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Shrnu�
Ochrana mladých lidí (nových zaměstnanců/pracovníků), kteří se připravují na vstup na trh práce, nedávno
na něj vstoupili nebo už jsou jeho součás�, je proto jednou z hlavních priorit EU a jedním z hlavních témat
agendy EU. Obdobný postoj k tomuto tématu zaujímá i Česká republika. Už od doby, než byly rámcové
vzdělávací programy schváleny pro jednotlivé stupně škol ČR a školy podle nich začaly vyučovat, byly
podniknuty pokusy, jak ovlivnit přístup rezortu školství k začlenění problema�ky BOZP do vzdělávání,
vč. zavedení této problema�ky do středního (všeobecného i odborného) vzdělávání. Vzhledem k trvající
neuspokojivé situaci, týkající se prak�ckého začleňování tématu BOZP do výuky, byl v rámci tohoto
výzkumného úkolu prověřen a analyzován současný stav, vč. překážek, které se na něm podílejí. Cílem
výzkumného úkolu proto bylo stanovit požadavky na znalos� učitelů středních škol pro kvalitní a účinné
vzdělávání žáků v bezpečnos� a ochraně zdraví, vč. bezpečnos� a ochrany zdraví při práci (BOZP),
a možnos� jejich dalšího profesního vzdělávání v této odborné problema�ce.

Úvod
Odpovídající odbornou přípravu, která přispěje k rozvoji odborných kompetencí mladých lidí
k BOZP pro pracovní život, by měl mladý člověk získat ještě před vstupem do světa práce. Už
během školního vzdělávání by se měl dozvědět, co jej z hlediska bezpečnos� a ochrany zdraví
na pracoviš� čeká, aby do praxe odcházel co nejlépe připraven, a součás� jeho odborných
kompetencí k BOZP byly zejména:
•
•
•
•

obecná znalost zásad bezpečné práce a bezpečného chování na pracoviš�ch a v pracovním
prostředí,
znalost rizik práce/činnos�, technologií, zařízení a strojů, pracovišť a pracovního prostředí,
kde se předpokládá uplatnění absolventa střední školy,
znalost zásad bezpečné práce a bezpečného chování na pracoviš�ch a v pracovním prostředí,
kde se předpokládá uplatnění absolventa střední školy,
základní dovednos� spojené s výkonem budoucí pracovní praxe (elektrotechnická praxe,
chemická praxe, stavební praxe, lesnická praxe, zemědělská praxe, potravinářská praxe,
zdravotnická praxe, lékařská praxe, veterinární praxe, sociální praxe, umělecká praxe,
administra�vní praxe a další), ať už v laboratorním, cvičném, průmyslovém nebo v jiném
pracovním prostředí, vč. terénu.

Odpovídající odbornou přípravu (nebo, pokud možno, její velkou část) by středoškolákům coby
budoucím zaměstnancům měla poskytnout škola v odpovídajícím rozsahu a kvalitě vzdělaných
pedagogů. Právě na středoškolské pedagogy coby nositele a poskytovatele znalos� o BOZP se
tento výzkumný úkol zaměřil.
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Hlavní poznatky z výzkumu
Řešení výzkumného úkolu Stanovení požadavků na znalos� učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků
v BOZP navázalo na dosavadní výsledky z dříve provedeného národního i mezinárodního výzkumu. Vycházelo
z osvědčených modelů a doporučené praxe a probíhalo ve dvou hlavních rovinách:
•

sběr a analýza relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů se zaměřením na možnos� rozšiřování znalos�
a kompetencí vyučujících v oblas� BOZP a

•

zkoumání možnos� zajištění navyšování znalos� učitelů středních škol v oblas� BOZP nad rámec poznatků získaných ze
studovaných zdrojů – reflexe současné praxe s využi�m dvou lokálních průzkumů (průzkum mezi žáky a učiteli
vybraných středních škol a průzkum mezi vysokoškolskými pedagogy a dalšími zástupci pedagogických fakult
Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje).

V návaznos� na výsledky obou průzkumů a čerpání dalších zdrojů byly vyvozovány návrhy možnos� navyšování znalos�
učitelů středních škol v oblas� BOZP a zpracovány další očekávané výsledky výzkumu.
Hlavní poznatky získané během výzkumu a spolu s nimi i přehled možnos� a postupů navyšování znalos� učitelů středních
škol v oblas� BOZP a doporučení pro aplikaci do praxe zahrnula Souhrnná výzkumná zpráva k dané problema�ce. Zpráva
prezentuje zejména:
•

poznatky o začleňování problema�ky zdraví, bezpečnos�, rizik a BOZP do školního vzdělávání v EU a v ČR,

