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ÚVOD 

Výstup projektu Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva je dokumentem, který 

předkládá komplexní přehledový materiál řešené problematiky s popisem postupu 

realizovaného projektu. Zpráva obsahuje podrobnou informaci o projektu, jeho 

výstupech, dílčích analytických studiích, o podkladech pro podporu řešení 

problematiky BOZP ve vazbě na datové zdroje. Zahrnut je popis dalších zpracovaných 

výstupů – webová aplikace, workshop, odborné články, metodika, informační model, 

kde jsou mimo jiné zmíněny navržené postupy a podněty pro možnou budoucí 

aktualizaci připravené webové aplikace. 

CÍL = ZPRACOVAT NÁVRH MODELU PRO SBĚR A MONITOROVÁNÍ 

RELEVANTNÍCH DAT VZTAHUJÍCÍCH SE K BOZP 

Projekt Statistiky BOZP, který byl realizován v časovém období leden 2018 až prosinec 

2020, měl za cíl pomocí navržených dílčích etap a výzkumných aktivit zpracovat návrh 

modelu pro sběr a monitorování relevantních dat vztahujících se k BOZP. Potřeba 

naplňovat takovéto cíle vyplývá ze Strategického rámce EU pro ochranu zdraví 

a bezpečnosti při práci na období na období 2014–20201 se závazkem pro jednotlivé 

členské země trvale zlepšovat pracovní podmínky, snížit počet pracovních úrazů v EU 

a zároveň zlepšit konkurenceschopnost a produktivitu evropských firem, zejména 

malých podniků, a snížit náklady pro systémy sociálního zabezpečení. K řešení jedné 

z hlavních výzev jmenovaného Strategického rámce, kterou je zdokonalení prevence 

onemocnění spojených s výkonem povolání a související se stávajícími i novými riziky, 

mají přispět právě lepší statistické údaje. Opatření poukazuje na potřebu zdokonalovat 

shromažďování statistických údajů pro získávání lepších důkazů a pro vývoj nových 

a sofistikovanějších nástrojů monitorování a vyhodnocování. 

 

 
1 http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_com_2014_332_cs_acte_f.pdf  

https://www.vubp.cz/
http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/syst_com_2014_332_cs_acte_f.pdf
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Vybraná opatření Strategického rámce se vztahem k BOZP, která je třeba zvažovat 

a realizovat: 

✓ Další konsolidace vnitrostátních strategií v oblasti zdraví a bezpečnosti, např. 

koordinací politik a prostřednictvím vzájemného učení. 

✓ Poskytování praktické podpory malým podnikům a mikropodnikům, aby mohly 

lépe splňovat zdravotní a bezpečnostní předpisy. Podniky by mohly využívat 

odborné podpory a praktických nástrojů, jako je interaktivní online nástroj pro 

posuzování rizik (OiRA – internetová platforma poskytující nástroje pro 

odvětvové posuzování rizik). 

✓ Lepší prosazování předpisů členskými státy, například pomocí hodnocení 

fungování vnitrostátních inspektorátů práce. 

✓ Ve vhodných případech zjednodušování stávajících právních předpisů 

v zájmu odstranění zbytečné administrativní zátěže, přičemž musí zůstat 

zachována vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

✓ Řešení problému stárnoucí pracovní síly v Evropě a zlepšení prevence 

onemocnění spojených s výkonem povolání odstraněním stávajících a nových 

rizik, jež přinášejí nanomateriály, ekologické technologie a biotechnologie. 

✓ Lepší shromažďování statistických údajů, tak aby byly získávány lepší důkazy, 

a vývoj nástrojů pro monitorování. 

✓ Lepší mezinárodní spolupráce a koordinace úsilí a řešení otázek BOZP 

s mezinárodními organizacemi. 

 

Stanovený cíl a opatření zaměřené na informační základnu se jednoznačně dotýkají 

i dalších uvedených cílů. Rok 2020, který přinesl všem zemím, ČR nevyjímaje, 

neobyčejnou výzvou v podobě pandemie nového koronaviru, doložil význam datových 

podkladů, rychlých statistických analýz, modelů pro vyhodnocování a predikce 

a nastavení odpovídajících opatření s co nejmenšími dopady na životy a zdraví 

jednotlivců. I přes prozatím stále trvající celosvětově neradostnou situaci je třeba 

pohledu do budoucnosti, ponaučit se a promítnout tyto zkušenosti do nových 

rozhodnutí, strategií a spoluprací.  

Obecně lze shrnout, že pro stanovení strategických rozhodnutí na základě důkazů je 

důležité shromažďovat spolehlivé a včasné statistické údaje. V problematice 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nemocech z povolání se jedná například 

o evidenci expozice rizikům na pracovišti, onemocnění související s prací, úrazovosti 

v jednotlivých odvětvích a profesích. Své místo má pak následná analýza nákladů 

a přínosů v oblasti BOZP. Zkušenosti z praxe a z jednotlivých zemí ukazují, že existují 

problémy s evidencí a vykazováním těchto dat. Obtížné je srovnávat výsledky v oblasti 

BOZP v různých členských státech a tím pádem možností vyvodit vhodné závěry. 

Odborníci na statistiku napříč obory i zeměmi by měli spolupracovat a důrazněji 

usilovat o lepší shromažďování údajů a vypracování společných přístupů. 

 

https://www.vubp.cz/
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O PROJEKTU 

Projekt byl realizován během tříletého období plněním jednotlivých dílčích výzkumných 

aktivit, které vedly ke zpracování požadovaných výsledků projektu dle daného 

harmonogramu. Situace kolem pandemie koronaviru v roce 2020 nijak významně 

nenarušila průběh a realizaci projektu. Menší komplikace nastaly pouze v souvislosti 

s plánovanými osobními jednáními se zástupci institucí, které byly vybrány pro užší 

spolupráci pro poskytování datových zdrojů. Povedlo se téměř všechna jednání 

přenést do online prostředí stejně jako plánovaný workshop. Osobní návštěva se 

zástupci Státního úřadu inspekce práce v Opavě, kde bylo záměrem seznámit se 

v praxi s provozem informačního systému pro sběr a evidenci dat o pracovních 

úrazech, žel nebylo možné zrealizovat. S ohledem na některá zjištění související 

s implementací dat IS SÚIP do modelu a webového portálu by v budoucnu bylo velice 

přínosné setkání uskutečnit a spolupráci k nové možnosti předávání dat dořešit. 

S podporou poskytovatele finanční podpory MPSV lze pak do budoucna uvažovat 

o dalším rozšiřování datových zdrojů, které se prokázaly jako relevantní, avšak nebylo 

již možné je detailně zapracovat s ohledem na časový harmonogram projektu 

a časovou náročnost přípravy datového zdroje do formátu vhodného pro implementaci 

do webové aplikace. 

Období řešení: leden 2018 až prosinec 2020 

Harmonogram a realizované dílčí výzkumné aktivity: 

✓ VA6_1: Sběr relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů – 

v průběhu prvního roku byla tato etapa zahájena monitoringem a sběrem 

relevantních informací z domácích a zahraničních zdrojů, které prokázaly vztah 

k problematice BOZP, popř. k obecnější rovině prezentování statistik a dat, 

obsáhlý materiál, který byl zpracován jako prvotní přehled se i v závěru projektu 

prokazuje jako vhodný zdroj nových dat či inspirací a je zařazen jak samostatná 

příloha č. 1 této souhrnné zprávy. Termín realizace výzkumné aktivity: 1/2018 

do 9/2018. 

 

✓ VA6_2: Analýza dostupných dat a informačních podkladů – obsahem byla 

práce s vybranými dostupnými daty ve vhodném formátu (dostupnost ve 

formátu open data se ukázala jako nedostatečná, zvoleny proto byly registry 

a informační systémy pracovní neschopnosti a invalidity ČSSZ a ÚZIS 

s možností žádat pomocí příslušných oficiálních formulářů o roční agregovaná 

data, data budou poskytnuty zdarma s využitím Zákona č. 106/1999 Sb., Zákon 

o svobodném přístupu k informacím), zpracování analýzy datové a informační 

základny týkající se BOZP, pracovních podmínek a kvality pracovního života. 

Termín realizace výzkumné aktivity: 09/2018 do 03/2019. 

 

✓ VA6_3: Příprava a tvorba návrhu informačního modelu v dané problematice 

– v návaznosti na první dvě etapy byl navržen informační model pro sběr 

https://www.vubp.cz/
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a monitorování relevantních dat vztahujících se k problematice BOZP. Byla 

vybrána vhodná data, která lze implementovat jako zdroje dat do statistického 

systému BOZP zajišťovaného VÚBP, v.v.i. Pro návrh modelu byl na základě 

konzultací s odborníky na datovou analýzu zvolen analytický software PS 

Clementine a PS IMAGO PRO. PS Clementine PRO je software určený pro 

dataminingové analýzy, přípravu dat a správu výstupů. Podporuje celý 

datamingový proces od přípravy dat přes modelování až po aplikaci modelů 

v praxi. Nabízí také správu celého procesu včetně přehledného zobrazování 

všech výstupů procesu, a to v uživatelsky orientovaném, intuitivním grafickém 

rozhraní. Nástroje pro přípravu dat umožňují uživateli zapojit opravdu veškerá 

nasbíraná data, což zajišťuje komplexnější a tím i přínosnější výsledky analýz. 

Jak v průběhu řešení projektu, tak pro budoucí fungování a zajištění aktuálnosti 

je vyžadována úzká spolupráce s širokým týmem odborníků (SÚIP, ÚZIS, 

ČSSZ a další, analytiky, IT specialisty). Termín realizace výzkumné aktivity: 

11/2018 do 02/2020 

 

✓ VA6_4: Vytvoření webové aplikace v dané problematice – nový webový portál 

dostupný uživatelům na adrese http://statistikybozp.vubp.cz (výsledek typu O) 

je zcela novým zdrojem dat k oblasti BOZP. Aplikace vychází z informačního 

modelu pro sběr a monitorování relevantních dat k BOZP. Pilotní testování 

a ověření navržených funkcionalit a grafického pojetí bylo podkladem pro 

následné úpravy a rozšíření aplikace. Původně zamýšlená pouze analytická 

část, kde si uživatel může definovat vlastní výběry a kombinace dat (vždy 

v rámci daného datového zdroje) a tyto následně zobrazovat v grafech, byla 

rozšířena o druhou možnost webu, kterou jsou již připravené (zpracované) 

analýzy a statistiky. Tyto analýzy jsou připraveny odborníky v datové analýze 

a pohled na vybrané datové zdroje je tak profesionální a obohacený 

o specifické, někdy i méně obvyklé grafické výstupy. Analytická část webu byla 

postupně doplněna možností exportu grafických výstupů do různých formátů, 

výběru formátu zobrazovaných grafů, minimalizace a smazání grafických 

výsledků. Množství poskytnutých kombinací vlastních analýz se na závěr 

ukázalo přece jen dosti široké, proto byla pro uživatele, kteří nemají takové 

zkušenosti s podobnými webovými nástroji, připravena a nahrána video 

nápověda.  

