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Anotace 

SMIDŽÁR, P. Možnosti ovlivňování lidského faktoru při zajišťování BOZP. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB TU, 2010. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku spolehlivosti lidského faktoru 

v pracovním prostředí a na možnosti jeho ovlivňování.  

 V teoretické části jsou definovány základní pojmy, např. chyba, typy chyb, lidský 

faktor nebo spolehlivost lidského faktoru. Jsou zde uvedeny některé metody, které slouží 

k posuzování a zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Následující stránky jsou podrobněji 

zaměřeny na oblast stresu, druhy stresů a jednotlivé stresory, které mohou na člověka 

v pracovním prostředí působit. Je zde uvedeno také porovnání politiky BOZP ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a v některých jiných tuzemských i zahraničních společnostech. 

V závěru této práce je uvedena statistika úrazovosti ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., 

návrhy a opatření na vyšší zapojení člověka v oblasti BOZP a na snížení úrazovosti. 

 

Klí čová slova: lidská chyba, lidský faktor, spolehlivost, stres 

 

Annotation 

SMIDŽÁR, P. The Possibilities of Influence Human Factor during OH&S Keeping. The 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB TU, 2010 

 

This bachelor thesis is focused on the reliability of the human factor at work and the 

possibility of his influence. 

The theoretical part describes concepts such as error, error types, the human factor or 

reliability of the human factor. Here are some of the methods used for assessing and 

improving the reliability of the human factor. The following sites are more focused on stress, 

stress and various types of stressors that can affect a man at work act. There is also provided 

for comparison of OH&S policies in ArcelorMittal Ostrava and certain other domestic and 

foreign companies. In conclusion, this work is given statistic accident in ArcelorMittal 

Ostrava, proposals and measures for greater involvement in human health and safety and 

reduce accidents. 
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1 Úvod 

Stále častěji se ve sdělovacích prostředcích a nejen v nich můžeme setkávat s různými 

kombinacemi termínů jakými jsou spolehlivost, chybování či selhání a pojmů lidský faktor, 

lidský činitel anebo člověk obecně. 

Ústředním tématem této bakalářské práce je podrobnější rozbor lidského faktoru a 

možnosti jeho ovlivňování. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů lidská chyba a 

lidský faktor a podrobnější rozbor jednotlivých faktorů, které mohou člověka v pracovním 

procesu ovlivňovat. Uvádí se zde několik metod posuzování spolehlivosti lidského činitele, 

např. metoda „HRA“, metoda „TESEO“ nebo metoda „VDS“. Jsou zde také zmíněné dvě 

japonské metody, které slouží ke zvyšování spolehlivosti lidského faktoru (metoda „Poka-

Yoke“ a metoda „5-S“).  

Další část bakalářské práce je zaměřena na pracovní stres, kterému se podle mého 

názoru a podle mých pracovních zkušeností nevěnuje dostatečné pozornosti, a který je 

zdrojem nemalého počtu pracovních úrazů, nehod a havárií. Jsou zde podrobněji rozebrány 

jednotlivé stresory, které se mohou na pracovišti vyskytovat, a jejich vliv na fyzický i 

psychický stav člověka. Uvádí se zde také některé rady, které by mohly zabránit vzniku 

pracovního stresu.  

Následující stránky jsou věnovány porovnáním politiky BOZP se zaměřením na 

spolehlivost lidského faktoru ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a v některých jiných 

tuzemských i zahraničních průmyslových podnicích.  

Poslední část této práce se zabývá nástroji pro vyšší zapojení člověka v oblasti BOZP 

při rutinních činnostech v zaměstnání. Je zde provedena statistika úrazovosti ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. za posledních několik let a porovnání množství úrazů, které byly 

způsobeny selháním lidského faktoru. Jsou zde i dotazníky, kde odpovídali vybraní 

zaměstnanci a návrh opatření, které by mohly vést ke snížení počtu úrazů způsobených 

selháním lidského činitele.   
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2 Systém člověk – stroj 

Z historického vývoje bylo prokázáno, že bezpečnost a spolehlivost technických systémů 

může být rozhodující měrou ovlivněna jednáním lidí při řízení, regulaci nebo obsluze 

technických procesů a zařízení. Pro obsáhlou a úplnou bezpečnostní analýzu systému člověk – 

stroj je důležité analyzovat jak technické komponenty systému, tak i činnost člověka v daném 

systému a uvažovat o tom, jak lidský faktor ovlivňuje hodnocené technické parametry [16]. 

Systém člověk – stroj je znázorněn na obrázku 2.1. 

 

 

Obrázek 2.1 Systém člověk – stroj [16] 
 

Spolehlivost člověka v systému člověk – stroj je nutno vidět v souvislosti s technickým 

systémem. Mezi spolehlivostí technických subjektů a spolehlivostí lidského subjektu jsou 

základní rozdíly především ve: 

• způsobu zpracování informací,  

• způsobu dosažení cíle.  

 

Člověk zapojuje pro dosažení cíle nebo splnění úlohy aktivně svoje vědomí a vede své 

chování vždy cíleně. Na základě analýzy skutečného stavu může zvolit i jiné prostředky nebo 

postupy, než které mu byly předepsány či doporučeny. Pravděpodobnost chybného provedení 

konkrétní úlohy člověkem může být vysoká, ale přesto nemusí být snížena spolehlivost celého 

systému. Člověk má schopnost svoje jednání neustále kontrolovat a modifikovat, chybné 

kroky v jednání dokáže korigovat dříve, než dojde k negativnímu zapůsobení na systém [16]. 
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3 Lidská chyba 
 
Pojem lidská chyba zní jednoduše, trvalo však dlouho než, byl tento pojem definován. Řada 

významných odborníků, počínaje Jamesem Sullym (1881), Sigmundem Freudem (1904, 

1922) a Williamem Jamesem (1880), až po Jense Rasmussena (1974), si dlouho kladla 

otázku, jaké chyby lidé dělají, proč je dělají a jak jim lze zabránit.  

Profesor James T. Reason definoval počátkem 90. let lidskou chybu jako: „obecně použitelný 

výraz, který zahrnuje všechny události, kde plánovaný sled událostí mentálních nebo fyzických 

činností nedosahuje zamyšleného výsledku a jestliže tato selhání nemohou být připsána na 

vrub intervenci nějakého náhodného působení“. Z toho plyne, že chyba je založena na 

nedosažení výsledku či cíle [13]. 

V české odborné literatuře je pojem liská chyba definována jako: 

• Jakýkoliv nesoulad mezi vypočtenou, pozorovanou nebo změřenou hodnotou nebo 

podmínkou na jedné straně a skutečnou specifikovanou nebo teoreticky správnou 

hodnotou nebo podmínkou na straně druhé [11]. 

• Selhání lze chápat jako odchylku od žádoucího stavu, který je popsán v příslušné 

dokumentaci. Chybu lze přitom chápat jako okamžitý stav, který vznikl selháním 

člověka, přičemž tato chyba může vést k nehodě [8]. 

• Podle pojmů z norem z oboru spolehlivosti je to lidská činnost nebo nečinnost, která 

může vyvolat nezamýšlený výsledek [9]. 

3.1 Typy chyb 

Rozdělení chyb podle Jamese Reasona: 

Kiks (slip): se stane, když se člověk snaží provést akci správně, ale udělá ji chybně, i když ví, 

jak ji má správně udělat. Jedná se o jednoduchou chybu, většinou jde o ztrátu pozornosti. 

Například když dá lékař pacientovi špatnou dávku léků i když zná správné dávkování. 

