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NOVÉ POJETÍ OCHRANY 

ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI

ANEB

MŮŽE BÝT PŘI PRÁCI POHODA?



BOZP již není jen o pracovních úrazech

Od 1. ledna 2001 je BOZP nově pojata. Není pouhou 

protiúrazovou prevencí, ale je zaměřena 

na všechny aspekty související s prací. 

Například i na stres, sexuální obtěžování.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

nelze chápat jako prostředek ochrany 

zdraví při výkonu práce, 

ale jako systém chránící před negativními 

důsledky života v pracovním procesu.



Co dnes chápeme pod BOZP?
BOZP není tvořena pouze dvěma základními část-

mi – bezpečností práce (technická bezpečnost, 

prevence velkých průmyslových havárií atd.) a 

ochranou zdraví při práci (hygiena práce, pracovní 

prostředí, ergonomie atd.), ale patří do ní další 

oblasti (např. vztahy na pracovištích, estetická 

úprava pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý 

život zaměstnanců), jež společně vytvářejí tzv. 

sociální ochranu.

BOZP nemá jen charakter preventivní, ale i repre-

sivní (zajištění bezpečného a následky minimali-

zujícího postupu při vzniku nežádoucích událostí).



O čem je současná BOZP?



Otázky č. 1

Vnímáte nějaký rozdíl v přístupu k BOZP za pos-

ledních dvacet let?

Pokud ano, tak v čem?

Vnímáte BOZP tak, jak ji

znázorňuje obrázek?



Co je zdraví?

Zdraví je stav fyzické, psychické, sociální a 

estetické pohody (definice Světové zdravotnické 

organizace). Tedy neexistuje zdraví jedinec.

Cílem BOZP je pro pracovní proces

zajistit lidské zdroje, jež budou mít

vysokou míru produktivity

práce, tzn., že budou

zdraví.



Kvalita života

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci nelze 

chápat jako prostředek ochrany zdraví při výkonu 

práce, ale jako systém chránící před negativními 

důsledky života v pracovním procesu.

BOZP je tedy nástrojem pro kvalitnější život 

každého zaměstnance. Míra zajištění BOZP        

v jednotlivé firmě je mírou kvality nejen života      

v zaměstnání, ale i mimo něj

(život v zaměstnání a sou-

kromý život se ovlivňují více, 

než si mnohdy dokážeme 

připustit.



Otázky č. 2

Jak dosáhnout spokojenosti v práci?

Chodíte rádi do práce?

Znáte někoho, kdo pravidelně v neděli po obědě 

běduje nad tím, že zítra bude muset jít do práce?

Myslíte si, že takových lidí je značné procento?

Domníváte se, že existuje nějaké řešení, aby byli 

lidé v práci spokojeni?



Vliv firemní kultury na BOZP

Firemní kultura práce – soustava sdíleného 

přesvědčení, postojů, domněnek, forem a hodnot 

existujících ve firmě.

Firemní kultura práce – formální (úprava kores-

pondence, Dress Code, značení prostor atd.)

– neformální (hodnotové 

preference, pravidla pracovní morálky, vztah k 

pacientům, slangový firemní jazyk, zvyky, rituály, 

historky a firemní hrdinové



Otázky č. 3

Co nejvíce oceňují zaměstnanci u dobrého 

zaměstnavatele? 

Je to i BOZP?



Zájem na zajištění BOZP



Zaměstnanec  se musí též podílet

http://osha.europa.eu/cs/campaigns/ew2006/risq/animations/computer/index_html/show_animation?width=640&height=480


Otázky č. 4

Co považujete ve VFN za motivační pro vás?

Co považujete ve VFN za demotivační pro vás?

Co by vás ještě více motivovalo?



Účast zaměstnanců na BOZP

Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP je 

zákonným právem zaměstnanců. Zároveň za-

městnavatel má zákonnou povinnost jim naplnění 

tohoto práva umožnit.

file:///C:/Program Files/linguatec/VoiceReader/VoiceReader.exe


Otázky č. 5

Co je aktivní účast?

