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Úvod  

Výzkumný projekt č. TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho 

přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů“ byl řešen v období 2012 až 2013 ve spolupráci 

Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., s firmou EXACOM, s.r.o., pod TA ČR, 

program OMEGA. Daný projekt se zaměřil na tvorbu specifického systému podpory kultury 

bezpečnosti (SYPOKUB), který určen pro organizace veřejného i soukromého sektoru. 

Náplní tohoto systému je nástroj na bázi sw řešení, který je přístupný na webovém portálu 

VÚBP, v.v.i., a obsahuje specifické checklisty k vybraným aspektům kultury bezpečnosti, se 

zaměřením na pracovní podmínky, ergonomii pracovišť, bezpečné chování a psychosociální 

zátěž. V prostředí ČR se jedná o jedinečného a efektivního pomocníka pro prevenci 

možných negativních důsledků a celkovou optimalizaci organizačních procesů. 

Náplní tohoto textu je popis předmětného speciálního nástroje na bázi sw řešení a možnosti 

jeho využití. 
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Základní p ředstavení  

Předmětný speciální nástroj je na bázi softwarového řešení a umožňuje efektivně vyhodnotit, 

jak již bylo uvedeno, vybrané aspekty kultury bezpečnosti s důrazem na nastavení 

pracovních podmínek, ergonomie pracovišť, interpersonálních vztahů, charakteristik 

jednotlivců. Za tímto účelem jsou jeho hlavní součástí 4 elektronické checklisty, a to checklist 

k prvotní identifikaci rizik, checklist aspektů bezpečného chování, checklist ergonomických 

aspektů, checklist psychosociální zátěže, které jsou základním zdrojem dat pro výslednou 

zprávu, včetně nástinu silných a slabých stránek, návrhů řešení k optimalizaci. Tyto 

elektronické checklisty byly úspěšně ověřeny v praxi vybraných subjektů. 

Tento speciální nástroj v podobě sady vytvořených elektronických checklistů na portálu 

www.vubp.cz je k dispozici bez poplatku pro zástupce subjektů veřejného a soukromého 

sektoru. Je možné ho využívat ze strany jednotlivce nebo také je samozřejmě možné, aby 

vybrané elektronické checklisty vyplnilo více osob za konkrétní organizaci. Jsou jasně 

stanovené termíny pro administraci a následné zpracování a zaslání výsledné zprávy. 

Záměrně dochází k finální kontrole a uzpůsobení vzniklého výstupu ze strany odborného 

garanta celého systému, aby vytvořená zpráva byla co nejvíce srozumitelná a zároveň se 

předešlo případným nedostatkům, se kterým je spojeno jakékoliv komplexní IT řešení.  

Je nutné upřesnit, že daný produkt vznikl spojením software, který je ve vlastnictví VÚBP, 

v.v.i. a OpenSource software. 
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Názorný popis využití 

Nyní se dostáváme k názornému popisu použití tohoto speciálního nástroje, k čemuž využijeme související obrazovou dokumentaci. 

 

Obrázek 1 – www stránky www.vubp.cz a následné otevření odkazu „SYPOKUB“ v rubrice „Produkty VÚBP, v.v.i.“ 
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Obrázek 2 – pohled na otevřenou stránku SYPOKUB 

Po otevření stránky SYPOKUB se uživatel seznámí se vstupními informacemi k tomuto systému, má zde kontaktní údaj na odborného garanta 

a hlavně k dispozici odkaz „Samotný nástroj a další informace ohledně systému SYPOKUB“, který v dalším kroku otevře. 
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Obrázek 3 – pohled na vlastní projektovou stránku SYPOKUB s jednotlivými informacemi k projektu a funkčními odkazy 

Nyní se nacházíme na vlastní projektové stránce SYPOKUB, kde kromě informací k projektu, souvisejícího harmonogramu, představení 

hlavních řešitelů, jsou 3 funkční odkazy. První z nich je funkční odkaz „Úvodní specifický checklist“.  
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Obrázek 4 – pohled na „Úvodní specifický checklist“ 

Po otevření funkčního odkazu „Úvodní specifický checklist“ se uživatel dostává k možnosti vyplnit elektronickou podobu daného checklistu, 

který obsahuje 10 položek k prvotní identifikaci možných rizik při výkonu pracovní činnosti. 

Na závěr tohoto úvodního specifického cheklistu uživatel vyplní kontaktní údaje a na udanou e-mailovou adresu mu bude zaslán screening 

výstupu. 
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Obrázek 5 – pohled na vlastní projektovou stránku SYPOKUB a další funkční odkaz „Sada specifických checklistů - žádost o přístupové údaje“ 

Další funkční odkaz je „Sada specifických checklistů - žádost o přístupové údaje“, který je předstupněm vyplňování jednotlivých specifických 

checklistů. 
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Obrázek 6 – pohled na náplň funkčního odkazu „Sada specifických checklistů - žádost o přístupové údaje“ (1. část) 

Před vlastním vyplňováním sady specifických checklistů, které jsou umístěny v uzavřené sekci, musí zde uživatel vyplnit žádost o přístupové 

údaje, kde jsou důležité kontaktní údaje k organizaci a jednotlivci, aby se předešlo nevhodnému využití… 
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Obrázek 7 – pohled na náplň funkčního odkazu „Sada specifických checklistů-žádost o přístupové údaje“ (2. část) 

Dále uživatel vyplní doplňující údaje, a to ohledně toho, které checklisty chce uživatel vyplnit, dále, kolik osob za danou organizaci bude 

vyplňovat, dále zkratku organizace pro vytvoření specifických přístupových údajů, nakonec datum začátku vyplňování. 
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Obrázek 8 – pohled na vlastní sekci SYPOKUB a poslední funkční odkaz „Sada specifických checklistů - přihlášení“ 