Opomenutí (lapse): jedná se většinou o výpadky paměti, jde o vynechání nějaké činnosti. 

Například když instalatér zapomene šroubovák v potrubí, které právě svařil. 

Omyl (mistake): je to chyba, která se stane, když člověk provede nesprávnou akci. Provede ji 

bezchybně, ale chyba je v tom, že měl provést jinou akci. Například když lékař předepíše 

pacientovi lék, na který je pacient alergický.  

Vědomé porušení: je akce, která je učiněna záměrně a která není správná. Jedná se například 

o porušování bezpečnostních předpisů za účelem zvýšení produktivity nebo dokončení úkolu. 
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Toto porušování je v mnoha případech tolerováno samotným managementem podniku, 

v některých případech je toto porušování managementem dokonce vyžadováno [12]. 

 

4 Lidský faktor 

4.1 Pojem lidský faktor 

Lidský faktor neboli lidský činitel (přeloženo z anglického výrazu „Human Factor“) je souhrn 

lidských vlastností a schopností, které mají v dané situaci vliv na výkonnost, efektivnost                

a spolehlivost pracovního systému a jsou hodnoceny z psychologického, fyziologického                    

a fyzického hlediska. Do pojmu lidský činitel je potřeba začlenit nejen samotného člověka, ale 

i úroveň podnikové kultury, kultury bezpečnosti a celospolečenské kultury [4]. 

4.2 Spolehlivost lidského faktoru 

Pojmem spolehlivost lidského faktoru se obvykle rozumí pravděpodobnost, že osoba správně 

provede některé (systémově) požadované aktivity (činnosti) během daného časového období 

(je-li čas limitujícím faktorem) bez provádění jiné činnosti, která může systém narušit. 

Spolehlivost lidského faktoru je parametr značně složitý a nepředvídatelný. Při jeho 

posuzování je proto potřeba vnímat skutečnost, že se nejedná o izolovaný krok nebo 

jednorázové rozhodnutí, ale o soubor příčin, vlivů a faktorů (včetně jejich vzájemných 

kombinací), které celkovou spolehlivost utvářejí. Při vyšetřování příčin vzniku nežádoucích 

událostí dochází v 80 % případů ke zjištění, že se na jejich vzniku podílel lidský faktor [21]. 

4.3 Faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele 

Faktory, které mohou ovlivňovat spolehlivost člověka v pracovním systému, se dělí na: 

• fyzikální faktory, 

• chemické faktory, 

• biologické faktory, 

• psychosociální faktory. 

 

V níže uvedeném textu jsou faktory dále rozděleny. 

Fyzikální faktory 

• faktory mechanické, 

• faktory mikroklimatické, 

• prašnost, 
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• hluk, 

• vibrace, 

• elektrická, magnetická a elektromagnetická pole, 

• UV a IR záření a lasery, 

• ionizující záření. 

 

Chemické faktory 

• Vystavení účinkům jednotlivých chemických látek nebo kombinovaných účinků více 

látek, které působí dlouhodobě nepříznivě na lidské zdraví při dostatečných 

expozicích. 

• Vystavení účinkům jednotlivých chemických látek nebo kombinovaných účinků více 

látek, které působí okamžitě a přímě ohrožují zdraví. 

• Vystavení účinkům chemických látek (nebo směsí), jejichž reakce působí nežádoucí 

události typu požáru a explozí. 

 

Biologické faktory 

• faktory způsobující onemocnění přenosná a parazitární, 

• faktory způsobující onemocnění přenosná ze zvířat na člověka, 

• faktory způsobující nemoci z prachů, 

• faktory způsobující okamžité a náhlé poškození zdraví člověka. 

 

Psychosociální faktory 

• sociální klima v pracovním kolektivu, 

• monotónnost, 

• časový tlak a vnucené pracovní tempo, 

• směnová a noční práce [19]. 

4.4 Metody posuzování spolehlivosti lidského činitele 

4.4.1 HRA  

(Human Reliability Analysis – Analýza spolehlivosti lidského činitele) 

Analýza spolehlivosti lidského činitele (dále jen „HRA“) je definována jako: „Metoda pro 

určování spolehlivosti lidských výkonů při provádění konkrétních činností“.  
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Rozdělení HRA do dvou základních kategorií: 

• Kvalitativní HRA – popisuje spolehlivost lidského činitele pouze verbálně. 

• Kvantitativní HRA – snaží se odhadnout pravděpodobnost lidské chyby při provádění 

konkrétní činnosti. 

 

Klíčové faktory ovlivňující pravděpodobnost lidské chyby při provádění nějaké činnosti: 

• návrh pracoviště (včetně pracovního prostředí, nástrojů, vybavení apod.), 

• dokumentace (dokumentované postupy, znaky, nálepky apod.), 

• kompetence operátora (úroveň výcviku, kvalifikace, praxe apod.). 

 

HRA se používá k získávání a prezentování informací o těchto faktorech, systematickým a 

logickým způsobem. Organizace tuto metodu využívají ke zjišťování, zda mají tyto faktory 

pod kontrolou. Zároveň tato metoda umožňuje nalézt způsoby jak vylepšit úroveň 

spolehlivosti lidského činitele.  

Postup realizace HRA lze shrnout do následujících kroků: 

I. Definice problému 

V první etapě je třeba identifikovat kritické činnosti a chyby. Chyby se mohou stát jak ve 

výrobních, tak i v obslužných procesech. Některé chyby mohou vést k fatálním důsledkům, 

jako je smrt, zranění osob nebo rozsáhlé škody na majetku. 

Chyby lze identifikovat následujícími metodami: 

• pomocí metody HAZOP (Hazard and Operability Study), kde jsou lidské chyby 

identifikovány jako zdroje nebezpečí, 

• pomocí metody PSA (Probabilistic Safety Assessment), kde můžeme identifikovat 

specifické chyby, které je potřeba sledovat a řídit, 

• pomocí analýzy nehod a mimořádných situací, které se staly v minulosti. Je třeba si 

položit otázku „zda se něco podobného může stát i nyní“, 

• pomocí brainstormingu – dotazování expertů (pracovníci, kteří navrhují činnost nebo 

ji provádějí), jaké chyby mohou zapříčinit zásadní problém, 

• pomocí pozorování lidí se zaměřením na bezpečnostní aspekty jejich chování. 

 

II. Provedení analýzy kritické činnosti 

 V této etapě je provedena hierarchická dekompozice činnosti na dílčí subčinnosti. 

Subčinnosti jsou popsány, co do jejich věcného obsahu. Cílem je získat představu o struktuře 
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činnosti, a tedy o místech možného výskytu chyb. Vhodným grafickým znázorněním je 

stromový diagram nebo hierarchicky členěná tabulka. 

 

III. Identifikace možných chyb, souvislostí a možných protiopatření 

Tato etapa vychází z analýzy činnosti a navazuje na ni identifikováním možných druhů chyb 

v rámci činnosti. Dále je třeba analyzovat možné následky chyb, možná bezpečnostní 

opatření, mechanismy obnovení procesu s cílem předcházet chybám nebo je detekovat                       

a napravovat. Informace se doporučuje uspořádat do přehledné tabulky, jejíž příklad je  

uveden níže v tab. 4.1. 

Tabulka 4.1 Příkladová tabulka metody HRA 

Činnost Možná chyba Následky Bezpečnostní opatření Mechanismy obnovení 

          

          

          

          

 

IV. Odhad pravděpodobnosti vzniku chyby 

Techniky odhadování pravděpodobnosti selhání lidského činitele jsou odborně náročné,                   

a proto jsou realizovány prostřednictvím expertů. Odhady se provádějí dvěma způsoby: 

• na základě analýzy dat, 

• na základě expertních odhadů. 

