do nové znalostní společnosti se otevírá nový prostor, kde 
inovace, učení a tvorba nových poznatků hrají důležitou roli. Jde především 
o to, aby uživatelům byly předávány odpovídající znalosti a ti je správně, 
a v dostatečné míře, využívali. Toto je také hlavním cílem řešeného projektu 
„Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“, který je součástí 
výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. „BOZP - zdroj zvyšování kvality života, práce 
a podnikatelské kultury“. Systém managementu znalostí je popsán v příloze 
publikace. V našem příspěvku se soustředíme na hlavní komponenty, které 
určují správný transfer znalostí k uživateli - a to na znalostní systém, řešený 
formou encyklopedie, a portál BOZP – prostředí pro zveřejnění znalostí.

Encyklopedie BOZP je v první řadě míněna jako nástroj pro orientaci 
v oboru BOZP a jeho terminologii, která není dosud sjednocena. Při tvorbě 
encyklopedie se vychází z dosažených výsledků minulých let. V rámci nového 
prostředí byly zpracovány i pojmy z Terminologického slovníku BOZP, který 
byl jedním z výstupů projektu 4 výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. „Prostředky 
a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce“, řešeného v letech 1999 až 
2003.

Myšlenka tvorby terminologického slovníku se od počátku musela opřít 
o efektivní způsob, který by umožnil shromažďovat hesla, a zároveň jim dával 
požadovanou strukturu. Velikou inspirací se proto pro řešitelský tým stal 
mezinárodní projekt Wikipedie, který svým metodickým propracováním splnil 
požadavky na něj kladené a následně se stal adoptovaným projektem pro 
dosažení zamýšlených cílů. Z téhož důvodu přerostl projekt terminologického 
slovníku v mnohem ambicióznější projekt Encyklopedie bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

S řešením projektu bylo započato v roce 2006. Na základě provedených 
analýz byl přijat návrh na vytvoření systému encyklopedického charakteru 
v prostředí MediaWiki. Právě její  encyklopedické přednosti a principy, na 
kterých jsou založeny softwarové prostředky MediaWiki, přináší s sebou velké 
možnosti při zpracování pojmů z oblasti BOZP. 

Předpokládá se, že v dlouhodobém horizontu bude Encyklopedie BOZP 
užitečným nástrojem i pro jiné organizace, které se zabývají přímo oborem 
BOZP, či se do jejich činnosti tato oblast prolíná.

Encyklopedie a portály BOZP
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V roce 2007  jsme se soustředili na použití prostředků, které nabízí Semantic 
MediaWiki (logické strukturování pojmů). Výzkumná činnost v této oblasti stále 
pokračuje. Jedná se o pilotní projekt, který bude zkvalitňován a rozvíjen 
v rámci výzkumného záměru až do roku 2010.

Encyklopedie BOZP řeší prioritní úkoly:

Obr. 15: Ukázka wikitextu (editační režim)

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi

• nalézt řešení optimálního propojení podpůrných komponent 
zdrojové základny: 

• tezauru, který pracuje s termíny (deskriptory, nedeskriptory) 
z pohledu indexace a vyhledávání,

• encyklopedie vytvářené v otevřeném prostředí Wikipedie, 
kde pomocí softwarových prostředků MediaWiki jsou logicky 
strukturovány pojmy, k nim jsou připojeny výklady, jednotlivé 
jazykové ekvivalenty a odkazy na externí informační zdroje;

• vyřešit  tvorbu jednotné terminologie sledované oblasti.

Principy Wikipedie

Software MediaWiki je vytvořen tak, aby umožnil přímou editaci obsahu 
prostřednictvím internetu a jeho okamžitou publikaci. Pro psaní obsahu nemusí 
přispěvatel znát žádné značkovací jazyky (HTML atp.), stačí znát jen několik 
pravidel psaní tzv. wikitextu. Ten zajišťuje přístupnost co nejširší komunitě 
i netechnicky vzdělaných přispěvatelů a zároveň zajišťuje ukázněnou grafi ckou 
podobu (obr. 15, 16).
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Obr. 16: Ukázka wikifi kovaného textu z pohledu  uživatele

Po analýze stavu současného terminologického slovníku a možností, kte-
ré nám nabízí prostředí MediaWiki, jsme zvolili pro jednotlivé pojmy z oblasti 
BOZP tyto prvky záznamu:

• pojem, 

• výklad pojmu, 

• jazykové ekvivalenty (angličtina, němčina, francouzština), 

• kategorizace pojmů (heslo lze zařadit do více kategorií),

• kontext pojmu – defi nování hierarchických vazeb (nadřazené 
termíny, podřazené termíny), asociovaných vazeb (příbuzné a 
myšlenkově blízké pojmy) a vztah ekvivalence (synonymní a ho-
monymní výrazy),

• provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, digitální 
archiv AiP Safe, Google, encyklopedie, národní verze Wikipedie). 

Encyklopedie a portály BOZP
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Vzhledem k provázanosti BOZP s dalšími obory je žádoucí uvádět u ně-
kterých pojmů více defi nic, abychom uživateli poskytli komplexní, a mnohdy 
kontroverzní pohled na dané heslo. Tento princip je potřebný i z hlediska ko-
munikace mezi odborníky, státní správou, tvůrci legislativy, či bezpečnostními 
techniky. Pokud je u pojmu uvedeno více defi nic, snažíme se dbát o důsledné 
ocitování použitého zdroje. V ideálním případě se bude heslo skládat z obec-
ného výkladu termínu a bude doplněno defi nicemi či výklady, specifi ckými pro 
konkrétní obor. Tento model je uplatnitelný především u termínů, pro něž nee-
xistuje shoda ani mezi odbornou veřejností. 

V koncepci tohoto systému jsou podporovány snahy mezioborové a me-
zirezortní spolupráce, protože BOZP je vědním oborem s multidisciplinárním 
charakterem. Zahájili jsme propagaci našeho projektu a snažíme se zaintereso-
vat do tvorby encyklopedie odborníky v BOZP. Mezinárodní spolupráce je také 
možná a vítaná.

Obr. 17: Titulní strana Encyklopedie BOZP

Naše první poznatky získané 
řešením tohoto projektu jsme 
zpracovali formou publikace, 
která byla vydána v roce 2007. 
Recenzní posudky, zpracované na 
tuto publikaci, hodnotí především 
vytvoření prostoru pro spolupráci 
při tvorbě terminologie BOZP.

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi



Umístění Encyklopedie BOZP v rámci systému managementu znalostí
Již při projektování celého systému byla patrná převaha 

technologického pojetí, které přináší i svoje specifi ka 
řízení znalostí. Procesy, probíhající v rámci managementu znalostí
ukazuje obrázek 18.

Encyklopedie a portály BOZP
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Hlavním aktivem tohoto systému jsou tedy znalosti. Ty v našem případě 
dělíme na explicitní a tacitní (podle autorů Nonaka a Takeuchi). V našem systé-
mu jsou většinou zpracovávány znalosti explicitního rázu a ve velmi omezeném 
měřítku jsou zahrnuty implicitní (tacitní) znalosti. Ty mají subjektivní charakter 
a jsou vázány na osobnost člověka, který je jejich nositelem. Explicitní znalosti 
více vyhovují našemu přístupu, protože je můžeme formalizovat, přenášet, 

ukládat a skladovat v informačních systémech. Z tohoto důvodu můžeme sná-
ze volit i pracovní postupy při jejich tvorbě, uchování i přenosu. 

Znalosti jsou ukládány v tzv. zdrojové základně. Pro potřeby projektu jsme 
zdrojovou základnu defi novali jako „banku informací, znalostí sdružených 
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v rámci jednotlivých databází, systémů, které jsou vzájemně propojeny a tvoří jed-
notný virtuálně dosažitelný celek.“ V rámci tohoto prostředí jsou zpracovávány, třídě-
ny a ukládány do databází, informačních zdrojů aj., které obecně nazýváme kompo-
nenty (prvky) zdrojové základny. Řada z uvedených komponent zdrojové základny 
bude prezentována na oborovém portálu BOZPinfo (obr. 19). V současné době se 
snažíme o jeho expanzi a přiblížení se běžnému uživateli, nejen odborníkům BOZP. 
Tento cíl vyžaduje restrukturalizaci v oblasti obsahu, struktury, designu i nabízených 
služeb. Cílem je vytvořit moderní informační nástroj pro odborníky z mnoha oblastí 
lidské činnosti a zároveň se přiblížit i laické veřejnosti, která BOZPinfo.cz může vyu-
žít jako první pomoc při řešení svých „pracovních dotazů“.

V roce 2007 byla zpracována analýza často skloňovaného problému absen-
ce integrovaného informačního systému bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a prevence závažných havárií (dále IIS BOZP a PZH). Ta bude v  roce 
2008 sloužit jako výchozí bod pro vývoj IIS BOZP a PZH.

Předmětem analýzy byla oblast prevence závažných havárií, která je 
v České republice legislativně upravena zákonem č. 59/2006 Sb., zákonem
o prevenci závažných havárií a návaznými předpisy, v souladu s legislativou 
EU SEVESO. Tato problematika se dotýká celé řady subjektů a jejich činností. 

V roce 2008 bude nadále řešen vývoj tohoto informačního systému. Bude 
třeba vyvinout homogenní přístup k řadě faktografi ckých, bibliografi ckých 
a kartografi ckých zdrojů a spojit je v jeden homogenní celek. Důležitou etapou 
bude také vývoj efektivního přístupu ke zdrojům dat a znalostí v informačních 
systémech VÚBP,v.v.i. a jejich propojení s IIS BOZP a PZH. Vývoj IIS BOZP 
a PZH bude zaměřen na hlediska technologická, procesní a organizační.