 

https://www.vubp.cz/
http://statistikybozp.vubp.cz/


Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

 

STRANA 7 (CELKEM 33) 

I přes nevelký časový fond na tvorbu aplikace byla vytvořena zajímavá 

informační základna o BOZP, která byla již kladně hodnocena na online 

workshopu. Výsledek bude volně dostupný pro osvětovou a preventivní činnost 

zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, odborníků v oblasti 

BOZP a dalších zájemců o tuto problematiku. Možnost aktualizovat a rozšiřovat 

datové zdroje nabízí velký informační potenciál a bude záviset na možnostech 

a ochotě tento nástroj nadále finančně podporovat. Popis přípravy a technických 

parametrů aplikace jsou zpracovány v samostatném výstupu projektu. Termín 

realizace výzkumné aktivity: 2/2020 do 12/2020 

 

✓ VA6_5: Vytvoření metodiky průběžné aktualizace vytvořené jedinečné 

webové aplikace – předložená metodika (samostatný výstup O projektu 

předložený v upravené verzi jako Hneleg) je dokumentem pro potřeby orgánů 

státní správy s cílem sjednotit a zachovat aktuálnost datových podkladů 

v oblasti BOZP, které by měly přispět k preventivním opatřením v rámci snížení 

pracovních úrazů. Metodika obsahuje popisnou analýzu údajů spadající pod 

činnost BOZP. Portál ze své podstaty musí vycházet z dat relevantních pro 

danou oblast a předpokládá rozsáhlou úpravu zdrojových dat od různých 

poskytovatelů v rozličných formátech a kvalitě. Dokument popisuje analýzy 

aktuálně založené na datech ze čtyř oblastí: 

– pracovní úrazy, 

– invalidita, 

– dočasná pracovní neschopnost (agregované hodnoty), 

– pracovní neschopnost (individuální případy). 

 

Metodika poskytuje popis zdrojových dat a jejich nutné úpravy, pro které jsou 

v souvislosti s použitým informačním modelem použity nástroje MS Excel, IBM 

SPSS Modeler a IBM SPSS Statistics. Termín realizace výzkumné aktivity: 

9/2020 do 12/2020 

 

✓ VA6_6: Příprava a kompletace celého výsledku typu Vsouhrn s přílohami - 

souhrnná výzkumná zpráva s přílohami (tento dokument), jejíž součástí je 

celkový přehled o řešení projektu, informace o provedených analýzách, 

dostupných datových zdrojích, o východiscích problematiky BOZP, statistických 

základech, výběr podpůrných strategických dokumentů a popis informačního 

modelu. Termín realizace výzkumné aktivity: 8/2020 do 12/2020 

 

✓ VA6_7: Příprava a realizace odborného workshopu k dané problematice – 

workshop byl s ohledem na platná opatření související s covid-19 naplánován 

v online prostředí Microsoft Teams a konal se 22. 10. 2020. Pozváni byli 

zástupci spolupracujících institucí (SÚIP, ČSSZ, ÚZIS) a dále zástupci rezortu, 

https://www.vubp.cz/
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Rady vlády pro BOZP, svazů zaměstnavatelů, odborových organizací a další., 

Proběhlo představení projektu, prezentace jak samotného projektu, jeho cílů, 

práce s datovými zdroji, tak praktické ukázky nové webové aplikace. 

Z workshopu je pořízen záznam a je součástí výstupu projektu. Termín 

realizace výzkumné aktivity: 6/2020 do 10/2020 

 

✓ VA6_8: Příprava a publikování odborného článku k dané problematice –byl 

příspěvek pod názvem „Nové přístupy pro zlepšování informační základny 

o BOZP“ byl s využitím průběžně získaných a zpracovaných informací, statistik 

a analýz připraven v průběhu třetího čtvrtletí roku 2019 a publikován ve sborníku 

speciálu časopisu Journal of Safety Research and Applications (JOSRA) při 

příležitosti konání mezinárodní odborné konference Nové trendy v BOZP 

a kvalita pracovního života 2019. Na této konferenci, která se konala pod 

záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, si Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce, v. v. i., připomněl 65 let od svého vzniku a Státní úřad inspekce práce 50 

let od vzniku státního odborného dozoru nad bezpečností práce v České 

republice. Online dostupné: https://www.bozpinfo.cz/josra/nove-pristupy-pro-

zlepsovani-informacni-zakladny-o-bozp Termín realizace výzkumné aktivity: 

6/2019 do 12/2019 

    

 

✓ VA6_9: Příprava a publikování článku ve sborníku k dané problematice - 

článek (výsledek typu D) byl v souladu s harmonogramem a výstupy připraven 

pro publikování ve sborníku v rámci mezinárodní odborné konference 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kterou každoročně pořádá Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. Sborník je v elektronické podobě 

http://www.spbi.cz/index.php?id_document=11295 volně dostupný a článek 

v něm byl publikován pod názvem Data o BOZP - předpoklad pro digitální 

budoucnost. Příspěvek mapuje danou problematiku a klade důraz na 

publikování a využívání dat o BOZP z různých datových zdrojů pro lepší 

https://www.vubp.cz/
https://www.bozpinfo.cz/josra/nove-pristupy-pro-zlepsovani-informacni-zakladny-o-bozp
https://www.bozpinfo.cz/josra/nove-pristupy-pro-zlepsovani-informacni-zakladny-o-bozp
http://www.spbi.cz/index.php?id_document=11295
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souhrnný pohled na celou problematiku a dále využívání nových technologií pro 

jejich analýzu. Termín realizace výzkumné aktivity: 6/2020 do 12/2020 

  

 

Deklarované výstupy 

Splněním jednotlivých dílčích etap a výzkumných aktivit výše uvedených bylo rovněž 

dosaženo všech plánovaných výstupů/výsledků, kterými jsou: 

✓ SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA: (druh výsledku: Vsouhrn, T: 12/2020) 

✓ ODBORNÝ WORKSHOP: (druh výsledku: W, T: 10/2020) 

✓ PODPŮRNÁ METODIKA aktualizace webové aplikace (druh výsledku: 

O/Hneleg, T: 12/2020) 

✓ ODBORNÝ ČLÁNEK: (druh výsledku: J, T: 12/2019) 

✓ ODBORNÝ ČLÁNEK VE SBORNÍKU: (druh výsledku: D, T: 12/2020) 

✓ WEBOVÁ APLIKACE: (druh výsledku: O, T: 12/2020) 

 

Průběžné roční výstupy a prezentace 

V průběhu řešení projektu byly zpracovány a odevzdány tyto dílčí (popř. finální) 

dokumenty a přílohy: 

2018 

• Průběžná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 

Příloha 1: Přehled domácích a zahraničních zdrojů se zaměřením na 
problematiku přístupů pro tvorbu statistik a informačních základen v oblasti 
BOZP 
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2019 

• Průběžná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za 1. pololetí roku 
2019 

• Průběžná zpráva o plnění projektu 3Q 

• Průběžná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 

Příloha 1: Odborný článek (výsledek typu J) 

Příloha 2: Vsouhrn – průběžný podkladový materiál 

• Prezentace v rámci kontrolního dne projektů institucionální podpory 

• Prezentace při příležitosti konání mezinárodní odborné konference Nové 
trendy v BOZP a kvalita pracovního života 2019 

 

2020 

• Prezentace v rámci kontrolního dne projektů institucionální podpory (15. 4.) 

• Průběžná zpráva o plnění projektu 1-8 2020 

• Závěrečná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2020 

• Souhrnná výzkumná zpráva (výsledek typu Vsouhrn) 

Příloha 1: Přehled domácích a zahraničních zdrojů se zaměřením na 
problematiku přístupů pro tvorbu statistik a informačních základen v oblasti 
BOZP 

 

• Odborný článek (výsledek typu J) 

• Odborný článek (výsledek typu D) 

• Podpůrná metodika (výsledek typu O/Hneleg) 

• Webová aplikace (výsledek typu O) 
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BOZP A DATOVÉ ZDROJE – INFORMAČNÍ MODEL 

Sběr a aktualizace vybraných statistických údajů, které jsou vhodné k využití při 

rozhodovacích procesech a tvorbě strategických dokumentů. Aktualizace těchto 

dostupných statistických údajů, informací, propočtů a kvalifikovaných odhadů je 

žádoucí pro porozumění celé šíře problematiky sociálně ekonomických důsledků, 

zejména snížení pracovní úrazovosti a nemocí z povolání a následného optimálního 

cílení prevence v oblasti BOZP. Systém monitorování této oblasti je důležitý pro možné 

nastavení alokace zdrojů a účinnou prevenci rizik při pracovních činnostech. Výsledek 

může zdůraznit potřebu dokumentovat ekonomické aspekty BOZP, odhady výdajů, 

nákladů a možných ztrát. 

Projekt řešil velmi specifickou oblast, která se svými činnostmi týkala primárně 

analytické práce s daty. Datové sady od vybraných poskytovatelů těchto zdrojů a jejich 

úpravy jsou navíc prováděny ve specializovaném sw IBM SPSS Modeler. Průběžné 

činnosti vedoucí k deklarovanému výstupu a rovněž i samotný informační model lze 

slovně velmi obtížně popisovat.  

Výsledek projektu – informační model – je uložen pouze v elektronické verzi ve 

speciálním výstupním formátu software IBM SPSS Modeler, který umožňuje pomocí 

tak zvaných streamů (datových toků a operací s nimi – např. slučování polí, 

rekategorizace proměnných, spojování proměnných) uchovat všechny potřebné 

informace pro opakované použití vybraných vstupních datových zdrojů. Přidávání 

nových datových sad, v případě dodržení formátu tohoto zdroje (vstupujícího souboru), 

je s využitím tohoto modelu velmi komfortní způsob práce s daty.  

