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ANOTACE 

Tato bakalářská práce posuzuje a hodnotí význam lidského faktoru  

z pohledu možné chyby při organizaci a výkonu pracovní činnosti ve společnosti MND 

Drilling & Services, a.s., poukazuje na nedostatky při řešení dané problematiky  

či pochybení a navrhuje změny, jež by snížily vliv tohoto faktoru. Teoretická část obsahuje 

teoretická východiska a faktory ovlivňující lidský faktor v jakékoliv společnosti. Praktická 

část obsahuje analýzu aktuálního stavu ve firmě, získaných poznatků a analýzu rizik. 

Klíčové slova: lidský faktor; člověk; chyba;  riziko 

 

SUMMARY 

 

This bachelor thesis assesses and evaluates the importance of human factor in terms 

of possible errors in the organization and performance of the work in MND Drilling  

& Services, a.s., indicates shortcomings found in resolving the issue or omissions  

and  propose changes, which would reduce the influence of this factor. The theoretical part 

includes theoretical solutions and factors affecting the human factor in any company.  

The practical part contains an analysis of the current situation in the company, acquired 

knowledge and risk analysis.   
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ÚVOD 

S termínem lidský faktor neboli lidský činitel se setkáváme často, nejčastěji  

v souvislosti s negativními a hlavně nežádoucími událostmi, jako jsou pochybení  

či selhání, jež vedou k nehodám nebo úrazům, (… příčinou pádu haly je lidský faktor…,  

za katastrofu může lidský faktor…, … za smrt pracovníka, může lidská chyba…). Lidská 

chyba byla definována v roce 1990 a to jako výraz, který zahrnuje všechny události, kde 

plánovaný sled mentálních nebo fyzických činností nedosahuje zamýšleného výsledku  

a jestliže tato selhání nemohou být připsána na vrub intervenci nějakého náhodného 

působení. [13] Jasná a konkrétní definice lidské chyby ovšem ještě nebyla přijata všemi 

odborníky zabývající se touto problematikou. Ve zkratce je chyba založena na nedosažení 

výsledku či cíle. Jsme lidé a chybovat je lidské, ale pro firmy velice nevýhodné a mnohdy 

při závažných pochybeních zaměstnanců velice nákladné. Proto by se firmy měly zabývat 

jak těmto pochybením lidského faktoru předcházet, eliminovat je na přípustnou míru  

či nejlépe zcela odstranit, čehož ovšem nejde na sto procent dosáhnout. Podle zákoníku 

práce, zaměstnavatelé musí vyhledávat rizika, informovat své zaměstnance o rizicích, jež 

jsou spojena s náplní jejich práce a měly by je také informovat, poučovat a řádně školit tak, 

aby zaměstnanci při výkonu své práce nechybovali, a tím vystavovali nebezpečí sebe, své 

kolegy a také nezpůsobovali svým pochybením škodu svému zaměstnavateli. [24] I když 

to nemusí být na první pohled viditelné, je vhodné investovat do informovanosti  

a prevence, než vynakládat značné prostředky na obnovu, opravu vzniklé škody, zaviněné 

třeba i banálním pochybením jediného člověka.  
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1 Teoretická východiska řešené problematiky 

1.1 Vliv lidského faktoru 

Odhady se mnohdy liší v tom, jakou míru nese lidský faktor na vzniku nežádoucích 

situací, jedna statistika říká, že přibližně za 30 % nehod (mimořádných událostí)  

v průmyslu stojí selhání lidského činitele. Jiný zdroj tuto hodnotu uvádí až u 50 %,  

a například podle analýzy z oblasti jaderné energetiky se hodnota pochybení lidského 

faktoru pohybuje u hranice 80 až 90 %. Tyto rozdíly mohou být vysvětleny, tím že ne 

všechny chyby, pochybení, skoronehody a jiné události jsou zaměstnanci přiznány a tím, 

že každá činnost nese jinou míru možného pochybení člověka. Na procentuálním vyjádření 

se různé zdroje neshodnou, ale je jisté že lidský faktor a jeho selhání stojí přinejmenším  

na počátku vzniku závažných událostí a to výrazně. Ne jinak tomu je u vzniku 

nebezpečných situací, které mhou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. [3], [5], [7] 

Statistika údajů získaných z energetických zařízení na francouzském území uvádí 

tyto nejčastější příčiny:   

 Omyl (chybné manipulování s ventily), 

 rez, 

 chybný management změn, 

 chybná identifikace zařízení (záměna zařízení za jiné), 

 porušení celistvosti svarů, 

 chyba při údržbě (příkladem je neuvedení zařízení po opravě  

do původního stavu), 

 opomenutí jisté činnosti (opomenutí kontroly stavu), 

 chyby v nastavení a při měření (špatně nastavené regulační členy), 

 chyby v pracovních postupech a uživatelských příručkách, 

 poruchy ze společných příčin (black-out). [11] 

Další významné příčiny: 

 Jazyková bariéra (dva jazyky na jednom pracovišti), 
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 neporozumění instrukcím či postupům, 

 chyby při lokalizaci zařízení, 

 chyby v způsobené nedostatkem zkušeností, 

 nepřiměřené pracovní tempo (pomalé nebo rychlé), 

 nedostatek informací, 

 vliv okolního prostředí, 

 nedostačující schopnosti, 

 stres na i mimo pracoviště, 

 špatná motivace. [11] 

 

1.2 Osobnost člověka z pohledu psychologie a rizika 

1.2.1 Osobnost 

Důležitou a nezbytnou součástí všech společností jsou lidé. I ve zcela téměř plně 

automatizovaném pracovním prostředí jsou lidé ti, co dané přístroje musí nastavit, seřídit, 

opravit, přeprogramovat či jinak se o ně musí starat. Lidé jsou tedy důležitým článkem  

v každém řetězci jakékoliv společnosti. A každý z nich má svou vlastní osobnost, která jej 

dělá takovým jakým je. Osobnost jedince značně ovlivňuje jeho chování, to jak zvládá 

práci pod tlakem, jak se rozhodne, jakým způsobem se staví k problémům, rizikům a to 

nejen v soukromí, ale i v zaměstnání, kde jeho špatné rozhodnutí může vyústit k chybám. 

Definice osobnosti jako taková není jednotná, najdeme mnoho rozličných definic  

a přístupů k vymezení tohoto pojmu, pro příklad uvádím tři různé definice.  

„Osobnost je individuum chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým 

prostředím.“ (Říčan, 1975, s. 38)
1
 

„Osobnost je daleko spíše nepřetržitým procesem než definitivním výtvorem.  

Má sice některé rysy stabilní, ale zároveň prochází kontinuálními změnami.“ (Allport, 

1966, s. 14)
2
 

                                                 
1
 ŘÍČAN, P.: Psychologie Osobnosti. Praha. Orbis 1975 
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„Psychologický pojem osobnost vyjadřuje organizovaný, dynamický  

a interindividuálně odlišný celek psychofyzických dispozic, determinující průběh a projevy 

psychických procesů (reakcí).“ (Nakonečný, 1993, s. 12)
3
 

 Svou osobnost si člověk vytváří po celý život, od narození, až po smrt. Pojmem 

osobnost rozumíme člověka se všemi jeho znaky, biologickými, psychologickými tak  

i sociálními. Díky tomu člověka bereme jako biopsychosociální jednotku, to znamená, 

že jednotlivé složky se od sebe nedají oddělit.  Osobnost je také individuálním  

a originálním spojením psychických a fyzických vlastností daného jedince. Z toho vyplívá, 

že nikde na světě neexistují dva naprosto totožní jedinci, kteří by se od sebe ničím nelišili, 

vždy najdeme i sebemenší odlišnost.  

Rozdíly mezi lidmi dělíme na dva typy, individuální a typologické.  

 Individuální - jsou to ty rozdíly, kterými se jedinci liší navzájem. 

 Typologické - jsou ty, kterými se od sebe odlišují skupiny lidí (studenti, 

učitelé, manažeři, dělníci…). 

Osobnost je tvořena třemi rozdílnými částmi, těmi jsou: 

 Fyzická (biologická): pohlaví, fyzické dispozice, stavba těla, kondice, 

vzhled, zdravotní stav.  

 Sociální stránka: to je sociální role daného jedince, jeho zařazení  

do společnosti, pozice mezi lidmi. 

 Psychická stránka: 

o Psychické procesy (jsou navzájem propojeny a působí navzájem). 

o Psychické stavy (individualizují daného jedince od ostatních lidí). 

o Psychické vlastnosti jsou dílčími psychickými předpoklady  

k činnostem (dovednostem, schopnostem a vědomostem) a taktéž jsou 

rysy dané osobnosti (temperament, charakter, motivy, zájmy cíle) 

 

                                                                                                                                                    
2
 ALLPORT, J. W.: Geneze osobnosti. Praha. KPÚ 1966 

3
 NAKONEČNÝ, M.: Základy psychologie osobnosti. Praha, Management Press 1993 
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První a nejzákladnější, ovšem v dnešní době již nedostačující rozdělení osobnosti je 

podle Hippokrata, ten osobnosti dělí, na čtyři zkladní typy: 

 Sangvinik - vůdčí, aktivní, optimistický, společenský, otevřený. 

