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LOUČKOVÁ, Barbora. Aplikace pravidel BOZP na Centrum strukturní biologie a Centrum 

neurověd na pracovišti CEITEC MU. Ostrava, 2015. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava.  

 

Diplomová práce se zabývá aplikací pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity, v Centru strukturní biologie 

a Centru neurověd. Je rozdělena na teoretickou a na ni navazující praktickou část. Teoretická část 

se zabývá vyhledáváním, posuzováním a hodnocením rizik se zaměřením na rizika zdravotní. 

Praktická část aplikuje část teoretickou na výše uvedená centra se zaměřením na kategorizaci prací, 

na kterou navazují další opatření ke snížení zdravotních rizik. Jsou to určení návrhu formy, obsahu 

a aplikace školení BOZP včetně školení cizích státních příslušníků, návrh interního ročního auditu 

z oblasti BOZP a vybraných interních dokumentů. Výstupy diplomové práce lze využít k aplikaci 
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LOUCKOVA, Barbora. Application of OSH Rules to the Centre for Structural Biology and the 

Centre for Neuroscience in the CEITEC MU Workplace. Ostrava, 2015. Master thesis. VSB-TU 

Ostrava.  

 

The thesis deals with application of the occupational health and safety rules within the Central 

European Institute of Technology at Masaryk University, particularly in the Centre of Structural 

Biology and the Centre of Neuroscience. The thesis is divided in two parts – theoretical and 

practical. The theoretical part focuses on searching, assessment and evaluation of risks, particularly 

health risks. The practical part describes the application of the theoretical part in the above 

mentioned centres focusing especially on the work classification which is followed by further 

measures with the aim to reduce health risks. The measures include specification of the type, 

content and application of the OHS training, including the training of foreign citizens, schedule of 

internal annual audits regarding OHS and selected internal documents. The outcomes of the thesis 

can be used for application of these rules not only in the centres mentioned above but also within 

the entire CEITEC. 
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Úvod 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součást každého pracoviště i pracovního procesu. 

Požadavky na jeho zajištění nejsou stanoveny direktivně, nýbrž na základě identifikace, 

analýzy a posouzení rizik při práci. To nám dává prostor pro přesnější specifikace  

a definice požadavků na zajištění BOZP. 

 

Aplikovat požadavky BOZP na konkrétním pracovišti není vždy jednoduché a vyžaduje to 

poměrně dlouhý a složitý proces, znalost legislativních i jiných požadavků a umění 

komunikace s lidmi. O to větší úsilí je třeba vyvinout, jedná-li se o vědecké a výzkumné 

pracoviště, jakým je CEITEC MU, s různorodými stále se vyvíjejícími činnostmi. CEITEC 

MU shromažďuje vědeckou elitu z celého světa s cílem výzkumu dosud nevyléčitelných 

nemocí, tak i pěstování plodin odolných proti škůdcům. Na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci se zde klade velký důraz, přičemž musíme brát v úvahu atypické pracovní 

podmínky a multikulturní prostředí. Skloubení právních a ostatních předpisů s praxí 

s cílem zajistit práci těchto výjimečných vědců v nepříliš standardních podmínkách tak, 

aby se bez větších zásahů do jejich výzkumu cítili a pracovali bezpečně, jsou výzvou pro 

každou odborně způsobilou osobu v prevenci rizik. 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CEITEC Central European Institute of Technology 

DD  Dezinfekce a deratizace 

FPLC Fast protein liquid chromatography 

HPLC  High Performance Liquid Chromatography 

KHS  Krajská hygienická stanice 

OS  Organizační směrnice 

PO  Požární ochrana 

VF výkon Vysokofrekvenční výkon 

ZP  Zákoník práce 
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Rešerše 

Zajímala jsem se o aplikaci pravidel BOZP ve Středoevropském technologickém institutu 

Masarykovy univerzity v Centru strukturní biologie a Centru neurověd. Bezpečnost  

a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí každé práce a pracoviště. Abychom udrželi 

systém BOZP aktivní, je třeba jej konkrétně specifikovat, aktualizovat a především 

aplikovat. Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných publikací zaměřených na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci v laboratořích se zaměřením na výše uvedená centra. 

 

Pro účely této rešerše jsem použila celkem 30 tištěných monografií, 8 norem, 

7 legislativních dokumentů a 16 elektronických zdrojů. Veškerou literaturu dostupnou 

k tomuto tématu lze nalézt v českém, anglickém a polském jazyce a je dostupná v České 

republice. Většina použité literatury byla publikována v letech 2002 až 2015.  

 

Elektronický zdroj [46] přispěl k popisu Středoevropského technologického institutu 

Masarykovy univerzity nejen jako celku, ale i jednotlivých výzkumných center. Literatura 

[8], [15], [17], [18], [22], [24], [33], [34] se zabývá obecnými pravidly BOZP v České 

republice. Jejich prioritou je vysvětlení, co BOZP je a proč se tím zabývat. Konkrétněji 

s odkazem na rizika a celý systém jejich řízení můžeme najít v [9], [11], [16], [23], [48], 

[49] a [54]. Vše souvisí s obecnými požadavky platné legislativy dle [32], [35], [36]. 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení zdravotních rizik, k nimž jsem hledala 

podklady v [26], [54], [56], [59]. Z této literatury se dozvídáme, co konkrétně zdravotní 

rizika jsou a koho mohou postihnout. K dalšímu hodnocení mi pomohly informace 

k poskytování pracovnělékařských služeb a pracovního lékařství dle [3], [4], [12], [19], 

[28], [29]. Bez konkrétních požadavků na jednotlivé rizikové faktory by hodnocení 

zdravotních rizik nebylo úplné. Zaměřila jsem se především na biologické činitele [8], 

[21], [25], [27], [37], [52], [57], [58], [60]. Uvádí zásady manipulace s biologickými 

činiteli a možná vyskytující se nebezpečí. O chemických látkách, směsích a jejich 

nakládání se zabývají zdroje [2], [3], [7], [10], [21], [25], [51]. Chemické látky jsou 

nedílnou součástí každého mikrobiologického pracoviště. Pracovní polohou a ergonomií 

práce se zabývá monografie [5], technická norma [42] a elektronický zdroj [47]. Oba tyto 

zdroje jsou inspirující k řešení případných ergonomických problémů v proměnlivém 

prostředí. K přiblížení faktoru hluku byl použit elektronický zdroj [55]. Vedl k pochopení 



 

4 

 

hluku v pracovním prostředí v souvislosti se sonikátory. Významným faktorem se stala 

psychická zátěž a s ní související stres. Bylo čerpáno z odborné studie [1], monografie [13] 

a elektronického zdroje [49]. Pro utvoření povědomí ohledně mikrobiologických laboratoří 

a činností v nich pomohly monografie [7], [10], zákon [37], technická norma [39] a 

elektronické zdroje [50], [52]. K pochopení Centra neurověd a procesů v něm byly použity 

zdroje [12], [14], [20], [21], [30], [31], [38], [41], [61]. Tyto zdroje pro mě byly velice 

zajímavé a poskytly základní informace k neurologii ve vědě a výzkumu. Pro utvoření 

smysluplné řízené interní dokumentace byly použity zdroje  [6], [40], [44], [45], [53]. 

Zejména porozumění technické normě [44] přispělo k ucelení systému BOZP. Tyto 

informace jsem aplikovala při použití grafických označení s pomocí [43]. 
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1 Informace o CEITEC MU 

CEITEC - Central European Institute of Technology (také Středoevropský technologický 

institut) je centrem vědy o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Vznikl ze 

společného projektu šesti významných univerzit a výzkumných institucí za podpory 

Jihomoravského kraje a města Brna. Jeho nositeli jsou: 

 Masarykova univerzita; 

 Vysoké učení technické v Brně; 

 Mendelova univerzita v Brně; 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; 

 Výzkumný ústav veterinárního lékařství; 

 Ústav fyzika materiálů Akademie věd ČR. 

 

Středoevropský technologický institut – Masarykova univerzita (CEITEC MU) je 

samostatným vysokoškolským ústavem  který vznikl na Masarykově univerzitě jako 

součást vědeckého centra CEITEC areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích 

(nejnovější celek tvoří pavilon A35 na Obrázku 1) a poskytuje vybavení a optimální 

podmínky pro základní, ale i aplikovaný výzkum zejména v oblasti věd o živé přírodě. 

 

Hlavními prioritami CEITEC jsou mezinárodní rozměr výzkumné spolupráce a její 

mezioborový charakter. Propojujícím prvkem mezi vědními obory jsou především sdílené 

laboratoře, které vytváří optimální podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek  

v oblastech strukturní biologie, genomiky a proteomiky, molekulární medicíny, neurověd, 

nanotechnologií a mikrotechnologií [46]. 

 

http://www.muni.cz/
http://www.muni.cz/general/mu_quarters/complex/3
http://www.ceitec.cz/core-facility/list/
http://www.ceitec.cz/core-facility/list/
http://www.ceitec.cz/strukturni-biologie/v5
http://www.ceitec.cz/genomika-a-proteomika-rostlinnych-systemu/v6
http://www.ceitec.cz/molekularni-medicina/v7
http://www.ceitec.cz/vyzkum-mozku-a-lidske-mysli/v8
http://www.ceitec.cz/pokrocile-nanotechnologie-a-mikrotechnologie/v1


 

6 

 

 

Obrázek 1 Vstup do pavilonu A35 

 

Teoretická část 

2 Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik 

 

Neexistuje bezpečné pracoviště, ani bezpečná práce. Současné pojetí BOZP usiluje  

o omezení všech negativních aspektů souvisejících s prací, nezahrnuje pouze ochranu před 

vznikem pracovního úrazu, ale i před poškozeními, která nejsou ihned zjevná a mohou se 

objevit až po několika letech. K zajištění BOZP musí být přistupováno systémově, musí 

být vytvořen, zaveden do praxe a udržován. Abychom zajistili kvalitní péči o bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci, musíme začít s vyhledáváním nebezpečí spojených s riziky, 

jejich posuzováním a hodnocením. Pod pojmem nebezpečí můžeme identifikovat několik 

definic z různých zdrojů, základ ale zůstává od podstaty stejný: nebezpečnost je vlastnost. 

[15] 

 

Nebezpečí 

 „Zdroj možného poškození zdraví“ [38]. 

 „Zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka nebo 

poškození zdraví nebo jejich kombinaci“ [44]. 

 „Zdroj potenciálního poškození nebo újmy“ [45]. 
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 „Je to podstatná, ale skrytá vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, 

pracovní činnosti), která může zapříčinit vznik škody“ [49]. 

 „Je to zdroj možného ohrožení nebo škody“ [49]. 

 „Nebezpečí (jeopardy) je stav lidského systému, při kterém je velká 

pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných zájmech“ [23]. 

 „Nebezpečí (danger) je potenciál způsobující škodu, nebo stav, při kterém vzniká 

nebo může vzniknout újma na chráněných zájmech, nebezpečí (hazard) na 

specifikovaný objekt“ [23]. 

 „Činitel (stroj, strojní systém, technologie, systém práce, materiál, surovina, 

chemická látka) se schopností způsobit za určitých okolností škodu na zdraví 

člověka nebo majetku“ [22]. 

 

Posuzovat nebezpečí můžeme z několika pohledů. Lze je např. zařadit do několika 

kategorií:  

a) pracovní zařízení 

 nebezpečí výbuchu nebo požáru (tlakové nádoby); 

 mechanická ohrožení (zachycení, přitlačení); 

 volný pohyb částí a materiálu; 

b) expozice látkami ohrožujícími zdraví 

 vdechnutí, požití nebo absorpce kůží včetně aerosolů a jemných částic; 

 přítomnost žíravin, dráždivé a reaktivní látky; 

c) expozice fyzikálními faktory 

 elektromagnetické záření (tepelné, RTG, ionizující); 

 lasery; 

 hluk, vibrace; 

 horké a studené látky a prostředí; 

d) expozice biologickými faktory 

 riziko infekce mikroorganizmy, exo-a endo-toxiny; 

 přítomnost alergenů; 

e) uspořádání pracoviště 

 nebezpečné povrchy; 

 vliv používání OOPP; 
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 omezené a kontrolované prostory; 

 jednostranná zátěž; 

f) vztah pracovního místa a lidského faktoru 

 závislost na znalostech a schopnostech personálu závislost na dobré 

komunikaci a správných pokynech na změnu podmínek; 

 důsledek předpokládaného neplnění bezpečných pracovních postupů; 

 vhodnost OOPP; 

 slabá motivace pracovat bezpečně; 

 ergonomické faktory; 

g) psychologické faktory 

 pracovní zátěž (intenzita, jednotvárnost); 

 rozměry pracoviště, osamělost na pracovišti; 

 vliv rozhodování v afektu a konfliktů; 

 nízká úroveň řízení práce; 

 reakce v případě nouzových situací; 

h)  používání elektřiny 

 elektrické vypínače strojů; 

 elektrická zařízení, ovladače, izolace, instalace; 

i) organizace práce 

 pracovní podmínky; 

 faktory pracovního procesu (noční práce, odpočinek); 

 údržba, hlavně bezpečnostních zařízení; 

 zajištění vyšetřování úrazů a mimořádných situací; 

j) ostatní faktory 

 nebezpečné jednání jiných osob; 

 práce se zvířaty; 

 střídání pracovišť; 

 více úvazků [11]. 

 

Jednou ze základních činností pro provádění identifikace nebezpečí na pracovištích je 

neopomenutí názorů zaměstnanců nebo jejich zástupců (odbory), kteří mohou pomoci, na 

základě jejich subjektivních zkušeností, při odhalování nebezpečných prvků, které nejsou 
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na první pohled zřejmé.  Zejména je třeba se zaměřit na dění na pracovišti nebo během 

pracovní činnosti, ohled na nerutinní a přerušované činnosti (zkušební činnosti), ohled na 

neplánované, ale předvídatelné situace, zjišťování takových aspektů práce, které mohou 

být potenciální příčinou vzniku škody, posouzení, jak zaměstnanci reagují na nebezpečí 

během práce, čímž ovlivňují velikost rizika. K základům patří také posouzení vnějších 

faktorů, které by mohly ovlivnit pracoviště, zkoumání psychologických a sociálních 

faktorů a identifikace a posouzení úkolů vykonávaných na pracovišti [49]. 

 

Při identifikaci nebezpečí nesmíme zapomenout ani na osoby, které mohou být vystaveny 

nebezpečí. Primárně se jedná o pracovníky a osoby vyskytující se na pracovišti (vědci, 

studenti, zaškolovací pracovníci, hosté, pohotovostní služby), dále pak o osoby zvláště 

vnímavé vůči nebezpečí (těhotné ženy a kojící matky, starší pracovníci, pracovníci bez 

nebo s malými zkušenostmi, pracovníci údržby) [49]. 

 

Nebezpečí souvisí s rizikem. V teorii pracovního práva se pojem „riziko“ definuje jako 

kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného ohrožení nebo poškození zdraví 

zaměstnance, vystaveného v pracovním poměru jednomu nebo více potencionálním 

zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance. V pracovně právních 

vztazích pramení rizika nejčastěji z vadného uspořádání pracovišť, z působení 

nejrůznějších škodlivých faktorů, z volby a použití nevhodných pracovních prostředků, 

nesprávných pracovních postupů a nevhodných režimů práce, z úrovně příslušného 

poučení zaměstnanců k práci nebo jejich nepříznivého zdravotního stavu. Řízení rizika je 

definováno jako přijetí odpovídajících opatření k jeho odstranění nebo snížení velikosti na 

akceptovatelnou úroveň, včetně zpětné vazby na účinnost opatření a informování 

zaměstnanců o riziku. V podstatě se dá říci, že každá lidská činnost je zdrojem rizika pro 

člověka. Z hlediska pracovního práva patří mezi rizika všechny zdroje úrazů, průmyslové 

škodliviny, nadměrné teplo nebo chlad, záření, elektrická energie apod. Pracovní rizika 

obvykle dělíme na fyzikální (například hluk, vibrace), chemická (například karcinogeny) 

 a biologická (například viry, bakterie, plísně) a nepříznivé mikroklimatické podmínky 

(extrémní chlad, teplo a vlhkost). Pracovní rizika  jsou dána pracovními podmínkami, 

pracovním prostředím a vším, s čím zaměstnanec při práci přichází do styku. Fyzikální 

rizika můžeme klasifikovat na základě pracovních úrazů zaměstnanců určitých profesí, 
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které zaměstnavatelé znají z vlastních rozborů nebo z rozborů, která přináší odborná 

literatura. Nežádoucí působení vibrací, tepla, záření, chemických a biologických rizik se 

stanoví na základě všeobecných znalostí a poznatků o jejich přípustné koncentraci, na 

základě rozborů důvodů pracovních úrazů a nemocí z povolání a na základě odborných, 

zejména hygienických měření. Smyslem a účelem zákoníku práce je prevence, tedy 

předcházení rizikům, neboť dosažení tzv. nulového rizika, tj. absolutní eliminace 

pracovních úrazů a nemocí z povolání není v oblasti pracovněprávních vztahů prakticky 

možná, a to především proto, že vždy vedle pracovního prostředí, které zajistí 

zaměstnavatel, je zde ještě lidský činitel – zaměstnanec [11][49]. 

 

Abychom snížili nebezpečí a s ním související rizika, musíme začít prevencí rizik. 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, které mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik (právních  

i zdravotních). Zdrojem rizik (nebezpečí) jsou většinou vlastnosti různých předmětů, látek 

nebo jevů, které lze označit jako nebezpečné (např. hořlavost, toxicita, výbušnost, napětí, 

žíravost, kinetická energie). V úvahu přicházejí „veškerá rozumně předvídatelná rizika“, 

což je kritérium běžně používané v právu EU, vyjadřující vztah nákladů vynaložených na 

prevenci a jejich přínos pro BOZP. Na poznání rizika proto musí navazovat objektivní 

posouzení, zda je přijatelné vzhledem k možným následkům [17]. 

 

Filosofie posuzování rizik vychází z principu, že pouhým splněním přepisů týkajících se 

BOZP není možné dosáhnout přijatelné bezpečnosti na pracovišti. Proto je nutné posoudit 

nad rámec předpisů to, co může lidem ublížit. Platí zásada, že neexistuje nulové riziko ani 

absolutní bezpečnost. Bezpečnost je vždy pouhým akceptováním určitého stupně rizika. 

V běžném životě podvědomě jednáme tak, abychom se vyhnuli ohrožení. Pracovní činnosti 

jsou však natolik rozmanité a složité, že na rozpoznání nebezpečí a ohrožení je nutná 

systematická analýza. Postupovat při vyhledávání a posuzování rizik můžeme podle 

Obrázku 2, identifikovat, analyzovat a posoudit riziko [16][40].  
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Obrázek 2 Postup posuzování rizika [40] 

 

Ustanovení ZP rozvádí a zdůrazňuje povinnost aktivního přístupu zaměstnavatele při 

vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin, zdrojů a přijímání opatření k jejich 

odstraňování. Účelem ZP je zajišťovat BOZP ve všech aspektech spojených s prací, 

počínaje soustavným vyhledáváním rizik a konče praktickou realizací opatření přijímaných 

k ochraně zaměstnanců před jejich působením. Rovněž tam, kde není možné rizika zcela 

vyloučit, je zaměstnavatel povinen vyhodnotit je a přijmout opatření k omezení jejich 

působení. Smyslem je udržet zbytkové riziko pod kontrolou. Toto riziko je nejčastěji 

spojováno s technickými zařízeními a je o něm informace v návodech k používání. Spolu 

s dalšími opatřeními, která je nutno respektovat (organizační, výchovná apod.) je nutné 

negativní dopady na zaměstnance zmenšit na minimum. Zaměstnavatel musí zjistit rizika 

způsobená jednotlivými zdroji nebezpečí tak, že stanoví pravděpodobný následek možné 

nehody a pravděpodobnost, s jakou nehoda s uvedeným následkem může vzniknout. 

V rámci postupů identifikace nebezpečí pro zdraví a bezpečnost a hodnocení rizik se musí 

věnovat pozornost nepříznivým okolnostem, spojeným: 

a) s normálními provozními podmínkami; 

b) s mimořádnými či nestandardními provozními podmínkami; 

c) s nehodami a potenciálními havarijními stavy; 

Hodnocení rizika Hodnocení rizika 

Analýza rizika Analýza rizika 

Identifikace rizika Identifikace rizika 

hledání nebezpečí a s 
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rizik 
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pochopení povahy 
rizika a jeho účinku 

stanovení velikosti 
rizika 

stanovení míry 
rizika  
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d) s dřívějšími, současnými a plánovanými činnostmi [35]. 

 

Zaměstnavatel musí dokumentovat postup a výsledky identifikace nebezpečí a hodnocení 

rizika na pracovišti. Rizika, která byla identifikována jako nepřijatelná, musí sloužit jako 

výchozí bod pro stanovení cílů a úkolů zaměstnavatele, programů managementu BOZP, 

odborného školení, konzultací a komunikace, jakož i zavedení konkrétních provozních 

opatření k omezování rizika. Veškerá rizika podle procesu hodnocení, která nejsou 

přijatelná, musí být omezena na základě preferenčního pořadí opatření k omezení rizika, 

založeného na principu rozumné dosažitelnosti. Za prvořadé se přitom považuje opatření 

k omezení rizika jeho eliminace [17][18]. 