 

S pomocí výše popsaného informačního modelu byla zpracována tato data uvedena 

je také instituce a periodicita aktualizace): 

✓ Státní úřad inspekce práce, Český báňský úřad - Pracovní úrazy - rok 

✓ Česká správa sociálního zabezpečení - Dočasná pracovní neschopnost - rok 

✓ Česká správa sociálního zabezpečení - Případy invalidity - rok 

✓ Ústav zdravotnických informací a statistiky - Registr pracovní neschopnosti - 

rok 

✓ Český statistický úřad - Počty obyvatel a pracovníků -rok 
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Následující obrázky nastiňují základní princip práce v software IBM SPSS Modeler pro 

tvorbu modelu. 
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STATISTIKA 

Rekapitulace základních statistických pojmů, východiska 

Statistický soubor a statistická jednotka.  

Zkoumání hromadných jevů předpokládá definování – z hlediska účelu zkoumání – 

vymezené množiny objektů, prvků zkoumání neboli statistického souboru (soubor 

podniků, soubor obyvatelstva, soubor událostí apod.). Jednotlivé objekty, prvky 

statistického souboru, označujeme jako statistické jednotky. Jsou nositeli vlastností 

daného souboru. Počet jednotek statistického souboru se nazývá rozsah souboru. 

Soubory, které jsou předmětem zkoumání, označujeme jako základní soubor (někdy 

se základní soubor označuje jako populace). V praxi často z různých důvodů 

nepracujeme s celým rozsahem statistického souboru, ale jen se vzorkem statistických 

jednotek neboli s výběrovým souborem. K tomu dochází buď proto, že zkoumání 

celého statistického souboru by bylo nákladné, časově zdlouhavé nebo z jiných 

praktických ohledů neuskutečnitelné, a dále proto, že zobecnění provedené z dat 

výběrového souboru považujeme pro daný účel zkoumání za dostatečně přesné 

a z hlediska poznání za reprezentativní.  

Statistický znak.  

Zkoumané vlastnosti statistického souboru sleduje statistika prostřednictvím 

měřitelných vlastností statistických jednotek, které vyjadřuje tzv. statistickými znaky. 

Statistický znak nabývá slovních nebo číselných hodnot a je zjišťován u každé 

statistické jednotky statistického souboru. Jestliže ve statistickém souboru pracujeme 

jen s jedním znakem (s jednou proměnnou), říkáme, že se jedná o jednorozměrný 

soubor, máme-li současně více znaků, jde o dvou-, tří-, resp. obecně vícerozměrný 

soubor. Základním tříděním statistických znaků je rozlišování znaků číselných 

(kvantitativních, numerických) a znaků slovních (kvalitativních, alfabetických, 

kategoriálních). Číselné statistické znaky bezprostředně vyjadřují sledované vlastnosti 

čísly (např. při zkoumání souboru pracovníků podniku jsou to znaky jako mzda, věk, 

doba praxe). Rozlišujeme znaky spojité (kontinuální), které mohou teoreticky nabývat 

libovolných reálných číselných hodnot v určitém intervalu (průtok vody, hmotnost 

výrobku, výška, peněžní obrat apod.) a znaky nespojité (diskrétní), které mohou 

nabývat pouze určitých číselných hodnot v oboru reálných čísel (počet pracovníků, 

počet prodaných výrobků, počet členů domácnosti apod.). Jsou-li hodnoty statistického 

znaku vyjádřeny slovně, nazývá se takový znak slovní (např. u osob je to vzdělání, 

odvětví činnosti, národnost, pohlaví). Zvláštní skupinou slovních statistických znaků 

jsou ordinální (pořadové) znaky. Ty jsou takové, že jejich obměny lze podle nějakého 

objektivního kritéria seřadit od nejmenší obměny do největší, např. na základě 

nějakého expertního ohodnocení. Taková situace vzniká kupř. při posuzování kvality 

výrobku, kdy výrobky jsou na základě hodnocení expertů seřazeny od nejlepšího 

k nejhoršímu. Namísto slovního popisu obměn pak u ordinálních znaků můžeme 

pracovat s pořadovými čísly jako s určitou formou kvantifikace těchto obměn. 
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Zjišťování a prezentace statistických dat.  

Statistické zkoumání prochází postupně několika pracovními etapami. Výchozí etapou 

je statistické zjišťování (statistické šetření). Cílem je získávání neznámých 

statistických dat o hodnotách statistických znaků u jednotlivých statistických jednotek, 

které tvoří statistický soubor. Každé statistické zjišťování má určitý konkrétní účel, 

z kterého vyplývá, jaké proměnné statistické znaky budeme zjišťovat, co zvolíme za 

statistickou jednotku a jak vymezíme statistický soubor. Organizace statistického 

zjišťování musí obsahovat prostorové, věcné a časové vymezení statistického souboru 

a statistických znaků. Např. při zjišťování ekonomických výsledků průmyslových 

podniků musí organizátor šetření stanovit, zda bude prostorově vymezen okruh 

průmyslových podniků územím České republiky nebo nějakým jiným regionem a zda 

o zařazení podniku do konkrétního území bude rozhodovat umístění sídla podniku 

nebo nějaké jiné hledisko. Věcné vymezení musí definovat, co považujeme za 

průmyslový podnik a jakými ukazateli budeme charakterizovat ekonomické výsledky 

každého podniku (objem produkce, rentabilita, produktivita práce, zisk apod.). Při 

časovém vymezení půjde o stanovení konkrétního časového intervalu nebo 

rozhodného časového okamžiku, ke kterému se budou jednotlivé zjišťované údaje 

vztahovat. 

Statistika 

Statistika jako vědní disciplína je vybudovaná na třech pilířích: teorii pravděpodobnosti, 

teorii náhodné veličiny a popisné statistice. Statistika tvoří základnu pro plánování, 

organizaci celé moderní společnosti. Statistika je věda, která zkoumá zákonitosti 

hromadných jevů. Zabývá se metodami sběru (získávání), zpracování a analyzování 

dat včetně vytváření závěrů a rozhodnutí na základě jejich analýzy. Předmětem 

statistiky jsou metody zpracování hromadných dat sloužící k odhalení obecných 

zákonitostí, které se v hromadných datech odrážejí. Aplikovaná statistika se zabývá 

získáváním dat, analýzou dat a statistickým usuzováním. Statistika zahrnuje metody 

pro sběr dat, základní přístupy k výběru měřených objektů, k validizaci instrumentů pro 

získávání dat. Analýza dat představuje organizaci dat a popis dat prostřednictvím 

grafů, numerických souhrnů a dalších matematicky propracovaných prostředků. 

Význam statistického testování hypotéz nebo používání intervalů spolehlivosti je nutné 

posuzovat v závislosti na oprávněnosti aplikace zvolených metod. 

Široké spektrum statistických věd zahrnuje statistické, ekonometrické a ekonomicko-

matematické metody, aplikovatelné ve všech oblastech společenského 

a hospodářského života. Nezbytným předpokladem je přitom udržovat krok 

s nejnovějšími trendy ve vývoji statistických metod a postupů, které jsou v souvislosti 

se vznikem specializovaných statistických softwarů stále sofistikovanější. Mimořádný 

význam je přikládán intenzivnímu zkoumání možností aplikace statistických metod 

v sociálně ekonomické praxi. 

Statistický přístup ke zkoumání sociálně-ekonomické reality vychází z potřeby získání 

základních číselných popisných charakteristik statistického souboru, na základě 

kterých by bylo možno v přehledné podobě jednoznačně specifikovat vlastnosti 
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hodnoceného souboru. K tomuto účelu slouží především dvě základní kategorie 

popisných měr: míry úrovně a míry variability hodnot. Znalost těchto měr je nejen 

výchozím bodem každé věcné analýzy, ale i podmínkou pro případné komparace více 

statistických souborů. Úkolem statistiky je vytěžit z dat informace v nich obsažené 

a podat je uživateli ve snadno uchopitelné, ať už numerické (číselné hodnoty) nebo 

sémantické (odpověď na otázku, tvrzení) formě. 

Kvalita statistiky  

• Objektivita měření znamená stupeň toho, jak jsou výsledky nezávislé na 

výzkumníkovi nebo měřeném jedinci ve smyslu subjektivního úmyslného nebo 

neúmyslného zkreslení. 

• Spolehlivost (reliabilita) měření znamená stupeň shody (konzistence) výsledků 

měření jedné osoby nebo jednoho objektu provedeného za stejných podmínek. 

Nespolehlivost (nízká reliabilita) měření má různý původ. Jeden zdroj 

nespolehlivosti obvykle nazýváme subjektivní chybou. Zapříčiňuje ji individuální 

variabilita (únava, klesám zájmu, nahodilý stres, vliv proměnlivého prostředí atd.) 

měřeného subjektu. Pozorovací chyba je jiným zdrojem chyb. Závisí na provedení 

měření hodnotitelem. Existuje mnoho postupů k určení spolehlivosti měření. 

(Pokud měření není spolehlivé, nemůže být ani validní.  

• Validita odkazuje na přiměřenost, smysluplnost a užitečnost konkrétních závěrů, 

jež se provádějí na základě výsledku měření. Validace měřicí metody je procesem 

k podpoře této premisy. Posuzují se provedená rozhodnutí, nikoli měřicí instrument 

jako takový. Při ověřování obsahové validity zjišťujeme, do jaké míry měření reálně 

odráží dané vlastnosti nebo kvality.  

Naměřená data představují konkrétní zjištěné hodnoty jedné nebo více náhodných 

veličin. Náhodná veličina je číselným vyjádřením výsledku náhodného jevu, který 

souvisí se zkoumanou vlastností subjektu či statistického souboru. Náhodnost takové 

veličiny znamená, že při opakovaném měření nabývá vlivem neznámých nebo 

neovlivnitelných náhodných činitelů různých hodnot, přestože zajistíme neměnné 

podmínky měření. Prostřednictvím statistické analýzy se pak často snažíme část 

náhodné variability této veličiny vysvětlit. Protože nedílnou součástí získávání dat je 

vedle samotného studovaného jevu také proces měření, setkáváme se v praxi se 

dvěma zdroji náhodnosti v datech, a to s vlastní variabilitou zkoumané veličiny 

a s náhodnou chybou měření. V závislosti na konkrétní úloze pak mohou nastat dva 

scénáře. V prvním případě, podrobně studovaném v metrologii, předpokládáme, že 

existuje jediná pravdivá hodnota měřené veličiny (ta tedy není náhodná), ale výsledek 

měření, představující součet měřené veličiny a náhodné chyby, již náhodnou veličinou 

je. V druhém případě, s nímž se při zpracování dat potkáme častěji, je náhoda přímou 

součástí měřeného jevu a spolu s náhodnou chybou měření ovlivňují variabilitu 

získaných dat společně. Při návrhu experimentu je pak vždy nutné pečlivě zohlednit 

vzájemný poměr obou těchto vlivů. Nejpříjemnější situace pochopitelně nastává, je-li 

chyba měření vzhledem k přirozené variabilitě měřené veličiny (a také intenzitě 

případného vlivu, který zkoumáme) zanedbatelná. 
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Moderní statistika 

Moderní statistika klade ve své teoretické i praktické práci hlavně důraz na analýzu 

výběrových šetření. Proto je statistika dnes více než kdykoli jindy ve všech životních 

situacích a povoláních – od domácnosti až po světovou politiku – především pomocí 

při rozhodování. Je to vlastně soubor metod, který nám umožňuje činit rozumná 

rozhodnutí v případě nejistoty. Můžeme dnes říct, že moderní statistika tvoří základ 

teorie rozhodování.  

