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Cíle výzkumného úkolu 

Cílem výzkumného úkolu bylo vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší 
a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků 
aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využitím nových 
technologií (sociální sítě, internet, tablety, mobilní aplikace, webové portály apod.) 
a informovat odbornou veřejnost o výsledcích výzkumu na úseku BOZP. Specifickými cíli 
projektu původně byly: 

1x Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva s přílohami  

1x O – návrh informační a osvětové kampaně k využití moderních nástrojů ICT v BOZP 
pro zvyšování celkové úrovně a povědomí veřejnosti o dané oblasti  

2x W – uspořádání workshopu k dané problematice 

1x Jrec – odborný recenzovaný článek k dané problematice 

1x D – příspěvek ve sborníku 

 

Specifickými cíli projektu po jejich schválené úpravě byly:  

1x Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva s přílohou (zpráva s výsledky řešení projektu)  

1x Jrec – odborný recenzovaný článek k dané problematice 

1x W – uspořádání workshopu k dané problematice 

1x A – podcast k dané problematice, který nahradil 1x W – uspořádání workshopu k dané 
problematice  

1x O – návrh informační a osvětové kampaně k využití moderních nástrojů ICT v BOZP 
pro zvyšování celkové úrovně a povědomí veřejnosti o dané oblasti  

1x D – příspěvek ve sborníku 

1x Hkonc – výsledek promítnutý do schválených strategických a koncepčních dokumentů 
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1 Úvod  

 

Výzkumný projekt s názvem „Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci 
v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, 
mikropodniky a MSP“ řešený Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., 
s institucionální podporou Ministerstva práce a sociálních věcí se zaměřil na vytvoření 
a doplnění potřebné odborné základny pro rozšíření a zefektivnění komunikačních 
a osvětových prostředků v oblasti BOZP, a to v souladu s platnou koncepcí výzkumu, 
vývoje a inovací ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017−2023, s výhledem do 
roku 2025 a prioritami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Včasné a správné informace poskytují pomoc při zajišťování BOZP v pracovních 
činnostech. Charakter, obsah, množství, kvalita a forma poskytování informací 
i respektování způsobu jejich vnímání koncovými uživateli mohou zásadně ovlivnit 
chování, jednání a rozhodování jak jednotlivců, tak i celých podniků. 

S rozvojem nových technologií je třeba nalézt adekvátní moderní komunikační přístupy 
v oblasti BOZP pro poskytování a předávání potřebných a užitečných informací 
pokrokovou formou. 

Vzhledem k nastupující čtvrté průmyslové revoluci, k dynamice nových pokrokových 
způsobů využívání ICT bylo a je nezbytné a důležité i v oblasti BOZP aplikovat tyto 
moderní metody. Nové, pokrokové způsoby mohou být účinnější, než běžné dosavadní 
způsoby oslovování různých cílových skupin. Řešený projekt aplikovaného výzkumu 
podporuje efektivitu poskytování informací, prosazování kultury bezpečnosti a kultury 
prevence rizik. 

Cílem výzkumného úkolu bylo vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší 
a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků 
aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využitím nových 
technologií (internet, sociální sítě, portály apod.).  

2 Výzkumný rámec 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se týká nejen 
zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, ale i široké veřejnosti. Základní principy a zásady 
BOZP lze využít v pracovním i v soukromém životě, proto je dobré se v oblasti BOZP 
vzdělávat celý život. A to již od raného dětství, kdy se jednoduchou formou seznamujeme 
se základními principy bezpečného prostředí, přes školní věk a dospívání, kde 
k základním principům přibývá složitější problematika BOZP související s volbou 
budoucího povolání. Nejvíce informací o BOZP pak obecně získáváme v dospělém věku 
v souvislosti s výkonem našeho povolání, kde na základě zákonné povinnosti procházíme 
pravidelnými školeními. Zásadní roli při předávání informací a vzdělávání hraje 
komunikace, neboli systém, jakým danou informaci, aby byla pro koncového příjemce 
srozumitelná a pochopitelná. Z čehož vyplývá, že informování a vzdělávání široké 
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veřejnosti v BOZP je vždy potřeba přizpůsobit příjemci, např. s ohledem na věk, vzdělání, 
pracovní zaměření apod. 

2.1 Komunikace 

Komunikaci můžeme definovat jako přenos informací, který probíhá mezi minimálně 
dvěma lidmi. Jeden z nich je odesílatelem informací, druhý příjemcem. Role vysílatele 
a příjemce se neustále střídají a často se člověk ocitá v obou rolích současně. 

2.1.1 Proces komunikace 

Celý komunikační proces, tedy přenos informace od odesílatele prostřednictvím média 
k příjemci prochází několika stádii, která na sebe navazují a utvářejí uzavřený, neustále 
se opakující celek. Tento celek se nazývá komunikační model, obr. 1. 

Obr. 1: Komunikační model (Holubec, 2017) 

 

Jednotlivé fáze komunikačního procesu tvoří:  

1. Vznik myšlenky, která dává obsah budoucímu sdělení.  

2. Kódování myšlenky do jazyka, který je srozumitelný příjemci. Tím nemusí být jen 
jazyk mluvený či psaný, ale také gesta, pohyby, symboly, apod. 

3. Vysílání zakódované zprávy – vyslovení mluvených slov, odeslání napsaného 
dopisu.  

4. Přenos prostřednictvím komunikačního kanálu (poštou, počítačovou sítí, 
vzduchem).  

5. Příjem zprávy příjemcem.  

6. Dekódování zprávy příjemcem a pochopení myšlenky ve významu, který jí přikládá 
příjemce.  

7. Zpětná vazba – odpověď nebo reakce od příjemce zpět k odesílateli 
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2.1.1.1 Šumy v komunikaci 

Potíže, které narušují a provázejí komunikační proces lze shrnout do jedné kategorie 
nazývané komunikační šum. Šumy jsou to, co brání efektivnosti komunikace, co omezuje, 
zkresluje nebo potlačuje rozsah a význam přenášených sdělení. Šumy se mohou objevit 
úrovni každé z jednotlivých fází komunikačního proces, kdy dochází ke zkreslení 
přenášené informace nebo úplnému přerušení přenosu informace od odesílatele 
k příjemci.  

Komunikační šumy v přenosu informací mohou vznikat z různých důvodů, např.:  

1. Myšlenka může být nelogická, nepřijatelná pro příjemce.  

2. Při kódování se odesílatel může dopustit chyb z neznalosti jazyka, opomíjení 
podstatných částí informace, zaměňování elementů (použití nesprávných 
anglických slov českým mluvčím), používání mnohoznačných a nejasných 
symbolů apod.  

3. Informace je vysílána příliš potichu, nečitelně, nejasně.  

4. Zvolený kanál/médium není vhodný, přenos je narušován šumy z prostředí.  

5. Příjemce není schopen přijmout vysílanou zprávu, nevnímá části informace, špatně 
vidí, neslyší.  

6. Příjemce prvky zprávy chybně spojuje, organizuje a doplňuje o další – smyšlené 
elementy, které ve zprávě postrádá.  

7. Příjemce informaci chápe odlišně, nepřijímá ji vzhledem ke svým postojům 
a názorům.  

2.1.1.2 Zpětná vazba v komunikaci 

Zpětná vazba poskytuje informaci o podobě a kvalitě přijatých informací a dokáže odhalit 
případné šumy v komunikaci. Je proto důležitá i při vzdělávání, kde konstruktivní zpětná 
vazba může pomoci najít správnou metodu přenosu informací konkrétní skupině lidí či 
jednotlivci. 