 

Identifikace a hodnocení rizik tvoří nedílnou součást zabezpečování oblasti BOZP v rámci 

budovaného systému řízení. Proto je bezpodmínečně nutné provádět ji a aktualizovat v 

pravidelných intervalech, minimálně však 1 x za 1 rok. 

 

2.1 Metody posuzování rizika 

V současné době lze ale disponovat s celou řadou metod pro analýzy a hodnocení rizik, 

včetně výpočetních programů, ze kterých můžeme vycházet.  

 

V evropských Pokynech k hodnocení rizik na pracovišti se navrhuje přístup založený na 

řadě různých kroků. Není to jediná metoda, jak hodnocení rizik provádět, existuje 

množství metodik k dosažení stejného cíle. Neexistuje jediná „správná“ cesta k provádění 

hodnocení rizik a v různých podmínkách mohou fungovat různé přístupy [9]. 

Postup při provádění hodnocení rizik (zahrnující prvky řízení rizik) lze rozdělit do série 

kroků: 

 vypracovat program hodnocení rizik na pracovišti; 

 vytvořit strukturu;  

 shromáždit informace; 

 určit rizika; 

 určit ohrožené osoby; 

 posoudit rizika (pravděpodobnost újmy/závažnost újmy za současných okolností); 
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 prozkoumat možnosti odstranění nebo kontroly rizik; 

 seřadit činnosti podle priorit a rozhodněte o kontrolních opatřeních; 

 provést kontrolu; 

 pořídit záznam o hodnocení; 

 změřit účinnost opatření; 

 provádět přezkum (po zavedení změn, nebo pravidelně); 

 monitorovat program hodnocení rizik [54]. 

 

Pro určení vhodné metody je v první řadě zapotřebí posoudit konkrétní cíl analýzy a 

hodnocení rizik, požadavky a předpoklady konkrétních metod a jaká vstupní data jsou 

k dispozici [9]. 

 

Existuje řada kritérií pro dělení metod analýzy a hodnocení rizik. Například lze metody 

dělit dle vlastností na kvalitativní, kvantitativní a indexové, jak vidíme na  

Obrázku 3 [9][2]. 

 

 

Obrázek 3 Dělení metod analýzy a hodnocení rizik [9][2] 
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2.2 Přijímání opatření k omezení působení rizik 

Zákoník práce hovoří povinnosti vytváření zdraví neohrožujícího a bezpečného pracovního 

prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření 

k předcházení rizikům. Nelze-li rizika odstranit, musíme přijmout opatření k omezení 

jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno 

[35]. 

 

Pro naplnění základního cíle managementu rizik při práci musí na identifikaci  

a vyhodnocení rizik navázat stanovení opatření k omezení působení rizik, nebo, v lepším 

případě, k vyloučení rizik. Závazně stanovit opatření může pouze zaměstnavatel. Navržené 

opatření se stane závazným až po jeho schválení statutárním zástupcem. Ten může 

navržené opatření změnit nebo rozhodnout, že žádné opatření nebude realizováno, to je 

v jeho pravomoci. Při stanovení opatření ke snížení rizik by nemělo být zapomínáno, jak 

uvádí i zákoník práce, na zásadu přizpůsobení práce zaměstnancům. Tento princip by měl 

být respektován, zejména pokud jde o pracovní místo, výběr pracovního zařízení a výběr 

pracovních metod. I v případech, kdy kontrola rizika nezjistí rozpor mezi praxí a právními 

nebo technickými předpisy nebo návody a míra rizika je přijatelná, je možné,  

a zaměstnavatelé by se o to měli pokusit, zlepšit ochranu zaměstnanců z hlediska jejich 

bezpečnosti a zdraví (například přiblížením pracovních podmínek optimálnímu řešení, 

nikoliv jen předpisům). Přijmout lze i specifická opatření, která nejsou nikde uvedena, ale 

v konkrétním případě napomohou ke snížení míry rizika. Při stanovení opatření by neměla 

být hledána jen „klasická“, ale optimální řešení k vytvoření zdravějších pracovních 

podmínek. Jako příklad můžeme uvést práci, ve které dochází k velké zrakové námaze 

(například dlouhodobá práce s mikroskopy). Zde lze jako opatření uvést seznámení 

zaměstnanců s cvikem, jenž vede k odstranění únavy očí, například v rámci každého 

pravidelného seznámení s riziky a přijatými opatřeními (může být realizováno v rámci 

školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP): krátkým třením dlaní o sebe 

je zahřát a pak miskovitě prohnuté je na dobu 30 sekund přiložit na oči [16]. 
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3 Hodnocení zdravotních rizik 

K hodnocení zdravotních rizik musí přistupovat od samotného pracovního prostředí 

k pracovnímu místu. Pracovní prostředí je podkladem pro existenci člověka v pracovním 

systému. Podstatou jakékoliv organizace zůstává zaměstnanec, který bývá ohrožen 

různými riziky. Chceme-li po něm určitou činnost, musíme mu k tomu vytvořit 

odpovídající podmínky, které budou přispívat k jeho spokojenosti, nebudou příčinou 

zdravotních komplikací apod. Na pracovní prostředí můžeme nahlížet v posloupnosti od 

obecného ke specifickému, jak znázorňuje Obrázek 4. Abychom zajistili všechny aspekty 

hodnocení pracovního prostředí, provádíme kategorizaci prací, ve které hodnotíme 

identifikaci zdravotního nebezpečí a posouzení zdravotních rizik [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Identifikace zdravotního nebezpečí a posouzení zdravotních rizik 

Zdraví a práce se vzájemně podmiňuje. Zdraví umožňuje zaměstnanci podávat v práci plný 

výkon a práce zase je přímo či nepřímo zdrojem většiny hodnot potřebných pro člověka.  

V konečném důsledku je práce i zdrojem zdraví. Práce ovšem může mít na zdraví  

i negativní vliv.  Při práci jsou často lidé vystaveni faktorům, které se v běžném životě 

nevyskytují, nebo se v práci vyskytují v podstatně větší míře. Proto musíme přistupovat 

k posuzování zdravotního nebezpečí a jeho následných rizik zvlášť citlivě, kontrolovat 

člověk a jeho 

pracovní místo 

pracoviště 

pracovní prostředí 

Obrázek 4 Člověk v pracovním prostředí [13] 
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podmínky práce a faktory, kterým jsou pracovníci vystaveni a také průběžně sledovat 

jejich zdravotní stav [59]. 

 

Pro posouzení nebezpečí zdravotních nebezpečí musíme vzít v úvahu jednotlivé činnosti 

vykonávané na pracovišti a specifikovat charakter možného nebezpečí. K hodnocení 

zdravotních rizik nás vyzývá jak zákoník práce, především ale zákon o ochraně veřejného 

zdraví, a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb., v platném znění. 

 

Hodnocení zdravotních rizik je poměrně složitý proces, který nelze jednoduše popsat. 

Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecné získání hlubší informace o možném 

nepříznivém vlivu chemických, fyzikálních, biologických faktorů na zdraví pracovníků 

v konkrétních případech expozice. Je vždy třeba mít na paměti, že každou práci je třeba 

posuzovat zásadně individuálně a vyvarovat se doporučení směřujících k závěrům ohledně 

míry rizika podle druhu vykonávané práce nebo názvu profese. Míra poškození zdraví při 

práci závisí na mnoha faktorech, které se mohou na různých pracovištích významně lišit,  

i když se laikovi mohou zdát stejné nebo srovnatelné. 

  

Postup pro hodnocení zdravotních rizik: 

 Důkladné seznámení se všemi aspekty a podmínkami výkonu práce, popis 

pracovišť a pracovních podmínek. Znamená to projít všechna pracoviště, 

komunikovat se zaměstnanci, seznámit se se stávající dokumentací. 

 Zhodnocení, které faktory pracovního prostředí se při práci vyskytují. Přehled 

faktorů včetně kritérií pro zařazení do jednotlivých kategorií je uveden ve vyhlášce  

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. 

 Jedním z nejobtížnějších kroků, je určení nebezpečnosti a odhad míry působení 

jednotlivých faktorů, které se při určité práci vyskytují. V této fázi je asi největší 

riziko, že výsledné hodnocení zdravotních rizik povede k chybnému závěru. Proto 

je třeba velké zkušenosti a značné znalosti hodnotitele o možných vlivech na 

zdraví, aby se buď nepodcenilo, nebo nepominulo působení některého faktoru. 
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 Samotné zjištění hodnot úrovně působení jednotlivých faktorů však pro zhodnocení 

zdravotních rizik nestačí. Je nutné na základě znalosti výkonu jednotlivých 

činností, zdravotních účinků jednotlivých škodlivin a především pak doby 

působení, která se určuje na základě časového snímku, vyhodnotit expozici, včetně 

nejistot s jakou je stanovena, a charakterizovat riziko (určení pravděpodobností s 

jakou může dojít k poškození zdraví). 

 Porovnat zjištěné údaje o expozici s limitními hodnotami a určit kategorie 

jednotlivých faktorů a výslednou kategorii práce (stanovuje se podle nejméně 

příznivě hodnoceného faktoru). Přitom je nutné zvažovat i současné působení 

několika faktorů na lidský organismus - synergické působení (aditivní účinek) [26]. 

 

Posouzení konkrétních faktorů dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění, je uvedeno 

v kategorizaci prací. 

 

3.2 Kategorizace prací 

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví 

zaměstnanců. Měla by odrážet stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení 

zdraví zaměstnanců. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví 

zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví, práce rozdělujeme do čtyř kategorií [34]. 

 

Kategorizace prací se provádí na základě požadavku uvedeného v § 37 zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Právními 

předpisy je vymezen způsob jejího provedení i metody. Kritéria, faktory a limity pro 

zařazení prací do kategorií (první, druhé, třetí a čtvrté) stanoví vyhláška  

MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 

s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění (s azbestem se v CEITEC MU 

nepracuje a ani s ním nepřijdou zaměstnanci do styku). Hodnocení rizika a minimální 

ochranná opatření stanovuje zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění, dále pak 



 

18 

 

nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění 

a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v platném znění [17]. 

 

Hodnocené faktory dle Přílohy č. 1 vyhl. MZd č. 432/2003 Sb., v platném znění, jsou: 

 chemické látky a směsi; 

 prach; 

 hluk; 

 vibrace, neionizující záření a elektromagnetická pole; 

 fyzická zátěž; 

 pracovní poloha; 

 zátěž teplem; 

 zátěž chladem; 

 psychická zátěž; 

 zraková zátěž; 

 práce s biologickými činiteli; 

 práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. 

 

Výsledky kategorizace prací slouží jako podklad pro stanovení opatření k ochraně zdraví 

při práci a k omezení rizik možného poškození zdraví. Jedná se především o stanovení 

minimální náplně a intervalů preventivních lékařských prohlídek v rámci poskytování 

pracovnělékařských služeb a zajištění průběžného sledování expozice zaměstnanců 

jednotlivým rizikovým faktorům pracovních podmínek měřením. V neposlední řadě slouží 

hodnocení zdravotních rizik provedené v rámci kategorizace prací taktéž ke stanovení 

dalších opatření k ochraně zdraví při práci – technická, organizační a náhradní (určení 

vhodných osobních ochranných pracovních prostředků) [56]. 

 

Kategorie první 

Za práce kategorie první se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví [17]. 
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Do této kategorie můžeme zařadit administrativní pracovníky, manažery projektu, účetní  

a další pracovníky věnující se administrativním činnostem. Všichni pracují ve vytápěných 

budovách s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkami. 

 

Kategorie druhá 

Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení 

prací příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (tedy KHS). Za práce kategorie druhé 

se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý 

vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců. Do druhé kategorie bude 

navržena většina laboratorních pracovníků [17].  

 

Kategorie třetí a čtvrtá 

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví. Návrh předkládá zaměstnavatel, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 

zahájení výkonu prací. Za práce kategorie třetí se považují práce, při nichž jsou 

překračovány hygienické limity a práce naplňující další kritéria pro zařazení do kategorie 

třetí, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena 

technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů. Pro zajištění ochrany zdraví osob je 

proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná opatření. 

Dále se jedná o práce, při nichž se opakovaně vyskytují nemoci z povolání nebo statisticky 

významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci 

související s prací [17]. 
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Praktická část 

4 Popis analyzovaného pracoviště 

CEITEC MU je samostatný vysokoškolský ústav, jehož působení najdeme na několika 

místech v Brně.  Skládá se z pěti výzkumných center (viz Obrázek 5). Zázemí se nachází v 

univerzitním kampusu v Bohunicích (pavilony A35, A26, A4 a A2), dále na Kotlářské 

ulici, AV na Veveří a v Králově Poli. Pavilon A35 byl vbudovaný pro nejlepší komfort 

vědeckých pracovníků, jehož součástí je velké atrium s místy pro odpočinek (viz Obrázek 

6). Pro účely této diplomové práce se budeme zabývat dvěma výzkumnými centry, a to 

Centrem strukturní biologie a Centrem neurověd. 

 

 

Obrázek 5 Schéma CEITEC MU 

 

Samotné Centrum strukturní biologie a Centrum neurověd se nachází v pavilonu A35. 

Provozní doba pavilonu je od 7 do 19 hodin, nicméně je otevřen non stop. Zaměstnanci 

pracují na různé úvazky, maximální počet odpracovaných hodin týdně je však 40. Nejedná 

se o směnný provoz. Podle potřeby je možnost se svolením vedoucího pracovníka dojít na 

pracoviště v kteroukoliv denní i noční dobu. 

 

CEITEC MU 

Centrum strukturní 
biologie 

Mendlovo centrum 
genomiky a 

proteomiky rostlin 

Centrum 
molekulární 

medicíny 
Centrum neurověd 

Centrum nano-
mikrotechnologií 
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Obrázek 6 Atrium pavilonu A35 s místy pro odpočinek 

 

 

4.1 Centrum strukturní biologie 

Program Strukturní biologie je zaměřen na integraci poznatků o struktuře biologicky 

významných makromolekul - proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Cílem je 

získat vědomosti nutné pro pochopení základních funkcí a životních procesů na 

molekulární a buněčné úrovni. Jsou rozvíjeny progresivní metody strukturní analýzy  

s vysokým rozlišením využívající rentgenovou difrakci, nukleární magnetickou rezonanci, 

kryo-elektronovou mikroskopii a tomografii v kombinaci s moderními metodami 

molekulového modelování, teoretické chemie a bioinformatiky [46].  

 

Integrovaná infrastruktura vytvořená v rámci projektu CEITEC poskytuje informace 

stěžejní pro rozvoj biochemických a biomedicínských technologií a terapeutických 
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strategií pro léčení závažných onemocnění. Získané výsledky naleznou uplatnění ve 

farmaceutickém průmyslu, při monitorování kvality životního prostředí, napomohou 

rozvoji nanobiotechnologií a přispějí k vývoji nových vědeckých přístrojů. Výzkum se 

soustředí na molekulární biologii a biochemickou a strukturní charakterizaci buněčných 

procesů zahrnujících RNA, studium ribozomů, pochopení vztahu mezi strukturou a funkcí 

proteinů patogenních bakterií, plísní a virů a získání poznatků nezbytných pro vývoj 

nanomechanických biosenzorů pro vysoce citlivou detekci klinických markerů, s využitím 

při jejich in vivo/in situ detekci v reálném čase. Centrum strukturní biologie se skládá ze 

třinácti výzkumných skupin a pěti centrálních laboratoří: 

 

Výzkumné skupiny 

 Bioinformatika; 

 CD spektroskopie nukleových kyselin a proteinů; 

 CryoEM; 

 Glykobiochemie; 

 Kontrola kvality RNA; 

 Nanobiotechnologie; 

 Biomolekulární NMR Spektroskopie; 

 Regulace genové exprese prostřednictví RNA; 

 Strukturní biologie genové regulace; 

 Strukturní virologie; 

 Struktura a dynamika nukleových kyselin; 

 Struktura a interakce biomolekul na površích; 

 Výpočetní chemie. 

 

Sdílené laboratoře 

 Národní NMR centrum Josefa Dadoka; 

 Interakce a krystalizace biomolekul; 

 Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS; 

 Centrální laboratoř Nanotechnologie; 

 Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie. 

 

http://www.ceitec.cz/bioinformatika/rg17
http://www.ceitec.cz/cd-spektroskopie-nukleovych-kyselin-a-proteinu/rg18
http://www.ceitec.cz/cryoem/rg19
http://www.ceitec.cz/glykobiochemie/rg20
http://www.ceitec.cz/kontrola-kvality-rna/rg55
http://www.ceitec.cz/nanobiotechnologie/rg56
http://www.ceitec.cz/biomolekularni-nmr-spektroskopie/rg57
http://www.ceitec.cz/regulace-genove-exprese-prostrednictvim-rna/rg58
http://www.ceitec.cz/strukturni-biologie-genove-regulace/rg60
http://www.ceitec.cz/strukturni-virologie/rg61
http://www.ceitec.cz/struktura-a-dynamika-nukleovych-kyselin/rg62
http://www.ceitec.cz/struktura-a-interakce-biomolekul-na-povrsich/rg63
http://www.ceitec.cz/vypocetni-chemie/rg64
http://www.ceitec.cz/narodni-nmr-centrum-josefa-dadoka/z6
http://www.ceitec.cz/ceitec-mu/interakce-a-krystalizace-biomolekul/z4
http://www.ceitec.cz/ceitec-mu/centralni-laborator-rtg-difrakce-a-bio-saxs/z5
http://www.ceitec.cz/ceitec-mu/centralni-laborator-nanobiotechnologie/z11
http://www.ceitec.cz/ceitec-mu/kryo-elektronova-mikroskopie-a-tomografie/z7
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4.2 Centrum neurověd 

Program Výzkum mozku a lidské mysli byl vytvořen pro podporu spolupráce teoretických, 

experimentálních a klinických studií o mozku, od molekulární úrovně až po úroveň 

chování a úroveň kognitivní. Výzkum mozku je prováděn za spolupráce teoretických, 

experimentálních a klinických oborů, a to od molekulární úrovně až po úroveň chování  

a kognitivní úroveň. Mimoto je prováděn intenzivní výzkum všech aspektů poškození  

a reparace nervové tkáně na buněčné, molekulární a klinické úrovni. Zahrnuje  

i interdisciplinární výzkum ve všech oblastech neurobiologie, neuropsychofarmakologie, 

funkční neuroanatomie, neurofyziologie a neuroradiologie (metody zobrazování nervové 

soustavy), neuropsychologie, neurologie, psychiatrie a výpočetních  neurověd. Rozvoj 

metod biomedicínského zobrazování dnes již začíná přesahovat dříve nedosažitelné 

hranice mikroskopické a molekulární úrovně. Jejich současné aplikace mohou podstatně 

přispět k lepšímu pochopení fyziologických a patologických změn v nervovém systému 

získaných z výsledků mnohaúrovňových studií na zvířatech i z pozorování lidského 

chování a aplikovaného výzkumu, se silným důrazem na management 

neuropsychiatrických chorob. Program Výzkum mozku a lidské mysli klade důraz na 

zajištění maximální efektivity výzkumu i výuky prováděné v oblasti neurověd. Centrum 

neurověd se skládá z pěti výzkumných skupin a jedné sdílené laboratoře: 

 

Výzkumné skupiny 

 Buněčná a molekulární neurobiologie; 

 Multimodální a funkční neurozobrazování; 

 Experimentální a aplikovaná neuropsychofarmakologie; 

 Behaviorální a sociální neurovědy; 

 Aplikované neurovědy. 

 

Sdílená laboratoř 

 Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování [46]. 

 

Zde bude zaměřeno především na sdílenou laboratoř multimodálního a funkčního 

zobrazování, jehož podstatou je vyšetření magnetickými rezonancemi. Magnetická 

rezonance (dále jako „MR“) je neinvazivní vyšetřovací metoda, jedná se o nejdokonalejší 

http://www.ceitec.cz/bunecna-a-molekularni-neurobiologie/rg29
http://www.ceitec.cz/multimodalni-a-funkcni-neurozobrazovani/rg65
http://www.ceitec.cz/experimentalni-a-aplikovana-neuropsychofarmakologie/rg31
http://www.ceitec.cz/behavioralni-a-socialni-neurovedy/rg32
http://www.ceitec.cz/aplikovane-neurovedy/rg33
http://www.ceitec.cz/ceitec-mu/laborator-multimodalniho-a-funkcniho-zobrazovani/z10
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zobrazovací metodu ve skupině s výpočetní tomografií a sonografií. Umožňuje provedení 

kvalitních vrstvových obrazů v různých rovinách s vysokou rozlišovací schopností [30]. 

 

Princip MR metody 

K vytvoření obrazů orgánů lidského těla využívá MR jader vodíku – protonů, které se 

nacházejí ve tkáních. Nahodile uspořádané magnetické vektory tkáňových protonů (spinů) 

jsou v silném magnetickém poli získaném obvykle s použitím supravodivých magnetů, 

orientovány souhlasně s vektorem tohoto vnějšího magnetického pole. Pomocí 

vysokofrekvenčních opakovaných elektromagnetických impulzů vysílaných zevně 

uloženou cívkou se tento stav protonů mění. Měřením jejich výchylek po těchto pulzech, 

času návratu do jejich původního uspořádání (relaxace) nebo měřením hustoty protonů je 

možno získat informace o kvalitě tkání. Jednotlivé tkáně tím, že mají různou biochemickou 

strukturu (a i různou hustotu zastoupení protonů) se takto navenek projevují různě velkými 

magnetickými momenty a dávají tak zásadní informace o svém složení. Tato informace se 

stává podkladem pro vytvoření MR obrazu. Získané signály je možno zrekonstruovat do 

různých stupňů šedi a zobrazovat tak s velkou přesností tkáně, orgány nebo skupiny orgánů 

na monitoru [30][7]. 