Závěrem

Zajištění vysoké úrovně výstupních portálů vede k optimálnímu využití všech 
informací a znalostí o BOZP, obsažených ve zdrojové základně i v dalších zna-
lostních systémech, k tomuto účelu vytvořených. Úspěch vidíme především ve 
vytvoření integrovaného informačního a znalostního systému BOZP, který 
bude dodávat relevantní informace a znalosti v pravý čas na pravé místo.



66

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi

E-learning v oblasti BOZP

E-learning je momentálně velmi diskutovaným a perspektivním způsobem 
vzdělávání. Pomocí e-learningu lze poskytnout libovolně zaměřené vzdělávání 
při souběhu několika kurzů vysokému počtu studujících rozmanitého složení 
a studijních zájmů. Jako elektronická forma distančního vzdělávání vychází 
e-learning maximálně vstříc zájmům a možnostem všech, kteří  chtějí získat 
nové vědomosti a přitom se z různých důvodů nemohou účastnit prezenční 
formy studia a jsou zároveň k samostatnému studiu dostatečně motivováni.

Tato forma vzdělávání stále rychleji proniká do nejrůznějších oborů a oblastí 
lidského počínání. Zcela logicky začal být trh v ČR nasycován také elektronic-
kými kurzy z oblasti BOZP a PO - kurzy určenými jen k proškolování zaměst-
nanců v otázkách bezpečnosti práce, požární ochrany a v dalších činnostech, 
při nichž je třeba dodržovat zásady bezpečné a neohrožující práce.

Od r. 2004 se Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., systematicky za-
bývá otázkou celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP a metodou e-learningu 
jako nástroje pro jeho podporu. Usiluje přitom o praktické využití této moderní 
metody v dalším vzdělávání dospělých v BOZP, a to v provázanosti s postupně 
vytvářeným integrovaným informačním a znalostním systémem BOZP.  E-lear-
ning je řešen v rámci  projektu „Management znalostí – podmínka úspěšného 
řízení BOZP“ jako jeho dílčí úkol „Systém celoživotního vzdělávání v oblasti 
BOZP a e-learning jako nástroj pro jeho podporu“.

Hned na začátku řešení byly stanoveny postupy a hlavní etapy výzkumu 
a vývoje ve sledované oblasti. V úvodní teoretické linii byly analyzovány a zkou-
mány nové metody a moderní informační a komunikační technologie  vzdělání  
dospělých a zejména elektronického vzdělávání vč. e-learningu. Jako výstup 
teoretické linie byla vytvořena např. „Metodika postupu přípravy e-learningo-
vého obsahu DNS (zpracování formálních a věcných požadavků na přípravu 
vzdělávacího obsahu DNS formou e-learningu a stanovení organizace postu-
pu)“, nebo „Uplatňování nových metod a technologií ve vzdělávání, zvláště pak 
ve vzdělávání dospělých“. Pro další vývoj byly významné i praktické zkušenosti 
(např.  spolupráce s německou společností BGAG). Na teoretickou linii těsně 
navazovala vývojová, která se zabývala praktickým využitím nových metod 
a moderních informačních a komunikačních technologií pro vzdělávací progra-
my VÚBP, v.v.i., a speciálně o e-learningové řešení DNS.
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Na základě poznatků, které byly mapováním získány a na základě individu-
álních jednání s fi rmami, působícími v ČR v oblasti e-learningových technologií, 
zvolil VÚBP, v.v.i. pro DNS on-line studium metodou asynchronního vzdělávání, 
provozovanou pomocí řídicího e-learningového systému s tutorskou podporou. 
Do znační míry se e-learningové vzdělání VÚBP, v.v.i., bude nejvíce podobat 
smíšenému vzdělání (blended learning), pro které jsou optimálně využívány 
moderní informační a komunikační technologie. Ideálním prostředkem pro 
e-learningové vzdělání VÚBP, v.v.i., je řídící e-learningový systém „Learning 
Management System“ (uváděný též zkratkou „LMS“) „eDoceo“ (Trask solutions, 
s.r.o), který je určen pro provozování vzdělávacích programů v rámci intraneto-
vé fi remní sítě nebo Internetu a to včetně testování, vyhodnocování, sledování 
výsledků studia, certifi kování absolventů. 

V rámci tohoto prostředí se ve VÚBP, v.v.i. postupně vytvářejí dílčí e-lear-
ningové týmy, které metodou e-learningu vyvíjejí nynější nadstavbové studi-
um „Bezpečnost práce“ a „Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování“. 
V rámci modulárně organizovaného DNS „Bezpečnost práce“ jsou ve stadiu 
rozpracovanosti kurz „Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku“ (obr. 
20) a kurz „Ochrana zdraví a hygiena práce“ (obr. 21). Následující obrázky jsou 
ukázkami vývoje obou jmenovaných kurzů. Kurz „Řízení a organizace bezpeč-
nosti práce v podniku“ bude v r. 2008 ověřen jako výchozí a základní součást 
e-learningu ve stejnojmenném pilotním běhu.

Distanční vzdělávání, více či méně podporované ICT vč. e-learningu, je 
dlouhou dobu poměrně oblíbené. Zdálo by se, že je možné použít jej vždy 
a všude, ale ne vždy může vyhovovat vzdělávacímu cíli nebo cílové skupině 
(a zvlášť dospělým zaměstnaným osobám) a ne vždy je společností a potencio-
nálními uživateli přijímáno kladně. Nelze jej také použít pro předávání dovednos-
tí. To všechno jsou důvody, pro které bude Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
v.v.i., tuto metodu promítat do svých vzdělávacích programů jako tzv. smíšený 
e-learning.

E - learning v oblasti BOZP
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Obr. 20: Obsah kurzu „Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku“ v prostředí LMS eDoceo
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E - learning v oblasti BOZP

Obr. 21: Jedna ze stránek výukového textu kurzu „Řízení a organizace bezpečnosti práce v 
podniku“ v prostředí LMS eDoceo

Obr. 22: Jedna ze stránek výukového textu kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“ v testovacím 
prostředí
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Nosnou částí tohoto projektu je výzkum, návrh a ověření nástrojů k formová-
ní a upevňování trvale pozitivních postojů cílových skupin k oblasti bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, nástrojů posilujících vytváření celkové pohody při 
práci jako multidisciplinární sociální kategorie. 

Řešení projektu v roce 2007 bylo orientováno na vyhodnocení vývoje v ob-
lasti komunikace s veřejností, na možnosti využití moderních informačních 
technologií pro prevenci, vzdělávání a poskytování informací v BOZP. Hlavním 
cílem bylo získat přehled o akceptovatelných a žádoucích formách, metodách 
a prostředcích předávání informací a poučení mládeži z oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Zároveň byly sledovány i další dílčí cíle, například týkající se 
výskytu a postojů k projevům šikany, fyzického a psychického násilí.

Účinek osvěty a propagace BOZP u mládeže je odvozen od jejich zájmu 
o informace z této oblasti, od poznání akceptovatelných zdrojů informací a fo-
rem předávání. Proto ke stanovení budoucího optimálního způsobu komunika-
ce s mládeží, ke zvýšení jejich informovanosti a zájmu o BOZ, bylo třeba znát 
jejich současné postoje a názory na tuto oblast, tj. na způsob komunikování.

Dnešní doba je stále rychlejší. Vše se razantně mění. Život nabírá tempo 
reklamních spotů. Tato dynamika může mít negativní vliv na mládež, která není 
schopna dostatečně rychle a adekvátně čerpat a osvojovat si životní zkušenos-
ti. Stálejší a trvalejší hodnoty jsou odsouvány do pozadí. „Spotřebuj a odhoď“ 
se stává masovou fi lozofi í. Musíme proto počítat s rozšiřujícími se konzumními 
postoji a s požitkářskou morálkou. Mladí si chtějí užívat života bez omezování. 
Média mají zásadní vliv na myšlení, postoje, názory, hodnoty, estetiku a životní 
styl současného člověka. Vývoj směřuje k medializaci a digitalizaci životního 
pole člověka, ke změně životního stylu mladé generace. Narůstá podíl virtu-
ální reality a klesá podíl přirozené reality. Zaznamenáváme, že dochází ke 
snižování významu tištěných médií a tradičních elektronických médií (televize, 
rozhlas) ve prospěch nových technologií (PC, internet, CD, DVD, MP3); tento 
proces probíhá v české společnosti právě prostřednictvím mládeže. Dochází 
k diferenciaci mládeže nad rámec její přirozené strukturace. Prohlubují se 
rozdíly mezi jednotlivými skupinami v celkové socio-kulturní úrovni (vzdělanost-
ní, počítačové gramotnosti, v hodnotových orientacích). Ve způsobu trávení 

Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských 
zdrojů
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volného času se to projevuje protikladnými trendy. U části mládeže rostou ná-
ročné volnočasové aktivity (usilující o poznání), u části stoupají aktivity nízké 
hodnoty (orientované na konzum, hédonizmus). Analýzou byly identifi kovány 
významné charakteristiky:

• Důležitou hodnotou je pro mládež zábava, klid a pohoda.
• Pro většinu z nich nemá dlouhodobá osobní perspektiva ještě velký vý-

znam. To, co je zajímá, je především blízká budoucnost a do té směřuje 
také většina seberealizačních snah a aktivit.

• Společenská nebezpečnost určitého typu rizikového chování vždy pří-
mo nekoresponduje se subjektivní představou rizika u mladých lidí.

• Česká mládež má větší sklony k návykovému chování (alkohol, kouře-
ní, drogy, sedativa…) než jejich evropští vrstevníci.