 Flegmatik - líný, klidný, pečlivý, vyrovnaný, ovládající se. 

 Cholerik - výbušný, aktivní, agresivní, impulzivní, neklidný.  

 Melancholik - smutný, zaražený, pasivní, tichý, pesimistický. 

 

S novějším rozdělením přišel Carl Gustav Jung, jehož rozdělení osobnosti je 

zaměřeno na psychologické preference introverze a extroverze, a na sklony k myšlení  

a cítění. Jungovo rozdělení osobnosti také tvoří 4 základní typy, které jsou znázorněny  

na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Matice osobnosti podle C. G. Junga (upraveno podle [4]) 

 Praktický typ - založený na vnímání a myšlení, je neosobní, stojí nohama 

pevně na zemi, orientovaný na fakta, přesný, vyjadřuje se jasně a stručně.  

 Koncepční typ - kombinuje myšlení a intuici, vyznačuje se tvořivostí,  

na základně analýz je schopen si domyslet dopady určitých rozhodnutí, 

dává podněty ke změnám, dokáže nadchnout své okolí.    

 Společenský typ - je kombinací vnímání a cítění, je družný, zajímá se  

o své okolí, o potřeby lidí kolem, má rád jednoznačnost, rád stanovuje 

pravidla.  

 Kreativní typ - upřímný člověk kombinující intuici a myšlení, jeho cíle 

jsou vysoké, nerad se podřizuje, k organizaci je stálý a oddaný. [4] 
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Jedinečnost 

Jiným slovem individualita, jenž nám zajišťuje, že i velice, takřka téměř podobní lidé 

se za různých okolností, podmínek či událostí chovají, rozhodují, konají jinak, jsou 

jedineční. Vztáhneme-li to na bezpečnost a lidský faktor tak například v situaci, kdy nám 

na pracovišti vypukne požár, tak se lidé chovají individuálně, někdo zpanikaří, uteče, další 

pro změnu zachová chladnou hlavu a racionální myšlení. Jiní se starají jen o vlastní život 

nebo se najdou takoví, co se snaží pomoci všem bez ohledu na vlastní bezpečí.  To samé 

platí i při výrobě, je-li zaměstnanec vystaven situaci, kdy se jeho individuální rozhodnutí 

podílí na úspěchu či neúspěchu správného dokončení výrobku nebo na kvalitě konečného 

produktu.  Dalším příkladem je postoj k riziku, opatrný a poctivý člověk, který si je plně 

vědom rizika, kterému je při vykonávání dané činnosti vystaven, bude konat tak jak má 

nařízeno, bude dodržovat postupy, nebude si práci ulehčovat.  Naopak najde se i takový 

zaměstnanec, jenž si bude chtít práci ulehčit, bude chtít pracovat rychle bez ohledu na své 

bezpečí a jasně daná pravidla. 

 Přizpůsobivost 

Přizpůsobivý člověk, podřídí své osobní potřeby, potřebám celku, skupiny (firmě). 

Neupřednostňuje své vlastní zájmy, ale dává přednost zájmům, které preferuje skupina  

v níž se nachází a pracuje.  Nejlépe se přizpůsobují extroverti, kteří se zaměřují na okolní 

svět a ostatní lidi. Jsou otevřeni novým věcem, přijímají změny a jsou aktivní při jednání 

i v činnostech. Pravým opakem jsou introverti, ti jsou uzavřeni a zaměřují se sami na sebe, 

jsou nedůvěřiví, málo průbojní. Z toho vyplývá, že extroverti, nejlépe sangvinici jsou 

ideální na takové pracovní pozice, jež vyžadují rychlou reakci, adaptaci  

a přizpůsobení se na nově vzniklé změny, například při vzniku mimořádných situací, které 

mohou mít vážné následky. 

Vlivy působící na člověka 

Zaměstnanci jsou během výkonu své pracovní činnosti vystaveni mnoho faktorů, 

které na ně působí, a ovlivňují jejich jednání. Jsou jimi pracovní podmínky, vybavení,  
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s nimiž pracuje, podmínky kladené zaměstnavatelem (pracovní doba, výkonnost), únava, 

stres, míra rizika, jemuž jsou vystaveni, sociální vztahy na pracovišti, míra motivace, 

dokumentace a předpisy, jimiž se musí řídit. Všechny tyto faktory mohou samostatně  

nebo v různých kombinacích zapříčinit, že se pracovník dopustí vědomé nebo nevědomé 

chyby či zavinění, jenž může mít negativní důsledky na něj, ale i na své okolí a to jak  

při vykonávání nebo již při organizování práce.           

1.2.2 Riziko 

Definujeme jej jako kombinaci pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události  

s negativními důsledky (zranění, poškození majetku a životního prostředí) a četností 

výskytu. [3] Přijatelné riziko - tento pojem označuje identifikované riziko, které bylo 

sníženo na tak nízkou úroveň, jež je možné v rámci dané organizace tolerovat. Zbytkové 

riziko - po použití adekvátních ochranných opatřeních může nastat situace, kdy riziko 

které jsme se snažili odstranit danými opatřeními, může i nadále zůstat, ovšem v menším 

rozsahu.  

Rizika dělíme do několika kategorií: 

 Mechanická rizika - přimáčknutí, naražení, pořezání, zachycení, pád aj, 

 elektrická rizika - dotyk s živými částmi, špatná izolace, elektrostatické 

jevy, vysoké napětí,  

 tepelná rizika - popálení, opaření, omrzliny aj, 

 hluk - poškození či ztrátu sluchu, stres, ztráta rovnováhy, šum v uších,   

 vibrace - vaskulární poruchy, poškození kloubů,  

 záření,  

 rizikové jednání jedince - nepoužití OOPP, nedodržení příkazů, přecenění 

svých sil, nevhodné chování, 

 rizika z okolního pracovního prostředí - teplota, relativní vlhkost, proudění 

vzduchu, osvětlení, vnější vlivy, 

 vzájemná kombinace rizikových faktorů - nevýznamné rizika mohu  

při kombinace s jinými riziky změnit či vytvořit rizika, jež budou závažná.   
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1.2.3 Nebezpečí 

Definic nebezpečí je mnoho, jedna z nich říká, že nebezpečí je zdrojem možného 

zranění či poškození zdraví, další že je to stav nebo podmínky, za kterých hrozí 

bezprostřední ohrožení zdraví člověka nebo majetku. Obecně zle říci, že je to závažná 

situace, jež má negativní podmínky na člověka, majetek nebo životní prostředí a není 

žádaná. [25] Jako identifikaci nebezpečí chápeme procesy, jež vedou k rozpoznání 

potenciálního nebezpečí.  

Zdrojů nebezpečí máme velice mnoho, mezi něž se řadí zejména člověk, ne nadarmo 

se mnohdy říká, že člověk je nejslabším článkem. Člověk může být zdrojem nebezpečí tím, 

že se dopustí: 

 Omylu - nedopatření vzniklé, nepozorností, únavou, nemocí, jenž má  

za následek chybné jednání. 

 Chyby - selhání jedince, zapříčiněno zejména nepozorností. 

 Je nezkušený - vyskytuje se hlavně u osob bez praxe, jedinec je přiřazen  

k takovému úkolu, s nímž se ještě nesetkal a není si jist, jak má konat.  

To lze odstranit důsledným zaučením a proškolením zaměstnance.   

 Nedbalosti - jedinec podcení zadaný úkol, neřídí se danými předpisy, 

nařízeními. Nedbalost je: 

o Vědomá - jedinec ví, že svým jednáním může porušit platné 

předpisy, ale spoléhá na to, že k tomu nedojde. 

o Nevědomá - jedinec neví, že jeho jednání může být hrozbou,  

ale vzhledem k okolnostem vědět mohl a měl. 

 Úmysl:  

o Přímý - je chování kdy, si je jedinec plně vědom toho, že něco 

porušuje, chce to udělat. 

o Nepřímý - je konání kdy člověk ví, že něco porušujeme, byl 

srozuměn s tím, že svým jednáním porušuje nařízení.   



 

9 

 

 Špatnými návyky - jedinec prosazuje své návyky, zejména při změnách 

technologického postupu, bez ochoty přizpůsobit se novým požadavkům  

či podmínkám.  

1.2.4 Pravděpodobnost 

Číselně nám udává jaká je šance, že daná situace nastane (například Metoda "PNH“ 

má stupnici pravděpodobnosti od 1 do 5). V našem případě situace taková, jenž je 

nežádoucí a ohrožující bezpečnost pracovníků při práci, majetek nebo životní prostředí. 

[26] 

1.3 Postoje a změny, organizační kultura a motivace  

1.3.1 Zdroje a typy postojů 

Postoj definujeme jako velice komplexní a dynamickou charakteristiku psychických 

možností nebo tendencí (příkladem je náchylnost, či sklony) k určitému způsobu prožívání, 

myšlení, vnímání, jenž se zásadním vlivem projeví na jednání jedince.  