Statistický rozbor umožňuje například mnohem rozsáhlejší a z části dokonce přesnější 

odhady s menšími náklady než dřívější způsoby vyčerpávajících hromadných šetření. 

Dnešní statistika znamená mnohem víc. Stala se z ní rozvinutá vědecká metoda 

analýzy, která nachází široké uplatnění v podnikání a všech společenských 

a přírodních vědách. Metody matematické statistiky jsou dnes všeobecně uznávaným 

nástrojem vědeckého usuzování – zejména v procesu abstrakce a generalizace, při 

ověřování vhodnosti navrženého modelu reálné situace. Hranice jejich použitelnosti se 

neomezuje jen na některé obory, jsou to metody univerzální. Ukazuje se totiž, že při 

hledání obecných zákonitostí, jimiž se řídí studovaný jev, je třeba brát v úvahu 

elementy náhody. Ty jsou projevem vlivu všech faktorů, které nejsou v dané situaci 

jako podstatné kontrolovány. Základem celé moderní statistiky je počet 

pravděpodobnosti také proto, že dílčí výsledky výběrových šetření mají především 

poskytnout pomůcku pro budoucí jednání. Jde tedy vždy o odvození závěrů z dílčích 

poznatků, závěrů, které nesmějí nikdy být nesprávně chápány jako nesporné 

předpovědi, ale jako předpovědi, které jsou vždy obklopeny pojmy „pravděpodobnost“, 

„obor spolehlivosti“, „očekávaná hodnota“, „rozptyl“, „hypotéza“ a „odhadovaná 

hodnota“. Jednoznačně může být poznatelná nanejvýš minulost, nikdy budoucnost. 

Poznání (znalost) daného vzorku (výběrového souboru) však opravňuje k výpovědi 

o základním souboru, z něhož byl výběr proveden jen v přesně určených mezích. 

K tomu, aby se ze vzorků a podobných dílčích výsledků mohly odvodit závěry, jejichž 

vypovídací schopnost lze popsat, je nezbytné, aby výběr ze základního souboru byl 

proveden nahodile a nikoliv na podkladě záměrné volby. Jen v tomto případě je náhoda 

ponechána sama sobě, náhoda, kterou sice počet pravděpodobnosti dovede vymezit 

a podchytit, která je však falšována a křivena, jakmile se ji snažíme obejít subjektivně 

provedenou volbou. Z tohoto důvodu tvoří vždy úvod do studia statistiky studium počtu 

pravděpodobnosti a obráceně. Je velice obtížné vymezit přesnou hranici mezi počtem 

pravděpodobnosti a moderní statistikou. Neustále se objevují formulace, že statistika 

je jen aplikovaný počet pravděpodobnosti. Mezi statistikou a pravděpodobností však 

existuje velmi úzké sepětí. Propočet pravděpodobnosti, kvantitativní výpovědi 

o hypotézách, odhady a domněnky, to jsou dnes hlavní úkoly statistiky. 

 

Sběr a analýza informací pro budoucí rozhodování a stanovování strategií 

Základem strategických analýz je sběr informací a jejich analýza, která následně 

umožní identifikovat mezery interního a externího prostředí. Společnost si musí vytvořit 

dostatečný, funkční, objektivní a efektivní informační systém o dané problematice. 
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Kvalitní informace jsou nezbytným základem pro strategické rozhodování. Co 

monitorovat? Jak sbírat data? Jak data zpracovat a vyhodnotit, analyzovat? Jak 

vizualizovat výsledky analýz a doporučení? Tato etapa zahrnuje informace 

o potřebách a trendech v dané oblasti, o prostředí, podmínkách, subjektech; informace 

o zdrojích a potenciálu společnosti a dotčených subjektů. Důležité je také provedení 

porovnání s vyspělými zeměmi /EU, svět/ (komparace, benchmarking) a kvalitní 

zpracování dílčích i souhrnných analýz (SWOT, GE, BCG, PORTER atd.) 

 

Schéma - Postup tvorby strategie – sběr a analýza informací  

 

 

Identifikace výzev a mezer potenciálu společnosti v dané oblasti. Schopnost správné 

diagnostiky potenciálu vytváří předpoklad správné volby strategie. Hledají se zejména 

odpovědi na otázky: Jaké hrozby nebo příležitosti prostředí jsou výzvou dlouhodobé 

úspěšnosti společnosti v dané oblasti? Jaké zásadní problémy, mezery 

a nedostatečnosti objektivně existují v možném potenciálu a které jsou hlavními 

slabými stránkami pro úspěch? Co jsou silné stránky, kterých lze využít pro úspěšné 

dosažení vytčených cílů?  

 

Průmyslová revoluce a statistika budoucnosti 

Dnešní, čtvrtá revoluce, digitální se vyznačuje inteligentním propojením počítačů 

a strojů a zařízení prostřednictvím počítačových sítí do formátu složitých, celosvětově 

propojených kybernetických systémů, které už nelze řídit, optimalizovat ani mít pod 

kontrolou centralizovaně. Celá lidská společnost se díky novým technologiím postupně 

a různě efektivně propojuje do komunikačních a posléze výrobních i sociálních sítí, 

které s sebou přinášejí nejen nové obchodní, organizační a rozhodovací modely 

a v návaznosti na to nové modely sociálního chování, ale též zcela nový druh 

komunikace a interakce mezi lidmi a stroji (ať již výrobními stroji, roboty, sítěmi čidel, 

či stále inteligentnějšími počítači) ve virtuálním prostoru světového internetu a webu.  

INFORMACE (sběr, informační systém)

Potřeby, trendy, 
prostředí, podmínky, 
subjekty, zdroje, 
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Vznikají zcela nové možnosti přístupu k obrovskému objemu dat, informací a znalostí 

pro každého v nové komunikační struktuře společnosti. Rozhodovací infrastruktura 

společnosti se zasíťováním zplošťuje, každý prvek v síti rozhoduje čím dál tím 

lokálněji, opíraje se při tom o obrovské množství dat a znalostí, které mu komunikačně-

znalostní síť poskytuje. Jde jen o to, co nejinteligentněji a lokálně nejoptimálněji 

znalostí a dat využít ve prospěch svůj, své skupiny či koalice, či ve prospěch celé 

společnosti. Ztrácí se úloha a efektivita striktně hierarchického rozhodování a řízení. 

V souvislosti s tím se objevují i některé negativní jevy: v decentralizovaném pojetí se 

často pod ochranou anonymity jedince ztrácí pojem hodnot, zodpovědnosti. 

Společnost se svým způsobem atomizuje. Napojení velkého množství lidí, postupně 

všech členů společnosti na obrovskou celosvětovou komunikačně-znalostní síť, které 

probíhá s pomocí nejrůznějších technických vymožeností, jako jsou mobily, tablety, 

notebooky, pracovní stanice, fotoaparáty a další zařízení napojená přímo na internet, 

s sebou nevyhnutelně přináší obchodní modely, které nebylo možno realizovat 

centrálními rozhodovacími mechanismy. Prosazuje se sdílení zdrojů, pronájem strojů, 

výrobních linek či celých závodů prostřednictvím síťových služeb, raketově rostou 

požadavky zákazníků na individualizaci výrobků a služeb a na zkracování dodacích 

termínů. To všechno jsou však projevy základního předpokladu čtvrté průmyslové 

revoluce – tj. digitalizace. Digitalizace přichází s aplikací kybernetických principů, tedy 

s přímým propojením fyzického světa výroby s virtuálním světem při využívání principů 

umělé inteligence, strojového vnímání prostředí a strojového učení z vlastních 

zkušeností.  

Současná společnost registruje zásadní komplexní celospolečenskou změnu 

s přesahem do nutné změny myšlení. Představuje novou filozofii směřující k integraci, 

k systémovému využívání a propojování reálného a virtuálního světa. Základy tvoří 

internet věcí, strojové učení, datová centra, cloudová úložiště, síťová propojení, 

vyvíjená umělá inteligence. Představuje nastupující další směr industrializace – od 

mechanizace, elektronizace, automatizace až k masivnímu rozšíření a využívání 

internetu, k digitalizaci a k autonomním kyberneticko-fyzikálním systémům. Jedná se 

o novou generaci globálních sítí v celém globálním řetězci tvorby hodnot – vertikální 

a horizontální integraci a propojování výrobních a distribučních systémů. 

Akcelerátorem změn se stala výpočetní, informační a komunikační technologie.  

Průmyslová revoluce (digitalizace, kybernetizace) postupuje zejména ve výrobní 

a obchodní sféře a přináší velmi rychlé zdokonalování diagnostiky, analýz, podkladů 

pro rozhodování a řízení. Data jsou významnou hodnotou pro společnost. 

Prostřednictvím algoritmických analýz mohou data řídit různé procesy, odhalit chyby, 

poskytnout uživatelům zpětnou vazbu a při shromáždění v dostatečné míře a rozsahu 

mohou být použita k předpovídání nežádoucích a neefektivních aktiv nebo kolísání 

zdrojů apod. Aby se dosáhlo této vyšší úrovně, musí se zabezpečit kompletní 

zasíťování s vysokou rychlostí přenosu dat a velká uložiště dat a počítačový výkon 

například s využitím cloud computing, instalovat více smart senzorů, ze kterých se 

budou shromažďovat sady dat (například jednou inteligentní tovární konfigurací z dat 

je digitální dvojče = digitální model reálného, například výrobního, měřicího apod. 

automatizovaného zařízení, na němž lze simulovat jeho fungování, komunikaci mezi 
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jeho složkami atd.). Nezbytné bude zabezpečení dat. Pro funkční ochranu bude nutné 

šifrování, ochrana serverů pomocí firewall, automatické skenování bezpečnostních 

slabin i jiných zabezpečujících systémů, aby mohl podnik či organizace uchránit své 

citlivé informace a obchodní tajemství. Důkladná ochrana před viry a včasné odhalení 

průniku do systému jsou klíčové atributy pro Cyber security (kyberbezpečnost).  