 

Techniky založené na analýze dat z dosavadního průběhu činnosti poskytují ke každé 

zkoumané činnosti seznam chyb typických pro danou činnost a pravděpodobnosti jejich 

výskytu. Jako zástupce těchto technik lze jmenovat například: 

• HEART (Human Error Assessment and Reduction Technique), 

• THERP (Technique for Human Error Rate Prediction). 

 

Expertní hodnocení předpokládá skupinu expertů, která dokáže odhadnout pravděpodobnost 

chyby na základě informací o charakteru a okolnostech činnosti. 

Žádné kvantitativní techniky nejsou stoprocentně přesné, jsou to vždy pouze odhady, ale 

některé dávají poměrně dobré výsledky. 
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V. Zhodnocení, závěry a doporučení pro omezování lidských chyb 

Informace, které se získají po aplikaci kroků 1 až 4 ukazují, zda je činnost pod kontrolou, či 

není. Dále ukazují, které faktory procesu jsou z hlediska spolehlivosti lidského činitele 

problematické (např. návrh procesu, návrh pracoviště, kompetence pracovníků, 

dokumentované postupy atd.), a co se dá udělat pro zlepšování spolehlivosti lidského činitele 

v rámci této činnosti [1, 14, 15]. 

4.4.2 Model vhledu do situace (VDS)      

V komplexním a dynamickém prostředí je lidské rozhodování vysoce závislé na uvědomění si 

situace. Vhled do situace ovlivňuje rozhodování, což má pak dále vliv na provádění akcí. 

Endsley (1999) definuje VDS jako stav poznání situace a rozděluje jej do 3 úrovní: 

• percepce prvků současné situace, 

• porozumění současné situaci, 

• projekce budoucího stavu situace. 

 

VDS je na druhé straně ovlivňován stavem prostředí, jakož i faktory systému a úkolu                       

včetně individuálních faktorů. 

Faktory systému a úkolu zahrnují kapacitu systému, design interface, stres, pracovní zátěž, 

složitost a automatizaci. 

Individuální faktory zahrnují cíle, očekávání, dlouhodobou paměť, mechanismy zpracování 

informací, automatismy, schopnosti, zkušenosti a výcvik. 

Tato analýza obecně ukazuje, že primární příčinou lidských chyb v komplexních systémech 

není špatné rozhodování, ale špatné uvědomění si situace, zahrnující zejména selhání při 

správném vnímání, integraci a porozumění informacím a nepředvídání budoucích akcí nebo 

stavu systému [12, 13]. 

 

SAGAT (Situation Awareness Global Assessment Technique) 

Technika globálního posouzení vhledu do situace 

Tato technika byla vyvinuta Endsleyem a její základní přínos je v tom, že vhled do situace lze 

objektivně měřit, a tak posuzovat kvalitu designu. Nejvhodnější způsob využití této techniky 

je pomocí simulátoru. Simulovaná úloha se „zmrazí“ a účastníci odpovídají na otázky 

v dotazníku. Tato technika byla úspěšně využita v letectví, v řízení letového provozu, 

v elektrárnách, při řízení vozidel, a to zejména pro zlepšený design displejů, hardware, při 

problémech spojených se zaváděním automatizace apod. [12, 13]. 
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QUASA (Quantitative Analysis of Situational Awareness) 

Kvantitativní analýza vhledu do situace 

Tato metoda se používá v rychle se měnících situacích, například v lokální situaci v dopravě. 

Při této metodě je nezbytné mít k dispozici aktuální, odborné a srozumitelné informace                   

o momentální situaci. Druhým klíčovým faktorem je sám člověk, tj. vědomí vlastních záměrů, 

schopností a dovedností. QUASA znamená v podstatě kombinaci vyšetřovací techniky se 

sebehodnocením [12, 13]. 

4.4.3 Metoda TESEO 

Metoda TESEO je specifická a odlišná od ostatních metod analýzy lidského činitele. Ze všech 

metod analýzy je tato metoda nejjednodušší a vyžaduje nejmenší materiální a kapacitní 

zdroje. Spolehlivost lidského činitele se odhaduje pomocí pěti klíčových faktorů, které mají 

hlavní vliv na pravděpodobnost lidské chyby. Jsou to: 

• K1 – faktor typu činnosti, 

• K2 – stresový faktor (čas, který je k dispozici pro provedení aktivity), 

• K3 – faktor operátorových kvalit, 

• K4 – faktor úzkosti a stresu, 

• K5 – ergonomický faktor (místní pracovní podmínky). 

 

Pravděpodobnost lidské chyby se pak vypočítá jako součin všech faktorů: 

P(HEP) = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 

 

Číselné hodnoty jednotlivých faktorů lze získat z tab. 4.2. Pokud součin všech pěti faktorů 

dosáhne hodnoty větší než 1, předpokládá se, že pravděpodobnost lidské chyby je rovna 

jedné.  

Výhodou metody TESEO je její rychlost a snadná použitelnost. Je vhodná například pro 

srovnávání podmínek na různých řídících pracovištích. 

Nevýhodou této metody je nedostatečné teoretické ověření číselných hodnot jednotlivých 

faktorů i jejich výběru pro některé specifické případy [15]. 
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Tabulka 4.2 Číselné hodnoty jednotlivých faktorů pro výpočet pravděpodobnosti lidské 
chyby metodou TESEO [15] 

 

Typ činnosti K 1 

Jednoduchá, rutinní 0,001 

Vyžadující si pozornost, rutinní 0,01 

Neobvyklá 0,1 

Přechodný stresový faktor pro běžné činnosti K 2 

doba pohotovosti (s)   

2 10 

10 1 

20 0,5 

Přechodný stresový faktor pro mimořádné činnosti K 2 

doba pohotovosti (s)   

3 10 

30 1 

45 0,3 

60 0,1 

Operátorovy kvality K 3 

Pozorně zvolený, expert, dobře školený 0,5 

Průměrné znalosti a školení 1 

Malé znalosti, chabé školení 3 

Činnost faktoru úzkosti a stresu K 4 

Stav vážného nepředvídaného případu 3 

Stav potenciálního nepředvídaného případu 2 

Normální stav 1 

Činnost ergonomického faktoru K 5 

Vynikající mikroklima, vynikající koordinovanost s provozem 0,7 

Dobré mikroklima, dobrá koordinovanost s provozem 1 

Rušené mikroklima, rušená koordinovanost s provozem 3 

Rušené mikroklima, chabá koordinovanost s provozem 7 

Špatné mikroklima, chabá koordinovanost s provozem 10 
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4.5 Metody pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele 

4.5.1 Metoda Poka-Yoke 

Název metody je složenina z japonských slov:  

• „Poka“ – chyby z nepozornosti,   

• „Yoke“ (jokeru) – předcházet. 

Autorem této metody je výrobní inženýr automobilové společnosti Toyota Shingeo Shingo.  

Základní myšlenkou této metody je neumožnit člověku udělat chybu, tzn. vytvořit proces 

odolný vůči náhodným neúmyslným chybám pracovníků (opomenutí, záměna dílů, 

nepochopení správného postupu, apod.). Metoda je založena na dvou základních principech: 

• navržení procesu tak, aby vůbec nebylo možné udělat chybu, 

• navržení procesu tak, aby, když chybě předem zabránit nelze a chyba vznikne, byla 

ihned zřejmá a aby tedy mohla být ihned odstraněna. 