Postoje rozhodují o vztahu člověka k němu blízkému okolí, lidem nebo činnostem, 

které provádí.  Rozhodují o chování v běžných i konkrétních situacích. Projevují se  

do toho, co daný jedinec považuje za důležité či naopak co bere jako nepodstatné, co jej 

nutí změnit se, to jak reaguje na úspěch či fiasko. Důležité je to, jak je ochoten akceptovat 

rizika. Postoj má vliv na míru disciplíny, důslednost, rozhodnost, toleranci a pečlivost.  

Zdroje postojů dělíme na vnitřní a vnější. Kdy vnitřní zdroje jsou formulovány  

v psychice člověka a pro zjednodušení je dělíme do 5 základních složek. 

Vnitřní zdroje postojů (základní složky): 

 Motivační: touhy, přání, zájmy, ambice, záměry, cíle. 

 Hodnotící: obdiv, víra, uznání, přátelství, nepřátelství. 

 Rozumové (racionální): naše názory, stanoviska, pochyby, přesvědčení. 

 Emociální: momentální nálady, strach, obavy, afekty. 
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 Dispoziční: temperament a jiné vlastnosti, zásady, normy, zkušenosti, 

zvyky a návyky, schopnosti. [9]  

Vnější zdroje postojů: 

 Kultura podniku - pravidla podniku, cíle, zaměření. 

 Stimulanty (incentivy) - motivace, hodnocení. 

 Prestiž, atraktivita firmy kde jedinec pracuje a také pracovní pozice  

v dané firmě. 

 Vedení lidských zdrojů, podniková strategie, respekt, podpora nových 

nápadů, návrhů, podíl na rozhodování. 

 Informace, komunikace, rozvíjení se. 

 Podmínky pro práci, prostředí, pracoviště, technická vyspělost pracoviště. 

 Zátěž, stres a rizika, jež si uvědomujeme. 

 Možnost pro seberealizace, vývoj. 

 Sociální vlivy, chování kolektivu a lidí kolem - tlak, spolupráce, 

hodnocení, normy, očekávání, vzory. [9]  

  Typy postojů se rozlišují na individuální a skupinové. Individuální postoj určuje 

chování člověka jako jedince. Ve spolupracující skupině lidí dochází ke střetu postojů 

jednotlivých členů skupiny a vytvoření postojů společných. Skupinové, či týmové postoje 

zpravidla fungují jen při týmové spolupráci a nemusí mít vliv na mimotýmové chování. 

Velký význam na organizaci mají skupinové postoje, ty tvoří zdroj dynamiky týmu, 

zároveň je třeba jim věnovat trvalou pozornost. Je třeba dávat pozor na dominantní postoj, 

jehož zdrojem vzniku je často formální nebo neformální autorita, jenž daná osoba získává 

svým postavením (ředitel, nadřízený, mistr…), protože ne vždy jsou dominantní  

a převládající postoj v souladu, což varuje před možnými problémy v komunikaci, 

leadershipingu a kultuře podniku [10]. 

Postoje lze rozdělit podle funkcí, ve vztahu k chování člověka: 

 Řídící         

 Kognitivní 
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 Funkce rozvoje osobních dispozic 

 Motivační 

 Rozhodovací 

 Komunikační 

 Stabilizační 

 Hodnotící 

 Obranné 

 Sociálně-identifikační 

 Akcepční 

 Emociální 

 Zájmové, hodnotové. [9] 

 

1.3.2 Organizační kultura 

Vytvoření kultury v podniku je velice časově náročný děj, který je nedílnou součástí 

historie podniku. Správná kultura je klíčem k úspěšné, konkurenceschopné  

a prosperující společnosti, jenž se na daném trhu a odvětví neztratí. 

Pro všechny organizace je organizační (podniková) kultura něčím, čím je osobnost 

pro jednotlivce. Má vliv na myšlení, jednání a vnímání zaměstnanců. Výrazně ovlivňuje to, 

co lidé přijímají, odmítají. Projevy jako takové se u podnikové kultury nedají nikterak 

nařídit. Jsou měkkými faktory managementu. Hodnoty organizační kultury musí být  

v harmonii s hodnotami pracovníků, tak aby se lidé s firmou ztotožnili. Výsledkem dobré 

podnikové kultury je navození atmosféry, jež se vyznačuje otevřeností, respektováním 

vedoucích i podřízených, loajalitou, důvěrou, spoluprací a ochotou lidí nabízet své 

schopnosti ve prospěch společných zájmů. Zaměstnanci cítí pocit bezpečí a plně se 

soustředí na své pracovní povinnosti. [2], [4], [9]  

Podniková kultura má vliv na tyto procesy: 

 Tvorba atmosféry. 

 Vytváření postojů, hodnot a priorit. 
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 Komunikaci. 

 Zlepšování výkonnosti, kvality a bezpečnosti. 

 Definování pravidel a etického kodexu. 

 Posiluje se prestiž a atraktivitu daných pozic, rolí a funkcí v podniku.  

 

1.3.3 Řízení lidských zdrojů 

Aby organizace zdárně fungovala, musí se jí podařit shromáždit, navzájem propojit, 

uvést do chodu a využívat čtyři základní složky: 

 Materiální zdroje. 

 Zdroj financí. 

 Lidské zdroje. 

 Informační zdroje. 

Řízení lidských zdrojů má jasný úkol, a tím je zajistit výkonnost, úspěšnost, 

a neustálé zlepšování se firmy ve všech směrech. Toho lze dosáhnout jen zlepšováním 

všech čtyř základních složek, tak jak je to vyobrazeno na obrázku 2. [6] [8] 

 

Obr. 2 Obecný úkol řízení lidských zdrojů (upraveno podle [8]) 
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„Personální strategie organizace se týká dlouhodobých, obecných a komplexně 

pojatých cílů v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby i v oblasti 

využívání pracovních sil, hospodaření s nimi. Její nedílnou součástí jsou představy  

o cestách a metodách, jak těchto cílů dosáhnout.“ (KOUBEK, 2009, s. 23)
4
  

Řízení lidských zdrojů je vyústěním personální strategie v praxi. Jsou to konkrétní 

kroky, činy, touha, úsilí a snaha, jenž směřuje ke zdárnému splnění cílů vytyčených 

v personální strategii. 

1.3.4 Postoje k rizikům a změnám 

To jak se stavíme k dané situaci, jaká nebezpečí jsme ochotni tolerovat, jak se 

rozhodujeme, reagujeme na vnější podněty, to vše je dáno a formulováno naším postojem 

k riziku. Každý jedinec má určitou míru, která mu umožňuje vstřebávat změny  

a reagovat na ně. Přesáhne-li jedinec tuto hranici, tak již není schopen na změny reagovat. 

[4] Můžeme se setkat s dvěma postoji, které jsou pro výkon pracovní činnosti velice 

nebezpečné, a považujeme je za nežádoucí, nazýváme je postoji extrémními, fatalizmem  

a bagatelizací. 

Fatalizmus je postoj, který riziko intenzivně pociťuje a vidí jej všude kolem sebe. 

To má za následek přetrvávající strach ze vzniku nehod, nebezpečných situací a vzniku 

stresu a to i za takových okolností, na které nemá člověk takřka žádný vliv. Naopak 

bagatelizací je myšleno to, že v dané situaci si nepřipouštíme možnost vzniku takové 

situace, která by mohla mít vážné následky, třeba nehoda, porucha nebo jiná havarijní 

situace. Nebezpečím se tedy nezabývá, protože pravděpodobnost vznik bere téměř  

za nulovou. Postoj bagatelizace nebo postoje jí podobné převládají nad postoji ostatními. 

Typickým příkladem takového postoje je: ''Mě se nemůže nic stát." [9] 

Pro společnosti je vhodné a žádoucí zaměstnance směrovat tak, aby se v nich 

utvářela (pěstovala) připravenost na vznik krizových, havarijních či jiných nežádoucích 

situací. Od těch, jež jsou na vznik takovéto situace připraveni, se očekává, že nezpanikaří, 

                                                 
4
 KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů - Základy moderní personalistiky. Praha, Management Press. 2009 
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nepodlehnou panice a zachovají klid potřebný k tomu, aby mohli v krizi správně reagovat  

a s touto situací se vypořádali.            

Jestliže po lidech požadujeme změnu, narážíme na postoj odmítavé nálady, protože 

lidé si často potřebu změny neuvědomují, objevuje se u nich skepse a nechuť cokoliv 

měnit, důvodem je, že již mají zaběhnutý systém zvyků, jež nejsou ochotni měnit. Kladný 

postoj ke změnám by tak měl být navozován a vytvářen, například tím, že od každého 

zaměstnance očekáváme a podporujeme neustálé vyhledávání příležitostí ke zlepšení,  

a osobní růst. Jako pozitivní se ukazuje schopnost vyššího vedení přijímat kritiku, námitky 

a následně řešit tyto poznatky a připomínky. Dojde-li k podcenění přípravy ke změně, 

velmi často se objeví odpor ke změnám jak řadových pracovníku tak i vedení. Naruší se 

komunikace, dojde k poklesu morálky a motivace, zaměstnanci ztratí důvěru ve společnost. 

