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l Manažérstvo rizík ako základný nástroj prevencie.

l Ochorenie COVID-19 a bezpečnosť prevádzky 
priemyselných podnikov.

l Psychosociálne riziká v pracovnom prostredí.

l Riadenie ľudských zdrojov v období pandemickej hrozby.

l Osobné ochranné prostriedky a ich spoľahlivosť.

l Integrovaná bezpečnosť - bezpečnosť technických 
zariadení a procesov.

l Inšpekcie zariadení založené na posudzovaní rizík.
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MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PŘÍSTUP KE ŠKOLENÍ BOZP 

PROSTŘEDNICTVÍM VIRTUÁLNÍ REALITY 
A MODERN AND EFFECTIVE APPROACH TO TRAINING BOZP 

THROUGH VIRTUAL REALITY 
  

CIDLINOVÁ, A.; VESELÁ, K.; BÁRDY, M., BOROŠ, M., HOLLÁ, K.  
 
Abstrakt: 

Tento článek shrnuje základní informace o virtuální realitě (VR) a možnostech jejího využití 
pro zaměstnavatele ke zlepšení úrovně bezpečnosti na pracovištích. V textu jsou uváděny jednotlivé 
příklady použití virtuální reality ke školení zaměstnanců skrze VR a specifikovány výhody a dopady 
tohoto typu školení na bezpečnost zaměstnanců.  

Dále článek předkládá informace o projektu BOZP ve VR, na kterém se podílelo konsorcium 
složené ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Fakultní nemocnice v Plzni, XR Institute 
s.r.o. a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který je hlavním řešitelem projektu. V rámci 
projektu byly vytvořeny ve VR 3 školící scénáře. Jednalo se o scénář zaměřený na manipulaci 
s ostrým předmětem, poranění ostrým předmětem a na vstup na specializované pracoviště, 
s konkrétním zaměřením na prevenci personálu vůči COVID-19. V současnosti probíhá 
implementace projektu do praxe.  
 

Abstract:  
This article summarises basic information about virtual reality (VR) and how employers can 

use it to improve safety in the workplace. The text provides individual examples of using virtual 
reality to train employees through VR and specifies the benefits and impacts of this type of 
training on employee safety.  

Furthermore, the article presents information about the project OSH in VR, which involved 
a consortium consisting of representatives of the Ministry of Labour and Social Affairs, University 
Hospital in Pilsen, XR Institute s.r.o. and the Research Institute of Occupational Safety, which is the 
main project investigator. Within the framework of the project, 3 training scenarios were created 
in VR. These were scenarios focused on sharps handling, sharps injuries and entry into a 
specialised workplace, with a specific focus on prevention of staff against COVID-19. 
 

Klíčová slova: 
Bezpečnost práce, ochrana zdraví, školení BOZP, virtuální realita 

 
Key words:  
Occupational safety, health protection, OSH training, virtual reality  
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Úvod  
 

Virtuální realita (VR) je nástroj, který v České republice nyní zažívá velký vzestup v mnoha 

oblastech. Virtuální realita je umělé prostředí vytvořené speciálním softwarem. Uživateli je 

prezentována takovým způsobem, že ji vnímá jako reálné prostředí. Člověk přirozeně vnímá realitu 

prostřednictvím receptorů, což mu umožňuje orientovat se v prostředí. Z tohoto důvodu se 

virtuální realita primárně zaměřuje na dva velmi důležité smysly, a to na zrak a sluch. Pokročilejší 

systémy ovlivňují i další receptory lidského těla, jako například smysl pro rovnováhu, čímž nám 

připadá, že je toto prostředí skutečné. 

Vzdělávat ve virtuální realitě je možné v podobě proškolení nových i zkušených 

zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici, školení BOZP a PO nebo například nácvikem kritických 

situací, které mohou během pracovního procesu nastat, ale jejich simulace v reálném světě jsou 

buď těžko proveditelné, nebo finančně velmi náročné.  

Priority v oblasti virtuální reality v BOZP se v současnosti zaměřují především na 

rozpoznávání rizik, procesní učení kritických postupů, procesní učení při eliminaci nebezpečných 

událostí, řešení nouzových situací, školení ovládání určitých typů strojů a zařízení, prvotní nácvik 

v různých oblastech, školení bezpečnosti práce ovládání zařízení a strojů, některé typy školení o 

ochraně při práci ve výškách a ochraně proti pádu apod. 

 

1. Využití virtuální reality 

 

Zaměstnavatelé si uvědomují, jak lze prostřednictvím využívání virtuální reality ušetřit 

peníze, navodit dosud nemožné kritické situace, a především zefektivnit zaškolení nových ale i 

stávajících pracovníků. Školení se dá uchopit velmi komplexně na míru a interaktivním způsobem, 

ale i efektivně a dostupně formou profesionální VR videoprodukce. 