 

Příklad:  Operace ohýbání držáku navijáku. 

Na montážní lince dochází ke změně vyráběného produktu několikrát za směnu. Držáky 

navijáků jsou si vzájemně velmi podobné. Z těchto důvodu nelze vyloučit záměnu dílců. Pro 

zabránění záměny s jiným kusem jsou zakládací přípravky osazeny středícími kolíky, které 

umožňují správné založení pouze požadovaného dílce. Všechny typy držáků navijáku mají 

pro tento účel vyrobeny specifické otvory, jak je patrno z obr. 4.1. Typ držáku je také 

kontrolován systémem optických čidel. Řídící systém stroje spustí výrobní operaci až po 

signálu z těchto čidel. V případě, že se operátor pokusí založit jinou komponentu, než 

správnou (požadovanou řídícím systémem stanice dle nastaveného programu právě 

vyráběného typu navijáku): 

1. komponenta není v přípravku správně založena (pozice kolíků a děr je různá), 

2. z tohoto důvodu ji optická čidla vyhodnotí jako vadnou a nedojde ke spuštění výrobní 

operace. 

3. operátor je nucen nesprávný dílec vyjmout [20]. 
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Obrázek 4.1 Zobrazení kolíků zakládacího přípravku zabraňujících zpracování 
nesprávných komponent [20] 

 

Aplikace této metody má ještě jeden pozitivní přínos – je možné omezit nebo úplně zrušit 

některé výstupní kontroly. Pokud k chybě nemůže dojít je zbytečné kontrolovat některé 

produkty či meziprodukty.  

Další myšlenkou této metody je rychlost reakce na chybu. Pokud přece jenom dojde 

k nějaké chybě, musí to být ihned zřejmé a musí dojít k okamžitému odstranění chyby a to 

hlavně proto, aby tato chyba neměla vliv na další část výroby (například při pásové výrobě). 

Na základě těchto úvah identifikoval Shingo tři typy kontroly: 

• Kontrola „ex post“ – znamená třídění vadných a kvalitních výrobků. 

• Kontrola na základě informací – používá data získaná z kontrol k řízení výrobního 

procesu a předcházení vadám. 

• Zdrojová kontrola – je kontrola každé operace přímo na výrobním pracovišti výrobním 

dělníkem – tedy přímo u zdroje problému. Problém tedy může být ihned odstraněn 

nebo se alespoň nedostane na další pracoviště. 
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Zdrojová kontrola je podle Shinga nejúčinnější, protože má nejkratší zpětnou vazbu a je tedy 

rychlejší než klasické metody [14]. 

4.5.2 Metoda 5-S 

Další metodou pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele je japonská metoda 5-S. Hlavní 

myšlenkou této metody je vytvořit na pracovišti základní pořádek. Špína a nepořádek na 

pracovišti totiž mohou přispívat k výskytu možných chyb a problémů. Implementace metody 

5-S je znázorněna na obrázku 4.2.  

Název 5-S je tvořen pěti japonskými slovy uvedenými níže: 

• Seiri – Separace: Odstranit z výrobního procesu všechno, co není nezbytné pro jeho 

realizaci. 

• Seiton – Systematizace: Zorganizovat to, co je pro realizaci procesu nezbytné tak, aby 

bylo vše po ruce. 

• Seiso – Stálé čištění: Udržovat stroje, výrobní zařízení a pracovní prostředí v dokonalé 

čistotě. 

• Seiketsu – Standardizace: Organizačně zajistit, aby se úklid vykonával rutinně, stal se 

každodenní realitou. 

• Shitsuke – Sebedisciplína: Dodržovat kázeň, nepřipustit návrat k původním poměrům. 

Nové poměry dále zlepšovat a rozvíjet. 

 

 

Obrázek 4.2 Postupná implementace metody 5-S 
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I. SEIRI – Separace 

Seiri znamená třídit, strukturovat, organizovat. To znamená nastolit ve věcech řád, 

organizovat pomocí určitých pravidel. Není to jen „uklízení“ ve smyslu pořádku, ale                         

i odstranění těch prvků, které na pracovišti nejsou k daným činnostem potřeba. Dát stranou 

věci, které zrovna dnes nebudeme k naší práci potřebovat také znamená, že ty věci, které nám 

na pracovišti zbudou, protože je právě dnes používat hodláme, se stanou „viditelnějšími“                

a celé pracoviště se tím zpřehlední. 

II. SEITON – Systematizace 

Tento princip znamená rozmístit nářadí na pracovišti tak, aby bylo vše potřebné k práci po 

ruce. Proces má následující 3 kroky: 

• Rozhodnout o rozmístění nástrojů tak, aby byly snadno přístupné a jejich rozmístění 

bylo přehledné. 

• Stanovit určitá pravidla pro vyjímání nástrojů. 

• Dbát na dodržování těchto pravidel. 

 

Nástroje, které jsou často používány by měly být v dosahu – hledání takovýchto nástrojů by 

velmi zdržovalo. Umístění jednotlivých nástrojů by mělo být co nejpřehlednější a každý 

nástroj by měl mít pokud možno své místo. Díky takovémuto uspořádání bude každý nástroj 

okamžitě nalezen a zároveň bude na první pohled viditelné, že nějaký schází. 

III. SEISO – Stálé čištění 

Seiso reprezentuje postoj, kdy špínu a nepořádek chápeme jako zcela nepřijatelný stav. Je 

potřeba v tomto směru pracovníky vychovávat a motivovat, aby se čistota a uklizenost staly 

v podniku „kulturní nezbytností“. Samozřejmě je nutné péči o pořádek zakotvit v podobě 

konkrétních odpovědností. 

 

Seiso rozlišuje tři úrovně úklidu: 

• všeobecný úklid, 

• úklid a čištění konkrétních pracovišť, strojů a nástrojů, 

• detailní úroveň čištění – rohy, štěrbiny, závity. 
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IV. SEIKETSU – Standardizace 

Seiketsu protíná všechny tři předchozí principy, spojuje je a zajišťuje, aby byly všechny 

techniky a metody jasné a srozumitelné pro všechny pracovníky. Využívá k tomu hlavně náš 

zrak, protože očima jsou lidé schopni vnímat nejvíce informací. Zrakem se rozlišuje umístění, 

vzdálenost, tvar, světlost, barva, kontrast atd.  

 

Některé příklady použití principu Seiketsu: 

• barevné značení dopravních cest, pracovišť, 

• barevné rozlišení pracovníků (např. modré přilby – výroba, zelené přilby – údržba, 

žluté přilby – vedoucí pracovníci atd.), 

• velikost a barva písma na výstražných nebo informativních cedulích, 

• barevná signalizace strojů (např. zelená – v provozu, normální stav, červená – 

porucha), 

• barevně můžeme rozlišit i šanony a složky v kancelářích, každá barva může mít jiný 

význam. 

V. SHITSUKE – Sebedisciplína 

Shitsuke spojuje dohromady ostatní čtyři „S“ a zajišťuje, že budou vykonávány řádně. Pro 

zajištění disciplíny na pracovišti je důležité vzdělávání. Pracovníky je potřeba vyškolit, aby 

pochopili význam a principy metody 5-S. Důležitou součástí zabezpečení disciplíny je 

bezesporu kontrola. Velmi jednoduchou a přitom efektivní metodou jak provádět kontrolu je 

pomocí check–listu, kde se jednotlivé provedené činnosti odškrtávají. Další důležitou součástí 

je jednoznačné určení odpovědnosti. Jasná odpovědnost vede k disciplíně, naopak nejasná 

odpovědnost k laxnímu přístupu. Odpovědnost musí být jasně obsahově vymezena a pokud 

možno zacílena na jedinou konkrétní osobu. Nese-li odpovědnost za určitou činnost více lidí 

vede to ke spoléhání se, že „to udělá ten druhý“ a nakonec to neudělá nikdo.  