Úkolem nejvyššího vedení je, aby zamezilo této nežádoucí situaci a připravili své 

pracovníky na plánované či neplánované změny.    

 Hlavní důvody odporu vůči změnám v organizaci: 

 Vlastní zájmy - strach ze ztráty dosaženého postavení, moci, prestiže 

daného jednotlivce.   

 Nepochopení a nedostatek důvěry - lidé mají obavy z toho, co neznají  

či nechápou.  

 Protichůdné zájmy - co je přínosem pro jednoho, to může být pro jiného 

ztrátou a naopak.  

 Nízká tolerance ke změnám - pochybnosti zda zvládneme nové podmínky 

úkoly, očekávání. [4] 

Příklad jak se připravit na změny. Je třeba, aby zaměstnanci pochopili, že zamýšlené 

změny jsou prospěšné a to nejen pro podnik, ale i pro ně samotné. Je nutná sebereflexe, 

umět si uvědomit vlastní chyby, nedostatky a poučit se z nich. Jasně a srozumitelně 

formulovat cíle, vize a strategii. Předcházet vzniku stresu, jenž nastává v důsledku toho,  

že přijde něco nového. Opomenuta nesmí být důležitá a nezbytná správně fungující 

komunikace.  
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Důležité je monitorovat postoje během změn, zejména když se věci nedaří tak jak by 

měly nebo není na první pohled vidět přínos, v důsledku toho může poklesnout motivace  

a s ní i morálka. K tomuto problému vytvořila Elizabeth Kurbler-Rossová koncept zvaný 

cyklus adaptace na změnu, jenž níže na obrázku 3 popisuje pět základních stavů, které jsou 

reakcí na vnější změnu. 

 

Obr. 3 Etapy cyklu adaptace na změny podle Elizabeth Kubler-Rossové (upraveno podle [4]) 

            

1.3.5 Motivace zaměstnanců 

Vedení jakékoliv společnosti by mělo mít na vědomí, jak důležité je, aby pracovníci 

byli správně motivováni. Protože dobře motivovaný pracovník se snaží pracovat a splnit 

požadavky, které na něj zaměstnavatel klade, snaží se nechybovat a tím neohrozit sebe  

a své spolupracovníky, případně majetek firmy. Motivovat jen mzdou může splnit danou 

potřebu, ale nemusí tomu tak být. Špatně, ale i dobře placený pracovník může, po čase 

ztratit motivaci k tomu co dělá, zejména když se práce stane monotonií, což může mít vliv 

na kvalitu odvedené práce, na to jak se staví k rizikům a jeho celkový postoj  

k tomu co dělá. Základním motivačním nástrojem je již zmíněná mzda, ale opomineme-li 

peněžní odměny, existuje i mnoho dalších nepeněžních nástrojů jak zvýšit úroveň 

motivace, známým nástrojem je systém odměn [1]. Do kterého patří:  

 Slevové programy. 

 Kupony či dárky či poukazy. 

 Společné firemní akce. 

 Dotování na sportovní aktivity, zdraví či jiné zájmy. 

Etapa

Odmítání změny

Vztek

Vyjednávání

Deprese

Akceptování změny

Reakce jednotlivce

Nevůle čelit realitě

Hledání viníka ve vnějším světě

Pokus o vyjednávání a smír

Uvědomění si nutnosti změny

Smíření se s příslušnou změnou
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 Služební telefon, automobil, notebook či jiné prostředky, jenž 

zaměstnanec může využívat v práci i mimo ni. 

Dobře motivované zaměstnance poznáme díky několika znakům, mezi které patří: 

 Aktivita, pracovitost a důslednost. 

 Snaha vyřešit problematické úkoly.  

 Zdravá dravost a soupeřivost s ostatními. 

 Rádi pomůžou druhým, i když se to zrovna netýká jejich pracovní náplně.  

 Jsou hrdi na svou společnost. 

K demotivaci přispívají: 

 Nevyhovující pracovní podmínky, špatné platební ohodnocení. 

 Nejistota. 

 Neustálá kritika. 

 Vyvíjení nátlaku na zaměstnance. 

 Podcenění pracovníka. 

 Špatná komunikace s vedením. 

 Neplnění slibů dané vedením. 

Demotivovaní zaměstnanci se vyznačují: 

 Neochotou pracovat a pasivitou. 

 Nekvalitně odvedenou prácí. 

 Dusnem na pracovišti. 

 Negativním postojem, nervozitou.         

1.3.6 Optimalizace pracovní činnosti a její vliv na chybovost 

a s ní spojené rizika. 

K tomu, aby zaměstnanci vykonávali danou činnost kvalitně, výkonně, spolehlivě  

a hlavně bezpečně je nutno jim k tomu řádně přizpůsobit jejich pracoviště a optimalizovat 

vykonávané činnosti spojené s jejich prací. Tím, že pracovník má ve svém nebližším okolí 
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vše potřebné, docílíme toho, aby se plně soustředil na svou práci a nerozrušoval se. 

Správně navržené pracoviště zajistí: 

 Požadovanou výkonnost. 

 Jednoduchost (snížení vzniku možných chyb). 

 Přesné a efektivní vykonávání požadované činnosti.  

 Přehledné uložení materiálů či nářadí. 

 Hygienicky vhodné pracoviště (snížení rizik onemocnění). 

 Zajištění bezpečnosti (snížení rizik). 

Pro vytvoření vhodného pracoviště je potřeba respektovat potřeby nutné pro danou 

činnost. Jiné podmínky potřebuje pracovník, jenž svou práci vykonává v kanceláři  

na počítači, jiné zase soustružník, či dělník na montážní lince. Každé pracoviště musí 

splňovat určité požadavky z hlediska ergonomie, osvětlení, hluku, prostoru a velikosti 

pracovní plochy, mikroklimatických podmínek a dalších faktorů. Je-li pracoviště  

a pracovní činnosti na něm navrženy špatně, může docházet ke vzniku takových 

nebezpečných situací a chyb pracovníků, jenž ohrožují je a jejich okolí. 

Ještě před samotnou prácí je nutné správné optimalizování prováděných činností  

a tím maximálně minimalizovat možnost vzniku chyb a rizik, ještě ve fázi organizování 

práce. Pro tento účel je nutné jejich pravidelné monitorování a následné zanalyzování 

získaných údajů z dané činnosti. Docílíme toho, že vykonávané činnosti by měly být 

zjednodušeny, zpřehledněny, měly by mít jasně a přesně určené kroky. Tím, že v dané 

pracovní činnosti minimalizujeme všechny negativní vlivy a faktory působící  

na zaměstnance, docílíme zmenšení pravděpodobnosti vytvoření chyby daným 

pracovníkem a s ní spojená rizika. Úplné odstranění vzniku možných chyb v praxi nelze 

uskutečnit, protože člověk je součástí prováděné činnosti a ačkoliv může být vše správně 

optimalizováno, záleží vždy na člověku, zda se chyby dopustí nebo ne.      
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1.4 Metoda použita v bakalářské práci 

1.4.1 Metoda "PNH“ 

Jedná se o jednoduchou polokvantitativní metoda, sloužící k vyhodnocení rizik, a to  

ve třech jeho složkách, kterými jsou: 

1. Pravděpodobnost vzniku - P   

2. Pravděpodobnost následků - N 

3. Názor hodnotitele - H 

 

ad1) Pravděpodobnost vzniku nebezpečí je stanovena vzestupnou stupnicí  

od 1 do 5, zjednodušeně je zde zahrnuta míra, úroveň a kritéria 

nebezpeční. 

ad2) Stupnice je také stanovena od 1 do 5. 

ad3) Názor hodnotitele zohledňuje míru závažnosti, počet ohrožených osob, 

časový interval působení, možnost zajištění pomoci, vliv pracovního 

prostředí a podmínek a další vlivy zesilující riziko. 

 

Celkové hodnocení rizika (R) je stanoveno součinem všech tří činitelů, kde 

výsledkem je číslo, které nám udává míru příslušného rizika dle obrázku 4. 

 

 

 

Obr. 4 Míra rizika vyjádřená bodovou metodou PNH (upraveno podle [26]) 

 

Rizikový stupeň R Míra rizika

I. > 100 Nepřijatelné riziko

II. 51 ÷ 100 Nežádoucí riziko

III. 11 ÷ 50 Mírné riziko

IV. 3 ÷ 10 Akceptovatelné riziko

V. <3 Bezvýznamné riziko
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I. Nepřijatelné riziko - je nutné okamžité přerušení prací, nutno vytvořit 

opatření k minimalizaci tohoto rizika. Provoz/činnost se smí obnovit  

až po snížení rizika.  

II. Nežádoucí riziko - co nejrychleji je nutno provést opatření ke snížení 

rizika na přijatelnou úroveň. 

III. Mírné riziko - Míra rizika, již není tak vážná, ale přesto je třeba zajistit 

snížení rizik na ještě menší úroveň.  

IV. Akceptovatelné riziko - tato úroveň je akceptovatelná vedením firmy, 

pokud jsou případné změny na technicky náročná a finančně nákladná, je 

vhodné provést organizační změny. 

