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1. Cíle výzkumného úkolu 
 

Cílem výzkumného úkolu bylo analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení 

pracovních rizik ve zdravotnických zařízeních s ohledem na možnost vzniku epidemii 

onemocnění a navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak 

doporučení pro zaměstnavatele. Tento výzkumný úkol bude řešen ve spolupráci 

s vybraným odborným subjektem v dané problematice. 

2. Postup řešení výzkumného úkolu 
 

Práce na projektu byly rozděleny do dvou fází. 

2.1 Fáze první 

2.1.1 Rekognoskace nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik ve 
zdravotnických zařízeních s ohledem na možnost vzniku epidemie  

 

V rámci zahájení a přípravné fáze projektového výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti 

práce, v. v. i., zaměřeného na Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických 

pracovištích v kontextu protiepidemických opatření byla oslovena vybraná zdravotnická 

zařízení, a to průřezově se snahou o výběr celorepublikového rozmístění a se zohledněním 

různých forem zřizovatelů a vlastníků (fakultní nemocnice, krajské nemocnice, státní 

subjekty).  

Cílem oslovení zdravotnických zařízení bylo získání podkladů pro analýzu současného 

stavu nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik ve zdravotnických zařízeních 

s ohledem na možnost vzniku epidemie. Ve vazbě na získané výstupy bylo potenciálně 

možno navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak vytvořit 

doporučení pro zaměstnavatele. Iniciativou pro oslovení zdravotnických zařízení byla 

snaha o získání průřezového náhledu na variantní řešení problematiky s provedením 

následné analýzy současného stavu. 
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2.1.2 Rešerše právních předpisů 

 

V další fázi projektových prací bylo nutné komplexně rekognoskovat právní prostředí 

s širším přesahem do prostoru celého právního řádu České republiky, a to za využití 

právních informačních systémů i odborné literatury. Souborný sumář právních předpisů 

obsahuje prameny práva různé právní síly od imanentních součástí ústavního pořádku 

a polylegální Ústavy in largo sensu (Ústava, LZPS, ústavní zákony), přes zákony, 

prováděcí právní předpisy (vyhlášky ministerstev a nařízení vlády) až k četným 

nelegislativním dokumentům, metodickým pokynům a koncepčním či strategickým 

materiálům.  

Následně byl soubor právních i neprávních materiálů rozdělen do dílčích segmentů. 

Nosnou část tvoří právní předpisy a materiály pro oblast tzv. krizové legislativy včetně 

právních předpisů pro ochranu obyvatelstva. Další skupinu lze souborně označit jako 

zdravotní či medicínské právo. Soubor obsahuje předpisy z oblasti epidemiologie, ochrany 

veřejného zdraví, zdravotnických služeb, zahrnuje literaturu k problematice infekčních 

nemocí, hygieny, jakož i oblasti očkování apod.  

Dále byl získán soubor certifikovaných metodik, metodických doporučení, metodických 

návodů, metodických opatření, standardů a pokynů publikovaných zpravidla ve věstníku 

Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Současně sledujeme dynamickou a více než četnou produkci v oblasti krizových opatření 

na úrovni Usnesení vlády České republiky, kterými vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový 

stav, a to ve smyslu § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 

situace.  

Obdobně se zaměřujeme i na publikovaná mimořádná opatření (opatření obecné povahy) 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve smyslu § 69 upravující mimořádná 

opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.  
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2.1.3 Rešerše literatury 

 

Návaznou fází projektových prací bylo systematické rešeršování dostupné odborné 

literatury a odborných časopisů, zejména právního a zdravotnického zaměření. Rešerše 

literárního zázemí projektové oblasti reflektuje zejména aktuální publikace, jakož i základní 

vědecká díla pro danou oblast považovaná za páteřní. Opětovně literaturu dělíme do 

ucelenějších bloků, kdy první se zaměřuje na literární základnu krizového řízení, ochrany 

obyvatelstva, ekonomiku a legislativu krizových stavů a hospodářských opatření pro 

krizové stavy, bezpečnostní a krizový management, integrovaný záchranný systém, řízení 

bezpečnosti a kritickou infrastrukturu.  

Další fragmentární výseč obsahuje publikace zaměřené na epidemiologickou oblast 

a problematiku, kam řadíme literaturu epidemiologickou, imunologickou, dále literaturu pro 

oblast pandemií (aviární influenzy, SARS, chřipkových onemocnění a dalších nákaz). 

Epidemiologická problematika je pojímána i v rovině metodologie, statistické analýzy 

epidemiologických dat. Soubor literatury rovněž obsahuje počiny řešící problematiku 

krizové připravenosti a řízení rizik ve zdravotnictví a hygieny. Ucelený soubor představuje 

literární základna zdravotnického a medicínského práva včetně pandemického plánu 

České republiky. 

