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Workshop k projektu 

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

23. 6. 2021 

 

PROGRAM 

 

9:00 – 9:30 Registrace účastníků 

9:30 – 9:45 Úvodní slovo a představení projektu 

přednášející Mgr. et Mgr. Josef Senčík 

9:45 – 10:45 Prezentace – Osvěta v BOZP, její šíření a propagace 

přednášející Mgr. Pavlína Sedláčková 

10:45 – 11:00 Přestávka 

11:00 – 12:00 Řízená diskuse k problematice možností využití 
komunikačních technologií k šíření osvětových a informačních 
materiálů 

moderující Mgr. et Mgr. Josef Senčík 

12:00 – 12:30 Shrnutí a závěr 
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Zápis 

 

Termín: 
23. 6. 2021, 9:00 – 12:30 
 
Místo konání: 
VÚBP, v. v. i., místnost č. 421(zasedací místnost) 
 
Cílová skupina: 
Zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, především živnostníci, mikropodniky a MSP. 
 
Program workshopu:  
1. Úvodní slovo a představení projektu 
(Mgr. et Mgr. Josef Senčík) 
2. Prezentace – Osvěta v BOZP, její šíření a propagace 
(Mgr. Pavlína Sedláčková) 

3. Řízená diskuse k problematice možností využití komunikačních technologií k šíření 
osvětových a informačních materiálů  

(Mgr. et Mgr. Josef Senčík) 

4. Shrnutí a závěr 
(Mgr. et Mgr. Josef Senčík) 
 
 
 
 
 
 
Dne 23. 6. 2021 vypracoval: 
 
 
.................................................. 
Josef Senčík 



OSVĚTA V BOZP, JEJÍ ŠÍŘENÍ A PROPAGACE

WORKSHOP K PROJEKTU KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP O RIZICÍCH, 

PREVENCI V AKTUÁLNÍ, ADRESNÉ A ATRAKTIVNÍ FORMĚ PRO KONEČNÉ

UŽIVATELE, ZEJMÉNA PRO ŽIVNOSTNÍKY, MIKROPODNIKY A MSP
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VÚBP, V. V. I.,  23. 6. 2021



Úvod

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP
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• V současné době, která je charakteristická nejistotou z budoucího
vývoje ve společnosti, je zapotřebí k podpoře dalšího nastartování
ekonomického růstu v ČR hledat oblasti a nástroje, které by pomohly
zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům toto krizové období
překonat.

• Osvěta a mediální kampaně mohou výrazně ulehčit zaměstnavatelům
jejich boj proti negativním důsledkům krizí a současně napomoci k
ochraně zdraví jejich zaměstnanců.



Vliv osvěty

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP
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• Ochrana zdraví zaměstnanců.

• Motivace.

• Nižší nemocnost a úrazovost.

• Menší fluktuace.

• Pozitivní vliv na hospodářské výsledky firmy.



Možnosti zaměstnavatelů pro šíření osvěty

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP
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• Školení, přednáška, workshop.

• Tištěné materiály (plakáty, letáky apod.)

• Elektronické nástroje:

• e-mail,

• webové stránky a portály,

• videa, audiospoty, videospoty, podcasty,

• virtuální realita.



Využití komunikačních technologií pro šíření osvěty

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP
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• Rádio, televize.

• Webové stránky, fóra a portály.

• Sociální sítě:

• Facebook, Twitter, Instagram, TikTok apod.

• Youtube – vliv tzv. youtuberů.



„Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“

6

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP

• 19. dubna 2021 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod
názvem „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“.

• Kampaň vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., záštitu
převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s
Českomoravskou konfederací odborových svazů.

• Mediálními partnery jsou Wolters Kluwer ČR, a. s., BOZPprofi.cz a
BOZPinfo.cz.

• Cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich
zaměstnanců.



„Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP
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• Vytvořeno 6 osvětových plakátů na vybraná témata:

• psychosociální rizika,

• pracovní stres,

• řízení pracovního stresu,

• stres a syndrom vyhoření,

• stres a muskuloskeletální poruchy,

• podpora duševního zdraví na pracovišti.

• Postupně zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích 
VÚBP a partnerů kampaně.



Propagace a šíření osvětových plakátů

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP
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• Dosud zveřejněny první 3 plakáty:

• psychosociální rizika – duben 2021

• pracovní stres – květen 2021

• řízení pracovního stresu – červen 2021

• Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin.

• https://vubp.cz, www.ceskyfocalpoint.cz, www.bozpinfo.cz, 
https://zsbozp.vubp.cz, www.bozpprofi.cz, https://amsp.cz, 
www.cmkos.cz

• Časopis BHP.

https://vubp.cz/
http://www.ceskyfocalpoint.cz/
http://www.bozpinfo.cz/
https://zsbozp.vubp.cz/
http://www.bozpprofi.cz/
https://amsp.cz/
http://www.cmkos.cz/
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Závěr

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V BOZP

• Osvěta v BOZP má pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců, jejich pracovní 
výkony.

• Pozitivní ekonomický dopad na celou firmu/zaměstnavatele.

• Je potřeba se věnovat fyzickému i psychickému zdraví zaměstnanců.

• Kampaň „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“ je zaměřená 
na stres a psychosociální rizika (aktuální a důležité téma nejen v době 
pandemie).
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PROSTOR K DISKUZI

Mgr. Pavlína Sedláčková
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