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3 Cíle výzkumného úkolu 

Hlavním cílem projektu bylo postihnout nový trend v oblasti fungování pracovních 
činností ve spojitosti se zaváděním nových technologií, jako je automatizace, robotizace 
a digitalizace výroby. Projekt byl zaměřen na pět nejrizikovějších ekonomických činností. 
K naplnění stanoveného cíle bylo zpracováno několik případových studií z podnikové 
praxe, které byly zaměřeny taktéž na zjištění míry implementace nových technologií 
v odvětvích a oborech ekonomických činností a na konkrétních pracovištích. 

 Cílem bylo také identifikovat, zda existují funkční systémy schopné detekovat 
nežádoucí události. Zjišťována bude také jejich funkčnost a přínos s ohledem 
na ergonomii a BOZP pracovníků (za účelem snížení úrazovosti, nemocnosti – např. 
MSD); rovněž zda nové technologie na pracovištích zaměstnancům vedle ulehčení práce, 
podpory kreativity a výkonnosti, také zajišťují vyšší bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a celkovou kulturu bezpečnosti práce a jaký bude jejich vývoj a vliv do budoucna. 
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4 Postup řešení výzkumného úkolu 

4.1 Zvolená metodologie 

Hlavním cílem bylo postihnout nový trend v oblasti fungování pracovních činností 
ve spojitosti s postupující robotizací a digitalizací výrob. Informace byly získávány 
z dostupných odborných zdrojů, případových studií a terénních měření a následně 
analyticky zpracovány. 

4.2 Průběh projektu 

4.2.1 Průběh projektu v roce 2020 

Výzkumný projekt začal v lednu 2020 a skoro od začátku byl ovlivněn pandemiícovid-
19, která se promítla do všech aspektů činností prováděných na projektu. I přes tyto 
komplikace postupovalo řešení projektu v rámci možností podle stanoveného plánu. 

Výzkumný tým se především soustředil na sběr informací a dat. Byla provedena 
literární rešerše týkající se dané problematiky. Data byla také získávána z praxe. 
Součástí sběru dat bylo dotazníkové šetření týkající se identifikace rozdílů ve využívání 
„nových technologií“ (robotizace, digitalizace, automatizace, průmysl 4.0) v době před 
koronakrizí a v jejím průběhu. Dotazníky byly dvojího typu určené jak zaměstnavatelům, 
tak zaměstnanců. Dotazníkové šetření bylo zveřejněno taktéž na webovém portálu 
BOZPinfo.cz. 

Průběžně po celý rok 2020 byly zpracovávány podklady a texty do finální podoby 
souhrnné výzkumné zprávy. Zároveň byly napsány tři odborné články, publikované 
v časopise Josra.  

Ve sledovaném období bylo zahájeno zpracování návrhu výstupu Hkonc. Jedná 
se o doplnění koncepčního materiálu - Národní akční program BOZP 2021 – 2022, 
konkrétně Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP 
o nové prioritní opatření. Cílem bylo zpracovat a zpřístupnit přehled nových technologií 
s potenciálem využití při zajišťování BOZP na pracovištích zaměstnavatele a mimo 
pracoviště zaměstnavatele. 

 

Sběr a analýza dat 

Kromě výše uvedených ukončených výstupů byly soustavně prováděny činnosti 
i na dalších plánovaných výstupech projektu. Během roku probíhal sběr informací 
z praxe, ke konci roku bylo uskutečněno dotazníkové šetření určené zaměstnavatelům 
i zaměstnancům. Cílem průzkumu bylo identifikovat rozdíl ve využívání „nových 
technologií“ (robotizace, digitalizace, automatizace, průmysl 4.0) v době před koronakrizí 
a v jejím průběhu. 

Z dotazníků určených pro zaměstnavatele vyplynuly pro příklad informace uvedené 
dále. 
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Graf 1 - Využívání nových technologií po koronakrizi 

Z grafu 1 je možné vyčíst, že větší využívání a nevyužívání nových technologií 
po koronakrizi je srovnatelné. V komentářích u dané otázky se objevila poznámka, že je 
sice nyní na trhu více nabídek nových technologií, avšak nejsou přijatelné díky vysoké 
zaváděcí ceně. I z tohoto důvodu je možné, že se nové technologie po koronakrizi 
nezavádějí v takové míře, jak se původně předpokládalo. Avšak o 17 % více 
dotazovaných zaměstnavatelů prosazuje digitalizaci ve své firemní strategii. 

Přestože se nové technologie nezavádí v takové míře, díky koronakrizi se rozšiřuje 
využívání stávajících technologií. Firmy se více digitalizují (viz graf 2) a umožňují svým 
zaměstnancům využívat práci na dálku - tzv. homeoffice (viz graf 3). 

  

Graf 2 – srovnání digitalizace firem před a po koronakrizi 
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Graf 3 - srovnání využívání práce na dálku před a po koronakrizi 

Dotazník určený pro zaměstnance potvrdil závěry vyplývající z dotazníku 
pro zaměstnavatele, koronakrize do určité míry urychlila digitalizaci ve firmách. Je zde 
snaha ze strany vedoucích pracovníků přistupovat k digitalizaci s větší razancí. 56 % 
pracovišť dotázaných zaměstnanců je v současnosti digitalizováno z více jak 50 %. Před 
koronakrizí jich bylo o 16 % méně. (viz graf 4). 66 % dotázaných uvádí, že stále existuje 
prostor pro další digitalizaci pracoviště. 

  

Graf 4 - srovnání digitalizace pracovišť před a po koronakrizi 

Více jak půlka dotázaných uvádí, že má digitalizace pozitivní vliv na produktivitu práce 
(viz graf 5), zároveň přes 70 % uvádí, že digitalizace negativně neovlivňuje úroveň BOZP. 
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Graf 5 - vliv digitalizace na produktivitu práce 

Kromě pozitiv vnímají dotazovaní zaměstnanci taktéž negativa. 75 % dotázaných 
uvedlo, že dochází ke stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem (viz graf 6). 
K tomuto trendu přispívá především práce na dálku, kdy není přesně stanovená pracovní 
doba. Zaměstnanci často pracují více a mimo pracovní dobu, než když by byli přítomní 
na pracovišti. Kromě toho má skoro čtvrtina dotazovaných pocit, že má digitalizace 
negativní vliv na pohodu na pracovišti a vztahy s kolegy. Chybí osobní komunikace, tak 
může častěji docházet k nepochopení. Sdělení např. v emailové zprávě může být 
interpretováno odlišně než při stejném obsahu v osobním sdělení, jelikož je emailová 
komunikace oproštěna od mimiky, tónu hlasu a dalších věcí, které člověk k vyjádření 
při osobní komunikaci používá. 

 

Graf 6 - vliv digitalizace na soukromý život 

S vývojem technologií jde ruku v ruce digitální vzdělanost. Více jak půlka dotazovaných 
vnímá, že potřebuje rozšířit vzdělání v oblasti digitálních technologií (viz graf 7). 
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Graf 7 - potřeba vzdělání v oblasti digitalizace 

 

4.2.2 Průběh projektu v roce 2021 

I v roce 2021 byl projekt značně ovlivněn pandemií, plánovaný workshop, přesunutý 
z roku 2020, byl zrušen. Přesto byly cíle projektu postupně naplňovány. Po částečném 
uvolnění proticovidových opatření bylo možné provést plánovaná terénní šetření ve 
vybraných podnicích, za účelem zjistit míru implementace nových technologií v rámci pěti 
nejrizikovějších ekonomických činností, kterými jsou zpracovatelský průmysl, doprava a 
skladování, zemědělství, lesnictví a stavebnictví. V rámci terénních šetřeních řešitelský 
tým získával praktické informace o přínosech a rizicích nových technologií a jejich 
použitelnosti, které se někdy lišily od teoretického předpokladu. 

V průběhu roku vznikla série odborných článků, zaměřených na vliv Průmyslu 4.0 na 
pracovní úrazovost a neschopnost a nemoci z povolání. Tři odborné články byly 
publikovány v časopise Josra. Dále byl připraven článek na téma Nové technologie ve 
stavebnictví. 

Na konci roku 2021 byl uspořádán odborný workshop pro zaměstnance působící na 
pracovištích využívajících nové technologie, zaměstnance Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce, v. v. i. a zástupce akademické obce. Workshop byl zaměřený na 
BOZP v souvislosti s robotickými zařízeními. 

