
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

Otázka č. 1 d)      LEŠENÍ     Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
 

 

Identifikace nebezpečí Odhad závažnosti Pravděpodobnost výskytu Vyhodnocení rizika Navrhovaná opatření 
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Otázka č. 2 d)     MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ  Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
 

 

Identifikace nebezpečí Odhad závažnosti Pravděpodobnost výskytu Vyhodnocení rizika Navrhovaná opatření 
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Otázka č. 3 d)      ÚHLOVÁ BRUSKA    Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
 

 

Identifikace nebezpečí Odhad závažnosti Pravděpodobnost výskytu Vyhodnocení rizika Navrhovaná opatření 
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Otázka č. 4 d)      ZEMNÍ PRÁCE     Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
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Otázka č. 5 d)      MANIPULAČNÍ VOZÍK   Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
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Otázka č. 6 d)      ŘETĚZOVÁ PILA    Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
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Otázka č. 7 d)    SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM  Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
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Otázka č. 8 d)     SKLADOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK  Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
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Otázka č. 9 d)      ŽEBŘÍKY    Jméno, příjmení uchazeče: 
 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
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Otázka č. 10 d)       HLUK    Jméno, příjmení uchazeče: 
(práce v kontrolovaném pásmu kategorie 4) 

 
Identifikujte a vyhodnoťte hlavní rizika a navrhněte preventivní opatření k vybrané fotografii. 

V rámci posouzení situace na fotografii diskutujte dva scénáře: 

- nejhorší možný scénář nežádoucí události, 
- nejpravděpodobnější scénář nežádoucí události. 

Odhad závažnosti:               Pravděpodobnost výskytu:     

- mírné zranění                -   nepravděpodobná 
- lehké zranění                 -   malá 
- těžké zranění                 -   pravděpodobná 
- smrtelné zranění            -   velmi pravděpodobná 

Vyhodnocení rizika: 

- nepřijatelné riziko 
- nežádoucí riziko 
- přijatelné riziko 
 

Identifikace nebezpečí Odhad závažnosti Pravděpodobnost výskytu Vyhodnocení rizika Navrhovaná opatření 
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