Zpětná vazba je podávána na několika úrovních:  

1. Na úrovni vnímání – např. odpovědí "rozumím", "ano", si odesílatel ověřuje, že 
příjemce zprávu skutečně slyšel. Taková odpověď však nepotvrzuje, že příjemce 
rozumí významu zprávy a může jej tedy chápat úplně jinak.  

2. Na úrovni kódu – může mít např. charakter kompletního zopakování pokynu. 
Příjemce je schopný zopakovat konkrétní úkon pro odesílateli.  

3. Na úrovni významu – ukazuje, že příjemce opravdu správně pochopil smysl 
sdělení. Lze jej ověřit kontrolou praktického provedení úkonu. 

Při pouhém potvrzení vnímání nemáme jistotu, zda příjemce slyšel opravdu všechno, 
a zda slyšel to, co jsme říkali. Různá přeslechnutí nebo nezachycení slov mohou výrazně 
informaci změnit. Při potvrzení kódování jsou sice slova správně zachycena, může jim 
však být připisován různý význam, a tím vznikají nejen v pracovním prostředí mnohá 
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nedorozumění, konflikty, chyby. Nejcennějším typem zpětné vazby je proto zpětná vazba 
na úrovni významu. 

2.2 Informování a vzdělávání v BOZP 

Při vzdělávání populace v oblasti BOZP či předávání aktuálních informací a témat 
jednotlivým cílovým skupinám je potřeba vycházet ze základního komunikačního modelu. 
Zjednodušeně řečeno, aby se původní sdělení dostalo v jasné a pochopitelné formě 
k cílové skupině či jedinci, a to prostřednictvím vhodného nástroje (komunikačního kanálu 
či média).  

2.2.1 Nástroje pro informování a vzdělávání v BOZP 

Možností, jakým způsobem předávat informace o problematice BOZP je mnoho. Mezi 
povinné nástroje, které se týkají přípravy na povolání či výkonu povolání, patří školení 
o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, profesní školení (např. řidiči VZV, 
vazači a jeřábníci, svářeči apod.) a další specializovaná školení BOZP. Oproti tomu další 
nástroje, jak zlepšovat povědomí zaměstnanců i celé populace o BOZP, jsou zcela 
dobrovolné. Patří sem např. tištěné materiály (letáky, plakáty, časopisy, bannery), 
elektronické nástroje (e-maily, webové stránky, portály, videa, spoty, podcasty, virtuální 
realita) či rozsáhlejší kampaně a soutěže typu Zdravé pracoviště, Zdravý podnik, Nehoda 
není náhoda a další. 

2.2.1.1 Školení, přednáška, workshop 

Školení v oblasti BOZP mohou být povinná i nepovinná. Povinná mají právními předpisy 
jasně dané náležitosti, nepovinná pak můžou být na jakékoliv téma. Nejčastěji se používá 
prezenční výuka formou přednášky či workshopu a distanční výuka formou e-learningu či 
v dnešní době stále rozšířenější on-line skupinové hovory. Výhodou e-learningu může být 
úspora času, nicméně vždy je přínosnější vzdělávání za přítomnosti lektora, kdy je možné 
klást doplňující dotazy a lektor si může prostřednictvím okamžité zpětné vazby ověřit 
pochopení problematiky.  

Tento nástroj se používá pro výuku či předání rozsáhlejších témat či skupiny témat. Dá se 
použít pro všechny věkové skupiny, osoby s různým vzděláním i zaměřením, nicméně 
způsob komunikace směrem od lektora vždy musí být přizpůsobena cílové skupině, např.  
použít velmi jednoduchá a názorná sdělení pro osvětu za základních školách 
a rozsáhlejší a odbornější pro specialisty v konkrétním oboru. 

2.2.1.2 Tištěné materiály 

Jedná se o různé druhy letáků, plakátů, časopisů, bannerů apod. Letáky, plakáty 
a bannery by měly být především jednoduché, názorné a poutavé. Důležité je také 
věnovat pozornost jejich umístění, tzn. tam, kde cílový uživatel často prochází nebo se 
zdržuje. Oproti tomu časopisy už obsahují více textů a informací a jsou určeny spíše těm, 
kdo se o danou problematiku aktivně zajímají. 

Tištené materiály jsou v současnosti, z důvodu prudkého rozvoje elektronických 
osvětových nástrojů, trochu na ústupu, nicméně stále mají své nezastupitelné místo, 
převážně u starší generace a u části populace s omezeným přístupem k elektronickým 
zdrojům. 
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2.2.1.3 Elektronické nástroje 

Elektronické komunikační nástroje zaznamenávají prudký nárůst, nicméně v době 
přehlcení populace informacemi je extrémně složité upoutat pozornost cílové skupiny a je 
tedy důležité zvolit vhodný komunikační kanál či nástroj. 

Mezi elektronické nástroje můžeme zařadit např. (e-maily, webové stránky, portály, videa, 
spoty, podcasty, virtuální realitu a další).  

E-maily s osvětovými materiály jsou vhodné především pro administrativní pracovníky 
a obecně lidi, kteří s e-mailem běžně pracují, a je tedy velká šance, že si materiál přečtou 
nebo prohlédnou. 

Webové stránky a portály jsou pak určené především pro ty, kteří se o danou 
problematiku více zajímají, jsou totiž rozsáhlejší a obsahují vetší množství informací, což 
je dobré spíše pro prohloubení znalostí a pravděpodobně dostatečně neupoutají člověka, 
který se o dané téma nezajímá. 

Videa, audiospoty, videospoty a podcasty jsou velmi vhodnou a rozšířenou formou 
předávání informací, obzvláště pro mladší generaci. Nicméně část populace, která 
používá internet k pracovním i soukromým účelům se rozšiřuje a zdaleka tak není potřeba 
cílit pouze na mladé. Důležité spíš je, jakým způsobem a kým bude informace předávána 
a kde bude sdílena. Nemusíme se však omezovat pouze na internet, různá videa či spoty 
lze šířit také prostřednictvím médií (televize, rádio) či v zaměstnání (obrazovky 
v jídelnách, na chodbách apod.). Velmi populární, především k oslovení mladší generace, 
je využití sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok apod.) či internetového 
serveru YouTube. Fenomén tzv. youtuberů a dalších osobností, prezentujících své 
názory a postoje na sociálních sítích lze využít velmi dobře i k osvětě v oblasti BOZP, 
jelikož daná cílová skupina jim většinou naslouchá a důvěřuje. 

Virtuální realita dokáže imitovat konkrétní prostředí i situace, je tedy velmi vhodné ji využít 
u zaměstnanců k výuce pracovních postupů a dodržování BOZP přímo pro jejich 
pracoviště nebo i ve školách, kde zase ocení zábavnou a interaktivní formu výuky.
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3 Metodika výzkumu 

Metodologie a způsob získávání informací byl zaměřen tak, aby byl zajištěn co 
nejpřesnější výstup. V rámci výzkumného úkolu byla začleněna i oblast zahrnující 
specifické podmínky v krizových situacích (např. na dobu pandemie) apod. 

Řešení projektu bylo zaměřeno na vytvoření přehledu diseminace nejdůležitějších 
informací o BOZP. Šetření bylo zaměřeno na zjištění potřeby informací, jejich dostupnost, 
akceptovatelné formy komunikace, přenosu a sdílení informací konečnými uživateli. Dále 
je zaměřeno na zjištění aktuální úrovně využívání moderních komunikačních technologií 
v běžné pracovní praxi uživatelů. 