V rámci projektu byla vytvořena publikace Nové technologie a BOZP, určená jak pro 
laickou veřejnost, zaměstnavatele, tak i osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.  

 

Analýza rizikovosti ekonomických činností 

V roce 2020 překvapila celý svět pandemiecovid-19, která značně ovlivnila všechna 
odvětví lidské činnosti, pracovní trh nevyjímaje.  Mnoho činností bylo pozastaveno, lidé 
byli více doma kvůli covidovým restrikcím, více se rozšířil trend práce z domova. 
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Z hlediska statistických dat úrazovosti, se nedá brát rok 2020 jako standardní, proto pro 
objektivní zmapování vývoje úrazovosti byla vybrána nejnovější data z roku 2019.  

V roce 2019 bylo v České republice nahlášeno 44 552 případů pracovních úrazů 
s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. Tyto úrazy měly souhrnně 
za následek 2,533 mil. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu 
roku došlo v roce 2019 k poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 3,6 
%. Došlo také k poklesu absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy 
o 1,5 %. Hodnoty většiny ukazatelů celkové pracovní úrazovosti a ukazatelů smrtelné 
pracovní úrazovosti meziročně klesly. [1] 

Meziročně výrazně poklesl počet závažných pracovních úrazů. V roce 2019 bylo 
celkem zaznamenáno 1 006 pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů. V roce 
předchozím to bylo celkem 1 149 úrazů, počet těchto úrazů tedy meziročně poklesl o 
téměř 150 úrazů. Nejvíce těchto úrazů je zaregistrováno v Jihomoravském, 
Středočeském a Moravskoslezském kraji, nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji. [2] 

K největšímu poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností došlo v odvětví 
Administrativní a podpůrné činnosti (N.) - 9,9 % a v Těžbě a dobývání (B.) o 8,1 %. Počet 
smrtelných pracovních úrazů poklesl ve skupině „Nebezpečné látky“ a „Materiály, 
břemena, výrobky, strojní součásti“. Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní 
neschopností nad 3 dny byla v roce 2019 skupina „Materiály, břemena, výrobky, strojní 
součásti“ (34 %). U závažných pracovních úrazů to byla skupina „Budovy, konstrukce, 
povrchy“ (35 %) a u smrtelných pracovních úrazů skupina „Pozemní vozidla“ (35 %). 
Obdobné rozložení zdrojů pracovních úrazů podle typu (závažnosti) úrazu bylo evidováno 
i v letech minulých, rozdíly byly jen v procentním zastoupení. [1] 

Podobně jako v roce 2018, i v roce 2019 se nejvíce pracovních úrazů stalo v důsledku 
špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika, a to více než 81 procent ze všech úrazů. 
Další významnou příčinou byly také nedostatky osobních předpokladů k řádnému 
pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé 
osobní vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy). [2] 

Pracovní úrazovost v rámci evropské unie kopíruje trend vývoje pracovní úrazovosti 
v posledních letech v České republice. Hodnoty většiny ukazatelů celkové pracovní 
úrazovosti a ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti meziročně klesají [3]. Data o úrazech 
z roku 2019 nejsou kompletní ze všech zemí, z tohoto důvodu se vychází z nejnovějších 
kompletních dat z roku 2018 [3]. V roce 2018 došlo ve 27 státech Evropské unie (EU) 
celkově k 3,1 milionu vážných pracovních úrazů a 3332 smrtelných úrazů (Tab.  1). 
V přepočtu počtu pracovních úrazů na 100 000 obyvatel má je Česká republika na 16 
příčce, její hodnota je nižší než celková hodnota počtu úrazů EU na 100 000 obyvatel, 
která činí 591,96. [3] 
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Tab.  1: Vážné a smrtelné pracovní úrazy ve státech Evropské unie v roce 2018 [3] 

Státy 

Vážné pracovní úrazy* s pracovní neschopností delší než 4 
kalendářní dny 

Smrtelné 
pracovní 
úrazy 

Celkem *na 100 000 obyv.  Muži Ženy Pořadí Celkem 

EU 3 124 828  591,96 2 137 935  986 107  --- 3 332  

Belgie 72 059  622,75  49 584  22 472  11 77  

Bulharsko 2 255  32,44  1 530  725  29 87  

Česká republika 44 241  413,68 29 856  14 385  16 123  

Dánsko 50 185  874,31 30 338  19 643  7 37  

Německo 877 501  1065,47 652 992  224 062  5 397  

Estonsko 6 230  507,07 4 743  1 486  13 12  

Irsko 18 090  380,20 11 542  6 478  17 34  

Řecko 4 493  43,22 3 137  1 356  28 37  

Španělsko 465 227  950,25 327 385  137 842  6 323  

Francie 771 837  1137,59 469 791  302 046  3 615  

Chorvatsko 12 047  288,76 7 845  4 185  20 44  

Itálie 291 503  488,76 212 995  78 508  14 523  

Kypr 2 147  169,50 1 587  560  27 9  

Litva 2 168  171,16 1 413  755  26 30  

Lotyšsko 3 834  198,22 2 398  1 391  23 37  

Lucembursko 7 315  1238,43 5 687  1 628  1 16  

Maďarsko 23 510  242,05 14 926  8 584  21 79  

Malta 2 001  442,20 1 607  394  15 4  

Nizozemsko 91 179  524,02 54 849  36 331  12 45  

Rakousko 63 229  707,84 49 393  13 836  9 124  

Polsko 77 949  202,81 50 152  27 797  22 211  

Portugalsko 130 434  1234,92 85 802  44 632  2 103  

Rumunsko 4 623  23,52 3 253  1 370  30 235  

Slovinsko 13 126  636,85 9 744  3 382  10 15  

Slovensko 10 145  186,42 6 705  3 440  25 40  

Finsko 41 038  728,69 27 636  13 402  8 25  

Švédsko 36 457  358,04 21 041  15 416  18 50  

Velká Británie 220 985  334,62 139 330  81 621  19 249  

Norsko 10 525  195,22 6 259  4 266  24 37  

Švýcarsko 92 890  1079,36 72 703  20 187  4 51  

 

V roce 2018 se v EU v odvětví stavebnictví, dopravy a skladování, zpracovatelského 
průmyslu a zemědělství, lesnictví a rybolovu dohromady staly přibližně dvě třetiny (65,6 
%) všech smrtelných pracovních úrazů a více než dvě pětiny (44,3 %) všech vážných 
pracovních úrazů. [3]. 

Z výše uvedených dat vyplývá, že se jak v České republice, tak ve státech EU stále 
snižuje riziko vzniku pracovních úrazů. Velký vliv na tento trend má Průmysl 4.0, jelikož 
s postupující digitalizací, automatizací a robotizací je nahrazována těžká lidská práce a 
repetitivní úkoly. Při konkrétnějším rozboru pracovních úrazů dle sekcí NACE (viz Tab.  2) 
se ukazuje, že mezi lety 2010 a 2018 došlo u průmyslových činností k významnému 
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poklesu pracovních úrazů. Největší pokles zaznamenalo lesnictví a těžba dřeva, kde 
během posuzovaného období klesla míra výskytu vážných pracovních úrazů o 1 821 
nehod na 100 000 zaměstnaných osob. Dalšími činnostmi, kde míra výskytu klesla o více 
než 1 000 případů na 100 000 zaměstnaných osob, jsou sanační činnosti a další služby v 
oblasti nakládání s odpady, výroba nábytku, a těžba kovových rud [3]. 