V. Bezvýznamné riziko - není třeba téměř řešit, nejedná se však o absolutní 

bezpečí. [26] 
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2 Analýza aktuálního stavu řešeného tématu v podniku 

2.1 Představení podniku 

2.1.1 Stručné informace o společnosti 

 MND Drilling & Services a.s. 

 Velkomoravská 900/4005, 696 18 Lužice  

MND Drilling & Services je dceřiná společnost řadící se do skupiny MND Group, 

spadající do skupiny KKCG. Společnost MND se jako taková zaměřuje na širokou škálu 

služeb, mezi něž patří těžba a průzkum, skladování plynu, obchod a vrtné služby, celkové 

schéma společnosti je na obrázku 5.  

 

Obr. 5 Struktura MND Group (upraveno podle [12]) 

  MND D&S je jednou z největších společností na evropském trhu, 

v oblasti vrtné činnosti, a na území České republiky je vůbec největším vrtným 

kontraktorem. Od roku 1999 se společnost stala členem IADC, což je mezinárodní 

asociace vrtných kontraktorů.  

Firma je držitelem několika certifikátů: ČSN EN ISO 9001 (2001), ČSN ISO 14001 

(2003) a ČSN OHSAS 18001:2008 (2009). [12] 
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2.1.2 Podnikatelské portfolio podniku 

 Společnost je zaměřena na opravy nadzemních i podzemních sond. 

 Likviduje, relikviduje a revitalizuje vytěžené nebo staré sondy.  

 Provádí měření ve vrtech a výzkum sond včetně, operací slickline, provádí 

trhací práce, malého rozsahu ve vrtech a sondách. 

 Vyrábí zařízení na ústí vrtů a produkčních křížů do 70 MPa dle API Spec. 

6 A.[12] 

 

2.2 Řízení lidských zdrojů a jeho provázání na bezpečnostní 

managament 

2.2.1 Prevence bezpečnostních rizik. 

Prevence proti působení rizik je prováděna pravidelnými prohlídkami pracovišť  

a odstraňováním rizikových faktorů. Pro další snižování rizik jsou zaměstnanci vybaveni 

odpovídajícími OOPP. 

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci 

rizik vychází společnost ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí: 

 Omezování vzniku rizik, 

 odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem 

omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

 nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými  

a pracovními postupy, 

 nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních 

prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně 

rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, 

 omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších 

rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, 
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 plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace 

práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního 

prostředí, 

 přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti 

prostředkům individuální ochrany, 

 provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů 

a zařízení, 

 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci. [17] 

Job Safety Analysis - JSA 

Společnost definovala určité operace, u kterých je před jejím zahájením nutné 

provést poradu. Těchto porad se účastní všichni zaměstnanci, kteří se budou podílet  

na daných pracích a ti kteří by měli být informováni o činnostech, které budou  

na pracovišti probíhat. Poradu svolává vedoucí pracoviště, směnmistr nebo vedoucí 

pracovník servisní skupiny. JSA popisuje operace v jednotlivých pracovních krocích  

(co a jak udělat, jaké nářadí použít) a s tím spojená rizika, která z dané činnosti vyplývají. 

Pomocí JSA dochází k identifikování rizik možného ohrožení bezpečnosti a rizik 

pracovníků. JSA je zpracováno technikem HSEQ ve spolupráci s bezpečnostním 

technikem a dalšími odbornými pracovníky z provozu. [17] 

Příklady prací, před kterými je provedena JSA: 

 Pažení. 

 Karotáž. 

 Tlaková zkouška ústí. 

 Oprava (převodníku, vrtáku, motoru, čerpadla, odplynovače, demontáž 

tlakové hadice…). 

 Údržba (vrtáku, válců čerpadla, generátorů, koruny, výměna oleje  

v motoru…). 
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 Tažení, zapouštění (usazování tyčových klínů, skládání, rozpojování  

a odkládání vrtných tyčí, zapouštění nářadí…). [14] 

Cvičné poplachy 

Ve společnosti se jednou za rok provádí cvičení vybraných situací a to za účasti 

báňských záchranářů (vypuknutí požáru, výskyt nebezpečných plynů, pracovní uraz,  

při kterém je nutnost poskytnutí první pomoci a přivolání záchranného sboru, ošetření ran, 

popálenin, a mnoho dalších cvičných situací), jenž mohou kdykoliv nastat. Cílem je 

posoudit připravenost pracovníků, jejich reakce na danou situaci a posoudit jejich chování 

v dané situaci, také oživení znalostí z poskytování první pomoci, zdolávání požáru a jiné. 

Výstupem je zhodnocení připravenosti pracovníků. Podle potřeby se navrhnou a přijmou 

takové opatření, jenž zajistí odstranění zjištěných nedostatků či pochybení. [19] 

Hodnocení rizik 

K rozlišení rizik přijatelných od nepřijatelných a k určení naléhavosti přijímat 

opatření je použita matice rizik (příloha 5). Kterou tvoří dva hlavní parametry: 

pravděpodobnost vzniku a předpokládaný negativní následek. Podle výsledku z matice 

jsou přijímána odpovídající opatření. Je-li riziko zvýšené či nepřijatelné, dochází k hledání 

takového opatření, jenž dané riziko sníží na minimální možnou úroveň. 

Ideální situace by byla, kdyby se všechna rizika úspěšně identifikovala  

a eliminovala a nulovou úroveň, což ale z praktického hlediska nejde uskutečnit. 

Školení a zácvik 

Vstupní školení, při nástupu je každý zaměstnanec seznámen se systémem řízení  

a politikou HSEQ, jenž určuje záměr firmy v oblasti kvality výroby a služeb, ochranu 

životního prostředí a BOZP. Školení na pracovišti, zaměstnanci jsou seznámeni vedoucím 

konkrétního pracoviště s havarijním plánem, s riziky na dané pozici,  

s kategorizací práce, zajištěním požární ochrany a s tím jaké OOPP má zaměstnanec 
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přidělen a které musí používat.  Zaměstnanci potvrzují seznámení podpisem na určeném 

formuláři. Pravidelné školení, každý pracovník z provozu vždy do 3 let absolvuje 

proškolení z BOZP, hornických zákonů a vyhlášek. Proškolení zajišťuje oddělení HSEQ. 

[16] 

 Podle §11 vyhlášky č. 239/1998 Sb., jsou zaměstnanci pracující na vrtbě  

s předpokládaným výskytem vody pod tlakem, ropy nebo plynu vyškoleni a prakticky 

vycvičeni z postupů při zmáhání tlakových projevů v průběhu „cvičných poplachů  

na povrchu“ a dále v rámci opakovaného školení zaměstnanců o právních a ostatních 

předpisech k BOZP, nejméně jednou za rok. [23] 

Důležitým prvkem, pomáhajícím předcházet vzniku chyb je zkušenost zaměstnanců, 

proto společnost nově přijaté zaměstnance zaškoluje v potřebné míře tak aby se 

nedopouštěli chyb a nevystavovali sebe a své okolí nebezpečným situacím. Účelem 

zácviku je získání potřebných praktických znalostí a pracovních návyků zaměstnance, 

které jsou potřebné pro bezpečný výkon práce. Zácvik zaměstnance probíhá po školení  

na pracovišti. Nově přijatí zaměstnanci pracují po dobu zácviku pod dohledem zkušených 

zaměstnanců.  

Doba zácviku:  

a)  pro zaměstnance Úseku vrtání a POS, Úseku technického zabezpečení, 

Úseku strojírenské výroby a Úseku dopravy je doba zácviku nejméně 10 

pracovních směn, 

b)  pro ostatní zaměstnance je to nejméně 5 pracovních směn. [16] 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

2.2.2 Kultura bezpečnosti z pohledu výkonu pracovních činností 

v podniku 

HSEQ - Integrovaný systém řízení v MND Drilling & Services, je tvořen třemi 

částmi:  

 HS (Health & Safety – zdraví & bezpečnost) – podle OHSAS 18001 

 E (Environment – životní prostředí) – podle ISO 14001 

 Q (Quality – kvalita) – podle ISO 9001 a API Spec. Q1 [17] 

Smyslem HSEQ je zvyšování bezpečnosti práce a eliminace úrazů, minimalizace 

dopadů na životní prostředí a neustálé zvyšování kvality což vede ke spokojenosti 

zákazníka a zlepšování dobrého jména celé společnosti.  

Na BOZP klade firma veliký důraz a to na všech svých pracovištích. Zvýšená 

pozornost je na pracovištích, kde se provádí hornická činnost. Cílem je zajistit bezpečnější 

pracoviště s maximálně možnou eliminací rizik. V tomto ohledu firma zavedla systém 

STOP karet (příloha 6) po vzoru jiných mezinárodních naftových firem. [21] Smyslem 

STOP karet je zapojit zaměstnance do vyhledávání rizik na pracovišti.  

Politika bezpečnosti 

 Veškeré činnosti provádět v souladu s právními předpisy a dalšími 

požadavky, ke kterým se společnost zavázala, nebo které se na ni vztahují. 

