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Anotace 

Tato diplomová práce navrhuje zavedení systému hodnocení efektivnosti práce vedoucích 

zaměstnanců v oblasti BOZP pomocí interaktivní tabulky. Tato tabulka je detailně popsaná 

včetně popisu matematického přístupu k výsledkům hodnocení. Na závěr této práce jsou 

nastíněny návrhy na zlepšení funkce této metody a je posouzen přínos této metody 

společnosti a její doporučení.  

 

Klíčová slova: hodnocení efektivnosti práce vedoucích zaměstnanců, hodnocení středisek, 

tabulka 

 

 

Summary 

This diploma thesis suggests an introduction of a system of evaluation of work 

effectiveness of foreman for OSH by interactive table. The table is described and also 

mathematical approach for results of the evaluation is described. In the end of the diploma 

thesis the suggestion for improvement of function of the method is discussed and the 

benefit of the method for the company is evaluated. And also the recommendation of the 

method is discussed. 

 

Key words: The evaluation of work effectiveness of foreman, the evaluation of centers, 

the table 
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1. Úvod 

Jedním z nejdůleţitějších aspektů poslední doby v řízení společnosti je bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci (BOZP). V moderním pojetí řízení společnosti se na BOZP klade 

velký důraz. Hlavním cílem BOZP je neustálé sniţování rizik, která ohroţují zdraví a 

ţivoty lidí potaţmo zaměstnanců. Toto vede také ke zlepšování pracovních podmínek a 

pracovního prostředí. Jde o dodrţování právních předpisů a předpisů stanovených 

zaměstnavatelem tak, aby se předcházelo ohroţení nebo poškození zdraví nebo ţivota 

zaměstnanců. Vedení společnosti musí povaţovat poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

za součást svých rozhodnutí při přijímání opatření. Tato opatření nesmí být v rozporu s 

těmito poţadavky.  

Ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (dále jen AMTPO) je BOZP na 

velmi vysoké úrovni. Společnost hodnotí a eviduje skoronehody, nebezpečná jednání, 

úrazy, má zavedený systém řízení OHSAS 18001 i národní program Bezpečný podnik. Zdá 

se, ţe všechno je, jak má být, přesto neočekávaně můţe dojít k závaţným pracovním 

úrazům, dokonce se smrtelnými následky. 

Protoţe společnost musí ze zákona zlepšovat úroveň  BOZP, je třeba neustále přemýšlet o 

způsobu, jak udrţet nízkou, případně získat nulovou úrazovost, a přenášet tuto povinnost 

také na vedoucí pracovníky a jejich zaměstnance. Proto nelze přešlapovat na místě a 

spokojit se s momentální uspokojivou situací BOZP na pracovištích, ale je nutné postoupit 

o „další krok dopředu“.  

Tímto „dalším krokem“ by byl návrh a zavedení systému pro hodnocení konkrétních 

činností, které se týkají aktivního přístupu vedoucích pracovníků k BOZP včetně 

hodnocení úrovně na jimi řízených střediscích provozu, coţ je cílem mé diplomové práce. 

Půjde o navrţení a vyhodnocení systému efektivnosti uplatňovaní aktivních nástrojů BOZP 

na jednotlivých pracovištích (na jednotlivých střediscích).  

Následné zjišťování efektivnosti bude probíhat na základě vyhodnocení skutečné úrovně 

jednotlivých činností, prováděných vedoucími pracovníky, např. u školení, auditů, 

konzultací, návrhů a jiných činností v oblasti bezpečné práce.  
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Konkrétně jde o jednoduchou, interaktivní metodu, která vyuţívá potenciál individuálního 

přístupu nadřízených pracovníků k BOZP. Je to komplexní metoda, jak vyhodnotit 

konkrétní činnosti na konkrétním pracovišti a zároveň vtáhnout vedoucími pracovníky 

podřízené zaměstnance do uvedené problematiky, v návaznosti na případné finanční 

ohodnocení. Metoda je to objektivní, která je vţdy přesně vztaţená na konkrétní středisko. 

Je to zároveň také metoda nová, protoţe zahrnuje vytváření praktických vylepšení, 

bezpečnějších opatření a zohledňuje odstranění závaţných rizik. Obsahuje konkrétní údaje 

(čísla) z praktické činnosti, která nejsou nijak smyšlená nebo odhadnutá. Očekává se, ţe 

metoda takovéhoto hodnocení středisek by měla přinést prakticky další zvýšení úrovně 

BOZP na střediscích.  

Tento nástroj také můţe předejít pracovnímu úrazu dříve, neţ k němu dojde, takţe slouţí 

také jako prevence úrazů. Můţe také předejít skoronehodám. 

A v neposlední řadě je to metoda, která jednotlivé vedoucí zaměstnance motivuje k lepším 

výsledků a podává zpětnou vazbu vedení společnosti.  

Ráda bych zde také vysvětlila pár pojmů, se kterými budu v této diplomové práci hodně 

pracovat.  

Prvním z nich je skoronehoda.  

Tu si ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. definuje podle interního předpisu N-

0.121, Bezpečnost a ochrana zdraví jako událost, kdy k újmě na zdraví jen shodou 

okolností nedošlo.  

Dalším pojmem je nebezpečné jednání.  

Podle stejného interního předpisu je nebezpečné jednání definováno jako kaţdé jednání, 

které vede k ohroţení osoby samotné nebo ostatních osob. Bezpečnostní opatření jsou 

prostředky odstraňující (eliminující) nebo sniţující (minimalizující) riziko.  

A v neposlední řadě je třeba vysvětlit také pojem vedoucí zaměstnanci.  

To jsou zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých stupních řízení, jsou 

oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit 
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a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. Jsou zodpovědní za 

úroveň BOZP na svých pracovištích. [3] 

 

2. Popis společnosti 

Zde v krátkosti projdeme historií společnosti. Nápad na rozšíření Vítkovických ţelezáren o 

takzvaný „Jiţní závod“ pochází z druhé poloviny třicátých let minulého století, jeho 

realizace však byla zahájena aţ během druhé světové války, v roce 1942. Koncem roku 

1943 byla hotova západní příčná hala, polovina hlavní haly Velkého Stiefelu a téměř celá 

generátorovna. V následujícím roce stavba vlivem válečných událostí nepokračovala. Po 

stavební stránce byla hotová necelá polovina první části výstavby. Strojní zařízení tratě 

Stiefel 4“-10“ od německé firmy Meer bylo na jaře 1945 uloţeno do jedné z 

nedostavěných hal. Po osvobození Ostravy v květnu 1945 byly objekty Jiţního závodu 

převzaty do ochrany sovětskou vojenskou stráţí. Jiţní závod byl povaţován za válečnou 

kořist Sovětské armády. Na konci října 1945 byl po jednání vlád Československé republiky 

a Sovětského svazu závod předán Vítkovickým ţelezárnám a v prvním čtvrtletí 

následujícího roku byla schválena dostavba, která měla být dokončena v roce 1948. V 

letech 1946 a 1947 byly haly stavebně dokončeny. Koncem roku 1947 a v roce 1948 byly 

objednány chybějící stroje a zařízení u německých firem Meer a AEG, švýcarské 

společnosti Brown- Boweri, závitořezné stroje v USA. Po událostech v únoru 1948 byly se 

Spojenými státy přerušeny obchodní styky, potřebná zařízení tak byla dodána aţ v letech 

1949 a 1950 ze Sovětského svazu. Koncem roku 1949 byly uvedeny do zkušebního 

provozu jednotlivé stroje tratě a úpravny a 21. listopadu 1949 byla v Kunčicích zkušebně 

vyválcována první bezešvá trubka. K 31. prosinci bylo ve stavu válcovny trub 86 dělníků, 

z toho byli dva brigádníci, jeden technik, tři mistři a tři pracovníci administrativy. Dle 

potřeby vypomáhali další pracovníci VŢKG. 

