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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

DIMITROVOVÁ, D., Bezpečnost v obrazech" - tvorba plakátů a filmů s bezpečnostní 

tématikou. Ostrava. 2015, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 

 

Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný stav informačních materiálů na 

pracovišti (jejich propagaci a vnímání), zjistit, zda pracovníci plakáty a filmy 

s bezpečnostní tématikou vnímají, a popřípadě najít způsob, jak tyto informační materiály 

na co nejdelší dobu, nejlépe trvale, vtisknout do podvědomí pracovníka. 
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SUMMARY: 

 

DIMITROVOVÁ,D., “Safety in Pictures” – Creation of Safety-Themed Posters and Films. 

Ostrava. 2015, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Bachelor thesis 

 

 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the current state of the information 

materials in the workplace (their propagation and perception), determine whether workers 

perceive posters and films with security theme and possibly find a way to get these 

information materials into the subconscious of a worker as long as possible, preferably 

permanently. 
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1 Úvod   

Může plakát, video či propagační materiál s bezpečnostní tématikou ovlivnit 

myšlení lidí ve vztahu k BOZP?  

Často vidíme jen to, co v danou chvíli vidět chceme. Kolem nás je spousta 

věcí, kterých si všimneme až poté, co se nás týkají. Na zahradě si necháme vybudovat 

pergolu. Záhy zjistíme, že v naší ulici má pergolu téměř deset zahrad. Předtím jsme je 

neviděli. Podobné to může být s plakátem na pracovišti. Pracovník kolem plakátu, který 

upozorňuje na nebezpečí, chodí denně po celý rok, ale začne mu věnovat pozornost až 

poté, co se ho vznik pracovního úrazu přímo týká, případně se týká jeho příbuzných, 

známých či kamarádů. 

Jak dosáhnout toho, aby pracovník vnímal informační materiály kolem sebe? 

A mají informační materiály (plakáty, videa, billboardy aj.) vliv na bezpečnost na 

pracovišti? 

Tímto tématem se zabývá následující bakalářské práce s cílem posoudit 

a vyhodnotit tyto propagační a školící materiály, používané v současné době v a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a pokusit se navrhnout plakát či vytvořit návrh na krátké video 

s bezpečnostní tématikou s cílem zaujmout a pokusit se přimět zaměstnance se nad touto 

problematikou alespoň zamyslet. 

Bakalářské práce je rozdělena do několika částí - první část práce je věnována 

evolučnímu vývoji plakátů všeobecně, zda je podstatné, jak člověk vnímá barvy a tvary, 

jak na něj mohou působit reálné fotografie, a zda je rozdíl ve vnímání žen a mužů. Zároveň 

jsou zhodnoceny informační materiály v ostatních státech světa. 

Další část je zaměřena na zhodnocení současného stavu propagace bezpečné 

práce a úrovně plakátů a filmů s bezpečnostní tématikou v objektech a.s. ArcelorMittal 

Ostrava, jejímž cílem je snaha o nulovou úrazovost zaměstnanců.  
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Třetí část práce je zaměřena na vyhodnocení dotazníku vyplněného samotnými 

zaměstnanci a.s. ArcelorMittal Ostrava. Dotazník by měl přiblížit, jak pracovníci vnímají 

plakáty a videa na svém pracovišti.  

Poslední část bakalářské práce je věnována konkrétním návrhům informačních 

materiálů a způsobu, jak jimi dostat do podvědomí pracovníka problematiku BOZP tak, 

aby si ji zaměstnanci zapamatovali a hlavně si sami uvědomili, že se jedná o jejich zdraví, 

či zdraví kolegů.   
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2 Právní předpisy 

 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními.  

V paragrafu 102 je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 

k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního 

předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.  

Právě informační materiály jsou formou opatření. 

Zákon 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  

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje 

v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 

zákoníku práce.  

Nařízení vlády 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti 

a v pracovním prostředí. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59828&nr=101~2F2005&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=59828&nr=101~2F2005&rpp=15#local-content
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Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o  úraze 

Toto nařízení upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Toto nařízení se zabývá rizikovými faktory pracovních podmínek; způsoby 

hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance; minimálním 

rozsahem opatření k ochraně zdraví zaměstnance; podmínkami poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků; bližšími podmínkami pro poskytování ochranných 

nápojů, bližšími hygienickými požadavky na pracoviště a pracovní prostředí; bližšími 

požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo 

chladem, při práci s chemickými látkami, směsmi, prachem, olovem, azbestem, 

biologickými činiteli a při fyzické zátěži; bližšími požadavky na práci se zobrazovacími 

jednotkami, některými opatřeními pro případ zdolávání mimořádné události; rozsahem 

informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým 

karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli 

a při fyzické zátěži; minimálními požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která 

je nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest. 

Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo 

pádu do volné hloubky, a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických 

zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
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Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Toto nařízení se vztahuje na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení 

nestanoví zvláštní právní předpis jinak. 

Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství stanoví rozsah 

a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 

Interní předpisy:  

N - 0.121 - Bezpečnost a ochrana zdraví 

BPo 01 – základní pokyny bezpečnosti práce 
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3 Představení firmy ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Společnost začala fungovat roku 1942 pod názvem Vítkovické železárny. Od roku 

1951 do roku 1989 byl podnik známý pod názvem Nová Huť Klementa Gottwalda. V roce 

1989 došlo ke změně názvu na Nová Huť, státní podnik. V roce 2003 se název změnil na 

ISPAT Nová Huť, a.s. a rok na to název prodělal další změnu a to na MittalSteel Ostrava, 

a.s., od roku 2006 nese firma název ArcelorMittal Ostrava, a.s.  

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší ocelářská firma v České republice. Společnost 

patří do holdingu největší ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. 