Tab.  2: Změna ve výskytu vážných pracovních úrazů dle sekcí NACE během let 2010 – 2018 
v Evropské unii (míra výskytu na 100 000 zaměstnaných osob) [3] 

Celková změna ve výskytu vážných pracovních úrazů podle sekcí NACE (2010-2018) 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 713 

Rybolov a akvakultura  679 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní 
potřebu 

512 

Veterinární činnosti 457 

Vodní doprava 303 

Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování 
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

300 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 298 

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 284 

Inženýrské stavitelství 271 

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  263 

  

Všechny činnosti -140 

  

Těžba a úprava černého a hnědého uhlí  -975 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů -977 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství -984 

Letecká doprava -989 

Ostatní těžba a dobývání -999 

Těžba a úprava rud -1 076 

Výroba nábytku -1 350 

Sanace a jiné činnosti související s odpady -1 530 

Činnosti související se zaměstnáním -1 607 

Lesnictví a těžba dřeva -1 821 

 

I přes snižující se riziko vzniku pracovních úrazů sekce NACE s nejvyšší úrovní 
rizika pracovních úrazů v EU jsou stále zemědělství, lesnictví a rybolov, zpracovatelský 
průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod a doprava a skladování. V letech 2010 
až 2018 došlo v EU ke snížení počtu pracovních úrazů u všech pěti těchto činností (viz. 
Obr. 1). Největší snížení počtu smrtelných úrazů způsobených pracovními úrazy bylo ve 
stavebnictví, kde jich bylo v roce 2018 o 317 méně než v roce 2010. Počet smrtelných 
úrazů ve stavebnictví se proto snížil o 31,7 % [3].  
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Obr. 1: Vývoj výskytu smrtelných pracovních úrazů v sekcích NACE s nejvyšší úrazovostí [3] 

V České republice patří mezi nerizikovější ekonomické činnosti stejné sekce NACE 
jako v celé Evropské unii. Konkrétně se jedná o sekci A – Zemědělství, lesnictví, 
rybářství, F – Stavebnictví, C – Zpracovatelský průmysl,  H – Doprava a skladování. 
Z tohoto důvodu byly pro účely tohoto projektu vybrány právě tyto sekce, u kterých se 
mapovalo využití nových technologií. Obecně se předpokládá že díky Průmyslu 4.0 bude 
docházet ke snižování pracovních úrazů. Tento trend se již začíná potvrzovat (viz text 
výše).  

 

Průmysl 4.0 v České republice 

V roce 2019 v červnu a listopadu provedla Asociace malých a středních podniků ČR 
dva průzkumy s cílem zjistit, jak podnikatelské subjekty pohlížejí na téma využívání 
moderních technologií. První průzkum se jmenoval Průmysl 4.0 z pohledu malých a 
středních podniků a druhý byl na téma Firma 4.0 a dohromady se jich účastnilo 201 
společností napříč různými obory (viz Graf 8 a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).  
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Graf 8: Struktura vzorku průzkumu Průmysl 4.0 z pohledu malých a středních podniků Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Graf 9: Struktura vzorku průzkumu Firma 4.0 

Závěry z průzkumu Průmysl 4.0 z pohledu malých a středních podniků byly zajímavé. 
66 % z dotazovaných firem si dokáže pod pojmem Průmysl 4.0 představit konkrétní 
činnost, nejvíce si tento pojem spojují s automatizací a robotizací. V malém měřítku si pak 
Průmysl 4.0 spojují s digitalizací, přenosem dat, IT technologiemi nebo umělou inteligencí 
(viz Graf 10). Zároveň právě internet věcí, cloudy a senzory jsou dotazovanými nejčastěji 
uváděné technologie, které firmy nejvíce využívají (viz Graf 11). Současně patří mezi 
pilíře Průmyslu 4.0. Z průzkumu vyplývá, že dotazovaní nemají jasnou představu, co 
všechno Průmysl 4.0 představuje a na jakých principech je založen. Dotazovaní 
vypověděli, že si nejčastěji informace o digitalizaci v průmyslu vyhledávají v internetových 
článcích, v rámci osobních školení a tréninků či v tištěných periodikách. Problém může 
představovat velké množství informací, které k tématu Průmysl 4.0 může člověk dohledat, 
zvláště na internetu. Může se jednat taktéž o neodborné a ne zcela pravdivé informace. 
Ke zorientování v dané problematice je třeba pročíst velké množství na sobě nezávislých 
zdrojů, aby byl člověk schopen si udělat správný a celistvý náhled na problematiku 
Průmyslu 4.0. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  
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Graf 10: Odpovědi na otázku „Co si 
představujete pod pojmem Průmysl 4.0?“ 
(n=100) Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Graf 11: Odpovědi na otázku „Jaké z následujících 
technologií/nástrojů ve firmě využíváte?“ (n 
=100/56/31, nezahrnuto N=13, neuvedli obrat) 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

31 % malých a středních firem investuje do modernizace výrobních hal a 22 % firem 
rovněž investuje do automatizace a robotizace. Do digitalizace obecně investuje 47 % 
podnikatelských subjektů a 34 % jich je již schopno sledovat data o všech fázích 
výrobního procesu přes webové/mobilní aplikace. Malé a střední podnikatelské subjekty v 
průmyslu mají již plně automatizováno zhruba 10 % výrobních linek a 26 % firem plánuje 
v následujících pěti letech robotizovat svoji výrobu. 26 % firem rovněž shledává 
nedostatečně kvalifikovanou pracovní sílu jako překážku digitalizace jejich podnikání.  

 

Graf 12: Odpovědi na otázku „Brání Vám nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla v digitalizaci 
Vašeho podnikání?“ (n=100/56/31, nezahrnuto N=13, neuvedli obrat) Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Výsledky z průzkumu Firma 4.0 byly trochu odlišné od průzkumu Průmysl 4.0. 80 % 
podnikatelských subjektů uvedlo, že má o pojmu digitální firma alespoň nějakou 
představu, nejčastěji mají tento pojem spojený s výpočetní technikou a digitalizací 
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dokumentů (viz Graf 13). Mezi nejčastěji využívané služby patří internet věcí, online 
marketing a cloudové služby (viz Graf 14). 

 

Graf 13: Odpovědi na otázku „Co si 
představujete pod pojmem digitální 
firma?“ (N=101) [5] 

 

Graf 14: Odpovědi na otázku „Jaké z následujících 
technologií/nástrojů ve firmě využíváte?“ 
(N=101/31/70/46/47) [5] 

83 % podnikatelských subjektů odpovědělo, že investuje do modernizace firmy, 
nicméně do digitalizace firmy obecně jich investuje pouze 41 %. Za hlavní přínos nových 
technologií považují zvýšení produktivity (27 % dotazovaných) práce a snížení 
administrativy (26 % dotazovaných). Přinos nových technologií ve snížení zátěže 
zaměstnanců uvedlo pouze 11 % dotazovaných. Z odpovědí vyplývá, že primární 
motivací modernizace pracovišť není snížení úrazovosti nebo výskytu nemocí z povolání 
u zaměstnanců. Přitom finanční kompenzace zaměstnancům v takových případech bývají 
vysoké. Tuto skutečnost si mnoho zaměstnavatelů neuvědomuje.  

V roce 2019 taktéž proběhla Analýza rozsahu modernizace v zemědělství v ČR. Z tiskové 
zprávy ze dne 20. 8. 2019 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
vyplývá, že rozsah digitalizace zemědělství ČR je větší než v průmyslovém sektoru. Ve 
zprávě jsou zpracovány výsledky výzkumu Digitální farma, jehož cílem bylo dotazníkovým 
šetřením zmapovat využívání moderních technologií v menším zemědělství a přístup 
zemědělců k digitalizaci za rok 2019. Výzkumu se zúčastnilo 100 podnikatelských 
subjektů, z toho 30 OSVČ a 70 firem (viz Graf 15) Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
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Graf 15: Struktura vzorku výzkumu Digitální farma Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

80% dotázaných subjektů využívá moderní technologie a dokáže si pojem digitální 
zemědělství spojit s konkrétní činností. Nejčastěji využívají navigační systémy, mapové 
systémy a meteostanice (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

 

75% dotázaných subjektů investovalo do modernizace strojů a vybavení, 18% 
dotazovaných investovalo více než 5 mil. Kč. 57% dotázaných investovalo do vzdělávání 
zaměstnanců v digitálních dovednostech. 40% dotázaných investuje do oblasti fyzické 
námahy, u 10% firem přesahuje částka 2 mil. Kč. Za hlavní přínos využití moderních 
technologií je považováno nahrazení nedostatku pracovních sil. Na druhém místě (oproti 
předchozímu průzkumu) je snížení fyzické námahy zaměstnanců, poté snížení 
provozních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti (viz Graf 16). 
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Graf 16: Odpověď na otázku „Jak vnímáte roli nových technologií v zemědělství? Jaký by měl být 
jejich hlavní přínos?“ Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Případové studie 

V průběhu roku řešitelský tým navštívil několik podniků z vybraných oblastí ekonomických 
činností, které mají robotizovaná/automatizovaná pracoviště. Z důvodu pandemie covid-
19 a různých protiepidemických opatření byl jejich počet omezen oproti původnímu plánu. 
I tak prohlídky probíhaly za dodržení všech hygienických pravidel. 