Hromadná výroba byla oficiálně započata aţ 1. dubna 1950. Do té doby probíhalo 

zkušební válcování s většími i menšími obtíţemi. Stalo se, ţe se povedly pouze dvě nebo 

tři trubky za směnu. Ještě v témţe roce se postupně rozběhla práce v lisovně, soustruţně a 

nátrubkárně a nejnutnějších pomocných odděleních – přípravě nářadí a nástrojů, dílně 
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údrţby apod. Nový závod dostal číselné označení 15 a aţ do doby ustavení Nové huti 

Klementa Gottwalda (NHKG) byl označován jako vítkovická „válcovna trub II“. Závod 

nebyl od počátku plně vybaven. V prvních letech se musela část vyválcovaných trubek 

převáţet k dalšímu zpracování do Vítkovických ţelezáren Klementa Gottwalda (VŢKG). 

Teprve v dalších letech se závod postupně zbavoval závislosti na původní mateřské 

společnosti. Od roku 1952 započalo válcování ze sochorů, vyrobených na závodě 14 – 

všeobecné válcovně NHKG. V následujících letech postupně přibyly další výrobní 

provozy. V roce 1952 to byla ohýbárna, v roce 1960 Stiefel 140 mm a Svařovna trubek se 

šroubovicovým svarem. Přibyly rovněţ pozinkovna nátrubků, jutovna, zušlechťovna, 

nátrubkárna.  

V současné době je ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (obr. č. 1) největším 

výrobcem trubek v České republice (obr. č. 2). Nosným výrobním programem závodu jsou 

bezešvé trubky válcované na dvou tratích Stiefel v provedení trubek hladkých, závitových, 

přírubových a olejářských. Trubky na tratích St 4-10" a St 140 mm (obr. č. 3) jsou 

vyráběny pouze z plynule odlévaných předlitků. Nejnáročnějším výrobkem jsou bezešvé 

trubky olejářské - paţnicové, čerpací, vrtné a naftovodné. Od roku 1957 je závod oprávněn 

označovat olejářské trubky monogramem Amerického Petrolejářského Institutu – API. 

Kromě běţných API závitů dodává závod i paţnicové a čerpací trubky s plynotěsným 

závitovým spojem.  

 

 

 

 

Z ocelového pásu válcovaného za tepla jsou v provoze „Svařovna trub“ vyráběny 

svařované trubky se šroubovicovým svarem jak v černém provedení, tak pro potřeby 

plynárenství v provedení s třívrstvou izolací PE, popř. vláknito-cementovou vnější izolací. 

Závod je vybaven nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole jakosti se 

 Obrázek 1: Logo společnosti 
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pouţívá moderních nedestruktivních metod, které garantují poţadovanou kvalitu 

dodávaných trubek. 

ArcelorMittal Ostrava, divize Tubular Products v roce 1992 úspěšně certifikovala systém 

jakosti podle normy ISO 9001 jako první v České republice a systém řízení ekologie podle 

normy ISO 14001 byl poprvé certifikován v roce 1999. Firma získala také osvědčení 

Bezpečný podnik, které potvrzuje shodu s předpisy ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Výroba trubky v AMTPO 
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3. Rizika vyplývající z pracovních činností v ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s. 

Tato kapitola poskytuje přehled základních kategorií nebezpečí v podniku, která se mohou 

vyskytovat na jednotlivých střediscích a pracovištích. Kaţdé nebezpečí můţe vyvolat 

různé ohroţení zdraví lidí respektive zaměstnanců. Proto je nutné specifikovat charakter 

daného nebezpečí a určit jaké ohroţení můţe způsobit. Tabulka zahrnuje především 

nebezpečí způsobené rotujícími částmi strojů a ohroţení, ke kterým můţe dojít při 

manipulaci břemen ať uţ ruční nebo jeřábovou. Dále tento přehled zahrnuje nebezpečí 

způsobené elektrickými částmi, popálení, pádu z výšky a nebezpečí při práci na ţebřících.  

 

 

 Obrázek 3: Trubky Malého Stiefelu 
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Tabulka 1: Přehled nebezpeční na pracovištích v AMTPO 

Nebezpečí Ohrožení 

Nebezpečí odření nebo poškrábání Při pohybu o kovové části technologických 

agregátů a zařízení, při vázání a manipulaci 

s břemeny. 
Nebezpečí naraţení 

Nebezpečí stlačení, rozdrcení Mezi pevné a pohybující se částí 

technologických agregátů a zařízení, při 

vázání a manipulaci s břemeny, na 

jeřábových drahách. 

Nebezpečí pořezání/propíchnutí Při ručních manipulacích s výrobky, 

obrobky, nástroji a prostředky, o ostré hrany 

technologických agregátů a zařízení. 

Nebezpečí navinutí Otáčejícími se částmi technologických 

agregátů, zařízení a pohybující se trubkou. 
Nebezpečí vtaţení nebo zachycení 

Nebezpečí střihu/amputace Mezi pohybující se a pevné části 

technologických agregátů a zařízení včetně 

příslušenství. 

Nebezpečí upadnutí předmětů Při ručních manipulacích s výrobky, 

obrobky, přístroji, nástroji a prostředky a od 

jeřábové dopravy 

Nebezpečí od vymrštěného předmětu Při vysmeknutí výrobku (obrobku) z 

upínacích zařízení, při rozlomení obráběcích 

nástrojů (ulomení soustruţnického noţe, 

zlomení vrtáku, odlomení části frézy, 

roztrţení brusného kotouče, odletující třísky 

atd.). 

Nebezpečí výronu vysokotlaké kapaliny U obvodů řezné kapaliny a u hydraulických 

pohonů technologických agregátů a zařízení 

při výrobě trub, obrábění, seřizování a 

údrţbě. 

Dotykem osob ţivých a neţivých částí 

(přímý dotyk), dotyk osob s ţivými 

elektrickými částmi trolejí při pohybu a práci 

na jeřábových drahách 

U elektrických obvodů technologických 

agregátů a zařízení, v rozvodnách, případně 

troleje na jeřábové dráze. Nutno pracovat 

pouze na bezpečně odpojeném zařízení! 

Popálení nebo opaření od horkých povrchů, 

horkých materiálů a agregátů a popálení nebo 

opaření párou 

Od ţhavých trub, sochorů a horkých částí 

technologických agregátů a zařízení, řezných 

nástrojů, horkých třísek, chladicí kapaliny, 

dusíku, páry, ohně. 

Ztráty sluchu (hluchota), dalších 

fyziologických poruch (jako ztráta 

rovnováhy, ztráta vědomí) 

Hluk vznikající při výrobě a obrábění na 

technologických agregátech a zařízeních. 

Nebezpečí vzniklá únikem a stykem se 

škodlivými tekutinami nebo vdechováním 

plynů, mlh, kouře a prachu, třísek 

U obvodů řezné kapaliny, u obvodů 

hydrauliky technologických agregátů a 

zařízení, při ofukování obrobku a třísek 

během výroby, seřizování, obrábění a 
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údrţby, při obrábění materiálů, které mají 

škodlivé účinky (hořčík, plasty apod.), při 

lakování, pouţívání barev a při broušení. 

Biologická a mikrobiologická nebezpečí 

(viry nebo bakterie) 

U obvodů řezné kapaliny, u obvodů 

hydrauliky technologických agregátů a 

zařízení, při výrobě, manipulaci, údrţbě. 

Nebezpečí zakopnutí, uklouznutí a pádu osob 

(v souvislosti se strojním zařízením) 

V místech úniku maziv, olejů 

z hydraulických obvodů a úniků a rozstřiků z 

obvodů řezné kapaliny. 

Poškození zdraví horkým nebo studeným 

pracovním prostředím 

Sálavé teplo a horké pracovní prostředí (aţ 

70°C), v zimě teploty pod bodem mrazu. 

Pád na rovině Při pohybu po pracovišti, nerovnosti, 

nezpevněné komunikace, chodníky v zimní 

údrţbě, nebezpečí sklouznutí, klopýtnutí a 

pád na rovině nebo do kanálů pro odvod 

okují,rozkrytých při opravě. 

