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VVššeobecneobecnáá fakultnfakultníí nemocnice v Prazenemocnice v Praze

�� jedna z nejvjedna z nejvěěttšíších nemocnic v ch nemocnic v ČČeskeskéé republicerepublice
�� cca 5 200 zamcca 5 200 zaměěstnancstnancůů
�� 56 organiza56 organizaččnníích jednotekch jednotek
�� 24 are24 areáállůů s 83 objekty s 83 objekty 
�� na odbornou praxi dochna odbornou praxi docháázzíí

žžááci z 5 stci z 5 střřednedníích a vych a vyššíšších ch 
zdravotnických zdravotnických šškol a studenti ze 2 vysokých kol a studenti ze 2 vysokých šškolkol

�� k k řříízenzeníí plnplněě vyuvyužžíívváá momožžnosti ICT (intranet, portnosti ICT (intranet, portáál l 
řříízenzenéé dokumentace VFN a portdokumentace VFN a portáály ly řříízenzenéé
dokumentace jednotlivých OJ, hldokumentace jednotlivých OJ, hlášášeneníí nenežžáádoucdoucíích ch 
ududáálostlostíí, , žžáádanky na danky na úúdrdržžbu, objednbu, objednáávváánníí prostprostřředkedkůů, , 
pompomůůcek, prcek, práádla a obdla a oběěddůů, s, sííťť WiFi atd.)WiFi atd.)



VVššeobecneobecnáá fakultnfakultníí nemocnice v Prazenemocnice v Praze

�� k k řříízenzeníí BOZP a PO nevyuBOZP a PO nevyužžíívváá žžáádnou externdnou externíí
firmu (firmu (ččinnost odborninnost odborněě zpzpůůsobilsobiléé osoby k preosoby k pre--
venci rizik a venci rizik a ččinnost technika PO si VFN innost technika PO si VFN 
zajizajiššťťuje zcela sama)uje zcela sama)

�� mmáá ustanoven ustanoven ÚÚtvar BOZP a PO, který tvar BOZP a PO, který ččííttáá ppěět t 
zamzaměěstnancstnancůů

�� ddáále ve VFN ple ve VFN půůsobsobíí vvííce nece nežž 170 preventist170 preventistůů
BOZP a preventistBOZP a preventistůů PO (lPO (léékakařři, sestry, i, sestry, 
hospodhospodáářřky, sekretky, sekretáářřky atd., kteky atd., kteřříí plnplníí úúkoly koly 
BOZP a PO na jednotlivých pracoviBOZP a PO na jednotlivých pracoviššttíích)ch)



ŠŠkolenkoleníí BOZP nenBOZP neníí výuka BOZPvýuka BOZP
V roce 2005 se VFN rozhodla vyuV roce 2005 se VFN rozhodla využžíít ke t ke šškolenkoleníí
BOZP a PO zamBOZP a PO zaměěstnancstnancůů ee--learning. Projekty, kterlearning. Projekty, kteréé
byly na trhu, nembyly na trhu, neměěly VFN poly VFN požžadovanadovanéé parametry.parametry.

VFN od nich poVFN od nich požžadovala:adovala:

–– momožžnost nost úúprav na vlastnprav na vlastníí podmpodmíínky,nky,

–– vvěěttšíší rozsah zpracovanrozsah zpracovanéé problematiky,problematiky,

–– ppřřijatelnou cenu,ijatelnou cenu,

–– respektovrespektováánníí, , žže se nejedne se nejednáá o výuku BOZP, ale       o výuku BOZP, ale       

o instrukto instruktáážž o pro práávnvníích a ostatnch a ostatníích pch přředpisech edpisech 

k zajik zajiššttěěnníí BOZP,BOZP,

–– rozrozšíšířřeneníí i na jini na jinéé skupiny, neskupiny, nežž jsou zamjsou zaměěstnanci.stnanci.



PoPožžadavky na adavky na šškolenkoleníí ee--learningemlearningem

�� KomplexnKomplexníí šškolenkoleníí BOZP a PO nelze provBOZP a PO nelze prováádděět t 
pouze formou epouze formou e--learningu!learningu!

�� ŠŠkolenkoleníí BOZP a PO nejsou výukovBOZP a PO nejsou výukovéé projekty.projekty.