Big data 

Big data obecně odkazují na velké datové sady, které poskytují znalosti o mnoha 

aspektech organizace, aby jí pomohly lépe se rozhodovat, rychleji a s větší jistotou. 

Vše je o datech, která je potřeba shromažďovat, vyhodnocovat a ukládat tak, aby k nim 

byl umožněn neustálý přístup. Shromažďování dat musí být spojeno s automatizací. 

Jednotliví uživatelé jsou vzájemně propojeni a vzniká tak stále se rozvíjející partnerský 

ekosystém. Jednotliví účastníci zvyšují efektivitu i reálný přínos informací a dat 

neustálým zpřesňováním, doplňováním i společným učením. Na tomto principu jsou 

postavené i relativně nové business modely tzv. sdílené ekonomiky, kde pro 

provozování sítí a nabízení služeb nebo produktů není nutné je fyzicky vlastnit. 

Základem je co možná nejrychlejší přizpůsobování se měnícím se požadavkům a trhu. 

Systémy nejsou velikostně nebo využitím omezované a umožňují velmi snadné 

rozšíření, zvětšení a zapojení i dalších vstupujících prvků, systémů, rolí, partnerů nebo 

kapacit. Z tohoto pohledu je stěžejní využití technologie postavené na cloudu. 

Digitalizace přináší zkrácení, zjednodušení procesů, možnosti rychlého rozhodování 

nebo vývoje.  

Definic pojmu Big data je celá řada:  

• Obecně vyhovující je definice poradenské firmy Getner, která uvádí: „že jde 

o takové soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat 

a zpracovávat data běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném 

čase.“  

Zdroj: https://www.systemonline.cz/clanky/big-data.htm; 

https://www.gartner.com/en 

• „Velké údaje obvykle zahrnují soubory dat s velikostí mimo schopnost běžně 

používaných softwarových nástrojů zachytit, vyčistit , spravovat a zpracovávat 

data v rámci přijatelného uplynulého času.“ 

Zdroj: Snijders, C.; Matzat, U.; Reips, U.-D. (2012). "'Big Data': Big gaps of 

knowledge in the field of Internet". International Journal of Internet Science. 

7: 1–5. 

• „Filozofie velkých dat zahrnuje nestrukturované, částečně strukturované 

a strukturované údaje, avšak hlavní pozornost je věnována nestrukturovaným 

datům.“ 

Zdroj: Dedić, N.; Stanier, C. (2017). "Towards Differentiating Business 

Intelligence, Big Data, Data Analytics and Knowledge Discovery". 285. Berlin ; 

Heidelberg: Springer International Publishing. ISSN 1865-1356. OCLC 

909580101. 
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• „Velké údaje vyžadují soubor technik a technologií s novými formami integrace, 

které odhalují pohledy z datových souborů, které jsou různorodé, složité 

a masivní.“ 

Zdroj: Ibrahim; Targio Hashem, Abaker; Yaqoob, Ibrar; Badrul Anuar, Nor; 

Mokhtar, Salimah; Gani, Abdullah; Ullah Khan, Samee (2015). "big data" on 

cloud computing: Review and open research issues". Information Systems. 47: 

98–115. doi:10.1016/j.is.2014.07.006. 

• V definici z roku 2016 se uvádí, že "velká data představují informační majetek 

charakterizovaný tak velkým objemem, rychlostí a rozmanitostí, které vyžadují 

specifické technologie a analytické metody pro její transformaci na hodnotu".  

Zdroj: De Mauro, Andrea; Greco, Marco; Grimaldi, Michele (2016). "A Formal 

definition of Big Data based on its essential Features". Library Review. 65: 122–

135. doi:10.1108/LR-06-2015-0061. 

• Kaplan a Haenlein podobně definují velké údaje jako "datové sady 

charakterizované velkým množstvím (objemem) často aktualizovaných dat 

(rychlostí) v různých formátech, jako jsou numerické, textové nebo 

obrazové/video (formy).“ 

Zdroj: Kaplan Andreas; Michael Haenlein (2018) Siri, Siri in my Hand, who's the 

Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of 

Artificial Intelligence, Business Horizons, 62(1) 

• Definice z roku 2018 uvádí: "Velké údaje jsou tam, kde jsou potřebné paralelní 

výpočetní nástroje pro zpracování dat. Toto představuje výraznou a jasně 

definovanou změnu používaných počítačových věd prostřednictvím paralelních 

teorií programování a ztrát některých záruk a schopností vytvořených 

Coddovým relačním modelem." 

Zdroj: Fox, Charles (2018-03-25). Data Science for Transport. Springer. 

• V otevřené encyklopedii se uvádí: „Jedná se o označení velkých souborů dat, 

které jsou příliš velké nebo složité pro tradiční zpracování (objem, rozmanitost, 

rychlost, věrohodnost, hodnota). Zpracování velkých objemů dat zahrnuje: sběr 

dat, ukládání dat, zdroje dat, analýzu dat, vyhledání, sdílení, přenos, vizualizaci, 

aktualizaci, dotazování, informace o ochraně osobních údajů. 

Současným trendem je využití velkých objemů dat pro prediktivní analýzy 

a analýzy chování uživatelů. Dále se využívají pokročilé datové analytické 

metody, které dokáží extrahovat z těchto souborů dat významnou hodnotu 

(nové korelace). Datové soubory rostou velmi rychle zejména proto, že se data 

stále častěji shromažďují prostřednictvím levných a četných zařízení jako jsou 

mobilní zařízení, antény (dálkové snímání), protokoly softwaru, kamery, 

mikrofony, čtečky rádiové frekvence bezdrátové senzorové sítě (RFID) a další 

nástroje zjišťování informací prostřednictvím internetu. 

Big data využívají induktivní statistiky a pojmy z nelineární identifikace systému, 

aby vyvodily zákony (regrese, nelineární vztahy a kauzální efekty) z velkých 
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souborů dat s nízkou hustotou informací, aby odhalily vztahy a závislosti, 

výsledky a chování. Cílem shromažďování Big Data a jejich následné analýzy 

je získat podklady pro budoucí prediktivní systémy a prozkoumat potenciál 

zavedení těchto prvků. Analýza velkých datových souborů může najít nové 

korelace, které sledují obchodní trendy, předcházejí chorobám, bojují proti 

zločinu atd.“ 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 

Big data (velká data) jsou soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, 

spravovat a zpracovávat data běžně používanými softwarovými prostředky 

v požadovaném čase. Velké objemy dat jsou obvykle ukládány v datových skladech. 

Do datových skladů jsou ukládány z různých zdrojů a existujících informačních 

systémů pomocí procedur ETL. Většinou jde již o data ve strukturované podobě. Data 

jsou do datového skladu přenášena v předem daných cyklech a následně je nad nimi 

provedena analýza již připravenými algoritmy. Dalším běžným způsobem je provádění 

dalších analýz a výpočtů na vyžádání. Obvykle se v datových skladech pracuje s daty 

o objemu terabytů. Big data jsou v literatuře charakterizovány pomocí 4V - počátečních 

písmen anglických slov volume (objem), velocity (rychlost), variety (různorodost, 

variabilita) a veracity (věrohodnost). Obecně je možné říci, že problém Big data může 

být ve třech základních rovinách – objemu, který je třeba zpracovat, problematické 

struktuře dat nebo v nárocích na rychlost2.  

Mezi další možnosti využití patří podrobné analýzy toho, jak se chovají zákazníci či 

společnost, jaké výrobky budou kupovat a proč, studium lidského genomu a hledání 

příčin onemocnění. Velké objemy dat jsou často počítačem obtížně zpracovatelné ve 

smyslu podrobné analýzy a často ani dopředu nevíme, co v datech chceme najít. 

Přesto potřebujeme jejich pochopení. V tomto kontextu se hovoří o procesu 

vizualizace dat, tak jak je známe třeba z politických analýz sociálních sítí. Obecně je 

ale možné říci, že je to právě vizualizace, která může Big data do reálného komerčního 

využití dostat snad nejrychleji a zásadním způsobem může měnit management či 

marketing řady společností. 

Dostupnost velkých dat je klíčová pro informační systémy, jelikož data budou sloužit 

jako zdroj informací pro databáze. Velikost dat exponenciálně poroste v důsledku 

zapojení senzorů, internetu a ostatních technologií. Proto je potřeba zajistit online 

archivaci. Díky síťovému internetovému propojení (IoT, IoS a IoP) bude probíhat 

vzájemná komunikace spojená s obrovským objemem dat, ze kterých se později 

budou generovat informace. Big Data společně s Cloudy umožní sběr dat, analýzu a 

zpracování rozsáhlých datových souborů a pomocí filtrů jejich snadné hledání. Do Big 

Data, následně do Cloudu, budou nahrávána data z webového konfigurátoru 

(uspořádání, seskupení) a sociálních sítí, tedy budou zaznamenávány potřeby, přání 

a požadavky zákazníků, z toho lze odvodit vývoj poptávky. Dále shromažďování dat 

ze senzorů, internetu, RFID čipů, výzkumů, sdílených disků a jejich Data management, 

tedy archivace, infrastruktura, zdroje dat pro databáze. Tato data se následně využijí 

 
2 https://www.root.cz/clanky/big-data-a-jejich-zpracovani/ 
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k plánování zdrojů, předvídání prodejů, virtuální výrobě, Supply chain managementu 

(strategie logistiky a řízení dodavatelských řetězců), projektovému managementu 

a údržbě. Využijí je všechny články hodnotového řetězce, které mají přístup do 

centrálního Cloudu. To znamená, že data budou získávána nejen z továrny, ale 

i externě od zákazníků, dodavatelů, přepravců atd.  

Dopad nových technologií, digitalizace, umělé inteligence na pracovišti může 

přinášet příležitosti, ale i nové výzvy, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a řízení a regulaci BOZP. Automatizace úkolů pomocí robotů může zabránit 

tomu, aby se pracovníci dostávali do nebezpečných situací, a kolaborativní roboti 

mohou usnadnit přístup k práci stárnoucím pracovníkům nebo pracovníkům se 

zdravotním postižením. 

Umělá inteligence rovněž podpořila vznik nových forem monitorování a řízení 

pracovníků na základě shromažďování velkého množství údajů v reálném čase. Tyto 

nové formy mohou být příležitostí ke zlepšení dohledu nad BOZP, omezení vystavení 

různým rizikovým faktorům a poskytnutí včasného varování před stresem, zdravotními 

problémy a únavou. Mohou však rovněž přinést právní, regulační a etické otázky 

i problémy v oblasti BOZP. 