 Neustále předcházet: 

o úrazům, poškození zdraví, ohrožení bezpečnosti osob, 

o znečištění životního prostředí 

o škodám na majetku, 

o poškození dobrého jména naší společnosti; 

 Neustále zlepšovat systém řízení bezpečnosti. 

 Bezpečnostní rizika snižovat na nejnižší možnou míru. 

 Určovat, monitorovat a pravidelně vyhodnocovat cíle a cílové hodnoty, 

programy a výsledky v oblasti bezpečnosti. 
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 Neustále zlepšovat výsledky v oblasti bezpečnosti.[12] 

Každý zaměstnanec, který zjistí možnost vzniku neshody, je povinen tuto potenciální 

neshodu nahlásit vedoucímu daného pracoviště, který ve spolupráci s představitelem 

vedení HSEQ stanoví preventivní opatření k odstranění potenciální příčiny neshody  

nebo jiné nežádoucí potenciální situace. 

Společnost získala cenu Zlatý Permon
5
 v letech 2002, 2003, 2004, 2006 a 2012. Cena 

je projevem uznání za výborné výsledky v oblasti bezpečnosti práce. [12] 

Analýza výkonnosti BOZP 

Kontrola jak si zaměstnanci vedou z pohledu BOZP je prováděna na základě 

hodnocení vstupů, které tvoří: 

 externí a interní audity, 

 nápravná a preventivní opatření, 

 analýza STOP karet, 

 Safety Alerts, 

 zápisy a záznamy o pracovních úrazech. [18] 

Záznam o úrazu se provádí pro každý pracovní úraz, jehož léčba vyžaduje pracovní 

neschopnost delší jak 3 kalendářní dny (typickým příkladem je zlomenina),  

nebo pro smrtelné pracovní úrazy. Sepsání se provádí nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy byl zaměstnavatel o úrazu informován. Zápis se provede, pokud se nejedná  

o závažné zranění, jež si vyžaduje léčbu dále jak 3 kalendářní dny (například lehká 

odřenina). [22] 

Cílem analýzy je odhalení nežádoucích trendů ve výkonnosti BOZP a jejich příčin. 

Firma k analýze využívá metody Root Cause Analysis. [18] Cílem této analýzy je nalezení  

a pochopení kořenových příčin a navržení cest k preventivním opatřením. Analýzu provádí 

                                                 
5
 Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového 

průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky. 
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představitel vedení HSEQ. Dle výsledků analýz a komunikaci s bezpečnostními techniky 

navrhuje opatření k prevenci a nápravě.  

Safety Alert 

V případě vzniku pracovního úrazu, dojde ke zpracování bezpečnostního hlášení - 

Safety Alertu (příloha 4). Toto hlášení obsahuje následující: 

 Co se stalo - popis vykonávané činnosti zaměstnancem, které vedlo  

k pracovnímu úrazu.  

 Co bylo příčinou - popsání příčiny, co si pracovník neuvědomil, co udělal 

špatně, čím a jak pochybil. 

 Nápravná a preventivní opatření - popis jak správně postupovat při dané 

činnosti, co a jak používat, čemu se vyhnout a čemu věnovat pozornost. 

Připomenout přítomná rizika a preventivní opatření. Seznámit všechny 

zaměstnance na všech směnách s informacemi o daném úrazu.  

 

2.2.3 Faktory ovlivňující lidský faktor při konkrétním druhu 

činnosti 

Firma jako taková má širokou a pestrou škálu zaměření a provádí mnoho činností. 

Zaměstnanci jsou během výkonu své pracovní činnosti vystaveni několika rizikům, jenž se 

na pracovišti vyskytuje (může to být jen jedno riziko nebo kombinace více rizik). Firma 

posuzuje rizika v následujících oblastech: 

 Zátěž teplem 

 Zátěž chladem 

 Zátěž hlukem 

 Zátěž vibracemi 

 Zátěž prachem 

 Zátěž chemickými látkami 

 Zátěž biologickými činiteli 
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 Zraková zátěž 

 Celková fyzická zátěž a mechanické riziko 

 Zátěž v nevhodných pracovních polohách 

 Duševní zátěž 

 Na základě vyskytujících se nebezpečných látek a přípravků [20] 

Tuto bakalářskou práci jsem zaměřil na oblast podzemních oprav sond a vrtbu, 

protože z údajů o počtu pracovních úrazů na obrázku 6 vyplývá, že právě tyto činnosti jsou 

nejrizikovější a dochází zde k největšímu počtu úrazů spojených s pochybením lidského 

faktoru. 

Faktory ovlivňující činnost vrtby a POS: 

 Pracovní podmínky 

o Fyzikální (počasí, teplota, povětrností podmínky…) 

o Sociální (nálada na pracovišti, sociální vztahy, vzájemná 

spolupráce a ochota) 

 Pracovní vybavení a předpisy (vybavenost, stav zařízení, OOPP, pracovní 

postupy a jejich dostupnost…)  

 Školení a zácvik, zkušenosti (praxe, znalosti, výcvik…) 

 Motivace (kariérní růst, plat, odměny…)  

 Stres 

 Kvalita dokumentace (srozumitelnost, soulad s praxí, aktuálnost…) 

 Situační faktory 

 Vlastnosti pracovníků (psychický a fyzický stav, věk, osobnost) 
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3 Zhodnocení získaných údajů, návrh závěrů a opatření na změnu 

Počet pracovních úrazů ve formě grafu v rozmezí let 2000 až 2014, celkový počet 

úrazů dosáhl hodnoty 102, k úrazům došlo při následujících činnostech: 

 

Obr. 6 Graf pracovní úrazy - činnost (upraveno podle [15]) 

Z údajů na obrázku 6 zle jasně vyčíst, že nejnebezpečnějšími činnostmi je vrtba (40) 

a podzemních oprava sond (39). Při těchto dvou činnostech vzniklo z celkového počtu 

celkem 77,5% všech pracovních úrazů.   
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Grafické zpracování příčin pracovních úrazů v rozmezí let 2000 až 2014:  

 

Obr. 7 Graf příčin pracovních úrazů (upraveno podle [15]) 

Na obrázku 7 vidíme, že jako hlavní příčiny vzniku pracovních úrazů jsou špatné 

nebo nedostatečně odhadnuté rizika (43) a nepředvídatelné riziko práce nebo selhání 

lidského činitele - nepozornost (45). Obě příčiny dohromady tvoří 86,3 % ze všech 

příčin, které mají za následek vznik úrazu na pracovišti.  
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Zdroje pracovních úrazů v letech 2000 až 2014: 

1. Kontakt se strojním zařízením nebo jeho části. 

2. Materiál, břemena, předměty (pád, přiražení náraz, zavalení, odlétnutí). 

3. Pád na rovině, z výšky do hloubky, propadnutí. 

4. Dopravní prostředek. 

5. Nástroj, přístroj, nářadí.  

6. Horké látky a předměty, oheň a výbušniny. 

7. Jiný blíže nespecifikovaný zdroj. [15] 

 

Obr. 8 Graf zdrojů pracovních úrazů (upraveno podle [12]) 

Graf na obrázku 8 ukazuje, že k hlavním zdrojům patří materiál, břemena a jiné 

předměty (pád, přiražení náraz, zavalení, odlétnutí - 41) a s odstupem je to pád (z výšky, 

rovině, propadnutí - 29). Tyto dva hlavní zdroje tvoří 68,6% všech zdrojů pracovního 

úrazu.     
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Vznik pracovních úrazů dle pracovních směn: 

 Ranní
6
 - 74 - 72,5% 

 Noční
7
 - 28 - 27,5% 

Po vyhodnocení informací o počtu pracovních úrazů vyplývá, že je potřeba 

důkladněji se zaměřit na činnosti vykonávané při vrtbě a POS a to zejména při ranní 

směně, jelikož tyto dvě činnosti tvoří z celkového počtu úrazů až 77,5%.    

Vznik pracovních úrazů podle ročních období: 

Tab. 1 Pracovní úrazy podle ročních období ve firmě MND D&S (upraveno podle [15]) 

Roční období Počet úrazů % 

Jaro 30 29,4 

Léto 34 33,3 

Podzim 18 17,6 

Zima 20 19,6 

Celkem 102 100,0 

 

Tab. 2 Pracovní úrazy v ČR podle ročních období za rok 2013 (podle [27]) 

Roční období Počet úrazů % 

Jaro 9855 24.4 

Léto 9502 23.5 

Podzim 10898 26.9 

Zima 10193 25.2 

Celkem 40448 100,0 

Údaje v tabulce 1 ukazují, že nejvíce pracovních úrazů ve firmě vzniklo v období 

jara a s mírným odstupem léta, což jsou v porovnání s republikovými údaji za rok 2013 

uvedenými v tabulce 2 o něco vyšší hodnoty.  

 

 

                                                 
6
 Ranní 6-18 hodin 

 
7
 Noční 18- 6 hodin 
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Aplikace "PNH" metody 

Tato část práce obsahuje analýzu rizik, jež byla provedena pro pracoviště POS  

a vrtby. Pracoviště jsou si téměř totožné, analýzu lze tedy aplikovat na obě činnosti, jak 

POS, tak i vrtby.   