V AMO a jejich dceřiných společnostech je zaměstnáno 7 500 lidí a ročně se vyrobí 

3 miliony tun oceli, která je vyvážená do více než 40 zemí světa.  

 

Společnost je tvořena těmito závody:  

1. koksovna, kde je roční produkce koksu 1,5 milionu tun. Závod dále produkuje 

dehet, benzol, koksárenský plyn a kapalnou síru. Proces výroby koksu splňuje 

požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001 

2. vysoké pece. Závod disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Proces výroby surového 

železa a struskových výrobků splňuje požadavky normy ČSN ISO 9001:2001 

3. ocelárna, která je největším producentem oceli v České republice. Ocel se vyrábí 

ve čtyřech tandemových pecích. Proces výroby oceli a kontislitků splňuje 

požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2000 

4. válcovna, kde se vyrábí dlouhé a ploché válcované produkty. Závod se skládá ze 

čtyř válcovacích tratí:  

 válcovací trať HCC: výroba střední a hrubé profilové oceli 

 kontidrátová trať: výroba ocelových drátů 

 středojemná válcovna: výroba dlouhých výrobků (například 

profily I, IPE, U, …) 

 pásová trať: výroba pásů z konstrukční oceli 

5. údržba, která zajišťuje údržbářské a opravárenské práce 
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6. doprava, která má na starost vnitropodnikovou železniční a silniční dopravu 

a studený odval 

Jednou z hlavních priorit společnosti je bezpečnost práce a ochrana zdraví 

zaměstnanců. Firma je držitelem certifikátu OHSAS 18001:2007. Akciová společnost 

ArcelorMittal Ostrava je oprávněna užívat označení „Bezpečný podnik“. 

Ve společnosti jsou zavedené projekty Journey to zero (JTZ) – cesta k nule a Shared 

vigilance (SV) – vzájemná ostražitost. JTZ je založen na sdílení zkušeností z oblasti BOZP 

v rámci celého ArcelorMittal na světě. Projekt SV je určen hlavně zaměstnancům a cílem 

projektu je, aby zaměstnanci dbali nejen na svou bezpečnost, ale také na bezpečnost lidí ve 

svém okolí. 

[11] 
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4 Náhled do historie vývoje plakátů   

Plakáty upozorňující na nebezpečí na pracovišti vznikaly již ve 20.-30. letech 

20. století. Na plakátu byla převážně reálná fotografie (Obrázek 1). Na obrázku 1 je 

zachycen pád ze žebříku a dále možnosti jeho zajištění. Plakát je doplněn výrazným 

titulkem, neoplývá zbytečným textem a je snadno pochopitelné, na co plakát poukazuje. 

 

Obrázek 1: Plakát z 20. - 30. let 20. století [12] 
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Během druhé světové války plakáty navrhovala řadu umělců. Ve Velké Británii 

navrhovali plakáty například Tom Eckersley a Arnold Rothholz. Jejich služeb využívala 

také Královská společnost pro prevenci úrazů (RoSPA). Plakátům dominovala výrazná 

kresba, která byla doplněna o krátký výstižný titulek (obrázek 2). 

 

Obrázek 2: Plakát Toma Eckersleye [21] 
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V 70. letech 20. století vydala Česká státní pojišťovna plakáty, kde je nedostatek, 

případně požadavek BOZP, zdůrazněn červenou barvou, která přitáhne zrak 

kolemjdoucích. Plakáty byly často zpracovány komiksovou formou (Obrázek 3). Plakát 

znázorňující zásady bezpečné práce se žebříkem je výrazný, ale obsahuje větší množství 

nahuštěného textu, kterému je věnována menší pozornost než obrázkům. 

 

 

Obrázek 3: Plakát České státní pojišťovny ze 70. let 20. století [6] 

                

 

javascript:self.close()
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V a.s. ArcelorMittal ve Frýdku-Místku je dodnes působivá historická nástěnná 

malba z 30. let 20. století, která upoutá pozornost hned při vstupu do haly. Kresba je stále 

aktuální, dokáže silně zapůsobit na emoce pracovníka, kterého doma čekají děti či 

vnoučata (Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Fotografie historické nástěnné kresby v AMFM 

 

Plakáty z minulého století jsou tematicky aktuální. Některé starší plakáty jsou svou 

výstižností a stručností zdařilejší než současné plakáty. S nástupem moderní techniky se 

mění především způsob zpracování.  
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5 Psychologie vnímání 

Při návrhu informačních materiálů je důležité dbát na oslovení pracovníka. Člověk 

přikládá větší váhu informacím takovým, které se vztahují přímo na jeho osobu. Když 

promítneme jeřábníkovi krátký film vztahující se na bezpečnost jeřábníků, je vysoká 

pravděpodobnost, že bude videu věnovat větší pozornost, než kdybychom stejný film 

promítli elektrikáři.  

Je vhodné zvážit, jak často pracovník informační materiály uvidí. Jestliže pracovník 

uvidí plakáty či filmy jen zřídka, nelze očekávat, že mu utkví v paměti. Nové informace si 

do paměti vštípíme na základě opakování. Informační materiály by měly být nápadité, 

protože to, co se nemění, postupně přehlížíme a přestáváme vnímat. Jednotvárné 

zpracování bude vnímáno jako řešení stejné problematiky.  

Pracovníka můžeme oslovit, mimo jiné, titulkem, velikostí a čitelností písma, 

barvami, tvary či fotografiemi a obrázky. Muže jistě zaujme fotografie spoře oděné dívky 

a  ženy vypracovaného sportovce. To však může zapříčinit, že si posléze vybavíme onu 

zajímavou postavu, ale nebudeme tušit, na co informační materiál upozorňoval. 

Titulek je první věc, které si člověk všimne a rozhoduje o tom, jestli bude 

pokračovat ve čtení plakátu, nebo jestli zůstane u obrazovky při promítání filmu. Podstatné 

je, aby byl titulek výrazný, jasný, kontrastní. Měl by být krátký – doporučuje se 8 slov. 