3.1 Dotazníkové šetření  

Šetření je zaměřeno na osoby, které navštěvují oborový portál BOZPinfo, které mohou 
být odpovědné za oblast BOZP a které se v dané oblasti BOZP pohybují a které se 
v dané problematice orientují. Výsledky šetření využívání informačních technologií v praxi 
v oblasti BOZP jsou důležitým zdrojem informací pro úspěšné řešení výzkumného 
projektu. 

On-line šetření proběhlo v srpnu a září (19. 8. – 15. 9. 2019). Spuštění bylo avizováno 
prostřednictvím informativního článku na oborovém portálu BOZPinfo (viz následující 
text): https://www.bozpinfo.cz/moderni-formy-komunikace-se-nevyhnou-ani-oblasti-bozp 

Dotazníkové šetření bylo zpracováno v průběhu roku 2019 v souladu s harmonogramem 
projektu (online šetření prostřednictvím oborového portálu BOZPinfo).  

Cílem tohoto šetření bylo zjišťování názorů a postojů vymezených cílových skupin 
k možnostem nových moderních přístupů k informacím o BOZP. Dotazník byl zaměřen na 
identifikování skutečných potřeb v praxi, na vítané či přijatelné formy jejich 
zprostředkování a na zájem o rozsah obsahu.  

Dotazník byl předložen odborné veřejnosti prostřednictvím oborového portálu 
BOZPinfo.cz. Zúčastnilo se celkem 77 respondentů a každý z nich poskytl odpovědi na 
všechny otázky, což svědčí o jejich zájmu o danou problematiku.  

3.2 Osvětová kampaň  

V rámci řešení projektu došlo k medializaci a vyhodnocení kampaně pro zaměstnavatele 
„Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“. 

Kampaň byla zahájena v dubnu 2021 tiskovou zprávou a věnoval se aktuálním tématům 
pro zlepšení BOZP. Informační materiály (články, avíza, plakáty apod.) byly prezentovány 
různými kanály ICT. 

Základní témata osvětové kampaně: 

 Psychosociální rizika 

 Pracovní stres 

 Řízení pracovního stresu 

 Stres a syndrom vyhoření 

https://www.bozpinfo.cz/moderni-formy-komunikace-se-nevyhnou-ani-oblasti-bozp
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 Stres a muskuloskeletální poruchy 

 Podpora duševního zdraví na pracovišti 

Během řešení projektu vyvstala potřeba natočit pro osvětovou kampaň osvětová videa 
pomocí nové technologie Xsens. Jde o minisérii videí správného a špatného stoje/sedu 
a úlevových a protahovacích cviků. Videa byla dokončena v prosinci roku 2021 a budou 
postupně zveřejňované v rámci implementace. 

3.3 Odborné články 

Rešeršní práce sloužily jako podklady pro odborné články, které byly publikovány 
v Časopise výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), publikovaným 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., a ve sborníku Mezinárodní odborná 
konference „Nové trendy v BOZP a kvalita života 2019“. 
Autoři prací prezentovali původní výzkum, poskytli přesné údaje o provedeném výzkumu 
a také objektivní zhodnocení jeho významu. V textech byla uvedena podkladová data 
a zdroje informací dle standardů odborného časopisu JOSRA. 
Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and 
Applications, JOSRA) byl vybrán proto, že slouží jako nástroj pro transfer odborných 
poznatků, znalostí a informací a také pro komunikaci mezi odborníky v ČR i zahraničí. 
Časopis je koncipován tak, aby umožnil snadnější a rychlejší výměnu informací formou 
článků odborníků výzkumných institucí, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a další 
odborné veřejnosti. To umožnilo urychlit přenos výsledků do praxe. 

Hlavními důvody publikace článků v časopisu JOSRA bylo: 

 poskytnout informace o tom, co se v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dalších průřezových oborech v oblasti vědy a výzkumu děje a k čemu je to 
dobré, 

 motivovat a informovat odborníky na BOZP, 

 dát možnost a prostor autorům řešitelského týmu napsat o tom, co dělají a čeho 
dosáhli, 

 usnadnit komunikaci poznatků a znalostí mezi odborníky, 

 přispět k informovanosti o nových trendech a možnostech v oblasti BOZP, 

 probudit zájem firem a průmyslu o výsledky výzkumu a pomoci jim v řešení 
praktických problémů, 

 umožnit zavádění inovativních přístupů a metod do praxe, 

 prostřednictvím cílené kampaně zaměřené na snížení rizik napomáhat ke 
zlepšování kultury BOZP, 

 předložit veřejnosti výstupy výzkumné, analytické a další činnosti jednotlivých 
členů týmu. 

3.4 Audiovizuální pořad 

Na základě diskuse s odborníky na problematiku BOZP byla vybrána vhodná témata pro 
zpracování v audio podobě.  
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V průběhu roku byli pozváni vhodní adepti do diskusního pořadu a na základě osobního 
pohovoru byli zástupci řešitelského týmu, odborníky na BOZP a panem Tržilem vybráni tři 
kandidáti. 
Realizací uvedeného podcastu byl pověřen profesionál na audiovizuální pořady Dan Tržil. 
Ten byl současně pověřen i moderováním celého pořadu. 

3.5 Aktualizace Národního akčního programu BOZP pro období 2021–2022 

Řešitelský tým VÚBP průběžně plnil přijatá opatření Národního akčního programu BOZP 
pro období 2021–2022. Tato činnost zahrnuje plnění probíhajících úkolů z předchozího 
období i nově navržených úkolů. 

Národní akční program BOZP pro období 2021–2022 byl projednán a schválen na 
zasedání Rady vlády pro BOZP dne 14. 12. 2021. 

Národní akční program pro období 2021–2022 zahrnuje 7 prioritních oblastí:  

 I. Zajištění financování systému BOZP  

 II. Prevence pracovních rizik  

 III. Pracovně lékařské služby  

 IV. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání  

 V. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů  

 VI. Výzkum a vývoj  

 VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP  

VÚBP pro období 2021–2022 přijal zodpovědnost u těchto prioritních opatření: 

 II. Prevence pracovních rizik;  

 VI. Výzkum a vývoj;  

 VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP. 

Dále VÚBP přijal spolupráci u 1 prioritního opatření v oblasti VI. Výzkum a vývoj. 

3.6 Workshop 

Dne 23. 6. 2021 se uskutečnil workshop, vztahující se k tématu komunikačních 
technologií, osvěty v BOZP, jejího šíření a propagace v praxi, k výzkumnému projektu 
V02-S4. Program workshopu byl určen pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance, 
především však pro živnostníky, mikropodniky a MSP.  

Workshop probíhal prezenční formou. 

4 Výsledky výzkumu 

4.1 Dotazníkové šetření  

Respondenti se nejčastěji činnostem v oblasti BOZP věnovali jako zaměstnanci (75 %). 
V menším počtu byla zastoupena kategorie OSVČ (16 %) a zaměstnavatel (management 
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firmy) – 9 %. Nejpočetnější skupina (34 %) byla ve věku 55 až 64 let. Další dvě věkové 
skupiny, a sice 35–44 let a 45–54 let byly zastoupeny v podobném počtu 25 a 23 %, 
respektive 19 a 18 účastníků. Nejmladší zastoupená věková skupina 25 až 34 let přinesla 
hodnocení 9 respondentů (12 %). K tématu se vyjádřilo se svými zkušenostmi také 6 % 
zástupců kategorie nad 65 let.  