Trendy a indicie ukazují na potřebu zkvalitnění predikce i efektivní řízení společnosti 

pomocí zpětnovazebních reflexí dopadů světové pandemické krize, jednotlivých 

politickoekonomických aktů, ekonomických a sociálních reforem, legislativních 

a technologických změn apod. včetně dopadů na kvalitu života občanů ČR. Práce 

hraje významnou roli v životě lidí a ve společnosti jako celku. Význam pravidelného 

sledování a analyzování situace v pracovní oblasti je důležitý a má smysl, a to 

zejména ve vztahu k dopadům na pracovníky a na kvalitu jejich života. 

Vedle objektivních dat a charakteristik, různých statistik zachycujících aspekty spojené 

s oblastí pracovního života (např. počty pracovních úrazů, výskyt nemocí z povolání, 

výskyt a délku pracovní neschopnosti, výskyt stresu, výskyt konfliktů na pracovišti, 

výskyt šikany či diskriminace, četnosti změn pracovního místa, úroveň mezd, objem 

prostředků vynakládaných na péči o zaměstnance, na bezpečnost práce a další) 

slouží k identifikování stavu, úrovně a vývoje kvality pracovního života i četné výzkumy 

a dotazníková šetření, realizované na úrovni podniků, v rámci odvětví, ale i v rámci 

celé ekonomicky aktivní populace. 

Stupeň vědeckého poznání, možnosti uplatnění poznatků vědy a výzkumu do praxe, 

technický a technologický pokrok, dlouhodobá kultivace kultury bezpečnosti, dává 

předpoklady a možnosti lepší ochrany člověka v pracovním procesu. Od zajišťování 

odpovídajících, tj. zdraví nepoškozujících pracovních podmínek nelze ustupovat. 

Vedle zisků, technických a ekonomických parametrů musí být zohledňována hlediska 

bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví pracovníků. BOZP patří ke standardům výkonu 

důstojné pracovní činnosti. V nejobecnější rovině zanedbávání a nerespektování 

preventivních pravidel BOZP znamená zbytečnou zátěž jednotlivců, podniků, celé 

společnosti. Jedná se o ztráty na životech, lidském zdraví, majetku a hodnotách 

i životním prostředí (například v souvislosti s průmyslovými haváriemi). 

https://www.vubp.cz/
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Z historického hlediska se stav a úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

neustále pomalu zlepšuje. Významnou mírou se na tom podílí vědeckotechnický 

pokrok, nové technologie, které více chrání člověka v pracovním systému. Zlepšuje se 

technické vybavení a uspořádání pracovišť s ohledem na ergonomii, hygienu 

a bezpečnost práce. Mění se odvětvová struktura hospodářství, neustále klesá podíl 

nejrizikovějšího primárního sektoru. Mění se charakter práce, snižuje se podíl fyzicky 

namáhavé práce. Prosazuje se humanizace práce (hodnota bezpečnosti a zdraví), 

prohlubuje se působení celospolečenských právních a morálních norem (zaměření 

sociální politiky, legislativa, dozor), zdokonalují se systémy řízení v podnicích. Zvyšuje 

se vzdělanost, povědomí o problematice díky informační dostupnosti, osvětě 

a propagaci. Nezanedbatelný je tlak odborů i samotných zaměstnanců na zlepšování 

pracovních podmínek a ochranu zdraví při práci. Zvýšily se osobní předpoklady 

jedince k práci, jeho odborná připravenost a úroveň kvalifikace. Na dlouhodobé 

zlepšování oblasti BOZP mají také vliv ekonomické faktory. Pro podnikatele zejména 

z malých firem (například stavebních) mohou být náklady a ztráty z titulu pracovních 

úrazů (smrtelných) přímo likvidační. Dobrá péče o BOZP se také v současnosti stává 

používaným nástrojem marketingu pro odlišení firem na trhu (společenská 

odpovědnost firem, image a goodwill). 

V celospolečenském zájmu by mělo být poskytování vysoce kvalitní statistiky  

a údajů o oblasti BOZP. 

 

Zdroje: 

Zdroj: SOUČEK, Eduard. Statistika pro ekonomy. Praha: Vysoká škola ekonomie 

a managementu, 2006. ISBN 80-86730-06-9. 

SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Přeložil Jaromír CÍSAŘ. Praha: Svoboda, 

1977. Členská knižnice (Svoboda). 

BLAHUŠ, Petr. K metodologii použití statistických metod v psychologii. Praha: 

Academia, 1988. Studie ČSAV. 

MERESTE, V. I. Struktura statistické vědy a postavení statistiky mezi ostatními vědami 

ve světle nových poznatků obecné systematické teorie a metavěd. Statistická revue: 

sborník. Praha: Výzkumný ústav statistiky a účetnictví při Federálním statistickém 

úřadě, 1970. 

CYHELSKÝ, I., NOVÁK, I. – Statistika, SNTL Praha 1967 S. Komenda, J. Klementa – 

Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi SPN, Praha 1981. 

KOMENDA, Stanislav. Analýza náhodného v pedagogickém experimentu a praxi: 

vysokoškolská příručka pro posluchače fakult připravujících učitele. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1981. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické 

nakladatelství). 

  

https://www.vubp.cz/
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VÝZNAM STATISTIK V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU 

Zdokonalování statistik je celosvětovým trendem. Dokládají to příklady významných 

mezinárodních organizací. 

 

OSN 

Statistika – „pracujeme na tom, aby se počty sčítaly, abychom 

informovali a vylepšili doporučení politiky“. Spolehlivé 

statistické informace - statistiky a ukazatele používané při 

analýze mezinárodního obchodu, investic a rozvoje - jsou 

nepostradatelné pro formulaci zdravých hospodářských politik a doporučení. To je 

zase zásadní pro podporu sociálního a ekonomického rozvoje. UNCTAD3 sestavuje, 

ověřuje a zpracovává širokou škálu dat shromážděných z národních a mezinárodních 

zdrojů. Většina dat časových řad pokrývá delší období, přičemž některá sahají až do 

roku 1948, téměř pro všechny ekonomiky světa. To umožňuje analýzu vznikajících 

a naléhavých problémů v rámci dlouhodobých tendencí a širokého geografického 

rozsahu. V případě chybějících údajů nebo rozpadu v sérii používá UNCTAD své 

odborné znalosti a metodiku k provádění odhadů. Tato kontinuita spolu s přesností 

a včasností jsou pilíři statistik UNCTAD. Naše statistiky jsou založeny na kontinuitě, 

přesnosti a včasnosti. Statistická práce UNCTAD rovněž odpovídá zásadám OSN pro 

mezinárodní statistické činnosti, formulovaným s významnými příspěvky od nás. Je 

podporován rámcem pro zajištění kvality statistik UNCTAD. 

UNCTAD vytváří více než 150 ukazatelů a statistických časových řad 

nezbytných pro analýzu mezinárodního obchodu, ekonomických 

trendů, přímých zahraničních investic, vnějších finančních zdrojů, 

populace a pracovní síly, komodit, informační ekonomiky a námořní 

dopravy. 

Statistická příručka UNCTAD poskytuje uživatelům přístup k mezinárodně 

srovnatelným souborům údajů a usnadňuje práci sekretariátu UNCTAD.  

Příručka rovněž předkládá souhrnný 

přehled statistických časových řad 

dostupných z UNCTADstat. Je 

nabízena klasická verze v PDF (rychlé 

odkazy 2020 | 2019 | 2018 | 2017) 

a také ve formě Web eHandbook 

(http://stats.unctad.org/handbook). 

  

 
3 Zdroj: https://unctad.org/statistics 

https://www.vubp.cz/
https://unctad.org/webflyer/statistics-quality-assurance-framework
https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat45_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat44_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat43_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat42_en.pdf
http://stats.unctad.org/handbook
https://unctad.org/statistics
https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat45_en.pdf
http://stats.unctad.org/handbook/
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ILO 

 

Statistiky práce hrají 

zásadní roli v úsilí 

členských států 

dosáhnout důstojné 

práce pro všechny a v podpoře těchto snah MOP. 

Tyto statistiky jsou potřebné pro rozvoj a 

hodnocení politik směřujících k dosažení tohoto 

cíle a pro hodnocení pokroku směrem k důstojné práci. Jsou také důležitým nástrojem 

pro informace a analýzu, pomáhají lépe porozumět běžným problémům, vysvětlují 

akce a mobilizují zájem. Ústřední portál MOP pro statistiku práce: ILOSTAT ,  

(zdroj: Home - ILOSTAT - The leading source of labour statistics). Zdroj: 

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm 

 

 

 

 

OECD 

Příklad statistik OECD o zdraví 

20204. Online databáze OECD 

Health Statistics 2020 byla vydána 

1. července 2020. OECD Health 

Database nabízí nejkomplexnější zdroj srovnatelných statistických 

údajů o zdraví a zdravotních systémů v zemích OECD. Jedná se 

o základní nástroj k provádění komparativních analýz a 

vyvozování poučení z mezinárodních srovnání různých 

zdravotních systémů. Přístup ke všem datovým sadám je 

v online databázi 2020 a také je nabízena uživatelská příručka 

 
4 Zdroj: https://www.oecd.org/health/health-data.htm 

https://www.vubp.cz/
https://ilostat.ilo.org/
https://ilostat.ilo.org/
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
https://oe.cd/ds/health-statistics
https://www.oecd.org/health/health-data.htm
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jak vytvářet tabulky v OECD Statistika. Přístup k úplným informacím o definicích, 

zdrojích a metodách, které jsou k dispozici v OECD. Statistika z jednoho uživatelsky 

přívětivého dokumentu (Přejít na statistické nástroje). 

Přímý přístup k online datasetům v OECD.STAT: 

Výdaje na zdravotnictví a 

financování 

Zdravotní stav 

Nelékařské determinanty 

zdraví 

Zdroje zdravotní péče 

Migrace pracovníků ve 

zdravotnictví 

Využití zdravotní péče 

Ukazatele kvality 

zdravotní péče 

Farmaceutický trh 

Zdroje a využití 

dlouhodobé péče 

Sociální ochrana 

Demografické reference 

Ekonomické reference 

Výběr klíčových indikátorů v aplikaci Excel z online databáze. Úplný seznam indikátorů 

je k dispozici v online databázi, v angličtině. 