Posledním rešeršním blokem je literatura z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

se zaměřením na osobní ochranné pomůcky, osobní ochranné pracovní pomůcky nebo na 

oblast ochrany dýchacích cest (masky, roušky).  

 

2.1.4 Rešerše akademických prací 

 

Vzhledem k nepříliš pestré paletě literárních počinů a odborných článků lze považovat za 

vhodné i nahlédnutí do prostoru akademických počinů studentů vysokých škol. Při 

průzkumu této oblasti byl získán dostatek často velmi zajímavých bakalářských, 

magisterských, diplomových, rigorózních i doktorandských disertačních prací. Obecně 

zaměřených diplomových prací byly sebrány cca čtyři desítky s potenciálem na rozšíření 

souboru. Nad rámec uvedeného se objevily první akademické počiny v oblasti koronavirové 
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problematiky, dále bylo získáno cca 20 prací pro oblast nemoci z povolání a o něco méně 

počinů v rovině BOZP a osobních ochranných pomůcek včetně pracovních.  

 

2.1.5 Rešerše dokumentace ústředního krizového štábu 

 

Od září 2020 se podařilo získat přístup k dokumentaci ústředního krizového štábu, kterou 

kontinuálně archivujeme pro případné využití, které je však omezeno charakterem 

a ochranou předmětných podkladů. Krom možnosti evaluovat činnost ústředního krizového 

štábu je možné získávat podnětné informace v oblasti OOP, OOPP včetně systému 

distribuce, metodické materiály, návody a doporučení.  

Cenné jsou i pravidelné analytické briefingy epidemiologické situace tvořené Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), který je organizační složkou státu, 

jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Podle zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

ve znění pozdějších předpisů, je ÚZIS ČR správcem Národního zdravotnického 

informačního systému (NZIS).   

 

2.2 Fáze druhá 

 

Na základě výše uvedeného byl zvolena jiná metodika. Byl zpracován návrh dotazníku, 

který bude distribuován mezi zdravotnický personál. Dotazník se bude týkat připravenosti 

zaměstnavatelů v oblasti poskytování OOPP, a to zejména ve vazbě na krizový stav 

v nemocničních zařízeních, který nastal v důsledku epidemie onemocnění covid-19. 

Výsledky dotazníkového šetření by měly být podkladem pro výstup O – návrhy pro úpravu, 

doplnění vybraných předpisů a norem. V rámci tohoto výstupu je v teoretické části nutné 

počítat s omezenými zdroji informací, neboť některé informace týkající se návrhu změn 

legislativy jsou hlavní řešitelce sdělovány jako informace, o kterých je nutné zachovat 

mlčenlivost. Dílčím cílem je získání informací z dotazníkových šetření ohledně poskytování 

osobních ochranných prostředků zejm. respirátorů a roušek (ústenek) v rámci BOZP 

zdravotnickému a pomocnému personálu při poskytování zdravotní a sociální péče. 

https://www.vubp.cz
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Hlavním cílem je vypracování návrhů na zlepšení situace a zamezení opakování chyb 

a shromáždění nových námětů v oblasti BOZP ze strany zdravotnického personálu. 

Je velmi nesnadné odhadnout, v jaké fázi boje s nově vzniklou zákeřnou nemocí se nyní 

nacházíme. Lze pouze předpokládat a doufat, že s možností vakcinace, přijde brzy i snížení 

počtu hospitalizovaných pacientů v těžkém stavu na tzv. covidových jednotkách a tyto se 

postupně navrátí k tak potřebné péči o nemocné např. po chirurgických, kardiologických či 

ortopedických operacích a k běžnému provozu interních a všech odborných ambulancí. 

Určitě se však jeví jako racionální záměr zhodnocení dosavadních zkušeností s novou 

situací a nastavení potřebných nových parametrů a případné úpravy legislativy. 

 

Metodika 

V první fázi se jednalo o vypracování návrhu tří druhů elektronických dotazníků. Forma 

elektronického anonymizovaného dotazníku byla zvolena jako nejvhodnější pro oslovení 

jednotlivých skupin zdravotníků. Zároveň se jeví tento způsob sběru dat jako efektivní 

z uživatelského hlediska, kdy lze prostřednictvím zaslaného odkazu odpovědět v relativně 

krátkém čase na požadované dotazy. Otázky jsou v každém typu dotazníku cíleny na 

danou skupinu, ale zároveň jsou formulovány tak, aby bylo možno porovnat a vyhodnotit 

vnímání dané problematiky u skupin vzájemně mezi sebou. Výstup dotazníkového šetření, 

které by mělo dle možností a ochoty respondentů obsáhnou všechny lékařské, 

zdravotnické a pomáhající profese, bude podkladem pro zhodnocení a zapracování nových 

návrhů a postupů při ochraně bezpečnosti práce a také např. případných úprav jednotlivých 

„Krizových plánů“. V neposlední řadě je zde dán prostor k vyjádření mladé generaci 

zdravotnických profesí a to studentům. 