Pád z výšky, nebo do hloubky (>1,5m) Při vazačově manipulaci ve skládkách, 

kamiónu a vagónech, na plošinách 

dopravních prostředků, z víka a jiných částí 

agregátu, z obkročného vozidla, z jeřábu a 

jeřábové dráhy, střechy, apod. pád do 

hloubky hrozí v případě pádu do okujových 

jímek a jiných částí technologií (zejména 

v době oprav, kdy je zařízení odvezeno). 

Nebezpečí pádu břemene, materiálu Zejména od jeřábové dopravy, která je 

v AMTPO frekventovaná. Při chůzi po 

hlavních chodnících je rizikový úsek mezi 

kolejemi 90 a 91. Při vysypávání šrotu 

z beden a naváţení jiného materiálu do 

vagónů (případně vyváţení) platí úplný 

zákaz vstupu na komunikaci. 

Nebezpečí rozdrcení, naraţení, smrti Pohyb mezi kolejemi 90 a 91 je obzvlášť 

rizikový - způsobeno ţelezniční a silniční 

dopravou. Dále v úsecích, kdy chodník 

křiţuje ţelezniční koleje nebo vjezd do haly, 

či je v jejich těsné blízkosti. 

Nebezpečí při pouţití ţebříků U fyzicky poškozených ţebříků nebo 

nerevidovaných, při umístění ţebříku na 

nestabilní nebo poškozenou podlahu, pod 

špatným úhlem, při provádění zakázaných 

oprav a manipulací na ţebříku. Před kaţdým 

pouţitím je nutno ţebřík zkontrolovat! 

Nebezpečí poranění při čistících pracích 

vysokotlakými čističkami 

Při čištění studenou i horkou vodou a při 

čištění stříkáním horké vody z rozvodů. 

Nebezpečí ozáření – ionizující Ozáření pracovníka ionizujícím zářením (IZ) 

při nedodrţení bezpečnosti práce s IZ. 

Nebezpečí záření magnetického pole Především při pohybu v okolí rotační hlavy 
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(především osoby s kardiostimulátorem) Rotomatů při zapnutém magnetizačním 

proudu. 

[1] 

 

 

4. Popis středisek 

Pro hodnocení jednotlivých středisek je nutné se s kaţdým střediskem seznámit, vymezit 

ho a popsat výrobní činnosti, které na středisku probíhají. Popis činností středisek umoţní 

větší představivost o střediscích, lepší orientaci v tabulce s hodnocením středisek a lepší 

orientaci při porovnávání výsledků hodnocení. Popis pracovních činnosti a technických 

zařízení, které se na středisku nacházejí, umoţní lépe definovat riziko a následné posouzení 

účinnosti navrhovaných opatření. 

Celý provoz se dělí na několik části. První z nich tvoří provoz 151 -Stiefel  4-10“ nebo také 

nazývaný Velký Stiefel. Pod tento provoz spadají střediska 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 

1516 a 1518. Druhou část tvoří provoz 152 - Stiefel 140 mm nazývaný také Malý Stiefel. 

Pod tento provoz spadají střediska označované 1521, 1523, 1520, 1525, 1526. Střediska 

1522, 1524, 1527 tvoří jedno středisko s názvem Úpravna Malého Stiefelu. Třetí částí je 

provoz 153 – Svařovna trub. Hala svařovny se nachází na severní straně haly pro přípravu 

vsázky a je situována směrem na východ. Pod provoz svařovny patří střediska s označením 

1531 a 1534 a 1535 jsou spojená. Dále pak provoz 156 – NDT, pod který spadají střediska 

1564, 1565, 1566. Provoz 157 – Dílny a prostory údrţby tvoří střediska 1571, 1572, 1574, 

1579. Nedílnou součástí AMTPO je středisko 159 – Správní budova – vedení společnosti, 

ve které se nachází převáţně kancelářské prostory.  

 

4.1 Středisko 1511 Válcovací trať 

Technologie zahrnuje válcování bezešvých ocelových trub z kruhových sochorů v částečně 

automatizované výrobní lince. Součástí válcovací tratě jsou sklady válcovacího nářadí a dílny 

přípravy nářadí vybavené obráběcími stroji a kalicí vozovou pecí.  Přísun a odvoz materiálu i 

mezioperační manipulace jsou zajišťovány transportním zařízením technologických roštů, 

válečkovými dopravníky a mostovými jeřáby. [4] 
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4.2 Středisko 1512 Úpravna St 4-10‘‘ 

Technologie zahrnuje rovnání, revizi povrchu, úpravu otřepených konců trubek úpichem 

nebo provedením úkosu na upichovacích strojích Cridan, Colinet a rozpichovaní na stroji 

Reika . Následují kontroly rozměrů, kontrola vnitřního povrchu trub, tlakové zkoušení trub 

na vodním lise Winter, případná adjustace. Přísun a odvoz materiálu i mezioperační 

manipulace jsou zajišťovány mostovými jeřáby a válečkovými dopravníky.  

K úpravně patří i přípravna zkoušek, pracoviště nedestruktivní kontroly ROT 2, Dvouhlavý 

lis Winter na testování trub a pracoviště linky Rösler pro měření, váţení, značení 

(signování, raţení, páskování) trub, konzervaci trub, ukládání do šestihranu a svazkování 

trub. [5] 

4.3 Středisko 1513 Lisovna  

Technologie zahrnuje lisování a kalibrování konců trub za tepla i za studena na 

pěchovacím lisu AJAX včetně revize a expedici trub. [6] 

4.4 Středisko 1514 Zušlechťovna 

Technologie v zušlechťovně zahrnuje tepelné zpracování trub v článkové a krokové peci, 

kalibrování trub na kalibrovacím stroji MONTBART, rovnání v šikmoválcové a raznicové 

rovnačce, dělení materiálu pro odběr zkoušek na kotoučové pile, popis a označení trub. 

Přísun a odvoz materiálu i mezioperační manipulace jsou zajišťovány mostovými jeřáby. 

[6] 

4.5 Středisko 1515 Soustružna Velkého Stiefelu 

Technologie zahrnuje úpravu konců trubek závitováním nebo provedením úkosu na 

obráběcích strojích TCG 27 CNC, ST 10 a PT 5, utahování nátrubků na utahovacím stroji 

US1, tryskáním závitů v tryskacím zařízení GUYSON, fosfátování závitovaných konců 

trubek na FL a řezání konců trub na pásové pile PP 502. Dále výrobu nátrubků 

závitováním na strojích RMG, GT, SPT, Delta, přetáčením povrchů řezů na strojích SUR 

350 a dělením materiálu na pásových pilách Bianco. Přísun a odvoz materiálu i 

mezioperační manipulace jsou zajišťovány mostovými jeřáby a vysokozdviţnými vozíky. 

[7] 
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4.6 Středisko 1516 Nátrubkárna Velkého Stiefelu 

Technologie zahrnuje podobně jako na soustruţně opracování nátrubků. Přísun a odvoz 

materiálu i mezioperační manipulace jsou zajišťovány mostovým jeřábem a 

vysokozdviţnými vozíky. [7] 

4.7 Středisko 1518 Adjustáž  

Technologie zahrnuje tlakové zkoušení trub na vodních zkoušecích lisech MEER a 

SCHLÖEMANN, váţení, měření a značení (signování, raţení, páskování) trub na zařízení 

MAGNEMAG a konzervaci trub na mazacím stroji. Přísun a odvoz materiálu i mezioperační 

manipulace jsou zajišťovány mostovými jeřáby a válečkovými dopravníky. [8] 

4.8 Středisko 1521, 1523 Válcovací trať a redukovna 

Technologie zahrnuje válcování bezešvých ocelových trub z kruhových sochorů 

v automatizované výrobní lince. Součástí válcovací tratě jsou redukovna MANESMANN 

DEMAG MEER se zařízením pro středofrekvenční indukční ohřev a letmou pilou, sklady 

válcovacího nářadí a dílny přípravy nářadí vybavené obráběcími stroji. Přísun a odvoz 

materiálu i mezioperační manipulace jsou zajišťovány transportním zařízením 

technologických roštů, válečkovými dopravníky a mostovými jeřáby. [9] 