Podstatná je také čitelnost písma veškerého textu na informačním materiálu. Člověk nečte 

slova po písmenech, nýbrž vnímá řadu písmen najednou.  

 Z psychologického hlediska je doporučováno, aby byl plakát větší, díky čemuž 

můžeme sdělit více informací, vyobrazit více fotografií apod.  

Vnímání člověka může být ovlivněno momentální náladou a také předsudky či 

stereotypy. Je důležité vyvarovat se černému humoru, který může vyvolat nepochopení či 

dokonce pocit urážky skupiny lidí.  

Je známo, že také hudba má vliv na vnímání člověka. Hudba dokáže vyvolat 

příjemnou či napjatou atmosféru. Krátkou znělku si uchováme v paměti mnohem déle než 

obraz nebo text. 
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[2], [3] 

5.1 Barvy 

Každý člověk vnímá barvy individuálně, vnímání je ovlivněno osobními 

zkušenostmi. Jeden má v oblibě barvy pastelové, jiný zase barvy tmavé. Studené barvy 

(modrá, zelená a jejich odstíny) uklidňují a teplé barvy (žlutá, červená, oranžová a jejich 

odstíny) mají schopnost zvyšovat krevní tlak a pobízejí nás ke zvýšené aktivitě. Avšak 

některé významy barev platí, v oblasti střední Evropy, pro všechny. 

Černá barva se používá ke znázornění vážnosti, hrozby či zla. 

Neutrální barvou je šedá, která se používá jako pozadí pro pestré barvy, čímž zvýší jejich 

účinek. Šedá vyvolává pocit serióznosti či formálnosti. 

Bílá barva je symbolem čistoty a navozuje pocit sterility. 

Barvy červená, žlutá a oranžová symbolizují varování či upozornění.  

Fialová barva má schopnost vzbuzovat špatnou náladu. 

Zelená barva je barvou přírody a navazuje pocit klidu, jistoty a bezpečí. 

Modrá barva zpomaluje tep, uklidňuje a zmírňuje chuť k jídlu.  

Hnědá barva uvolňuje napětí, symbolizuje klid a navozuje pocit tepla.  

[1], [2], [4] 

5.2 Muži x ženy  

Rozdílné vnímání barev u mužů a žen je dáno tím, že ženy disponují více druhy 

čípků v sítnici oka díky odlišné genetické výbavě. Čípky jsou zakódovány 

v chromozomech X. Muži mají chromozomy X a Y, ženy mají dva chromozomy X. Ženy 

vnímají více barevných odstínů (purpurová, korálová, perleťová,…), mají široké periferní 

vidění a jejich vidění je zaměřeno na detaily a na blízké předměty. Muži často vnímají jen 

základní barvy. Mužské vidění bývá nastaveno na vidění do dálky a mají dobře vyvinuté 

prostorové vidění a odhad vzdálenosti. Muž jednoduše najde cestu ke vzdálenému cíli, ale 

věci, které má před sebou, například ve skříni či v lednici, přehlíží. Tento rozdíl může být 
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také založen na evoluční bázi – muži pronásledovali a lovili divokou zvěř, kdežto ženy 

sbírali malé různobarevné plody. 

[20] 

5.3 Tvary   

Čtverec, lichoběžník a mírně zkosené rovnoběžníky  

Takovéto tvary jsou upřednostňovány muži, kteří mají analytické myšlení. Nicméně 

tyto tvary jsou v prostředí běžné (dvě třetiny věcí kolem nás jsou hranaté), takže je menší 

pravděpodobnost, že člověka zaujmou.  

Trojúhelník a další tvary s ostrými úhly  

Tyto tvary znázorňují ostražitost a jsou dobře viditelné. Pracovní rizika jsou často 

znázorňována výstražnými symboly a nejčastěji je využíván právě tvar trojúhelníku 

(obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Výstražný trojúhelník upozorňující na zavěšené břemeno[22] 

Kruh  

Kruhové tvary jsou oblíbené u žen, pro které symbolizují porozumění, klid, něhu. 

Na muže tyto tvary působí příliš jemně a žensky. Kruhové tvary jsou dobře viditelné. 

U žen proto, že mají rády zaoblené tvary, a u mužů proto, že vybočují z „hranatého“ 

prostředí. 

[5] 
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Pracovníka spíše zaujme provedení plakátu nestandartní formou – např. ve tvaru 

hvězdy, víceúhelníků apod. Takové zobrazení vybočuje z denního standardu. 

Z ekonomického hlediska je provedení takových plakátů finančně náročné. Proto bych 

volila plakát ve tvaru obdélníku či čtverce, na kterém budou vyobrazeny nestandartní 

tvary.  

 

5.4 Obrazy, fotografie 

Obraz (fotografie) je vnímán rychleji než text, člověk si jej lépe zapamatuje. Kladně 

na vnímání obrazu působí obrazy takové, které se vztahují k osobě samotné. Použití 

reálných fotografií dokáže navodit určitou atmosféru a člověku může navodit pocit smutku, 

štěstí, strachu atp.  

Strach může okamžitě změnit chování člověka. Mírný strach dokáže povzbudit 

hlubší přemýšlení o prezentované problematice. Vyvolání extrémního strachu může 

způsobit, že člověk zaujme obranný postoj, nevěnuje již dále informačnímu materiálu 

pozornost, snaží se viděné vytlačit z mysli, ale zato mu jednou promítnutý snímek může 

utkvět v paměti po spoustu dalších let. Taková videa stačí přehrát pracovníkovi jednou.    

U filmu je vhodné promítnout zdroj strachu až ke konci, tím se v člověku nestihnou 

vyvolat obranné reakce. Když vyobrazíme zdroj strachu, měli bychom také doplnit 

informaci o tom, jak mu čelit. 