• Mladá generace dynamicky přejímá komunikační inovace. Dokonce 
tak dynamicky, že v průběhu 90. let u ní počítač a internet z velké 
části vytlačil zájem o knihy. Počty náruživých čtenářů mezi mladými 
výrazně poklesly, vzrostl naopak počet těch, kdo za měsíc nepřečtou 
ani jedinou knihu. Klesl také počet mladých, kteří čtou noviny, a čas 
trávený u počítače dokonce srazil i něco ze sledovanosti televize. 
Tendence k silné vnitřní diferenciaci této věkové kategorie se proje-
vuje také v případě médií a komunikačních inovací. I když vcelku mají 
dnes přístup k počítačům a k internetu zhruba tři čtvrtiny mladých, 
z mladých učňů a dělníků to jsou pouze dvě až tři procenta. Nestejná 
dostupnost informační techniky tak přispívá k formování „dvourych-
lostní“ společnosti, kde vzdálenost mezi úspěšnými a neúspěšnými se 
stále zvětšuje.

K formulování pracovních hypotéz a pro zpracování projektu terénního šetře-
ní (kvantitativního i kvalitativního) bylo využito výsledků provedených analýz 
a studií. Z nich vyplynuly zjevné preference mladé generace (to však nezname-
ná, že neexistují skupiny mládeže s odlišnou hodnotovou orientací). K hlavním 
indiciím obecně patří:
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okamžitý efekt - užívat si - zabavit se místo rozvíjet se - zabít čas místo sebe-
realizovat se - odlišovat se (různá hnutí), oblečení (specializované prodejny..) 
- bez sentimentality, ta není in, v módě je zůstat chladným - vítězí zejména 
černý humor- vizualizace - krátká jednoduchá sdělení (svět SMS) - obdiv 
k mediálně slavným osobám (zpěváci, herci, ...) - růst trávení času u televize 
– používání ICT, internet, CD, DVD (hudba, fi lmy, hry), mobilní telefony - pro-
sazující se virtuální svět – upadající četba knih – zájem spíše o zábavné hry, 
soutěže a hlavně adrenalinové zábavy

Obr. 23: Hodnotové orientace mladé generace
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Z analýz vyplývá, že vzbuzení zájmu mladé generace o BOZP bude proble-
matické a čím dál více obtížnější. Problém nespočívá v tom, že by neexistoval 
účinný způsob, ale v tom, že by bylo potřebné vynaložit velký objem fi nančních 
prostředků (televizní spoty, angažování mediálně populární hvězdy apod.), než 
jaké byly a dosud či v budoucnu zřejmě budou, na osvětu a propagaci k dis-
pozici. Téma BOZP není téměř mediálně komunikované. Bezpečnost a zdraví 
představují trvalejší hodnoty, což mládež nepřitahuje. Chovat se bezpečně zna-
mená pro ně omezování. Dochází k podceňování rizik a mládež v ČR vykazuje 
vyšší míru rizikového chování než mládež v EU.

V rámci výzkumu bylo realizováno již zmiňované dotazníkové šetření, kterým 
bylo na konci května 2007 osloveno 1 645 žáků a studentů ve věku 14 – 20 let, 
a to prostřednictvím navštěvovaných základních, středních a vyšších odbor-
ných škol. Jaké výsledky šetření přineslo?

• Více než 88 % šetřené mládeže se domnívá, že má dostatek informací 
o správných postupech, bezpečném a zdraví neohrožujícím chování 
a jednání při pracovních i jiných dalších činnostech. Naopak nedostatek in-
formací uvádí pouze 11 % dotázaných. S přibývajícím věkem respondentů 
mírně klesá pocit dostatku informací z šetřené oblasti.

• Žáci a studenti uvedli, že poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví získali 
hlavně při zahájení školního roku prostřednictvím učitele, dále prostřednic-
tvím odborného předmětu a také rodiny. Pořadí podle uvedeného zdroje 
poučení za celý šetřený soubor je následující (v závorce je uvedeno cel-
kové procento kladných odpovědí, které naznačuje nejen určitou váhu 
daného zdroje poučení, ale i možné rezervy k využití pro další zdokonalení 
procesu šíření informací):

- (82,2 %) prostřednictvím učitelů, zástupců školy při zahájení 
školního roku

- (70,3 %) odborného předmětu ve škole (např. dílny)
- (61,8 %) rodiny
- (47,5 %) besed/přednášek ve škole
- (40,5 %) událostí související s nehodou či s úrazem, který se 

stal ve škole
- (36,4 %) informačních brožur/letáků ve škole (např. na nástěn-

ce)
- (30,2 %) informací na internetu
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S věkem roste význam odborného předmětu jako zdroje poučení a zároveň 
výrazně klesá poučení prostřednictvím rodiny.

• Zájem dozvědět se víc o problematice bezpečnosti a ochraně zdraví 
(BOZ) projevila více než polovina dotázaných (55 %), 41,6 % naopak spíše 
a rozhodně nemá zájem; neodpovědělo 54 respondentů (3,4 %). Zájem 
žen dozvědět se více o problematice je vyšší než u mužů. Nejvyšší zájem 
dozvědět se více o BOZ mají studenti specializované vyšší odborné školy 
(75 % se vyjádřilo, že rozhodně ano a 25 %, že spíše ano).

K vyhovujícím a k nejvíce akceptovatelným formám předávání informací 
o BOZ mládeži (nejvyšší procento odpovědí spíše+rozhodně ano) patří zejmé-
na předávání prostřednictvím: ukázek přímo v praxi při dané činnosti či aktivně 
prostřednictvím modelových situací (76,40%), učitele ve škole (76,20%), tele-
vize (67,60%), internetu (60,50%), besed (57,10%). „TOP TEN“ pouze podle 
procenta odpovědí rozhodně ano je následující:

Pořadí Odpověď pouze - ROZHODNĚ ANO % odpovědí
1. praxe, model.situace 49,50
2. učitelé 36,60
3. televize 32,50
4. internet 28,90
5. DVD 28,30
6. besedy 27,70
7. CD, výuk.fi lmy 26,70
8. rodiče 26,30
9. počítačové hry 23,30
10. soutěže 19,50
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Graf 1: Akceptovatelné formy předávání informací o BOZ (% sloučených odpovědí rozhodně 
ano+spíše ano) za celý šetřený soubor

• Z celkového počtu 1 645 respondentů 761 (46,3 %) uvedlo, že se jim ve 
škole stal úraz. Vyšší výskyt úrazů uvádějí muži, a to o 8 procentních bodů 
více než ženy. Nejmenší počet úrazů (36,6 %) oproti ostatním školám 
(průměr 50 %) uvádějí studenti středních odborných škol a čtyřletých gym-
názií. Celou baterii odpovědí na otázky 1 až 13 dotazníku jsme v dalším 
třídění zpracovali podle toho, zda se stal či nestal respondentu úraz ve 
škole. Sledovali jsme, zda se vyskytnou nějaké významnější odlišnosti (nad 
5 %) v jejich odpovědích. Těm, kterým se stal úraz, uvádějí pouze nepatrně 
vyšší procento (o 8,2 procentního bodu) poučených prostřednictvím neho-
dové události a prostřednictvím internetu (o 6,2 procentního bodu). Vyšší 
procento respondentů také uvádí vyšší znalost správného zvedání břemen 
(o 6,8 procentního bodu). Nejvyšší odlišnost vůči všem ostatním údajům je 
v oblasti šikany a násilí. Ti, kteří uvedli, že se jim stal úraz, uvádějí o více 
než 20 procentních bodů vyšší výskyt šikany a násilí oproti těm, kterým se 
úraz nestal. Celkově lze shrnout, že jsme nezaznamenali další významněj-

Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
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ší rozdíly v odpovědích respondentů dle třídění na ty, kterým se stal úraz 
a kterým ne.

• Vzhledem ke kampani EU (Evropský týden BOZP 2007) zaměřené na 
muskuloskeletální problematiku jsme do dotazníku zařadili otázky, tý-
kající se této oblasti. Ptali jsme se mladých lidí zda vědí, jaký je správný 
způsob sezení, aby si nepoškozovali páteř; zda to také dodržují a zda vědí, 
jak správně zvedat břemena. Z celkové počtu 1 645 šetřených respondentů 
77,2 % uvádí, že ví, jaký je správný způsob sezení (odpovědi rozhodně 
ano a spíše ano), 22,4 % si myslí, že spíše či rozhodně neví. Většina (80 
%) však tato pravidla nedodržuje. Znalost manipulace s břemeny uvádí již 
podstatně méně respondentů - dvě třetiny. Více než třetina dětí a mládeže 
spíše a rozhodně neví. Problematiku zvedání břemen spíše znají chlapci 
než dívky a také mládež z učňovských škol.

• Značně vysoký počet žáků 
a studentů odpověděl (44,1 %) 
na otázku výskytu šikany klad-
ně, tedy že se v jejich bezpro-
středním okolí vyskytly projevy 
šikany a násilí. Výskyt projevů 
agresivity, šikany, fyzického nebo 
psychického násilí ve svém bez-
prostředním okolí uvádí vyšší 
procento mužů než žen, a to 
rozdílem plných deset procent-
ních bodů. V nejmladší věkové 
kategorii uvádějí respondenti 
nejvyšší výskyt šikany (55,5 %), 
naopak dvacetiletí uvádějí nejniž-
ší výskyt ve svém okolí (13,3 %). 

Jako oběť šikany se cítí 158, tj. 9,6 % dotázaných. Z tohoto počtu bylo 82 mužů, 
což je 10,5 % dotazovaných mužů, a 71 žen, tedy 8,5 % dotazovaných žen. 
Nejvyšší procento obětí šikany (13,6 %) uvádějí devatenáctiletí respondenti a 
také učni z odborných učilišť a středních odborných učilišť. V tomto dotazníko-
vém šetření byla dále experimentálně položena otázka: „Cítíte se jako ten, kdo 
násilí nebo šikanu uplatňuje?“ Na ni celkem 119 (7,2 %) studentů odpovědělo 
kladně, tedy že jsou těmi, kteří šikanují. Z toho bylo 10,2 % mužů a 4,3 % žen. 