4.9 Středisko 1522, 1524, 1527 Úpravna St. 140 mm  

Technologie zahrnuje rovnání trub v rovnacích strojích MEER a WRUA, upichování a 

půlení trub na upichovacích a rozpichovacích strojích, frézování konců trub na frézkách, 

revidování trub na revizních roštech, jejich zkoušení nedestruktivními metodami na 

ROTOMATU 4 a DEFEKTOMATU 1, raţení a signování na razícím stroji REIKA, řezání 

surových nebo vadných konců trub na rozbrušovací pile KSA 1010, dělení odpadu na 

strojních nůţkách, broušení vnitřních vad na brousicím stroji ZATES a odběr zkoušek na 

rozbrušovací pile. Přísun a odvoz materiálu i mezioperační manipulace jsou zajišťovány 

mostovými jeřáby. [10] 

4.10 Středisko 1520 Příprava vsázky 

Technologie zahrnuje vykládku sochorů z ţelezničních vozů, dělení sochorů kyslíko-

acetylenovým plamenem na dělicí lince Messer, řezání sochorů kotoučovými pilami na 

pile Linsinger, uskladnění sochorů ve skladu a jejich výdej na sázecí rošty válcovacích tratí 

St.140 mm a St.4-10“. Přísun a odvoz materiálu je zajišťován ţelezničními vozy, 

obkročnými vozidly PDOV a mostovými jeřáby. [11] 
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4.11 Středisko 1525 Lis DEMAG–MEER 

Technologie zahrnuje úpravu konců trubek pěchováním za tepla, kalibrováním nebo 

kloboukováním za studena. Přísun a odvoz materiálu i mezi operační manipulace jsou 

zajišťovány mostovými jeřáby. [12] 

 

4.12 Středisko 1526 Soustružna St. 140 mm 

Technologie zahrnuje úpravu konců trubek závitováním nebo provedením úkosu na 

obráběcích strojích Ft 150 CNC, utahování nátrubků na utahovacím stroji. Dále zkoušení 

trubek hydrostatickým tlakem na lise M-Meer, váţení, raţení, páskování a konzervace 

trubek na adjustáţi. Přísun a odvoz materiálu i mezioperační manipulace jsou zajišťovány 

mostovými jeřáby. [13] 

4.13 Středisko 1531  

Technologie zahrnuje přípravu vsázky, výrobu spirálně svařované trubky s dělením 

hotových trub kyslíko-acetylenovým plamenem nebo plasmou, revizi a opravy svarů i 

příčných spojů trub, broušení a úkosování (upichování) konců trub, zkoušení trub vodním 

tlakem, RTG a ultrazvukem, povrchovou úpravu trub asfaltovým lakem, úpravu délek trub 

pálením, skladování a nakládku trub na ţelezniční vozy a kamiony. Přísun a odvoz trub i 

mezioperační manipulace jsou zajišťovány válečkovými dopravníky, transportním 

zařízením technologických roštů a mostovými jeřáby. [14] 

4.13 Středisko 1534 a 1535  

Technologie zahrnuje povrchovou úpravu trub třívrstvým extrudovaným polyetylenem. 

Součástí linky je zařízení pro předehřev trub zemním plynem, tryskací automatické 

zařízení, indukční ohřev, stříkací kabina a extrudery s chladicím boxem. Následuje 

upravárenské a kontrolní stanoviště na výstupním technologickém roštu vybaveném pro 

broušení trub. Přísun a odvoz trub i mezioperační manipulace jsou zajišťovány 

transportním zařízením technologických roštů, válečkovými dopravníky a mostovými 

jeřáby. [15] 

4.14 Středisko 1564 Rotomat 2 

Technologie zahrnuje automatizované zkoušení bezešvých trubek průměru 133 – 273 mm 

metodou mag. rozptylových toků, mag. práškovou a vizuální kontrolu (dohledávání vad) 

bezešvých trubek, broušení trubek a revizi trubek. Přísun a odvoz materiálu jsou 
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zajišťovány transportním zařízením technologických roštů, válečkovými dopravníky a 

mostovými jeřáby. [16] 

4.15 Středisko 1565 Rotomat 3  

Technologie zahrnuje automatizované zkoušení bezešvých trubek průměru 89 – 273 mm 

metodou mag. rozptylových toků. Dále mag. práškovou a vizuální kontrolu (dohledávání 

vad) bezešvých trubek a magnetování trubek pomocí průvlečného vodiče. Probíhá zde také 

broušení trubek. Přísun a odvoz materiálu jsou zajišťovány transportním zařízením 

technologických roštů, válečkovými dopravníky a mostovými jeřáby. [17] 

4.16 Středisko 1566 UZ Truscope 

Technologie zahrnuje nedestruktivní automatizované zkoušení bezešvých trubek průměru 

140 - 273 mm ultrazvukovou metodou. Technologie zahrnuje ultrazvukové 

automatizované zkoušení bezešvých trubek průměru 60 – 273 mm, ultrazvukovou ruční 

kontrolu (dohledávání vad) bezešvých trubek a broušení trubek. Přísun a odvoz materiálu 

jsou zajišťovány transportním zařízením technologických roštů, válečkovými dopravníky a 

mostovými jeřáby. [18] 

 

5. Hodnocení jednotlivých středisek 

Z důvodu dosaţení a udrţení „nulové úrazovosti“ se v AMTPO zavádí systém hodnocení 

jednotlivých středisek. Jde o jednoduchý systém vytvořený v programu Microsoft Excel. 

Tato tabulka je navrţena tak, aby sama pomocí vloţených vzorců počítala jednotlivé 

výsledky. Tabulka slouţí pro vyhodnocení výsledků vţdy za jeden kvartál, tj. za 3 měsíce. 

První kvartál je tvořen měsíci leden, únor, březen. Druhý je tvořen dalšími třemi měsíci – 

duben, květen, červen. Do třetího kvartálu spadají měsíce červenec, srpen, září. A poslední, 

čtvrtý kvartál roku tvoří měsíce říjen, listopad, prosinec. To znamená, ţe vyhodnocení 

aktivit jednotlivých středisek se provádí 4x ročně. Pro účely své diplomové práce jsem 

zvolila právě čtvrtý kvartál roku 2014. 

V AMTPO funguje interní online systém pro zapisování skoronehod, nebezpečných 

jednání a všech dalších incidentů, která se na provoze stanou. Tento systém se jmenuje 

Datacentrum. Na základě údajů zapsaných mistrem v Datacentru potom bezpečnostní 
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technik zapisuje jednotlivé údaje (počty) do vytvořené tabulky. Z toho plyne, že činnosti 

je nutné nejenom provádět, ale také je zaznamenávat.  

Metodika hodnocení vychází z toho, ţe se hodnotí několik oblastí:  

 skoronehody,  

 nebezpečná jednání/nebezpečné situace,  

 audity na dílně a  

 audity managementu.  

Kaţdá z těchto oblastí má stanovený počet bodů, kterými se porovnají jednotlivá střediska 

mezi sebou. Je zde také moţnost získat bonusové body za vizualizace, zlepšovací návrhy, 

provádění zkoušek na alkohol a za jakýkoliv další přínos v BOZP. Při kaţdém auditu 

managementu lze získat nebo ztratit určitý počet bodů. Hodnotí se téţ program Safety 

Stewards, který je hodnocen zvlášť.  