 

Obr. 2: Rozložení respondentů podle hlavního zaměstnání v BOZP, věkových skupin 
a vzdělání (zdroj: VÚBP) 

  
 

Průzkumu se zúčastnili odborníci ze širokého spektra odvětví. Nejpočetněji jsou 
zastoupena odvětví zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, která jsou z pohledu 
BOZP důležitou oblastí zájmu pro jejich zvýšený výskyt pracovní úrazovosti. Přehled 
o zastoupení v jednotlivých odvětvích je dobře patrný z následujícího obrázku (Obr. 2). 
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Obr. 3: Respondenti podle odvětví činnosti (zdroj: VÚBP) 

 

Respondentům bylo předloženo celkem 9 otázek zjišťujících jejich zvyklosti a zkušenosti 
s různými druhy přístupu k informacím o BOZP, rozsah jejich využívání moderních 
komunikačních technologií a sociálních médií a jejich preference pro případnou novou 
mobilní aplikaci. Byl dán prostor pro osobní vyjádření a návrhy, jaká témata a informace 
by taková aplikace měla obsahovat. Tam, kde to bylo vhodné, byly otázky formulovány 
pomocí podotázek pro postižení širokého rozsahu různých možností. 

První všeobecná otázka průzkumu, zjišťující jak je v oblasti BOZP hodnocena celková 
úroveň současného přístupu k informacím, zaznamenala vysokou úroveň spokojenosti 
kdy 92 % účastníků má dostatek informací k zajištění BOZP na pracovišti, 8 % však 
přesto pociťuje v této oblasti nedostatek. 
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Obr. 4: Máte dostatek informací k zajištění BOZP na pracovišti? (zdroj: VÚBP) 

 

Na otázku, kde nejčastěji čerpají informace k BOZP uvedla většina dotazovaných jako 
primární zdroje přímo relevantní zákony, předpisy a vyhlášky (84 % účastníků), dále pak 
ve stejné míře internet a oborové kurzy a školení (75 % resp. 74 %). Celá škála 
využívaných zdrojů informací je dobře patrná v přehledu následujícího obrázku (Obr. 4). 
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Obr. 5: Kde nejčastěji čerpáte informace k BOZP? (zdroj: VÚBP) 

 

Zajímavé odpovědi poskytla otázka jaké informace z oblasti BOZP dotazovaní nejvíce 
postrádají. Největší skupina, více než 50 % dotázaných, by uvítala více informací z praxe, 
a to zejména o praktických způsobech naplnění požadavků BOZP v konkrétních oborech. 
Pod hranicí 50 % jsou to pak chybějící informace o bezpečných pracovních 
a technologických postupech (40 %) a o moderních způsobech řízení BOZP. Kolem jedné 
třetiny respondentů by pak uvítalo více informací o požadavcích a zkušenostech s BOZP 
v zemích EU a o ekonomických aspektech BOZP. Konkrétní škálu odpovědí opět shrnuje 
následující obrázek (Obr. 5). 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

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

 STRANA 22 (CELKEM 48)  

Obr. 6: Jaké informace z oblasti BOZP nejvíce postrádáte? (zdroj: VÚBP) 

 

Mapování zkušeností dotazovaných s moderními ICT technologiemi a využíváním 
sociálních médií pro vlastní práci zahájila otázka na znalost či používání již existující 
mobilní aplikace Záchranka. Její znalost potvrdilo 65 % dotázaných. 
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Obr. 7: Znáte, máte instalovanou aplikaci Záchranka? (zdroj: VÚBP) 

 

V další otázce na přímý zájem účastníků o novou mobilní aplikaci shrnující informace 
k zajištění BOZP na pracovišti se kladně vyjádřilo dokonce 81 % dotázaných, což svědčí 
o zájmu a pozitivním přístupu k této formě komunikace a zprostředkování informací. 

 

Obr. 8: Uvítali byste mobilní aplikaci shrnující informace k BOZP? (zdroj: VÚBP) 

 

Při zjišťování zkušeností s ICT technologiemi byly dále položeny otázky na konkrétní 
používaná zařízení a na aktivní zkušenosti s konkrétními sociálními médii. Z odpovědí 
vyplývá, že 81 % dotázaných používá notebook nebo tablet pro přístup k internetu ve své 
práci, 70 % pak využívá mobilní telefon. Ze zbylých 30 % účastníků, kteří nevyužívají 
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přístup pomocí mobilního telefonu, jich 17 % používá notebook nebo tablet, zbylých 13 % 
pak využívá pro připojení k internetu pouze stolní počítač. Žádný z účastníků nepoužívá 
ve své práci pouze mobilní telefon, ale vždy kombinaci alespoň dvou zařízení. 

 

Obr. 9: Jaké zařízení používáte pro připojení na internet při své práci? (zdroj: VÚBP) 

 

Zkušenost alespoň s jedním typem internetových médií uvádí 79 % respondentů. 
Nejpočetnější skupina 47 % dotázaných používá sociální sítě, současně s tím 44 % uvádí 
používání znalostních portálů typu „wiki“. Podrobnější přehled přináší následující obrázek 
(Obr. 9). 
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Obr. 10: Jaká sociální média a komunikační nástroje používáte? (zdroj: VÚBP) 

 

V kategorii odpovědi „Jiné“ účastníci konkrétně uvedli používání následujících nástrojů: 

 Firemní weby 

 Portál BOZPinfo.cz 

 Portál BOZPprofi.cz 

 ROVS 

 Internetové vyhledávače 

 Odborná a jiná speciální internetová fóra 
 

Poslední otázka doplňující přehled o využívání ICT technologií zjišťovala, v jaké míře 
dochází u odborníků v oblasti BOZP k rozšiřování dalších počítačových znalostí. Účast na 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

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

 STRANA 26 (CELKEM 48)  

vzdělávacím programu v této oblasti v posledních dvou letech potvrdilo 25 % z nich. 
Vzhledem k tomu, že všichni dotázaní ve své práci používají minimálně jedno zařízení 
s přístupem k internetu lze předpokládat, že se v určité míře orientují v internetovém 
prostředí.  

 

Obr. 11: Účastnili jste se v letech 2018–2019 školení nebo kurzu na rozšíření počítačových 
znalostí? (zdroj: VÚBP) 

 

4.2 Osvětová kampaň  

V rámci kampaně byly zpracovány informační materiály pro 6 základních témat: 

 Psychosociální rizika 

 Pracovní stres 

 Řízení pracovního stresu 

 Stres a syndrom vyhoření 

 Stres a muskuloskeletální poruchy 

 Podpora duševního zdraví na pracovišti 

 

Téma – Psychosociální rizika, seznam informačních cest: 

https://vubp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/   

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-
osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-
usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://vubp.cz/o-nas/tiskove-zpravy/ 

https://vubp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/o-nas/tiskove-zpravy/
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https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-
zamestnancu/1-psychosocialni-rizika.pdf 

https://vubp.cz/soubory/o-nas/tiskove-zpravy/tz-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnancu-19-04-2021.pdf 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=4 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9  

https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika  

https://www.bozpinfo.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu  

https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu  

https://twitter.com/vubpcz/status/1384063641037594624 

https://twitter.com/vubpcz/status/1384406748505772034 

https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1848942355255968 

https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1849676148515922 

https://www.instagram.com/p/CN1ytVqgk57/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CN4SmewAWgf/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6789822183200854017 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790182103968436224 

https://www.bozpprofi.cz/a3f3s  

https://www.bozpprofi.cz/a3f3v 

https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnancu/327429 

https://www.facebook.com/CMKOS/posts/4462089593805345 

Materiál byl rovněž zveřejněn v periodiku BHP 5/2021. 