Z důvodu zachování obchodních tajemství a know-how jednotlivých podniků byly 
následné informace anonymizovány. Poznatky z prohlídek byly využity při uspořádání 
odborného workshopu, tak i do publikace. 

 

Případ č. 1 - stavebnictví 

Před zhruba 5 lety následoval vývoj/výroba prototypu robota, který umí zdít obvodové zdi, 
příčky, atd. zevnitř budovy, stavby. První prototyp využívá pohyblivé rameno firmy KUKA, 
hmotnost celková je 1,6t. Stavební robot ve složeném stavu projde stavebním otvorem/ 
standardními dveřmi (š 90cm). Cílem bylo umístit robota do příslušného podlaží, kde 
bude vyzdívat, příp. se bude přemisťovat. Na místo je dopraven obsluhou jeřábu. Cihly 
dopravuje obsluha na paletách k patě stavebního robota. Cihly si robot bere sám vlastním 
úchopem. Rychlost pohybu ramene je cca 5 m/s. Dá se snížit. 

Před zhruba 1 rokem následoval vývoj/výroba 2. prototypu robota, který umí zdít 
obvodové zdi, příčky, atd. zevnitř budovy, stavby. Druhý prototyp využívá pohyblivé 
rameno firmy Yasakawa, hmotnost celková je 1,6t. Stavební robot ve složeném stavu již 
neprojde stavebním otvorem/ standardními dveřmi (š 90cm). Cílem zůstává, že robot 
bude zdít po patrech, tj. umístit robota do příslušného podlaží, kde bude vyzdívat, příp. se 
bude přemisťovat. Na místo je dopraven obsluhou jeřábu. Cihly dopravuje obsluha na 
paletách k patě stavebního robota. Cihly (po 4 ks najednou) si robot bere sám vlastním 
úchopem. Partner projektu a zároveň výrobce upravil cihly pro snadnější úchop robotem 
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úzkou drážkou. Rychlost pohybu ramene je cca 5 m/s. Dá se snížit. Rychlost výstavby 
1m2 nové zdi z cihel je 137s. Robot by mel umet vyzdívat i příčky nebo jejich části až ke 
stropu. Dosah ramene cca 3 – 3,5m. Je semiautonomní. Jedná se o stavební stroj s 
lidskou obsluhou. Ta ho musí stále kontrolovat, aby nikomu neublížil nebo něco nerozbil. 
Zodpovědnost je na operátorovi. Stroj bude možné hlídat jen pomocí tabletu. Stačí 
robotovi zadat výšku a typ cihel. Stejné robotické rameno v budoucnu bude umět 
natáhnout omítku a posléze zeď i vymalovat. 

Stavební tempo zařízení zatím není nejvyšší. Nejvíc času stráví stroj mapováním 
odběrného místa. Robotizace stavebnictví by tak mohla přinést nové nároky na 
dodavatele stavebního materiálu. Bloky budou muset být identické, bez vad a na paletách 
musí být skládány identickým způsobem. Je potřeba ošetřit situace, kdy cihla nebo 
založení zdi není přesné, a doplnit systém umělou inteligencí a potřebnými senzory tak, 
aby byl schopný cihly přikládat až na doraz k sobě. 

Jednotlivé řady cihel bude stroj zalévat maltou z běžného sila. Standardní sedm metrů 
dlouhou a dva a půl metru vysokou stěnu by robot měl zvládnout za pouhých 40 minut. 
Ušetří tak zhruba šest hodin práce čtyř zedníků. Návratnost pořizovací investice by měla 
být pouhý rok. 

Bezpečnost kolem robota na staveništi upravuje bezpečnostní software robota, 
bezpečnostní čidla/senzory robota, dodržována je  bezpečnostní zóna robota a další 
zákonné požadavky, např.  školení personálu, omezení/zákaz vstupu nepovolaným 
osobám a další  

 

Případ č. 2 – zemědělství (živočišná výroba) 

Dojicí robot Lely je nejoblíbenější jednomístný dojicí automat v České republice i po 
celém světě. Díky hybridnímu rameni, které se díky vylepšené koncepci a elektrickým 
pístům vyznačuje minimální spotřebou tlakového vzduchu, se snížily náklady na 
elektrickou energii o 20 %. Nové rameno je přesnější, rychlejší a velmi tiché, díky jeho 
práci se zvýšil výkon robota a tedy i množství vyprodukovaného mléka na krávu i na 
robota.  

Přednostmi robota jsou: 

 nové hybridní rameno – snížení nákladů na elektrickou energii o 20 % 

 rychlé a přesné nasazení strukových násadců 

 autonomní dojení - kráva sama vstupuje do boxu 

 účinné monitorování mastitidy při každém dojení, vysoká kvalita dojeného mléka 

 čištění struků a masáž jemnými kartáčky 
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 individuální dojení jednotlivých čtvrtí 1a měření počtu somatických buněk 

 odolná konstrukce a dlouhá životnost všech komponent 

 řízení managementu stáda, zajištění vysoké pohody krav díky volnému pohybu 

 úspora lidské práce 

 nové grafické rozhraní – velmi snadné a velmi rychle ovládání robota 

 

Zajištění BOZP robota na pracovišti (stáj skotu) 

1. Robot veškeré úkony v souvislosti s dojením provádí sám. Do části pro dojnici člověk 
nevstupuje. Obsluha a doplňování materiálu (desinfekce a krmivo) probíhá na opačné 
straně, tak, aby nedošlo ke kontaktu. 

2. Při poruše robot zastaví, nahlásí poruchu/chybu, příp. sám zavolá servis. 

3. Obsluhu a servis provádí vyškolený personál. 

4. Za 5,5 roku provozu robota nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu či zranění člověka 
ani zvířete (dojnice). 

5. Majitel je s robotem spokojen, kvalita a nádoj mléka roste. 

 

Případ č. 3 – zpracovatelský průmysl 

Na pracovišti mají pouze průmyslové roboty, především roboty bez kolaborace (desítky 
ks) a koboty (v jednotkách ks). Vyrobené robotické linky vyváží v rámci koncernu do 
celého světa. Než vypustí stroj/robota/linku do provozu, zkouší funkčnost a bezpečnost 
v laboratoři, pak v poloprovozu a teprve poté, když splní vše, co se od nich očekává, vč. 
BOZP, se dostávají na své místo v podniku/koncernu.  

Robot je u zabezpečen standardně:  

 elektronicky - bezpečnostním SW, bezpečnostními čidly    

 mechanicky - klecovým boxem (klecí), nebo jinou mechanickou zábranou – 

skleněná, plastová stěna, závora, brána, dveře, apod. 

 opticky - vyznačenou (ne)bezpečnou zónou na podlaze, semaforem atd. 

Většina robotů používaných na pracovišti nekolaboruje se zaměstnanci a je od nich 
izolována v kleci. Dovnitř se dostane pouze kompetentní osoba, které se otevře el. zámek 
na dveřích klecového boxu. Po vstupu do klece se robot zastaví, při poruše rovněž. 

U robotů spolupracujících se zaměstnanci (nejedná se dle definice o kolaborativní roboty, 
protože robot se zaměstnancem nesdílí ve stejném čase pracovní plochu) je 
několikanásobné zabezpečení. Robot čeká (stojí v bdělém stavu) na založení 
                                                

 

1 Jedná se o část vemene – mléčná žláza skotu je rozdělena podélně na levou a pravou polovinu a ta je 

dále rozdělena na přední a zadní čtvrť. 
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polotovaru/materiálu zaměstnancem a pak teprve pokračuje v montáži, následně se 
zastaví a čeká na vyndání polotovaru a založení nového polotovaru/materiálu. Velkým 
omylem je předpoklad, že robot/kobot ve výrobě zcela nahradí zaměstnance. Není tomu 
tak. Některé operace (např. jemné pohyby apod.) robot/kobot nezvládne. Někdy jsou také 
zaměstnavatelé limitování předpisy BOZP.  