 

Bylo opakovaně prokázáno, že statické magnetické pole až do 8 T nemá na lidský 

organismus žádný škodlivý efekt, a nepředstavuje tak žádné riziko. Proměnné gradientní 

pole může stimulovat periferní nervy, stimulace srdečního svalu však může nastat až při 

několika-řádově vyšších hodnotách pole ve srovnání s používanými MR přístroji. 

Radiofrekvenční pole pak může vyvolat ohřátí tkáně. Všechny tyto efekty působí souhrnně 

a tento vliv lze zjednodušeně definovat pomocí hodnoty SAR (specific absorption rate – 

specifická absorpční hodnota), který se udává ve wattech na kilogram hmotnosti (W/kg).  

U kovových implantátů se můžeme setkat se třemi základními problémy: artefakty, 

nebezpečí pohybu implantátu a nebezpečí zahřátí implantátu s popálením přilehlých tkání. 

Specifickým (avšak nezanedbatelným) rizikem je možnost poškození pacienta 

magnetickými pomůckami a přístroji, které se mohou díky nedbalosti nacházet v blízkosti 

magnetu (kyslíkové nádoby, nůžky apod.). Obrázek 7 nám umožňuje pohled na jednu 

z magnetických rezonancí. [12][61]. 
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Obrázek 7 Pohled na jednu z magnetických rezonancí [61] 

 

5 Identifikace nebezpečí  

V CEITEC MU hrozí nebezpečí především z hlediska látek ohrožujících zdraví 

 a fyzikálních faktorů. Nicméně nesmíme opomenout ani jiná nebezpečí s danými 

pracovišti spojená, jelikož je každé pracoviště unikátní. Rozdělíme nebezpečí na obě 

centra.  

 

Centrum strukturní biologie 

Expozice látkami ohrožujícími zdraví záleží na povaze práce každého pracovníka. 

Můžeme se setkat s expozicí s akrylamidem při tvorbě gelů, ale i s dalšími rizikovými 

chemickými látkami. Pro určení přesnosti je k těmto expozicím každý zaměstnanec 

posuzován zvlášť a spadá i do jiné kategorie práce. Uspořádání pracoviště si zajišťuje 

každé pracoviště dle možností samo tak, aby se pracovníci cítili co nejlépe. Z hlediska 

pracovního zařízení nesmíme opomenout nebezpečí výbuchu z hlediska uspořádání 

tlakových nádob v jednotlivých laboratořích. Všechny tlakové nádoby podléhají revizi  

a jednotliví pracovníci jsou prokazatelně proškoleni na obsluhu těchto nádob. S umístěním 

větších strojů se počítá již ve stavební dokumentaci. Lidský faktor je jeden 

z nejdůležitějších faktorů, s jakým se můžeme v Centru strukturní biologie setkat. Každý 
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zaměstnanec je odborník, má zkušenost ze zahraničí a ovládá cizí jazyk. Více než polovinu 

těchto pracovníků tvoří cizinci často z velmi exotických zemí, mohli bychom tedy narazit 

na kulturní odlišnosti. Z praxe bychom ale zjistili, že tito lidé jsou špičkoví odborníci  

a kulturní rozdíly můžeme pocítit snad jen v jídlech, která si v kuchyňkách ohřívají. 

Pracovní nasazení mnohdy bývá vysoké, což zvyšuje psychologickou zátěž. Pokusy se 

neptají, zda je svátek, víkend, noc, musí proběhnout. Proto se občas stane, že zaměstnanci 

zůstávají na pracovišti dlouho do noci, případné víkendové pobyty také nejsou výjimkou.  

Tito pracovníci musí ale mít vždy písemný souhlas ředitele CEITEC MU, svého 

nadřízeného a upozornit strážní službu, že se výjimečně budou vyskytovat na svých 

pracovištích v mimopracovní dobu. Pro větší komfort mají zaměstnanci v kuchyňkách  

a některých kancelářích možnost odpočinku či spánku na matracích či rozkládacích 

gaučích. K používání elektrických zařízení se řadí zaměstnanci k § 2 vyhlášky  

č. 50/1978 Sb., čili jsou proškoleni pro první pomoc a mohou elektrická zařízení  

a spotřebiče pouze užívat. V případě poruchy funguje 24 hodinová služba Správy 

univerzitního kampusu Bohunice, ve které přijdou odborníci v případě poruchy na pomoc. 

Pracovní podmínky jsou přizpůsobeny tak, aby vyhověly požadavkům vědců, každá 

kultura má své odlišnosti a zaměstnanci mají i v pracovních podmínkách velkou volnost 

[46].  

 

Centrum neurověd 

Na rozdíl do Centra strukturní biologie, v Centru neurověd hrozí nebezpečí především 

z hlediska expozice fyzikálním faktorům (elektromagnetické záření a ionizující záření). 

Pro práci s ionizujícím zářením podléhají pracovníci speciálnímu školení dle jaderného 

zákona. Elektromagnetické záření drží v expozici prvenství. K ochraně zaměstnanců slouží 

odstíněné prostory a speciálně upravené pracoviště. Je nutno zaměřit se především na 

případná zdravotní rizika [46]. 
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6 Návrh posouzení a prevence rizik 

Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti posuzování rizik v CEITEC MU nelze aplikovat 

jedinou metodu pro stanovení rizik. Proces řízení rizik je zásadním požadavkem právních 

předpisů pro oblast BOZP, klade si za cíl pravidelné posuzování rizik a neustálé 

zpřesňování informací o hrozících nebezpečích a rizicích práce. Základní členění rizik 

můžeme vidět na Obrázku 8. Rizika můžeme rozdělit na fyzikální, chemická, biologická. 

Tato práce se věnuje zdravotním rizikům, proto vynecháváme rizika mechanická (pády, 

nárazy, vibrace, uklouznutí). Chemickým rizikům je vystavena většina pracovníků 

v laboratoři, do budoucna se uvažuje i o práci s cytostatiky, což by znamenalo i změnu 

v kategorizaci prací na práci rizikovou. S biologickými riziky se setkáme především 

v Centru strukturní biologie, ať už se jedná o patogenní viry, bakterie nebo nebakteriální 

biologické antigeny [36].  

 

 

Obrázek 8 Základní členění rizik [36] 

 

Každé pracoviště CEITEC MU má svá specifika, tudíž i systém řízení a prevence rizik je 

velice rozmanitý. Jako základní stavební kámen systému řízení a prevence rizik byla 

stanovena znalost jednotlivých pracovišť, konzultace se zaměstnanci s využitím jejich 

zkušeností ze zahraničí. Vyhledávání rizik a jejich eliminace je nikdy nekončící proces 

rizika 

fyzikální 

mechanická 

tepelná 

záření 

tepelná 

hluk 

chemická 

aerosoly 

kapaliny 

plyny, páry biologická 



 

28 

 

neustálého zlepšování. Ve Středoevropském technologickém institutu je navržen Systém 

řízení a prevence rizik, který by byl pravidelně aktualizován. Zahrnuje identifikaci 

nebezpečí a návrhy k jeho odstranění formou tabulky (po sloupcích: „nebezpečí, kdo a čím 

je ohrožen, opatření ke snížení nebezpečí“), viz Příloha č. 1. Systém řízení a prevence rizik 

je rozdělen do několika podkapitol, biologická rizika, zdravotnické přístroje, apod. Systém 

řízení a prevence je navržen tak, aby byl dostupný na webu organizace,  

a s jednotlivými riziky jsou seznamování pracovníci na všech školeních týkajících se 

BOZP, ale i v rámci první pomoci. Je tvořen na základě pravidelných prohlídek pracovišť, 

dialogů se zaměstnanci i s vrcholovým vedením, je založen praxi a ovlivňují jej  

i zkušenosti z pracovních úrazů jednotlivých pracovišť. Jedná se o řízenou dokumentaci. 

Může se rozšířit nejen o rizika zdravotní, ale i o další (např. riziko pádu na pracovištích, při 

práci s tlakovými nádobami, apod.). V  papírové podobě (byl by uložen u referenta BOZP), 

zároveň je dostupný v interních dokumentech CEITEC tak, aby k němu měl přístup každý 

zaměstnanec. V rámci každého školení (vstupního, periodického i mimořádného) jsou 

s tímto systémem zaměstnanci seznámeni, dále při přeřazení na jinou pozici a při změně 

pracovního prostředí. Je nutno zhodnotit veškerá rizika, která jsou spojena s každým 

identifikovaným nebezpečím, a na základě stanovené míry rizika určit priority opatření  

k omezení rizika. Identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a postupy omezování rizika je 

třeba podrobovat dokumentovanému hodnocení jejich efektivnosti a v případě nutnosti je 

upravovat. Návrhy na omezování rizika podává osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, 

navržené preferenční pořadí je konzultováno s vedoucím zaměstnancem a ředitelem 

CEITEC MU.  Návrh Systému řízení a prevence rizik se opírá o požadavky právních  

a ostatních předpisů, stávající dokumentaci, zkušenosti zaměstnanců i vedoucích 

zaměstnanců, materiálové i technické vybavení pracovišť a na okolní podmínky, včetně 

přidružených organizací.  
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7 Návrh kategorizace prací v Centru neurověd a Centru strukturní 

biologie 

Po důkladném seznámení se všemi aspekty podmínek výkonů práce popisujeme pracoviště 

a pracovní podmínky. Ve Středoevropském technologickém institutu je navržena 

kategorizace prací na základě setkání s jednotlivými členy výzkumných skupin tak, aby 

byly pokryty všechny činnosti, zjištěna délka expozice jednotlivých faktorů a byly 

provedeny prohlídky pracovišť. Jelikož se jedná o vysoce specializovaná pracoviště, je 

třeba nastudovat jednotlivé úkony v laboratořích a seznámit se všemi stroji a přístroji 

(například pomocí návodů k použití). Mezi základní prvky řadíme kromě komunikace se 

zaměstnanci i seznámení se stávající dokumentací Masarykovy univerzity. Následuje 

zhodnocení, které faktory pracovního prostředí se v práci vyskytují, uvedeno 

v podkapitolách, stejně jako míra působení těchto faktorů, jejich zhodnocení a určení doby 

expozice. V posledním stadiu porovnáváme zjištěné údaje o expozici s limitními 

hodnotami a určíme kategorii faktorů a výslednou kategorii práce. 

 

V CEITEC MU narážíme na rizikový faktor, který ve Vyhl. č. 432/2003 Sb., není uveden. 

Jedná se o ionizující záření, které se zde vyskytuje. Ionizující záření řeší zákon  

č. 18/1997 Sb., v platném znění. V rámci MU byla stanovena osoba, která ionizující záření 

řeší se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Nicméně v samotné kategorizaci prací je 

práce s ionizujícím zářením alespoň okrajově zmíněna pro celkový obrázek prací a 

pracovišť. 

 

7.1 Prach 

V praxi se pod pojmem prach obvykle rozumí všechny tuhé aerosoly. Z hlediska působení 

na člověka dělíme prach na toxický a bez toxického účinku (převážně fibrogenní, možný 

fibrogenní, převážně nespecifický, převážně dráždivý, karcinogenní, alergizující, infekční, 

minerální a vláknité prachy). Všechna pracoviště Středoevropského technologického 

institutu jsou bezprašná [29].  
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7.2 Fyzická zátěž 

Fyzickou zátěž dělíme na celkovou fyzickou zátěž a lokální svalovou zátěž. Celková 

fyzická zátěž záleží na dynamické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, 

přičemž je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. Lokální svalová zátěž se posuzuje 

z hlediska energetické náročnosti práce pomocí energetického výdeje a srdeční frekvence 

[33]. 

 

V CEITEC MU se nevyskytují práce, ve kterých by byla fyzická zátěž riziková. Pracuje se 

zpravidla v laboratořích a kancelářích, nepředpokládá se ani ruční manipulace s břemenem. 

 

7.3 Pracovní poloha 

Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, 

zejména provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit 

sám. Hodnocení zdravotního rizika pracovní polohy se provádí na základě zařazení mezi 

polohu přijatelnou, podmíněně přijatelnou a nepřijatelnou. Hodnotí se poloha trupu, hlavy 

a krku, horních končetin, dolních končetin a ostatních částí těla [33].  

 

Jedny z nejčastějších obtíží jsou obtíže muskuloskeletární (svalově-kosterní). Můžeme 

najít ergonomické nedostatky, jejichž příčinou jsou především bolesti páteře a přetížení 

horních končetin. Při práci s počítačem se můžeme setkat s nedostatky, jako je nevhodné 

umístění obrazovky, umístění a tvar klávesnice a myši, dlouhodobé používání myši, 

nevhodně nastavená pracovní židle. K přetížení horních končetin dochází především při 

práci v laboratoři při pipetaci. Jsou charakterizovány vysokou opakovatelností pohybu 

ruky a prstů [5]. 

 

Práce v kanceláři u počítače je práce vsedě s vhodnými ergonomickými židlemi. 

V kanceláři je nejvíce namáhána páteř, k tomu je potřeba přizpůsobit sedací nábytek. 

Asynchronní typ umožňuje při záklonu hlavy i naklápění sedáku. Vhodné nastavení židle 

je součástí vstupního školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Područky opírají 

lokte. Gelová podložka pod zápěstí a podložka pod nohy se vydává na přání jednotlivých 
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zaměstnanců. Práce v laboratoři se provádí ve stoje a vsedě. Pro práci vsedě je možnost 

použít speciálně upravené a nastavitelné židle pro práci v laboratoři. Přístroje jsou 

umístěny tak, aby se pracovníci nedostali do podmíněně přijatelné a nepřijatelné polohy. 

 

Práce v laboratořích není trvalá, každý pracovník má místo v kanceláři. Laboratoře jsou 

vybaveny tak, aby poskytovaly pohodlí, přitom plní maximálně svou funkčnost (viz 

Obrázek 9). Židle jsou volně nastavitelné tak, aby si každý zaměstnanec mohl upravit 

výšku pro práci na stole, či si ji zvýšit pro případné pipetování. 

 

 

Obrázek 9 Pohled na laboratorní místo 

 

Základem pro vhodnou ergonomii při sedu jsou stabilní a bezpečné židle, které se již na 

pracovištích nacházejí. Pro podpoření správného držení těla a zvýšení aerodynamičnosti 

sedu můžeme zvolit jako doplněk alternativního sezení klekačky a balanční míče. 

 

Klekačka má sedací plochu nakloněnou v úhlu přibližně 20° dopředu, přičemž pro 

zamezení sklouzávání je opatřena opěrnou plochou pro kolena. Řešení klekaček vychází 

z fyziologických, biomechanických a klinických poznatků zaměřených na hodnocení 

držení těla a jeho vztahu k bolestem v zádech. Mezi výhody můžeme zařadit navození 



 

32 

 

fyziologického prohnutí bederní páteře (lordózy) v důsledku překlopení pánve dopředu, 

aktivaci zádového a břišního svalstva a snížení překrvení a stlačení břišních orgánů. 

Velkou nevýhodou pak je chybějící opěra k relaxaci zádových svalů a menší možnost 

střídání poloh. Použití klekačky je dobrou volbou, pokud netrvá sezení příliš dlouho v kuse 

(např. maximálně 15 min. pokud udržíme záda rovně a nevzniká potřeba opření 

zad). Současně by se mělo vždy jednat pouze o práci, kdy žádný z našich úkonů vsedě 

nevybočuje z optimálního pracovního úhlu [5]. 

 

 

Obrázek 10 Klekačka [47] 

 

Ačkoliv hlavní uplatnění v podobě balančních míčů spočívá v rámci léčebné tělesné 

výchovy, Umožňují dynamický sed, aktivují svaly na přední i zadní straně trupu a mohou 

zlepšit držení těla. Správný sed na míči je podmíněn výběrem výšky míče, měla by to být 

přibližně výška postavy minus 100 [5]. 

 

7.4 Psychická zátěž 

Za psychickou zátěž se považuje práce spojená s monotonií, ve vnuceném pracovním 

tempu, v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu a práce vykonávaná pouze 

v noční době [33]. 

 

Na člověka v pracovním prostředí působí vlivy vnějšího a vnitřního prostředí, které 

momentálně nejsou z medicínského ani psychologického hlediska dostatečně 

prozkoumané. Základním východiskem při hodnocení psychické zátěže by neměla být 
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pouze skutečnost zátěže samotnou prací pro pracovníka, ale i to, že práce může být 

z hlediska nároků na vzdělání a motivace optimální, avšak vykonávaná v nepříznivých 

podmínkách způsobujících zátěž pro pracovníka.  

Pro zlepšení psychické pohody si můžeme vytyčit konkrétní cíle: 

a) Získat poznatky o změnách psychických funkcí po dobu zátěže (ukončení projektů, 

podávání výsledků, čekání na výsledky výzkumu, apod.); 

b) zjistit, které psychické procesy podléhají prioritně změnám za známých podmínek 

(změna nálady při nevydařeném pokusu, neschválení financí pro výzkum); 

c) optimalizovat pracovní proces pro snížení výše uvedených faktorů [3]. 

 

Ke zjištění výše uvedených bodů musíme zahrnout hodnocení vlastních krátkodobých 

stavů (únava, rozladění, přechodné emocionální stavy, bolest), faktorů práce z hlediska 

dlouhodobých účinků (syndrom vyhoření) a hodnocení trvalého stavu psychického 

prožívání (projevuje se subjektivními problémy, depresemi, úzkostí). Všechny tyto faktory 

nejsou v naší legislativě týkající se kategorizace prací zahrnuty. 

 

Pro snížení psychické zátěže ve všech centrech CEITEC MU slouží atrium 

s odpočinkovými křesly a jako doporučení byla navržena psychologická poradna 

s odborným pracovníkem. Pro práci v multikulturním prostředí bývá těžké se zapojit nejen 

do samotného výzkumu, ale zapojit se do kolektivu s odlišnými zvyklostmi. Obrázek 11 

znázorňuje faktory působící na tyto pracovníky. 
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Obrázek 11 Faktory působící na pracovníky v multikulturním prostředí 

 

V CEITEC MU se jedná pouze o jednosměnný provoz. Jelikož jde o výzkumný ústav, 

práce s monotonií ani v nuceném pracovním tempu se zde nevyskytuje. Nicméně běží-li 

pokusy, pracovníci je hlídají i v noci (jedná se ovšem o výjimečné případy). 

 

Navržená preventivní opatření 

Ačkoliv se s psychickou zátěží dle kategorizace prací ve Středoevropském technologickém 

institutu nesetkáme, psychosociální rizika a stres postihnou občas každého. Stres spojený 

s prací může být způsoben psychosociálními faktory, jako jsou organizace a řízení, velké 

nároky na práci, neefektivní komunikace (jazyková bariéra) a s tím související špatné 

mezilidské vztahy. Jedním z účinných řešení by bylo zavést program „Zdravé pracoviště“. 

Byl by to první krok k řízenému programu z hlediska BOZP. K sociálnímu rozvoji by také 

přispěly teambuildingy, které by vedly k upevnění pracovních vztahů a bouraly jazykové  

a mnohdy i kulturní bariéry. 
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7.5 Chemické faktory 

Zařazování prací s chemickými látkami se provádí na základě hodnocení expozice dle 

naměřených koncentrací v pracovním ovzduší v dýchací zóně osoby, vstup může 

proběhnout i kůží a potravou. Toxické účinky se neomezují pouze místně, ale ohrožují celý 

organismus, přičemž vnější příznaky nemusí být zjevné. Při hodnocení zdravotního rizika 

musíme brát v úvahu: 

 zjištění přítomnosti chemické látky; 

 nebezpečné vlastnosti chemické látky; 

 bezpečnostní list s údaji; 

 typ, úroveň a trvání expozice; 

 pracovní postupy s chemickou látkou; 

 závěry z již prodělaných lékařských prohlídek [21] [49]. 

 

Účinky chemických látek rozdělujeme na místní, celkové a pozdní. Lokální účinky mohou 

být různě závažné, od reverzibilních (překrvení, otok, zánět), až po ireverzibilní poškození, 

poleptání. Mezi celkové účinky řadíme otravu akutní, chronickou, subchronickou 

(výsledek několikrát opakované expozice). Pozdní účinky látek se projeví až po velmi 

dlouhé expozici, případně po velmi dlouhé době latence. Při hodnocení pracovních rizik 

spojených s působením chemických látek se posuzují jednak skutečnosti reprezentované 

chemickou látkou (její strukturou, chemickými vlastnostmi, skupenstvím, apod.), tak  

i okolnosti související s expozicí (dávka, trvání expozice, rozložení expozice v čase, 

opakování expozice, cesty vstupu do organismu, teplota, apod.). Mnohé chemické látky 

jsou velmi důležité pro zdraví v malých dávkách (malé množství zinku, manganu), ve 

velkých dávkách však vzniká akutní a chronická otrava. Některé reakce na zátěž jsou 

podmíněny geneticky, jiné souvisí s momentálním stavem organismu, věkem 

a pohlavím. [3][28]. 

