
              

 
ZPRÁVA O ON-LINE WORKSHOPU  

4. 12. 2020 

OiRA - Online interactive Risk Assessment 

Workshop zaměřený na praktické využití posuzování pracovních rizik nástrojem OiRA se 
uskutečnil 4.12.2020 v čase 14:00 – 16:00.  

Vzhledem k aktuální situaci bylo nutné workshop uspořádat on-line prostřednictvím 
platformy Microsoft Teams. 

Na workshop byli pozváni zástupci cílových skupin, které mohou významným způsobem 
ovlivnit využívání nástrojů OiRA v praxi.  

Pozvání na akci proběhlo jednak v rámci konference BOZP, prostřednictvím osobních 
kontaktů organizátorů a pomocí rozeslání pozvánek e-mailem. 

Workshopu se zúčastnili se  

• zástupci státní správy ČR – MPSV, SUIP a OIP, VÚBP 
• zástupci inspektorátů práce ze Slovenska,  
• zástupci OZO v BOZP 
• zástupci podniků 
• studenti kombinovaného studia VŠB 

Na akci se přihlásilo více než 60 účastníků, někteří se omluvili a nakonec se přes bylo přes 
platformu TEAMS 48 účastníků.  

Workshop byl rozdělen do dvou částí. 

V první z nich měli účastníci možnost se seznámit se základními teoretickými poznatky a 
s možnostmi, které nástroje OiRA nabízejí.  

V praktické části pak byla provedena názorná ukázka práce s nástroje OiRA a zároveň zde 
byla příležitost, aby účastníci kladli otázky, případně komentovali své postřehy 
k představeným nástrojům.  

Byly představeny dva nástroje Obecné zhodnocení a Manipulační vozíky. 

Reakce účastníků byla velmi pozitivní, dotazy se týkaly zejména toho, jak budou nástroje 
aktualizovány, aby odpovídaly legislativním požadavkům, zda bude možné pracovat off-line, 
případně, zda se počítá se vzorovými dokumenty. 

Hodnocení samotného nástroje se shodovalo s tím, jak nástroj hodnotili studenti na základě 
prvního workshopu.  

Silné stránky  

- velmi dobře zapracované legislativní požadavky, přehlednost, 
- snadná využitelnost v praxi 
- možnost získat přehled o problematice BOZP a posouzení rizik i pro „neodborníky“   

Je zřejmé, že navržené nástroje splnily požadavky zadání a mohou být pomocníkem jak pro 
OZO v BOZP, tak zejména pro zástupce OSVČ, a malých podniků.   

 

 



              

 
PROGRAM  

 

I. část: Úvod do problematiky 

14:00 – 14:30 

(30 min) 

Úvodní slovo, představení workshopu 

Základní informace o nástrojích OiRA 

Aktuální stav vývoje nástrojů OIRA v České 
republice 

Ing. Lukáš Petik 

Mgr. Ivana Slováčková 

 

14:30 - 14:45 

(15 min) 

Motivace a potřeby koncových uživatelů 
nástrojů OiRA (zjištění z terénních šetření a 
sociologického průzkumu) 

Ing. Jakub Řeháček 

 

II. část: Praktická část 

14:45 - 15:45 

(60 min) 

Praktická ukázka používání nástroje OiRA 
„Manipulační vozíky.“  

Průběžný výklad povinností zaměstnavatele 
v BOZP při provozu manipulačních vozíků. 

Ukázka výstupů a diskuse k jejich tvorbě a 
následnému využití. 

Během ukázky bude probíhat průběžný chat 
s  přednášejícím pro položení dotazů. 

Ing. Lukáš Petik 

 

IV. část: Závěr 

15:45 - 16:00 

(15 min) 

Diskuze, zpětná vazba účastníků, závěrečné 
slovo 

Ing. Lukáš Petik 

Mgr. Ivana Slováčková 

  