Graf  2: Přiznaná osobně 
prováděná šikana v % 
odpovědí za celý soubor podle 
druhu škol respondentů

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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K šikaně a násilí se přiznávají nejvíce příslušníci mužského pohlaví ve věku 
19 let a navštěvující učňovská učiliště a střední odborná učiliště. K zajímavým 
poznatkům také patří, že ti, co uvedli, že se jim stal úraz, uvádějí o více než 20 
procentních bodů vyšší výskyt šikany a násilí oproti těm, kterým se úraz nestal. 
Růst násilí je znepokojujícím jevem. Četnost výskytu i jeho nejrůznějších forem 
a podob, zejména u dětí a mládeže, je velkým varováním pro společnost. Ná-
vyky, hodnoty a postoje získané v mládí mají většinou velmi pevné ukotvení a 
přetrvávají do dospělého věku jedince. Téměř polovina dotázaných mladých lidí 
registruje ve svém bezprostředním okolí projevy agresivity, šikany, fyzického 
nebo psychického násilí. Výsledky šetření také naznačují, že zřejmě největší 
problémy s těmito negativními jevy existují mezi devatenáctiletou učňovskou 
mládeží. Tato skupina bude v brzké době vstupovat na pracovní trh a lze s ur-
čitou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že si sebou bude tyto negativní 
projevy chování a jednání přinášet do pracovního i běžného života jako jeho 
samozřejmou součást. Je proto třeba prosazovat prevenci a povědomí o ne-
bezpečnosti agresivního, násilného chování a jednání. A to systematicky a 
důsledně již od nejútlejšího věku.

Shrnutí

Výsledky ukazují, že je třeba změnit přístup k dané cílové skupině. Prvořadá 
pozornost musí být obrácena směrem k učitelům a vedením škol. Oni (vedle 
rodin) jsou tím hlavním článkem kultivačního procesu, směřujícího k vytváření 
správných postojů a kvalitní hodnotové orientace. Z výzkumu vyplývá, že učitelé 
mají ve sledované věkové kategorii mládeže hlavní autoritu, zejména co se týče 
poučení o BOZP. Oni jsou těmi, kdož děti a mládež motivují, informují, poučují. 
Jsou nenahraditelnými průvodci ve světě informací. Oni mohou mládež správně 
nasměrovat a ukázat jim, kde všude je možné získat potřebné informace.

Další postup by proto měl být orientován na práci s pedagogy. Využít jejich 
zkušeností i poznat jejich potřeby pro naplnění cíle projektu – vhodné ovlivňo-
vání dětí a mládeže směrem ke zvýšenému povědomí i osvojování si poznatků 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dynamická, akční forma ukázek přímo 
v praxi při dané činnosti či aktivitě prostřednictvím modelových situací a způ-
sob předávání informací a poučení prostřednictvím učitele, internetu (virtuální 
reality) o rizicích, o celé oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví, je pro cílovou 
skupinu dětí a mládeže nejpřijatelnější a nejzajímavější. Zjištěné preference 
mohou být po diskuzích se zainteresovanými odborníky postupně využity 

Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů
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a zakomponovány do zpracování návrhu doporučení, systémových opatření 
a postupů v osvětě a propagaci BOZP. 

Mimo vhodného předávání informací o BOZP je klíčové také vychovávat, tedy 
zjišťovat a následně cíleně ovlivňovat hodnoty a postoje dětí a mládeže. Jen tak 
budou motivováni přijímat a respektovat informace o BOZP.

Současný všeobecně zřetelný výskyt výrazně protichůdných hodnotových 
orientací, obvykle s téměř shodným zastoupením v populaci (tradiční – post-
moderní, levicová – pravicová, duchovní – materiální, kooperativní – soupeřivá 
apod.) potvrzuje nesourodost a nestabilitu hodnotových orientací současné 
společnosti ČR. Zřetelné je to zejména u dětí a mládeže. Otvírá se tak důležitý 
segment pro působení výchovy a kultivace. Mládež je v průsečíku působení 
rodiny, školy a médií. Pro naplnění cíle projektu bylo významné sledovat vliv 
(ve vzájemné provázanosti) těchto socializačních institucí na mládež. Na 
myšlení, postoje, názory, hodnoty a životní styl mládeže má stále větší vliv 
působení médií  a moderních ICT (internetu). Přesto se z vyhodnocených vý-
sledků terénního průzkumu ukazuje, že v oblasti poučení a předávání informací 
o BOZP hraje největší roli učitel. Proto dalším postupem řešitelského týmu bude 
soustředění pozornosti přímo na cílovou skupinu pedagogů. S touto skupinou 
bude nutné nejen komunikovat, ale i je vybavovat vhodnými nástroji (metodiky, 
informace, pomůcky, programy apod.) Přitom uplatňovat promyšlený přístup, 
akceptovat věk dítěte, úroveň znalostí, aspekty motivace a zábavy v učebním 
procesu. Osvojování poznatků musí být dostatečně zábavné a hravé. Všichni 
zúčastnění musí dbát na to, aby tyto motivační aspekty nebyly účelem, ale 
pouze prostředkem k předem stanoveným cílům – zvýšení úrovně bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí a mládeže.

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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Faktory a indikátory trendů vědecko-technického 
rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich 
dopady do vývoje BOZP

Cílem celého projektu je identifi kování směrů a tendencí vývoje včetně mapová-
ní, monitorování, analyzování a identifi kování stavu a úrovně BOZP. Dále defi no-
vání nástrojů a metod pro posuzování, hodnocení a  sledování oblasti BOZP na 
základě podrobné analýzy jejího stavu a vývoje v kontextu probíhajících změn na 
trhu práce, měnících se způsobů organizace práce i vlivů globalizující se světové 
ekonomiky. A v neposlední řadě vymezení faktorů a vypracování modelu systé-
mu indikátorů mapující stav a úroveň oblastí, které mají rozhodující vliv na BOZP, 
a to jak na mikroúrovni, tak i na úrovni pracovního systému.

Dosud hlavními indikátory stavu a úrovně BOZP v ČR  jsou pracovní a smr-
telné úrazy, nemoci z povolání, náklady a ztráty z toho vyplývající. Jádrem 
poznatkové základny je proto statistika pracovní úrazovosti, včetně smrtelné úra-
zovosti a nemocí z povolání. Do této kategorie lze zařadit i údaje o ekonomických 
dopadech pracovní úrazovosti, tj. náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů 
a nemocí z povolání (dle metodiky VÚBP, v.v.i.) Cílem bylo proto také v roce 2007 

Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich 
dopady do vývoje BOZP
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provedení věcných a časových analýz sledované problematiky, rozvoj metod 
a prohloubení aplikačního využití, včetně metod dataminigu.

Graf 3: Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností na 100 pojištěnců

V posledních letech je trend vývoje pracovní úrazovosti 
stabilizovaný. V roce 2006 bylo nově hlášeno více než 
82 tis. pracovních úrazů s pracovní neschopností. Hodnoty 
absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní 
úrazovosti mírně rostou, ovšem při neustále klesající 
četnosti. Vzrůst relativních ukazatelů je způsoben především 
pokračujícím vzrůstem průměrné doby pracovní neschopnosti 
až na hodnotu 45,8 kalendářních dnů na jeden případ. 
Vysoký počet pracovních úrazů s pracovní neschopností ve 
zpracovatelském průmyslu je dán rozsáhlostí tohoto odvětví. 
Nejvyšší četnost těchto úrazů vykazuje dlouhodobě zemědělství 
a lesní hospodářství. Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů 
s pracovní neschopností nad 3 dny je skupina „Materiál, 
břemena a předměty“ (cca 40 %). U smrtelných pracovních 
úrazů dochází dlouhodobě k poklesu počtu případů. Největší 
podíl na smrtelných pracovních úrazech mají dopravní nehody 
spolu s úrazy při střetu osoby s motorovým vozidlem mimo 
veřejnou komunikaci - tvoří cca třetinu případů.
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Počet dopravních nehod s následkem smrtelného pracovního úrazu je v po-
sledních letech stabilizovaný. K poklesům došlo v letech, kdy vstoupil v platnost 
nějaký zákon týkající se silničního provozu. Dalším velmi častým druhem neho-
dy s následkem smrti jsou pády osob z výšky a pády předmětu na osobu (cca 
třetina). Vznik smrtelných pracovních úrazů je rozložen zhruba rovnoměrně do 
všech odvětví, s výjimkou stavebnictví a činností se stavebnictvím souvisejí-
cích, a do zpracovatelského průmyslu.

Graf 4: Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz

Míru pracovní úrazovosti je možné zkoumat také z pohledu věkových skupin. 
Výsledky v tomto případě jsou v souladu s posledními výzkumy a jednoznačně 
ukazují, že nejohroženější věkovou skupinou jsou mladí lidé (věková kategorie 
18 – 24 let). Ti především potřebují zvláštní pozornost. Téměř ve všech 
sledovaných odvětvích ekonomických činností přesahují v míře úrazovosti 
všechny ostatní věkové kategorie v časové řadě od roku 2000. Mladým lidem 
chybějí cenné zkušenosti a bývají méně psychicky a fyzicky vyspělí než jejich 
starší kolegové. Této otázce se v posledních letech věnuje nemálo pozornosti 
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a je správné předávat základy pro pracovní život od mladého věku již na 
školách a připravit mladé lidi dobře na budoucí vstup do zaměstnání.