 

Seznam nebezpečných chemických látek na pracovištích Strukturní biologie s R větami 

uvádí Příloha 2. V největším výskytu se v laboratořích setkáme s polyakrylamidem  

a ethidium bromidem. 
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Postup při analýze by měl začít identifikací možných zdrojů významné expozice (např. 

ethidium bromid, polyakrylamid). Následuje zjištění nebezpečných vlastností látek, 

kterými mohou být pracovníci exponováni pomocí využití údajů z bezpečnostních listů  

a jiných důvěryhodných zdrojů. Dále se určuje délka a typ expozice (s ethidium bromidem 

a akrylamidem se jedná o cca 5 minut za jednu pracovní směnu, typ expozice inhalační)  

a porovnání s přípustnými limity. Limity v našem případě nejsou překročeny. 

K technickým opatřením patří vhodné digestoře vyrobených dle norem ČSN EN 14175. 

K organizačním opatřením platí zásada dodržování stanovených pokynů, prokazatelné 

seznámení se s provozním řádem (provozními řády) a znalost bezpečnostních listů. 

Základem OOPP jsou laboratorní pláště, ochranné rukavice a vhodná obuv. Základními 

součástmi osobní hygieny jsou udržování čistoty kůže, zákaz konzumace jídel a nápojů 

v laboratořích a pravidelné praní prádla [29][19]. 

 

Ethidium bromid 

Také označovaný jako homidium bromid je fluorescenční barvivo, které se váže velmi 

intenzivně a specificky na nukleové kyseliny tak, že svou plochou molekulou interkaluje 

mezi ploché páry bází v molekule DNA. Kromě barvení molekuly DNA je ethidium 

bromid tímto vsouváním schopen ovlivnit "čtení" genetické informace při replikaci DNA a 

vyvolávat tak posunové mutace v genetické informaci [51]. 

 

Pro práci s chemickými látkami je nutné dodržovat použití vhodných OOPP: 

 pracuje se pouze v nepropustných rukavicích (vinyl, latex); 

 používání laboratorního pláště a vhodné obuvi; 

 v případě rizika postříkání kapalinou použití ochranných brýlí či štítů. 

 

Akrylamid 

Polyakrylamid se používá k přípravě gelů k elektroforéze (viz Obrázek 12). Z praktických 

důvodů se elektroforéza neprovádí přímo v roztoku, ale ve vhodném nosiči, kterým bývá 

právě gel. Působením elektrického pole nabité částice rozpuštěné nebo dispergované  

v roztoku elektrolytu migrují ve směru elektrody opačné polarity. Při gelové elektroforéze 

je pohyb částic brzděn interakcemi s okolní gelovou matricí, která působí jako molekulární 

síto. Protichůdné působení elektrické síly a molekulárního prosívání vede k různým 

http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Fluorescencni%20barvivo.htm
http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Replikace.htm
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migračním rychlostem podle velikostí, tvaru a náboje částic. Vzhledem k jejich odlišným 

fyzikálně-chemickým vlastnostem cestují různé makromolekuly směsi během 

elektroforézy různými rychlostmi, a tak se rozdělují do jednotlivých frakcí. 

Polyakrylamidové gely se používají pro separaci menších molekul [50] [27].  

 

 

Obrázek 12 Elektroforéza 

 

Vzhledem ke skutečnosti vědeckého pracoviště nemůžeme působení chemických faktorů 

nijak významně ovlivnit ve smyslu jejich odstranění nebo nahrazení. Důraz musíme klást 

především na dodržování zásad práce s chemickými látkami a směsmi, používání OOPP 

a práce v digestořích. 

 

7.6 Zraková zátěž 

Prací se zdravotním rizikem zrakové zátěže se rozumí trvalá práce spojená s náročným 

rozlišováním detailů, práce vykonávána za zvláštních světelných podmínek, práce spojená 

s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů a práce spojená 

s neodstranitelným oslňováním [33]. 
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 U práce s počítačem by uživatelé měli mít možnost naklonit nebo otočit displej tak, aby 

mohli pracovat v uvolněné poloze na výšku očí. Důležité je odstranění všech odlesků a 

odrazů. Úhel pohledu by neměl přesáhnout 40° (ideálně však 0°) v kterékoliv aktivní části 

displeje. Za optimální vzdálenost pro kancelářskou práci vsedě se považuje 600 mm, 

toleruje se rozmezí 450 mm až 750 mm [42].  

 

Jak ukazuje Obrázek 13, vybavení kanceláří poskytuje ergonomické pohodlí jak z hlediska 

pracovní polohy, tak i minimalizuje zrakovou zátěž. Jako preventivní opatření k omezení 

zrakové zátěže můžeme zvolit cviky na uvolnění očí již při vstupním školení BOZP. 

Vzhledem k barevné strohosti kanceláří i laboratoří by bylo vhodné umístit výrazný 

vyměnitelný detail (umělecký předmět, fotografie). Doplňující zelená barva, typická pro 

CEITEC), je barva naděje, klidu a rovnováhy, měla by přispět k celkové pohodě, ale 

v kancelářích a laboratořích je zornému poli pracovníků schovaná. 

 

 

Obrázek 13 Místo administrativního pracovníka 



 

39 

 

V laboratořích vybavených mikroskopy se můžeme setkat právě se zrakovou zátěží. 

V případě některých výzkumných skupin stráví pracovníci až 60 % času při práce se 

zvětšovacími přístroji. Část mikroskopů je vedena do zobrazovacích jednotek (monitorů 

počítačů), čímž riziko zrakové zátěže odpadává. Podstatná část pracovníků se dívá do 

mikroskopů přímo. Důležité je proškolení na konkrétní mikroskopy tak, aby byl správně 

nastaven, tj. na každé oko. Nesmí se zapomínat ani na bezpečnostní přestávky tedy na 

přestávky v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách. Pracovníci zpravidla střídají 

dobu, v níž se dívají do mikroskopů a dobu, v níž si dělají poznámky. Nesmíme 

opomenout samotné školení všech zaměstnanců, kteří pracují v administrativě nebo těch, 

kteří dělají práci s počítačem nejen z ergonomického hlediska. 

 

7.7 Zátěž teplem a zátěž chladem 

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou 

prací a faktory prostředí. Pro hodnocení tepelné zátěže na vnitřních pracovištích jsou práce 

ve Vyhlášce č. 361/2007 Sb. rozděleny do 5 skupin, některé dále do dvou podskupin, podle 

energetického výdeje. Pro provádění prací ve třídě IIb až V, pokud nejsou dodrženy 

přípustné hodnoty, se musí uplatnit střídání práce a bezpečnostních přestávek. To neplatí 

pro práce ve třídě I a IIa ve vnitřních pracovištích za mimořádně teplého dne (venkovní 

teplota nad 30 °C), kdy musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin. Střídání práce  

a bezpečnostních přestávek se uplatní při překročení teploty na pracovišti 36 °C [19][48].  

 

 Zaměstnanec může být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci 

odpovídající energetickému výdeji 106 W.m
-2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na 

němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek 

nižší, než je minimální teplota upravená v příloze č. 1 vyhlášky č. 361/2007 Sb., nebo 

vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 o
C a nižší, 

nebo v případě zdolávání mimořádných událostí [16][33].  

 

V CEITEC MU se v žádném centru nepředpokládá zátěž teplem, ani chladem. V převážné 

většině se jedná o třídu práce I (minimální celotělová aktivita) a třídu práce IIa‚ (práce 

spojená s lehkou manuální prací) v laboratořích. 

http://multimedia.ebozp.cz/document/get/2529355afa6e3296abbffb05d69fd3c38d211365
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7.8 Neionizující záření a oblast s řízeným přístupem 

Neionizujícím zářením se označuje široká oblast záření a polí elektromagnetického 

spektra, která zahrnuje záření ultrafialové (UV), infračervené záření (IR), viditelné světlo, 

elektromagnetické pole a lasery. Charakteristickou vlastností záření z této části spektra,  

z níž vyplývá její název, je neschopnost vyvolat ionizaci materiálu, v němž je absorbováno.  

Neionizujícím zářením jsou statická magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická 

a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1,7 · 10
15

 Hz. Neionizující 

záření má schopnost reagovat s biologickými systémy. Účinek závisí na řadě fyzikálních 

parametrů, zejména na vlnové délce záření, která určuje místo a struktury organizmu, kde 

může být záření absorbováno, a na intenzitě záření, které rozhoduje o míře účinku záření. 

Dopad může být v závislosti na velikosti expozice pro organizmus jak žádoucí, tak  

i škodlivý. UV je např. nezbytné pro tvorbu vitaminu D, ale ve vyšších dávkách způsobuje 

zánět rohovky a kůže, při dlouhodobém působení urychluje stárnutí kůže a může vyvolat 

zhoubné nádory. Záření ve viditelné části spektra je zcela nezbytné pro život, ale intenzita 

světla může poškodit sítnici oka. Důsledkem expozice elektromagnetickému záření  

a elektromagnetickým polím je zvýšení teploty nebo vznik elektrických proudů ve  

tkáních  [49].  

 

Biologické účinky elektrických a magnetických polí a elektromagnetických dělíme na 

tepelné a netepelné. Netepelné účinky jsou dány vznikem elektrických proudů v těle. 

Tepelné účinky typické pro pole s vyšší frekvencí než 100 kHz souvisejí s fyzikálními 

charakteristikami záření, dobou expozice, rozměry organismu a jeho orientací ke zdroji 

pole či záření. Mechanismy působení neionizujícího záření a zdravotní rizika uvádí 

Tabulka 1 [29]. 
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Tabulka 1 Mechanismy působení neionizujícího záření a zdravotní rizika [19] 

Mechanismus působení Druh záření nebo pole Riziko poškození zdraví 

Změny struktury molekul a 

chemické procesy vyvolané 

absorpcí kvant záření 

(netepelné působení) 

ultrafialové záření: 

 

viditelné záření: 

onemocnění kůže a povrchu 

oka, zánět spojivek 

snížení citlivosti sítnice oka, 

porušení barvocitu 

Zrychlení neuspořádaného 

pohybu molekul při absorpci 

záření (tepelné působení) 

viditelné a infračervené záření: 

radiofrekvenční záření 

s frekvencí vyšší než 100 kHz 

tepelné poškození sítnice oka, 

zákal oční čočky, přehřátí těla 

nebo jeho části, popálení 

Stimulace nervové soustavy 

indukovaným elektrickým 

proudem (netepelné 

působení) 

elektrické a magnetické pole a 

elektromagnetické záření 

s frekvencí nižší než 10 MHz 

porušení srdečního rytmu, 

ovlivnění funkce mozku 

 

Laboratoře Centra strukturní biologie jsou vybaveny germicidními lampami (viz Obrázek 

14). Jedná se o speciální lampy využívající zářiče, vyzařují krátkovlnné ultrafialové záření, 

které způsobí narušení buněčných struktur při vlnové délce 253,7 nm (UV-C, nejtvrdší 

záření). Toto záření hubí bakterie a jejich spory, plísně, kvasnice a mikroorganismy. Své 

použití nachází zejména při dezinfekci vzduchu a povrchů. Slouží ke sterilizaci pomocí 

UV-C záření a používají se všude tam, kde sterilizace klasickými metodami není účinná 

nebo vzhledem k prostředí není možná. Navrženým opatřením vystavení pracovníků záření 

typu UV-C je především vyloučení expozice. Germicidní lampy jsou nastavitelné na 

volitelnou dobu. V laboratořích se využívají v nočních hodinách bez přítomnosti 

zaměstnanců.  

 

 

Obrázek 14 Germicidní lampa 



 

42 

 

Rovněž na tuto skutečnost musí být upozornění i zaměstnanci externích firem (ostraha, 

úklidová služba), aby nevstupovali do laboratoří v případě, že jsou germicidní lampy 

v provozu. K tomu slouží ukazatel vně laboratoří na Obrázku 15. Opatření proti vstupu do 

laboratoří vybavených germicidními lampami. Počítadlo germicidních lamp se nachází 

vždy u dveří před vstupem do laboratoře, mohou jej nastavovat pouze osoby k tomu 

prokazatelně proškolené. Pro orientaci všech osob pohybujících se v pavilonech byl 

navržen nápis ve dvou jazycích: „Svítí-li počítadlo, zákaz vstupu!“ a „If the lamp is lit, do 

not enter!“. Ačkoliv je přístup nepovolaným osobám vstup zakázán, v případě úklidu je 

nutné zajistit i tento nápis tak, aby bylo zcela jednoznačné, kdy se do laboratoří nesmí 

vstupovat. 
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Obrázek 15 Opatření proti vstupu do laboratoří vybavených germicidními lampami 

 

 

S neionizujícím zářením se setkáme především v Centru neurověd s magnetickými 

rezonancemi o konkrétní hodnotě magnetické indukce 3 T. Před zařazením pracovníka na 

MR pracoviště by měl být i tento zkontrolován na přítomnost kovových implantátů a 

přístrojů, a to zvláště pečlivě, poněvadž přichází do kontaktu s magnetickým polem 

podstatně častěji než samotný dobrovolník. Možnými fyziologickými účinky expozice 

statickým magnetickým polem jsou zmámenost, závrať a kovová příchuť v ústech 

exponované osoby. Tato expozice může být minimalizována dostatečným odstupem od 

magnetu (nejen při skenování, ale stále) a zamezení rychlým pohybům hlavou, nachází-li 



 

44 

 

se ve statickém magnetickém poli. Pro další upozornění byla nainstalována cedule přímo 

před každým vstupem do místnosti k magnetické rezonanci (viz Obrázek 16). Další 

bezpečnostní upozornění přímo před vstupem do místnosti s MR). Každý pracovník musí 

podstoupit speciální školení, které musí obsahovat minimálně: 

 nouzové lékařské postupy; 

 oblast s řízeným přístupem; 

 jednotku nouzového vypnutí pole; 

 nouzové úkony v případě QUENCH [41]. 

 

 

Obrázek 16 Další bezpečnostní upozornění přímo před vstupem do místnosti s MR 

 

 

Podle síly magnetického pole B0 se MR přístroje dělí na: 

 Do 0,2 T velmi nízké (ultra low field); 

 Do 0,3 T nízké (low field); 

 0,5 – 1,0 T střední (mid field); 
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 1,0 – 4,0 T vyšší (high field) [14]. 

 

Přístroje v CEITEC MU spadají do high field kategorie. Pracoviště je zaměřeno zejména 

na realizaci výzkumných studií v oblasti mapování lidského mozku, jeho funkce a 

anatomie.  Provádí strukturní a funkční studium centrálního nervového systému a dalších 

orgánů. Vyšetření pomocí magnetické rezonance je neinvazivní vyšetření. Dobrovolník je 

vystaven účinkům silného magnetického pole (mg. indukce základního statického pole 3T) 

u něhož nebyl prokázán žádný negativní vliv na zdraví. Všechny magnety jsou obklopeny 

rozptylovými magnetickými poli. Hlavním hlediskem bezpečnosti je vytvoření 

administrativních a fyzických překážek, které znemožní náhodné zanesení 

feromagnetických předmětů do vyšetřovací oblasti. Intenzitu elektromagnetického pole 

můžeme vidět na Obrázku 17 [20]. 

 

Obrázek 17 Pohled z boku na magnet [20] 

 Oblast s řízeným přístupem je vyžadována pro přístroj MR, který vně svého trvale 

upevněného krytu generuje rozptylové pole nad 0,5 mT, anebo úroveň 

elektromagnetického rušení nevyhovuje IEC 60601-1-2. tato oblast musí být jasně 

vymezena příslušnými výstražnými značkami včetně přítomnosti magnetických polí [41]. 
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„Oblast s řízeným přístupem je oblast, do které je přístup z bezpečnostních důvodů řízen“ 

[41]. 

 

Oblast s řízeným přístupem můžeme rozdělit do čtyř zón: 

 Zóna I 

o Oblast, do které spadají všechny veřejnosti přístupné prostory. 

 Zóna II 

o Oblast, která tvoří rozhraní mezi nekontrolovanou zónou I a přísně 

kontrolovanými zónami III IV. Dobrovolníci jsou typicky přijímání  

v zóně II. 

 Zóna III 

o Oblast, ve které může volný přístup neškolených osob způsobit vážné 

nehody. Je přísně kontrolována personálem MR a vstupu veřejnosti do ní 

má být fyzicky zabráněno, například zámky na klíč. Jinému než MR 

personálu nemá být samostatný přístup do zóny III umožněn, dokud 

nepodstoupí řádné vzdělání a školení, takže se stane personálem MR.  

Zóna III, nebo přinejmenším oblast uvnitř ní, kde intenzita statického 

magnetického pole přesahuje 0,5 mT, má být vyznačena a zřetelně označena 

jako potenciálně nebezpečná. 

 Zóna IV 

o Oblast, která znamená totéž, co vlastní oblast s magnetem MR skeneru. 

Zóna IV má být vyznačena a zřetelně označena jako potenciálně 

nebezpečná z důvodu velmi silných magnetických polí. 

 

Statické základní pole je vytvářeno supravodivým magnetem a může zasahovat i mimo 

vyšetřovnu (stěny, stropy). Na podlaze je vymezena oblast s řízeným přístupem základního 

pole (čára 0,5mT). Mimo oblast s řízeným přístupem je intenzita magnetického toku menší 

než 0,5 mT. 

Návrh rozdělení bezpečnostních zón ve Středoevropském technologickém institutu uvádí 

Obrázek 18.  Dobrovolník se po příchodu vlastním vstupem odděleném od vstupu 

zaměstnanců hlásí na recepci v zóně I. Příjem a evidenci měřených dobrovolníků zajišťuje 

pracovník recepce, který s dobrovolníkem rovněž vyplní osobní bezpečnostní formulář. 
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V případě potřeby dobrovolník setrvává v čekárně. Pokud nic nebrání vyšetření, je 

dobrovolník zaveden MR pracovníkem přes zónu II ohraničenou přepážkou s dveřmi 

přístupnými klíčem nebo zaměstnaneckou kartou do převlékací kabinky nacházející se 

v zóně III, kde si odloží všechny předměty a nechá si jen spodní prádlo (pokud neobsahuje 

kovové součásti), obleče si zapůjčený plášť. Před začátkem měření obsluha MR vysvětlí 

dobrovolníkovi požadované úkony. Poté je zaveden do vyšetřovny pověřeným MR 

pracovníkem v zóně IV, uložen do měřicí pozice a je instruován. Při ukládání měřeného 

dobrovolníka do magnetu, obsluha zajistí dobrovolníkovi dodání a správné nasazení 

ochrany sluchu a podání nouzového signalizačního balónku. Vlastní vyšetření trvá dle 

požadovaného typu a počtu snímků cca 20 – 50 minut. V průběhu vyšetření obsluha  

s dobrovolníkem dle potřeby komunikuje pomocí intercomu a vizuálně kontroluje 

měřeného. Po měření se subjekt v kabince opět obleče a může opustit zařízení. Při dodržení 

všech zásad je vyšetření zcela bezpečné a bezbolestné. Nepříjemným může být omezený 

prostor vyšetřovacího otvoru v MR (vyšetření může být nevhodné pro klaustrofobiky) 

a hluk, který přístroj vydává (sluch měřené osoby je chráněn sluchátky a/nebo ucpávkami 

do uší). Do prostor s označením IV, je vstup povolen pouze po splnění následujících bodů: 

 po předchozím vyplnění bezpečnostního dotazníku (dotazníky jsou návštěvě 

vydány, následně vybrány a archivovány administrátorem); 

 základním poučením o možných rizicích silného magnetického pole; 

 mimo probíhající měření.  
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Zóna I 

 Volný pohyb dobrovolníků, 

zaměstnanců a pověřených 

osob 

Zóna II 

 Volný pohyb zaměstnanců a 

pověřených osob 

 Kontrolovaný pohyb 

dobrovolníků 

 Vstup přes střežené dveře 

Zóna III 

 Prostory určené pouze pro 

poučené a znalé osoby 

 Dobrovolník vstupuje pouze 

pod dohledem osoby 

způsobilé 

Zóna IV 

 Volný vstup způsobilých 

osob 

 Vstup dobrovolníků a 

neškolených osob pod 

osoby způsobilé 

Obrázek 18 Bezpečnostní zóny 

samostatný vstup 
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Oblast s řízeným přístupem platí především pro zaměstnance, kteří se musí s jednotlivými 

zónami seznámit a porozumět jim. Z hlediska neionizujícího záření můžeme expozici 

pracovníků vidět v Obrázku 19. Tento obrázek ukazuje grafické rozložení VF výkonu 

podél osy dobrovolníka. Osoba stojící před tunelem systému absorbuje maximálně 0,001 

% VF výkonu, který je aplikován na dobrovolníka skenovaného ve středu tunelu [20]. 

 

 

Obrázek 19 Rozložení VF výkonu podél osy dobrovolníka  [20] 

 

7.9 Práce s biologickými činiteli a GMO 

V CEITEC MU se můžeme především v Centru strukturní biologie setkat s biologickými 

činiteli, především s mikroorganismy (bakteriemi a viry). Bakterie jsou po fyziologické 

stránce nejrozmanitější skupinou mikroorganismů, zahrnují zástupce lišící se vztahem ke 

kyslíku, k různým zdrojům energie i svými nároky na výživu. Viry jsou nebuněčné 

organismy tvořené většinou pouze genetickým materiálem a obalovými strukturami. Stojí 

na rozhraní mezi živou a neživou přírodou. K biologickým nebezpečím řadíme také níže 

uvedené geneticky modifikované organismy [25]. 

