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„Workshop VZDĚLÁVACÍ PILOTNÍ MODUL PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ KVALITY PRACOVNÍHO ŽIVOTA, 
BOZP A ERGONOMIE“ 

V úterý 4. května 2021 byl uspořádán on-line workshop, který pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti 
práce, v. v. i. ve spolupráci se spoluřešiteli projektu (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a České vysoké 
učení technické v Praze) „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality pracovního života v ČR v éře 
nastupující průmyslové revoluce“ TAČR ETA.  
 
Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s novým vzdělávacím pilotním modulem, který je z hlediska 
řešené problematiky zaměřen na ergonomii, přičemž samozřejmě zahrnuje i souvislosti s kvalitou 
pracovního života a BOZP resp. hygieny práce. V rámci workshopu byly prezentovány výsledky 
o stavu vzdělávání této problematiky na vysokých školách a vyšších odborných školách 
a z realizovaných sond k řešené problematice, které předcházely vzniku samotného vzdělávacího 
modulu. Během on-line setkání vystoupili zástupci řešitelských organizací a přednášející ze ŠKODA 
AUTO a.s. 

Program workshopu: 
 
ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
(Mgr. Kateřina Bátrlová) 

- Cílem úvodu workshopu bylo seznámení s cílem projektu a představení jednotlivých výstupů 
projektu. Součástí příspěvku bylo seznámení s programem workshopu a technickými 
doporučeními k online přenosu.  

 
K TVORBĚ MODULU ERGONOMIE – OBECNÁ VÝCHODISKA 
(doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.) 

- Příspěvek se zaměřil na představení struktury řešeného problému s důrazem na koncepci 
výuky spojené s návrhem výukového modelu a jeho aplikovatelností včetně ekonomických 
aspektů ergonomie. 

VÝSLEDKY Z REALIZOVANÝCH ŠETŘÍCÍCH SOND K PROBLEMATICE BOZP A ERGONOMIE 
(Mgr. Kateřina Bátrlová)  

- Příspěvek seznámil s postupem a výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo 
zmapování obsahu, rozsahu, metod uplatňujících se ve výuce tématiky BOZP a ergonomie.  

 
PILOTNÍ VZDĚLÁVACÍ MODUL ERGONOMIE, BOZP a KPŽ 
(Ing. Ladislav Vaniš) 

- Příspěvek představil samotný koncept modulu (přednášky, cvičení, výstup) i jeho perspektivu.  
 
PREVENTIVNÍ ERGONOMIE, PROJEKT PREVENCE STRESU 
(Petr Bareš, RNDr. Kateřina Zemánková, Ph.D.) 

- Pozvání na workshop přijali zástupci ze společnosti ŠKODA AUTO a.s., který dlouhodobě 
spolupracují s ČVUT. Petr Bareš představil koncepci a cíle ergonomie ve firmě. Součástí 
příspěvku bylo seznámení s procesem ergonomie a příklady z praxe. Doktorka Zemánková 
představila projekt prevence stresu a psychické zátěže, jehož součástí je nalezení 
nejrizikovějších funkčních míst, cílená a efektivní podpora zaměstnanců a „správný člověk na 
správném místě“.  

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/pilotni/uvod-predstaveni-projektu.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/pilotni/k-tvorbe-modulu-ergonomie-obecna-vychodiska.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/pilotni/vysledky-z-realizovanych-setricich-sond-k-problematice-bozp-a-ergonomie.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/pilotni/pilotni-vzdelavaci-modul-ergonomie-bozp-a-kpz.pdf
https://www.vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/pilotni/preventivni-ergonomie-projekt-prevence-stresu.pdf
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ZÁVĚREČNÁ DISKUZE 
 
 
Jednotlivé prezentace lze stáhnout kliknutím na název příspěvku v programu. 
 
 