[1], [2], [3] 
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6  Informační materiály v zahraničí 

 

Následující kapitola se zabývá tím, jak vypadají informační materiály v jiných 

zemích světa. 

V kanadském Ontariu vznikla kampaň na zvýšení povědomí o BOZP 

prostřednictvím kontroverzních krátkých filmů. Kampaň je známa pod názvem „There are 

no accident“, což by se dalo volně přeložit jako „Nehoda není náhoda“. Filmy realisticky 

ukazují situace, které mohou způsobit smrt. Hlavní postava na konci zmíní, jak by bylo 

možné předejít nebezpečné situaci. Hlavní myšlenkou kampaně je zdůraznit, že bezpečné 

pracoviště je odpovědností každého z nás. [7], [9] 

Kanadská provincie Nové Skotsko přišla s nápadem na video, kde ústřední 

postavou je jednoduchá černá postava nesoucí jméno Rod Stickman (obrázek 5). 

Nesmrtelný Rod poukazuje na rizika úsměvnou, ale zároveň poučnou formou. [7], [10] 

 

Obrázek 6: Rod Stickman při zvedání břemene [10] 
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Plakáty kanadské provincie Québec dokážou vzbudit zájem. Velkou část plakátu 

zabírá reálná fotografie či nápaditá kresba, která je doplněna krátkým výstižným titulkem 

s využitím výrazných barev. Plakáty jsou rozděleny do více než sto kategorií (schody, 

břemena, životní prostředí, plíce, …). Obzvlášť povedené jsou plakáty zaměřující se na 

rodinu. Jsou použity fotografie dětí. Každý kdo má rodinu, se jistě zamyslí nad svým 

jednáním. V Québeku využívají také 3D plakáty (obrázek 6), které spolehlivě upoutají 

pozornost pracovníka. [19] 

 

Obrázek 7: 3D plakáty kanadské provincie Québec [15] 

 

  

Austrálie přišla s kampaní „Pain Game“, česky „ Loterie bolesti“, která se zaměřila 

na muskuloskeletální poškození. Na krátkých humorných videích je znázorněno, co se 

může stát, když zaměstnanec ohrožuje svou bezpečnost, nebo když zaměstnavatel 

hazarduje se zdravím zaměstnance. [7]  

V Jihoafrické republice zpracovává společnost ArcelorMittal plakáty 

s bezpečnostní tématikou, kde je kladen důraz především na grafiku z důvodu 

negramotnosti velké části pracovníků. 
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Japonské plakáty jsou zpracovány především kreslenou formou (Obrázek 7). 

 

Obrázek 8: Japonský plakát [16] 

 

Francouzské plakáty jsou často kreslené, výrazné a kresba je doplněna výstižným 

titulkem (obrázek 8). Plakát na obrázku 8 lze přeložit jako „Bezpečnost, nestačí o ní pouze 

mluvit“. Tím měl podle mě autor na mysli, že nestačí pouze papouškovat, co víme 

o bezpečnosti, ale je důležité se patřičně chovat. Takové zpracování vzbudí pozornost.  
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Obrázek 9: Francouzský plakát [18] 

 

V roce 1998 vznikla ve Francii postavička Napo. Napo je hlavní hrdina krátkých 

a velice zdařilých filmů z oblasti BOZP. Filmy jsou zpracovány poutavou, humornou 

a snadno pochopitelnou formou, kde není třeba používat slov. Díky tomu jsou tyto filmy 

vhodné ke školení pracovníků různých národnosti. Každý z nás se v Napovi pozná - jeho 

chování je neutrální, ani dobré ani špatné, a je zaměstnancem ve všech odvětvích. Na 

obrázku 9 je zachycen Napo při špatném přenášení břemene. [8] 
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Obrázek 10: Napo při zvedání břemene [8] 

 

Informační materiály různých států jsou postaveny na stejném základu. Některé dávají 

přednost šokujícím záběrům, jiné zase kresleným postavám. Cílem všech je pracovníka 

zaujmout, podnítit ho k přemýšlení nad obsahem materiálu a obrazně řečeno dostat se mu 

pod kůži. 
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7 Posouzení současného stavu a úrovně plakátů a videí 

s bezpečnostní tématikou v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. používá ke zvýšení povědomí pracovníku o BOZP plakáty, 

billboardy, či videa. 

7.1 Videa s bezpečnostní tématikou  

 

Společnost AMO má k dispozici různá videa s bezpečnostní tématikou v jazyce 

českém s anglickými titulky nebo existují dvě jazykové verze – česká, anglická. Některá 

videa jsou vytvořena odborným týmem TV POLAR. Tato videa jsou na profesionální 

úrovni. Krátké filmy jsou zpestřeny přechody mezi snímky nebo problikávajícími 

výstražnými symboly. Moderátor je sympatický člověk, mluví profesionálně k divákovi, je 

přirozený. Další videa zpracovala sama firma a také disponuje filmy převzatými ze 

zahraničí.  

Videa jsou zaměřena především na pracovní úrazy, které se staly v rámci celé 

společnosti ArcelorMittal. Ve filmu je zrekonstruován incident, poté následuje rozhovor se 

svědky, popřípadě s postiženým pracovníkem. Ve filmu je zmíněno, jak se dalo dané 

situaci předejít. Pokud nelze pracovní úraz nasimulovat zaměstnancem, využívá pak firma 

figuríny.  

Za zmínku také stojí videa znázorňující příklady nebezpečných situací. Videa 

nejsou pouze z pracovního prostředí ale také z každodenního života. Situace byly 

zaznamenány na bezpečnostní kamery, tudíž jsou horší kvality, ale i přesto dokáží šokovat. 

Byly zachyceny případy úrazu ve stísněném prostoru, zásahu elektrickým proudem, pádu 

do volné hloubky, pádu zavěšeného břemene či nebezpečného pohybu v kolejišti. 