�� Je nutnJe nutnéé integrovat pointegrovat požžadavky:adavky:

–– legislativy, vlegislativy, vččetnetněě popožžadavku adavku úúspspěěššnnééhoho

absolvovabsolvováánníí ppřři ni náástupu do zamstupu do zaměěstnstnáánníí

a poa požžadavku seznadavku seznáámenmeníí s konkrs konkréétntníímimi

podmpodmíínkami na pracovinkami na pracoviššti,ti,

–– na ena e--learningový projekt learningový projekt –– nesmnesmíí se jednat se jednat 

o pouhý tzv. obraceo pouhý tzv. obracečč strstráánek.nek.



PoPožžadavky na adavky na šškolenkoleníí ee--learningemlearningem

�� výukový text výukový text ččáásti sti šškolenkoleníí provprováádděěnnéé ee--learningem learningem 
nesmnesmíí být pbýt přříílilišš rozvlrozvlááččný, avný, avššak ani ne ak ani ne 
heslovitýheslovitý

�� výukový text musvýukový text musíí být doplnbýt doplněěn obrn obráázky, zky, 
grafygrafy,, hypertextovými odkazy, phypertextovými odkazy, přříípadnpadněě
animacemianimacemi

�� musmusíí umoumožňžňovat snadnou aktualizaciovat snadnou aktualizaci

�� mmůžůže obsahovat pouze obecne obsahovat pouze obecnéé informace, a toinformace, a to
z pohledu firmy (rozsah je zz pohledu firmy (rozsah je záávislý na vislý na úúrovni rovni řříízenzeníí
firmy)firmy)

Při vyhledávání rizik 
nesmí žádné uniknout



VyuVyužžititíí ee--learningu ve VFNlearningu ve VFN
VFN si vytvoVFN si vytvořřila vlastnila vlastníí projekt, který:projekt, který:
�� zajizajiššťťuje komplexnuje komplexníí a systa systéémový pmový přříístup (syststup (systéémový mový 

prostprostřředek vyuedek využžíívajvajííccíí ee--learning),learning),
�� se snase snažžíí ee--learning vyulearning využžíít v maximt v maximáálnlněě momožžnnéé mmíířře,e,
�� šškolenkoleníí provprovááddíí kombinovanou formou výuky          kombinovanou formou výuky          

(e(e--learning a plearning a přřednednášáška),ka),
�� nenneníí vyuvyužžíívváán pouze ke n pouze ke šškolenkoleníí, ale jako zdroj , ale jako zdroj 

informacinformacíí o BOZP a PO,o BOZP a PO,
�� je moje možžnnéé vyuvyužžíít i pro jint i pro jinéé oblasti (v souoblasti (v souččasnosti 7 asnosti 7 

projektprojektůů),),
�� mohou vyumohou využžíít i t i žžááci dochci docháázejzejííccíí na odbornou praxi na odbornou praxi 

ppřříímo ve svých mo ve svých šškolkoláách (nejednch (nejednáá se o odtrse o odtržžený ený 
systsystéém).m).



VyuVyužžititíí ee--learningu ve VFNlearningu ve VFN

PilotnPilotníím projektem se stala m projektem se stala šškolenkoleníí zamzaměěstnancstnancůů PO, PO, 
kterkteráá obsahovala obsahovala šškolenkoleníí pro vedoucpro vedoucíí zamzaměěstnance, stnance, 
ostatnostatníí zamzaměěstnance a preventisty PO.stnance a preventisty PO.

NavNaváázat mzat měěla la šškolenkoleníí zamzaměěstnancstnancůů BOZP, jeBOZP, ježž mměěla la 
obsahovat obsahovat šškolenkoleníí vedoucvedoucíích zamch zaměěstnancstnancůů v jednov jedno--
tlivých kategoritlivých kategoriíích (zdravotnich (zdravotniččttíí, administrativn, administrativníí), ), 
ostatnostatníích zamch zaměěstnancstnancůů (zdravotni(zdravotniččttíí, administrativn, administrativníí, , 
dděělnilniččttíí) a preventist) a preventistůů BOZP. ABOZP. Ažž po tpo těěchto chto šškolenkoleníích ch 
mměěla nla náásledovat sledovat šškolenkoleníí pro pro žžááky stky střřednedníích ch šškol, ktekol, kteřříí
do VFN dochdo VFN docháázejzejíí na odbornou praxi.na odbornou praxi.