https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/1-psychosocialni-rizika.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/1-psychosocialni-rizika.pdf
https://vubp.cz/soubory/o-nas/tiskove-zpravy/tz-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu-19-04-2021.pdf
https://vubp.cz/soubory/o-nas/tiskove-zpravy/tz-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu-19-04-2021.pdf
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=4
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9
https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika
https://www.bozpinfo.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://twitter.com/vubpcz/status/1384063641037594624
https://twitter.com/vubpcz/status/1384406748505772034
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1848942355255968
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1849676148515922
https://www.instagram.com/p/CN1ytVqgk57/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CN4SmewAWgf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6789822183200854017
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790182103968436224
https://www.bozpprofi.cz/a3f3s
https://www.bozpprofi.cz/a3f3v
https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/327429
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/327429
https://www.facebook.com/CMKOS/posts/4462089593805345
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Obr. 12: Psychosociální rizika (zdroj: VÚBP) 

 

 

Téma – Pracovní stres, seznam informačních cest: 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-
osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-
usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://vubp.cz/pracovni-stres-2-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnancu/ 

https://twitter.com/vubpcz/status/1394558120156930048 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800332216921530368 

https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1870444733105730 

https://www.instagram.com/p/CPAf7A2gL1F/?utm_source=ig_web_copy_link 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9  

https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika  

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/pracovni-stres-2-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/pracovni-stres-2-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://twitter.com/vubpcz/status/1394558120156930048
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6800332216921530368
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1870444733105730
https://www.instagram.com/p/CPAf7A2gL1F/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9
https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika
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https://www.bozpinfo.cz/plakat-pracovni-stres  

https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu  

https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/709-pracovni-stres-2-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-
vsadte-na-zdravi-zamestnancu  

https://www.cmkos.cz/.../pracovni-stres-chcete-li.../327769  

https://www.facebook.com/CMKOS/posts/4551495538198083  

https://www.bozpprofi.cz/a3g4j  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801249017159331840 

https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/2280806285386728  

https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/  

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnanc/327769 

Materiál byl rovněž zveřejněn v periodiku BHP 6/2021. 

 

Obr. 13: Pracovní stres (zdroj: VÚBP) 

 

https://www.bozpinfo.cz/plakat-pracovni-stres
https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/709-pracovni-stres-2-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/709-pracovni-stres-2-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnanc/327769?fbclid=IwAR0rCTLQglFTYRiFj-CMjskH6ApNX_Dlg0z7w0xAk5JsBQEOaKgZKp05nuo
https://www.facebook.com/CMKOS/posts/4551495538198083
https://www.bozpprofi.cz/a3g4j
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801249017159331840
https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/2280806285386728
https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnanc/327769
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnanc/327769
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Téma – Řízení pracovního stresu, seznam informačních cest: 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-
osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-
usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://vubp.cz/rizeni-pracovniho-stresu-3-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-
zdravi-zamestnancu/https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1891804904303046 

https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1891804904303046 

https://twitter.com/vubpcz/status/1404687813610815488 

https://www.instagram.com/p/CQIZNS3gd3f/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6810457160825237504 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9  

https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika 

https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu 

https://www.bozpprofi.cz/a3h1z 

https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/2301236780010345 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6810300081942724608 

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnanc/328008  

https://www.facebook.com/CMKOS/photos/a.209023719111975/4630546060293030/  

https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/  

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnanc/328008 

Materiál byl rovněž zveřejněn v periodiku BHP 7−8/2021. 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/rizeni-pracovniho-stresu-3-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/rizeni-pracovniho-stresu-3-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1891804904303046
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1891804904303046
https://twitter.com/vubpcz/status/1404687813610815488
https://www.instagram.com/p/CQIZNS3gd3f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6810457160825237504
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9
https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika
https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://www.bozpprofi.cz/a3h1z
https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/2301236780010345
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6810300081942724608
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnanc/328008
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnanc/328008
https://www.facebook.com/CMKOS/photos/a.209023719111975/4630546060293030/
https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnanc/328008
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pracovni-stres-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnanc/328008
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Obr. 14: Řízení pracovního stresu (zdroj: VÚBP) 

 

 

Téma – Stres a syndrom vyhoření, seznam informačních cest: 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-
osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-
usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://vubp.cz/stres-a-syndrom-vyhoreni-4-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-
zdravi-zamestnancu/ 

https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1958899447593591 

https://twitter.com/vubpcz/status/1437333058940768262 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843100454960812033 

https://www.instagram.com/p/CTwW6NCgdkx/?utm_source=ig_web_copy_link 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9  

https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/stres-a-syndrom-vyhoreni-4-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/stres-a-syndrom-vyhoreni-4-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1958899447593591
https://twitter.com/vubpcz/status/1437333058940768262
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843100454960812033
https://www.instagram.com/p/CTwW6NCgdkx/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9
https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika
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https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu 

https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/733-stres-a-syndrom-vyhoreni-4-plakat-kampane-
chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu 

https://www.bozpprofi.cz/a3i8y 

https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/859239608103175 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843288074227658752 

https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/  

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/stres-syndrom-vyhoreni-chcete-li-usetrit-vsadte-na-
zdravi-za/328863 

https://www.facebook.com/CMKOS/posts/4911407098873590 

Materiál byl rovněž zveřejněn v periodiku BHP 9/2021. 

 

Obr. 15: Stres a syndrom vyhoření (zdroj: VÚBP)  

 

https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/733-stres-a-syndrom-vyhoreni-4-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/733-stres-a-syndrom-vyhoreni-4-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://www.bozpprofi.cz/a3i8y
https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/859239608103175
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843288074227658752
https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/stres-syndrom-vyhoreni-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-za/328863
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/stres-syndrom-vyhoreni-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-za/328863
https://www.facebook.com/CMKOS/posts/4911407098873590
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Téma – Stres a muskuloskeletální poruchy, seznam informačních cest: 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-
osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-
usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://vubp.cz/dalsi-plakat-z-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1980173205466215 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853244476325007360  

https://www.instagram.com/p/CU4kVPFAHa3/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/738-dalsi-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-
zdravi-zamestnancu 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9  

https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika 

https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu 

https://www.BOZPprofi.cz/a3j5r  

https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/883869105640225 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6855596300667281408/ 

https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/  

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/stres-muskuloskeletalni-poruchy-chcete-li-usetrit-
vsadte-na/329064 

Materiál byl rovněž zveřejněn v periodiku BHP 10/2021. 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/dalsi-plakat-z-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/1980173205466215
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853244476325007360
https://www.instagram.com/p/CU4kVPFAHa3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/738-dalsi-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/738-dalsi-plakat-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9
https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika
https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://www.bozpprofi.cz/a3j5r?fbclid=IwAR0iTZ1vxotr2lqZCXpJNAILeEt5czNM_e7a6MaKeOjS-k-7jmAhse1mzAk
https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/883869105640225
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6855596300667281408/
https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/stres-muskuloskeletalni-poruchy-chcete-li-usetrit-vsadte-na/329064
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/stres-muskuloskeletalni-poruchy-chcete-li-usetrit-vsadte-na/329064
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Obr. 16: Stres a muskuloskeletální poruchy (zdroj: VÚBP) 