Všechna videa jsou volně dostupná na podnikovém Intranetu. Nicméně málokdo si 

dobrovolně přehraje film s bezpečnostní tématikou. Dále jsou v kantýnách umístěny 

televizní obrazovky, na kterých je během dne spuštěn program TV1. Na tomto programu 

jsou, mimo jiné, promítána videa s bezpečnostní tématikou. Avšak ne všichni  pracovníci 

mají přístup na Intranet či se stravují v kantýně. Dále mají pracovníci možnost videa 
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shlédnout na pracovních poradách či na tzv. bezpečnostních pětiminutovkách (rozhovory 

se zaměstnanci před rozdělením práce, kdy účelem je seznámit zaměstnance s riziky dané 

činnosti).  

 

7.2 Plakáty s bezpečnostní tématikou  

 

Společnost AMO disponuje plakáty různého zaměření. Nejzajímavější jsou plakáty 

zaměřené na zdraví a na dobrou praxi. Tématika zdraví se nevztahuje pouze na dobu, kdy 

jsme v práci, ale odneseme si zajímavé poznatky, které můžeme sdělit i osobám blízkým 

(rodina, přátelé). Plakáty poukazující na dobrou praxi znázorňují na příkladech z praxe 

prostřednictvím názorných fotografií, kdy na jedné straně naznačují, jak se v dané situaci 

správně zachovat, a na druhé straně ilustrují, jaké chování je nepřijatelné. Plakáty jsou 

zpracovány snadno pochopitelnou formou. 

Firma používá také billboardy. Menší jsou umístěny u vstupů do provozů či při 

vstupu do areálu a poukazují, čím má být osoba vybavena. Dále jsou umístěny na 

zastávkách vnitropodnikové dopravy. Tato místa jsou velmi vhodná, poněvadž lidé, 

čekající na dopravní prostředek, se rozhlížejí kolem sebe. Větší billboardy jsou instalovány 

u silnice. Některé billboardy u silnice jsou obohaceny o text, kterého je dle mého názoru 

příliš a je natištěn malým písmem. Kolemjdoucí osoba dokáže text přečíst, ale osoba 

jedoucí v automobilu by musela u billboardu zastavit (obrázek 10). Společnost postupně 

začíná osvětlovat billboardy u silnice, čímž se zvýší jejich viditelnost ve večerních 

hodinách. 
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Obrázek 11: Billboard focený z pohledu spolujezdce 

 

Plakáty jsou nejčastěji umístěny na nástěnkách, na toaletách, na chodbách. Některé 

nástěnky jsou informačními materiály přehlceny (viz obrázek 11). Nástěnka na obrázku 12 

je umístěna v těsné blízkosti schodiště. Zaměstnanec, jenž si nástěnku prohlíží, může 

překážet osobám, které chtějí použít schodiště. Šipkami na obrázku 12 je naznačen směr 

chůze po schodišti. 
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Obrázek 12: Nástěnka s informačními materiály 

 

Obrázek 13 : Nástěnka s informačními materiály v blízkosti schodiště 
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Navíc téměř všechny plakáty jsou zpracovány podobnou formou, a jak jsem již uvedla 

v kapitole Psychologie vnímání – to co se nemění, vnímá člověk jako řešení stejné 

problematiky a s postupem času takové plakáty přestane vnímat. Navrhovala bych na 

nástěnky umístit nízký počet výrazných plakátu, které se budou v pravidelných intervalech 

obměňovat. 

Dle mého názoru jsou na toalety vhodné pouze plakáty tematicky zaměřené na zdraví. 

 

 

Obrázek 14: Plakáty na toaletě 
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8 Dotazník o prezentování a vnímání plakátů a videí 

s bezpečnostní tematikou na Vašem pracovišti v AMO. 

Dotazník byl zcela anonymní, v papírové podobě a byl sestaven z deseti otázek. 

Z celkového množství dotazníků bylo vyplněno 80% a 3% dotazníků byla vyřazena 

z důvodů neadekvátních odpovědí.  

Cílem dotazníku bylo zjistit, jak pracovníci vnímají informační materiály na svém 

pracovišti, zda v nich vidí smysl z hlediska své bezpečnosti, zjistit, jaká nová témata 

informačních materiálů by pracovníky zajímala, a jestli informační materiály plní účel, pro 

který jsou určeny.  

Níže přikládám vzor dotazníku. 
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Dotazník o prezentování a vnímání plakátů a videí s bezpečnostní tématikou na 

Vašem pracovišti v AMO 

 
Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela 

anonymní a bude sloužit ke zvýšení Vašeho povědomí o bezpečné práci s cílem snížit 

počet pracovních úrazů na Vašem pracovišti. 

Vaši odpověď, dle druhu otázky, označte křížkem (př.:  ano □ ne - pokud je Vaše 

odpověď ano) nebo odpověď vepište.  

 

1) Všimli jste si na Vašem pracovišti plakátů s bezpečnostní tématikou?  

□ nevšiml/a jsem si žádného plakátu  

□ toto téma mě nezajímá 

□ ano a přemýšlím nad jeho obsahem 

 

2) Viděl/a jste v AMO video s bezpečnostní tématikou?  

 

□ ano  □ ne   □  nevzpomínám si 

 

Pokud ano, a) při jaké příležitosti jste video viděl/a? : 

_________________________ 

         b) oslovil Vás obsah videa?  □ ano  □ ne   □  nevím 

 

 

3) Myslíte si, že plakáty a videa s bezpečnostní tématikou mají smysl pro Vaši 

bezpečnost?  

