
Výzkumný ústav bezpečnosti práce je provozovatelem informačních 
a znalostních aplikací, které tvoří zdrojovou základnu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Informační zdroje VÚBP

BOZPinfo.cz

Oborový portál věnovaný problematice BOZP je zaměřený na podnikovou sféru, státní
správu a samosprávu, odbornou veřejnost a na další uživatele, především z řad malých 
a středních podniků. 

Encyklopedie BOZP

Odborná online encyklopedie slouží jako nástroj pro orientaci v terminologii oboru BOZP
a souvisejících oblastech. Zároveň slouží také jako překladový slovník. 

Ergonomické stresory

Webová aplikace umožňuje uživateli pomocí interaktivních vizuálních prvků analyzovat
ergonomické stresory napříč několika faktory. Základem této aplikace je interaktivní kniha
Ergonomické stresory pod kontrolou.

Integrovaný informační systém, který shromažďuje relevantní a komplexní informace o vzniku
nežádoucích událostí až závažných havárií. Patří sem celá řada rizik – rizika v pracovním
prostředí a rizika, která mají vliv na spolehlivost a chybování lidského činitele.

Faktografický nástroj, který slouží ke sdílení znalostí a informací týkajících se prevence rizik
v BOZP. 

SAFE – digitální archiv BOZP

Průběžně budované úložiště monografií, periodik, článků, norem, právních předpisů ČR a EU,
výzkumných zpráv, studentských prací a dalších dokumentů soustředěných v oborové
knihovně BOZP.

BOZPkraje

Webová aplikace využívá volně dostupných otevřených datových sad, které jsou zpracovány
v lokálním datovém katalogu, a umožňuje jejich vizualizaci ve formě různých tematických
dashboardů.

VizuS

Nástroj zobrazuje sémantické vazby mezi hesly v EBOZP, jejímž cílem je pochopení
terminologických a sémantických vazeb a souvislostí a získání přehledu o problematice
BOZP. 

Pracovní pohoda

Portál je věnovaný měření a zlepšení kvality pracovního života v České republice. Nabízí
aktuální informace o kvalitě pracovního života, odkazy na články, doporučení a další
užitečné informace pro pracující i zaměstnavatele. 

Specializovaná webová stránka poskytuje pomoc při zajišťování bezpečnosti dětí, žáků 
a studentů ve školách a při vzdělávání a výchově dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik,
prevence úrazů, ochrany zdraví a osobní bezpečnosti včetně bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnostech souvisejících s prací.

Webový portál nabízí vybrané datové zdroje ČR související s BOZP a pracovními podmínkami
pro osvětovou a preventivní činnost zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů
a odborníků v oblasti BOZP. 

BOZP v číslech a grafech

Práce cizinců v České republice

Webová stránka je určena cizincům – občanům třetích zemí, kteří mají zájem vykonávat
legálně pracovní činnost v České republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by
svůj status zlegalizovali. 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

Znalostní systém prevence rizik v BOZP 

Major Accident Prevention Information System
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