 

WHO 

Divize WHO pro údaje, analýzy a dodávky pro dopad byla 

vytvořena na podporu plnění cíle udržitelného rozvoje 

související se zdravím (při dodržování nejvyšších standardů 

zdravotních údajů)5. Divize WHO podporuje 

excelence v oblasti dat a analytiky. Informuje 

o strategickém politickém dialogu ve spolupráci 

se zeměmi, regiony a partnery. Prosazuje 

naplňování stanovené strategie, která je 

zaměřená na vyvinutí centralizované platformy 

pro výměnu údajů o zdraví ve světě, kterou 

mohou využít interní a externí zúčastněné strany, aby zajistily sledování a pochopení 

cílů udržitelného rozvoje a cílů týkajících se zdraví. 

Technický balíček pěti základních intervencí s klíčovými prvky k posílení údajů o zdraví 

a informacích v jednotlivých zemích a umožnění vládám sledovat pokrok směrem 

k cílům udržitelného rozvoje v oblasti zdraví a národním a subnárodním prioritám. 

 

Statistiky, informace a informovanost v rámci koronavirové pandemie 

Pandemie zdůraznila důležitost sběru, zpracování, vyhodnocování dat, vedení 

příslušných verifikovaných statistik o dané problematice a také boj proti šíření 

dezinformací. Vlády, pracovníci a zaměstnavatelé se musí aktivně zapojit do boje proti 

šíření nákazy, zajišťovat bezpečnost jednotlivců a udržitelnost podniků a pracovních 

míst. 

 
5 Zdroj: https://www.who.int/data/gho/whs-2020-visual-summary 

https://www.vubp.cz/
https://www.oecd.org/health/health-systems/How-to-create-tables-in-OECDStat-OECD-Health-Statistics-2020.pdf
https://www.oecd.org/els/health-systems/Table-of-Content-Metadata-OECD-Health-Statistics-2020.pdf
https://www.oecd.org/els/health-systems/Table-of-Content-Metadata-OECD-Health-Statistics-2020.pdf
http://www.oecd.org/statistics/statisticalresources.htm
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_LVNG
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_LVNG
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_WFMI
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_WFMI
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_PROC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_HCQI
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_HCQI
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_PHMC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_LTCR
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_LTCR
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_PROT
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_DEMR
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_ECOR
https://www.oecd.org/health/OECD-Health-Statistics-2020-Frequently-Requested-Data.xls
https://www.oecd.org/els/health-systems/List-of-variables-OECD-Health-Statistics-2020.pdf
https://www.who.int/data/gho/whs-2020-visual-summary


Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 

 

STRANA 27 (CELKEM 33) 

Významné mezinárodní instituce (WHO, ILO, OECD, EU-OSHA a další) poskytují 

mnoho informací vztahujících se k pandemii. K problematice virové pandemie 

poskytuje aktuální informace také většina významných institucí v ČR (MPSV, MZ, MV, 

SÚIP, SZÚ, ÚZIS, ČMKOS, SP ČR, HK ČR, VÚBP/BOZPinfo atd.)6 

Například EU-OSHA od začátku pandemie aktivně shromažďuje a připravuje 

relevantní informace k tématu pandemie covid-19 pro pracoviště. Agentura vydala 

soubor pokynů, informačních materiálů a dalších odkazů, jejichž cílem je pomoci 

zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, 

které se díky pandemii covid-19 výrazně změnilo. Poskytují rady v oblastech:  

● Vyhodnocení rizik a vhodných opatření (minimalizování expozice vůči onemocnění 

covid-19; obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště; zvládání vysoké 

míry nepřítomnosti na pracovišti; řízení pracovníků pracujících z domova).  

● Zapojení pracovníků.  

● Péče o nemocné pracovníky.  

● Plánování a poučení do budoucna.  

● Zajištění dobré informovanosti.  

● Informace pro jednotlivá odvětví a povolání. Informační materiály obsahují příklady 

obecných opatření, která mohou v závislosti na konkrétní pracovní situaci pomoci 

zaměstnavatelům při obnovování činností dosáhnout vhodného bezpečného 

a zdravého pracovního prostředí.  

 

Společné prohlášení WHO, OSN, UNICEF, UNDP, UNESCO, UNAIDS, ITU, OSN 

Global Pulse a IFRC (23. září 2020). 

Koronavirová nemoc (covid-19) je první pandemií v historii, kdy se technologie 

a sociální média masivně používají k zajištění bezpečnosti, informovanosti, 

produktivity a spojení lidí. Technologie, na kterou se spoléháme, abychom byli ve 

spojení a informováni, současně umožňuje a zesiluje infodemii (šíření zavádějících 

informací), která nadále podkopává globální reakci a ohrožuje opatření na kontrolu 

pandemie. Systém OSN a organizace občanské společnosti využívají své kolektivní 

odborné znalosti a znalosti k reakci na infodemii. Současně s tím, jak pandemie nadále 

vyvolává nejistotu a úzkost, je naléhavě zapotřebí důraznějších opatření k řízení 

infodemie a koordinovaného přístupu mezi státy, multilaterálními organizacemi, 

občanskou společností a všemi ostatními aktéry, kteří mají jasná role a odpovědnost 

v boji proti dezinformacím. Dezinformace stojí životy.  

 
6 Například: Covid-19 základní informace k 8.7.2020; https://www.komora.cz/koronavirus/; 

https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/; Aktuální výskyt 

onemocnění covid 19 v ČR MZ ČR; Aktuální výskyt onemocnění - Evropské centrum pro kontrolu 

nemocí (ECDC); Aktuální výskyt onemocnění - Světová zdravotnická organizace (WHO); Aktuální 

výskyt onemocnění - Centrum pro kontrolu nemocí (CDC); Aktuální výskyt onemocnění - několikrát 

denně aktualizovaná mapa Johns Hopkins University (CSSE - The Center for Systems Science and 

Engineering; Worldometer; hgis.uw.edu (HGIS Lab). 

https://www.vubp.cz/
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/2020_08_07_Covid_19_zakladni_informace.pdf
https://www.komora.cz/koronavirus/
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/locations-confirmed-cases.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/locations-confirmed-cases.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://hgis.uw.edu/virus/
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Pokyny EU. 

Co mohou pracoviště v praxi udělat, aby přispěla k boji proti pandemii a ochránila 

zaměstnance? Klíčem jsou znalosti a informovanost – každý musí být náležitě 

informován o tom, jak se virus šíří, o příznacích infekce a o tom, jak minimalizovat 

expozici. Naše pokyny pomáhají organizacím poskytovat zaměstnancům informace, 

které potřebují, a zavádět opatření za účelem prevence infekce. 

 

Evropská unie 

Výchozím dokumentem je „Strategický rámec pro ochranu 

zdraví a bezpečnost při práci na období 2014-2020“, přijatý 

Komisí Evropské unie dne 6. června 2014.7 

Pro období roku 2021 a dále bude vyhodnocováno 

naplňování strategického rámce, co a jak se podařilo splnit, 

co naopak bude nutné změnit či napravit. Tyto aktivity jsou 

nedílnou součástí příprav stanovení strategického rámce BOZP pro další období 

2021–2027. 

 

Veřejná konzultace o novém strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost 

při práci na období 2021–2027 byla již v roce 2020 zahájena. 

Krize způsobená pandemií covid-19 poukázala na zásadní 

význam zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Tato iniciativa vychází z předchozího strategického rámce EU na 

období 2014–2020. Klade si za cíl udržet a zlepšit vysokou 

úroveň BOZP pracovníků v EU, a to i vzhledem k novým 

okolnostem, a přispět k přípravě na nové krize a hrozby. 

Identifikuje klíčové cíle a stanoví strategický rámec, aby 

povzbudila země EU a zúčastněné strany ke spolupráci na 

společných prioritách. O své názory na budoucí strategický rámec EU pro ochranu 

zdraví a bezpečnost při práci (na období 2021–2027) se může veřejnost podělit do 

1. března. Evropská komise předloží nový strategický rámec Evropské unie pro 

ochranu zdraví a bezpečnost při práci v rámci svého pracovního programu na rok 2021 

s názvem Vitální Unie v křehkém světě. 

 

V roce 2015 byl přijat dokument: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

25. listopadu 2015 o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci 

 
7 Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0332 

 

 
EVROPSKÁ 
KOMISE  

V Bruselu dne 6.6.2014  

COM(2014) 332 final 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 

o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–

2020 

https://www.vubp.cz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0332
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na období 2014–2020 (2015/2107(INI))8. Uvedené body v usnesení k tématu 

„Statistické údaje“: 

45. Vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily shromažďování spolehlivých 

a srovnatelných údajů o nemocech z povolání a o expozici a rizicích na pracovišti 

ve všech odvětvích, včetně veřejného sektoru, s cílem nalézt nejlepší postupy, 

podpořit srovnávání a vytvořit společnou databázi týkající se expozice na pracovišti, 

aniž by to představovalo neúměrné náklady; zdůrazňuje význam zapojení národních 

odborníků a neustálé aktualizace této databáze; naléhavě vyzývá členské státy 

a Komisi, aby shromáždily větší množství údajů o rizicích spojených s digitalizací, 

bezpečností silničního provozu v souvislosti s výkonem povolání a s účinky, které 

mohla mít krize na oblasti BOZP; 

46. Vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly kvalitní statistické údaje 

o onemocněních souvisejících s prací rozdělené podle pohlaví a věku, které by sloužily 

k nepřetržitému zdokonalování a případně k úpravě legislativního rámce v souladu 

s novými a nově vznikajícími riziky; 

47. Vyzývá členské státy k provedení studií, které by se zabývaly incidencí 

onemocnění pohybového aparátu souvisejících s prací u pracovně činné populace 

na úrovni členských států, a to podle pohlaví, věku a odvětví ekonomické činnosti, aby 

bylo možné zajistit prevenci a boj proti výskytu těmto onemocnění; 

48. Zdůrazňuje, že je důležité stanovit a aktualizovat společné zdravotní ukazatele 

a definice onemocnění souvisejících s prací, včetně stresu na pracovišti, 

a shromažďovat statistické údaje za celou EU, aby bylo možné stanovit cíle v oblasti 

snižování výskytu nemocí z povolání; 

49. Upozorňuje na potíže se shromažďováním údajů v mnoha členských státech; 

vyzývá k rozšíření činnosti Evropské agentury pro oblasti BOZP a nadace Eurofound; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly všechna opatření, která jsou nutná 

k zajištění toho, aby zaměstnavatelé hlásili pracovní úrazy. 

V EU proběhla v rámci programu Horizont 2020 společenská výzva „Směrem 

k nové strategii růstu v Evropě - lepší ekonomické a sociální měření, údaje a oficiální 

statistiky“. 