 

 

Téma – Podpora duševního zdraví na pracovišti, seznam informačních cest: 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-
osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-
usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/ 

https://vubp.cz/posledni-plakat-ke-kampani-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnancu/ 

https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu  

https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/746-posledni-plakat-podpora-dusevniho-zdravi-na-
pracovisti  

https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/2008415442641991   

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6867437801978265600  

https://www.instagram.com/p/CWdSVBZAIiA/  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9  

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/posledni-plakat-ke-kampani-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/posledni-plakat-ke-kampani-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/746-posledni-plakat-podpora-dusevniho-zdravi-na-pracovisti
https://zsbozp.vubp.cz/9-aktuality/746-posledni-plakat-podpora-dusevniho-zdravi-na-pracovisti
https://www.facebook.com/vubp.cz/posts/2008415442641991
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6867437801978265600
https://www.instagram.com/p/CWdSVBZAIiA/
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=5
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?cat=9
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https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika 

https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu 

https://www.bozpprofi.cz/a3k5k  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6871422403956797441 

https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/917539555606513  

https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/  

https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/dusevni-zdravi-na-pracovisti-chcete-li-usetrit-vsadte-
na-zdr/329397 

https://www.facebook.com/CMKOS/posts/5112836312064000 

Materiál byl zveřejněn v periodiku BHP 11/2021. 

 

Obr. 17: Podpora duševního zdraví na pracovišti (zdroj: VÚBP) 

 

 

https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika
https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://www.bozpprofi.cz/a3k5k
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6871422403956797441
https://www.facebook.com/BOZPprofi/posts/917539555606513
https://amsp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/dusevni-zdravi-na-pracovisti-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdr/329397
https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/dusevni-zdravi-na-pracovisti-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdr/329397
https://www.facebook.com/CMKOS/posts/5112836312064000
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Stránky vubp.cz  

Plakáty kampaně „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“ (https://vubp.cz/ke-
stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-
bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-
zdravi-zamestnancu/) měly 167 zobrazených stránek. 

Aktualita kampaně „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“ 
(https://vubp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/) měla 68 zobrazených 
stránek. 

Portál BOZPinfo.cz  

Úvodní článek obsahující soubory ke stažení (rubrika Knihovna BOZP – Ke stažení – 
Prevence rizik na pracovišti) – Kampaň Psychosociální rizika 
(https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika) měl 1073 zobrazených stránek. 

Další články v rubrice Krátké zprávy – „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“ 
(https://www.bozpinfo.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu) měly 556 
zobrazených stránek. 

ZSBOZP  

Úvodní článek ke kampani se soubory ke stažení, rubrika Prevence rizik 
(https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-
zamestnancu) měl 13 301 zobrazení. 

Banner na hlavní stránce zaznamenal 1 432 kliknutí.  

Český Focal Point pro BOZP  

Rubrika Publikace a zprávy – BOZP časopisy a infomateriály v bloku Prevence rizik na 
pracovišti (http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=1243) – nemá statistiky. 

 

Dále je uveden odraz osvětové a informační kampaně „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví 
zaměstnanců“ na webových stránkách a sociálních sítích VÚBP, a to jak z hlediska počtu 
všech reakcí (dosah, sdílení, lajkování, zájem, zhlédnutí) na sítích Facebook, Instagram, 
Twitter a Linkedin, tak počtu zobrazení a stažení na webech vubp.cz, zsbozp.vubp.cz 
a BOZPinfo.cz. 

https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/ke-stazeni/dalsi-materialy/informacni-a-osvetove-materialy-k-zajisteni-osvety-a-propagace-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/plakaty-kampane-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://vubp.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu/
https://www.bozpinfo.cz/kampan-psychosocialni-rizika
https://www.bozpinfo.cz/chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
https://zsbozp.vubp.cz/prevence-rizik/706-chcete-li-usetrit-vsadte-na-zdravi-zamestnancu
http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=1243
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Tab. 1: Celkový počet všech reakcí na jednotlivých kanálech VÚBP (Zdroj: VÚBP) 

 

Facebook ZSBOZP Vubp.cz Instagram Linkedin Bozpinfo.cz Twitter Celkem 

Psychosociální rizika 1 208 13 301 144 72 197 566 516 16 004 

Pracovní stres 1 232 12 562 83 77 223 369 3 487  14 546 

Řízení pracovního 
stresu 

639 9 262 68 83 236 204 3 185 13 677 

Stres a syndrom 
vyhoření  

1 705 620 99 76 162 275 67 3 004 

Stres 
a muskuloskeletální 
poruchy 

2 515  267 39 75 197 151 81 810 

 Podpora duševního 
zdraví na pracovišti 

3 473 280 23 79 119 98 85 4 132 

Celkem 8 257 36 292 456 462 1134 1663 3 934 52 198 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že celkově byl největší zájem o první tři plakáty, u dalších tří 
došlo již k dramatickému poklesu. Což ale nemůžeme tvrdit u sociální sítě Facebook, tam 
naopak poslední tři plakáty získaly 2−3násobný zájem než první tři plakáty (Tab. 1 a Obr. 
19). 

Celkový počet všech reakcí a zobrazení na webových stránkách a sociálních sítích VÚBP 
byl 52 198, což je oproti loňské kampani téměř 5x více (Tab. 1), z toho:  

 Facebook: 8 257 zobrazení, 

 ZSBOZP: 36 292 zobrazení, 

 BOZPinfo: 1 663 zobrazení, 

 Linkedin: 1 134 zobrazení, 

 VUBP.cz: 456 zobrazení, 

 Twitter: 3 934 zobrazení, 

 Instagram: 462 zobrazení. 

 

V rámci kampaně byl zřízen účet na Pinterestu, kde jsou plakáty shromážděny na 
nástěnce „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“. 

 

https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/1-psychosocialni-rizika.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/2-pracovni-stres.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/3-rizeni-pracovniho-stresu.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/3-rizeni-pracovniho-stresu.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/4-stres-a-syndrom-vyhoreni.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/4-stres-a-syndrom-vyhoreni.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/5-stres-a-muskuloskeletalni-poruchy.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/5-stres-a-muskuloskeletalni-poruchy.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/5-stres-a-muskuloskeletalni-poruchy.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/6-podpora-dusevniho-zdravi-na-pracovisti.pdf
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/kampan-zdravi-zamestnancu/6-podpora-dusevniho-zdravi-na-pracovisti.pdf
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Obr. 18: Nástěnka kampaně „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“ (zdroj: 
Pinterest) 

 

 

Obr. 19: Celkový počet všech reakcí na jednotlivých kanálech VÚBP (zdroj: VÚBP) 

 

 

Tab. 2: Celkový počet všech reakcí na sociální síti Facebook (Zdroj: Facebook VÚBP) 

Plakát Oslovení 
lidé 

To se mi líbí, 
komentáře a 
sdílení 

Kliknutí na 
příspěvek 

Zobrazení 
fotek 

Kliknutí 
na odkaz 

Jiná 
kliknutí 

Celkem  

Psychosociální rizika 
1 090 49 67 33 17 17 1 208 

Pracovní stres 
1 102 30 50 32 3 15 1 232 

Řízení pracovního 
stresu 

561 15 12 7 3 2 639 

Stres a syndrom 
vyhoření 

1 628 52 108 2 65 41 1 705 

Stres 
a muskuloskeletální 
poruchy 

2 338 47 39 14 2 23 2 515 

Podpora duševního 
zdraví na pracovišti 

3 240 76 201 40 11 150 3 473 
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Obr. 20: Celkový počet všech reakcí na sociální síti Facebook (zdroj: VÚBP) 