Tabulka č. 2 představuje celé hodnocení středisek za čtvrtý kvartál roku 2014. Pro 

pochopení této tabulky a její funkčnosti je nutné si ji postupně představit. Postupně 

rozeberu jednotlivé sloupce a popíšu, co se do nich zapisuje a odkud se data berou.  
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Tabulka 2: Hodnocení středisek za 4. kvartál 2014 



16 
 

4.1 Středisko 

Ve sloupci s názvem středisko (obr. č. 4) jsou uvedena jednotlivá střediska 

provozů. Některá střediska jsou sloučena, proto se uvádí společně na 

jednom řádku, např. 1521/1523 nebo středisko 1564/1565/1566. Střediska 

jsou ve sloupci seřazena podle označení střediska s nejniţším číslem po 

středisko, které je označeno číslem nejvyšším.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.2 Mistr  

Ve sloupci číslo 2, na obrázku č. 5 jsou uvedena jména jednotlivých 

mistrů patřících pod dané středisko. Při běţném uţívání tohoto hodnocení 

v AMTPO jsou v tomto sloupci uvedena příjmení jednotlivých mistrů. Já 

ale ve své diplomové práci tato jména neuvádím, z důvodu ochrany 

osobních údajů. Proto jsem jména nahradila jednoduše písmenky x,y. I 

kdyţ sloupec obsahuje jen nic neříkající písmena, tak jsem ho 

nevynechala, protoţe je nezbytnou součástí hodnocení a slouţí k lepší a 

lehčí orientaci v tabulce. Některá střediska mají i více mistrů, takţe jsou 

běţně uvedena všechna jejich jména. Kolonky „středisko“ a „mistr“ se 

nemění. Jsou to údaje, které jsou pro kaţdý kvartál stejné. 

 

Obrázek 4: 
Označení středisek 

Obrázek 5: Jména 
mistrů 
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4.3 Počet odpracovaných hodin za kvartál 

Tyto hodnoty říkají, kolik hodin bylo odpracováno za kvartál v daném 

středisku. Jsou to odpracované hodiny včetně přesčasů všech 

zaměstnanců střediska včetně těch agenturních a brigádníků. Je to údaj, 

který je evidovaný na personálním oddělení a odtamtud ho potom taky 

získáváme. Je to první údaj, který je do tabulky vkládán ručně 

bezpečnostním technikem a mění se kaţdý kvartál. Počet odpracovaných 

hodin slouţí při výpočtu k celkovému podílu nasbíraných bodů. Tento 

sloupec zobrazuje obrázek č. 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Vážné riziko 

Do tohoto sloupce se píše odstranění závaţného rizika pracovního úrazu. Jednoduše 

řečeno, zapisujeme zde body, kdy mistr odhalí riziko u stroje nebo jeho části. Např. zjistí-li 

mistr, ţe u stroje chybí kryt, popř. dojde k jinému odstranění rizika, připíšeme do kolonky 

k jeho středisku 1 a ta je pak ve výpočtu násobena 20. Zde neuvádím ţádný obrázek, 

protoţe kolonka bývá většinou vţdy prázdná. Navrţení takovéhoto zlepšení není časté, 

proto je také násobena největším číselnou hodnotou, tj. 20.   

 

 

 

 Obrázek 6: Počet 
odpracovaných 

hodin 
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4.5 Skoronehody 

Pátý sloupec (obr. č. 7) znázorňuje, kolik skoronehod zaznamenali mistři 

za daný kvartál na svém středisku. Je to údaj získávaný z online 

elektronického systému – Datacentra a do sloupce je zapsán 

bezpečnostním technikem. Tento údaj je velmi důleţitý pro hodnocení 

činnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, protoţe chceme vţdy co 

nejbezpečnější provoz. Jedná se o reportování počtu skoronehod. Jde o to, 

aby mistři opravdu skoronehody na svém středisku přiznali a nezatajovali 

je. Při opakování skoronehody hrozí moţnost zranění člověka/lidí nebo 

majetkové škody a neklasifikuje se to na pracovní úraz. Čím poctivější 

v této činnosti budou, tím více bodů mohou získat. Při výpočtu je údaj 

násoben číselnou hodnotou 10.  

 

 

 

 

 

 

4.6 Nebezpečná jednání 

Nebezpečná jednání, která jsou vidět na obrázku č. 8, jsou opět údaje 

získané z Datacentra a do tabulky vloţené bezpečnostním technikem. 

Tyto údaje nám udávají počet nebezpečných jednání na daném středisku 

za daný kvartál. Při výpočtu se tento údaj násobí 5, protoţe se povaţuje 

za méně závaţný neţ skoronehoda.  

 

 

 

Obrázek 7: Počet 
skoronehod 

Obrázek 8: Počet 
nebezpečných 

jednání 
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4.7 Počet auditů na dílnách 

Audity na dílnách jsou prováděny mistry. Po provedení auditu na dílně 

vyplní mistr on-line formulář v Datacentru. Odtamtud tento údaj opět 

převezme bezpečnostní technik. Tento údaj bývá násobený 2. Kontrolují 

se především OOPP, nástroje, zařízení, pořádek na pracovišti, jeřábová 

doprava a dodrţování předpisů. Auditem na dílně se odhalují nedostatky, 

které by mohly zapříčinit moţné úrazy a snaţí se odstraněním zjištěných 

nedostatků jejich vzniku zabránit. Při nalezení nedostatků se stanoví 

zaměstnanec zodpovídající za dané pracoviště, který je povinen 

nedostatky odstranit. Kontrolu odstranění provede mistr nebo vedoucí 

pracovník. A kontrolu a analýzu zápisu provede bezpečnostní technik. 

Samozřejmě čím více auditů je provedeno, tím lepší je ohodnocení pro 

dané středisko (mistra) ať uţ po bodové stránce nebo po stránce 

bezpečnosti (obrázek č. 9). Pokud má auditů málo, získá také málo bodů, 

coţ se potom projevuje samozřejmě i v celkovém bodování. Mistři by 

tyto audity měli provádět denně, proto bych jich za 3 měsíce mělo být 

okolo 90. Pokud ovšem za 3 měsíce mistr udělá pouze audity 3, je to 

velmi málo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Počet 
auditů 
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4.8 Počet opatření z auditů 

Tato kolonka úzce souvisí s předchozí, tedy s počtem auditů na dílnách. 

Počet opatření z auditů znamená právě počet navrţených opatření při 

provádění auditu na dílně (obr. č. 10). Tento počet můţe být niţší neţ 

počet auditů na dílně, stejný i vyšší. Ideálně, by samozřejmě měli mistři 

navrhnout alespoň 1 opatření z kaţdého auditu. Pokud ale u kaţdého 

auditu neuvedou opatření, počet se sniţuje. Pokud uvedou u auditu více 

neţ jedno opatření, číslo narůstá a to vede i k většímu bodovému zisku. 

Počet opatření je při výpočtu násoben 1. Opatření by samozřejmě měla 

být srozumitelná, jasná, proveditelná a i realizovatelná. Jejich obsah je 

podstatný, jak uvádí následující odstavec.  

 

 

 

 

 

4.9 Hodnocení auditů (jako ve škole) 

Tento údaj záleţí na subjektivním hodnocení bezpečnostního technika 

AMTPO. Po přečtení několika opatření v kaţdém měsíci v daném 

kvartálu ohodnotí opatření známkou podle školní stupnice, jak je vidět na 

obrázku č. 10. Zde nezáleţí na kvantitě, ale pouze na kvalitě jednotlivých 

opatření. Z vlastní zkušenosti se snaţím být já i ostatní bezpečnostní 

technici spíše přísní. Není výjimkou, ţe se objevuje i známka 5, tak jak je 

vidět na obrázku č. 11. Při výpočtu se u této kolonky přičítají body podle 

přidělené známky. Čím lepší známka, tím více bodů. 

 

 

 

Obrázek 10: Počet opatření 
z auditů 

Obrázek 11: Hodnocení 
auditů 
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4.10 Zkouška na alkohol 

Zkouška na alkohol je dalším údajem v hodnocení středisek. Je zde 

uveden počet, kolikrát se zaměstnanci jednotlivých středisek zúčastnili 

zkoušky na měření alkoholu (obrázek č. 12). Počet dechových zkoušek je 

násoben 1. Tento údaj je do hodnocení efektivnosti poţadavků BOZP 

zařazen, protoţe alkohol na pracovištích v AMTPO není tolerován. 

Zkouška na alkohol by měla být prováděna v případě namátkové kontroly 

nebo při podezření, ţe je zaměstnanec pod vlivem alkoholu. Provádí se 

kalibrovaným měřicím přístrojem a o jejím provedení se provádí zápis.  