Evropa musí pochopit a analyzovat měnící se referenční rámec pro hodnocení stavu 

a rozvoje společností. Je třeba modernizovat oficiální statistiky, aby poskytly 

ucelenější obraz začleněním nových metrik založených na nových zdrojích 

a metodách sběru dat do soudržných rámců poskytujících tvůrcům politik konzistentní 

důkazy a příběhy. Nové zdroje (včetně sociálních médií) nabízejí jedinečnou příležitost 

k získání informací o dobrých životních podmínkách, blahobytu a společenském 

pokroku jinými způsoby než tradičními výběrovými šetřeními a vyžadují vývoj 

moderních a inovativních metod pro oficiální statistiku. Vzhledem k rozsahu všech 

vrstev populace metodologicky spolehlivé oficiální statistiky zajišťují, že např. „mlčící 

 

8 Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0411_CS.html 

https://www.vubp.cz/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2107(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0411_CS.html
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většina“ (ti, kteří netweetují) nebo marginalizované menšiny (ti, kterým například chybí 

bankovní účty a kreditní karty, a tudíž nezanechají stopu v určitých elektronických 

systémech) zůstanou viditelní pro politiky, když k měření pokroku se používají 

inovativní netradiční zdroje. Ochrana jednotlivých údajů je navíc obavou, kterou je 

třeba zohlednit k měření pokroku (i pokud se používají netradiční zdroje). 

 

OSHA 

OSHA poskytuje na svých stránkách množství informací a údajů mapujících celou řadu 

tematických oblastí pro EU a pro jednotlivé země. Poskytuje všeobecné informace 

o orgánech působících v oblasti BOZP a o hospodářském a odvětvovém profilu či 

profilu pracovní síly. K řízení BOZP o přístupech jednotlivých zemí ke strategii v oblasti 

BOZP a k sociálnímu dialogu o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. 

K výsledkům v oblasti BOZP například o pracovních úrazech, pracovních podmínkách, 

zastoupení pracovníků a o tom, jak pracovníci vnímají tematiku zdraví. K infrastruktuře 

v oblasti BOZP o statistických údajích, průzkumech a výzkumných kapacitách v oblasti 

BOZP v jednotlivých zemích a o tom, jakým způsobem daná země prosazuje právní 

předpisy upravující BOZP. 

OSHA BOZP barometr (nástroj vizualizace dat) 

Barometr je výsledkem spolupráce agentury EU-OSHA, GŘ EMPL a vnitrostátních 

kontaktních míst tohoto generálního ředitelství. Více informací o použité metodice 

Nástroj je průběžně aktualizován a revidován za účelem dalšího rozvoje. (Zdroj: 

Seznamte se s tímto nástrojem). 

 

 

Tento nástroj je oficiálním zdrojem informací o stavu a trendech v oblasti BOZP 

v evropských zemích. Tento nástroj umožňuje: 

• Zobrazit si hlavní ukazatele v podobě infografiky. 

• Porovnat ukazatele dvou zemí nebo ukazatel konkrétní země s hodnotou pro 

EU. 

• Vytvářet a stahovat grafické objekty nebo je exportovat jako soubory ve formátu 

Excel. 

• Stahovat podrobné zprávy o jednotlivých zemích nebo zprávy o konkrétních 

tématech, například o vnitrostátních strategiích. 

https://www.vubp.cz/
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-barometer#!/about-tool-detail-page/generic-information/osh_authorities/27
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-barometer#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-barometer#!/
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• Sdílet obsah přímo na sociálních médiích. 

Zdroje a údaje pocházejí od vlád, statistických úřadů a z evropských průzkumů 

a výzkumných projektů: 

• Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a 

sociální začleňování (DG EMPL) ; 

• Eurostat ; 

• Eurofound – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek ; 

• Výbor vrchních inspektorů práce ; 

• EU-OSHA – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 

• GŘ EMPL – vnitrostátní kontaktní místa. 

 

EUROSTAT 

Eurostat je statistickým úřadem EU9 založený 

v roce 1953, se sídlem v Lucemburku. Eurostat 

vyhodnocuje statistická data na úrovni celé EU, 

zprostředkuje přesun dat, řídí metodiku jejich vyhodnocování a zpracování a zároveň 

poskytuje statistické srovnání regionů a členských států za účelem vnitřní politiky EU. 

Jeho ekonomická data také slouží jako základní a oficiální podklad pro rozhodování 

Evropské centrální banky a dalších unijních institucí, v ekonomických otázkách. 

Eurostat veškerá data získává od organizací, které jsou pověřeny v jednotlivých 

členských státech ke sběru statistických dat na jejich území. Touto organizací je v ČR 

Český statistický úřad, který sbírá data pro Eurostat prostřednictvím aplikace Intrastat. 

 

Eurostat (ESAW) - European Statistics on Accidents at Work. V České republice 

byl rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí pověřen Státní úřad inspekce 

práce zpracováním Zprávy o pracovní úrazovosti v České republice a správou 

databáze statistických údajů o pracovních úrazech ve formátu ESAW k zaslání do 

Eurostatu (SÚIP spolupracuje v této oblasti s ČBÚ a ČSÚ). 

Eurostat se především zabývá srovnáváním dat v rámci EU a jejich 

převedením do porovnatelné podoby. Jednou z jeho dalších činností 

je zprostředkování přesunu dat v rámci EU, harmonizace metodiky 

získávání dat a jejich následné zpracování a vyhodnocování. Jeho 

statistiky informují o vývoji a stavu společnosti nejen v zemích, které 

jsou členy EU, ale i v dalších státech. Tyto statistiky objektivně a 

realisticky měří způsob, jakým žijeme. Databáze Eurostatu nabízejí 

široké veřejnosti zdarma řadu významných a zajímavých statistických 

 
9 Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat 

https://www.vubp.cz/
https://ec.europa.eu/social/home.jsp
https://ec.europa.eu/social/home.jsp
https://ec.europa.eu/eurostat/home?
https://www.eurofound.europa.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=685
https://osha.europa.eu/cs
http://www.intrastat.cz/
https://ec.europa.eu/eurostat
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údajů. Mezi nejčastější uživatele patří například mezinárodní i vládní instituce, podniky, 

novináři a studenti. 

Činnosti Eurostatu jsou rozděleny a organizovány dle následujících tematických 

oblastí: 

• Zdroje; 

• Metodologie; Šíření; Spolupráce v evropském statistickém 

systému; 

• Makroekonomické statistiky; 

• Statistiky vládních financí (GFS) a kvalita; 

• Odvětvové a regionální statistiky; 

• Sociální statistiky; 

• Obchodní a obchodní statistiky. 

 

Evropský statistický systém (ESS)10 byl budován postupně 

s cílem poskytovat srovnatelné statistiky na úrovni EU. Evropský 

statistický systém je partnerství mezi statistickým úřadem 

Společenství, kterým je Komise (Eurostat), a národními 

statistickými úřady (NSI) a dalšími vnitrostátními orgány odpovědnými v každém 

členském státě za rozvoj, tvorbu a šíření evropských statistik. Toto partnerství zahrnuje 

také země EHP a ESVO. Členské státy shromažďují údaje a sestavují statistiky pro 

vnitrostátní účely a účely EU. ESS funguje jako síť, jejíž úlohou je stát v čele 

harmonizace statistik v úzké spolupráci s vnitrostátními statistickými úřady. Práce 

v rámci ESS se soustředí hlavně na oblasti politiky EU - ale s rozšířením politik EU 

byla harmonizace rozšířena téměř na všechny statistické oblasti. ESS rovněž 

koordinuje svou práci s kandidátskými zeměmi a na evropské úrovni s dalšími útvary 

Komise, agenturami a ECB a mezinárodními organizacemi, jako jsou OECD, OSN, 

Mezinárodní měnový fond a Světová banka. 

 

Evropský statistický program 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 

o evropské statistice představuje právní základ pro přípravu evropského statistického 

programu a poskytuje rámec pro rozvoj, tvorbu a šíření evropské statistiky. Stávající 

program byl zaveden nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze 

dne 15. ledna 2013 o Evropském statistickém programu na období 2013 až 2017. Byl 

prodloužen do roku 2020 nařízením (EU) č. Evropského parlamentu a Rady 2017/1951 

ze dne 25. října 2017. Víceletý program se provádí prostřednictvím ročních programů, 

které stanoví podrobnější cíle a výstupy pro každý rok. Komise přijala 13. prosince 

 
10 Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/overview 

https://www.vubp.cz/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1409068106403&uri=CELEX:32013R0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1409068106403&uri=CELEX:32013R0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.284.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.284.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/overview
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2019 rozhodnutí o financování a pracovní program pro provádění evropského 

statistického programu na období 2013–2020 na rok 2020. 

• ROZHODNUTÍ KOMISE o financování evropského statistického programu na 

období 2013–2020 a přijetí pracovního programu na rok 2020 

• PŘÍLOHA rozhodnutí Komise o financování evropského statistického programu 

a přijetí pracovního programu na rok 2020 (s ohledem na aktuálnost zařazena 

jako součást Vsouhrn jako příloha č. 2) 

 

ZÁVĚR 

Souhrnná výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu „Nové přístupy pro tvorbu 

statistik a zlepšování informační základny o BOZP“ předkládá ucelený výstup 

k průběhu řešení projektu, k jednotlivým výzkumným aktivitám, dosaženým výstupům 

a dále také východiska ke statistice obecně. Problematika bezpečnosti a ochrany 

zdraví ve světle digitalizace a automatizace ekonomik a úzká souvislost s potřebou 

velké množství nově získaných dat analyzovat je podpořena výběrem z mezinárodních 

dokumentů. I přes pokrokové metody spojené s datovou analýzou zůstává 

v podmínkách BOZP v ČR otázka kvality některých datových podkladů s apelem 

posunout tyto základní předpoklady kvality, sběr dat a jejich sdílení, na vyšší úroveň.  

Řešitelský tým vnímá tuto oblast jako velkou výzvu k posunu k sofistikovanějším 

přístupům v BOZP. Rychlost, jakou se svět v oblasti datového sběru, modelování 

a vytěžování dat ubírá, je opravdu značná a bylo by škoda se této oblasti nevěnovat. 

Z dosud získaných zkušeností, a to i napříč dalšími řešenými projekty, lze konstatovat, 

že spolupráce a sdílení dat pro dobré účely, ve smyslu zvyšování kvality pracovního 

života, je výzkumnými pracovníky a zainteresovanými institucemi v oblasti BOZP 

velice vítáno. 

https://www.vubp.cz/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747709/10315762/EN_COMMISSION_DECISION.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747709/10315762/EN_COMMISSION_DECISION.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747709/10315762/ANNEX_EN_Commission_Decision.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/747709/10315762/ANNEX_EN_Commission_Decision.pdf