Tab. 3 Rizika při chůzi 

Činnost Nebezpečí, zdroj - riziko 

Vyhodnocení 
závažnosti 

rizika Opatření k omezení rizika 

P N H R 

Chůze - 
uvnitř 

nerovnosti, překážky na 
komunikaci 

1 3 3 9 
schody a prohlubně viditelně 

označeny 

kluzká podlaha 1 3 2 6 
čistý a pravidelný úklid, vytřít do 

sucha; protiskluzová podlaha  

Chůze - 
venku 

pohyb v nerovném terénu, 
po panelech kolem sond 

3 4 3 36 
udržovat (opravovat) komunikace 

bez nerovností, překážek a výmolů; 
vhodná pracovní obuv 

propadnutí a pád do 
hloubky 

1 5 3 15 

otvory na komunikaci musí být 
zakryty s odpovídající nosností a 
zajištěny proti posunu, případně 
zajištěny zábradlím či ohrazením 

pohyb osob kolem zařízení 2 2 2 8 
vhodná pracovní obuv; kontrola 

neporušenosti schodišť a podlah; 
udržování čistých a suchých povrchů 

zakopnutí, pád při vstupu 
a výstupu do/z objektu 

2 2 1 4 

viditelně označit první a poslední 
stupeň schodů či případné 

vyvýšeniny (škrabky); zajisti zábradlí 
při výšce 1,5 nad zemí a dostatečnou 

šíři vstupů 



 

34 

 

 

Obr. 9 Graf chůze - unvitř 

Graf na obrázku 9, s hodnotami z tabulky 3 ukazuje, že největším rizikem při chůzi 

je možnost zakopnutí při vstupu na schodiště, případně propadnutí do prohlubně. Ovšem 

míra rizika je na akceptovatelné úrovni.  
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Obr. 10 Graf chůze - venku 

Z grafu na obrázku 10, s hodnotami z tabulky 3 je vidět, že při pohybu venku je pro 

zaměstnance největším rizikem možné zakopnutí o nerovnosti (zejména panely, tvořící 

plochu pracoviště) a následný pád, při jakémkoliv pádu je možnost způsobení si zlomeniny 

na vysoké úrovni. Jedná se o mírné riziko, totéž platí pro pohyb v nerovném terénu. I zde 

platí to, pokud zaměstnanci dávají pozor při chůzi, a komunikace jsou udržovány  

v kvalitním stavu, jsou rizika dostatečně minimalizována. 
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Tab. 4 Rizika při práci s břemeny 

Činnost 
Nebezpečí, zdroj - 

riziko 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika Opatření k omezení rizika 

P N H R 

Manipulace a 

práce s 

břemeny 

přenášení, 

zakopnutím upuštění 

břemene - pád, 

uklouznutí, zranění 

končetin upuštěným 

břemenem  

1 2 1 2 

udržovat komunikace v řádném stavu, 

čisté, bez překážek, pořádek na 

pracovišti, odstranit vyčnívající části, 

zajistit správné uchopení břemene 

(pevné, použít úchyty) 

pád břemene, 

zasažení pohybujícím 

se břemenem - 

zlomenina, tržné rány, 

zhmoždění 

2 4 3 24 

nezdržovat se v pásmu možného 

pohybu břemen, nezdržovat se pod 

břemeny, břemena ve výšce zajisti 

proti pádu, pro manipulaci používat 

otvory k tomu určené, tak aby se 

předešlo přiražení prstů jiným 

břemenem, respektovat značky 

určující správný a bezpečný způsob 

manipulace 

nevhodné zvedání 

břemen - natažení, 

natržení, pohmoždění, 

poranění páteře 

3 4 3 36 

dodržovat limity stanovené pro 

zvedání a přenášení břemen, občasné 

zvedání a přenášení 50kg muži, 20kg 

a při občasném 30kg muži a 15kg 

ženy při více jak 30 min za směnu; 

dodržovat správné zásady zvedání 

břemen 

ztráta stability 

manipulačních 

jednotek a kusového 

materiálu - přiražení, 

zhmoždění, zavalení, 

zlomenina 

2 5 4 40 

nenarušit stabilitu stohu - správně 

manipulovat s materiálem, 

nevstupovat na stoh, při ručním 

stohování zvedat břemena max. do 

výše ramen, kusový materiál zajistit 

podložením, klínky  

špatné uchopení, 

uvolnění břemene při 

ruční manipulaci - 

pád břemene na 

končetiny, přiražení 

končetin 

3 4 3 36 

před prací zkontrolovat stav obalu, 

správně uchopit břemeno - tak aby 

nedošlo k přiražení k jinému 

předmětu, usměrnění břemen pomocí 

páky a podobných je zakázáno; 

kontrola vybavení pro usnadnění 

práce s břemeny; použít držadla a jiné 

pomůcky - dodržet správné použití 
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Obr. 11 Graf manipulace s břemeny  

Obrázek 11 obsahující hodnoty z tabulky 4 ukazuje, že při manipulaci s břemeny, je 

hodnota rizika na mírné úrovni, zejména při skladování a manipulaci s nimi. Neporuší-li 

zaměstnanci základní pravidla, zásady a opatření pro práci s břemeny, je míra rizika dle 

mého názoru dostatečně minimalizována.   
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Tab. 5 Rizika při práci na vrtech a sondách 

Činnost 
Nebezpečí, zdroj - 

riziko 

Vyhodnocení 

závažnosti 

rizika Opatření k omezení rizika 

P N H R 

Práce na 

sondách, 

případně 

vrtech 

 

 

 

 

 

výbuch zemního plynu 

ve směsi se vzduchem a 

následný požár - 

popálení 

3 5 4 60 

zákaz používaní otevřeného ohně; 

oplotit místa objektu kde hrozí 

nebezpečí výbuchu; pravidelně 

kontrolovat stav zařízení a provádět 

revizi plynových zařízení, odstraňovat 

závady; řádně označit hlavní uzávěry; 

uzavřít přívod plynu při opravách; při 

50% spodní meze výbušnosti (tj. max. 

2% metanu v ovzduší) vypnout přívod 

el. energie a zastavit chod spalovacích 

motorů; odvod uvolněného, 

odpuštěného plynu do bezpečné 

vzdálenosti; zajistit těsnost potrubí a 

všech plynových zařízení; nezatěžovat 

plynovod  

únik škodlivého plynu - 

otrava  
4 5 3 60 

seznámit všechny se signály při 

překročení limitu; opustit pracoviště 

proti směru větru (větrný rukáv); znát 

místa ke shromáždění  

hluk - poranění sluchu 2 4 3 24 používat přidělené OOPP sluchu 

kapaliny - poškození 

zraku, potřísnění 

pokožky 
3 5 3 45 

používat přidělené OOPP zraku a 

ochranné oděvy (s dlouhým rukávem) 

chlad - prochladnutí, 

omrzliny 
2 3 3 18 

podávání teplých nápojů; požívat 

OOPP proti chladu a dešti; vytvořit 

krytá a teplá místa k odpočinku 

teplo a sluneční záření - 

úpal, přehřátí, oslnění 
2 3 3 18 

poskytnout nápoje; umožnit přestávky 

ve stínu; používat pokrývky hlavy; 

užívat ochranu zraku s UV filtrem 
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Obr. 12 Graf práce na sondách a vrtech 

Graf na obrázku 12 obsahující data z tabulky 5 ukazuje, že výbuch a následný požár 

je na úrovni nežádoucího rizika, ale při dodržování všech stanovených opatření  

a bezpečnostních postupů by mělo být riziko dostatečně minimalizováno. To samé platí 

pro případný únik plynu, jehož míra rizika je o něco větší, ale budou-li zaměstnanci 

dodržovat a řídit se pokyny, bezpečně se evakuují. Je nutné znát směr větru, to znamená 

vždy sledovat větrný rukáv. Dále je zde mírné riziko zasažení pracovníků kapalinou z vrtu, 

zde je nutné dbát na dodržování a správné užívání přidělených OOPP.  

Opatření prováděná proti vzniku chyb: 

 Aktivní hledání, vyhodnocování a minimalizace rizik. 

 Root Cause Analysis. 

 Osádky bez pracovních úrazů - soutěž od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.  
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 Pravidelné školení a zácvik všech zaměstnanců. 

 Provádění Job Safety Analyses. 

 Při vzniku úrazu se vždy vypracovává Safety Alert - pracovníci všech 

směn jsou seznámeni s činnostmi, které vedly k úrazu a jsou poučeni jak 

zabránit aby se daná situace pokud možno neopakovala.  

 Pořádání cvičných poplachů a cvičení. 

 

Společnost v reakci na vysoký počet úrazů na pracovištích, kde se provádí vrtba  

a podzemní opravy sond zavedla program se jménem "Osádky bez pracovních úrazů", 

která má zaměstnance na těchto úsecích motivovat ke zvýšené pozornosti a bezpečnému 

konání na pracovišti, zaměstnanci by se tak měli starat nejen o své bezpečí, ale také svých 

spolupracovníků (varovat je před rizikovým chováním, upozornit je na možné chyby, 

kterých se mohou dopustit, poučit je a poradit jim). Princip spočívá v tom, že vedení 

společnosti určilo maximální "povolený" počet úrazů za jednotlivá čtvrtletí a pokud 

zaměstnanci jednotlivých osádek tuto hranici nepřekročí, bude jim vyplacena odměna. 