SprSpráávnvnáá praxe 2006praxe 2006

V V ddůůsledku vyhlsledku vyhlášášeneníí ttééma ma projektu projektu SprSpráávnvnéé
praxe pro rok 2006, BOZ(P) na start, bylo praxe pro rok 2006, BOZ(P) na start, bylo 
zpracovzpracováánníí ee--learningových projektlearningových projektůů ŠŠkolenkoleníí
BOZP a BOZP a ŠŠkolenkoleníí PO PO žžáákkůů, kte, kteřříí do VFN pdo VFN přřichicháázejzejíí
na odbornou praxi urychleno cca o 2 ana odbornou praxi urychleno cca o 2 ažž 3 3 
mměěssííce. ce. 

VFN tyto projekty pVFN tyto projekty přřihlihláásila do Sprsila do Spráávnvnéé praxe.     praxe.     
V krajskV krajskéém a nm a náárodnrodníím kole zvm kole zvííttěězila. zila. 

Na evropskNa evropskéé úúrovni zrovni zíískala pro projekty oznaskala pro projekty označčeneníí
DoporuDoporu ččený pený p řřííkladklad ..



OcenOceněěnníí
1. m1. míísto sto 

v nv náárodnrodníím kolem kole



OcenOceněěnníí od Evropskod Evropskéé agentury agentury 
pro BOZPpro BOZP





VyuVyužžititíí ee--learningu v BOZP a PO learningu v BOZP a PO 
ve VFNve VFN

SystSystéém mm máá dvdvěě zzáákladnkladníí ččáásti sti –– organizaorganizaččnněě řřííddííccíí a a 
jednotlivjednotlivéé vzdvzděělláávacvacíí projekty. Organizaprojekty. Organizaččnněě řřííddííccíí ččáást st 
umoumožňžňuje aktualizace osnov, textuje aktualizace osnov, textůů a testa testůů, nastaven, nastaveníí
obtobtíížžnosti testnosti testůů, obsahuje evidenci , obsahuje evidenci úúspspěěššných ných a    a    
neneúúspspěěššných absolvovných absolvováánníí testtestůů, umo, umožňžňuje vytvuje vytváářřeneníí
seznamseznamůů podle rpodle růůzných kritzných kritééririíí atd.atd.

JednotlivJednotliváá šškolenkoleníí BOZP a PO, kterBOZP a PO, kteráá jsou soujsou souččááststíí
ppřřipojených vzdipojených vzděělláávacvacíích projektch projektůů, jsou prov, jsou prováádděěna na 
podle tematických plpodle tematických pláánnůů, kter, kteréé dděěllíí obsah jednotlivých obsah jednotlivých 
šškolenkoleníí do dvou zdo dvou záákladnkladníích ch ččááststíí. . ČČáást A st A –– provprováádděěnou nou 
ee--learningem a learningem a ččáást B st B –– provprováádděěnou pnou přřednednášáškou.kou.



InformaInformaččnníí CDCD

Pro provPro prováádděěnníí ččáásti B sti B 
šškolenkoleníí jsou poskytovjsou poskytováá--
ny pomocnny pomocnéé informace informace 
na CD.na CD.

Tato CD obsahujTato CD obsahujíí i dali dalšíší
potpotřřebnebnéé informace pro informace pro 
prprááci preventistci preventistůů BOZP BOZP 
nebo PO.nebo PO.

Na konci a zaNa konci a začčáátkem tkem 
ppřříšíšttíího roku majho roku majíí navnavííc vzniknout videozc vzniknout videozááznamy znamy 
provedených provedených ččááststíí B B šškolenkoleníí vedoucvedoucíích zamch zaměěstnancstnancůů
a preventista preventistůů, kter, kteréé budou pbudou přříístupnstupnéé na intranetu.na intranetu.