Poslední funkční odkaz je „Sada specifických checklistů - přihlášení“, který uživatele přesměruje k uzavřené sekci se sadou specifických 

checklistů. 
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Obrázek 9 – pohled na vstup do uzavřené sekce sady specifických checklistů 

Po otevření posledního funkčního odkazu „Sada specifických checklistů - přihlášení“ zadá uživatel přidělené přístupové údaje a přihlásí se do 

uzavřené sekce se sadou specifických checklistů. 
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Obrázek 10 – pohled na vstup do uzavřené sekce sady specifických checklistů 

V uzavřené sekci se sadou specifických checklistů si následně uživatel vybere a otevře konkrétní checklisty, které dle instrukcí vyplní a tyto 

data ve vztahu k přístupovým údajům uživatele jsou načtena do vyhodnocovací databáze, na základě které vzniká výsledná zpráva pro 

uživatele se lhůtou dodání do 10 dnů. (v případě více uživatelů pod jednou organizací je zpráva adresována na kontaktní e-mail v žádosti o 

přístupové údaje a ve zpracování je zachována anonymita jednotlivých uživatelů…) 
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Obrázek 11 –  přístup k vyplnění vybraného specifického checklistu - zadání klíče 

Před samotným vyplněním jednotlivých specifických checklistů je nutné ze strany uživatele zadat klíč v podobě kódu, který je součástí 

zaslaných přístupových údajů. 
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Obrázek 12 –  přístup k vyplnění vybraného specifického checklistu 

Následně se uživatel dostává k vyplnění daného specifického checklistu a v otevřeném okně musí otevřít odkaz s názvem tohoto specifického 

checklistu (v tomto modelovém případě „Checklist aspektů bezpečného chování“). 
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Obrázek 13 – pohled na přístup k vyplnění vybraného specifického checklistu - vstup do dotazníku 

Nyní uživatel má k dispozici vstupní informaci k danému specifickému checklistu a níže nalezne odkaz „Vstup do dotazníku“, který následně 

musí otevřít.  
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Obrázek 14 – pohled na podobu vybraného specifického checklistu (1. část) 

Nyní se uživatel dostává k vlastní podobě daného specifického checklistu a může začít vyplňovat. Je nutné zaznačit odpověď u každé položky, 

jinak se data nepřevedou do vyhodnocovací databáze. 
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Obrázek 15 – pohled na podobu vybraného specifického checklistu (2. část) 

Po vyplnění odpovědí u všech položek uživatel potvrdí odeslání přes odkaz „Odevzdejte vaše odpovědi“ a tím dojde k načtení dat do 

vyhodnocovací databáze. Ohledně zpracování a zaslání zprávy odkazujeme na komentář k obrázku 10. 
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Sumarizace postupu práce 

- Postup k vypln ění úvodního specifického checklistu v rámci SYPOKUB  

 

 

 

 

- Postup k vypln ění specifických checklist ů v uzav řené sekci SYPOKUB 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání do internetového 
prohlížeče 
http://www.vubp.cz  

Otevření odkazu 
„SYPOKUB “ v rubrice  
„Produkty VÚBP, v.v.i .“ 

Na projektové stránce 
SYPOKUB , v levé boční 
liště otevření funkčního 
odkazu „Úvodní 
specifický checklist “ 

Vyplnění checklistu a 
odeslání k vyhodnocení – 
zpracování screeningu a 
zaslání uživateli na e-mail… 

Zadání do 
internetového 
prohlížeče 
http://www.vubp.cz 

 

Otevření odkazu 
„SYPOKUB “ v 
rámci sekce 
„Produkty 
VÚBP, v.v.i. “ 

Ve vlastní sekci 
SYPOKUB, v levé 
boční liště otevření 
funkčního odkazu 
„Sada specifických  
checklist ů - 
přihlášení “ 

 
Zadání obdržených 
specifických 
přístupových údajů ke 
vstupu do uzavřené 
sekce se sadou 
specifických 
checklistů 

V uzavřené sekci se sadou specifických 
checklistů výběr, otevření konkrétních checklistů, 
jejich vyplnění a následné odeslání k 
vyhodnocení – výsledná zpráva pro uživatele na 
zadaný e-mail se lhůtou dodání do 10 dnů… 

Ve vlastní sekci SYPOKUB,  
v levé boční liště otevření 
funkčního odkazu „Sada 
specifických checklist ů-
žádost o p řístupové údaje “ 

 
Vyplnění a odeslání kontaktních údajů k 
organizaci a jednotlivci, doplňujících 
údajů, tj. jaké checklisty k vyplnění, kolik 
osob pro vyplňování za danou 
organizaci, zkratku organizace pro 
vytvoření specifických přístupových 
údajů, nakonec datum začátku 
vyplňování – 14 dní lhůta pro vyplnění 

Obdržení 
požadovaných 
specifických 
přístupových 
údajů 
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Závěr 

SYPOKUB, resp. jeho náplň v podobě speciálního nástroje na bázi softwarového řešení, bude jistě přínosný pro subjekty veřejného a 

soukromého sektoru. Napomůže odhalovat případné nedostatky, prostor pro zlepšení z hlediska přístupu k BOZP v jakékoliv organizace, 

v návaznosti tak přispěje k navyšování úrovně kultury bezpečnosti. 

Nakonec je potřeba zdůraznit, že se jedná se důležitý vstupní zdroj dat, který může být v případě zájmu ze strany daného subjektu 

východiskem pro zpracování podrobnější analýzy. 

V případě Vašich dotazů využijte, prosím, následující odkaz na odborného garanta, a to e-mail: michalik@vubp-praha.cz  

 

 

 

 

 

 

 