Implementace systému 5-S vyžaduje plnou spolupráci a účast všech pracovníků. Už 

pouze tato skutečnost je velmi mocným nástrojem. Když si lidé uvědomí, jakou mají tak 

jednoduché principy sílu a moc, tak je přijmou za své a uplatňují je ochotně a svědomitě. 

Pracoviště se pak stanou daleko příjemnějšími místy, než tomu bylo doposud [14]. 
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4.6 Základní principy lidského chování 

• Lidé potřebují výzvy 

• Lidé mají iluzi nepřemožitelnosti 

• Lidé mají tendenci opakovat své chování, pokud se setkali s dobrými výsledky 

• Lidé mají tendenci měnit své chování, pokud se setkali se špatnými výsledky 

 

o Změna chování není možná bez odporu 

o Změna chování není možná bez špatné zkušenosti 

 

Tři typy lidského chování 

Uvědomělé chování 

Uvědomovat si rizika a správně je vyhodnocovat. Uvědomělé chování je zvlášť důležité 

v rizikových situacích. 

 

Rutina 

Díky rutině můžeme vykonávat několik úkolů najednou. Automatické postupy a zvyky 

umožňují velmi rychlé reakce při obvyklých situacích. Nebezpečí rutiny je podceňování rizik, 

jelikož je už nevidíme. 

 

Reflexy 

Jsou to automatické reakce organismu na vnější vlivy, které lze těžko ovlivnit. 
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5 Pracovní stres 
 
Tato část bakalářské práce je podrobněji zaměřena na oblast pracovního stresu, protože práce 

ve stresu a nepohodě může způsobit poškození psychického zdraví člověka. Lidé, kteří jsou 

v práci vystaveni stresu dělají více chyb a jsou častěji vystaveni nebezpečí vzniku pracovního 

úrazu.  

Za pracovní stres se považuje určitá odezva organismu, která vzniká působením 

specifických okolností, podmínek a faktorů pracovní činnosti v rámci pracovního systému. 

S ohledem na intenzitu působení jsou označovány jako stresory či mikrostresory. Můžeme je 

rozdělit do tří skupin: 

I.  Stresory související s charakteristickými rysy vykonávaných úkolů či činností 

• Monotónní, jednotvárné a stále se opakující pohybové či jiné úkony a operace, při 

nichž je využívána jen část výkonové kapacity člověka, např. jednoduché montážní 

práce, pásová výroba, nenáročné administrativní úkony apod. 

• Stresory, kdy dochází naopak k přetížení výkonové kapacity člověka, např. velká 

hmotná či morální odpovědnost za bezpečnost jiných osob, velká proměnlivost úkolů, 

informační přetížení apod. 

 

II.  Stresory vznikající působením faktorů a podmínek, za nichž jsou úkoly a činnosti 

vykonávány 

Do této kategorie stresorů lze zařadit fyzikální, chemické a biologické faktory jako hluk, 

vibrace, záření, mikroklimatické podmínky, rizikové stroje a technická zařízení, chemické 

látky, rizika infekcí, přenosu nemocí, práce v podzemí, ve výškách, na izolovaných 

pracovištích atd. 

 

III. Stresory sociální 

Špatné sociální klima v pracovním kolektivu, jehož příčinou může být častý výskyt osobních 

konfliktů, nevyjasněné kompetence jednotlivých členů, nerovnoměrné rozložení pracovních 

úkolů, nevhodný styl řízení, šikana, sexuální obtěžování, nedostatečná či nespolehlivá 

komunikace, nebo naopak intenzivní sociální aktivity, chybějící opora mezi členy kolektivu                 

a mezi pracovní skupinou a managementem, jednání s osobami sociálně nepřizpůsobivými, 

riziko napadení, obavy ze ztráty zaměstnání apod. [7]. Na obrázku 5.1 jsou znázorněny 

některé faktory ovlivňující pohodu člověka v pracovním procesu. 
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Obrázek 5.1 Ochrana člověka při práci [6] 

5.1 Podrobnější rozbor jednotlivých stresorů 

5.1.1 Časový tlak a vnucené pracovní tempo 

Některé příklady výskytu těchto stresorů: 

• pásová a proudová výroba (např. montážní a balící linky), 

• činnosti u nichž je zavedena úkolová mzda, 

• administrativa (např. účetní uzávěrky, inventury), 

• práce záchranářů, hasičů, zdravotníků, 

• operátoři v řídících centrech, kde je při vzniku neočekávané situace důležitá rychlá a 

správná reakce apod. 

 

5.1.2 Směnová a noční práce 

Za hlavní příčinu směnové a noční práce jako stresoru je považováno porušení rytmicity 

fyziologických funkcí, probíhajících ve 24 hodinových periodách. Délka doby, kdy si 

pracovník zvykne na směnovou práci a na způsob střídání směn je značně rozdílná. Hlavními 

příznaky špatné adaptace na směnovou a noční práci jsou poruchy spánku, zažívací potíže 

nebo poruchy oběhového systému. Na vznik stresu působí i další okolnosti jako je například 
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narušení zažitého životního stereotypu, omezení sociálních aktivit (koníčky, styk s přáteli 

apod.), změna doby styku s rodinnými příslušníky atd. Z úrazových statistik je známo, že 

frekvence selhání a výskyt pracovních úrazů stoupá v nočních směnách a kritickým obdobím 

je 23. hodina večerní až 5. hodina ranní. 

 

5.1.3 Monotonie 

Vykonávání jednoduchých, snadno nacvičitelných a stále se opakujících úkonů. Dochází 

k opakovanému dráždění stejných oblastí nervového systému a ke vzniku jejich útlumu. 

Obvykle tento stav způsobuje zhoršení pozornosti a ospalost, což přispívá k poklesu kvality 

práce a k možnému zvýšení úrazovosti. Jednostranná zátěž určitých svalových skupin má 

často za následek zdravotní potíže pohybového aparátu, např. bolesti kloubů a svalů, 

poškození šlach atd. U činností vyžadujících stálé sledování zrakem se mohou u některých 

pracovníků vyskytnout zrakové potíže. 

 

5.1.4 Hluk, vibrace, prach, mikroklimatické podmínky, záření atd. 

Zvýšeným působením těchto faktorů na člověka může vést ke vzniku stresu, k poklesu 

pozornosti, k poklesu kvality práce. Při dlouhodobém působení může dojít ke vzniku 

zdravotních problémů, případně nemocí z povolání. 

  

5.1.5 Sociální stresory 

Nejčastějším případem sociálního stresoru je špatné sociální klima v kolektivu, konflikty 

s nadřízenými, podřízenými nebo s jinými členy pracovního týmu. Konfliktní situace mohou 

také vzniknout jako důsledek špatného řízení, nedostatečně určené kompetence členů 

kolektivu, častých změn pracovních úkolů atd. Za sociální stresor je považována také obava 

ze ztráty zaměstnání [7]. 