Ekonomické i sociální ztráty, způsobené nedostatky v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jsou značné. Jen v důsledku pracovních úrazů 
a nemocí z povolání přichází česká společnost minimálně o desítky miliard 
korun ročně. Přitom musíme vzít v úvahu, že dochází „nejen“ k nenahraditelným 
ztrátám na lidském zdraví, ale také i ke škodám a ztrátám na majetku a na 
životním prostředí.

Celkové náklady a ztráty vzniklé v roce 2006 v souvislosti s pracovními úrazy 
a nemocemi z povolání dosáhly v České republice částky 29 365,5 mil. Kč.

Graf 5: Vývoj celospolečenských nákladů a ztrát (v mld. Kč) dle metodiky a propočtů VÚBP, v.v.i. 
v uvedených letech

Náklady jsou jednou z těch ekonomických veličin, které jsou důležitým uka-
zatelem v každém systému řízení podniků. Řízení nákladů má zabezpečit jejich 
optimalizaci. Vlastníci a management spíše častěji prosazují jejich soustavné 
snižování než racionalizaci a optimalizaci, neboť snižování nákladů je hlavním 
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předpokladem růstu jejich zisku. K významným faktorům, které vývoj nákladů 
ovlivňují, patří tedy efektivnost jejich řízení. Znalost vývoje nákladů slouží jako 
důležitá informace pro management, zejména pro jeho rozhodování. 

Vedle sledování vývoje „tvrdých“ statistických dat je třeba také znát a sledo-
vat postoje pracovníků k různým aspektům  jejich pracovního života. Výzkum 
se proto zaměřil na vytvoření indikátoru postihující danou oblast.

Souhrnný indikátor subjektivně vnímané kvality pracovního života 

Hlavním výstupem řešení projektu v roce 2007 bylo v úzké spolupráci se 
Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. vyvinutí nástroje pro empirické zkoumá-
ní subjektivně vnímané kvality pracovního života. Při tvorbě využil řešitelský 
tým  celou škálu metod a nástrojů (případové studie, focus groups, analýza 
dokumentů, analýza všech realizovaných šetření v ČR dostupných z datového 
archivu SOÚ AV, v.v.i., realizace dvou reprezentativních empirických šetření na 
populaci ČR s tématikou kvality pracovního života atd.). Tématické jádro dotaz-
níku reprezentativních empirických šetření na populaci bylo tvořeno rozsáhlou 
baterií důležitosti a spokojenosti s aspekty práce (až 66 aspektů). Jejich pře-
hled je zachycen v níže uvedené tabulce. Nedílnou součástí byly samozřejmě 
také sociodemografi cké a další identifi kační znaky, které sledovaly charakteris-
tiky osoby respondenta, a které byly důležité pro další analýzy. Dále probíhalo 
statistické zpracování, testování a ověřování vhodnosti nástroje. 
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ŠETŘENÉ ASPEKTY PRÁCE
• Jistota zaměstnání
• Možnost a šance uplatnění na trhu práce
• Příležitosti ke změně zaměstnání (tj. možnost 

najít si jinou práci, nikoli povýšení)
• Prestiž práce, povolání
• Soulad osobních a fi remních hodnot
• Možnost být hrdý na fi rmu/organizaci
• Pocit sounáležitosti s fi rmou/organizací
• Postavení v práci
• Perspektiva, možnosti kariérového postupu
• Rovné zacházení a rovné příležitosti bez 

ohledu na pohlaví, věk, apod.
• Možnost odborové organizace
• Existence odborů na pracovišti
• Existence uzavřené Kolektivní smlouvy 

v organizaci
• Možnost osobního růstu a rozvoje
• Možnost odborného růstu, zvyšování 

kvalifi kace
• Možnosti vzdělávání a školení
• Možnost uplatnění schopností a kvalifi kace
• Využití jazykových znalostí
• Uplatnění životních zkušenosti
• Zajímavost vykonávané práce
• Mnohotvárnost a tvořivost vykonávané práce
• Užitečnost a smysluplnost vykonávané práce
• Samostatnost práce
• Volnost rozhodování o práci
• Týmová povaha práce
• Celkový charakter vykonávané práce 

(pracovní náplň)
• Možnost stanovení tempa práce
• Možnost stanovení délky pracovní doby
• Spravedlivé fi nanční odměňování pracovních 

výsledků
• Spravedlivé posuzování pracovních výsledků 

nadřízenými
• Charakter pracovního poměru (zda jde o 

poměr hlavní, vedlejší, na dobu neurčitou, na 
dobu určitou)

• Výše platu nebo mzdy
• Zaměstnanecké výhody, bonusy, služby pro 

zaměstnance
• Sociální klima a mezilidské vztahy na 

pracovišti

• Vztahy s kolegy
• Fungování neformálních vazeb jako jsou 

známosti, protekce apod.
• Chování a jednání nadřízených
• Vztah s přímým nadřízeným
• Zda přímý nadřízený jedná s podřízenými 

s respektem a úctou
• Technické a technologické vybavení 

pracoviště
• Zdravotní nezávadnost pracovního prostředí 

(hluk, prašnost, osvětlení, teplota, chemické 
látky apod.),

• Rizikovost vykonávané práce
• Práce s výpočetní technikou
• Používání internetu pro práci
• Zajišťování bezpečnostď práce na pracovišti
• Zajišťování ochrany zdraví při práci
• Poskytování ochranných pracovních 

pomůcek
• Udržování čistoty, pořádku, hygieny na 

pracovišti
• Způsob organizace a řízení práce ve fi rmě/

organizaci
• Komunikace a informovanost ve fi rmě/

organizaci
• Pracovní kázeň ve fi rmě/organizaci
• Vzdálenost místa výkonu práce od bydliště, 

tj. dojíždění
• Organizace pracovní doby (směnování)
• Pružnost (fl exibilita) pracovní doby
• Možnost ovlivnit množství přesčasové práce
• Celková pohoda při práci
• Možnost během práce hovořit s kolegy
• Získávání zpětné vazby o kvalitě práce
• Získávání pochvaly, uznání, poděkování za 

kvalitní výkon
• Výskyt psychického násilí (mobbing.) na 

pracovišti
• Výskyt fyzického násilí na pracovišti
• Výskyt šikany na pracovišti
• Vyváženost pracovního a soukromého života
• Dostatek prostoru a času na rodinu
• Dostatek prostoru a času na zájmy, koníčky, 

relaxaci mimo práci
• Celková spokojenost s pracovním životem



85

Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a společensko-ekonomických změn a jejich 
dopady do vývoje BOZP

Výsledný nástroj v podobě baterie položek (z jehož výsledků bude možné 
spočítat jednoduchý index) představuje srozumitelnou, souhrnnou informaci, 
založenou na kvalitních teoretických a empirických podkladech. Umožňuje 
s co nejmenším počtem číselných údajů regionální, odvětvové, časové a další 
srovnávání. Nástroj by měl být použitelný v různých výzkumech, opakovaně 
pro sledování vývoje a potenciálně by měl přispět ke snahám o sestavení ade-
kvátního mezinárodního nástroje. Na následujícím schématu jsou zobrazeny 
aspekty práce, které vstupují do souhrnného indexu subjektivně vnímané kva-
lity pracovního života.
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Obr. 24: Aspekty práce vstupující do souhrnného indexu subjektivně vnímané kvality pracovního 
života.

Realizovaná šetření, výzkum a vytvořený souhrnný indikátor poskytují ade-
kvátní a zajímavé informace o problematice subjektivně vnímané kvality pra-
covního života českých pracujících. Například z výsledků šetření v roce 2005 
a 2006 je na následujícím grafu zachyceno všech 17 aspektů práce v poloze, 
jak je v ČR pracovníci vnímají a hodnotí. Nejvyšší napětí představuje důležitost 
a spokojenost s platem a spravedlivostí v odměňování. Z grafu je vidět (zvýraz-
něná část), že pro českou populaci je oblast BOZP málo důležitá a s její úrovní 
jsou lidé spokojení. Hodnota zdraví, bezpečnosti i vztah k rizikům při práci jsou 
stále podceňovanou oblastí pracovního života i celkové kvality života.
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Graf 6: Aspekty práce z pohledu pracovníků
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Vybrané výsledky v rámci projektů:

Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti LČ 
v provozu JE

Řešení projektu je zaměřeno na návrh a vývoj konkrétních nástrojů a metod 
pro zvyšování spolehlivosti LČ zahrnující:

a)  Kriteria a metody výběru osob

b) Systém přípravy a výcviku 

c) Metody MIPS a SNIPR 

Obr. 25: Jaderná elektrárna Temelín

V rámci řešení projektu byla zpracována monografi e „Spolehlivost lidské-
ho činitele“ a úvodní část studie „Kultura bezpečnosti v údržbě jaderných 
elektráren“. V této úvodní části je vymezen pojem kultura bezpečnosti v jader-
ných elektrárnách dle obecně platných a zažitých přístupů, vyplývající z mezi-
národních doporučení, zejména pak doporučení IAEA. 

Podrobněji k jednotlivým oblastem řešení a dosaženým výsledkům:

Ad a)  Kritéria a metody výběru osob 

Vymezení kritérií a metod vychází z již dříve uvedeného pojetí kompetence: 
Kompetence (způsobilost pro výkon určité činnosti) je množina faktorů chování 
pracovníka, které musí v dané pozici užít, aby úkoly v této pozici kompetentně 
zvládl. Pokud je pracovník kompetentní, tedy plní svěřený úkol spolehlivě, zna-
mená to, že jsou splněny tři předpoklady:
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• je vnitřně vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi 
a zkušenostmi, které nezbytně k takovému chování potřebuje,

• je motivovaný takové chování použít, tedy vidí v požadovaném 
chování hodnotu a je ochoten potřebným směrem vynaložit přiměřenou 
energii,

• má možnost v daném prostředí takové chování použít.