 

□ ano     □ ne   

 

 

4) Když se řekne „ plakáty/videa s bezpečnostní tématikou“ pomyslíte si: 

 

- 1. Zajímavé a přemýšlím o tom   

□ souhlasím  □ nesouhlasím   □  nevím 

- 2. Nezajímají mě, beru to spíš jako informaci      

□ souhlasím  □ nesouhlasím   □  nevím  
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- 3. Zaujme mne jejich provedení (barvy, téma, velikost, zaznamenám pohyb na 

obrazovce,….)  

□ souhlasím  □ nesouhlasím   □  nevím  

- 4. Více si je zapamatuji, pokud jsou zpracovány emotivní (negativní) formou 

□ souhlasím  □ nesouhlasím   □  nevím 

- 5. Odvrátím svou pozornost jinam, pokud jsou zpracovány emotivní, negativní 

(agresivní) formou   

□ souhlasím  □ nesouhlasím   □  nevím 

- 6. Jsou pro mě zcela zbytečné a nezajímavé    

□ souhlasím  □ nesouhlasím   □  nevím 

 

 

5) Jaká barva je v logu firmy ArcelorMittal ? 

 

 

6) Jaké je Vaše pohlaví:   □ muž       □ žena 

 

      7) Do které věkové kategorie spadáte?  

 □ do 30 let 

 □ 31-55 let 

 □ více než 55 let 

     8) Jaká je Vaše profese v AMO? : 

□ Dělník     □ Technik     □ Administrativní pracovník     □ Úklid               

□ Vedoucí pracovník        

 

     9) Ve kterém závodu pracujete? :  

□ Válcovny     □ Údržba     □ Koksovna     □ Ocelárna     □ Doprava 

  10)  Plakáty/videa jakého tématu byste na svém pracovišti uvítali?  

 Vaše odpověď:____________________________________   

 

 

Děkuji za Váš čas a zájem.
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8.1 Vyhodnocení dotazníku 

 

 

1) Všimli jste si na Vašem pracovišti plakátů s bezpečnostní tématikou? 

V první otázce jsem chtěla zjistit, zda si zaměstnanci na svém pracovišti všimli 

plakátů s bezpečnostní tématikou. Z odpovědí vyplývá, že všichni respondenti nějaký 

plakát již viděli a větší část z nich dále přemýšlí nad obsahem plakátu, což je znázorněno 

na grafu 1. 

 

 

Graf 1:  Vyhodnocení otázky "Všimli jste si na Vašem pracovišti plakátů s bezpečnostní tématikou?" 

 

 

 

 

 

21%

79%

Všimli jste si na Vašem pracovišti plakátů s 

bezpečnostní tématikou?

Toto téma mě

nezajímá

Ano a přemýšlím

nad jeho

obsahem
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2) Viděl/a jste v AMO video s bezpečnostní tématikou? 

Druhá otázka byla zaměřena na videa s bezpečnostní tématikou. Otázka zjišťovala, 

zda zaměstnanci ve firmě ArcelorMittal Ostrava a.s. shlédli video s bezpečnostní 

tématikou. A pokud ano, kde se s ním setkali.  

82% dotázaných video ve společnosti vidělo, 11% si nevzpomíná a 7% tvrdí, že 

žádné video nevidělo. Kde se respondenti s filmy s bezpečnostní tématikou setkali, je pro 

přehlednost údajů uvedeno v grafu 2. Někteří uvedli více možností.  

Téměř polovina respondentů se s videem setkala v kantýně. Obrazovky v kantýnách 

se dle mého názoru osvědčily. I když pracovník nevěnuje při stravování obrazovkám 

přímou pozornost, jeho vnímání je stále aktivní.  

17% respondentů uvedlo, že video s bezpečnostní tématikou shlédli na intranetu, 

avšak tito respondenti byli technici nebo vedoucí pracovníci, kteří mají přístup k firemním 

počítačům. 

 

Graf 2: Vyhodnocení otázky "Při jaké příležitosti jste viděli video s bezpečnostní tématikou?" 
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3) Myslíte si, že plakáty a videa s bezpečnostní tématikou mají smysl pro Vaši 

bezpečnost? 

Ze třetí otázky jsem se dozvěděla, že poměrně velká skupina zaměstnanců, tj. 39%, si 

myslí, že plakáty a videa s bezpečnostní tématikou nemají smysl pro jejich bezpečnost. 

 

4) Když se řekne „ plakáty/videa s bezpečnostní tématikou“ pomyslíte si 

Čtvrtá otázka se skládala z šesti návrhů odpovědí, u kterých se respondenti měli 

zamyslet, zda s daným tvrzením souhlasí, či nikoliv. Pro přehlednost údajů jsou odpovědi 

znázorněny v následující tabulce 1.  

Z níže uvedené tabulky např. vyplývá:  

Odpověď č. 4 

- 64% si informační materiál zapamatuje lépe, pokud je zpracován emotivní 

(negativní) formou  

      Odpověď č. 5 

- 68% dotázaných neodvrátí svou pozornost jinam, pokud jsou informační 

materiály zpracovány emotivní, negativní (agresivní) formou.  

Další zajímavou odpovědí je to, že  

- jedna čtvrtina dotázaných vnímá informační materiály pouze jako informaci  

- a necelou polovinu respondentů, tj. 43%, zaujme jejich provedení.  