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Audity managementu (přenos) 

Zde se body udávají podle metodiky auditů. Členové managementu 

hodnotí 4 faktory, které jednoduše obodují jako ve škole a poté sečtou 

dohromady všechna hodnocení ze všech provedených auditů v daném 

středisku za daný kvartál. Hodnoty jsou vidět na obrázku č. 13.  

 

 

 

 

Obrázek 12: Počet 
zkoušek na alkohol 

Obrázek 13: Audity 
managementu 
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4.12 Počet auditů managementu 

Tento sloupec říká, kolik auditů v daném kvartálu provedli členové 

vrcholového vedení na daném středisku (obr. č. 14). Jsou střediska, kam 

management chodí pravidelně, ale jsou i střediska, která navštěvovaná 

nejsou vůbec. Tato skutečnost je zohledněna ve výpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Počet auditů 
managementu 
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4.13 Safety Stewards (přenos bodů) 

Jde o projekt na zvýšení podvědomí o BOZP přímo na provoze. Safety 

Stewards jsou zaměstnanci, kteří jsou vzorem pro nošení OOPP, 

nezavírají oči před rizikovými postupy a ihned informují svého 

nadřízeného o nebezpečné situaci, ke které došlo. Účastní se odstraňování 

závad a ostatní zaměstnanci za nimi chodí se svými nápady a návrhy na 

zlepšení. Kaţdý zaměstnanec se ve funkci Safety Stewarda objeví po 

dobu jednoho měsíce. Body jsou pak přidělovány jen střediskům, kde 

tento projekt opravdu funguje (obrázek č. 15). Takţe celkový počet bodů 

se jim pak navýší o 20. Ostatní střediska dostávají nulu. Je kladen důraz 

na funkčnost tohoto projektu na všech střediscích. Proto je také zařazen 

do hodnocení. Tyto body jsou připisovány bezpečnostním technikem, 

který všechna střediska sleduje a ví, kde Safety Stewards opravdu 

fungují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Body 
navíc za projekt 
Safety Stewards 
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4.14 Ostatní a poznámky k ostatním činnostem 

(vizualizace, úrazy, zlepšováky, atd.) 

Zde se připočítávají body za různé další zlepšení, návrhy apod. 

Jak je vidět na obrázku č. 16, středisko 1513/1514 navrhlo stojan 

na brusky a za to mu bylo přiděleno navíc 20 bodů. Body se 

přidělují jednoduše po poradě mezi bezpečnostními techniky a 

podle kvality zlepšovacího návrhu. Tyto body jsou jednoduše 

připočteny k celkovému součtu všech bodů.   

 

 

 

 

 

 

 

4.15 Body celkem 

V této kolonce se zobrazuje, jak uţ název napovídá, celkový počet bodů 

z jednotlivých částí hodnocení (obr. č. 17). Zadaný vzorec po přepočtení 

všech početních operací zobrazí výsledek na dvě desetinná místa. Tento údaj 

společně s kolonkou „Pozice“ vytváří celkový přehled o výsledcích. 

Samozřejmě platí, ţe čím větší počet bodů, tím lepší umístění. 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Sloupce "ostatní" a 
"poznámky k ostatním" 

Obrázek 17: Celkový 
počet bodů 
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4.16 Pozice 

Tento údaj ukazuje, na kterém pořadovém místě se dané středisko umístilo 

(obr. č. 18). Pozice jsou navíc zvýrazněny barevně pro lepší orientaci 

v pořadových místech. První 3 příčky jsou ostře zelené a zcela přehledně 

označují vítěze hodnocení. Čtvrté aţ desáté místo je světle zelené pro 

odlišení první desítky. Jedenácté aţ dvacáté umístění označuje barva šedá. A 

poslední tři pozice mají barvu sytě červenou – jako výstraha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Výsledná 
pozice střediska 
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6. Vzorce a výpočty 

V této kapitole podrobně rozeberu, jakým způsobem dojdeme k výsledkům a jakým 

způsobem byl vytvořen vzorec vloţený do programu Microsoft Excel. Vzorec pouţívá 

standardní matematické operace a je vepsán do řádku vzorců (tab. 3).  

 

 

 

Tabulka 3: Vzorec pro hodnocení středisek používaný v programu Microsoft Excel 

=((D2*20+E2*10+F2*5+G2*2+H2*1+(KDYŢ(I2=1;15;0)+KDYŢ(I2=2;7;0)+KDYŢ 

(I2=3;0;0)+KDYŢ(I2=4;-7;0)+KDYŢ(I2=5;-15;0))+J2*1)+(KDYŢ(L2=0;0;K2/L2))+ 

+M2+N2)/(C2/1000) 

 

 

 

Vzorec z tabulky č. 3 nám ale takto nic neřekne, kdyţ nevíme, co sloupce označené ve 

vzorci pouze písmenky, představují. Proto na obrázku č. 19 je pak vidět přímo část tabulky 

pro hodnocení středisek z Excelu, podle které si podrobně rozebereme výpočty. Vzorec je 

zvolený pro vypočítání celkové hodnoty pro středisko 1510, které je v Excelu ve 2. řádku. 

Proto ve vzorci u všech písmen značících sloupce je 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Printscreen hodnocení středisek se vzorcem 
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Tak jak jsem uţ uvedla výše, první sloupec, se kterým se počítá, je sloupec D. Je to 

sloupec pro hodnocení odstranění váţného rizika násobený 20. Proto tedy první výpočet ve 

vzorci je D2*20. Středisko 1510 ale nemá zaznamenané ţádné odstranění váţného rizika, 

proto zde získává 0 bodů. 

 

K tomu se přičítá E2*10, coţ znamená počet reportovaných skoronehod vynásobených 10, 

coţ znamená 10 bodů, protoţe středisko 1510 má nahlášenou jednu skoronehodu. 

 

Dalším členem vzorce je F2*5, který nám udává počet nebezpečných jednání 

vynásobených 5 a pro toto středisko to opět znamená 0 bodů, protoţe nepřiznali ţádné 

nebezpečné jednání za celý kvartál. 

 

Dále do vzorce přidáváme člen G2*2, který udává počet auditů provedených mistrem na 

svém středisku. Tento počet je násobený 2 a v tomto případě středisko získává 6 bodů, 

protoţe má provedené pouze 3 audity.  

 

Dalším přičteným členem je počet opatření z auditů. Ve vzorci to vypadá takto: H2*1. 

Kolik opatření ze všech auditů na dílně navrhnou za celý kvartál, tolik bodů se jim přičte, 

protoţe počet opatření z auditů je násobeno 1. Středisko 1510 má navrţených auditů 13, 

získává tedy 13 bodů.  

 

Při dalším početním kroku se vyuţívá funkce Excelu „kdyţ“. Tato funkce ověří, zda je 

podmínka splněna, a vrátí jednu hodnotu, jestliţe je výsledkem hodnota pravda, a jinou 

hodnotu, pokud je výsledkem hodnota nepravda. Tato funkce se obecně zapisuje jako 

KDYŢ(podmínka;ano;ne). V našem případě to tedy je KDYŢ(I2=1;15;0). Jde o sloupec I 

hodnocení auditu jako ve škole. Podmínka KDYŢ(I2=1;15;0) pak znamená: pokud za 

hodnocení auditů dostane 1, pak přičti 15 bodů, jinak nic. Kdyţ mistr za hodnocení auditů 

dostane 2, podmínka vypadá takto: KDYŢ(I2=2;7;0). Kdyţ je známka 2, přičti 7 bodů, 

jinak nic. Pro známku 3 je podmínka taková: KDYŢ(I2=3;0;0). Známka 3 je neutrální, 

výsledek nijak neovlivní: kdyţ je známka 3, přičti 0 bodů, jinak nic. U známek horších jak 

3 dochází k odečítání bodů. Pro 4 je podmínka zapsaná takto: KDYŢ(I2=4;-7;0) a 

znamená: kdyţ je známka 4, odečti 7 bodů, jinak nic. A pro nejhorší známku 5, která při 
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hodnocení nebývá výjimkou, se podmínka zapisuje jako: KDYŢ(I2=5;-15;0). Kdyţ je 

známka 5, odečti bodů 15, jinak nic. Pro středisko 1510 to znamená přičtení 15 bodů, 

protoţe za zapisování auditů dostal 1. 