5.2 Typy stresu 

5.2.1 Akutní stres 

Akutní stres je vyvolán náhlou událostí trvající jen krátkou dobu. Akutní stres je vyvolán 

například při závažných dopravních nehodách, těžkých pracovních úrazech nebo při 

průmyslových haváriích. U některých jedinců může akutní stres vyvolat zmatené jednání, 

ztrátu paměti, ztuhnutí, vznik šoku až po ztrátu vědomí. 
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5.2.2 Chronický stres 

Chronický (dlouhodobý) stres vzniká působením jednoho či více stresorů. Intenzita těchto 

stresorů může v průběhu delší doby kolísat, případně se vyskytovat v nepravidelných 

intervalech. Příkladem chronických stresorů jsou narušené mezilidské vztahy na pracovišti, 

špatná organizace a režim práce, práce v hlučném prostředí, v prašném prostředí atd. 

Nejčastějšími příznaky chronického stresu jsou pocity úzkosti, napětí, podrážděnost, 

nepřiměřená reakce na běžné situace, únava, závratě, poruchy spánku atd. 

 

5.2.3 Posttraumatický stres 

Posttraumatický stres je zpožděnou reakcí na stresovou situaci, která většinou trvá krátkou 

dobu, ale je velmi intenzivní. Jedná se o situace, při nichž jsou ohroženy životy a zdraví více 

lidí, například různé průmyslové havárie, přírodní katastrofy, vážné dopravní nehody atd. 

Posttraumatický stres je provázen pocity úzkosti, deprese, psychického napětí, dále bývá 

provázen pocity marnosti, bezvýchodnosti, ztrátou sebedůvěry a obavami z budoucnosti. 

 

5.2.4 Anticipační stres 

Na rozdíl od stresu akutního, chronického či posttraumatického, kdy k narušení rovnováhy 

dochází po určité události nebo při jejím delším trvání, anticipační stres vzniká v souvislosti 

s dějem, který má teprve nastat. Anticipační stres může nastat například před důležitou 

zkouškou, před nástupem do nového zaměstnání, před nějakým lékařským zákrokem atd. 

Projevuje se zvýšeným emočním napětím, které se postupně zvyšuje s blížící se událostí a 

bezprostředně před ní může narušit některé stereotypy chování. Pocity nejistoty a úzkosti 

obvykle brzy odezní a akutní situace je rychle zvládnuta [7]. 

5.3 Pracovní stres a zdraví 

5.3.1 Syndrom vyhoření, vyhasnutí 

Charakteristickým rysem syndromu vyhoření je ztráta profesionálního zaujetí, emoční 

vyčerpání, trvalá nespokojenost nebo pocity zklamání. Riziko vzniku syndromu vyhoření je 

zvýšené u profesí, které kladou požadavky na intelektuální činnosti, spojené s častým 

rozhodováním, jež může mít závažné etické, zdravotní a ekonomické důsledky. Se 

syndromem vyhoření se můžeme setkat např. u podnikatelů, manažerů, právníků, učitelů atd. 

Lidé, kteří tímto syndromem trpí, ztrácejí například zájem o další vzdělávání, omezují 
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komunikaci se svými spolupracovníky, zhoršuje se jejich pracovní výkonnost, dalo by se říct, 

že se jen snaží přežít a nemít žádné problémy. Syndrom vyhoření má několik fází: 

• zpočátku má člověk pocit, že nic nestíhá, pociťuje časový tlak, jeho pracovní 

výkonnost je nesystematická, kolísavá, 

• ve druhé fázi se objevují příznaky neurotických symptomů, člověk má pocit, že musí 

pořád něco dělat, ale pak dochází k tomu, že je jeho práce až chaotická, 

• v poslední fázi dochází ke zvratu v postoji k práci provázené pocity vyčerpání, trvalé 

únavy, zklamání a ztráty životních hodnot. 

 

5.3.2 Chronický únavový syndrom 

Chronický únavový syndrom může vzniknout u osob, které jsou dlouhodobě vystaveny 

působení závažných stresorů sociálně psychologického typu. Projevuje se například pocitem 

únavy až vyčerpání i po malé fyzické námaze, bolestmi hlavy, kloubů nebo svalů, zvýšeným 

pocením a poruchami spánku. Dochází při něm k lehčím psychickým poruchám a potížím, 

jako jsou pocity úzkosti, deprese, podrážděnost, poruchy soustředění apod. Jedná se 

v podstatě o chronické onemocnění, které může trvat měsíce, ale i roky. Chronický únavový 

syndrom se nejčastěji objevuje u lidí, kteří se neustále snaží podávat maximální výkon                    

a neumí účinně odpočívat (tzv. workoholici) nebo u lidí, kteří mají potřebu neustále něco 

organizovat, řídit, zařizovat apod. [7]. 

 

5.4 Prevence vzniku stresorů a stresu 

Z právních předpisů České Republiky týkající se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci vyplývá, že je zaměstnavatel povinen vyhledávat, analyzovat a odstraňovat rizika na 

pracovišti. Vznik stresorů a stresu lze omezit následujícími opatřeními: 

• Opatření technická 

o využití ochranných systémů na rizikových strojích (snížení hlučnosti, izolace a 

hermetizace zdrojů škodlivin v ovzduší apod.), 

o změna technologií (např. náhrada toxických látek méně toxickými či 

netoxickými, dálkové řízení rizikových technologických procesů), 

o používání vhodných osobních ochranných prostředků v případech, kdy rizika 

nelze jiným způsobem odstranit či snížit, 

o uplatnění ergonomických požadavků při rekonstrukci pracovních míst a 

prostorů apod. 
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• Opatření personální zaměřená na zdravotní stav zaměstnanců 

o preventivní zdravotní prohlídky, 

o monitorování zdravotního stavu zaměstnanců na rizikových pracovištích, 

o hodnocení pracovní způsobilosti z hlediska kvalifikace, znalostí a dovedností 

(včetně psychologických vyšetření), 

o výcvik dovedností a postupů při mimořádných a havarijních situacích a jejich 

pravidelné prověřování. 

• Opatření režimová 

o zkrácení pracovní doby na exponovaných pracovištích, 

o zavedení vhodného systému práce a přestávek v pracovní směně, 

o změny v rotaci směn a délky odpočinku mezi směnami, 

o střídání různých typů pracovních úkonů, 

o střídání pracovníků u monotónních činností a při časovém tlaku [7]. 
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6 Porovnání nástrojů ve vybrané společnosti a v některých 
jiných tuzemských i zahraničních průmyslových podnicích 
 

V této části bakalářské práce je podrobněji popsána politika BOZP se zaměřením na 

spolehlivost lidského faktoru ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. a v některých jiných 

českých i zahraničních průmyslových podnicích. Pro porovnání je vybrána vždy jedna 

společnost z různých průmyslových odvětví.  

 

6.1  ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

V souladu s zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 
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6.2 Těžební průmysl 

Jako zástupce těžebního průmyslu je zvolena jedna z největších společností v České republice 

zabývající se těžbou uhlí. 

Společnost je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných 

dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. Společnost 

vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších 

příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a chemický průmysl a 

v dalších odvětvích. Organizace má v provozu 5 dolů s celkovou roční produkcí 12,8 milionů 

tun.  

 

Politika BOZP ve společnosti 

Bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsou pro společnost na prvním místě. Vedení si je vědomo 

všech rizik vyplývajících z náročné práce pod zemí, kde je důležitá každá maličkost a 

zdánlivě nepodstatný detail. Tuny vydobytého uhlí ani hospodářské výsledky se nedají 

srovnávat s hodnotou zdraví a lidského života. 

Vývoj sledovaných klíčových ukazatelů bezpečnosti a úrazovosti ve společnosti 

(včetně zaměstnanců dodavatelských organizací) vykazuje od roku 2007 příznivé hodnoty. 

Dochází k výraznému poklesu počtu registrovaných pracovních úrazů, a to meziročně až o   

20 %. 