 

Za biologické činitele považujeme všechny mikroorganismy, buněčné kultury a 

endoparazity, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění, toxické a alergické projevy 

v živém organismu. Podle míry rizika jsou rozděleny do čtyř skupin: 
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 skupina 1  

o není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka; 

 skupina 2  

o mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být nebezpečím pro 

zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se rozšířily do prostředí 

mimo pracoviště;  

o účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle 

dostupné; 

o většina bakterií, lidské herpesviry, lidské adenoviry, virus spalniček; 

 skupina 3 

o mohou způsobit závažné onemocnění člověka a představují závažné 

nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do 

prostředí mimo pracoviště; 

o  účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle 

dostupné; 

o SARS  coronavirus, Escherichia coli, virus ptačí chřipky, virus Mayaro; 

 skupina 4 

o způsobují u člověka závažné onemocnění a představují závažné nebezpečí 

pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostředí mimo pracoviště; 

o účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle 

nedostupné; 

o virus Ebola, virus Lassa, virus Marburgské horečky [33]. 

 

Pro zhodnocení veškerých rizik zaměstnance se bere v úvahu povaha, míra a doba 

expozice. Působí-li několik skupin biologických činitelů najednou, vyhodnocuje se riziko 

na základě nebezpečí, které představují všechny biologické činitele. Míru rizika potom 

určuje nejnebezpečnější činitel. Při posuzování rizika se zohledňuje klasifikace 

biologického faktoru, jeho patogenita, virulence, invazivnost a možná toxicita. Dále 

musíme zvážit infekční dávku a cestu přenosu ve vztahu k pracovní činnosti a způsobu 

expozice (inhalační, parenterální) [8][29]. 
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Při práci v mikrobiologické laboratoři jsou pracovníci vystaveni značně vyššímu nebezpečí 

nákazy než zaměstnanci jiných pracovišť, proto jsou mikrobiologické laboratoře řazeny 

k tzv. rizikovým pracovištím, kde je nutno dodržovat přísná bezpečnostní opatření  

a speciální pracovní postupy. 

 

Především v Centru strukturní biologie přicházejí zaměstnanci do styku s infekčními 

původci, a to jak při zpracovávání různých materiálů, tak při práci s tkáňovými kulturami, 

na kterých se pěstují patogeny. Ochrana před nákazami v laboratořích se skládá z několika 

stupňů a očkování. Na CEITEC MU se můžeme setkat s biologickými činiteli, které přímo 

nejsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci. V takovém případě se vychází z přímých zkušeností vědců a jejich 

působení v zahraničí. Zpravidla se postupuje dle Biosafety level daného státu, případně 

přes již zvýšené zkušenosti. Hlavními zdroji informací o biologických činitelích v USA  

jsou The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a The National Institutes of 

Health (NIH). Stejně jako v České republice, i v USA na sebe bihozarad levels navazují, 

(číslováno od 1 do 4, přičemž level 1 znamená nejmenší rizikovost). Vše prochází 

schvalovacím procesem orgánů ochrany veřejného zdraví. Srovnání práce s biologickými 

činiteli v USA probíhá proto, že vědci v CEITEC MU Centra strukturní biologie pochází 

z těchto zemí, nebo v USA pracovali. V roce 1984 vyšla příručka týkající se bezpečnosti 

v biomedicínckých a mikrobiologických laboratořích v USA. Na základě této příručky 

vychází dodnes další aktualizovaná doporučen s postupy (kterými se řídí i CEITEC MU), 

jak v těchto specifických podmínkách pracovat. Týká se především: 

 dekontaminace a sterilizace; 

 bezpečnosti v biologických laboratořích a hodnocení rizik v nich; 

 souhrnných údajů pro některé patogeny v oblasti zemědělství; 

 toxinů [57][60]. 

 

Stejně jako v České republice, i v USA řadíme biologické činitele do čtyř skupin, 

Biosafety level 1 až 4, od toho se odvíjí požadavky na laboratoře BSL-1 až BSL-4. 

 

BSL-1 představuje základní úroveň, opírá se o základní mikrobiologické postupy, 

doporučuje se zvláštní umyvadlo pro mytí rukou.  
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V laboratořích úrovně BSL-2 se pracuje již se specifickými postupy vhodnými pro klinické 

a diagnostické účely. Práce v těchto laboratořích se provádí se středně rizikovými látkami 

spojených s lidskými onemocněními různých stupňů závažnosti. S pomocí dodržení 

pracovních postupů se považuje práce s těmito biologickými činiteli za bezpečnou. 

Můžeme zde zařadit virus hepatitidy B, HIV, Salmonellu, Toxoplasmu. Práce 

v laboratořích úrovně BSL-2 jsou vhodné k výzkumu tělních tekutin, krve, tkání, 

primárních buněčných lidských linií, kde může být přítomnost infekčních agens neznámá. 

Tyto biologické činitele nejsou přenosné vzduchem [60].  

 

Laboratoře úrovně BSL-3 slouží pro klinické, diagnostické, výzkumné nebo výrobní účely, 

ve kterých je vykonávána činnost s patogeny s potenciálem respiračního přenosu, které 

mohou způsobit vážné ohrožení zdraví i smrt. Jako příklad můžeme uvést Mycobacterium 

tuberculosis, St. Louis encefalitidu virus [60].  

 

Laboratoře úrovně BSL-4 představují vysoké riziko pro pracovníky. Biologické činitele 

jsou přenosné vzduchem s nemožností profylaxe nebo léčby [57][60]. 

 

Pro první práci s biologickými činiteli skupiny 2 již musí být provedeno Hlášení o prvním 

použití biologických činitelů skupiny 2, které se odesílá na příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví. Hlášení mimo jiné obsahuje výpis druhů biologických činitelů, popis 

činností s nimi a skutečně provedená opatření a plány místností. Náležitosti hlášení 

nalezneme ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.,  kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli. Druhy biologických činitelů v Centru strukturní 

biologie skupiny 2 dle NV č. 361/2007 Sb., v platném znění uvádí Obrázek 20. 
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Obrázek 20 Zobrazení biologických činitelů skupiny 2 v Centru strukturní biologie 

 

 

Použití těchto biologických činitelů je určeno především pro pěstování virů v tkáňových 

kulturách in vitro a purifikace virů (centrifugace, ultracentrifugace). Bakterii 

Staphylococcus aureus můžeme vidět na Obrázku 21. 
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Obrázek 21 Staphylococcus aureus [58] 

 

Ochranná opatření pro práci s biologickými činiteli skupiny 2 

Biologické činitele se používají pouze za použití flow-boxů ve speciální laboratoři se 

zamezením přístupu nepovolaných osob. Laboratoře jsou stavebně odděleny (dveřmi 

s okénkem) a jejich vzduchotechnika je upravena tak, aby nedošlo k nežádoucímu přenosu 

na ostatní pracoviště. Viry a patogenní organismy se převáží pouze ve speciálních 

označených kontejnerech pro infekční materiál. Pracoviště je vybaveno bezpečnostní  

a oční sprchou. Dekontaminace se provádí 70 % ethanolem a 5 % hypochloridem sodným 

a autoklávováním (viz Obrázek 22). Denní místnost, záchody a umývárny se nachází 

v objektu. Ke konzumaci jídla a nápojů slouží stavebně oddělené odpočinkové místnosti. 

 

Zaměstnavatel vede seznam exponovaných pracovníků skupiny 3. Tento seznam se 

uchovává minimálně po dobu 10 let, seznam je uchováván po delší dobu, v případě 

expozic schopných způsobit infekce: 

 biologickými činiteli, o kterých je známo, že mohou vyvolat trvalé nebo latentní 

infekce; 

 které z hlediska současného poznání nemohou být diagnostikovány, dokud se 

nemoc po mnoha letech neprojeví; 
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 které před tím, než se onemocnění projeví, mají zvláště dlouhou inkubační dobu;  

 které způsobují onemocnění, která čas od času opětovně propukají navzdory léčení; 

 které mohou mít závažné dlouhodobé následky [31]. 

 

 

Obrázek 22 Autokláv pro dekontaminaci biologických činitelů 

 

Mezi biologické činitele musíme zařadit i geneticky modifikované organismy, které 

definuje zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy  

a genetickými produkty, v platném znění: 

„Geneticky modifikovaný organismus je organismus, kromě člověka, jehož dědičný 

materiál byl změněn genetickou modifikací“ [31].  

 

Genetická modifikace je cílená změna dědičného materiálu organismu způsobem, kterého 

se nedosáhne přirozenou rekombinací, a to vnesení cizorodého dědičného materiálu do 

dědičného materiálu organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu [31]. 

 

Ve Středoevropském technologickém institutu se můžeme setkat uzavřeným nakládáním 

s geneticky modifikovanými organismy (dále jen „GMO“), a to především v Centru 

strukturní biologie. Za uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy se 

považuje každá činnost, při níž jsou organismy geneticky modifikovány nebo při níž jsou 
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geneticky modifikované organismy pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, 

zneškodňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem používány v uzavřeném prostoru. 

Nepovažuje se zacházení s nimi od okamžiku, kdy ztratí schopnost rozmnožování nebo 

přenosu dědičného materiálu. V praxi to vypadá tak, že se například gen z člověka přenese 

do bakterie nebo gen z bakterie do rostliny. Takový způsob změny genetické informace se 

označuje jako transgenoze a organismy tímto způsobem modifikované se nazývají 

transgenní. Na rozdíl od šlechtění, se kterým experimentoval např. již zakladatel genetiky 

Gregor Johann Mendel, vede transgenoze k získání organismů se zcela novými 

vlastnostmi, které nelze klasickými genetickými postupy navodit [31][52]. 

 

Nakládat s GMO lze pouze na základě oprávnění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání 

s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. Nakládat s GMO lze jen 

na základě oprávnění podle právních předpisů tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví 

člověka a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti. Pro posouzení rizika je 

třeba stanovit odborného poradce. Tím může být pouze bezúhonná a odborně způsobilá 

fyzická osoba. Při hodnocení rizika musí být brány v úvahu všechny potenciální škodlivé 

účinky nakládání s geneticky modifikovanými organismy, bez ohledu na pravděpodobnost, 

se kterou mohou nastat, a porovnávány se škodlivými účinky nakládání s příjemcem, 

popřípadě rodičovským organismem nebo organismy příbuznými. Účinky nakládání  

s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem mohou být přímé, 

nepřímé, okamžité, opožděné, kumulativní, musí být brány v úvahy všechny ohrožující 

faktory související s povahou a délkou nakládání [31]. 

 

K tomu, abychom mohli pracovat s geneticky modifikovanými organismy, je třeba splnit 

několik požadavků: 

 podat oznámení o uzavřeném nakládání první (druhé) kategorie rizika a náležitosti 

žádosti o udělení povolení k uzavřenému nakládání s hodnocením rizika; 

 vypracovat havarijní plán; 

 vypracovat provozní řád; 

 vést provozní deníky; 

 uchovávat záznamy o kontrolách; 

 vypracovat závěrečnou zprávu; 
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 vést záznamy o školení zaměstnanců a jejich seznámení s provozním řádem [31]. 

Oznámení o uzavřeném nakládání s hodnocením rizika, havarijní plán a provozní řád se 

posílají k posouzení a vyjádření na Ministerstvo životního prostředí. Pro splnění podmínek 

uzavřeného nakládání s geneticky modifikovanými organismy je třeba dodržet srovnávací 

tabulku požadavků uzavřených prostor uvedenou v Oznámení (viz Příloha 3). Velice 

důležité je popsat skutečný stav a porovnat jej s požadavky legislativy. Ve 

Středoevropském technologickém institutu se můžeme setkat maximálně s kategorií II 

rizika dle zákona č. 78/2004 Sb., v platném znění. Kategorie rizika jsou celkem čtyři: 

1. První kategorie představuje činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným rizikem 

škodlivého působení na zdraví a životní prostředí; tj. činnosti, při nichž k tomu, aby 

bylo ochráněno zdraví člověka a zvířat, životní prostředí nebo biologická 

rozmanitost, postačí úroveň uzavření a ochranná opatření stanovená tímto zákonem 

pro první kategorii rizika. 

2.  Druhá kategorie představuje činnosti s nízkým rizikem škodlivého působení na 

zdraví a životní prostředí, které může být snadno odstraněno obecně známými 

opatřeními; tj. činnosti, při nichž k tomu, aby bylo ochráněno zdraví člověka  

a zvířat, životní prostředí nebo biologická rozmanitost, postačí úroveň uzavření  

a ochranná opatření stanovená tímto zákonem pro druhou kategorii rizika. 

3.  Třetí kategorie představuje činnosti s rizikem takového škodlivého působení na 

zdraví a životní prostředí, které může být odstraněno jen náročnými zásahy,  

tj. činnosti, při nichž k tomu, aby bylo ochráněno zdraví člověka a zvířat, životní 

prostředí nebo biologická rozmanitost, postačí úroveň uzavření a ochranná opatření 

stanovená tímto zákonem pro třetí kategorii rizika. 

4.  Čtvrtá kategorie představuje činnosti s vysokým rizikem škodlivého působení na 

zdraví a životní prostředí, při nichž k tomu, aby bylo ochráněno zdraví člověka  

a zvířat, životní prostředí nebo biologická rozmanitost, je nutná úroveň uzavření  

a ochranná opatření stanovená tímto zákonem pro čtvrtou kategorii rizika [31]. 

 

Ze zákona vyplývá, že se můžeme setkat pouze nízkým rizikem škodlivého působení, a to 

v Centru strukturní biologie, výzkumné skupině Strukturní virologie. Kategorii rizika vždy 

určuje odborný poradce.   Proto se musí referent BOZP a PO setkat s odborným poradcem 

a úzce s ním spolupracovat při vyhledávání možných rizik souvisejících s GMO. 
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V Centru strukturní biologie se jedná o přípravu kmenů E.coli produkujících části 

bakteriálního nebo virového genomu. Buňky a konstrukty slouží k výzkumu a pochopení 

mechanismů odehrávajících se na molekulární úrovni při virové infekci buněk. Nakládání 

je zařazeno do II. kategorie rizika, přičemž příjemcem je Escherichia coli a mezi dárce 

zahrnujeme EV71 – Enterovirus 71, HRV14 – Human rhinovirus 14, HRV16 – Human 

rhinovirus 16, DWV - Deformed wing virus. Při genetických modifikacích je využito 

selekčních markerů (rezistence vůči antibiotikům: ampicilin nebo kanamycin), které jsou 

součástí vektoru a jsou běžně používané ve výzkumu. Při dodržení pravidel práce s GMO  

v režimu uzavřeného nakládání nehrozí únik těchto genů rezistence do životního prostředí. 

V případě havárie se nepředpokládá rozšíření genů rezistence do životního prostředí 

vzhledem k tomu, že se nevyskytují selekční podmínky (antibiotika) potřebné k udržení 

genů rezistence v populaci. Riziko nakládání s tímto GMO je hodnoceno v kategorii II 

vzhledem k potenciálnímu riziku, které představuje manipulace s virovými částicemi 

 v totožných prostorách. Virové částice jsou řazeny do druhé (BSL-2) kategorie rizika. 

Vzhledem ke vztahu k životnímu prostředí je manipulace s GMO bez rizika nebo  

s minimálním rizikem škodlivého působení na zdraví člověka a zvířat, životní prostředí 

nebo biologickou rozmanitost. Účinky na lidské zdraví vyplývající z genetické manipulace 

výše zmíněnými genetickými úpravami nebyly popsány a budou i nadále sledovány  

a monitorovány mimo jiné i studiem relevantní odborné zahraniční literatury. Posuzování 

rizikovosti GMO je tedy velmi obdobné celkovému posuzování biologických činitelů. 

 

7.10 Hluk 

Za hluk označujeme jakýkoliv škodlivý, rušivý nebo pro člověka nepříjemný zvuk.  

Z fyzikálního hlediska představuje zvuk mechanické vlnění pružného prostředí  

v kmitočtovém rozsahu normálního lidského sluchu od 20 Hz do 20 kHz. Zvuk se šíří od 

zdroje prostřednictvím vln přenášejících akustickou energii. Zvuk v pásmu kmitočtů od  

20 Hz do 40 Hz považujeme za nízkofrekvenční a od 8 do 16 kHz za vysokofrekvenční. 

Akustické kmitání o kmitočtu nižším než 20 Hz označujeme za infrazvuk a zvuk  

o kmitočtu nad 20 kHz za ultrazvuk. Hluk vzniká jako vedlejší produkt lidské činnosti při 

provozu jakéhokoliv stacionárního zařízení, nejčastěji sonikátorů. Ovlivňuje pracovníky 
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jak fyzicky, tak psychicky, v případě práce blízké těmto přístrojům může hluk způsobit 

emocionální nerovnováhu. Organizační opatření spočívá v přesunutí hlučnějších přístrojů 

do místností mimo laboratoře. Při práci se sonikátory mají zaměstnanci k dispozici ušní 

zátky [19][55].  

 

Při posuzování hluku se nejčastěji zabýváme hlukem, který se šíří vzduchem od zdroje. 

Subjektivně rozlišujeme hlasitost, výšku a barvu zvuku. Před nadměrným hlukem je třeba 

se chránit. Je totiž dobře známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku vede  

k trvalému poškození sluchu. Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, můžeme rozdělit hluk šesti 

kategorií: 

 hluk s tónovými složkami; 

 hluk s výrazně informačním charakterem (řeč); 

 vysokoenergetický impulsní hluk; 

 vysoce impulsní hluk; 

 proměnný hluk; 

 ustálený hluk [55]. 

 

Při hodnocení rizika hluku musíme přihlížet zejména k úrovni, typu a době trvání expozice 

a přípustným expozičním a hygienickým limitům. S hlukem se můžeme setkat díky 

přístroji u výzkumné skupiny Centra strukturní biologie, a to u Biomolekulární NMR 

spektroskopie odborných pracovníků. Přístroj udává proměnný hluk, jehož ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A LAeq,8h je 80 dB, není tedy překročen přípustný expoziční limit 

85 dB. Bylo navrženo přemístit přístroj do jiné místnosti, než je laboratoř pracovníků. 

 

Nutno hovořit i o ochraně před hlukem při vyšetření magnetickou rezonancí. Kvůli spínání 

proudů v gradientních cívkách pro účely zobrazování způsobují v průběhu MR vyšetření 

mechanické síly vznik hluku (hučení, klepání a jiné zvuky), u něhož hodnota akustického 

tlaku (LAeq,1h) vážená funkcí A může překročit 99 dB(A).  

Opatření proti snížení hluku: 

 dobrovolníkovi poskytnout ochranu sluchu, která sníží úroveň hluku pod  

99 dB (A); 
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 pracovníkům obsluhy a doprovázející osoby ve vyšetřovně během vyšetřování 

zajistit ochranu sluchu např. ucpávkami do uší tak, aby snižovaly úroveň hluku 

minimálně na 84 dB(A).  

 

7.11 Vibrace 

Vibracemi rozumíme mechanické kmitání a chvění pevných těles. Představují pohyb 

pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své rovnovážné 

polohy. V případě expozice vibracím se jedná o systémové účinky postihující celý 

organismus. Zaměstnavatel provádí hodnocení rizika vibrací na základě znalostí údajů  

o předpokládané míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. 

Přípustné expoziční limity vibrací, způsob nebo podmínky přenosu vibrací (celkové 

vibrace, vibrace přenášené na ruce, apod.), korekce na druh práce a povahu vibrací  

a nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na ruce stanoví NV č. 272/2011 Sb., 

v platném znění. Největší zdravotní riziko představují v současnosti vibrace přenášené na 

horní končetiny. CEITEC MU nemá na žádném pracovišti zdroj vibrací [18]. 

 

8 Vyhodnocení návrhu kategorizace prací 

Pracovníci spadající pod Centrum strukturní biologie spadají z hlediska faktory faktorů 

chemických látek, zrakové zátěže, biologické zátěže a hluku dle Přílohy č. 1  

vyhl.č. 432/2003 Sb., do skupiny 2 dle Obrázku 23, ostatní faktory zůstávají v kategorii 1. 

Jedná se o přehled všech výzkumných skupin tohoto centra. V největším podílu jsou 

zastoupeny chemické látky, na druhém místě biologická zátěž, následuje zraková zátěž při 

práci s mikroskopy a minimální zastoupení má podíl hluku při práci se sonikátory. 

Podrobný přehled jednotlivých faktorů uvádí Příloha č. 4 
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Obrázek 23 Přehled faktorů dle Vyhl. č. 432/2003 Sb. v Centru strukturní biologie 

 

Do druhé kategorie můžeme z Centra neurověd přiřadit pracovníky výzkumné skupiny 

behaviorálních a sociálních neurověd z hlediska biologické zátěže, viz Tabulka 2. Žlutá 

barva znamená výstrahu pro kategorii dva, červená označuje třetí kategorii. 