•

sumarizovaný přehled názorů učitelů, vysokoškolských pedagogů a odborníků na vzdělávání v BOZP stran požadavků na
znalos� učitelů o/v bezpečnos� a ochraně zdraví a na poje� a obsah vzdělávání žáků i učitelů v oblas� BOZP,

•

poznatky o tom, s jakým znalostním vkladem o BOZP vstupují učitelé do praxe, jak jsou připraveni na vzdělávání žáků
v této problema�ce, k jakým vyučovacím předmětům se vzdělávání žáků v BOZP váže, jaké způsoby a metody výuky
učitelé volí, zda, a jak se dále vzdělávají, resp., jaké jsou možnos� jejich dalšího vzdělávání v BOZP;

•

poznatky o organizaci, způsobu a metodách přípravy budoucích učitelů na vzdělávání žáků v BOZ a v rámci přípravy žáků
na budoucí povolání též v BOZP, dále o zjišťování způsobu a obsahu přípravy studentů oborů učitelství pro střední školy,
jmenovitě budoucích učitelů (průzkum na pedagogických fakultách byl nad tento rámec doplněn o další informace ze
zkoumaných škol, jako jsou: povinně zveřejňované informace o studijním programu, studijním oboru, vyučovaných
předmětech, iden�fikace studijních opor a seznámení se s jejich obsahem apod.),

•

zjištění, zda se středoškoláci v rámci svého studia setkávají s tématem BOZP, v jakém vyučovacím předmětu, jak probíhá
výuka, jaké poznatky o BOZP mají, a zda se po této stránce cí� být dobře připraveni na vstup do prvního zaměstnání,
příp. pro zaměstnávání pracovníků v roli podnikatelů.
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Návrhová část zprávy iden�fikuje obsah vzdělávání žáků v BOZP a požadavky na znalos� učitelů pro vzdělávání žáků v této
předmětné oblas�. Dále předkládá možnos� a postupy navyšování znalos� učitelů středních škol v oblas� BOZP,
vč. doporučení pro aplikaci do praxe. Doporučení jsou navržena jak pro etapu počátečního vzdělávání učitelů (pregraduální
přípravu), tak pro etapu dalšího profesního vzdělávání (tzv. další vzdělávání pedagogických pracovníků). Uvedeny jsou také
podpůrné, organizační a další aspekty realizace navržených doporučení.

Schéma vztahu odborná kompetence učitele – klíčové/odborné kompetence žáka

Dosažené výsledky
Souhrnná výzkumná zpráva k dané problema�ce
Souhrnná výzkumná zpráva je stěžejním výstupem výzkumného úkolu, sestává se ze 13 dílčích dokumentů. Jejími klíčovými
částmi jsou celkový přehled k dané problema�ce (vstupní studie), rozšířený přehled k dané problema�ce a přehled
možnos� a postupů navyšování znalos� učitelů středních škol v oblas� BOZP s doporučeními řešitele pro aplikaci do praxe.
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Odborný recenzovaný článek Znalos� učitelů pro vzdělávání žáků v BOZP ─ Výsledky terénního
šetření na vybraných středních školách Kraje Vysočina
Článek seznamuje s výsledky průzkumu zaměřeného na zjišťování přístupu vybraných škol Kraje
Vysočina ke vzdělávání žáků v BOZP a na přípravu a znalos� učitelů, potřebné k tomuto
vzdělávání.
Odborný recenzovaný článek Znalos� učitelů pro vzdělávání žáků v BOZP ─ Výsledky průzkumu
na vybraných fakultách připravujících učitele Olomouckého, Moravskoslezského
a Jihomoravského kraje
Článek se zaměřuje na pregraduální vzdělávání pedagogů odborných předmětů středních škol
v oblas� BOZP. Shrnuje výsledky průzkumu stavu pregraduálního vzdělávání a rozvoje
kompetencí budoucích učitelů středních škol v BOZP na vybraných fakultách připravujících
učitele v České republice. Průzkum byl proveden v rámci výzkumného úkolu Stanovení
požadavků na znalos� učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků BOZP řešeného
Výzkumným ústavem bezpečnos� práce, v. v. i., který je součás� balíčku výzkumných projektů
ins�tucionální podpory, podporovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí v letech 2018 až
2019.
Článek k dané problema�ce ve sborníku z mezinárodní konference
Konferenční příspěvek se věnuje tématu vzdělávání žáků a jejich učitelů v BOZP. O problema�ce
informuje v kontextu s výzkumným úkolem Stanovení požadavků na znalos� učitelů středních
škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP, řešeným Výzkumným ústavem bezpečnos�
práce, v. v. i., v letech 2018 až 2019. Příspěvek byl přednesen na mezinárodní vědecké konferenci
Aktuálne otázky bezpečnos� práce ve Štrbském Plese, pořádané ve dnech 4. až 6. prosince 2019.
Současně byl publikován ve sborníku přednášek z této konference.
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