Provedením bylo myšleno to, jak jsou informační materiály výrazné (ať už barevně, 

velikostí či jinak), kde jsou informační materiály umístěny, o jaké téma se jedná 

atd. 43% je poměrně nízké číslo, proto by se dle mého názoru mělo zapracovat na 

provedení informačních materiálů. 
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Tabulka 1: Vyhodnocení otázky č. 4 

Když se řekne „ plakáty/videa s bezpečnostní tématikou“ pomyslíte si: 

1. Zajímavé a přemýšlím o tom 

Souhlasím 54% 

Nesouhlasím 32% 

Nevím 14% 

2. Nezajímají mne, beru je jen jako 

informaci 

souhlasím 25% 

nesouhlasím 54% 

Nevím 21% 

3. Zaujme mne jejich provedení 

souhlasím 43% 

nesouhlasím 21% 

Nevím 36% 

4. Více si je zapamatuji, pokud jsou 

zpracovány emotivní (negativní) 

formou 

souhlasím 64% 

nesouhlasím 21% 

Nevím 14% 

5. Odvrátím svou pozornost jinam, 

pokud jsou zpracovány emotivní, 

negativní (agresivní) formou 

souhlasím 14% 

nesouhlasím 68% 

Nevím 18% 

6. Jsou zbytečné a nepřínosné 

souhlasím 29% 

nesouhlasím 57% 

Nevím 14% 

 

 

5) Jaká barva je v logu firmy ArcelorMittal ? 

V páté otázce jsem chtěla zjistit, jestli zaměstnanci vnímají hlavní barvu společnosti, ve 

které pracují. Hlavní barvou je oranžová a mezi další barvy patří bílá a černá. 89% 

respondentů odpovědělo správně. Mé očekávání bylo 95-100%, neboť se oranžová barva 

ve firmě vyskytuje ve velkém množství. 

6) Jaké je Vaše pohlaví? 

Šestá otázka byla zaměřena na rozdíly ve vnímání mezi muži a ženami. Více 

respondentů bylo mezi muži a to 86%.  

7) Do které věkové kategorie spadáte? 

Sedmá otázka se týkala věku dotazovaných. Byly na výběr tři věkové kategorie – do 30 

let, 31-55let  a více než 55 let. V grafu 3 je zobrazeno, kolik respondentů spadá do daných 

kategorií. 
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Graf 3: Rozdělení do věkových kategorií 

 

8) Jaká je Vaše profese v AMO? 

V osmé otázce respondenti odpovídali, jaká je jejich profese. Z tabulky 2 vyplývá, 

že nejvíce dotazovaných bylo mezi dělníky. 
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Tabulka 2: Zařazení respondentů do profesí 

Profese 

  

Dělník 54% 

Technik 18% 

Vedoucí pracovník 14% 

Úklid 11% 

Administrativní pracovník 4% 

 

9) Ve kterém závodu pracujete? 

Devátá otázka byla zaměřena na závod, ve kterém respondent pracuje. 72% 

dotázaných spadá pod závod Válcovny, další osloveni byli ze závodu Údržba a Ocelárna. 

Nezaznamenala jsem odlišnosti při odpovídání v rámci těchto tří závodů. 

10)  Plakáty/videa jakého tématu byste na svém pracovišti uvítali? 

Poslední otázka zjišťovala, jaké téma informačních materiálů by pracovníci na 

svém pracovišti uvítali.  

Na otázku odpovědělo pouze 39% dotázaných - z toho: 

- 73% uvedlo návrh  

-  27% dotázaných se vyjádřilo, že o nové informační materiály nemají zájem  

-  2% z nich uvedli, že je informační materiály rozčilují a že jich je dle jejich 

názoru na pracovišti příliš.  
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Respondenti navrhovali tato témata:  

- bezpečnost práce  

- rozvoj osobnosti  

- sport 

- silniční provoz v AMO 

- alkohol a omamné látky 

- jeřábová doprava 

- práce ve výškách 

- izolace agregátů.  

K této otázce někteří respondenti uvedli, že by uvítali videa krátká a reflexní 

plakáty. 

  

 

Z dotazníku dále plyne, že video v kantýně vidělo pouze 33% dělníků. Samozřejmě 

ne všichni dělníci se stravují v kantýně. Proto bych doporučovala instalovat obrazovky 

také na místa taková, kde se pracovníci zdržují.  

Z dotazníku také vzešlo, že ženy upřednostňují informační materiály zpracovány 

emotivní formou, a to 100% dotazovaných žen, mužů o něco méně – 58%.  

100% respondentů z věkové kategorie nad 55 let si myslí, že informační materiály 

mají smysl pro jejich bezpečnost a nevnímají je pouze jako informaci.  

Z grafu 4 vyčteme, jak informační materiály vnímají respondenti z věkové 

kategorie 31-55 let. 
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Graf 4: Vnímání informačních materiálů respondenty z věkové kategorie 31-55 let 

 

Z dotazníku především vyplývá, že informační materiály na svém pracovišti 

pozitivně vnímají spíše vedoucí pracovníci a technici, kteří byli také přístupnější pro 

vyplnění dotazníku. Což, dle mého názoru, není příliš uspokojující výsledek, neboť 

informační materiály jsou z velké části určeny právě zaměstnancům dělnické profese, 

u kterých vznikají pracovní úrazy nejčastěji.  

Proto navrhuji vytvořit více emotivních a takových informačních materiálů, které 

osloví právě tuto kategorii zaměstnanců. 
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9 Návrh technických a organizačních opatření 

V návaznosti na průzkum, ze kterého vzešlo, že  

- ne všichni pracovníci se stravují v kantýně 

- nástěnky jsou přehlceny informačním materiály 

- pracovníci upřednostňují informační materiály zpracovány emotivní formou 

- pracovníky nezaujme současná podoba informačních materiálů 

navrhuji následující opatření: 

9.1 Instalace obrazovek 

Navrhuji instalovat exteriérové velkoplošné obrazovky, na nichž je možno 

přehrávat videa, fotografie, plakáty, zpravodajství a mnoho dalších užitečných 

informací, které budou denně na očích. Stále se měnící témata na velkoplošné 

obrazovce (pokud budou tato témata dobře vybrána) zaujmou pozornost kolem 

projíždějících (procházejících) pracovníků, ale mohou zároveň také zaujmout příchozí 

návštěvy či externí zaměstnance, což je smyslem navrhované propagace BOZP. 