Pro každou pracovní pozici lze sestavit specifi cký kompetenční profi l, tedy 
soubor kompetencí pracovní pozice. Platný, čitelný a objektivní kompetenční 
profi l umožňuje managementu přijímat, vybírat, vzdělávat, rozvíjet a odměňovat 
pracovníky v souladu s podnikovou strategií a představou. Nabývání klíčových 
kompetencí je celoživotní proces, který je udržován dynamikou nového učení 
a přeučování.

Kritéria pro výběr pracovníků na vytipovaných pozicích lze generovat růz-
nými způsoby. Po diskusi v řešitelském týmu byl vybrán jako základní postup, 
který je pevně zakotven v realitě a postihuje všechny její složitosti a interakce, 
včetně kompenzací a synergií. Vychází ze srovnání psychologického profi lu 
spolehlivých a méně spolehlivých nositelů dané profese. Tam, kde se profi ly 
obou skupin překrývají jsou kritéria, která nedeterminují kompetenční složky 
spolehlivého výkonu. Kritéria, ve kterých jsou profi ly nejvzdálenější, nejlépe 
diferencují kompetenční složky spolehlivých pracovníků, včetně optimálního 
kvantitativního vyjádření nároků. Profi l schopností a vlastností se získá tes-
tovou baterií složenou z psychodiagnostických nástrojů, u nichž se očekává 
diferencující potenciál. Jejich návrh a výběr je důležitý, ale ještě důležitější je 
výběr kvalitativně odlišných skupin pracovníků (v našem případě spolehlivých 
a nespolehlivých). V tomto postupu se také zohlední aktuální podmínky na 
pracovišti, včetně okolností, které mohly být přehlédnuty, nedoceněny nebo 
je nebylo možno hodnotit. Výběr kvalitativně odlišných skupin pracovníků se 
získá ze stávajících zaměstnanců, již komplexně psychologicky vyšetřených, 
dodatečným rozdělením na základě dosažených provozních výsledků z hledis-
ka spolehlivosti.

Může být použit stávající rutinně používaný způsob hodnocení v jaderném 
zařízení, bude-li vyhovovat i pro tento účel. Nebo může být použit námi spe-
ciálně navržený nástroj hodnocení (Provozní hodnocení pracovníka – PHP). 
Nástroj, vzhledem k problémům spojeným se vstupem do JE, je ověřován 
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v chemickém průmyslu. Metoda PHP je použitelná pro hodnocení nadřízeným 
nebo i pro tzv. hodnocení 360°. Z hodnocených pracovníků bude vybrána sku-
pina nadprůměrně spolehlivých a podprůměrně spolehlivých. Srovnáním profi lů 
osobnostních determinant obou skupin se nám ukáží základní složky kompe-
tence spolehlivého pracovníka a jejich optimální míry – výběrová kritéria a jejich 
kvantitativní optimum. 

Ad b) Systém přípravy a výcviku 

Na základě rešerše systému přípravy, vzdělávání a výcviku v oblasti JE byl 
zpracován pracovní návrh systému přípravy výcviku a školení v jaderné elekt-
rárně vycházející z následujících zásad: 

Každá provozní organizace by měla formulovat svou celkovou politiku 
vzdělávání. Ta je klíčová pro bezpečný, spolehlivý provoz a údržbu nové tech-
nologie. Měl by být vypracován plán vzdělávání, který musí pokrývat veškeré 
aspekty bezpečnosti a být pravidelně hodnocen. Ve vzdělávání pracovníků je 
nutné uplatňovat systematický přístup, který přináší logický postup - od iden-
tifi kace způsobilostí požadovaných pro výkon pracovní funkce, po přípravu 
a uskutečňování vzdělávacích programů, až po nabytí těchto způsobilostí a 
následné hodnocení vzdělávacího programu. 

Nedílnou součástí systému přípravy musí být i výcvikové programy. Měly by 
sloužit nejen pro nové pracovníky, ale i pro analýzu kořenových příčin a hodno-
cení lidského faktoru s cílem zamezit jejich opakování. Všichni pracovníci musí 
být podrobeni výcviku o základních principech kultury bezpečnosti a seznámeni 
s konkrétními prostředky osobní ochrany před nebezpečími, jež jsou spojeny 
s výkonem jejich práce. Výcvik by měl také zohledňovat nové technologie, které 
se zavádějí pro zdokonalení chodu, provozních výsledků a technického zabez-
pečení a rovněž by měl být zaměřen i na dosažení určité míry rutiny. 

Plán výcviku je nutné periodicky analyzovat a podle potřeb modifi kovat. 
V rámci této analýzy je nutné studovat potřeby výcviku, výcvikové programy, 
učební bázi a učební materiály. Na základě výsledků hodnocení je nutné vypra-
covat a realizovat plán činností na zlepšení a korekci výcvikových programů, 
což může vést ke zlepšení procesu výcviku nebo ke změně programů výcviku. 
Výsledky interního posouzení plánu výcviku je nutno spojovat s výsledky ex-
terního hodnocení. Externí organizace může díky jinému úhlu pohledu provést 
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nezávislou analýzu, což dá možnost určit nutné změny a zlepšení programů 
výcviku.

Ad c) Metody MIPS a SNIPR

Metoda „MIPS“ zjišťuje příčiny selhání lidského činitele dotazníkovou me-
todou. Vybraným pracovníkům na vytipovaných pracovních pozicích je kladen 
určitý soubor otázek. Odpovědi jsou poté vyhodnoceny a lze z nich stanovit 
soubor možných příčin, které způsobily selhání lidského činitele a vedly k mi-
mořádné události. Výhodou této metody je i to, že umožňuje nalézt nejpravdě-
podobnější příčiny selhání LČ a určit míru pravděpodobnosti správného určení 
skutečných příčin.

Použití „MIPS“ se dá zjednodušeně vyjádřit prostřednictvím následujících 
kroků:

1. výběr mimořádné události, jejíž prvotní příčinou bylo selhání LČ

2. určení okruhu dotčených osob, náležejících do kritických pracov-
ních skupin

3. aplikace souboru otázek na dotčené osoby

4. identifi kace příčin selhání jednotlivých dotčených osob podle spo-
lehlivostních organizačních faktorů (SOF)

5. MIPS využívá 73 SOF strukturovaných do 11 skupin (např. výcvik; 
povinnosti a úkoly; rozhodování; řízení aj.)

6. výpočet faktoru selhání LČ (Fp)

7. stanovení pravděpodobnosti správného určení příčin selhání LČ 
pro příslušné skupiny SOF (Pp)

8. vypracování protokolu šetření

Pro celý postup je zpracována SW podpora, takže uživatel po ukončení celé 
analýzy  provede pouze tisk protokolu, který je počítačem automaticky vygene-
rován.
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Metoda „SNIPR“ poskytuje postup a osnovu pro systematickou 
a komplexní analýzu rizik. Podnětem pro její vyvinutí bylo poznání, že žádná 
z běžně používaných metod nepokrývá dostatečně kompletní množinu rizik 
a jejich příčin. Přitom známou skutečností je, že opomenutí třeba j e d i n é h o  
významného rizikového faktoru může zásadním způsobem pozměnit výsledky 
prováděných analýz a auditů a následně znehodnotit efekty prováděných 
nápravných a preventivních opatření. 

Pojetí, na němž je založen metodický přístup „SNIPR“, zdůrazňuje význam 
systémových příčin selhání. Podle něj není zdrojem selhání člověk, ale sys-
tém. Opírá se o zobecněné poznání, že za každou poruchou, nehodou, za kaž-
dou chybou člověka stojí nějaké systémové, zpravidla delší dobu přehlížené, 
příčiny. 

Obr. 26: Jaderná elektrárna Dukovany
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Vliv změn světa práce na kvalitu života

Jedná se o multidisciplinární projekt, jehož hlavním řešitelem je VÚBP, v.v.i. 
a na jehož řešení se dále podílejí týmy z Vysoké školy ekonomické, ze Socio-
logického ústavu AV ČR, v.v.i., Centra pro výzkum veřejného mínění a z Centra 
pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Projekt má vlastní webové stránky - http://kvalitazivota.vubp.cz/. V průběhu 
roku 2007 byly pořádány konference, workshopy a semináře:

(1) „Cena zdraví“ – workshop dne 24. 1. 2007, VŠE v Praze.

(2) „Subjektivní hodnocení zdravotních rizik souvisejících s pracovním 
procesem“ - seminář pořádaný SOÚ AV ČR, v.v.i. dne 11. 10. 2007, kde 
byly prezentovány výsledky výzkumu. 

(3) „Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice“ – realizace 
mezinárodní konference 13. – 14. 9. 2007, VŠE v Praze. Výstupem je

• recenzovaný sborník 
z konference na CD 
„Svět práce a kvalita 
života v globalizované 
ekonomice – World of 
Work and Quality of Life in 
the Globalized Economy“, 
ISBN 978-80-245-1207);

• tištěná verze sborníku 
- 4 díly vybraných 
sekcí, VÚBP, v.v.i. ISBN 
9 7 8 - 8 0 - 8 6 9 7 3 - 4 5 - 6 .

Vliv změn světa práce na kvalitu života
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Empirické šetření Cena zdraví na populaci ČR bylo připraveno pod vede-
ním CŽP UK a provedeno Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologic-
kého ústavu AV ČR, v.v.i. od 18. 6. do 24. 6. 2007 na reprezentativnímu vzorku 
ekonomicky aktivní populace ve věku od 15 let.