Využití VR ke školení zaměstnanců přináší nespočet výhod, které staví tuto technologii na 

první příčku způsobů, kterými lze školení provádět. Mezi ty nejzásadnější patří například naprostá 

autonomie tréninku, jinak řečeno, zaměstnanec se může vzdělávat a rozvíjet kdekoliv a kdykoliv, 

navíc není potřeba přítomnosti žádné další osoby, vše ho naučí specializovaná VR aplikace. Další 

výhodou využití VR oproti běžným metodám tréninku je to, že dokáže zajistit 100% pozornost 

uživatele, který plní úkony v tréninkovém scénáři zcela přirozeně a podvědomě, tudíž si 

zapamatuje mnohem víc informací. „U klasického školení měli účastníci dobré znalosti při testování 

ihned po tréninku, do dalšího týdne ale došlo k dramatickému snížení znalostí. Oproti tomu skupina 

školená ve VR měla dlouhodobou retenci znalostí, vyšší míru angažovanosti v dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví a ochotu účastnit se dalších školení v budoucnu.“  

Mezi hlavní výhody využívání virtuální reality patří následující: 

 Vyšší efektivita – pomocí VR je předávání nových informacích daleko efektivnější než 

stávající metody 

 Nižší náklady – školení ve VR je mnohonásobně ekonomicky výhodnější než klasické 

metody školení. 
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 Škálovatelnost – VR je neustále k dispozici, je tedy možné zvolit si ideální čas školení. 

 Dostupnost VR hardwaru – VR je již dnes snadno finančně dostupná pro všechny. 

 

2. BOZP a VR 

 

BOZP patří mezi nejčastější témata v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Možná proto, že 

proškolit zaměstnance v bezpečnosti práce má povinnost každý zaměstnavatel. V řadě případů se 

jedná o formalitu spojenou s relativně jednoduchým testem. Jsou však firmy, kde je BOZP 

důležitou disciplínou spojenou s řádným zaškolením. Právě zde může virtuální realita zásadně 

zvýšit účinnost vzdělávání, snížit náklady na opakovanou realizaci a v konečném důsledku snížit 

počet pracovních úrazů. Virtuální realita oproti klasickým metodám školení bezpečnosti práce a 

požární ochrany či BOZP online kurzům vykazuje zásadně vyšší zapamatování a zapojuje do výuky 

díky interaktivitě i pohyb školeného. Navíc správně nastavený kurz ve virtuální realitě zpravidla 

účastníka i baví, což se o většině BOZP kurzů říct nedá. Zaměstnanec si navíc může VR kurz spustit 

sám a opakovaně procházet jednotlivými situacemi. [1] Díky virtuální realitě mohou zaměstnanci 

projít situace, které se obtížně realizují za běžného provozu firmy nebo v případě kritických a 

nebezpečných situací (práce ve výškách, požár na pracovišti apod.). Tyto možnosti bezpečnosti 

práce a požární ochrany ve virtuální realitě jsou nejblíže pomyslnému vrcholu zaškolení na krizový 

typ situací. 

Díky povaze školení BOZP se vždy dané školení vztahuje k zaměstnancům daného podniku a 

jejich každodenní práci. Příkladem může být práce s profesionální těžkou technikou, laserem, 

leteckými či automobilovými díly nebo práce v plastikářském průmyslu. Ač se všechny tyto profese 

v zásadě liší, mají společného jmenovatele právě v tom, že musí provádět BOZP. Ve virtuální realitě 

můžeme proto vytvořit velmi konkrétní situaci pro danou firmu na míru, kde se zaměstnanci 

mohou pečlivě proškolit na BOZP a konkrétní rizika, které zaměstnancům na pracovišti hrozí. 

Obrovskou výhodou využití virtuální reality je zapojení všech smyslů. Účastník má vizuální, 

poslechový, verbální i pohybový vjem během celého školení a efektivita tak rapidně stoupá. Právě 

díky možnosti simulovat ve VR kritické situace nebo i běžné procesy firmě dovolí školit neustále 

své zaměstnance, aniž by museli přerušit provoz firmy nebo platit velké částky za opakovaná 

školení.  