Co si od ní slibujete? Potřebujete ji vůbec?

Cítíte podporu v otázkách BOZP od odborové 

organizace?



ANALÝZA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

NA PRACOVIŠTI

ANEB

JE UŽ VŠECHNO, JAK MÁ BÝT?



Otázky č. 6 – silné a slabé stránky 

pracoviště

Jaká jsou pozitiva současného zajištění BOZP 

na vašich pracovištích?

Jaké jsou hlavní problémy týkající se 

jednotlivých oblastí vaší práce?

Jaká jsou vaše očekávání? Co by se mělo 

udělat?



SCHOPNOST VNÍMAT A ZNÁT 

RIZIKA PŘI PRÁCI

ANEB

JAK VYVÁZNOUT ZDRAVÝ Z PRÁCE?



Co to je hodnocení rizik?

Vyhledání rizik slouží k systematickému odha-

lování toho, co může zaměstnance ohrozit. 

Jejich vyhodnocení slouží k zjištění jejich závaž-

nosti a k stanovení nutnosti přijmout opatření.

Jedná se o činnost, kterou běžně dělá každý člo-

věk každý den při výkonu téměř každé činnosti.



Co je to riziko?



Vnímání rizik při práci

aneb riskantní zaměstnání

Další příběhy postavičky Napo, jakož i další videa a animace k problematice 

BOZP naleznete na webu Útvaru BOZP a PO – www.bozppo.vfn.cz

http://media.osha.europa.eu/napo9/Napo9.wmv
http://www.bozppo.vfn.cz/


Vnímavost na rizika

Vnímavost na rizika je schopnost vidět nebezpečí, 

nebýt k němu lhostejný, tzn. cítit potřebu situaci 

změnit.

Vnímavosti 

je možné se naučit.

Myslíte si, že vnímavých osob na rizika přibývá, 

nebo naopak?



Motivace ke spolupráci při 

hodnocení rizik při práci

Hodnocení rizik je jedním ze základních pilířů 

BOZP. A jak jsme si již řekli, BOZP je nástrojem 

pro kvalitnější život každého zaměstnance.

Tedy spolupráce při hodnocení rizik při práci je 

jednou z nikdy nekončících cest  ke kvalitnějšímu 

životu.

Spolupráce by neměla být jen při oficiálním vyhle-

dávání rizik, ale jako součást každeního výkonu 

práce – oznamování nebezpečí a skoronehod.



Care Thermometer

vyhodnocení fyzické ošetřovat. zátěže

Na vašem pracovišti bylo provedeno hodnocení 

fyzické ošetřovatelské zátěže novou metodou

Care Thermometer.







Bezpečnostní předpisy

Oblast BOZP řeší mnoho právních a několikanásob-

ně více ostatních předpisů. Jejich požadavky jsou     

ve VFN zapracovány do interních předpisů.

Tvorba právních předpisů má svá pravidla, která 

nejsou vždy logická a snadno odvoditelná. 

Pro pochopení základních pravidel práce s právním 

předpisem můžete využít naši webovou stránku:

Raději však doporučuji konzultaci s vaší referentkou 

Útvaru BOZP a PO pí Krajčíkovou (l. 6322).



Kde můžete upozornit na problémy 

nebo se dotázat o informace

 skoronehody na webu Útvaru BOZP a PO

 dotazovna na webu Útvaru BOZP a PO

 preventistka BOZP pí Linková l. 2759

Útvar BOZP a PO – pí Krajčíková l. 6322

 přímý nadřízený

http://intranet.vfn.cz/useky/ulp/oj/bezpecnost/hlášení_skoronehody.htm
http://intranet.vfn.cz/useky/ulp/oj/bezpecnost/index.htm
http://intranet.vfn.cz/useky/ulp/oj/bezpecnost/dotazy.htm
http://intranet.vfn.cz/useky/ulp/oj/bezpecnost/index.htm