Žádný pracovní úraz ani zranění v souvislosti s robotem na pracovišti nebyl. Pokud firmě 
nevyhovuje standardní zabezpečení robota, přidávají další pomocné bezpečnostní prvky 
– např. čidla, mechanické zábrany (pohyblivé), semafory apod. 

V oblasti BOZP robotiky/automatizace je důležité připomenout i osobní zodpovědnost 
zaměstnance, ne jen bezpečnost/zabezpečení stroje/robota. Pokud se zaměstnanec 
nebude chovat zodpovědně a např. úmyslně strčí ruku tam, kam nemá, nebo rozbije klec 
robota a vnikne dovnitř, žádné, ani sebelepší zabezpečení robota/kobota/stroje mu v tom 
nedokáže zabránit. Na to by měl být kladen velký důraz, aby si tuto skutečnost každý 
zaměstnanec uvědomil – v tom tkví zásada prevence pracovního úrazu.  

Problémem v zajištění bezpečného provozu robotů je fakt, že legislativa silně pokulhává 
za realitou a rychlým vývojem na trhu. Normy, např. ČSN ISO 8373 a ČSN EN ISO 
10218-1 nestačí. Zaměstnavatel si musí často poradit sám a vytvořit velmi podrobnou 
analýzu rizik. 

 

Případ č. 4 – zpracovatelský průmysl  

V celém výrobním závodě má podnik průmyslové roboty, především roboty bez 
kolaborace (2800 - 3000 ks) a koboty (pouze 4 - 5 ks). Robota dodává dodavatelská 
firma/dealer tzv. „na klíč“ dle požadavků podniku. Musí splňovat veškeré požadavky na 
výrobní operace, ale i na BOZP. Servis je rotační – máme v zásobě (na skladě) nové 
kusy robotů, které v případě potřeby (poruchy) naši technici operativně přesunou na 
požadované místo a ihned je zprovozní (dle návodu dodavatele/výrobce) a ty rozbité si 
dodavatelská firma odváží na servis a pak nám je vrací po opravě zpět. Zaměstnance pro 
obsluhu a údržbu robotů/kobotů má podnik vlastní (z vlastních zdrojů, rekrutují se 
především z obsluhy a údržby strojů), zaměstnanci pro opravu robotů/kobotů jsou externí 
(jsou to zaměstnanci dodavatelů/dealerů robotů/kobotů).  

Robot je u zabezpečen standardně:  

 elektronicky - bezpečnostním SW, bezpečnostními čidly    

 mechanicky - klecovým boxem (klecí), nebo jinou mechanickou zábranou – 

skleněná, plastová stěna, závora, brána, dveře, apod. 

 opticky - vyznačenou (ne)bezpečnou zónou na podlaze, semaforem atd. 

Většina robotů u nás nekolaboruje se zaměstnanci a je od nich izolována (např. v kleci/ 
v boxu). Dovnitř se dostane pouze kompetentní osoba, které se otevře el. zámek na 
dveřích klecového boxu. Po vstupu do klece se robot zastaví, při poruše rovněž. Každý, 
kdo vstupuje do klecového boxu, zavěsí na závoru dveří svůj zámeček s identifikačním 
kódem (každý zaměstnanec má svůj) – tzn. informuje, že je uvnitř boxu – bez odemknutí 
zámečku jeho vlastníkem nelze závoru klecového boxu zavřít a uvést do chodu robota 
uvnitř. Navíc podle počtu zámků na závoře každý hned vidí, kolik je v boxu lidí (tolik 
zámků) a podle čísel lze (v případě potřeby) identifikovat i konkrétní osoby a jejich jména. 
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U kolaborativních robotů, je několikeré zabezpečení (viz výše). Kobot čeká (stojí 
v bdělém stavu) na založení polotovaru/materiálu zaměstnancem a pak teprve pokračuje 
v operaci/montáži, následně se zastaví a čeká na vyndání polotovaru a založení nového 
polotovaru/materiálu. Pro ochranu zaměstnanců mají krom dalších standardních 
zabezpečovacích prvků robotů/kobotů i sadu bezpečnostních čidel – pohybových na 
ramenou a tlakových na nástrojové hlavě. Čím je nástroj ostřejší a pevnější, tím jsou 
tlaková čidla citlivější (lze nastavovat a upravovat), aby nedošlo k poranění. Hlavním 
důvodem pro zavedení kobotů není BOZP, rychlost, nedostatek pracovní síly, ani 
ekonomika, ale na 1. místě je to kvalita, standardizace provedení a jednotná 
opakovatelnost výrobní/pracovní operace. Každý nový zaměstnanec se tuto operaci navíc 
musel dlouho učit, aby jí zvládnul v odpovídající kvalitě. Kobot to zvládá lépe (ve stále 
stejné kvalitě). Na pracovišti dříve pracovali 4 zaměstnanci, zavedením kobotů se jejich 
počet snížil na polovinu. Spolupráce mezi člověkem a strojem je perspektivním 
konceptem, který podnik bude důsledně sledovat a který dále pravděpodobně zvýší 
produktivitu jeho výroby. 

BOZP v souvislosti s robotizací/automatizací je věnována zvýšená pozornost. Na 
pracovišti jsou dodržovány veškeré legislativní požadavky, kvůli nedostatečným 
legislativním opatřením České republiky jsou využívané aktuálnější legislativní požadavky 
ze zahraničí. BOZP zaměstnanců na pracovišti je zajišťována standardními kroky – 
školení, lék. prohlídky, OOPP atd. Žádný pracovní úraz ani zranění v souvislosti 
s robotem/kobotem nebyl. Pokud by došlo k výpadku energie, roboti/koboti se v tu chvíli 
sami zastaví. 

V oblasti BOZP robotiky/automatizace je důležité připomenout i osobní zodpovědnost 
zaměstnance, ne jen bezpečnost/zabezpečení stroje/robota. Pokud se zaměstnanec 
nebude chovat zodpovědně a např. úmyslně strčí ruku tam, kam nemá, nebo rozbije klec 
robota a vnikne dovnitř, žádné, ani sebelepší zabezpečení robota/kobota/stroje mu v tom 
nedokáže zabránit. Při kolizi člověka s průmyslovým robotem za plného provozu jsou 
následky často fatální. 

 

Případ č 5 – zpracovatelský průmysl 

Automatizace a robotizace je podniku blízká. Výčet používaných technologií by mohl být 
opravdu dlouhý. Základem pro výrobu je na 230 vstřikovacích strojů. Součástí výroby je 
také několik robotických linek. Díky vlastní nástrojárně s vývojovým centrem využívá 
podnik možnosti vlastní výroby forem. 

Výrobní technologie si podnik vyvíjí sám. Jedinečné jsou rovněž procesy například na 
montážních linkách, kde se na minimálním prostoru vyrábí několik výrobků najednou, a to 
v jednominutovém taktu. Velkým přínosem je i řízený sklad. 

Pro programování průmyslových robotů je využíván speciální software. Software 
umožňuje v jednom prostředí vytvořit program robotu jak pro vlastní technologii, tak i pro 
manipulační a servisní přejezdy robota. Je možno simulovat pohyb ramen chapadel, práci 
dopravníků, včetně zavírání a otevírání přípravků. Tyto nástroje přináší značné úspory 
času při návrhu a optimalizaci nových pracovišť nebo při úpravách stávajících robotických 
pracovišť. Získaná simulace je tak vlastně kompletní a realistickou vizualizací celé 
robotické linky. 
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Oblasti BOZP je věnováno zvýšená pozornost. Dodržovány jsou všechny bezpečnostní 
předpisy. Podnik počítá i s variantami, kdy zaměstnanec nedodrží nastavená 
bezpečnostní pravidla. Okolí robotů je monitorováno senzory, nášlapnými podložkami 
v umístěné v podlaze, bezpečnostními bránami, které monitorují jakýkoliv pohyb 
v blízkosti robota a při vstupu zaměstnance do zakázané zóny se robot zastaví. Výhodou 
tohoto systému je i fakt, že zaměstnanci neví o přítomnosti čidel, tudíž je nemohou 
úmyslně vyřadit z provozu. 