 

 

Tab. 3: Celkový počet všech reakcí na stránce BOZPprofi.cz (Zdroj: VÚBP) 

BOZPprofi.cz Počet všech reakcí 

Tisková zpráva zahájení kampaně 13 

Psychosiciální rizika 167 

Pracovní stres 63 

Řízení pracovního stresu 40 

Stres a syndrom vyhoření 55 

Stres a muskuloskeletální poruchy 44 

Podpora duševního zdraví 36 

4.3 Odborné články  

V rámci projektu Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné 
a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP 
byly zpracovány odborné články publikované v Časopise výzkumu a aplikací 
v profesionální bezpečnosti (JOSRA), publikovaným Výzkumným ústavem bezpečnosti 
práce, v. v. i. a ve sborníku Mezinárodní odborná konference „Nové trendy v BOZP 
a kvalita života 2019“. Veškeré články jsou bez omezení k dispozici online. 
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Článek   Autor  Synopse  Odkaz  

Budou chytrá řešení i v oblasti 
BOZP? 

Lenka Svobodová, Iveta 
Mlezivová 

Příspěvek předkládá informace 
o jednotlivých aktivitách 
výzkumného projektu, který by 
rád svým výstupem poskytl 
vybraným cílovým skupinám 
právě problematiku BOZP 
v moderní formě. 

Sborník, JOSRA 

 

 

Výsledky výzkumu na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (BOZP) v uplynulých 
dvaceti letech ve Výzkumném 
ústavu bezpečnosti práce, v. v. 
i., a jejich prezentace pomocí 
komunikačních technologií. 

Nechvátal Marek; Senčík 
Josef; Veselá Kateřina 

Tento příspěvek představuje 
přehled informací o výsledcích 
vědy a výzkumu Výzkumného 
ústavu bezpečnosti práce, v. v. 
i., na úseku BOZP za 
posledních dvacet let a 
přibližuje způsoby transferu 
těchto výsledků do praxe 
založené na využití 
informačních a komunikačních 
technologií. 

JOSRA 

 

Youtubeři a jejich preventivní 
působení ve veřejném 
prostoru. Časopis výzkumu 
a aplikací v profesionální 
bezpečnosti 

Viktora Martin; Senčík Josef Článek využívá pozitivních 
názorů vědecké i odborné 
komunity na možnost 
youtuberů působit na 
společnost jako nositelé témat 
prevence, například v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (BOZP), vzdělávání 
nebo primární prevence. 
Metodou analogie autoři 
zkoumají již proběhlé 
preventivní kampaně 
youtuberů a navrhují řešení 
v oblasti BOZP v České 
republice. 

JOSRA 

 

4.4 Podcast Komunikace v oblasti BOZP 

Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu V02-S4 Komunikační technologie 
v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, 
zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. 

Cílem bylo zlepšit odbornou poznatkovou základnu a efektivněji šířit informace o BOZP 
(o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do 
běžné praxe, zejména s využitím nových technologií (internet, tablety, mobilní aplikace, 
portály apod.). 

Účastníky diskuze podcastu byli zástupci odborné veřejnosti Ing. Martin Viktora, Ph.D., 
odborný asistent katedry managementu VŠE Praha, externí poradce Rady Evropy, 
vědecký pracovník VŠE – srovnávací analýzy výzkumů preventivních aktivit veřejného 
i soukromého sektoru, Ing. Petr Polák, MBA, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 
(OZO BOZP) a odborník na oblast BOZP, PO a podnikové ekologie s více než 
patnáctiletou praxí, aktivní propagátor projektového managamentu a Ing. Petr Kadlec, 
DiS., lektor a tvůrce metodik v oblasti primární prevence rizikových jevů na ZŠ a SŠ, 
pedagog volného času. Autor mnoha videí na YouTube i TikTok. 

https://starfos.tacr.cz/cs/result/RIV%2F00025950%3A_____%2F19%3AN0000039
https://www.bozpinfo.cz/josra/budou-chytra-reseni-i-v-oblasti-bozp
https://www.bozpinfo.cz/josra/vysledky-vyzkumu-na-useku-bezpecnosti-ochrany-zdravi-pri-praci-bozp-v-uplynulych-dvaceti
https://www.bozpinfo.cz/josra/youtuberi-jejich-preventivni-pusobeni-ve-verejnem-prostoru
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V rámci podcastu byla diskutována témata související s: 

 bezpečným chováním na pracovišti; 

 rolí managamentu, OZO BOZP a zaměstnanců při komunikaci rizik; 

 formou komunikace s využitím humoru; 

 nastupující pracovní generací; 

 influencery a jejich rolí při formování přístupů veřejnosti k BOZP. 

4.5 Aktualizace Národního akčního programu BOZP pro období 2021–2022 

Na základě řešení projektu Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci 
v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, 
mikropodniky a MSP ve spolupráci s MPSV došlo k úpravě v prioritní oblasti Vzdělávání, 
osvěta a propagace v oblasti BOZP a zařazení nového opatření - Prověřit možnosti 
efektivního využití nových technologií v komunikaci o BOZP a navrhnout klíč pro výběr 
témat týkajících se BOZP v závislosti na volbě komunikačního kanálu a cílové skupiny.  

Efektivní popularizace BOZP je jedním z doposud obtížně realizovaných úkolů. Z těchto 
důvodů je potřeba hledat cesty, jak oslovit co nejširší okruh cílových skupin. Navrhovaný 
klíč může dopomoci ke zvýšení kultury BOZP a tím ke snížení (pracovní) úrazovosti 
a nemocnosti související s prací. 

Termín byl stanoven na 31. prosince 2022. 

Plné znění Národního akčního programu BOZP pro období 2021–2022 je k náhledu na 
stránkách www.ceskyfocalpoint.cz. 

4.6 Workshop 

V červnu 2021 se uskutečnil odborný workshop výzkumnému projektu k tématu 
komunikačních technologií, osvěty v BOZP, jejího šíření a propagace v praxi. Program 
workshopu byl určen pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance, především však pro 
živnostníky, mikropodniky a MSP. 

Mgr. et Mgr. Josef Senčík představil projekt Komunikační technologie v BOZP o rizicích, 
prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro 
živnostníky, mikropodniky a MSP včetně cílů a zaměření projektu, výstupů projektu 
a dalších výsledků. 

Na workshopu vystoupila Mgr. Pavlína Sedláčková s presentací, kde představila činnosti 
zaměřené na vytvoření a udržení vhodného komunikačního přístupu pro šíření informací 
v BOZP, jejich šíření pomocí moderních komunikačních technologií a jejich další 
propagace v médiích se zaměřením na zaměstnavatele a jejich zaměstnance.  

V druhé polovině Mgr. et Mgr. Josef Senčík vedl řízenou diskusi k problematice možností 
využití komunikačních technologií k šíření osvětových a informačních materiálů včetně 
praktických zkušeností a řešení problémů. 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/
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5 Shrnutí výsledků 

V následující tabulce je uveden souhrn všech výsledků, které vznikly při řešení projektu 
Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní 
formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP.  