U příčin pracovních úrazů převažuje špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, 

porušování pracovní kázně postiženým, nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského 

činitele. 

Společnost zároveň zpracovala a uvedla do života program „Safety 2010“. Jeho 

součástí jsou mimo jiné pravidelné měsíční porady připravované ve spolupráci s odborovými 

orgány, kterých se zúčastňují také členové vrcholového vedení společnosti. 

Pracovní podmínky se výrazně zlepšují, a to zejména postupným nasazováním nových 

technologií světových parametrů do podzemí a také zaváděním nových a moderních osobních 

ochranných pracovních prostředků i měřící a indikační techniky. 

 

Pro zkvalitnění vzdělávání zaměstnanců bylo v rámci programu „Safety 2010“ zřízeno nové 

moderní Centrální vzdělávací středisko v prostorách Dolu Darkov, které bude fungovat pro 

všechny doly na Karvinsku a rovněž pro zaměstnance dodavatelských organizací pracujících 

pro společnost. 
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V letech 2008 a 2009 proběhla takzvaná vitaminizace u vybraných důlních profesí. 

Výsledkem bylo snížení absence z důvodu nemoci. Na dole ČSM se dokončuje výstavba 

povrchové centrální klimatizace pro zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních 

pracovištích. 

Jednotlivé důlní provozy si v oblasti bezpečnosti práce a provozu stanovily konkrétní 

cíle pro snížení úrazovosti i mimořádných událostí. Byla zavedena například pravidelná denní 

desetiminutová školení zaměstnanců na začátku směny, jsou vyhlašována bezpečnostní „hesla 

týdne“, pořádány soutěže o bezpečné pracoviště a další aktivity k vyšší zainteresovanosti 

všech zaměstnanců na plnění stanovených cílů. 

 

Informovanost a prevence 

Organizace se proto ještě důsledněji zaměřuje na informovanost svých zaměstnanců na všech 

svých pracovištích o vývoji a zásadách bezpečnosti práce na jednotlivých důlních závodech i 

v celé společnosti. Důležitá je otevřená komunikace, založená na ověřeném podávání 

potřebných informací, které se problematiky bezpečnosti a hygieny práce týkají, stejně jako 

informovanost o příčinách vzniku závažných událostí. Je nutné společně zajistit vyšší úroveň 

povědomí o principech ochrany zdraví a také o bezpečnostní a protihavarijní prevenci u 

každého jednotlivce. To znamená, že každý na svém pracovišti musí pracovat bezpečně. 

 

Vedení společnosti věří, že se díky tomu sníží počet absenčních i neabsenčních pracovních 

úrazů, mimořádných událostí, a zlepší se mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích 

[26]. 

 

6.3 Stavební průmysl 

Jako zástupce stavebního průmyslu je zvolena jedna z největších světových stavebních 

společností působící mimo jiné i v České republice. 

Stavební a developerská společnost působící v České a Slovenské republice je součástí 

světového koncernu se sídlem ve Švédsku. Zabývá se jak vlastním stavebnictvím, tak 

vývojem a prodejem projektů pro bydlení i práci a zajišťuje řadu specializovaných služeb. 

Organizace zaměstnává v České republice a na Slovensku přes 6000 zaměstnanců. 
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Politika BOZP ve společnosti 

Stavebnictví je velmi riziková činnost. Proto je pro tuto stavební společnost jednou 

z nejdůležitějších společenských odpovědností ujištění, že každý zaměstnanec má zajištěné 

podmínky pro bezpečné vykonávaní své práce. 

 

Organizace má v rámci integrovaného systému řízení zavedený a certifikovaný systém řízení 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001.  

V letech 2006 a 2007 absolvovali všichni zaměstnanci společnosti ve stavebních 

profesích tréninkový program s názvem „Doma tě čekají“, který významně zlepšil povědomí 

zaměstnanců v oblasti BOZP. Tento projekt koncipovaný jako zkušenostní výcvik umožnil 

skupinám dělníků, mistrů, stavbyvedoucích, přípravářů a projektových manažerů uvědomit si 

důležitost osobní zodpovědnosti v přístupu k možným rizikům ohrožení vlastního zdraví i 

zdraví kolegů ve stavební výrobě. A nejen to – kurzy probíhaly jako soutěž jednotlivých týmů 

a současně prověřovaly odborné znalosti, schopnost týmové spolupráce i dovednost 

prezentace a obhajoby vlastního řešení. Tento projekt skončil v roce 2007 a celkem se ho 

zúčastnilo téměř 4500 zaměstnanců společnosti v České Republice a na Slovensku. 

 

Organizace každoročně pořádá Týden bezpečnosti práce neboli „Safety Week“, který 

zaměstnance nutí k zamyšlení se nad touto významnou problematikou. Týdny bezpečnosti 

práce jsou pravidelně využívány k důkladnějšímu proškolení zaměstnanců i ke zvýšeným 

kontrolám a zpětné vazbě v oblasti BOZP [27].  

 

6.4 Ropný a plynárenský průmysl 

Jako zástupce ropného a plynárenského průmyslu je zvolena jedna z největších mezinárodních 

ropných a plynárenských společností. 

Společnost se zabývá těžbou a prodejem ropných produktů a řadí se mezi největší chemické 

společnosti na světě. Zaujímá první místo v téměř každém aspektu energetické a 

petrochemické oblasti, provozuje svá zařízení nebo obchoduje na trzích ve většině zemí světa. 

 

 

Politika BOZP ve společnosti 

Společnost usiluje o vytvoření bezpečných pracovišť a zavádí globální systémy bezpečnosti a 

ochrany zdraví, jejichž cílem je nulový počet pracovních úrazů a nemocí z povolání. Vedení 
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společnosti je přesvědčeno, že tímto závazkem přispěje ke zvýšení spolehlivosti provozu, k 

nižším nákladům a ke zvýšení produktivity. 

 

Bezpečnost pracovníků 

Společnost, na základě analýz rizik a mimořádných událostí, neustále pracuje na zlepšování 

bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a dodavatelů. Díky tomu se od roku 2000 

zmenšil počet úrazů s pracovní neschopností o 12%. Firma se snaží poučit se z každé 

mimořádné situace a z každého pracovního úrazu, aby byla schopna dosáhnout své vize 

s názvem „Nobody Gets Hurt“ (Nikomu se nic nestane). V rámci snahy o dosažení této vize, 

jsou zaměstnanci a dodavatelé před započetím práce podrobováni „tvrdému tréninku“. Stávají 

se součástí bezpečnostních týmů, vyjadřují se ke stávající úrovni bezpečnostních opatření a 

navrhují postupy k jejich neustálému zlepšování. V roce 2008 společnost pokračovala ve 

zvyšování povědomí svých zaměstnanců o nebezpečných situacích a pomocí metody 

efektivního využívání nástrojů, jako je „Last Minute Risk Assessments“ redukovala přijatelná 

zbytková rizika na minimální úroveň. Další odborné vzdělávání zaměstnanců pomáhá 

snižovat počty případů „nebezpečného chování“ a zlepšovat povědomí o nebezpečných 

situacích. 

 

Řešení lidského faktoru pro zajištění metody „Nobody Gets Hurt“ 

Provozní organizace společnosti pracují na zajištění nulové úrazovosti. Bohužel se nehody a 

úrazy stále vyskytují a většina z nich se vztahuje k lidskému faktoru. Lidské faktory, 

například únava, mají velký vliv na výkonnost lidí a na jejich chování. Pomocí aplikace 

speciálních nástrojů a technik, včetně ergonomie, může být počet pracovních úrazů a nemocí 

z povolání snížen. Většina firem patřící do skupiny společnosti má nižší počet úrazů díky 

zavedení těchto technik a nástrojů do svých personálních systémů řízení bezpečnosti.  