A dále přičteme J2*1. Jde o zkoušku na alkohol, kdy za kaţdou provedenou zkoušku 

alkoholu v krvi se přičítá 1 bod. Středisko 1510 mělo za hodnocený kvartál zkoušek na 

alkohol 17, přičítá se mu tedy 17 bodů.  

Dalším krokem je zahrnout do vzorce audity managementu a jejich počet ve sloupcích K2 

a L2. Zde opět vyuţijeme funkci „kdyţ“. Zápis (KDYŢ(L2=0;0;K2/L2)) vysvětlím slovy 

takto: kdyţ se počet auditů managementu rovná 0, pak se nic neděje a nepřičítají se ţádné 

body. Kdyţ se ale počet auditů managementu nerovná 0, pak se počet bodů nasbíraných ve 

všech auditech managementu dohromady vydělí právě počtem auditů managementu. Tímto 

se pro středisko získávají další body. Pro středisko 1510 se konkrétně jedná o 6 bodů. 

Matematicky jde o operaci 6 : 1 se rovná 6.  

Předposledním krokem je jednoduše přičíst hodnoty dalších 2 sloupců, sloupců M2 a N2 

(M2+N2). Jde o sloupce Safety Stewards a ostatní. Tyto body jsou připisovány po poradě 

mezi bezpečnostními techniky na základě posouzení stavu. Kolik bodů se bezpečnostní 

technici rozhodnout přidělit, tolik bodů navíc se středisku přičte. V případě střediska 1510 

se jednalo o 0 bodů, protoţe Safety Stewards na středisku příliš nefungují a mistr 

nenavrhnul ani ţádné zlepšující návrhy.  

Pro zajištění objektivnosti hodnocení se všechny tyto dílčí výpočty dohromady vydělí 

počtem odpracovaných hodin za kvartál dělený 1000, tedy (C2/1000). Tím se dosáhne 

výsledného počtu bodů. U střediska 1510 vyjde 5,55 bodů.  

Do tohoto hodnocení středisek v Excelu byl pouţit ještě jeden vzorec, a to pro určení 

pozice v celkovém pořadí. Vzorec je uveden v tabulce č. 4 a praktická ukázka opět na 

středisku 1510 je vidět na obrázku č. 20. 
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Tabulka 4: Vzorec pro určení pozice celkového pořadí 

=RANK(P2;$P$2:$P$24;0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro určení pořadí střediska v Excelu jsem pouţila statistickou funkci „rank“. Její obecný 

zápis je RANK(číslo,odkaz,pořadí). Je to funkce, která vrátí pořadí čísla v seznamu čísel: 

jeho relativní velikost vzhledem k hodnotám v seznamu. V našem případě to tedy je 

RANK(P2;$P$2:$P$24;0), kdy P2 je celkový počet získaných bodů, P2:P24 je rozsah 

sloupce s celkovým počtem bodů. Symboly dolaru (absolutní odkaz) vloţené mezi písmena 

a čísla označující sloupec nám zaručí „uzamknutí“ konkrétní buňky a bezpečné roztáhnutí 

odkazu. Nula v zápisu je pak pouţita, protoţe chceme střediska řadit od střediska 

s největším počtem bodů.  To znamená, ţe na prvním místě se umístí středisko s největším 

počtem získaných bodů. Kdybych chtěla střediska řadit opačně tedy vzestupně, pouţila 

bych místo nuly 1.   

 

 

 

 

Obrázek 20: Printscreen vzorce pro výpočet pozice pozice 
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7. Grafy 

Výsledky z kompletního hodnocení středisek se můţou převést také do grafické podoby. 

V této kapitole bych chtěla ukázat, ţe metoda hodnocení středisek je pouţitelná taky pro 

vytváření nejrůznějších grafů. Protoţe celé hodnocení středisek funguje jako tabulka 

vytvořená v Excelu, je velice jednoduché v Excelu vytvořit také grafy. Grafy slouţí 

k přehlednější orientaci ve výsledcích a dají se pouţít např. do prezentací.  

 

V grafu č. 1 jsou zobrazeny výsledky hodnocení středisek za poslední kvartál roku 2014. 

Jde o sloupcový graf, kdy kaţdému středisku odpovídá sloupec s dosaţeným počtem bodů. 

Středisko, které má nejvyšší sloupec, tedy nejvyšší počet dosaţených bodů, je na prvním 

místě. Z tabulky č. 2 uţ víme, ţe v hodnocení středisek za poslední kvartál dopadlo nejlépe 

středisko 1562/1567/1568. Naopak středisko se sloupcem nejniţším skončilo na místě 

posledním a je to středisko číslo 1521/1523.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o

če
t 

b
o

d
ů

Středisko

Hodnocení středisek z hlediska BOZP za 4. kvartál 
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Graf 1: Hodnocení středisek z hlediska BOZP za 4. kvartál 2014 
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8. Návrhy na zlepšení 

Zde bych ráda popsala návrhy na zlepšení metody a zdokonalení funkčnosti systému 

hodnocení středisek.  

 

Jako první bych navrhovala ke kaţdému středisku přiřadit míru rizika, která by vycházela 

z pracovních činností, která na středisku probíhají. Tato míra rizika by byla na stupnici 1 – 

5, kdy 1 by znamenala riziko nejniţší a 5 riziko nejvyšší. Stupnice by se případně dala 

rozšířit i na stupně např. 1 – 7. Toho by pak šlo vyuţít i ve vzorci při počítání hodnocení 

středisek.  

 

Šlo by také nastavit jednotnou hladinu bodů, která kdyţ bude v daném kvartálu splněna, 

tak budou mistři finančně ohodnoceni. A myslím si, ţe by šlo do hodnocení středisek 

přidat také kolonku úrazovost. Ta by mohla úzce souviset s mírou rizika. Má - li středisko 

například vysokou míru rizika, ale i přesto nemá ţádné úrazy, bude pak samozřejmě 

hodnoceno velmi pozitivně. Toho by se ve výpočtu dalo dosáhnout opět pomocí funkce 

KDYŢ(podmínka;ano;ne). Tuto funkci bychom ale museli spojit s logickou funkcí „A“. 

Výpočet by pak mohl vypadat: KDYŢ(A(míra rizika=1;počet úrazů=0);3;0). Kdyţ je míra 

rizika rovná jedné a počet úrazů roven nule, pak přičti 3 body jinak nic. A takto bychom 

mohli pokračovat KDYŢ(A(míra rizika=2;počet úrazů=0);5;0). Kdyţ je míra rizika rovna 2 

a počet úrazů roven 0, pak přičti 5 bodů jinak nic. S rostoucí mírou rizika a nulovou 

úrazovostí se bude přičítat větší počet bodů právě podle pravidla, ţe má - li středisko 

vysokou míru rizika, ale i přesto nemá ţádné úrazy, budou mu přičteny plusové body. 

Kdyţ by se na středisku stal úraz, tzn. počet úrazů by se nerovnal 0, pak by středisko 

nedostalo body ţádné. Tento výpočet by také mohl být krokem k větší objektivnosti.  

 

Dalším mým návrhem je motivace mistrů. Motivace mistrů těch nejhůře hodnocených 

středisek. Motivovat se je musí tak, aby do dalšího hodnocení došlo ke zlepšení situace na 

středisku a aby neskončili zase na posledních místech. Motivovat ale musíme i ty nejlépe 

hodnocené mistry. Zde je podle mého názoru nejlepší motivace finanční. Navrhovala bych 

po kaţdém kvartálu finančně ohodnotit 3 nejlepší mistry. Kaţdý kvartál tyto odměny 

poputují jiným mistrům. Odměny mohou být také nastaveny stupňovitě. Nejlepší mistr 
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dostane největší finanční odměnu, druhý mistr niţší a mistr na 3. místě nejniţší, nicméně 

by to ale neměla být částka zanedbatelná.  

