INFORMAČNÍ PRODUKTY
VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU
BEZPEČNOSTI PRÁCE
EBOZP je online vícejazyčná encyklopedie
sloužící jako nástroj k lepší orientaci v oboru
BOZP a jeho terminologii, která dosud není
sjednocena. Rozsáhlý obsah oboru BOZP
je nově rozčleněn do 8 tematických skupin,
tzv. portálů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lidé
Stroje, technická zařízení a nářadí
Materiály, látky, energie
Pracovní a životní prostředí
Management a řízení BOZP
Sociální aspekty, společnost
Hygiena práce
Mimořádné události a nežádoucí situace

V současnosti představuje Encyklopedie
BOZP specifickou verzi webové platformy
Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA)
s názvem OSHwiki.

SAFE - digitální archiv BOZP je průběžně budovaným úložištěm monografií,
periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv,
studentských prací a dalších dokumentů
soustředěných v oborové knihovně BOZP.
Koncovým uživatelům z okruhu odborné
i laické veřejnosti nabízí metadatové (bibliografické) záznamy o jmenovaných dokumentech.
Plné texty dokumentů najdete u českých
i evropských právních předpisů a článků
k výzkumu. Máte-li zájem o plné texty dalších
typů dokumentů, kontaktujte naši oborovou
knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy
knihovna@vubp-praha.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836.

Vaše podněty a připomínky můžete zasílat
na e-mailovou adresu
ebozp@vubp-praha.cz

Vstup do digitálního archivu najdete na stránkách Portálu BOZPinfo.cz, Znalostního systému prevence rizik v BOZP a Výzkumného
ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

ebozp.vubp.cz/wiki

ebozp.vubp.cz/safe/

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
(VÚBP), je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem,
ověřováním a aplikací metod a prostředků
prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní
prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz
a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik
a ergonomie. VÚBP je provozovatelem informačních a znalostních systémů, které
bychom vám rádi v tomto letáku krátce představili a nalákali vás k jejich využívání a k případnému zapojení se do tvorby jejich obsahu. Uvedené informační a znalostní systémy
společně tvoří zdrojovou základnu BOZP.

vubp.cz
vubp@vubp-praha.cz
facebook.com/vubp.cz

Znalostní systém prevence rizik v BOZP
(ZSBOZP) je nejnovějším ze systémů
provozovaných VÚBP. Jedná se o nástroj,
který slouží ke sdílení znalostí a informací
týkajících se prevence rizik v BOZP.
ZSBOZP je realizován v open-sourcovém
prostředí redakčního systému Joomla! Je
provázán s dalšími systémy zdrojové základny BOZP, a to Encyklopedií BOZP,
SAFE - digitálním archivem BOZP a oborovým portálem BOZPinfo.
Obsah systému tvoří ve dvou uživatelských
úrovních následující témata:
Úroveň pro státní správu
•

Ocenění v oblasti BOZP

•

Pracovní úrazovost

•

Nemoci z povolání

•

Studie a analýzy v BOZP

•

Národní politika BOZP

•

Evropské strategie BOZP

•

Encyklopedie BOZP

•

SAFE - digitální archiv BOZP

Úroveň pro odbornou veřejnost
•
BOZP obecně
•
Řízení BOZP
•
Prevence rizik
•
Ochrana zdraví
•
Pracovní podmínky
•
Pracovní prostředí
•
Bezpečnost technických zařízení
•
Inspekce práce
•
Požární ochrana
Dále v ZSBOZP naleznete užitečné informace typu:
•
Právní předpisy ČR a EU
•
Kalendář akcí
•
Publikace ke stažení
•
Terminologie
•
Formuláře
•
Otestujte své znalosti
•
Adresář
•
Často kladené dotazy
•
Přehled nových norem
Vaše podněty a připomínky můžete zasílat
na e-mailovou adresu
zsbozp@vubp-praha.cz.

zsbozp.vubp.cz

Oborový portál BOZPinfo.cz je národní informační zdroj věnovaný problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu
a samosprávu, odbornou veřejnost a na
další uživatele, především z řad malých
a středních podniků. Jeho hlavním cílem je
poskytování komplexních informací včetně
informačních zdrojů z oblasti BOZP dostupných na internetu.
Součástí portálu je také elektronický odborný recenzovaný
Časopis výzkumu a aplikací
v profesionální bezpečnosti (JOSRA). Časopis umožňuje snadnější
a rychlejší výměnu informací formou článků
odborníků výzkumných a vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.
V případě zájmu o publikování kontaktujte
redakci prostřednictvím emailové adresy
josra@vubp-praha.cz.

bozpinfo.cz