 

Jeden ze způsobů jak předejít úrazům a nehodám na konkrétním zařízení je v prvotní fázi 

plánování a vývoje zařízení. Navrhnout a zkonstruovat zařízení tak, aby k úrazu vůbec 

nemohlo dojít je nejúčinnějším způsobem jak předcházet úrazům a nehodám [28]. 
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6.5 Energetický průmysl 

Jako zástupce energetického průmyslu je zvolena třetí největší energetická společnost ve 

Spojených státech. 

Společnost se zabývá výrobou ropy a zemního plynu a distribucí energie. V různých 

dceřiných společnostech po celém světě pracuje pro tuto skupinu přes 30 000 zaměstnanců. 

 

Politika BOZP ve společnosti 

Hlavní hodnoty ve společnosti – Bezpečnost, lidé, integrita, odpovědnost, inovace a týmová 

práce. 

Hlavní cíl společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení 

pracovních úrazů, nemocí z povolání a odstranění nebezpečných pracovních postupů. 

Společnost věří, že žádná práce není tak naléhavá a důležitá, aby měla přednost před 

bezpečností. 

 

K dosažení svého cíle učinila společnost značný pokrok. Nicméně i přes rozsáhlé úsilí čas od 

času dojde k nějakému vážnému incidentu. Proto se bezpečnost provozu musí neustále 

zlepšovat a to vyžaduje plné zapojení všech zaměstnanců. Interní programy jsou navrženy pro 

zvýšení bezpečnosti, ale aby byly účinné musí se do nich zapojit vedoucí pracovníci na všech 

úrovních, zaměstnanci i dodavatelé.  

 

Snaha o zlepšení bezpečnosti provozu je zaměřena na zvyšování povědomí o vlastní 

bezpečnosti a vlastním chování. V programech na zvyšování bezpečnosti je kladen důraz na 

osobní odpovědnost za bezpečnou práci a zároveň je zde snaha o to, aby si zaměstnanci 

všímali svého okolí a aby vždy informovali své nadřízené o nebezpečných situacích nebo o 

nebezpečném chování svých kolegů.  

 

Organizace se snaží o to, aby všechny její dceřiné společnosti identifikovali a eliminovali 

veškerá rizika a nebezpečí prostřednictvím programu „Excellence“. Tento program je založen 

na principu, že všem událostem je možné předejít. Hlavní kroky programu „Excellence“: 

• Analyzovat současný stav 

• Identifikovat oblasti možného zlepšení 

• Provést opatření ke snížení rizika 

• A dále celý proces opakovat, až dosáhneme nejvyšší možné úrovně bezpečnosti  
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Organizace provádí pravidelně u svých zaměstnanců průzkum veřejného mínění, který 

zahrnuje otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dává svým zaměstnancům 

možnost se důvěrně podělit o své názory a na základě těchto průzkumů může společnost 

provádět nápravná opatření ke zvyšování bezpečnosti [29]. 
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7 Průzkum nástrojů pro vyšší zapojení člověka v oblasti BOZP 

při rutinních činnostech v zaměstnání 

 

V souladu s zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších právních 

předpisů, může být tato kapitola zveřejněna pouze se souhlasem společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 
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7.1 Vybrané návrhy na snížení počtu úrazů způsobené selháním lidského 

faktoru  

� Seznamovat zaměstnance s pracovními úrazy a jejich příčinami, které se staly na 

jiných (podobných) provozech. 

� Zajistit kvalitní zaučení a zaškolení nových zaměstnanců, věnovat jim dostatek času a 

trpělivosti. 

� Používat ty nejkvalitnější ochranné pracovní prostředky, zvláště v těžkém průmyslu. 

� Při školeních seznamovat zaměstnance nejenom s vybranými právními předpisy, ale 

klást větší důraz na místní provozní předpisy a podmínky. 

� Snažit se o to, aby zaměstnanci informovali své vedoucí o skutečnostech na svém 

pracovišti, které by mohly vést k úrazu, ať už jde o technické záležitosti nebo o 

nebezpečné chování svých kolegů.  

� Měla by dobře fungovat organizace práce. Rozvrhnout pracovní úkoly rovnoměrně na 

celou směnu. 

� Snažit se o zlepšení pracovních podmínek a pracovního prostředí, např. přehledně a 

účelně uspořádat pracoviště, dodržovat na pracovišti pořádek a čistotu, apod. 

� Každý vedoucí zaměstnanec by měl být i „dobrý psycholog“. Zaměstnanci by měli mít 

možnost svěřit se vedoucímu se svými psychickými problémy, které by mohli ovlivnit 

jejich pracovní výkon, a vedoucí zaměstnanec by měl mít možnost takového člověka 

dočasně přeřadit na jinou práci.  

� Udržovat dobré vztahy mezi zaměstnanci na pracovišti. V případě problémů, přeřadit 

zaměstnance na jinou práci nebo na jinou směnu.  

� Snažit se o to, aby zaměstnanci sami přicházeli s návrhy na zlepšení bezpečnosti a 

motivovat je k tomu. 

� Zajímat se o názory zaměstnanců, pravidelně připravovat různé dotazníky, kde budou 

zaměstnanci anonymně odpovídat na otázky z BOZP a navrhovat opatření ke zlepšení 

stávajícího stavu. 

� Připravovat pro zaměstnance soutěžní kvízy o zajímavé ceny, ve kterých budou otázky 

z oblasti BOZP. 

 

Množství pracovních úrazů, které jsou způsobeny selháním lidského faktoru ovlivňuje také 

výskyt a intenzita pracovního stresu na pracovišti. V příloze 1 je uvedeno několik rad jak 

zabránit vzniku pracovního stresu. 
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8 Závěr 

Zabývat se spolehlivostí lidského faktoru je značně složitá věc. Jelikož je každý člověk jiný a 

každý má v různých situacích jiné reakce, není jednoduché přesně stanovit opatření pro vyšší 

zapojení člověka v oblasti bezpečnosti práce při běžných činnostech v zaměstnání.  

 Ve své práci jsem stručně popsal některé metody, které slouží ke zvyšování 

spolehlivosti lidského činitele. Mezi takové metody patří například metoda „5-S“, kterou 

s úspěchem používá řada významných podniků a která je postupně implementována také ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Pomocí této metody a pomocí různých projektů na 

zvyšování povědomí o bezpečnosti u zaměstnanců, dochází ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. v posledních letech ke snižování počtu absenčních úrazů. Stále však k nějakým 

absenčním úrazům dochází a jak vyplývá z mého průzkumu, téměř polovina těchto úrazů je 

způsobena nepozorností a neopatrností člověka.  

Provedl jsem rozhovory s vybranými zaměstnanci, kteří odpovídali na otázky 

zaměřené na jejich povědomí o bezpečnosti a na vývoj a aktuální stav bezpečnostních 

opatření. Zajímaly mě také jejich názory a návrhy na zlepšení úrovně bezpečnosti a snížení 

úrazů způsobené selháním lidského činitele.  

 Pomocí všech informací, které jsem v průběhu mého průzkumu ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. získal, jsem navrhl vybraná opatření na snížení počtu úrazů 

způsobené selháním lidského faktoru a na vyšší zapojení člověka v oblasti BOZP při rutinních 

činnostech v zaměstnání.  
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