 

Případ č. 6 – logistika 

Provozovatel se v rámci interní logistiky neustále snaží inovovat, optimalizovat transportní 
procesy a zefektivňovat tok materiálu, a to stále pokročilejší automatizací. Pracoviště 
využívá autonomní mobilní roboty - autonomní vozidla (autonomní vozíky, autonomní 
vysokozdvižné vozíky/vidle – AVZV, AGV) v logistice. Automatické vozíky řeší všechny 
úkoly efektivně a jsou řízeny inteligentním softwarem. Řešení plně automatizované 
přepravy je ústředním tématem automatický vozíků.  

Automatické regálové zakladače/vidle zvládají práci 24 hodin denně efektivně a 
spolehlivě. Jsou napojeny na kompletní systém, který obsahuje regály, software a vstupní 
systémy, jako jsou dopravníky. Vozík je vybaven výškově nastavitelnou vidlicí, která 
může přepravní boxy zvedat a zase spouštět – i proto není potřeba, aby personál boxy na 
AGV (Automated Guided Vehicle) umisťoval manuálně. S pomocí chytrých technologií 
mohou pracovníci vozíku vymezit speciální zóny pro provoz, skladování, nebo parkování. 
Přesné senzory a kamery zajišťují, že včas rozpozná a vyhne se překážce ve své dráze, 
vč. té živé. Z logistického skladu distribuují vozíky součástky přímo k výrobním linkám. 
V minulosti nastával problém, že při přechodu na širší vozíky, které autonomní 
truck/tahač táhne, nedošlo k aktualizaci jeho softwaru, což vedlo ke srážkám/kolizím.  

Nové logistické tahače společnosti využívají pokročilou úroveň řízení a navigace. Skenují 
prostředí a statické objekty v hale, přičemž dráhy jsou reprezentovány virtuálně, v 
softwarovém prostředí. Systém importuje půdorys místa nasazení a synchronizuje reálný 
a virtuální svět. Magnetická páska tak již není potřebná. Navigace a řízení se v ještě větší 
míře přesunuly do virtuálního světa a představují další významný krok v inovacích interní 
logistiky.  

Robotické vozíky jsou přímo propojeny na jednotlivá pracoviště v hale a okamžitě se 
přizpůsobují aktuální situaci, čímž se zvyšuje produktivita. K montážní lince je materiál 
přivezen přesně v době jeho potřeby. Systém vyhodnocuje dopravní podmínky a předává 
informace důležité pro rozhodování a řízení jednotlivých částí logistického procesu a 
logistických prostředků. Zároveň shromažďuje informace pro pozdější analýzu a 
optimalizaci logistiky. Monitorování umožňuje přehledné zobrazení stavu a pozice 
jednotlivých logistických prostředků. Manažeři logistického procesu navíc mohou 
ovlivňovat jednotlivé prvky v reálném čase. 

Autonomní stroj na cestě po závodě rozpoznává překážky a je schopný v reálném čase 
při plánování své trasy zohlednit i další informace z okolí. Pokud se setká s překážkou, 
kterou nemůže v nadefinovaném prostoru objet, samostatně si změní trasu tak, aby se 
dostal do cíle v co nejkratším čase. Pokud zjistí, že se na určitém místě setkává 
s překážkou pravidelně, trasu změní trvale. 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  

  

 STRANA 25 (CELKEM 35) 

Kvůli rostoucí výrobě jsou pracoviště více vytížená a provoz v nich je stále hustější. 
Autonomní robot má přispět ke zvýšení bezpečnosti v závodě. Součástí robota 
(autonomního vozíku) je hlavní skener, který hlídá prostor o šířce 250 stupňů 
do vzdálenosti 16 metrů, a bezpečnostní skener, jenž hlídá prostor u země. Kromě toho 
má ještě jakýsi kříž, na kterém jsou boční skenery, jež hlídají prostor vertikálně − 
od podlahy až do určité výšky. Robot samozřejmě nepracuje úplně bez problémů. Pro 
drobnější údržbu má podnik vyškolené vlastní pracovníky, případně se potíže řeší 
s dodavatelem po telefonu. Pro složitější případy je zajištěn rychlý zásah 
specializovaného technika. V takovém případě práci robota přejímají dočasně operátoři 
výroby . 

Tato aplikace na bázi umělé inteligence je významným rozvojovým krokem k digitalizaci 
logistiky a pracovních postupů. Autonomní robotí usnadňují práci skladového personálu. 
Zároveň technologie šetří náklady na dopravu a snižuje emise CO2, protože expeduje 
pouze plné kontejnery. Možností, jak do kontejneru vměstnat palety různých velikostí, 
existuje bezpočet. Tento proces činí ještě složitějším skutečnost, že rozměry palet, které 
jsou ve skladu připravovány k expedici, se liší každý den. Aplikace řeší tento problém 
pomocí technologií umělé inteligence: vypočítává optimální umístění příslušných položek, 
které mají být expedovány, aby co nejlépe využila nakládkovou kapacitu kontejneru.  

Podnik využívá také technologie digitálního dvojčete. Digitální dvojče (Factory Twin) je 3D 
digitální reprezentací reálného podniku. Jeho princip spočívá v tom, že určení specialisté 
navštíví skladovací či výrobní prostory daného zákazníka. Oskenují je, převedou do 
digitálního prostředí a v něm zadají veškeré logistické postupy, které se ve skladu a 
následně ve výrobním procesu dějí - kudy se pohybuje materiál, jak rychle atd. Data z 
reálného podniku získaná prostřednictvím všudypřítomných senzorů jsou základem 
virtuálního podniku, který je vlastně datovou reprezentací skutečného provozu. A v této 
virtuální nebo možná lépe řečeno mixované realitě jsou schopni navrhnout veškeré 
logistické procesy jinak. Tak aby například materiál jezdil po výrobní hale rychleji, aby se 
výrobní cyklus zkrátil a podobně. Výsledkem je zvýšení efektivity a tím úspora financí 
nebo zvýšení produkce za danou jednotku času. Zákazník si vše může prohlédnout 
nejdříve ve vlastních skladech s brýlemi, které mu zprostředkují kombinaci skutečné a 
virtuální reality. Poté se procesy doladí podle jeho představ a teprve pak se implementují 
do praxe. 

Zaměstnavatel zkoušel pro do logistického skladu využít i brýle s kombinací skutečné a 
virtuální reality (3D brýle), ale po nějaké době přestala být takto technologie využívána. 
Zaměstnanci (uživatelé) byly unavení, točila se jim hlava, pálily oči. Pro dlouhodobé 
použití není tato technologie vhodná.  
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5 Popis dosažených výsledků 

Hlavními výsledky projektu jsou odborné články a publikace Nové technologie a BOZP. 
Výsledky naplňují hlavní cíl projektu, postihnout nový trend v oblasti fungování pracovních 
činností ve spojitosti s postupující robotizací a digitalizací výrob. Kvůli pandemii covid-19 
došlo k menší změně v plánovaných výsledcích. Workshop, plánovaný na rok 2020 a 
kvůli pandemii přesunut na jaro 2021, byl zrušen a nahrazen výsledkem typu O 
(publikací).  

V průběhu projektu vznikly níže uvedené výsledky: 

2020: 

- Jost: odborný recenzovaný článek  

„Pozitivní a negativní stránky vztahu člověka a nových technologií na pracovišti“ 

- Jost: odborný recenzovaný článek  

„Lidské zdroje a technologie v procesu digitální transformace“ 

- Jost: odborný recenzovaný článek  

„Rozdíl v užívání nových technologií v době před koronakrizí a v jejím průběhu“ 

2021: 

- Jost: odborný recenzovaný článek  

„Pracovní úrazovost spojená s průmyslem 4.0“ 

- Jost: odborný recenzovaný článek  

„Analýza možných dopadů průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost“ 

- Jost: odborný recenzovaný článek  

„Analýza možných dopadů průmyslu 4.0 na nemoci z povolání“ 

- Jost: odborný recenzovaný článek  

„Využití smart technologií ke zvýšení efektivnosti činnosti koordinátora BOZP ve 
fázi realizace projektu“ 

- W: uspořádání workshopu 

„Odborný workshop k výzkumnému úkolu Chytré pracoviště pro bezpečnost a 
ochranu zdraví pracovníků“ 

- O: publikace 

„Nové technologie a BOZP“ 

- Hkonc: výsledek promítnutý do schválených strategických a koncepčních 
dokumentů 

Národní akční program BOZP pro období 2021–2022 

- Plnění prioritních opatření Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. 
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- Vsouhrn: souhrnná výzkumná zpráva 
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5.1 Odborné články (Jost) 

 

1) Pozitivní a negativní stránky vztahu člověka a nových technologií na 
pracovišti  

Citace 

VALA, Jiří; NECHVÁTAL, Marek; SENČÍK, Josef; PRASEK, Jiří; NOVOTNÝ, Petr. 
Pozitivní a negativní stránky vztahu člověka a nových technologií na pracovišti. 
Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 4. 
Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/pozitivni-negativni-stranky-vztahu-
cloveka-novych-technologii-na-pracovisti. ISSN 1803-3687. 