VyuVyužžititíí ee--learningulearningu v BOZP a PO v BOZP a PO 
ve VFNve VFN

JednotlivJednotlivéé ččááststii A A šškolenkoleníí BOZP BOZP zamzaměěstnancstnancůů
jjsousou vytvovytvořřenenyy pro urpro urččitou skupinu zamitou skupinu zaměěstnancstnancůů::
–– zdravotnzdravotnický personický personááll,,
–– technitechnikyky, , zamzaměěstnance stnance IT a administrativIT a administrativuu,,
–– dděělnlnííkyky..
V kaV kažžddéé skupinskupiněě je je šškolenkoleníí rozdrozděěleno naleno na výukový výukový 
texttext a a zkuzkuššebnebníí test.test.
TextTextyy obsahujobsahujíí vlastnvlastníí text, obrtext, obráázky a hypertextovzky a hypertextovéé
odkazy na prodkazy na práávnvníí a interna interníí ppřředpisyedpisy,, na text jinna text jinéého ho 
ee--learningovlearningovééhoho projektu VFN (napprojektu VFN (napřř. o . o chemicchemic--
kýchkých lláátktkáách) a ch) a na jinna jinéé zdroje informaczdroje informacíí (intern(interníí
webovwebovéé strstráánky nky úútvaru BOZP a PO, tvaru BOZP a PO, animace, animace, 
slosložžka Dka Detailnetailněějjšíší informace atd.informace atd.).).



VyuVyužžititíí ee--learningu v BOZP a PO learningu v BOZP a PO 
ve VFNve VFN

U testU testůů je moje možžnnéé nastavit:nastavit:

–– popoččet otet otáázek, kterzek, kteréé tvotvořříí jeden test,jeden test,
–– povolený popovolený poččet chybných odpovet chybných odpověěddíí..

Projekty Projekty ŠŠkolenkoleníí BOZP a BOZP a ŠŠkolenkoleníí PO neslouPO nesloužžíí jen jen 
ke ke šškolenkoleníí, ale i k z, ale i k zíískskáávváánníí informacinformacíí mimo tyto mimo tyto 
termtermííny, a to v rozsahu vny, a to v rozsahu věěttšíším, nem, nežž je pro je pro šškolenkoleníí
popožžadovadovááno. Obsahujno. Obsahujíí slosložžku ku „„DetailnDetailněějjšíší
informaceinformace““, kter, kteráá obsahuje informace nad robsahuje informace nad ráámec mec 
popožžadovaný pro adovaný pro šškolenkoleníí.  V budoucnu bude t.  V budoucnu bude tééžž
obsahovat interaktivnobsahovat interaktivníí výuku BOZP a PO (stanovenvýuku BOZP a PO (stanoveníí
OOPPOOPP, pou, použžititíí hasichasicíího pho přříístrojestroje).).



VyuVyužžititíí ee--learningu ve VFNlearningu ve VFN
NynNyníí je zajije zajiššťťovovááno no šškolenkoleníí BOZP:BOZP:
–– zamzaměěstnancstnancůů,,
–– vedoucvedoucíích zamch zaměěstnancstnancůů,,
–– preventistpreventistůů BOZP,BOZP,
–– žžáákkůů zdravotnických zdravotnických šškolkol
a a šškolenkoleníí PO:PO:
–– zamzaměěstnancstnancůů,,
–– vedoucvedoucíích zamch zaměěstnancstnancůů,,
–– šškolenkoleníí vrvráátných a strtných a stráážžných,ných,
–– preventistpreventistůů PO,PO,
–– ččlenlenůů preventivnpreventivníích poch požžáárnrníích hlch hlíídek,dek,
–– žžáákkůů zdravotnických zdravotnických šškol.kol.

















Vyhledání a vyhodnocení rizik ve VFN



Vyhledání a vyhodnocení rizik ve VFN

Ve VFN je vyhledání a vyhodnocení rizik prováděno 
komisionelně po jednotlivých organizačních 
jednotkách.
Vyhledání se provádí pomocí:

� prohlídky pracovišť, včetně rozhovorů s vedoucími,
� dotazníku, který vyplní zaměstnanci pracoviště,
� záznamů o úrazech, nemocech z povolání a 

skoronehodách.
Hodnocení rizik se provádí metodou JBM.
O celém procesu vyhledání a vyhodnocení rizik    
na příslušné organizační jednotce je zpracován 
protokol, jehož součástí je i přehled rizik a opatření.