Další formou finanční motivace by mohlo být předání finančního obnosu přímo mistrovi a 

ten si sám rozhodne, jak s penězi naloţí. Zda je rozdělí mezi své zaměstnance na středisku 

nebo zda je bude investovat do nějakého vybavení střediska.  

 

A jedním z mých návrhů by také bylo přiřazení 3 studentů bezpečnosti práce ke třem 

nejhorším střediskům za kvartál. Já sama jsem během svého studia byla v AMTPO na 

praxi společně se 2 dalšími studenty. Společnosti bych proto doporučila si vţdy 3 studenty 

na placenou praxi ponechat a kaţdému z těchto studentů přiřadit jedno středisko z 3 

nejhůře hodnocených za daný kvartál. Středisko by si studenti samozřejmě mohli také 

zvolit. Studenti by pak trávili čas s mistrem přiřazeného střediska a pomáhali mu zlepšit 

svou situaci do dalšího kvartálu. Mohli by provádět pochůzky po provoze po dobu alespoň 

4 hodin za den a při tom upozorňovat zaměstnance na špatné jednání. Toto by bylo 

přínosné i pro studenty, kteří by se tím hodně naučili. Dále by studenti vedli diskuze se 

zaměstnanci na různá témata, sbírali podněty od zaměstnanců ke zlepšení bezpečnosti 

práce a zjišťovali by jejich názory na různé problematické činnosti nebo stroje na 

středisku. Student můţe také mistrovi pomoct vyplňovat zjištěné skoronehody, nebezpečná 

jednání apod. do Datacentra, ze kterého pak bezpečnostní technici čerpají data při 

provádění hodnocení středisek. Samozřejmě by také s mistrem prováděli audity na 

středisku a poukazovali by na nestandardní situace. Můţe se stát, ţe mistr trpí tzv. 

„provozní slepotou“, kdeţto student, pro kterého je zde vše nové, tyto situace vidí. Tyto 

audity by pak taky pomohl poctivě vyplnit do Datacentra a zároveň by k nim pomohl 

vymyslet nebo sám vymyslel opatření.  

Zde by se mohlo projevit, i čemu mistr věnuje nejvíce času. Student by za 3 měsíce 

strávené na středisku mohl spravedlivě říct, ţe něčemu musí zaměstnanci věnovat daleko 

více času neţ jiným věcem, coţ by mohlo fungovat jako zpětná vazba vedení společnosti 

(např. stroj se často kazí – musí se mu věnovat hodně času).  

 

Po sečtení všech výsledků na konci kaţdého kvartálu by se měla podrobně rozebrat 

střediska, která skončila na posledních třech místech. Navrhovala bych udělat rozbor, aby 

se zjistilo, kde je na středisku to největší riziko, kde jsou slabší články a případně kde jsou 
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stránky silné, ze kterých by se pak mohlo vycházet do dalšího kvartálu. Tento rozbor by 

mohl probíhat například formou pohovoru s mistrem a se zaměstnanci střediska.  

 

Co se týká návrhu na vylepšení samotného systému hodnocení středisek, tak bych pár 

návrhů také měla. Jako jednu z moţných změn bych uvedla změnu ve výpočtu hodnocení. 

Změnila bych koncovou část výpočtu, kde doteď dochází k dělení všech sečtených bodů 

počtem odpracovaných hodin na středisku. Místo odpracovaných hodin bych výpočet 

vydělila mírou rizika přiřazenou kaţdému středisku individuálně. 

 

A jako „jemné“ úpravy bych navrhla pozměnit názvy 2 sloupců tabulky. Místo sloupce 

skoronehody bych navrhovala název změnit na reportování skoronehod (obr. č. 21), 

protoţe to více vystihuje podstatu údajů ve sloupci zapsaných. Pouze slovo skoronehody 

můţe totiţ působit jako: „čím více skoronehod budeme na středisku mít, tím více bodů 

nám to přinese.“ Sloupec ale musí být chápán jako přiznání počtu skoronehod na středisku. 

To znamená, ţe mistři by se neměli bát hlásit počet skoronehod za kvartál a čím poctivější 

budou, tím lépe pro jejich středisko.  

Zamyslela jsem se ale také nad tím, jak myšlence o větším počtu skoronehod a tím zisku 

většího bodového ohodnocení předejít. Bylo by vhodné zavést určité obodování charakteru 

závaţnosti skoronehod. Bezpečnostní technik by mohl body skoronehodám přiřazovat 

podle závaţnosti tzn. podle toho co by se stalo, kdyby došlo ke skutečné nehodě. 

Navrhovala bych rozdělit skoronehody podle toho jestli skončí: 

 smrtí,  

 pracovní neschopností (nemocenskou),  

 neabsenční prací,  

 ošetřením lékařem nebo  

 drobným poraněním.  

Toto seřazení je sestupné to znamená, ţe úmrtí je jednoznačně nejzávaţnější a drobné 

poranění je nejmíň závaţné. Neabsenční práce znamená, ţe zaměstnanec vykonává 

náhradní práci.  
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A druhou změnou v názvu sloupce by byla změna z „váţné riziko“ na „návrh na řešení 

váţného rizika“ (obr. č. 22). V tomto sloupci jde o nahlášení závaţného rizika, které by 

mohlo způsobit pracovní úraz a výraz „řešení váţného rizika“ je výstiţnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Změna názvu sloupce v tabulce 

Obrázek 22: Změna názvu sloupce v tabulce 
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9. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zavést systém na vyhodnocení efektivností poţadavků 

BOZP a vyhodnocení činností vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP. Poţadavek na 

vytvoření takovéhoto systému vzešel ze společnosti AMTPO, a proto také vznikla tato 

diplomová práce. Cíle diplomové práce bylo dosaţeno díky interaktivní tabulce, která byla 

vytvořena v programu Microsoft Excel. Tato tabulka je součástí obsahu této práce.  

 

Jádrem této diplomové práce bylo navrhnout obsah tabulky, který by odpovídal 

poţadavkům společnosti. Tabulka má za úkol spočítat body dosaţené mistrem za kvartál v 

oblasti BOZP. K tomu účelu byl vytvořen vzorec vloţený do tabulky v programu 

Microsoft Excel, aby na základě vloţených údajů spočetl celkový počet získaných bodů a 

zároveň ukázal celkové pořadí jednotlivých středisek. Z výsledků jsou pak patrné 

nedostatky v jednotlivých oblastí BOZP. Tyto nedostatky se liší u kaţdého střediska. 

 

Tato metoda přinese společnosti jednoznačná a nezpochybnitelná čísla o fungování 

středisek a o práci mistrů. Nebude tak docházet ke spekulacím, zda mistr danou činnost 

provádí či ne a půjde také lehce porovnávat střediska mezi sebou. Tento systém hodnocení 

středisek se osvědčí taky při praktickém zajišťování vyšší úrovně BOZP na střediscích a po 

několika hodnocených kvartálech lze sledovat u středisek vývoj k lepším výsledkům v 

BOZP popř. jejich propad.  

 

Je to metoda nová, která se bude zajisté ještě vyvíjet. K případnému vývoji této metody 

jsem uvedla několik návrhů na zlepšení funkce a objektivnosti této metody a také moţné 

návrhy na změnu ve vzorci. Tato metoda můţe být také brána jako jedno z důleţitých 

kritérií, které ovlivní kulturu práce.  

 

Nepochybuji o tom, ţe kaţdý právní subjekt chce zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci všech svých zaměstnanců na vysoké úrovni, k čemuţ tato metoda napomáhá. I přesto, 

ţe AMTPO má BOZP na vysoké úrovni, je třeba se stále snaţit posunout se dále, a proto 

uţívání této metody bude mít svůj význam. Společnosti AMTPO proto doporučuji tuto 

metodu vyuţívat a nadále ji rozvíjet.  
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