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ABSTRAKT 
 

 

Zdraví právem považujeme za nezbytné pro prožití plnohodnotného života. 

Zdravotní stav každého z nás je ovlivňován mnoha faktory. Některé z nich ovlivnit 

nemůžeme, ale mnohé závisí na nás. Jedním z těchto faktorů je stav pracovního 

prostředí, ve kterém trávíme značnou část života. Škodlivé pracovní prostředí může trvale 

poškodit naše zdraví a tím ovlivnit i náš pracovní a soukromý život. Můžeme-li pro 

zaměstnance vytvořit příznivější, zdravější pracovní prostředí, je tento ovlivnitelný faktor 

v našich rukou. Zdravý, spokojený zaměstnanec rovná se kvalitně odvedená práce, vyšší 

výkonnost, loajalita a zvýšení prosperity společnosti.  

Tyto skutečnosti mne inspirovaly k zpracování této dizertační práce, která se 

zabývá vytvořením příznivějšího pracovního prostředí, konkrétně snížením hlučnosti ve 

výrobě a minimalizací negativních vlivů hluku na zdraví zaměstnanců.  
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ABSTRACT 
 

 

The health is an essencial for living out of full life. A condition of each of us is 

influenced by many factors. We cannot affect some of them even though we can control 

many factors. One of suggestible variable is a condition of working environment, where we 

spent a large proportion of our life. A poor working environment can permanently harm a 

health, consequently affect our professional and personal life. As we can create more 

positive and healthier working environment, is this variable in our hands. Healthy and 

satisfied employee means good work, higher efficiency, loyalty and increasing prosperity 

of the company. 

The leading subject of this thesis is the option of increasing of quality of working 

environment by noise reduction and by minimizing of negative effects on worker´s health. 
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ÚVOD 
 

V zaměstnání trávíme značnou část našeho života, pracovní prostředí má proto 

zásadní vliv na kvalitu života, zejména na náš zdravotní stav a psychickou pohodu. 

Negativním faktorem ovlivňujícím kvalitu pracovního prostředí je hluk. Hluk má mnoho 

individuálních, různorodých, negativních vlivů na lidský organismus i psychický stav 

člověka, které ovlivňují kvalitu práce a výkonnost zaměstnance.  

Hlučnost pracovního prostředí je podchycená a řešená legislativně i v mnoha normách, 

přesto praxe ukazuje, že pouhé deklarování splnění legislativních požadavků k zachování 

zdraví a pohody zaměstnanců nestačí.  

Vzhledem k významnosti negativních účinkům hluku a složitosti problematiky, 

vznikla myšlenka analyzovat problém komplexně a navrhnout řešení aplikovatelné v praxi. 

Na základě analýzy současného stavu z pohledu legislativy, norem, interní dokumentace, 

vlivu na lidský organismus a reálného prostředí výrobních závodů vznikl návrh, ověřený 

realizací v praxi. Důkladná analýza reálného prostředí a ověření návrhu proběhlo 

v závodech společnosti Bosal.  

Aktivity v oblasti snižování hlučnosti mohou být rovněž přínosnou součástí 

sociálního pilíře v rámci Společenské odpovědnosti organizací.  

 

 

 

 

. 
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1 SNIŽOVÁNÍ HLUČNOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI ORGANIZACÍ 
 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví znamená podporu a udržování co nejvyšší fyzické, 

duševní a sociální pohody zaměstnanců a prevence poškození zdraví způsobeného 

pracovními podmínkami. Dále souvisí s ochranou zaměstnanců před riziky pro zdraví a 

přizpůsobení pracovního prostředí fyziologickým a psychologickým potřebám 

zaměstnanců. [11] 

 

Kvalita pracovního prostředí je významným faktorem ovlivňujícím kvalitu života. 

Stav pracovního prostředí ovlivňuje náš zdravotní a psychický stav, tím i produktivitu 

a kvalitu pracovního výkonu a v důsledku zasahuje i do soukromého života. Je proto 

v zájmu zaměstnance i zaměstnavatele, aby pracovní prostředí bylo co nejpříznivější. Jen 

zdravý, vyrovnaný zaměstnanec může odvést kvalitní práci a být přínosem pro společnost. 