VyuVyužžititíí ee--learningu v BOZP a PO learningu v BOZP a PO 
ve VFNve VFN

ProvedenProvedenáá šškolenkoleníí BOZP a PO jsou v dBOZP a PO jsou v důůsledku sledku 
vyuvyužžititíí ee--learningu efektivnlearningu efektivněějjšíší. Je umo. Je umožžnněěn n 
asynchronnasynchronníí a individua individuáálnlníí ppřříístup. Kvalita výuky je stup. Kvalita výuky je 
vyrovnanvyrovnanáá a da dííky tomu vyky tomu vyššíšší..

ProvProváádděěnníí šškolenkoleníí formou eformou e--learningu bylo learningu bylo zamzaměěstst--
nancinanci v drtivv drtivéé vvěěttššininěě ppřřijato kladnijato kladněě..

V souV souččasnasnéé dobdoběě je ve VFN eje ve VFN e--learninglearning vyuvyužžíívváán n 
nejen pro nejen pro šškolenkoleníí BOZP a PO, ale tBOZP a PO, ale tééžž i pro i pro šškolenkoleníí
manipulace s technickými a medicinmanipulace s technickými a medicináálnlníími plyny, mi plyny, 
poskytovposkytováánníí prvnprvníí pomoci, naklpomoci, naklááddáánníí s s nebezpenebezpečč--
nýminými chemickými lchemickými láátkami, bezpetkami, bezpeččnosti informacnosti informacíí a a 
testovtestováánníí znalostznalostíí prprááce s PC.ce s PC.



VyuVyužžititíí projektprojektůů mimo VFNmimo VFN
I kdyI kdyžž projekty byly vytvoprojekty byly vytvořřeny pro VFN a eny pro VFN a žžááky dochky docháá--
zejzejíí do VFN na odbornou praxi, byly ddo VFN na odbornou praxi, byly dííky oznaky označčeneníí
„„DoporuDoporuččeneníí ppřřííkladklad““, propagov, propagováány: ny: 

�� v publikacv publikacíí European Week for Safety and Health at European Week for Safety and Health at 
Work 2006, Work 2006, 

�� v 7 v 7 ččllááncncíích Tomch Tomášáše Neugebauera v pe Neugebauera v přřednedníích odborch odbor--
ných ných ččasopisech a na internetu (Sestra, asopisech a na internetu (Sestra, ČČeskeskáá šškola),kola),

�� na 2. mezinna 2. mezináárodnrodníí konferenci pokonferenci pořřáádandanéé Komorou Komorou 
BOZP a PO.BOZP a PO.

To vedlo k zTo vedlo k záájmu o njmu o něě (v(vííce nece nežž 20 subjekt20 subjektůů). VFN ). VFN 
umoumožžnila jejich vyunila jejich využžititíí 6 nemocnic6 nemocnicíím, 2 zdravotnickým m, 2 zdravotnickým 
šškolkoláám a 1 vysokm a 1 vysokéé šškole. Dalkole. Dalšíší vysokvysokéé šškole poskytla kole poskytla 
texty a testy pro zapracovtexty a testy pro zapracováánníí do jejich projektu.do jejich projektu.



EE--learning je nlearning je náároroččný, alený, ale……

ŠŠkolenkoleníí provprováádděěnnéé za pomoci eza pomoci e--learningu jelearningu je
pro zpracovatele npro zpracovatele náároroččnnéé nejen pnejen přři zavi zaváádděěnníí, , 
ale neustale neustáále. Je nutnle. Je nutnéé popoččíítat s trvalými tat s trvalými 
aktualizacemi výukovaktualizacemi výukovéého textuho textu. Tak. Takéé s rozs rozššiiřřoo--
vváánníím informacm informacíí v dalv dalšíších oblastech ch oblastech –– interakinterak--
tivntivníí výuka, Detailnvýuka, Detailněějjšíší informace.informace.

PPřřesto je to velmi vhodný prostesto je to velmi vhodný prostřředek pro edek pro 
zajizajiššťťovováánníí šškolenkoleníí BOZP a PO nejen zamBOZP a PO nejen zaměěstst--
nancnancůů, ale t, ale tééžž i i žžáákkůů na stna střřednedníích ch šškolkoláách.ch.