Celkem tuto odměnu mohou získat 4 krát do roka. Pokud danou hranici překročí, odměnu 

nezíská nikdo z dané směny a budou muset absolvovat školení o bezpečnosti.  

Hlavním a nepopřitelným záměrem každé společnosti je dosažení takových 

podmínek za, kterých bude daná společnost vykazovat zisk a ne ztráty. Ovšem je nutno si 

uvědomit, že zákazník si vybírá společnost podle mnoha kritérií, kterými mohou být, jak 

celková pověst firmy, tak spokojenost jiných zákazníku s poskytovanými službami, kvalita 

poskytovaných služeb a mnoho dalších dílčích ukazatelů. K důležitým ukazatelům patří 

míra a důraz kladen na bezpečnost při práci, jenž se odráží na počtu pracovních úrazů nebo 

vzniklých nebezpečných situací, které mohly mít negativní následky. Je nutné,  

aby bezpečnost nebyla odsunuta na vedlejší kolej na úkor zisku.   
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ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce jsem dospěl k názoru, že společnost dbá  

na bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, ale i přesto došlo v letech 2000 až 2014 

každoročně průměrně k 7 úrazům, z toho velkou část tvořili úrazy způsobené špatně nebo 

nedostatečně odhadnutým rizikem a nepředvídatelným rizikem nebo selháním lidského 

činitele, a to zejména při manipulaci s břemeny. Zranění způsobená břemeny mohou mít, 

kořeny v lidské psychice, kdy se jedinci až moc spoléhají na vlastní ego ("proč si na pomoc 

zavolat kolegu, když to unesu, zvládnu sám"), podceňují potenciální nebezpečí plynoucí  

z chybné manipulace s břemeny a přeceňují své vlastní síly. Z toho vyplývá, že  

ve společnosti MND D&S se lidský faktor, výraznou mírou podílí na množství vzniklých 

úrazů. Nedostatky nebo pochybení ze strany firmy jsem k řešenému tématu nezaznamenal.  

    Zavedení "Osádky bez pracovních úrazů" je dle mého názoru velice dobrým 

nástrojem jak zaměstnance motivovat k bezpečnému chování, vyvarování se jakýkoliv 

možných chyb při práci a přemýšlet nad tím zda to co dělám, dělám tak jak mám a zda to 

dělám bezpečně. Podobný systém odměňování za bezpečnou práci bych doporučil zavést  

na všechny činnosti prováděné ve společnosti, třebaže ne s tak vysokým ohodnocením  

za splnění daných podmínek.    

Důležité je sledovat a komunikovat s pracovníky, ti totiž zejména při vrtbě  

a podzemní opravě sond tráví společně hodně času (12-ti hodinové směny), zjistit jaká je 

nálada na pracovišti, konzultovat s nimi jejich potřeby, postřehy a poznatky nejen v rámci 

bezpečnosti. Pracovníci se totiž ne vždy hlásí ke svým pochybením a to zejména, pokud 

ono pochybení nemá viditelné následky, což má vliv na sledování a hodnocení lidského 

faktoru.   

Společnosti bych doporučil provést i některou z jiných analýz, než jen Root Cause 

Analysis, jež by detailně prozkoumala spolehlivost lidského faktoru, například metodu 

HTA-PHEA (Hierarchical Task Analysis - Predictive Human Error Analysis),  

která umožňuje analýzu chybování lidského činitele a také počítá s negativními účinky 

vnějších faktorů. Případně metodu HRA (Human Reliability Assessment), jenž se dá 

přeložit jako analýza spolehlivosti lidského činitele. K provedení úspěšné a kvalitní 
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analýzy potřebujeme dostatek informací a znalostí o prováděné činnosti a jednotlivých 

pracovních operacích nebo postupech, kdy můžeme identifikovat nejpravděpodobnější 

chyby, které člověk může udělat a navrhnout opatření pro snížení pravděpodobnosti 

výskytu či jim úplně zamezit. Vypracování některé z těchto metod by mohlo být náplní 

navazující diplomové, případně disertační práce.  

Jednou z věcí, kterou si musíme uvědomit je, že člověk byl, je a bude součástí 

jakékoliv společnosti, a proto je nutné jej bedlivě sledovat, aby svým vědomím  

a nevědomím chováním neohrozil sebe a své okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

LITERATURA 

[1] ARMSTRONG, M.: Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 

ISBN 978-80-247-2890-2. 

[2] BEDRNOVÁ, E. Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press, 2007. 

ISBN 978-80-7261-169-0. 

[3] BERNATÍK, A. Prevence závažných havárií I. Ostrava : Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-89-2. 

[4] DĚDINA, J. a OCHÁZEL, J. Management a moderní organizovaní firmy. Praha : 

Grada Publishing, a.s. , 2007. ISBN 978-80-247-2149-1. 

[5] DHILLON, B. S.: Human Relliability, Error, and Human Factors in Engineering 

Mainte-mance: with Reference to Aviation and Pover Generation. CRC Press, 2009, ISBN 

978-1-4398-0383-7 

[6] GRATTON, L. HAILEY, V. H. STILES, P. TRUSS, C.: Strategic Human Resource 

Management. Oxford 1999, Oxford University Press. ISBN 978-0198782032 

[7] HOLLNAGEL, E. Human Reliability Analysis: Context and Control. London : 

Academic Press Inc., 1993. ISBN 978-0123526588. 

[8] KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů - Základy moderní personalistiky. Praha : 

Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-168-3. 

 [9] KRULIŠ, J. Jak vítězit nad riziky: aktivní managment rizik - nástroj řízení úspěšných 

firem. Praha : Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-835-2. 

[10] ŠTĚPANÍK, J.: Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2010.112 s. ISBN 978-80247-2494-2.  



 

44 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

[11] AUTOMA. KOTEK, L. a VOHRÁLÍKOVÁ, M. Jak zvyšovat spolehlivost lidské 

obsluhy. Odborné časopisy. [Online] FCC Public s. r. o. Praha, 05/2008. ISSN 1210-9592. 

[Citace: 13. 12. 2014.] Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_ 

document=37315.  

[12] MND. [Online] Moravské naftové doly, 2015. [Citace: 1. 2 2015.] Dostupné z: 

http://www.mnd.eu/en/. 

[13] SKŘEHOT, P. BOZPinfo. Spolehlivost lidského činitele. [Online] Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v.v.i., 2002. ISSN 1801-0334. [Citace: 2. 2 2015.] Dostupné z: 

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/lidsky_cinitel/spol_lid_cin06 

.html.  

INTERNÍ DOKUMENTY SPOLEČNOSTI 

[14] Dokument MND D&S - List of JSAs. 

[15] Dokument MND D&S – výpisy dílčích statistických údajů. 

[16] Předpis SM HSEQ 6 Školení, zácvik a odborná způsobilost zaměstnanců.  

[17] Předpis SM HSEQ 4.3 Řízení rizik.  

[18] Předpis SM HSEQ 8 Analýza dat – zlepšování.  

[19] Směrnice 01-5000/99 Havarijní plán MND Drilling & Services a.s.  

[20] Směrnice BOZP č. 10 – 2 - Kategorizace prací.  

[21] Směrnice č. 02-5000-08 Pravidla a pokyny pro používání systému STOP karet.  

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37315
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=37315
http://www.mnd.eu/en/
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/lidsky_cinitel/spol_lid_cin06.html
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/lidsky_cinitel/spol_lid_cin06.html


 

45 

 

[22] Směrnice č. 03-5000/11 Oznamování, evidence a vyšetřování pracovních úrazů, 

hlášení pracovních úrazů a zasílání záznamů o úrazech.  

LEGISLATIVA A DOKUMENTY 

 [23] Vyhláška č. 239/1998 Sb., vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při 

vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů. 

[24] Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

[25] Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií). 

[26] KOUDELKA, C. a VRÁNA, V. Rizika a jejich analýza. [Dokument ve formátu DOC] 

Ostrava : VŠB - TU Ostrava, září 2006. [Citace 22. 2. 2015].  Dostupný z: 

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magisterske%20nav/prednasky/web/RIZIKA.pdf 

[27] Státní úřad inspekce práce (Opava). Pracovní úrazovost v České republice v roce 

2013. Tisková zpráva [Dokument ve formátu PDF]. 12. 7. 2014 [Citace 20. 3. 2015]. 

Dostupný z: http://www.suip.cz/_files/suip-dd73842c7104cc4665813c804d287c4b/ 

pracovni_urazovost_2013.pdf 

 

http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Magisterske%20nav/prednasky/web/RIZIKA.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-dd73842c7104cc4665813c804d287c4b/pracovni_urazovost_2013.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-dd73842c7104cc4665813c804d287c4b/pracovni_urazovost_2013.pdf


 

46 

 

SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

   

BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

MND    Moravské naftové doly 

OOPP    Osobní ochranné pracovní prostředky 

POS   Podzemní opravy sond 

Cizojazyčné zkratky 
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