 

Tabulka 2 Výsledek kategorizace prací spadajících do 2. kategorie v Centru neurověd 

Výzkumná skupina 

Výsle

dná 
kateg

orie 

Počet 
zaměstnan

ců 
Faktory 

ženy muži P CH H V NZ FZ ZT 
ZC

H 
PZ ZZ BZ PP TV 

Behaviorální a 

sociální neurovědy – 

odborný pracovník 
2 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

 

Výsledky kategorizace prací pracovníků spadajících do kategorie 2 je třeba uvést 

v Oznámení kategorie prací a pracovišť. Oznámení se předkládají podle vyhlášky  

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli. K předloženým návrhům Oznámení jsou zohledněny 

konkrétní podmínky výkonu práce u zaměstnavatele. Návrh zahrnuje: 
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 jména a kontakt na odpovědné osoby (ředitel, kontaktní osoba, poskytovatel 

pracovnělékařských služeb); 

 stručný popis pracoviště; 

 pracovní doba; 

 poskytovatel úklidových služeb; 

 návrh kategorizace – shrnutí v tabulkách; 

 přijatá opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; 

 jména a podpisy osob za organizaci. 

 

Návrh kategorizace prací a pracovišť je samostatný dokument obsahující stejnou osnovu 

jako v Oznámení. Navrhuje zařazení pracovníků spadajících do 3. kategorie. Centrum 

strukturní biologie disponuje výzkumnou skupinu Strukturní virologie, v níž zaměstnanci 

pracují s biologickými činiteli skupiny 2. Tímto biologická zátěž dosahuje 3. kategorie 

(Tabulka 3). V laboratořích se pěstují tkáňové kultury lidských buněk, tyto buňky jsou 

následně infikovány lidským virem. Virus se pročistí např. centrifugací, modifikuje FPLC 

a krystalizuje. Následně probíhá sběr dat.  

 

Pro velikost formulářů uvádějící podrobné informace o jednotlivých faktorech 

výzkumných skupin byl vybrán jeden typový ze Skupiny strukturní virologie a vložen do 

Přílohy č. 5. Tyto formuláře byly navrženy tak, aby za každou výzkumnou skupinu 

 a profesi z obou center byl zaslán jeden na příslušný odbor ochrany veřejného zdraví 

s návrhem zařazení do kategorií s tím, že kategorie 1 se pouze realizuje bez zasílání. 
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Tabulka 3 Výsledek kategorizace prací spadajících do třetí kategorie v Centru strukturní biologie 

Výzkumná skupina 

Výsled

ná 
katego

rie 

Počet 
zaměstnan

ců 
Faktory 

ženy muži P CH H V NZ FZ ZT 
ZC

H 
PZ ZZ BZ PP TV 

Strukturní virologie 

– odborný pracovník 3 0 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

Strukturní virologie 

– technička 

laboratoře 
3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

 

Z celého centra neurověd spadá do 3. kategorie práce pouze Výzkumná skupina aplikované 

neuropsychofarmakologie (viz Tabulka 4) z důvodu práce s krví a se zvířaty za použití 

HPLC, zařízení pro analýzu pohybu zvířat, centrifugy, třepaček, automatických  

a poloautomatický analyzátorů, a zařízení pro odběr vzorků zvířat. Legendu k tabulkám 1, 

2 a 3 uvádí Tabulka 5. 

 

Tabulka 4 Výsledek kategorizace prací spadajících do třetí kategorie v Centru neurověd 

Výzkumná skupina 

Výsled

ná 
katego

rie 

Počet 
zaměstnan

ců 
Faktory 

ženy muži P CH H V NZ FZ ZT 
ZC

H 
PZ ZZ BZ PP TV 

Experimentální a 

aplikovaná 

neuropsychofamakolo

gie – odborný 

pracovník 

3 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

  

Tabulka 5 Legenda k tabulkám 1, 2, 3 

P Prach CH Chemické látky ZT Zátěž teplem 

V Vibrace NZ Neionizující záření ZZ Zraková zátěž 

FZ Fyzická zátěž PP Pracovní poloha BZ Biologická zátěž 

ZCH Zátěž chladem PZ Psychická zátěž   

H Hluk TV Zvýšený tlak vzduchu   
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9 Další opatření ke snížení zdravotních rizik 

Máme-li zabezpečený Systém řízení a prevence rizik a hotovou kategorizaci prací, musíme 

tyto informace sdělit konkrétním zaměstnancům. Jako nejjednodušší cestu můžeme zvolit 

školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedené ústní formou tak, abychom mezi 

školitelem a školícím proběhla vzájemná interakce.  S dodržováním bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci souvisí i interní audit kontrolující mimo jiné provozní řády laboratoří, které 

mají být řádně označeny. Všechna tato další opatření zahrnují následující podkapitoly. 

 

9.1 Návrh způsobu, formy a obsahu školení BOZP 

Dle ZP je zaměstnavatel povinen zajistit školení o právních a ostatních předpisech  

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce  

a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém 

je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování [15]. 

 

Rozlišujeme školení: 

 vstupní; 

 periodické; 

 mimořádné; 

 při změně pracovního zařazení; 

 při změně druhu práce; 

 při zavedení nové technologie, změně výrobních nebo pracovních prostředků anebo 

pracovních postupů; 

 v případech, které mohou mít vliv na BOZP [35]. 

 

Povinnosti v BOZP zaměstnavateli vyplývají ze tří základních zdrojů – legislativy, 

vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci a z kategorizace prací. Je tedy logické, že 

zákoník práce požaduje, aby byli zaměstnanci seznámeni (proškoleni) s požadavky ze 

všech tří zdrojů. Pod pojmem školení BOZP nelze chápat provádění školení přímo 

z obsahu právních předpisů, vždy záleží na formulaci (někdy je ale přesná definice nutná). 
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Musíme brát ohled na konkrétní společnost a její vnitřní i vnější podmínky. Školení nesmí 

být jen suchým citováním právních předpisů, ale především výkladem jejich uplatňování 

v praxi. Školení nemá být pouhou přednáškou školícího, má být vhodně proloženo 

využitím video a audio prostředků (prezentace, krátká videa, obrázky, apod.). Nesmí být 

chápáno jako výuka bezpečné práce a bezpečného chování při jejím výkonu, ale pouze 

jako instruktáž o soudobých požadavcích právních předpisů a o požadavcích, které 

vyplývají z opatření, jež byla stanovena na základě vyhledávání a vyhodnocování rizik při 

práci a na základě kategorizace prací [15]. 

 

Na školení zaměstnanců – cizích státních příslušníků se plně vztahují všechny zásady pro 

jednotlivé druhy školení. Plnění těchto povinností předpokládá skutečnost, že zaměstnanci 

obsahu školení porozuměli a že jsou i jazykově vybaveni absolvovat ověřování nabytých 

znalostí a vědomostí. Zákoník práce ani žádný jiný právní předpis nestanoví, že 

zaměstnavatel musí zaměstnance školit o BOZP za přítomnosti tlumočníka, natož aby 

stanoveny nějaké zvláštní požadavky na takového tlumočníka. Zákon pouze stanoví, že 

zaměstnanec musí být řádně seznámen s právními i ostatními předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a s opatřeními 

zaměstnavatele v této oblasti. Náležité seznámení vyžaduje, aby zaměstnanec předpisům 

porozuměl a tyto pochopil. Se zaměstnancem se musí umět dorozumět jeho zaměstnavatel, 

a hlavně jeho vedoucí. Ten, pokud má kromě znalosti příslušného jazyka i nezbytné 

znalosti týkající se zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP (u vedoucího 

prokázané např. absolvování školení BOZP pro vedoucí zaměstnance) je může nejen 

seznámit s příslušnými předpisy, ale průběžně s nimi probírat v jejich jazyce všechna 

opatření, která vyplynou z každodenní praxe k zajištění BOZP. Pokud je vedoucím cizinec 

a nedorozumí se česky, musí mít zaměstnavatel někoho, např. tlumočníka, kdo se 

dorozumí s tímto vedoucím a bude mu zadávat pokyny tak, aby byly srozumitelné, a aby 

dotyčný nemohl prohlásit, že jim neporozuměl [4]. 

 

Problematika školení zaměstnanců cizích státních příslušníků se řadí mezi aktuální 

vzhledem k častému multikulturnímu prostředí. Nejinak tomu je ve Středoevropském 

technologickém institutu. Především se dbá o srozumitelnost výkladu a nastavení nejen 

školení tak, aby se cizinci cítili na pracovišti dobře. CEITEC MU disponuje dvěma 
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úředními jazyky – češtinou a angličtinou na stejné úrovni. Cizí státní příslušníci uzavírají 

smlouvy už v anglickém jazyce a jejich samozřejmým předpokladem pro práci je tento 

jazyk ovládat.  Školení cizinců probíhá v anglickém jazyce za pomoci soudního 

tlumočníka a je vedeno tak, aby mu každý pracovník porozuměl. Stejně jako veškerá 

dokumentace ke školení je v anglickém jazyce. Účelem tohoto pracoviště je bourat 

pomyslné jazykové bariéry a naopak obohatit společnost o rozmanitost různých kultur. 

Problém může nastat, jakmile ani cizí státní příslušník neporozumí anglickému jazyku 

v takové míře, aby pochopil školení z BOZP. Na cizojazyčná školení musí být kladen 

velký důraz, komunikovat s pracovníky a udržovat oční kontakt tak, aby školitel dokázal 

zachytit nejasnosti v porozumění výkladu. 

 

Vstupní školení absolvují povinně všichni nově přijetí zaměstnanci na začátku pracovního 

poměru, studenti Ph.D. a všichni zaměstnanci, kteří z různých důvodů měli přestávku 

v zaměstnání, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců (mateřská dovolená, dlouhodobá 

nemoc apod.). Úvodní vstupní školení provádí referent BOZP a PO, poté je školený předán 

vedoucímu pracoviště, ve kterém probíhá další školení na konkrétní potřeby pracoviště. 

Časový rozsah vstupního školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci úvodního školení 

činí 60 minut. Návrh osnovy obecného vstupního školení uvádí Příloha č. 6. 

 

Návrh osnovy školení by měl platit pro všechny zaměstnance od administrativních 

pracovníků po pracovníky v laboratořích a to z důvodu provázání jednotlivých pracovišť. 

Laboratoře jsou umístěny vedle kancelářských prostor a je velmi důležité, aby byl každý 

pracovník seznámen s celým pavilonem a zjistil, s jakými riziky se může setkat. Proto je 

součástí každého školení (ať už vstupního, nebo periodického) pochůzka pavilonem.  

Každé školení se uskutečňuje na pracovišti (v pavilonu), ve kterém bude mít konkrétní 

pracovník kmenové sídlo. Návrh periodického školení by měl stejný časový interval  

a stejnou náplň, jelikož jde ale o pracoviště zcela nová, za další dva roky, kdy bude 

periodické školení uskutečněno, je předpoklad změny legislativy, tedy i změny těchto 

osnov. Cizinci podstupují školení podle stejných přeložených osnov do anglického jazyka. 

Jedním ze zpětné vazby, zda bylo školení účinné, je pravidelné hodnocení rizik pomocí 

Auditu BOZP. 
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9.2 Návrh způsobu vedení interního auditu BOZP 

Interní audit je pravidelná prověrka, při níž se zjišťuje úroveň fungujícího systému 

v organizaci. Má se potvrdit, že nastavený a dokumentovaný systém BOZP je vyhovující  

a vhodně aplikován pro jednotlivá pracoviště. Cílem může být určení shody s požadavky 

právních a ostatních předpisů, zjištění, zda je systém správně zapsán, pojmenován  

a aplikován v interní dokumentaci BOZP. Interní audit zvyšuje efektivnost systému řízení 

BOZP a vede k jeho neustálému zlepšování [6]. 

 

Audity BOZP v plánovaných pravidelných, ale i nepravidelných intervalech vyhodnocují 

efektivitu BOZP. Je důležité, aby o výsledcích auditu bylo informováno vedení. Ideální je, 

aby audit prováděla externí osoba, která by zajistila objektivitu a nestrannost.  Ve 

Středoevropském technologickém institutu je prováděn audit pomocí jak interního 

referenta BOZP a PO, dále vedení institutu, veden bude manažerem krizového řízení 

Masarykovy univerzity. Většina auditů bývá prováděna pomocí vzorkování, výsledek 

auditu může velmi přesně odrážet skutečnou úroveň BOZP. Vzorkování může mít ale  

i odvrácenou stranu v případě, že zjištění z auditu plně neodráželo skutečný systém řízení 

BOZP. Důležitá jsou potom znalosti auditorů, auditor s hlubokými znalostmi může 

identifikovat větší množství zjištění [24]. 

 

 V CEITEC MU se ale skutečně prochází všechna pracoviště jednou ročně, pracoviště 

v univerzitním kampusu jednou za měsíc. Z každého pracoviště se provádí zápis do Deníku 

kontrol BOZP, z roční prověrky se provádí samostatný zápis a v Deníku kontrol je na něj 

pouze odkaz. Jedná-li se o roční audit, kromě osob uvedených v předchozím odstavci se 

auditu účastní i zástupci Masarykovy univerzity. Hlavní odpovědnost za provádění auditu 

má ředitel organizace, který audit zastřešuje, následující odpovědnosti a pravomoci při 

provádění interního auditu jsou uvedeny na Obrázku 24. 
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Obrázek 24 Odpovědnosti a pravomoci interního auditu 

 

9.2.1 Návrh interního ročního auditu z BOZP  

 

Nejdříve je třeba rozhodnout o časovém harmonogramu auditu.  Audit by se měl skládat 

z kontroly dokumentace, fyzické kontroly všech pracovišť, analýzy úrazovosti a celkového 

shrnutí stavu BOZP. Z důvodu rozmanitosti pracovišť bude interní audit rozdělen do 

všeobecné části zahrnující i kanceláře (viz Příloha č. 7) a auditu laboratoří (viz  

Příloha č. 8). K tomuto účelu byly v přílohách navrženy formuláře ke zjednodušení auditu. 

Interní audit se bude skládat z kontroly: 

 dokumentace, 

 lékařské péče, 

 elektrických zařízení, 

 pracovních úrazů, 

 bezpečnostního značení, 

 zhodnocení ergonomických faktorů, 

 stavu komunikací. 

Každý z výše uvedených bodů má jeden a více pod-bodů určující konkrétnost situace. Do 

formuláře vyplní auditor, zda byl požadavek splněn, kdo za něj zodpovídá (v případě 

nesplnění i termín odstranění závady) a v místě pro poznámku uvede skutečný stav. 
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Pro kontrolu konkrétních laboratoří bude použit další formulář (viz Příloha č. 9) obsahující 

podrobnější podmínky kontroly se zaměřením na danou situaci a pracovníky. Bude se 

přistupovat ke konkrétním věcem, zda byla provedena školení vedoucích zaměstnanců 

(vedoucích výzkumných skupin) a zda tito vedoucí proškolili své pracovníky. Bude 

provedena kontrola provozních řádů společně s kontrolou prokazatelného seznámení 

jednotlivých pracovníků s provozními řády. Nedílnou součástí auditu bude kontrola 

místních podmínek včetně sepsání jednotlivých nalezených neshod v laboratoři. Každá 

laboratoř bude mít tedy svůj formulář. Možná se nejedná o nejjednodušší možnost 

provedení auditu, ale pečlivost a plnění konkrétních požadavků právních a ostatních 

předpisů zajistí bezpečnější pracoviště. 

 

9.3 Návrh vybraných interních dokumentů BOZP a jejich aplikace 

Interní dokumenty BOZP slouží pro lepší orientací pracovníků, usnadňuje a specifikuje 

práci a stanovuje hranice bezpečnosti. Dokumentace by neměla být všeobecnou kuchařkou, 

nýbrž šitá na míru CEITEC MU a být s úpravami použitelná pro všechny organizace 

CEITEC s pomocí koordinace pracovníků BOZP. Interní dokumentace nesmí být 

v rozporu s právními předpisy, nesmí být vydány se zpětnou účinností. Každý tento 

vydávaný dokument prochází procesem posuzováním a schvalováním vedení dotýkajícího 

se pracoviště a ředitele CEITEC MU. Veškerá dokumentace je uchovávána na webových 

stránkách přístupných zaměstnancům a v papírové podobě u referenta BOZP, dále na 

příslušných pracovištích. Dokumenty jsou uchovávány minimálně po dobu trvání CEITEC 

MU. 

 

Politika a cíle BOZP jsou jednotné v rámci celé Masarykovy univerzity, na něj navazují 

další hlavní dokumenty, již dříve zmíněný Systém řízení a prevence rizik a Kategorizace 

prací řešená v této diplomové práci. Všeobecný přehled návrhu předpisů ukládá Obrázek 

25. Vnitřní předpisy byly rozděleny na obecné (platící pro všechny pracovníky na všech 

pracovištích CEITEC MU a pro pracovníky laboratoří. Tyto interní předpisy (organizační 

směrnice, směrnice) jsou navrženy k vedení ve stejném formátu a jejich příslušném 

číslování. Nenahrazují návody k použití nebo bezpečnostní listy. 
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Obrázek 25 Návrh interních dokumentů 

Se všemi těmito interními dokumenty jsou zaměstnanci seznámeni v rámci jak vstupního, 

tak i periodického školení. Interní dokumenty musí být věcné, termínované, srozumitelné  

a k dispozici. Mělo by se striktně dbát na to, aby dokumenty nezůstaly pouze na papíře, ale 
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aby jim každý z pracovníků porozuměl. Jedním z nejobsáhlejších a nejkonkrétnějších 

interních dokumentů je provozní řád, jehož náplň není vždy jednoznačná. 

9.3.1 Provozní řády laboratoří 

Provozní řád je soubor pravidel a činností, které jsou nezbytné pro provozován objektu. 

Popisuje souhrn určitých pravidel, která stanovují způsoby, jakými bychom se měli chovat 

k objektu a jak jej správně užívat. Tento souhrn a jeho hlavní obsah stanovuje osnova, 

která určuje několik základních aspektů, které by měl provozní řád obsahovat. Dále se 

obsah provozního řádu liší podle toho, zda se jedná o provozní řád objektu, zařízení či 

provozu. A vzhledem k tomu, že každý z těchto provozních řádů má svá specifika  

a celkově je tvorba provozního řádu multidisciplinární záležitostí, je důležité, aby osoba či 

osoby, které tyto řády tvoří, měli znalosti z oborů nejen technických, ale taky 

ekonomických, zároveň ale musí mít přístup k informacím k danému problému [10][53]. 

 

Nejen v případě Středoevropského technologického institutu se můžeme dostat do 

konfliktu několika provozních řádů. Každá laboratoř na CEITEC MU má svůj provozní 

řád. Je udělán tak, aby byl šit na míru dané laboratoře, nemůže se tedy stát, že se v něm 

objeví kapitola o ionizujícím záření, pokud v dané laboratoři není skutečně přítomno. Pro 

cizí státní příslušníky jsou tyto provozní řády přeloženy do anglického jazyka.  

 

Druhy laboratoří v CEITEC MU jsou známy svou různorodostí. V některých se mohou 

vyskytovat geneticky modifikované organismy i biologičtí činitelé skupiny 2. V praxi to 

znamená, že musí být vytvořen a schválen Provozní řád pro práci s geneticky 

modifikovanými organismy a Provozní řád pro práci s biologickými činiteli, jedná-li se o 

zdravotnické zařízení, musí být vytvořen a schválen i Provozní řád zdravotnického 

ambulantního zařízení. To jsou tři různé provozní řády dle tří různých legislativních 

požadavků. A aby toho nebylo málo, máme vytvořený čtvrtý provozní řád pro potřeby 

konkrétní laboratoře vytvořený podle interní směrnice. Jak se k tomuto problému postavit 

v praxi? Nutno podotknout, že každý provozní řád je závazný, musíme být s nimi 

prokazatelně srozuměni a nepovažovat je jen jako další dokument, který se uloží do skříně. 

Musíme se k nim postavit jako k rovnocenným partnerům – kolegům, kteří nám pomáhají 

pracovat bezpečně, dávají nám k tomu návod a ukazují nám, co dělat v případě nehody.  
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V současné době není způsob, jakým jednotlivé provozní řády sjednotit. Každý z výše 

uvedených provozních řádů schvaluje jiná instituce (Provozní řád pro práci s GMO 

Ministerstvo životního prostředí, Provozní řád pro práci s biologickými činiteli Krajská 

hygienická stanice - Oddělení hygieny práce, Provozní řád pro ambulantní zdravotnické 

zařízení – Oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DD), interní provozní řád podléhá 

řízené dokumentaci v rámci společnosti. Důležitá je především informovanost, aby každý 

pracovník věděl, s čím a jak má pracovat a aby byl se všemi provozními řády seznámen. 

 

Pro potřeby CEITEC MU byl vytvořen interní předpis, který udává návod, jakým 

způsobem vytvořit konkrétní provozní řád na každou laboratoř. V osnově se uvádí: 

 úvod; 

 definice, zajištění bezpečného provozu všeobecně; 

 zvláštní požadavky;  

 neionizující záření; 

 sterilizace, autoklávy, myčky; 

 odpad; 

 úklid; 

 zásobování vodou, likvidace odpadních vod; 

 osobní ochranné prostředky; 

 první pomoc při úrazech v laboratořích; 

 údržba a opravy; 

 kontroly a revize; 

 zodpovědnost. 