 

Abstrakt 

Žijeme v době, ve které dochází k neustálým a dynamickým změnám ve všech 
oblastech lidské činnosti. Pracoviště a procesy jsou digitalizovány, nové technologie 
jsou zaváděny. Interakce člověk-nové technologie a nové formy organizace práce 
přinášejí sebou, jak výhody, tak i nová bezpečnostní a zdravotní rizika pro 
zaměstnance. V oblasti ochrany zdraví a životů zaměstnanců se v následujících 
letech stane velkou výzvou sledovat a předvídat tato rizika, a včas o nich informovat 
zainteresované strany, jelikož jedním z pilířů prevence je osvěta. Článek si klade za 
cíl přiblížit pozitivní a negativní stránky vztahu člověka a nových technologií na 
pracovišti. 

 

2) Lidské zdroje a technologie v procesu digitální transformace  

Citace 

PRASEK, Jiří; VALA, Jiří, SENČÍK, Josef. Lidské zdroje a technologie v procesu 
digitální transformace. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální 
bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 2-3. Dostupný 
z: https://www.bozpinfo.cz/josra/lidske-zdroje-technologie-v-procesu-digitalni-
transformace. ISSN 1803-3687. 

 

Abstrakt 

Digitální transformace společnosti je nutná k přežití v dnešním globalizovaném 
světě, kde změny jsou často velmi dynamické a lidstvo je průběžně vystaveno 
různým hrozbám a překážkám, jako jsou například pandemie. Na jedné straně 
digitální transformace podporuje růst inteligentních měst, pokrok v klinické péči a 
ovlivňuje mnoho dalších aspektů našeho života. Na druhé straně zde existuje reálné 
riziko, že dovednosti budou zastaralé rychleji než kdykoli předtím. Mnoho 
zaměstnanců se proto pochopitelně obává důsledků digitalizace, může mít pocit, že 
se nedokážou přizpůsobit tomuto novému trendu. To představuje pro moderní lídry 
mnohé výzvy, a k jejich překonání je zapotřebí nový styl a nová struktura vedení, 
která pomůže správně řídit lidské zdroje a jejich dovednosti. 

https://www.bozpinfo.cz/josra/pozitivni-negativni-stranky-vztahu-cloveka-novych-technologii-na-pracovisti.%20ISSN%201803-3687
https://www.bozpinfo.cz/josra/pozitivni-negativni-stranky-vztahu-cloveka-novych-technologii-na-pracovisti.%20ISSN%201803-3687
https://www.bozpinfo.cz/josra/lidske-zdroje-technologie-v-procesu-digitalni-transformace.%20ISSN%201803-3687
https://www.bozpinfo.cz/josra/lidske-zdroje-technologie-v-procesu-digitalni-transformace.%20ISSN%201803-3687
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3) Rozdíl v užívání nových technologií v době před koronakrizí a v jejím průběhu  

Citace 

SENČÍK, Josef …[et al.]. Rozdíl v užívání nových technologií v době před 
koronakrizí a v jejím průběhu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální 
bezpečnosti [online]. 2021, roč. 14, č. 4. Dostupný 
z: https://www.bozpinfo.cz/josra/rozdil-v-uzivani-novych-technologii-v-dobe-pred-
koronakrizi-v-jejim-prubehu. ISSN 1803-3687. 

 

Abstrakt 

Pandemie viru covid-19 ochromila celý svět. Celý svět tak začal hledat účinné 
nástroje, které by pomohly firmám přežít v období, kdy je svět paralyzován tímto 
virem. Je to právě koronakrize, která ještě více poodhalila nevídané možnosti 
digitalizace, jelikož nové technologie poskytují řešení pro krizové situace. 
Digitalizace může sebou přinést velké množství inovací, zvýšení produktivity 
a flexibility. Digitalizace ekonomiky rovněž pravděpodobně výrazně změní typy 
dostupných pracovních míst a pozic, formy zaměstnávání, místo, kde pracujeme 
a jakým způsobem pracujeme. Jednou z nových forem zaměstnávání, které 
v současnosti zažívají rozvoj, je práce na dálku. Další její růst bude závislý na 
rozšíření přístupu k informačním a komunikačním technologiím. Zaměstnanci za 
využití těchto technologií budou moci pracovat z jakéhokoliv místa a v jakoukoliv 
dobu. Rozvoj těchto nových forem práce však sebou mohou přinášet i nové výzvy 
a rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Je tak zapotřebí neustále 
monitorovat stav v této oblasti, což je cílem průzkumu, jehož výsledky jsou uvedeny 
v tomto článku. 

 

4) Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0  

Citace 

SENČÍK, Josef; VESELÁ, Kateřina; MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost spojená 
s Průmyslem 4.0. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 
2021, roč. 14, č. 2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/pracovni-urazovost-
spojena-s-prumyslem-40. ISSN 1803-3687. 

 

https://www.bozpinfo.cz/josra/rozdil-v-uzivani-novych-technologii-v-dobe-pred-koronakrizi-v-jejim-prubehu
https://www.bozpinfo.cz/josra/rozdil-v-uzivani-novych-technologii-v-dobe-pred-koronakrizi-v-jejim-prubehu
https://www.bozpinfo.cz/josra/pracovni-urazovost-spojena-s-prumyslem-40
https://www.bozpinfo.cz/josra/pracovni-urazovost-spojena-s-prumyslem-40
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Abstrakt 

Článek pojednává o pracovní úrazovosti spojené s Průmyslem 4.0. Článek obsahuje 
statistická data pracovní úrazovosti a s tím související pracovní neschopnosti 
v České republice a v Evropské unii. Zaměřuje se na vývoj pracovních úrazů 
v současnosti, také na smrtelné pracovní úrazy a úrazy u žen a mladistvých. 
Pozornost je dále věnována pracovním úrazům souvisejícím s Průmyslem 4.0, 
především na pracovní úrazy s pracovní neschopností přesahující tři kalendářní dny 
související se stroji a stabilními zařízeními. 

 

5) Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost  

Citace 

SENČÍK, Josef; NECHVÁTAL, Marek; VESELÁ, Kateřina. Analýza možných dopadů 
Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální 
bezpečnosti [online]. 2021, roč. 14, č. 2. Dostupný 
z: https://www.bozpinfo.cz/josra/analyza-moznych-dopadu-prumyslu-40-na-
pracovni-urazovost. ISSN 1803-3687. 

 

Abstrakt 

Článek pojednává o možných dopadech Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost v ČR. 
Článek uvádí konkrétní příklady povolání, kterých se dopad Průmyslu 4.0 bude 
pravděpodobně týkat, nabídne i zdůvodnění pro uvedené predikce. Zdrojem práce 
byla rešeršní práce českých i zahraničních zdrojů, ale také osobní zkušenosti 
pracovníků a profesionálů v oblasti BOZP v podnicích, kde je dopad Průmyslu 4.0 
na pracovní podmínky, prostředí a chování zaměstnanců patrný již nyní. Článek 
spatřuje pozitivní vývoj úrazovosti díky novým technologiím, které s Průmyslem 4.0 
přímo souvisejí. Doporučuje v souvislosti se zaváděním nových technologií věnovat 
výraznou pozornost analýzám rizik prováděným zaměstnavateli nebo konstruktéry, 
kteří je vyvíjí. 

 

6) Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání  

Citace 

SENČÍK, Josef …[et al.]. Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na nemoci 
z povolání. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2021, 
roč. 14, č. 2. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/analyza-moznych-dopadu-
prumyslu-40-na-nemoci-z-povolani. ISSN 1803-3687. 