Firma, která se rozhodne proškolit své zaměstnance na BOZP a PO ve VR, určitě bude chtít 

přesah v podobě interaktivních prvků, kdy zaměstnanci mohou interagovat s předměty ve virtuální 

realitě a skutečně s nimi manipulovat. Takové školení je pak naprosto důvěryhodné a zaměstnanci 

jsou velmi efektivní, když dojde na podobnou situaci v reálné situaci. Ve VR je možné si vzít 

hasičský přístroj a skutečně si vyzkoušet uhasit požár. Věc, která se v reálném prostředí dá těžko 

nasimulovat. 
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Pro příklad ve školení na BOZP vám interaktivita umožní se seznámit se specializovanými 

stroji, se kterými zaměstnanci přichází denně do styku, aniž by musela být přerušena výroba. 

Školení, které je takto koncipované dané firmě bude sloužit několik let a dá se i mírně upravovat v 

případě úpravy výrobní linky nebo pracoviště. Školení ve VR dává zaměstnancům i něco navíc, a to 

jsou emoce a zážitek. [3] 

 Nespornou výhodou je i to, že VR aplikace dokáže dopodrobna sledovat chování uživatele, 

jeho silné a slabé stránky, podle kterých lze tréninkové lekce upravovat, opakovat apod. V dnešním 

době je tato technologie již natolik pokročilá, že si ji lze snadno pořídit a provozovat bez větších 

složitostí formou plug & play. V České republice existuje odborná společnost XR Institute zabývající 

se tímto tématem. [5] 

 

3. Metodologie 
 

Cílem bylo vytvoření BOZP školícího systému použitelného pro vícero segmentů pracovního 

trhu. V pilotním režimu jsme zacílili na zdravotnictví. Pro vyšší efektivitu a využitelnost řešení jsme 

se rozhodli využít řešení možnosti jak samotné VR, tak 2D aplikace. Pro dosažení tohoto cíle pod 

záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí vzniklo konsorcium institucí Výzkumného ústavu 

bezpečnosti práce, Fakultní nemocnice v Plzni a XR Institute s.r.o.  

Vzhledem k rozmanitosti zdravotnického segmentu jsme se rozhodli vytvořit 3 komplexní scénáře, 

které budou využitelné ve většině oddělení, nejen na COVID-19 centrech.  

Scénáře představovali samostatnou velmi důležitou úlohu a pro jejich nastavení jsme zvolili 

samostatnou metodiku jejich tvorby: 

 Posouzení školení ve smyslu realizace pomocí VR 

 Analýza klíčových znalostí v rámci školení 

 Návrh základních scénářů 

 Tvorba aplikace 

 Testování 

 Implementace v reálném prostředí 

 

4. Výsledky 
 

V rámci projektové činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který se snaží 

implementovat moderní trendy a digitalizaci do BOZP vznikl výzkumný úkol s tématikou BOZP ve 

VR. 

Cílem našeho zájmu je správná praxe v BOZP.  Při našem výzkumu se zaměřujeme na vybudování 

systému BOZP pro různé odvětví prostřednictvím VR. Podle analýzy možností využitelnosti VR 

v BOZP bychom tímto systémem mohli pokrýt přibližně 84% pracující populace v České republice 

(viz obrázek 1). Zároveň je možné zvýšit a zatraktivnit školení BOZP, které je nutné v pravidelných 

intervalech absolvovat (povinnost pro každého zaměstnance). Na obrázku dále je uvedeno 

rozdělení hlavních odvětví do kategorie s vyjádřením předpokládané hodnoty dané oblasti. 

.  



Aktuálne otázky bezpečnosti práce - New Trends in Safety and Health 
  

 

 B O Z P 2 0 2 1                                             9 . 1 1 . 2 0 2 1  

 
Strana 11 

 
Obrázek 1– hlavní odvětví  

 
Projekt vznikl v době, kdy nejzatíženější odvětví bylo vzhledem ke COVID-19 zdravotnictví. 

Proto jsme se v prvé řadě zaměřili na zdravotnické pracovníky. Současná situace je vzhledem 

k pandemii COVID-10 velmi riziková. Proto jsme se rozhodli v prvé řadě orientovat se na vzdělávání 

zdravotnického personálu v BOZP prostřednictvím virtuální reality. Jedná se o efektivní a flexibilní 

způsob proškolení pracovníků, které je možné v současnosti nabídnout a zvýšit tak jejich znalosti 

a zkušenosti v BOZP. 

Byla vytvořena samostatná VR aplikace, kde bylo využito reálné prostředí, přímá interakce 

člověka s virtuálním prostředím, tzv. „plné VR řešení“, kde je obklopující realistické prostředí, 

možnost fyzického pohybu/teleportace v připravené scéně, interakce s jednotlivými částmi 

modelové scény, větvení scénáře na základě chování uživatele a možnost zobrazení dodatečných 

informací.  