Dále byly týmem VŠE zpracovány dvě případové studie v podnicích ke 
změnám BOZP z potravinářského průmyslu (mlékárna, pekárna).

K dalším akcím patřila realizace dvou rozhlasových relací „Jak vnímáme 
práci“ - Český rozhlas Leonardo, 26.3. 07 (za účasti Ing. Palečka, Ing. Červenky 
a Ing. Svobodové) a relace „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ - Český 
rozhlas, Vltava, 13. 9. 2007 (Ing. Paleček, Ing. Svobodová).

Výzkum BOZP v kostce - inspirace pro praxi
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V průběhu roku 2007 bylo týmem řešitelů projektu publikováno celkem 
24 příspěvků ke zkoumané problematice. Zpracována a vydána byla čtyři 
čísla Bulletinu „Svět práce a kvalita života“. Pro podnikovou praxi byla vy-
dána publikace „Flexibilní formy práce a jejich právní úprava“ – ISBN 
978-80-86973-54-8, jejíž zpracování vycházelo z podkladů interní studie 
Právní aspekty kvality pracovního života.

Vliv změn světa práce na kvalitu života



Projekt SPREAD 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se kromě problematiky BOZP 
a příbuzných oblastí věnuje také výzkumným aktivitám, spadajících do oblasti 
přírodních věd. Jedním z takových projektů je i projekt č. 1H-PK2/35 „Modelová-
ní šíření a účinků ohrožujících událostí“, pracovně označovaný jako „SPREAD“. 
Tento projekt, který je realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR, řeší kromě VÚBP, v.v.i., také fi rmy T-SOFT, s.r.o., ISATech, s.r.o. a Spolek 
pro chemickou a hutní výrobu, a.s.. Cílem řešení projektu je studium rozptylu 
aerosolu, tvořeného pevnými částicemi vzniklými po výbuchu špinavé bomby, 
anebo jako následek havárie průmyslového zařízení (např. rafi nerie, chemické 
závody apod.) a nalezení matematického modelu pro popis rozptylu těchto 
částic v atmosféře. Hlavní myšlenkou je, že pevné částice, pokud nejsou samy 
toxické, mohou být výbornými nosiči nebezpečné látky, včetně látek biologicky 
aktivních nebo radioaktivních. 

Řešení projektu, které bylo zahájeno v roce 2005, směřuje 
k vývoji verifi kovaného a validovaného softwaru, určeného pro modelová-
ní dosahu havarijních projevů. Takový nástroj budou moci využívat nejen 
složky IZS (hasiči a policie), ale také odborníci na havarijní plánování z che-
mického a petrochemického průmyslu, orgány státní správy a samosprávy 
i inspekční orgány. Nejprve byly provedeny důkladné analýzy modelových 
situací a vyhodnocení současného stavu, což mělo za úkol zmapovat ob-
dobné modelovací softwary a možnosti pro provádění praktických zkoušek 
v terénu i laboratořích. Velká pozornost byla věnována problematice podmí-
nek transportu částic ovzduším, zejména pak meteorologickým podmínkám, 
fyzikálně-chemickým vlastnostem částic dostupných materiálů, vhodných pro 
vytvoření aerosolu, požadavkům na provádění terénních a laboratorních měře-
ní sledovaných veličin a problematice odpalovaných náložek. Na to navázalo 
navržení softwarového řešení, které bylo ověřováno v praxi.

V letech 2005 a 2006 byly proto provedeny celkem 4 série pokusných te-
rénních testů, které byly zaměřeny na ověření vybraných detekčních metod, 
vhodnosti navržených výbušnin a dalších metod, a také na samotné sledování 
rozptylu referenční látky v atmosféře. První série testů proběhla na polygonu ve 
Vojenském výcvikovém prostoru Tisá, druhá pak na letišti v Ústí nad Labem, 
kde byla na ploše sedmi hektarů rozmístěna speciálně navržená detekční síť.
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Praktického provádění testů se účastnili také vojáci 31. brigády radiační, 
chemické a biologické ochrany z Liberce, z nichž mnozí prošli řadou za-
hraničních vojenských misí. Kromě vojáků zajišťovali aktivní podporu také 
příslušníci hasičského záchranného sboru podniku Spolchemie. Obě tyto 
složky poskytly také materiální podporu ve formě techniky a speciálního 
terénního vybavení, bez kterého by úspěšná realizace testů nebyla možná. 
Pro sběr charakteristických dat 
bylo využito dokonce i leteckého 
snímkování pomocí termovize.

Získané výsledky, které 
budou dále doplněny o výsledky 
z laboratorních zkoušek 
prováděných ve větrném tunelu, 
budou sloužit k upřesnění 
navrženého matematického 
modelu a následně zapracovány 
do fi nální softwarové podoby. 

Na základě poznatků získaných 
studiem odborných zdrojů 
i z mezinárodních konferencí lze 
konstatovat, že projekt „SPREAD“ 
patří svým charakterem a 
rozsahem mezi ojedinělé 
výzkumné aktivity. Není známo, 
že by byla někde ve světě tato 
problematika řešena podobným 
způsobem a za takové součinnosti 
složek integrovaného záchranného 
systému, jako v tomto případě.
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Na řešení projektu se dále podílejí: 

Český hydrometeorologický ústav

Ústav termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Armáda ČR – 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany

Policie ČR – pyrotechnický odbor policejního prezidia

Hasičský záchranný sbor ČR – HZSP Spolchemie

Policejní akademie ČR 

Univerzita obrany v Brně

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí
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Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci pro region hl. m. Prahy 

Je příkladem řešeného projektu s využitím  fi nancování z Evropských sociál-
ních fondů (ESF) v rámci operačního programu 
„Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regio-
nu hl. m. Praha“ (Adaptabilita a podnikání). 

Hlavním zaměřením projektu 
bylo napomáhat nejen k vyšší 
efektivitě informování podni-
katelské sféry v oblasti BOZP, 
ale i působit na jejich postoje 
a názory na tuto oblast. Jako 
cílové skupiny byly stanoveny 

malé a střední podniky (MSP) 
a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), 
působící na území v hl. m. Prahy, kde nízká úro-
veň BOZP způsobuje řadu vážných důsledků. 

Výstupem řešení projektu bylo jednak vytvoření 
sítě informačních samoobslužných kiosků pro podnikatele umístěných ve 
vybraných institucích v rámci hl. m. Prahy, jednak vytvoření informačního 
portálu. V rámci projektu byl také řešen přístup do informačního systému a 
přístup k informacím z oblasti BOZP pomocí mobilních zařízení (mobilní 
telefon, smartphone, PDA apod.). Přístup je možný na internetové adrese http:
//mobil.bozpinfo.cz.. Informační systém BOZP je dostupný nejen ze sítě infor-
mačních kiosků, ale i z obyčejného internetového prohlížeče na internetové 
adrese http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek. Standardní provoz všech komponent 
informačního systému byl spuštěn v červenci 2007. V listopadu 2007 byla ná-
sledně vydána i příručka.

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy



Jak dál ve výzkumu – hlavní směry a priority 
výzkumu BOZP ve střednědobém výhledu

Již dnes se zamýšlíme a připravujeme podklady pro zajištění kontinuity 
výzkumné činnosti ve střednědobém výhledu v oblasti BOZP. Postupně 
zjišťujeme potřeby všech rozhodujících aktérů působících v dané oblasti. 
Pečlivě sledujeme výsledky a směry světového výzkumu. Vyhodnocujeme 
nové trendy ve světě práce a jejich možné pozitivní i negativní dopady 
na člověka v pracovním procesu. Na nejobecnější rovině připravovaný 
dlouhodobý program zahrnuje výzkum a ověřování prostředků, směřujících 
k zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti, produktivity a kultury práce. 
Jedná se mj. i o vliv pracovních podmínek, pracovního prostředí a vliv změn 
technologií na spolehlivý bezpečný výkon lidského činitele a bezpečnost 
a produktivitu pracovních systémů.

Aplikovaný výzkum navazuje na cíle a priority Národní politiky bezpečnosti 
a ochrany zdraví a střednědobé strategické záměry EU v oblasti BOZP na léta 
2007 až 2012, i na program světové zdravotnické organizace „Global Plan of 
Action on Worker´s Health“  2008 - 2017. Priority představují základní rámec 
pro střednědobé směřování výzkumu a vývoje v příslušné oblasti a postihují 
základní problémové okruhy tak, jak vycházejí z materiálů EU a potřeb ČR. 
Zejména jsou určující pro stanovování směrů výzkumu, ze kterého bude 
vycházet specifi kace a další zadávání projektů aplikovaného výzkumu.

Výzkumné aktivity se zaměří na identifi kaci problémů v oblasti BOZP, jež 
zahrnuje jak technickou bezpečnost, tak i celou sféru pracovních podmínek, 
pracovního prostředí a psychosociálních faktorů, které spoluvytvářejí 
a ovlivňují kvalitu pracovního života. Dále se soustředí na hledání 
vhodných nástrojů a způsobů, jimiž na identifi kované problémy mohou 
reagovat státní orgány a organizace, sociální partneři i podnikatelská sféra.
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Hlavní témata budou odpovídat stanoveným prioritám (schváleny Radou 
vlády pro BOZP). K prioritám VaV  BOZP ve střednědobém výhledu patří:

1. Výzkum socioekonomických aspektů práce, identifi kování, 
získávání podkladů, rozvoj metod pro jejich hodnocení

Tématický okruh bude zaměřen na vliv nových technologií, nových rizik, forem 
organizace a způsobů práce na BOZP a kvalitu pracovního života. Předmětem 
zájmu bude problematika stárnutí populace, zaměstnávání osob s civilizačními 
chorobami (diabetes, alergie aj.) a související změny socioekonomického 
prostředí (fl exibilita pracovníků nad 50 let věku, systém celoživotního vzdělávání, 
zvyšování možnosti uplatnění pracovníků starších věkových kategorií). Důraz 
bude kladen celkově na zvyšování kultury bezpečnosti práce, prevenci rizik, 
omezování negativních jevů na pracovištích (úrazy, násilí, neúměrná psychická 
zátěž) a zlepšování celkové kvality pracovního života (včetně monitorování 
a pravidelných šetření). 