 

Účelem provozního řádu je upravit pracovní postupy pro používání zařízení a pravidla 

pohybu osob v laboratoři tak, aby se v co největší míře omezila možnost vzniku 

pracovních úrazů při práci na uvedeném pracovišti. Dále upozorňuje na konkrétní rizika 

možného ohrožení života a zdraví při práci na tomto zařízení a uvádí možnosti jejich 

snížení. Měl by být konkrétní, přímý a jednoznačný. 
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9.4 Návrh značení laboratoří s biologickým rizikem 

V Centru strukturní biologie a Centru neurověd se setkáme s mikrobiologickým 

laboratorním traktem. Mikrobiologická laboratoř se klasifikuje z technického zabezpečení 

dle čtyř úrovní (ÚTZ 1 až ÚTZ 4), přičemž ÚTZ 1 označuje nejnižší úroveň. Byl podán 

návrh na zařazení CEITEC MU do úrovně ÚTZ 1 a ÚTZ 2.   

 

Laboratoř s úrovní technického zabezpečení 1 ÚTZ 1 

Povrchy laboratorních stolů musí být nepropustné pro vodu, snadno čistitelné a odolné 

desinfekčním prostředkům, kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a dalším chemikáliím, 

jejichž použití se normálně předpokládá. Laboratoř musí být uspořádána tak, aby to 

usnadňovalo účinné čištění. Musí být k dispozici zařízení pro mytí rukou a výplach očí 

v případě nouze [39].  

 

Laboratoř s úrovní technického zabezpečení 2 ÚTZ 2 

Zóny biologického nebezpečí musí být jasným a trvalým způsobem vyznačeny zevně na 

dveřích laboratoře. Musí být k dispozici pozorovací okno nebo jiné alternativní zařízení. 

Povrchy laboratorních stolů musí být snadno čistitelné a přístupné pro údržbu. Musí být 

nepropustné pro vodu čistitelné a odolné desinfekčním prostředkům, kyselinám, zásadám, 

rozpouštědlům a dalším chemikáliím, jejichž použití se normálně předpokládá. Laboratoř 

musí být vybavena umyvadlem s vodovodní baterií. Musí být k dispozici zařízení pro 

výplach očí v případě nouze. Pro laboratoř s úrovní technického zabezpečení 2 spadají 

práce s biologickými činiteli kategorie 2 dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění [39]. 

 

Alfou i omegou seznamování zaměstnanců s konkrétní laboratoří je vypracovaný Provozní 

řád tak, aby byl šitý na míru dané laboratoře. Pro práci s geneticky modifikovanými 

organismy jsou náležitosti provozního řádu jasně stanoveny v Příloze č. 4 k zákonu  

č. 78/2004 Sb. Provozní řády pro laboratoře pracující s biologickými činiteli skupiny 2 

musí být schválen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.   

 

Může-li na pracovištích při práci dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen 

umístit bezpečnostní značky, které poskytují informace týkající se BOZP. Bezpečnost  
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a ochrana zdraví při práci je provázána všemi odvětvími a celou organizací. V některých 

situacích je vhodné zavést tzv. složené značky, tj. dvě nebo více bezpečnostních značek a 

souvisejících doplňkových značek na nosné tabuli. Tyto složené značky musí odpovídat 

závažnosti bezpečnostních sdělení. Důležité je zachování barevnosti bezpečnostních 

značek tak, aby mohly co nejrychleji upozornit na situace ovlivňující lidské zdraví a zajistit 

rychlé pochopení, co značení sděluje. Značení dveří laboratoří s úrovní biologického rizika 

vidíme na Obrázku č. 26. Nahoře vidíme žlutou barvu, značku výstrahy s biologickým 

rizikem. Uprostřed si můžeme všimnout značky příkazu k používání ochranných 

pracovních pomůcek. Spodní část pak tvoří značka zákazu vstupu nepovolaným osobám  

[31][43][49].   

 

 

 

 

Obrázek 26 Návrh značení dveří laboratoří 
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Zhodnocení 

Diplomová práce se zabývá především hodnocením zdravotní stránky práce a pracovišť, 

skládá ze dvou částí, části teoretické, která navazuje a inspiruje část praktickou. Od 

úplného stanovení nebezpečí a zdravotních rizik přes kategorizaci prací se postupovalo 

dále, až se našly anomálie, které nejsou v podmínkách pro Českou republiku typické. Dále 

jsem narazila na problematiku, která se sice dlouhodobě řeší (školení cizinců z oblasti 

BOZP), ale oficiální výstup zatím nebyl uskutečněn.  

 

Alfou i omegou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vyhledávání, posuzování  

a hodnocení rizik. Tento systém není jednotný a zákoník práce nás k této povinnosti pouze 

vede. Rizika byla rozdělena na fyzikální, chemická a biologická s jednotlivými 

subsystémy. Výstupem byl Systém řízení a prevence rizik v podobě tabulky, byl by 

dostupný jak v papírové podobě, tak pro zaměstnance na webových stránkách.  

 

Po podrobném seznámení se s pracovištěm a s tím souvisejícím vyhledáváním, 

posuzováním a analyzováním rizik se postupovalo k samotné kategorizaci prací. Posuzoval 

se každý faktor dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zvlášť. Fyzická zátěž, pracovní poloha, 

psychická zátěž, vibrace, zátěž teplem a chladem, neionizující záření spadají v obou 

centrech do kategorie 1. Zhodnocení neionizujícího záření bylo popsáno podrobněji 

z důvodu práce s magnetickými rezonancemi. Byly navrženy bezpečnostní zóny pro oblast 

s řízeným přístupem kolem MR. Práce s biologickými činiteli je v CEITEC MU velmi 

rozmanitá. Chemické faktory, hluk a zraková zátěž se již vyskytly i ve druhých 

kategoriích. Velmi nápadité bylo hodnocení práce s biologickými činiteli. Především 

v Centru strukturní biologie se setkáváme s bakteriemi a viry. Ačkoliv nejsou všechny tyto 

biologické činitele uvedeny v příloze č. 7 NV č. 361/2007 Sb., ze zkušeností ze zahraničí  

a s pomocí konzultace s odborníky v oblasti mikroorganismů byly určeny ve Skupině 

strukturní virologie biologické činitele skupiny 2. Před započetím práce s nimi bylo 

vydáno Hlášení o prvním použití biologických činitelů skupiny 2 příslušné KHS  

(s kladným výsledkem), tím jsme si ověřili, že náš hodnotící úsudek byl správný. 

Pracovníci byli zařazeni do kategorie třetí z hlediska biologických činitelů, byly jim určeny 

lékařské prohlídky a očkování a je o nich veden aktualizovaný seznam. Zvláštní 
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podskupinou biologických činitelů jsou geneticky modifikované organismy. Jejich 

hodnocení již nepřísluší Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje, nýbrž spadá pod 

Ministerstvo životního prostředí. Pro hodnocení kategorie rizika je stanoven odborný 

poradce s potřebným vzděláním a praxí v rámci Masarykovy univerzity. V našem případě 

se jedná o tzv. uzavřené nakládání s GMO kategorie I a kategorie II. Hodnocení je 

prováděno obdobně jako při klasickém postupu s biologickými činiteli, berou se ale 

v potaz odchylky s ohledem na GMO.  

 

Mezi další opatření ke snížení zdravotních rizik zahrnujeme i návrh způsobu, formy a 

obsahu školení BOZP. Diplomová práce se zaměřuje na školení všech pracovníků, tedy 

 i cizích státních příslušníků. Byl navržen způsob školení s pomocí soudního tlumočníka 

v anglickém jazyce. Jelikož je oficiální úřední jazyk pro Středoevropský technologický 

institut nejen jazyk český, ale i anglický, předpokládá se, že pracovníci školení 

v anglickém jazyce porozumí. Mají možnost dotazů přímo jak v průběhu školení, tak 

mohou kontaktovat referenta BOZP a PO 24 hodin denně. Snahou je, aby školení 

porozuměli všichni bez ohledu na státní příslušnost a kulturu. Osnovy školení jsou 

zahrnuty v příloze. 

 

Dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci můžeme kontrolovat při 

pravidelném interním auditu. Byl navržen roční interní audit tak, aby byla fyzicky projita 

všechna pracoviště CEITEC MU. Každá laboratoř obdrží vlastní formulář s požadavky  

a za každou laboratoř bude určena odpovědná osoba. V případě kancelářských prostor se 

bude postupovat podle konkrétního pracovního místa a společné prostory budou řešeny 

individuálně. 

 

K aplikaci požadavků BOZP slouží i interní dokumentace. Byly navrženy interní předpisy 

skládající se z obecné části a specifikované přímo pro pracovníky laboratoří. V průběhu 

vypracování diplomové práce jsem narazila na problematiku několika provozních řádů pro 

jednu laboratoř dle konkrétních legislativních požadavků. Jeden provozní řád musí být pro 

práci s geneticky modifikovanými organismy, jiný pro práci s biologickými činiteli 

skupiny 2, jiný má požadavek dle interních předpisů. Zde neplatí méně je někdy více, 

zaměstnanci musí být seznámeni s každým tímto provozním řádem tak, aby jim 
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porozuměli. Poslední kapitola se zabývá návrhem značení laboratoří tak, aby byla 

srozumitelná, jednoznačná a udržitelná. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala aplikací pravidel BOZP pro Centrum strukturní 

biologie a Centrum neurověd spadající pod Středoevropský technologický institut 

Masarykovy univerzity (CEITEC MU). Cílem bylo zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci se zaměřením na zdravotní rizika zaměstnanců tak, abych co nejméně zasahovala do 

výzkumu, přitom jim ale poskytovala v této oblasti maximální péči. 

 

Nejdříve jsem vyhledávala, analyzovala a vyhodnocovala možná nebezpečí a s nimi 

související zdravotní rizika. Výstupem byl přehledný návrh Systému řízení a prevence 

rizik. Na něj navazuje kategorizace prací a pracovišť, jež byla hlavním cílem této 

diplomové práce. Se spojením legislativních požadavků a návštěvou každé výzkumné 

skupiny s jejími pracovišti byly popsány a zhodnoceny jednotlivé rizikové faktory, délka 

expozic a povaha prací. Největší výzvou bylo zařazení biologických činitelů. Dle Přílohy 7 

NV č. 361/2007 Sb., v platném znění nám některé biologické činitele nespadaly do žádné 

kategorie, byť jsem usoudila ze zkušeností ze zahraničí, že by se mohlo jednat o biologické 

činitele skupiny 2. Pro ověření této teorie bylo podáno Hlášení o prvním použití 

biologických činitelů skupiny 2 na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje 

s odůvodněním zařazení, jehož výsledkem bylo kladné rozhodnutí. Dalším zajímavým 

faktorem spadajícím pod biologické činitele byly geneticky modifikované organismy, 

konkrétně uzavřené nakládání s GMO 1. a 2. kategorie. Požadavky na práci s GMO jsou 

velmi specifické a bylo nutné je skloubit s veškerou prací a péčí o BOZP. Diferenciální 

požadavky jsou dány rozdílnými institucemi, zatímco biologické činitele patří pod 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (v našem případě KHS JmK), GMO je pod 

hlavičkou Ministerstva životního prostředí. Tato specifika se týkala především výzkumné 

skupiny Strukturní virologie Centra strukturní biologie. 

 

V Centru neurověd jsem se zaměřila na problematiku elektromagnetického pole 

magnetických rezonancí o síle 3 T. Po prostudování dostupné odborné literatury a návodů 

jsem došla k závěru, že při dodržení bezpečnostních zásad pracovníci nepřesáhnou první 

kategorii z hlediska neionizujícího záření, a to i přes neobvyklou sílu elektromagnetického 
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pole. Pro ochranu pracovníků i zkoumaných subjektů byla určena oblast s řízeným 

přístupem skládající se ze čtyř bezpečnostních zón. 

 

Významným aspektem každé kategorizace prací je hodnocení psychické zátěže. Vědecké 

prostředí je atypické svou neustálou proměnlivostí. V  kombinaci s multikulturním 

soužitím, časovým i finančním stresem může dojít ke zvýšené psychické zátěži 

pracovníků. Navržena byla psychologická poradna vedená odborníky společně 

s programem „Zdravé pracoviště“. 

 

Po zhodnocení všech faktorů spadajících do kategorizace prací jsem vytvořila souhrnné 

tabulky a k nim jednotlivé shrnující formuláře všech činností všech pracovníků, včetně 

opatření, jakými jsou OOPP a stanovení lékařských prohlídek. Do 3. kategorie spadá 

Skupina strukturní virologie (odborní pracovníci a technička) a Skupina experimentální 

a aplikovaná neuropsychofamakologie (odborní pracovníci), obě z důvodu biologických 

činitelů. Další zajímavý faktor, na který jsem poukázala, byly chemické látky, konkrétně 

práce s akrylamidem a ethidium bromidem, ačkoliv je můžeme zařadit do kategorie 2.  

 

Významným bodem byla i další opatření ke snížení zdravotních rizik. Soustředila jsem se 

na školení zaměstnanců a vytvořila Osnovy ke vstupnímu školení z BOZP. Zároveň jsem 

se zabývala problematikou školení cizích státních příslušníků a jeho nastavení tak, aby 

každý školení porozuměl, měl možnost se zeptat a netrpěl jazykovou, ani kulturní bariérou. 

 

Do práce jsem zahrnula problematiku interní dokumentace z oblasti BOZP, především její 

aplikaci a porozumění. Narazila jsem na problematiku několika rozdílných provozních 

řádů do jednotlivých laboratoří (z požadavků KHS, MŽP, interních). Navrhla jsem 

univerzální osnovu provozního řádu tak, aby byl srozumitelný, jednoznačný a všem 

dostupný. 

 

Tento materiál je možno rozšířit o další výzkumná centra spadající nejen pod 

Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity, ale také pro celý CEITEC 

čítající několik univerzit s několika tisíci pracovníky. 
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Příloha č. 1 Biologická rizika 

 

Nebezpečí Kdo a čím je ohrožen Opatření ke snížení nebezpečí 

Únik biologických 

činitelů skupiny 2 a 3 

Zaměstnanci manipulující 

s biologickými činiteli 

 Použití flow-boxů 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 Zákaz vynášení biologických činitelů 

 Laboratoře označit tabulkami „Biohazard“ 

Infekční materiál  

Infekce a alergie při 

manipulaci 

s mikroorganismy a 

buněčnými kulturami, 

např. lidskými tkáněmi. 

Náhodná rozlití a 

poranění způsobena 

injekční jehlou. 

 

Zaměstnanci manipulující 

s infekčním materiálem 

V laboratoři s infekčními materiály zaměstnávat jen pracovníky s příslušnou 

kvalifikací a poučením o biologických a jiných nebezpečích.  

Co je infekční materiál určí vedoucí pracoviště, s materiálem podezřelým 

zacházet jako s materiálem infekčním. Prostředky a potřeby používané při 

práci s infekčními materiály včetně místností označit "INFEKCE". 

 

Práce s infekčním materiálem provádět jen v k tomu vyhrazených a 

označených prostorách a boxech. 

Nepovolaným osobám vyloučit vstup do označených prostor, kde se pracuje 

s infekčním materiálem. 

  

S infekčním materiálem manipulovat na vyhrazeném místě za použití 

přidělených OOPP. 

  

Použitý a nepotřebný infekční materiál přímo desinfikovat nebo jej k 

desinfekci bezpečně odnášet. 

Mikrobiologické bezpečnostní skříně. 

Odpovídající osobní ochranná a hygienická opatření. 
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Příloha č. 2  Přehled R vět 

 

název R - věty H - věty 

acetic acid R10, R35 H224, H314 

acetone R11, R36, R66, R67 H225, H319, H336, EUH066 

acetonitril R11, R20/21/22, R36 H225, H302, H312, H319,H332 

acidum hydrochloricum R34, R37 H314 H335 

akrylamid R45, R46, R20/21, R25, R36/38, R43, 

R48/23/24/25, R62 

H301, H312, H315, H317,H319, H332, H340, H35

0,H361, H372 

ammonium persulfate R8, R22, R36/37/38,R42/43  

amonium peroxydisulfate R8, R22, R36/37/38, R42/43  

azid sodný R28, R32, R50/53 H300 H400 H410 

benzoic acid R37, R41  

cadmium acetate R20/21/22  

calcium chloride R36  

citric acid anhydrous R34, R36/37/38, R41 P305+351+338 

cobalt nitrate R49, R60, R42/43, R68,R50/53  

colchycine R46 R28 H340 H300 

copper sulfate pentahydrate R22, R36/38, R50/53  

http://en.wikipedia.org/wiki/R11:_Highly_flammable
http://en.wikipedia.org/wiki/R20/21/22:_Harmful_by_inhalation,_in_contact_with_skin_and_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36:_Irritating_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R45:_May_cause_cancer
http://en.wikipedia.org/wiki/R46:_May_cause_heritable_genetic_damage
http://en.wikipedia.org/wiki/R20/21:_Harmful_by_inhalation_and_in_contact_with_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R25:_Toxic_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/38:_Irritating_to_eyes_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R43:_May_cause_sensitisation_by_skin_contact
http://en.wikipedia.org/wiki/R48/23/24/25:_Toxic:_danger_of_serious_damage_to_health_by_prolonged_exposure_through_inhalation,_in_contact_with_skin_and_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R62:_Possible_risk_of_impaired_fertility
http://en.wikipedia.org/wiki/R8:_Contact_with_combustible_material_may_cause_fire
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/37/38:_Irritating_to_eyes,_respiratory_system_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R42/43:_May_cause_sensitization_by_inhalation_and_skin_contact
http://en.wikipedia.org/wiki/R37:_Irritating_to_respiratory_system
http://en.wikipedia.org/wiki/R41:_Risk_of_serious_damage_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R20/21/22:_Harmful_by_inhalation,_in_contact_with_skin_and_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36:_Irritating_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R34:_Causes_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/37/38:_Irritating_to_eyes,_respiratory_system_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R41:_Risk_of_serious_damage_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R49:_May_cause_cancer_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R60:_May_impair_fertility
http://en.wikipedia.org/wiki/R42/43:_May_cause_sensitization_by_inhalation_and_skin_contact
http://en.wikipedia.org/wiki/R68:_Possible_risk_of_irreversible_effects
http://en.wikipedia.org/wiki/R50/53:_Very_toxic_to_aquatic_organisms,_may_cause_long-term_adverse_effects_in_the_aquatic_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/38:_Irritating_to_eyes_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R50/53:_Very_toxic_to_aquatic_organisms,_may_cause_long-term_adverse_effects_in_the_aquatic_environment
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dimethyl sulfoxide R36/37/38  

EDTA R36 H319 

ethanol R11 H225 

ethidium bromide R25 R36/37/38 R46  

ethylenediamine R10, R21/22, R34, R42/43 H226, H302, H312, H314,H317, H334 

ethylenediaminetetraacetic acid ferric 

sodium salt 

36/37/38  

fluoroindole R36/37/38  

formaldehyde R23/24/25 R34 R40R43 H351 H331 H311 H301H314 H317 

hydrogen peroxide R5 R8 R20/22 R35 H271 H332 H302 H314 

hydrochlorid acid R34, R37 H314 H335 

chloral hydrate R22 R36 R37 R38  

chlorid amonný R22, R36 H302, H319 

chlorid lithný R22, R36/38 H302, H315, H319, H335 

chloroform R22 R38 R40R48/20/22 H351 H302 H373 H315 

imidazole R20 R22 R34 R41  

isoamylalcohol R10 R20 R37 R66 H226 H332 H335 

isopentyl alcohol 10-20-37-66  

isopropanol R11 R36 R67 H225 H319 H336 

http://en.wikipedia.org/wiki/R36/37/38:_Irritating_to_eyes,_respiratory_system_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R10:_Flammable
http://en.wikipedia.org/wiki/R21/22:_Harmful_in_contact_with_skin_and_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R34:_Causes_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R42/43:_May_cause_sensitization_by_inhalation_and_skin_contact
http://www.chemicalbook.com/RiskAndSafety.htm#Risk
http://www.chemicalbook.com/RiskAndSafety.htm#Risk
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36:_Irritating_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R37:_Irritating_to_respiratory_system
http://en.wikipedia.org/wiki/R38:_Irritating_to_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R20:_Harmful_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R34:_Causes_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R41:_Risk_of_serious_damage_to_eyes
http://www.chemicalbook.com/RiskAndSafety.htm#Risk
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lead sulfide R61, R20/22, R33,R62, R50/53  

lithium chloride R22, R36/37/38 H302, H315, H319, H335[3 

magnesium chloride R36, R37, R38  

maleic acid R22 R36/37/38  

methanol R11 R23/24/25R39/23/24/25 H225 H331 H311 H301H370 

niacin R36/37/38  

nitric acid R8 R35  

periodic acid R23 R24 R25 R34 R41  

phenol R23/R24/R25-R34-R48/R20/R21/R22-R68 H301, H311, H314, H331,H341, H373 

potassium fericyanide R20, R21, R22, R32  

potassium ferocyanide R32, R52, R53  

potassium hydroxide R22, R35 H302 H314 

potassium sulfate R22  

p-phenylenediamine R23 R24 R25 R36 R37 R38R40 R42 R43  

salicylic acid R22, R38, R41, R61 H302, H318 

silver nitrate R8, R34, R50/53 H272, H314, H410 

sodium floride R25, R32, R36/38  

sodium hydroxide R35  

sodium perchlorate R9, R22  

http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/37/38:_Irritating_to_eyes,_respiratory_system_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R36:_Irritating_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R37:_Irritating_to_respiratory_system
http://en.wikipedia.org/wiki/R38:_Irritating_to_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/37/38:_Irritating_to_eyes,_respiratory_system_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/37/38:_Irritating_to_eyes,_respiratory_system_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R8:_Contact_with_combustible_material_may_cause_fire
http://en.wikipedia.org/wiki/R35:_Causes_severe_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R23:_Toxic_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R24:_Toxic_in_contact_with_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R25:_Toxic_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R34:_Causes_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R41:_Risk_of_serious_damage_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R23:_Toxic_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R24:_Toxic_in_contact_with_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R25:_Toxic_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R34:_Causes_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R48:_Danger_of_serious_damage_to_health_by_prolonged_exposure
http://en.wikipedia.org/wiki/R20:_Harmful_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R21:_Harmful_in_contact_with_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R68:_Possible_risk_of_irreversible_effects
http://en.wikipedia.org/wiki/R20:_Harmful_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R21:_Harmful_in_contact_with_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R32:_Contact_with_acids_liberates_very_toxic_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/R32:_Contact_with_acids_liberates_very_toxic_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/R52:_Harmful_to_aquatic_organisms
http://en.wikipedia.org/wiki/R53:_May_cause_long-term_adverse_effects_in_the_aquatic_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R23:_Toxic_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R24:_Toxic_in_contact_with_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R25:_Toxic_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R36:_Irritating_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R37:_Irritating_to_respiratory_system
http://en.wikipedia.org/wiki/R38:_Irritating_to_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R38:_Irritating_to_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R42:_May_cause_sensitisation_by_inhalation
http://en.wikipedia.org/wiki/R43:_May_cause_sensitisation_by_skin_contact
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R38:_Irritating_to_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R41:_Risk_of_serious_damage_to_eyes
http://en.wikipedia.org/wiki/R61:_May_cause_harm_to_the_unborn_child
http://en.wikipedia.org/wiki/R8:_Contact_with_combustible_material_may_cause_fire
http://en.wikipedia.org/wiki/R34:_Causes_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R50/53:_Very_toxic_to_aquatic_organisms,_may_cause_long-term_adverse_effects_in_the_aquatic_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/R25:_Toxic_if_swallowed
http://en.wikipedia.org/wiki/R32:_Contact_with_acids_liberates_very_toxic_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/R36/38:_Irritating_to_eyes_and_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R35:_Causes_severe_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R9:_Explosive_when_mixed_with_combustible_material
http://en.wikipedia.org/wiki/R22:_Harmful_if_swallowed
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trichloracetic acid R35, R50/53  