V rámci pilotního projektu bylo vytvořeno více scénářů – na využívání osobních ochranných 

pomůcek při práci, manipulace s ostrým předmětem, poranění ostrým předmětem. Pomocí 

praktické simulace uživatel získá plnohodnotné návyky v rámci daných situací. Při jejím vývoji byly 

definovány požadavky na intuitivní ovládání, eliminaci rizik, časovou úsporu a jednoduchou 

aplikovatelnost v praxi.  Aplikace je pro lepší pochopitelnost vytvořena v českém jazyce, zároveň 

však již byla vytvořena jazyková mutace v angličtině. Druhou variantou bylo vytvoření 2D 

interaktivní aplikace. Jedná se o prezentaci referenčního BOZP tréninku „klasickou“ formou, tj. s 

využitím běžných uživatelských HW prostředků. Výstup bude k dispozici v rámci standardní 

desktopové aplikace, na mobilním telefonu i tabletu. U této varianty je počítačem vytvořená 

modelová situace zobrazující se ve virtuálním prostředí, animace funkcionalit promítající se na 

zobrazovacím zařízení (tablet, monitor, projektor), vybrané prvky vykonávají předem nadefinované 

pohyby, možnost přepínání mezi jednotlivými kroky animace, možnost větvení scénáře pomocí 

speciálních tlačítek na dotykové ovládání a možnost zobrazení dodatečných informací jednotlivých 

kroků na postranních panelech (textový popis doplněn obrázky). Zároveň byly vytvořeny i testovací 

varianty, které ověří nabité znalosti školených pracovníků. 
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Celkově byly v rámci školícího procesu pro používání osobních ochranných pomůcek 

v oblasti zdravotnictví vytvořeny tři školící scénáře s využitím virtuální reality. Tyto scénáře byly 

krom laboratorních testů otestovány také v praxi na zaměstnancích Fakultní nemocnici v Plzni. 

Celkově se jednalo cca o 120 zaměstnanců, kteří se zapojili do testování moderní formy školícího 

procesu, postupů v BOZP. Nyní již probíhá implementace řadě dalších nemocnic v ostrém reálném 

procesu.   

 

5. Závěr  
 

Rychlý vývoj technologií přispěl ke zdokonalení virtuální reality a jejímu následnému 

rozšíření do různých oblastí. Článek předkládá ucelený přehled zaměřený na samotnou podstatu 

VR. Článek obsahuje informace o výhodách při využívání VR a konkrétních možnostech využití při 

školení BOZP a popisuje výzkumný projekt BOZP ve VR, který byl implementován do praxe. Cílem 

výzkumu bylo spojit výhody stále se vyvíjející technologie virtuální reality a edukace – v pilotní 

části projektu zaměřené na správné používání osobních ochranných pomůcek ve zdravotnictví a 

dále manipulace/poranění ostrým předmětem. Pro tento účel vzniklo konsorcium ze zástupců 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Fakultní nemocnice v Plzni, XR Institute s.r.o. a samozřejmě 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který je hlavním řešitelem projektu.  

Na základě poznatků a požadavků ze stran zkušených odborníků zainteresovaných do 

řešení projektu a ze strany zdravotnického personálu byly vytvořeny tři základní komplexní 

scénáře zaměřené na manipulaci s ostrým předmětem a poranění ostrým předmětem a také vstup 

na specializované pracoviště, přičemž scénář byl zaměřen na prevenci personálu vůči COVID-19, 

kdy jeho součástí bylo použití ochranných pomůcek jako je např. správný postup při nasazení 

rukavic, ochranného štítu apod.  

Takto vytvořené scénáře prošly testováním, ve kterém byl kladen důraz na správnou 

funkčnost a vyhodnocení pokynů. Následně vše bylo odzkoušeno v reálné praxi ve Fakultní 

nemocnici v Plzni., kde celý školící systém absolvovalo cca 120 zaměstnanců. Zároveň o jmenovaný 

systém školení BOZP v praxi projevilo zájem mnoho dalších zdravotnických subjektů a nyní probíhá 

implementace do praxe. Vzhledem k dobrým odezvám a referencím a také rozhodnutí 

zdravotnických zařízení používat tato školení běžně ve svém provozu jsme se rozhodli vytvořit další 

scénáře/školení BOZP ve VR, které budou obecně použitelné ve zdravotnickém segmentu, 

abychom následně mohli s tímto systémem edukace expandovat do všech nemocnic v ČR. 

V současné době se navíc konsorcium rozšířilo o Fakultu bezpečnostného inžinierstva UNIZA (SR) a 

orientuje se na všeobecné využívání této problematiky v praxi i v dalších profesích. 

 
6. Zařazení příspěvku 
 

„Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace na léta 2018-2022 a je součástí projektu „BOZP ve VR“ 
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