2. Výzkum zdravotních rizik expozice chemickým škodlivinám 
a nanočásticím (vědecké podklady a metody hodnocení) 

Téma pokrývá oblast hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým 
škodlivinám a nanočásticím v pracovním a životním prostředí, posuzování vnější 
i vnitřní expozice a analýzu kritických typů účinků. Charakteristickými trendy 
jsou posun od výzkumu účinků jednotlivých faktorů k účinkům kombinovaným. 
Pozornost bude zaměřena také na faktory individuální vnímavosti a alternativní 
metody testování. V metodické oblasti budou aplikovány a rozvíjeny zvláště 
metody molekulární genetiky a instrumentální analytické chemie. Důležitou 
oblastí bude biologické monitorování expozice. V souladu s „Globálním plánem 
WHO“ na roky 2008 – 2017 bude předmětem zájmu rozvoj registrů expozic, 
specifi cky expozic karcinogenům (Regex). 

3. Výzkum vlivů expozice vybraným faktorům pracovního prostředí 
a pracovních podmínek (fyzikální, fyziologické a psychologické 
faktory)

Fyzikální faktory (hluk, vibrace, mikroklima, prašnost) představují, spolu s faktory 
fyziologickými a psychologickými, nejčastější typ rizikových faktorů pracovního 
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prostředí a pracovních podmínek. Působí také jako příčina vzniku úrazů 
a selhání lidského činitele ve složitých a rizikových pracovních systémech. 
Z toho plyne nutnost studovat optimální metody měření těchto faktorů, hodnotit 
zdravotní a další rizika expozice těmto faktorům a hledat vhodné způsoby 
jejich prevence. Zvláštní zřetel je kladen na nové technologie a výkon práce 
na specializovaných pracovištích se specifi ckými nároky na kvalitu vnitřního 
prostředí i zavedení nových evropských ergonomických metod pro hodnocení 
zdravotních důsledků jednostranné nadměrné zátěže v podmínkách ČR. 

4. Výzkum vlivů psychické zátěže a psychosociálního stresu při 
práci

Téma je zaměřeno na výzkum vlivu psychické zátěže a psychosociálního stresu 
při práci na zdraví pracovníků vybraných profesí s využitím psychologických, 
fyziologických a biochemických metod. Výzkum bude zahrnovat mapování 
rizikových typů práce, hledání a zavádění nových metod vhodných pro 
objektivizaci zátěže, zvláště u ohroženějších skupin pracovníků (mladiství, ženy, 
starší pracovníci atd.) a u  profesí, které jsou nadměrnému stresu soustavně 
vystaveny. Vhodné metody a nástroje pro identifi kaci stresorů na pracovišti 
budou důležité nejen pro vytváření intervenčních programů k zvládání stresu, 
ale také pro dozorové orgány, zaměstnavatele i pracovní lékaře.

5. Výzkum zaměřený na rozvoj preventivních metod pro včasnou 
diagnostiku u vybraných nemoci z povolání (diagnostická 
a posudková kritéria)

Onemocnění nervového a respiračního systému v důsledku působení 
nepříznivých faktorů práce a pracovního prostředí představují skupinu 
profesionálních onemocnění s vysokou incidencí. Zvláštní pozornost je 
třeba zaměřit na alergická onemocnění dýchacích cest (stoupající alergická 
onemocnění u dětské populace) a sledovat i rozvoj těchto onemocnění 
u mladých jedinců, kteří nastupují do pracovního procesu nebo se připravují na 
budoucí povolání. Cílem výzkumu bude rozvoj preventivních metod založených 
na stanovení determinant, umožňujících zhodnocení míry zdravotního rizika 
konkrétních expozic.
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6. Výzkum nástrojů a prostředků k účinnému začleňování prevence 
rizik, výchovy a vzdělávání BOZP do systému celoživotního 
vzdělávání

Vedle implementace poznatků a závěrů výzkumu do systému a politiky 
BOZP je důležité souběžně vypracovávat a ověřovat věcný obsah systému 
výchovy a vzdělávání v BOZP, tj. zpracovávat metodiky k začlenění výchovy 
a vzdělávání BOZP do systému celoživotního vzdělávání, navrhnout vhodné 
nástroje a prostředky pro podporu výchovy a výuky prevence rizik a  BOZP na 
všech stupních vzdělávacího a výchovného systému.

Předmětem zájmu budou způsoby ovlivňování změny postojů k bezpečnosti 
a ochraně zdraví; rozvoj informovanosti zejména prostřednictvím moderních 
informačních a komunikačních technologií, rozvoj systému celoživotního 
vzdělávání, účinné nástroje a vhodné metody osvěty a propagace.

7. Výzkum možností rozvoje zejména proaktivních metod řízení 
BOZP 

Udržování konkurenceschopnosti podniků vyžaduje efektivní a ekonomicky 
motivující využívání nástrojů řízení BOZP, opřené o znalost nových metod 
vyhodnocování nákladů a potenciálních benefi tů v oblasti BOZP. Výzkum bude 
zaměřen na ekonomické aspekty (efektivnost opatření, ekonomické přínosy 
dobré praxe v prevenci rizik, náklady a ztráty z titulu pracovních úrazů, nemocí 
z povolání).
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Slovo závěrem

Rok 2008 tvoří předěl v národním výzkumu, kdy je postupně realizována „Re-
forma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“. Dosavadní provedené změ-
ny byly nedostačující, rozpracované do mnoha opatření bez vzájemné vazby 
a jasného zhodnocení, jak přispívají k stanoveným cílům. Proto nová reforma 
má přesně stanovené cíle, které mají vést ke zlepšení současného stavu. 
Hlavním předpokladem je vytvořit inovační prostředí tak, aby veřejné prostřed-
ky, vkládané do základního výzkumu, přinášely nové poznatky srovnatelné ve 
světovém měřítku a hodnoty investované do aplikovaného výzkumu, vývoje 
a inovací pak mohly vykázat konkrétní ekonomický či jiný přínos z jejich reali-
zace.

VÚBP, v.v.i. svou výzkumnou činností přináší výsledky, které jednak 
vykazují ekonomický  přínos, jednak vznikají ve spolupráci s výzkumnými 
organizacemi i podniky a podporují transfer znalostí výzkumu a vývoje 
do praxe. 
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Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Sa-
fety Research and Applications, JOSRA)  je prvním recenzovaným odbor-
ným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a souvisejících oborech v České republice. Za-
čal vycházet  v roce 2008 a je vydáván Výzkumným ústavem bezpečnosti 
práce, v.v.i.
Slouží jako nástroj pro transfer výzkumných poznatků, znalostí a odbor-
ných informací do praxe, pro komunikaci mezi odborníky v ČR i zahraničí. 
Časopis je koncipován především s ideou snadnější a rychlejší výměny 
informací formou článků odborníků výzkumných institucí, vysokých škol, 
ústavů Akademie věd ČR a další odborné veřejnosti.

Tématické vymezení:

• bezpečnost práce a řízení BOZP 

• ergonomie a lidský činitel 

• bezpečnostní inženýrství (prevence průmyslových havárií), 
environmentální rizika 

• psychologie práce 

• sociologie a socioekonomie 

• pracovní prostředí, ochrana zdraví, hygiena práce 

• vzdělávání, e-learning 

• informační zdroje a systémy v BOZP 

• technická bezpečnost 

• pracovní lékařství 

• prevence rizik a ochranné prostředky 

• normalizace a právní předpisy 

Elektronická verze je dostupná na adrese:

http://www.bozpinfo.cz/josra/



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

tel.: +420 221 015 811
fax: +420 224 238 550

e-mail: vubp@vubp-praha.cz

VÚBP, v.v.i., poskytuje komplexní služby pro malé, střední i velké prů-
myslové a zemědělské podniky, včetně soukromých fi rem, a to v celé 
šíři problematiky dotýkající se bezpečnosti práce, pracovního prostředí, 
havarijního plánování, školení zaměstnanců i manažerů podniků. Dále 
zajišťuje schvalování a kontrolní zkoušky OOP, vytváří specializované 
databáze, nabízí SW programy, poradenské služby a služby střediska 
vědeckých informací - oborové knihovny bezpečnosti práce.

http://www.vubp.cz http://www.bozpinfo.cz http://www.bzp.cz

• provádí výzkum a vývoj v oblasti optimalizace pracovního komfortu 
jako předpokladu spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele v pracovním 
systému,

• plní funkci národního analytického a koncepčního pracoviště v ob-
lasti bezpečnostia ochrany zdraví při práci,

• zkoumá, ověřuje a aplikuje metodya prostředky prevence pracov-
ních rizik,

• provozuje a rozvíjí informační systémy v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci,

• provádí výkony v oblasti zkušebnictví a certifi kace dočasných sta-
vebních konstrukcí,

• provádí posuzování shody osobních ochranných prostředků jako 
autorizovaná a notifi kovaná osoba,

• je akreditován pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fy-
zických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.

• plní funkci výchovného, vzdělávacího a osvětového střediska 
a poradenského, informačního a konzultačního pracoviště v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci,je odborným pracovištěm pro potřeby 
státní správy v oblasti prevence závažných průmyslových havárií.