Trimethoxysilyl Propyl Diethylenetriamine R14; R34; R43  

xylene R10, R20/21, R38  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/R35:_Causes_severe_burns
http://en.wikipedia.org/wiki/R50/53:_Very_toxic_to_aquatic_organisms,_may_cause_long-term_adverse_effects_in_the_aquatic_environment
http://en.wikipedia.org/wiki/R10:_Flammable
http://en.wikipedia.org/wiki/R20/21:_Harmful_by_inhalation_and_in_contact_with_skin
http://en.wikipedia.org/wiki/R38:_Irritating_to_skin
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Příloha č. 3 Srovnávací tabulka GMO pro Výzkumnou skupinu 

strukturní biologie 

 

Tabulka 6 Srovnávací tabulka pro Výzkumnou skupinu strukturní virologie 

 Požadavky pro 

kategorii II 
Skutečnost 

 Uzavřený prostor   

1 Oddělení uvnitř budovy nebo 

umístění ve zvláštní budově 

oddělení uvnitř budov splněno, oddělení uvnitř 

budovy uzamykatelnými 

dveřmi, vstup je možný 

pouze po odemknutí klíčem 

2 Utěsnění pro sterilizaci plynem  není požadováno není  

 Zařízení   

3 Snadno čistitelné povrchy 

odolávající vodě, kyselinám, 

alkáliím, rozpouštědlům; 

umožňující účinnou dezinfekci a 

dekontaminaci  

požadováno pro  

pracovní 

plochu, 

podlahu a stěny 

splněno ve všech 

laboratořích 

Povrchy stolů, podlah i stěn 

odolávají vodě, kyselinám, 

alkáliím i rozpouštědlům 

4 Vstup do pracovního prostoru 

přes hygienickou smyčku 

Požadováno jen, 

pokud tak vyplyne 

z hodnocení rizika 

nevyplývá z hodnocení 

rizika 

5 Snížený tlak vzhledem k tlaku v 

bezprostředním okolí 

není 

požadováno 

není, nevyplývá z hodnocení 

rizika 

6 Vstup a výstup vzduchu přes 

aerosolový filtr (HEPA) 

není požadováno není požadováno 

7 Sterilní box – samostatná 

místnost 

Požadováno jen, 

pokud tak vyplyne 

z hodnocení rizika 

ano, vstup přes laboratoř č. 

2S023a 

 

8 Tlakový parní sterilizátor požadován s tím, že se 

musí nacházet 

v budově a za splnění 

podmínky dodržování 

standarního 

Splněno, nachází se 

v umývárně 1S125, 

v budově A35, 4 druhy 

parních sterilizátorů: 

SYSTEC DE 200 (2x), 

SYSTEC DE 45, SYSTEC 
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operačního postupu DX 65 

 Pracovní režim   

9 Omezený přístup požadováno Přístup je povolen jen 

osobám proškoleným v práci 

s GMO. Technickému 

obslužnému personálu za 

přítomnosti proškolených 

osob. 

10  Značka „biologické nebezpečí“ 

na vstupu 

požadováno ano, umístěno na vstupních 

dveřích do laboratoře č. 

2S023a a 2S023b 

11 Zvláštní opatření pro omezení 

šíření aerosolu 

Požadováno 

minimalizování šíření 

Zajištěno používáním 

laboratorního příslušenství 

(práce ve sterilním boxu, 

dodržování pracovních 

postupů) 

12 Sprcha Požadováno v budově splněno, havarijní sprcha se 

nachází přímo v místnosti 

2S023b 

13 Ochranný oděv a ochranná obuv požadován vhodný 

pracovní oděv 

(konkrétní typ a 

frekvence výměny 

vyplynou z hodnocení 

rizika). Ochranná 

obuv požadována jen, 

pokud tak vyplyne 

z hodnocení rizika. 

splněno, na základě 

směrnice OOPP, 

(používán ochranný oděv, 

konkrétně pracovní bílé 

bavlněné pláště, určený 

pouze pro tyto prostory) 
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Ochranné rukavice 

požadováno jen, 

pokud tak vyplyne z 

hodnocení rizika 

Používají se při manipulaci 

s většími objemy 

bakteriálních kultur (k 

vyloučení plošné 

kontaminace rukou) 

 

15 Účinná kontrola a vyloučení 

přenašečů geneticky 

požadováno Zajištěno fyzikálními 
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modifikovaných organismů 

(např. hmyzu a hlodavců) 
 

 

barierami (dveře, těsnící 

okna).  

 Odpady   

16 

 

 

 

Inaktivace geneticky 

modifikovaných organismů 

v odtoku z umyvadel, výlevek, 

sprch a v dalších odpadních 

vodách 

požadováno  splněno 

(zajištěno standardním 

postupem při likvidaci 

tekutých odpadů; zbytky 

kultivačních médií a roztoků 

s GMO jsou 

shromažďovány v 

uzavřených nádobách a 

předávány k likvidaci 

specializované firmě, do 

odpadu se nevylévají) 

17 

 

 

 

 

Inaktivace geneticky 

modifikovaných organismů na 

použitém materiálu a pevných 

odpadech v souladu se 

zvláštními právními předpisy 

požadováno splněno 

(zajištěno standardním 

postupem; inaktivace skla a 

kovových nástrojů 

prováděna autoklávováním, 

plastikový odpad je 

shromažďován v 

samostatných odpadních 

nádobách a předáván k 

likvidaci specializované 

firmě)  

 Jiná opatření   

18 Laboratoř má své vlastní 

vybavení 

požadováno ano, 

každá laboratoř disponuje 

vlastním vybavením a je 

plně samostatná 

19 Je instalováno pozorovací okno 

nebo jiné zařízení, aby  

pracovníci v laboratoři byli vidět 

požadováno jen, 

pokud tak vyplyne z 

hodnocení rizika 

Ano, ve dveřích je umístěno 

velké pozorovací okno  

20 Odpočinková místnost 

mimo pracovní prostor 

Požadováno jen, 

pokud tak vyplyne 

z hodnocení rizika 

splněno, odpočinková 

místnost č. 2S056 a 1S084 
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Příloha č. 4 Zhodnocení kategorizace prací 

 

Tabulka 7 Zhodnocení kategorizace prací skupin v Centru strukturní biologie 

Výzkumná skupina 
Výsledná 

kategorie 

Počet 

zaměstnanců 
Faktory 

ženy muži P CH H V NZ FZ ZT ZCH PZ ZZ BZ PP TV 

CD spektroskopie nukleových kyselin 

a proteinů – odborný pracovník 2 6 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CryoEM – výzkumný pracovník 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Glykobiochemie – odborný pracovník 2 5 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Kontrola kvality RNA – odborný 

pracovník 2 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Kontrola kvality RNA - technik 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Kontrola kvality RNA - laborant 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Nanobiotechnologie – odborný 

pracovník 2 0 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Biomolekulární NMR spektroskopie – 

odborný pracovník 2 14 12 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Regulace nové exprese 

prostřednictvím RNA – odborný 

pracovník 
2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Regulace nové exprese 

prostřednictvím RNA – technik 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Strukturní biologie genové regulace – 

odborný pracovník 2 8 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Interakce biomolekul na površích – 

odborný pracovník 2 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Centrální laboratoř RTG difrakce a 

Bio-SAXS – odborný pracovník 2 8 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Národní centrum NMR Josefa 

Dadoka – odborný pracovník 2 0 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Centrální laboratoř interakce a 

krystalizace biomolekul – odborný 

pracovník 
2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Centrální laboratoř interakce a 

krystalizace biomolekul – technik 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Nanobiotechnologie – odborný 

pracovník 2 0 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
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Příloha č. 5 Návrh kategorizace prací 

 

Společnost, sídlo, 

adresa pracoviště: 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 

Kamenice 753/5,625 00 Brno 

Centrum strukturní biologie 

VS Strukturní virologie – odborný pracovník 

Kamenice 753/5, 625 00 Brno, pavilon A35 

NÁVRH 

kategorizace prací a pracovišť 

Předpis: 
Zákon č. 258/2000 Sb., § 37 

Vyhláška č. 432/2003 Sb. 

 

Profese (činnost): 
VÝZKUMNÁ SKUPINA STRUKTURNÍ VIROLOGIE – ODBORNÝ 

PRACOVNÍK 

Popis činnosti: 

Práce s biologickými činiteli 2. Skupiny dle NV č. 361/2007 Sb., (např. 

Lidský poliovirus, Lidský rhinovirus, Staphylococcus aureus,…) 

V laboratořích se pěstují tkáňové kultury lidských buněk, tyto buňky jsou 

následně infikovány lidským virem. Virus se pročistí např. centrifugací, 

modifikuje FPLC a krystalizuje. Následně probíhá sběr dat. 

 

Použité stroje a přístroje: FELC, analytická ultracentrifuga, krystalizační 

robot, mikroskopy, flowbox, nanotron 

Práce ve vytápěné budově s vlastním sociálním zázemím, kuchyňkou. 

 

Opatření: 

OOPP: plášť, latexové rukavice, ochranné brýle 

 

vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + diff., ALT, GGT, klíšťová 

encefalitida (IgG, IgM), FW  

 

periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + diff., ALT, GGT, klíšťová 

encefalitida (IgG, IgM), FW 

 

výstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + diff., ALT, GGT, klíšťová 

encefalitida (IgG, IgM), FW 

Počet zaměstnanců: 
ženy: 0 

Délka směny: 40 hod./týdně 
muži: 4 

Typ provozu: X jednosměnný 

Zhodnocení: 

Žádný z hodnocených faktorů neodpovídá kritériím kategorie 4 dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb. 

Biologické činitele – kategorie 3 
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Návrh kategorie, do které má být práce zařazena:  Kategorie 3 

 

Hodnocené faktory na základě časového snímku pracovního dne dle vyhlášky 

č. 432/2003 Sb. 

 

Faktor Kat. poznámka 

Prach 1 - 

Chemické látky 
2 

Práce např. s toxickými látkami, doba expozice maximálně 7 

minut denně, R-věty:  R23, R24, R25, R39 

Hluk 1 - 

Vibrace 1 - 

Neioniz. záření 1 - 

Fyzická zátěž 1 - 

Zátěž teplem 1 - 

Zátěž chladem 1 - 

Psychická zátěž 1 Práce s detaily 

Zraková zátěž 1 Práce s detaily 

Biologická zátěž 

3 

Vědomá práce s biologickými činiteli 2. skupiny 

Viry: Lidský poliovirus, Lidský rhinovirus, Viry coxsackie, 

Virus vaccinie  

Paraziti: Leishmania spp.  

Bakterie: Staphylococcus aureus  

mimo seznam Přílohy č. 7 NV č. 361/2007 Sb.: 

Enterovirus 71, Parechovirus 1, Saffold virus 3, Aichi virus 1, 

Ljungan virus, Deformed Wing virus, Slow bee paralysis virus, 

Black queen cell virus, Acute bee paralysis virus, Sacbrood virus 

Pracovní poloha 1 - 

Zvýšený tlak vzduchu  1 - 
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Příloha č. 6  Návrh osnovy vstupního školení z BOZP 

 

LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

§ 88, § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka; § 101, § 102 Předcházení ohrožení 

života a zdraví při práci; § 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy 

a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje; § 106 Práva a povinnosti 

zaměstnance; § 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci; § 250, § 251 Odpovědnost zaměstnance za škodu; § 265, § 266 Odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu; § 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a úrazech z povolání; § 

276 až  §280 Informování a projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové 

organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

§ 301 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního 

poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti 

některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti; § 380 definice pracovního úrazu 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizaci 

práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky, předcházení ohrožení života a zdraví, 

odborná způsobilost  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

ochrana zdraví při práci (kategorizace prací), chemické látky (nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami, odborná způsobilost), orgány ochrany veřejného zdraví 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli, v platném znění 

zařazování prací do kategorií (kategorie první, druhá, třetí, čtvrtá) 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, v platném znění 

druhy značek, umisťování značek, bezpečnostní barvy, signály 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, v platném znění 

 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v platném znění 

pracovní úraz, nemoc z povolání, bolest, ztížení společenského uplatnění, poškození zdraví, 

druhy dávek, hodnota bodu, posuzování poškození zdraví, seznam nemocí z povolání 

 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

pracovnělékařské služby, poskytovatelé pracovnělékařských služeb, povinnosti 

zaměstnavatele, povinnosti zaměstnanců, posuzování a uznávání nemocí z povolání 
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 Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,  

o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 

druzích posudkové péče), v platném znění  

vstupní prohlídky, periodické prohlídky, výstupní prohlídky, mimořádné prohlídky, následné 

prohlídky 

 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání, v platném znění  

druhy zakázaných prací, limity pro manipulaci s břemeny 

 Nařízení vlády č.  378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, ochranná zařízení, kontroly zařízení 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

definice, technická a organizační opatření, ochrana proti pádu, zajištění proti pádu 

technickou konstrukcí, používání žebříků 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění a zjišťování, hodnocení zdravotního 

rizika, podmínky ochrany zdraví při práci (mikroklimatické podmínky, ochranné nápoje, 

chemické faktory, prach, fyzická zátěž, pracovní poloha, ruční manipulace s břemeny, 

psychická zátěž, zraková zátěž, biologičtí činitelé bezpečnostní přestávky při práci 

s rizikovými faktory); hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

(mikroklimatické podmínky, osvětlení, prostory pracoviště, práce se zobrazovacími 

jednotkami, práce s biologickými činiteli, zásobování vodou, sanitární a pomocná zařízení, 

malování a úklid) 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

definice, požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky, dezinfekční prostředky, mycí a 

čistící prostředky, regenerační krémy a masti, hodnocení rizik pro výběr a použití osobních 

ochranných pracovních prostředků, druhy osobních ochranných pracovních prostředků 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

kvalifikace pracovníků ( §1, §2, §3), pouze z hlediska BOZP 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), v platném znění 

klasifikace, balení a označování (vlastnosti látek a směsí, skupiny nebezpečnosti, hodnocení 

nebezpečných vlastností látek a směsí), orgány státní správy, bezpečnostní list 

 Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 

chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí  

označování některých skupin nebezpečných směsí, názvy nebezpečných látek v nebezpečných 

směsích, směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní 

prostředí a jejich označení, výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností, 

R-věty (standardní věty označující specifickou 

rizikovost),     S-věty (standardní pokyny pro bezpečné zacházení) + klasifikace a označování 

nebezpečných látek a směsí (třídy nebezpečnosti, výstražné symboly GHS, signální slova),  

H-věty (standardní věty o nebezpečnosti), P-věty (pokyny pro bezpečné zacházení – 

prevence, reakce, skladování, odstraňování 
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 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, 

v platném znění 

 

DALŠÍ POŽADAVKY 

 

 Organizace zajištění první pomoci, umístění lékárniček, základy první pomoci při úrazu el. 

proudem 

 

 Seznámení s pavilonem 

 

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedenými bezpečnostními předpisy a že jsem 

problematice porozuměl(a) a moje znalosti z nich byly ověřeny ústním pohovorem. 

  

Datum školení                           Doba trvání školení 60 minut 

 

......................................................                                ........................................................... 

    jméno a příjmení zaměstnance          podpis 

  

......................................................                                ........................................................... 

         školení provedl - jméno           podpis 
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Příloha č. 7  Návrh plánu auditu 

 

Masarykova univerzita  

Středoevropský 

technologický institut 

Kamenice 753/5, 625 

00  Brno 

 

Plán auditu 2015 

pavilon: Plánovaný termín: 

Cíl auditu: 

Prověřit stávající systém BOZP na 

základě stanovených požadavků dle 

checklistu 

Vedoucí auditor: 

Manažer krizového řízení MU 

Auditor: 

Referent BOZP a PO CEITEC MU 

Prověřované procesy (činnosti) 

 Dokumentace 

 Lékařská péče 

 Elektrická zařízení 

 Pracovní úrazy 

 Bezpečnostní značení 

 Laboratoře 

 Zhodnocení ergonomických 

faktorů 

 Stav komunikací 

 Laboratoře 

 

za pavilon budou přítomni: 

Harmonogram auditu 

Datum čas místo (činnost) pověření pracovníci 
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Příloha č. 8 Formulář k provedení interního auditu 

 

Masarykova univerzita  

Středoevropský technologický institut 

pavilon: 

Interní audit BOZP 

Dne: 

Provedl: 

KONTROLOVÁNO SPLNĚNO 
ZODPOVÍDÁ / 

TERMÍN 
POZNÁMKA 

DOKUMENTACE    

vyhodnocení rizik    

kategorizace prací    

směrnice pro řízení BOZP    

směrnice pro poskytování OOPP    

vydávání OOPP oproti podpisu    

místní řád skladů    

Provozní bezpečnostní předpis pro obsluhu, 

manipulaci a skladování tlakových lahví na plyn 

   

Bezpečnost práce s kapalným dusíkem    

Deník kontrol BOZP    

Provozní bezpečnostní předpis pro používání 

elektrických spotřebičů 
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Závazné podmínky pro provádění činností 

externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany v CEITEC MU 

   

osnovy vstupního školení zaměstnanců v českém i 

anglickém jazyce 

   

osnovy periodického školení zaměstnanců 

v českém i anglickém jazyce 

   

doklady o školení – prezenční listiny    

 LÉKAŘSKÁ PÉČE    

Aktuálnost smlouvy s poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb 

   

Lékařské prohlídky (vstupní, periodické)    

Umístění a úplnost lékárniček    

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ    

revize elektrospotřebičů a elektrického ručního 

nářadí 

   

PRACOVNÍ ÚRAZY    

evidence pracovních úrazů    

vedení knihy úrazů    

řešení pracovních úrazů    

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ    
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bezpečnostní tabulky    

označení snížených profilů a rizikových míst    

únikové cesty a východy    

ZHODNOCENÍ ERGONOMICKÝCH 

FAKTORŮ 

   

umístění a vhodnost výpočetní techniky    

stav nábytku    

úrovně hluku    

výměna vzduchu    

STAV KOMUNIKACÍ    

podlahy    

schodiště    

chodníky    

příjezdové cesty    

úklid a údržba    

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY    

    

    

  



 

4 

  

Příloha č. 9 Formulář k provedení auditu v konkrétních laboratořích 

 

Masarykova univerzita  

Středoevropský technologický institut 

Laboratoř č.: 

Název laboratoře: 

Interní audit BOZP 

Dne: 

Provedl: 

 

KONTROLOVÁNO SPLNĚNO 
ZODPOVÍDÁ / 

TERMÍN 
POZNÁMKA 

DOKUMENTACE    

školení vedoucího zaměstnance    

školení vedoucím zaměstnancem    

provozní řád laboratoře     

prokazatelné seznámení pracovníků s provozním 

řádem 

   

LÉKAŘSKÁ PÉČE    

zajištění první pomoci    

umístění a aktuálnost lékárničky    

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ    

bezpečnostní tabulky    

únikové cesty a východy    

MÍSTNÍ PODMÍNKY    
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uskladnění chemických látek a směsí    

udržování pořádku    

stav používání OOPP    

kontrola stavu skladovacích regálů    

upevnění a označení tlakových lahví    

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY    

    

    

    

    

 

 