     Obrazovky doporučuji umístit tak, aby byly na trase, kudy pracovníci chodí denně do 

práce a z práce a v místech, kde parkují řidiči nákladních automobilů a čekají na 

nakládku a vykládku materiálu. Pořízení obrazovek sice není levná záležitost, ale 

materiál na plakáty, jejich tisk včetně distribuce jsou také finančně nákladné. 

  Další možností je instalace menších interiérových obrazovek   

- do šaten, kde se pracovníci zdržují před i po pracovní době  

- do odpočíváren na pracovišti, ve kterých se zdržují i ti pracovníci, kteří 

nenavštěvují kantýny  

- nebo na jednotlivá pracoviště s rizikovou technologií, kde by se neustále 

promítaly krátké instruktážní filmy o bezpečnostních požadavcích 

u  jednotlivých pracovních činností a v rámci vědomého i nevědomého vnímání 

dostat BOZP nenásilnou formou do podvědomí zaměstnanců.  
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9.2 Redukovat počet plakátu a pravidelně aktualizovat informující materiály na 

nástěnkách 

 

Nástěnky jsou informačními materiály přehlceny. Doporučuji redukovat počet 

informačních materiálů na nástěnkách a zároveň tyto informační materiály pravidelně 

aktualizovat, aby byly pro pracovníky atraktivní a stále nové. 

Dále doporučuji zvážit vhodnost umístění nástěnek (např. nástěnka pod schodištěm) 

a také, zda je vhodné, aby na toaletách byly umístěny plakáty nevztahující se na zdraví 

člověka. 

9.3 Promítání vytvořeného videa 

  

V rámci ovlivnění myšlení zaměstnanců v oblasti bezpečné práce navrhuji promítat 

můj návrh videa např. v rámci školení BOZP. Video je k dispozici na přiloženém CD. 
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10 Závěr 

Tato bakalářská práce je věnována vyhodnocení vlivu informačních materiálů 

(plakátů, filmů, billboardů apod.) s bezpečnostní tématikou na BOZP v a.s. ArcelorMittal 

Ostrava a zjištění významu jejich tvorby. 

 Hlavním cílem bylo zanalyzovat současný stav informačních materiálů BOZP na 

pracovištích a zjistit, jak zaměstnanci vnímají informační materiály s bezpečnostní 

tématikou a také najít způsob, jak docílit toho, aby se pracovník nad danou tématikou 

alespoň zamyslel. 

V první části práce jsem popsala, jakým vývojem informační materiály týkající se 

BOZP prošly, a  jaké informační materiály používají jiné státy. Každý stát má informační 

materiály zpracovány různou formou, někteří se přiklánějí k šokujícím záběrům a jiní zase 

upřednostňují animované vyobrazení. Všichni však mají stejný cíl – zaujmout pracovníka 

a  podnítit ho k přemýšlení o svém zdraví. 

Musela jsem si nejprve nastudovat, jak člověk informační materiál vnímá, jaké 

barvy, tvary či nadpisy upřednostňuje a jaký je rozdíl ve vnímání mužů a žen, abych mohla 

vyhodnotit informační materiály s bezpečnostní tématikou, používané v a.s ArcelorMittal 

Ostrava. 

Vytvořila jsem dotazník pro získání potřebných informací od zaměstnanců o  této 

problematice, abych je mohla následně vyhodnotit a využít pro návrhy na zlepšení 

propagace a vnímání BOZP na pracovištích v a.s. ArcelorMittal Ostrava. 

Z vyhodnoceného dotazníku vyplynulo, že se pracovníci nejčastěji setkávají s filmy 

s bezpečnostní tématikou v kantýně (avšak kantýnu dle dotazníku navštěvuje pouze 33% 

dělníků).  

Proto jsem doporučila zlepšení, spočívající v umístění obrazovek také na místa, kde 

se zaměstnanci scházejí k odpočinku (např. do šaten, do odpočíváren), případně instalovat 

velkoplošné exteriérové obrazovky v areálu a.s., kde zhlédnou také řidiči, případně ostatní 

osoby navštěvující podnik, tyto propagační materiály. Instalace obrazovek by byla vhodná 

také na pracoviště, kde by se promítaly instruktážní filmy, prezentující bezpečnostní 

zásady u dané konkrétní pracovní činnosti.  
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Z dotazníku dále vzešlo, že současné zpracování informačních materiálů 

s bezpečnostní tématikou je pro pracovníky nezajímavé. Dle mého názoru jsou navrhované 

obrazovky s promítáním informačního materiálu poutavé, zpestřující, pozornost přitahující 

a promítané materiály se dostanou rychleji do podvědomí pracovníků.  

V rámci mé praxe v a.s. ArcelorMittal Ostrava jsem narazila na přehlcené či 

nevhodně umístěné informační nástěnky a plakáty o BOZP.  

Doporučila jsem redukovat počet těchto plakátů na nástěnkách a pravidelně je 

aktualizovat, aby byly pro pracovníky stále nové a zajímavé. Rovněž je vhodné vybrat 

takové místo pro nástěnky, které by nebylo pro zaměstnance obtěžující a umístit je tam, 

kudy denně prochází většina zaměstnanců. 

Součástí mé bakalářské práce je návrh krátkého videa (část videa byla vypůjčena 

z  kampaně „There are no accident“), které je postaveno na citové vazbě mezi rodičem 

a  dítětem a které by mělo sloužit pro účely školení zaměstnanců BOZP.  

Mým cílem bylo oslovit diváka – zaměstnance, aby si uvědomil, že pracovní úraz se 

může stát každému, kdo jakýmkoliv způsobem poruší nebo podcení bezpečnostní předpisy, 

což platí rovněž i pro zaměstnavatele a může mít, jak je prezentováno ve videu 

i  katastrofální následky. Tato myšlenka o bezpečné práci, byla aktuální před téměř 90 lety 

(viz plakát z 30. let) a platí dodnes. 
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