 

Abstrakt 

Článek pojednává o možných dopadech Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání. 
Analyzuje současná, veřejně dostupná data a predikuje možné vývojové trendy. 
Článek vychází z konkrétních příkladů využívání nových technologií a trendů v rámci 
Průmyslu 4.0, zaměřuje se na inovace, které jejich využití přináší, a predikuje jejich 

https://www.bozpinfo.cz/josra/analyza-moznych-dopadu-prumyslu-40-na-pracovni-urazovost
https://www.bozpinfo.cz/josra/analyza-moznych-dopadu-prumyslu-40-na-pracovni-urazovost
https://www.bozpinfo.cz/josra/analyza-moznych-dopadu-prumyslu-40-na-nemoci-z-povolani
https://www.bozpinfo.cz/josra/analyza-moznych-dopadu-prumyslu-40-na-nemoci-z-povolani
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vliv na lidský organismus v dlouhodobém měřítku. Článek se zvláště věnuje 
konkrétním fenoménům naší doby např. globalizaci a vzniku virtuálních pracovních 
skupin, práci na dálku a nově se objevujícím rizikům (biologická, psycho-sociální). 
Článek obsahuje odborný odhad, jaké kategorie nemocí z povolání budou nejvíce 
ovlivněny novými technologiemi, a jakým způsobem. 

 

7) Využití smart technologií ke zvýšení efektivnosti činnosti koordinátora BOZP 
ve fázi realizace projektu 

Citace 

Probíhá recenzní řízení, článek bude vydán v časopise Josra. 

 

Abstrakt 

Tento článek se zaměřuje na pilotní průzkum usnadnění koordinační činnosti 
bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci na staveništi.  

Problematiku lze pro pilotní průzkum dekomponovat do následujících skupin, na 
které lze hledat různá řešení pro usnadnění činnosti koordinátora BOZP, respektive i 
jiných osob vykonávajících činnost na vyšších stupních řízení: 

• celkové zjednodušení koordinace řady subjektů na staveništi z hlediska 
distribuce a udržování systému evidování nedostatků a příjímání zjednaných 
opatření 

• kontrolní činnost v místech s náročným přístupem vyžadující individuální 
OOPP 

5.2 Odborný workshop (W) 

Odborný workshop k projektu proběhl 20.12. 2021 ve Výzkumném ústavu 
bezpečnosti práce, v. v. i. Workshop byl určen pro zaměstnance z řad odborné veřejnosti. 
Na workshopu byla prezentována témata BOZP v souvislosti s robotickými zařízeními a 
Příklady pracovišť využívajících robotická zařízení. Na konci workshopu proběhla řízená 
diskuse k problematice zajištění BOZP na robotickém pracovišti s účastníky workshopu. 

5.3 Publikace (O) 

V rámci projektu byla vytvořena publikace Nové technologie a BOZP, určená jak pro 
laickou veřejnost, zaměstnavatele, tak i osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.  

Publikace přináší čtenáři základní přehled o vybraných technologiích, které souvisí s 
Průmyslem 4.0. Na úvod popisuje základní principy Průmyslu 4.0, které jsou uplatňované 
taktéž ve vybraných oblastech pracovních činností. Pro účely této publikace bylo vybráno 
5 oblastí pracovních činností, které jsou dle dostupných dat v České republice 
dlouhodobě považované za nejrizikovější. Jedná se konkrétně o oblast zpracovatelského 
průmyslu, logistiky, zemědělství, lesnictví a stavebnictví. 
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Publikace obsahuje přehled technologií, které jsou v daných oblastech používané, 
případně přehled technologií, u kterých je v blízké budoucnosti možné očekávat jejich 
rozmach. Technologie, kterým byla pozornost věnována, by měly vést ke zvýšení 
bezpečnosti na pracovištích a zlepšení zdraví pracovníků. Opomenuta není ani oblast 
inteligentních osobních ochranných prostředků a chytrých pomůcek. 

Na závěr publikace je nastíněno téma bezpečnosti na pracovišti, která s využitím 
nových technologií souvisí a stručný právní úvod související s Průmyslem 4.0. 

5.4 Výsledek promítnutý do schválených strategických a 
koncepčních dokumentů (Hkonc) 

V průběhu projektu vznikl návrh na doplnění koncepčního materiálu - Národní akční 
program BOZP 2021 – 2022, konkrétně Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta 
a propagace v oblasti BOZP o nové prioritní opatření 

Cílem dokumentu je zpracovat a zpřístupnit přehled nových technologií s potenciálem 
využití při zajišťování BOZP na pracovištích zaměstnavatele a mimo pracoviště 
zaměstnavatele. Přehled nových technologií by měl obsahovat přínosy i rizika související 
s jejich využitím v rámci BOZP a to pro zaměstnance, zaměstnavatele a kontrolní orgány. 
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6 Zhodnocení sledovaného období, přehled výstupů, výhled 

Nastavený cíl výzkumného úkolu byl naplněn. Výzkumný úkol byl řešen v souladu s 
harmonogramy činností pro oba roky řešení - 2020 a 2021.  

Plánované činnosti na výzkumném projektu byly zásadně ovlivněny pandemií covid-
19. Výstup typu W – odborný workshop byl nejdříve přesunut z jara 2020 do roku 2021, 
poté zrušen. Výstup byl nahrazen výsledkem O – publikace. 

Oproti plánu stanoveném na začátku projektu byly nad rámec vytvořeny 4 odborné 
články (Jost) a výsledek Hkonc.  

 

Plánované a realizované výstupy projektu 

 Plánované výstupy Realizované výstupy 

2020 1x Jost, 1x W 3x Jost 

2021 1x Vsouhrn, 2x Jost, 1x W 4x Jost, 1x W, 1x O, 1x Vsouhrn, 1x Hkonc 

 

Přínosy výstupů výzkumného úkolu:  

- Postihnout nový trend v oblasti fungování pracovních činností ve spojitosti se 
zaváděním nových technologií, jako je automatizace, robotizace a digitalizace 
výroby. 

-  Poznatky byly získávány i z praxe návštěvou robotických pracovišť. Zjišťována byla 
také jejich funkčnost a přínos s ohledem na ergonomii a BOZP pracovníků (za 
účelem snížení úrazovosti, nemocnosti – např. MSD); rovněž zda nové technologie 
na pracovištích zaměstnancům vedle ulehčení práce, podpory kreativity 
a výkonnosti, také zajišťují vyšší bezpečnost a ochranu zdraví při práci a celkovou 
kulturu bezpečnosti práce.  

- V odborných článcích nastiňuje trend vývoje výskytu pracovních úrazů a nemocí 
z povolání spojených s Průmyslem 4.0.  

- Projekt byl zaměřen na pět nejrizikovějších ekonomických činností. K naplnění 
stanoveného cíle bylo zpracováno několik případových studií z podnikové praxe, 
které byly zaměřeny taktéž na zjištění míry implementace nových technologií v 
odvětvích a oborech ekonomických činností a na konkrétních pracovištích. 

- Poukazuje na nedostatečnou legislativu týkající se BOZP v oblasti 
robotizace/automatizace a používání nových technologií. 

- Přináší základní ucelení rozdrobených informací o Průmyslu 4.0 ve vybraných 
oblastech. 
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8 Seznam příloh 

 

1) Příloha 1: Jost - Pozitivní a negativní stránky vztahu člověka a nových technologií 
na pracovišti  

2) Příloha 2: Jost - Lidské zdroje a technologie v procesu digitální transformace 

3) Příloha 3: Jost - Rozdíl v užívání nových technologií v době před koronakrizí 
a v jejím průběhu  

4) Příloha 4: Jost - Pracovní úrazovost spojená s Průmyslem 4.0  

5) Příloha 5: Jost - Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na pracovní úrazovost  

6) Příloha 6: Jost - Analýza možných dopadů Průmyslu 4.0 na nemoci z povolání 

7) Příloha 7: Jost - Využití smart technologií ke zvýšení efektivnosti činnosti 
koordinátora BOZP ve fázi realizace projektu 

8) Příloha 8: W - Odborný workshop  

9) Příloha 9: O - Publikace Nové technologie a BOZP 

10) Příloha 10: Hkonc - Výsledek promítnutý do schválených strategických a 
koncepčních dokumentů  

 

  

 