 

2.2.1 Řešení výzkumného úkolu spoluřešitelem 

 

Společnost HARTMANN-RICO a.s. řešila v projektu Hodnocení a řízení pracovních rizik na 

zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemických opatření tři úkoly: 
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1. Zjistit, jak jsou v současné době hodnocena a řízena rizika v nemocnicích, zejména 

onemocnění přenosnou infekcí ve spojitosti s koronavirovou pandemií, ze strany 

pracovníků BOZP. (Dále označeno jako Průzkum 1) 

2. Zjistit, jak jsou nebo byla prováděna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví 

pracovníků v nemocnicích, zejména ve spojitosti s koronavirovou pandemií. (Dále 

označeno jako Průzkum 2) 

3. Vytvoření příručky Praktické zásady používání osobních ochranných pracovních 

prostředků, ve které se použijí výstupy a závěry z provedených Průzkumů 1 a 2. 

 

Pro Průzkum 1 byli vybráni jako respondenti pracovníci nemocnic odpovědní za 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na otázky v elektronickém dotazníku odpovídali 

sami, bez přítomnosti tazatelů. Tento průzkum zjišťoval, jakým způsobem jsou ošetřena 

a řízena rizika onemocnění personálu přesnou infekcí. Konkrétně jak se provádí analýza, 

hodnocení a vyhledávání těchto rizik, jakým způsobem se vytvářejí a implementují opatření 

ke snížení rizik, a jak jsou zaměstnanci o těchto rizicích informováni. Všechny otázky jsou 

uvedeny v dotazníku Analýza rizik pro přenos infekcí. 

Odpovědi byly získány z 27 nemocnic. Všechny výsledky popisuje zpráva Výsledky 

Průzkumu 1 – management rizik. 

Respondenty v Průzkumu 2 byli zaměstnanci nemocnic, zejména sestry a lékaři, a to jak ti, 

kteří pracovali přímo na pracovištích s covidovými pacienty, tak ti, kteří v přímém kontaktu 

s těmito pacienty nebyli. Stejně jako v Průzkumu 1 odpovídali respondenti samostatně na 

otázky v elektronickém dotazníku. V průzkumu se zjišťovalo, jaké informace o používání 

OOPP měli zaměstnanci před vypuknutím pandemie, jak a zda je získávali v průběhu 

pandemie, jaké OOPP měli k dispozici či jaké chyby při používání OOPP sami pozorovali. 

Otázky dotazníku jsou v souboru Používání OOPP při výskytu koronaviru. Shromážděno 

bylo 744 vyplněných dotazníků, které se následně statisticky zpracovaly. Za velkým počtem 

odpovědí se skrývá i to, že 4 nemocnice použily tento dotazník k průzkumu situace 

o používání OOPP ve vlastní nemocnici, a proto distribuovaly dotazník mezi velký počet 

zaměstnanců. Celkové výsledky Průzkumu 2 jsou zaznamenány v dokumentu Výsledky 

Průzkumu 2 – používání OOPP. Zmíněné 4 nemocnice, které zajímala jejich vlastní 

situace, obdržely samostatné výsledky průzkumu, porovnané se situací v celé ČR. 
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O důležitosti a významnosti průzkumu svědčí to, že některé nemocnice použily výsledku 

ve své výroční zprávě, staly se součásti bakalářské práce nebo kladné hodnocení přínosů 

projektu další nemocnicí (viz soubor Reference Nemuh). 

Oba průzkumy ukázaly, že prevence rizik před přenosnou infekcí a zvládnutí ochrany 

zdraví v průběhu koronavirové pandemie byly zvládnuty celkově dobře. Nemocnice byly 

připraveny, popř. velmi rychle zareagovaly na nastalou situaci a vyřešily ji. Samozřejmě se 

ukázaly i některé dílčí nedostatky. Mezi nejzávažnější patří nedostatek OOPP na začátku 

pandemie (což je však obecný problém) a nemožnost zvolit si vyhovující velikost 

respirátoru (na začátku pandemie).  

S ohledem na výsledky získané v průzkumech a za použití odborných informací byla 

vytvořena praktická příručka OOPP, jejímž cílem je poskytnout všem zainteresovaným 

pracovníkům i všem zdravotníkům ucelené a názorné informace, jak pomocí OOPP zajistit 

bezpečnost a chránit zdraví před přenosnými infekcemi, nejen v době koronavirové 

pandemie. 

3. Dosažené výsledky 

 

1x Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva s přílohami  

1x O – příručka pro cílové skupiny: Covid 19 – Nemoc z povolání 

1x O – brožura pro cílové skupiny:  Praktické zásady používání osobních ochranných 

pracovních prostředků 

6x Policy Brief 

1x A – Podcast 
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