VÝSLEDKY 

UKONČENÉ VÝSLEDKY V ROCE 2019 Popis Termín 

W - workshop Odborný workshop k dané 
problematice 

Workshop výzkumnému projektu k tématu 
komunikačních technologií, osvěty v BOZP, jejího 
šíření a propagace. 

červen 2021 

D – příspěvek ve 
sborníku 

BUDOU CHYTRÁ ŘEŠENÍ  
I V OBLASTI BOZP? Příspěvek předkládá informace o jednotlivých 

aktivitách výzkumného projektu, který by rád svým 
výstupem poskytl vybraným cílovým skupinám 
právě problematiku BOZP v moderní formě. 

listopad 2019 

UKONČENÉ VÝSLEDKY V ROCE 2020   

Jost – přehledový 
článek 
 

Výsledky výzkumu na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP) v uplynulých 
dvaceti letech ve Výzkumném 
ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., 
a jejich prezentace pomocí 
komunikačních technologií 

Článek informuje o výsledcích výzkumu s cílem 
poskytnout odborné veřejnosti další informační 
zdroje. Zveřejněné informace bude možné využít 
v rámci zajištění BOZP na pracovištích 
zaměstnavatelů napříč obory. 

květen 2021 
 

UKONČENÉ VÝSLEDKY V ROCE 2021   

Vsouhrn – souhrnná 
výzkumná zpráva 
 

Souhrnná výzkumná zpráva 
projektu Komunikační 
technologie v BOZP o rizicích, 
prevenci v aktuální, adresné 
a atraktivní formě pro konečné 
uživatele, zejména pro 
živnostníky, mikropodniky a MSP 

Získané výstupy budou využity v podkladových 
a metodických materiálech v dané problematice, 
pro úpravu, doplnění související legislativy, pro 
preventivní a osvětové akce v rámci ČR. 

prosinec 2021 
 

A – audiovizuální 
tvorba 

Podcast Komunikace v oblasti 
BOZP 

Podcast byl vytvořen pro potřeby odborné 
veřejnosti s tím, že zde jsou prezentovány 
a diskutovány možnosti osvěty a poskytování 
informací z oblasti BOZP s cílem efektivnějšího 
předávání informací ohledně bezpečnosti nejen 
v oblasti BOZP, ale i v rámci celoživotního 
vzdělávání ať již formálního či neformálního. 

listopad 2021 

O – výsledek typu 
ostatní 

Informační a osvětové kampaně Návrh informační a osvětové kampaně se zaměří 
především na propagaci výsledků výzkumu s cílem 
zpřístupnit realizované výsledky odborné 
veřejnosti, která jich následně může využít v rámci 
své praxe. Uvedené činnosti si kladou za cíl 
připravit zároveň podklad pro rozšíření 
terminologického slovníku BOZP. 

prosinec 2021 
 

Hkonc - výsledky 
promítnuté do 
schválených 
strategických a 
koncepčních 
dokumentů orgánů 
státní nebo veřejné 
správy 

Aktualizace Národního akčního 
programu BOZP pro období  
2021–2022 

Aktualizace Národního akčního programu BOZP 
pro období 2021–2022: doplnit část Základní 
priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace 
v oblasti BOZP o nové prioritní opatření - prověřit 
možnosti efektivního využití nových technologií 
v komunikaci o BOZP a navrhnout klíč pro výběr 
témat týkajících se BOZP v závislosti na volbě 
komunikačního kanálu a cílové skupiny. 

čekání na 
schválení 
Národního 
akčního 
programu 
BOZP 

Jost – přehledový 
článek v odborném 
periodiku 

Youtubeři a jejich preventivní 
působení ve veřejném prostoru 

Článek Youtubers slouží k informování odborné 
i laické veřejnosti o možnostech osvěty oblasti 
BOZP skrze nové komunikační kanály. Článek 
bude v online verzi uveřejněn v časopise JOSRA. 

listopad 2021 
 

UKONČENÝ HLAVNÍ VÝSLEDEK     

2021: Vsouhrn – 
souhrnná výzkumná 
zpráva 
 

Souhrnná výzkumná zpráva 
projektu Komunikační 
technologie v BOZP o rizicích, 
prevenci v aktuální, adresné a 
atraktivní formě pro konečné 
uživatele, zejména pro 
živnostníky, mikropodniky a MSP 

Získané výstupy budou využity v podkladových 
a metodických materiálech v dané problematice, 
pro úpravu, doplnění související legislativy, pro 
preventivní a osvětové akce v rámci ČR. 

prosinec 2021 
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6 Závěr 

Volný prostor ve sféře sociálních sítí, mobilních aplikací a obecně stále nevyužité 
možnosti nových technologií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků poskytuje 
nové příležitosti pro poskytování základních, srozumitelných a zajímavých informací 
o BOZP, které jsou výstupem výzkumného projektu řešeného týmem VÚBP ve spolupráci 
s odborníky z praxe. Implementace ICT technologií pro lepší zdraví a pracovní podmínky 
je podporována renomovanými evropskými i mezinárodními organizacemi, které rovněž 
zmiňují velký potenciál a snadnou dostupnost, a to širokému spektru osob. Inovativní 
přístupy aplikované v praxi zaměřené na podporu zdraví a bezpečné chování tak mohou 
být přínosem nejen pro samotné uživatele, ale rovněž ve svém důsledku i pro podniky 
a celou společnost. 

Rešerše odborné literatury naznačuje, že se youtubeři stávají v posledním desetiletí ve 
světě nositeli nejen zábavy, ale i významných celospolečenských témat s preventivním 
a vzdělávacím obsahem. Díky svému obrovskému mediálnímu vlivu především na 
mladou generaci se mohou stát i v České republice influencery v oblasti BOZP. Důležité 
je zvolení vhodných zástupců ze skupiny youtuberů pro vytvoření jednotlivých mediálních 
kampaní. Takto koncipovaná YouTube videa s tematikou prevence BOZP mohou mít 
značný dosah a vliv na myšlení i jednání skupin, které tematiku BOZP dosud 
nepovažovaly za důležitou nebo ji podvědomě ignorovaly. 

Cílem všech publikačních, informačních a komunikačních kampaní VÚBP je poskytnout 
koncovým uživatelům komplexní informace z oblasti vědy a výzkumu v BOZP. Snahou je 
reagovat na nové informační trendy, zkvalitňovat nejen obsahovou, ale i vizuální, 
uživatelskou a inovativní stránku vědy, výzkumu a inovací a usnadnit transformaci 
poznatků do praxe. 
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https://www.napofilm.net/en/napos-films/films
https://www.youtube.com/watch?v=6xWOuUvQtgs
https://www.youtube.com/watch?v=vixcCuUC0WY&list=PLXpIM6oR-BL1DtPUDyoyvzE0Q41KNQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=vixcCuUC0WY&list=PLXpIM6oR-BL1DtPUDyoyvzE0Q41KNQ8g
https://www.youtube.com/watch?v=2N7fOYZYx2g&list=PLXpIM6oR-QBL1DtPUDyoyvzE0Q41KNQ8g&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2N7fOYZYx2g&list=PLXpIM6oR-QBL1DtPUDyoyvzE0Q41KNQ8g&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FIr2t56KeXI
https://www.youtube.com/watch?v=IWBQwgQbotk
https://www.ohscanada.com/podcasts/
https://vubp.cz/category/podcasty/
https://www.sawuh.cz/
https://www.sawuh.cz/tipy-na-filmy/
https://elektrika.tv/
https://elektrika.info/