 

V zaměstnání trávíme významnou část dne a naše práce ovlivňuje kvalitu 

soukromého života a zdraví. Na druhou stranu dlouhodobý úspěch společnosti závisí na 

kvalitě zaměstnanců, kteří firmu řídí, vyrábějí produkty, poskytují služby a vykonávají další 

činnosti podporující dosahování předem stanovených cílů. Uplatňování konceptu CSR 

(Společenská odpovědnost organizací) pomáhá společnosti nabírat, rozvíjet a udržet 

kvalitní zaměstnance. Motivovaní zaměstnanci jsou velmi produktivní, ať již pocit hrdosti 

pochází z chování firmy ke svému okolí či z firemní politiky orientované na zaměstnance. 

Kromě produktivity je pro firmu důležitá loajálnost zaměstnanců, která snižuje náklady na 

přijímání nové pracovní síly a spokojenost zaměstnanců, která se v konečném důsledku 
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projevuje v přístupu k zákazníkovi. Spokojení zaměstnanci se také značně podílí na 

posilování image podniku. Uplatňování CSR konceptu v oblasti pracovního prostředí 

směřuje k dosažení situace, kdy je toto vzájemné ovlivňování a soužití pro firmu i 

zaměstnance maximálně výhodné. [podle 61] 

 

1.1 Proč se věnovat snížení hluku? 
 

Světová zdravotnická organizace uznala ztrátu sluchu způsobenou hlukem jako 

„nejrozšířenější nemoc z povolání s nevratnými následky“. Odhaduje se, že negativním 

následkům hluku s následkem ztráty sluchu je vystaveno deset procent světové populace. 

Dle kategorizace prací podle zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního 

hlediska o kvalitě pracovních podmínek je 260 tis. zaměstnanců v rizikové kategorii 

z důvodu zatížení hlukem, 70 tis. pro fyzickou zátěž, 60 tis. prach, 55 tis. vibrace, dále pro 

biologickou, psychickou zátěž, chemické látky, pracovní polohu, neionizující záření, zátěž 

teplem, zraková zátěž, zátěž chladem, ionizující záření. Hlukovou zátěž populace 

způsobuje, přibližně, ze 40 % pracovní prostředí a z 60 % mimopracovní prostředí 

(doprava, bydlení, volný čas). [dle 33] 

 

Sluch je pro člověka stejně cenný jako zrak, ale mnoho lidí si to uvědomí, až když 

čelí jeho ztrátě. Lidské ucho je neobyčejně citlivým detektorem zvuku. Je současně i jeho 

analyzátorem, protože citlivě rozlišuje zvuky podle jejich frekvencí. Člověk není schopný 

se na nadměrný hluk adaptovat. 
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Lidský sluch není uzpůsoben pro hluk, ale výsledkem milionů let evoluce byla stále 

větší citlivost a ne odolnost. V minulosti šlo hlavně o to přežít, proto příroda vyvinula lidem 

dokonalejší sluch. Dnes již takovou citlivost sluchu nepotřebujeme. Během posledních 

100 let se hladina hluku ve vyspělých zemích zvýšila dokonce sedmkrát. 

 

Při vystavení nadměrnému hluku se poškozuje nejen sluch, ale celý organismus. 

Například: zhoršuje se rozlišování obrysů a mohou také nastat potíže s rozlišováním 

barev. Mohou se objevit problémy se soustředěním a pamětí. Až 30 % osob vystavených 

hluku je postižených hučením v uších. 

 

Sluchový analyzátor má funkci alarmujícího orgánu. Sluchové podněty jsou 

biologicky účinnější než zrakové. Převážnou většinu výstražných podnětů z prostředí 

člověk přijímá sluchem. Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch 

z činnosti. Alarmující hluk, který známe z denního života (např. hluk přibližujícího se 

nákladního auta), je i během spánku identifikován jako nebezpečný a podvědomě dochází 

k aktivaci stresové reakce. Působením nadměrného hluku na hormonální a imunitní 

systém dochází k ovlivnění centrálního nervového systému, kardiovaskulárního systému, 

což vede mj. k civilizačním onemocněním, psychickým poruchám apod. Existuje cca 10 % 

jedinců velmi sensitivních vůči hluku, 80 % populace je tzv. "normální". Pro ni platí, že se 

zvyšující se kvantitou podnětu (hlučností) roste i kvantita odpovědi (pocity rozmrzelosti 

a obtěžování). Zbylých 10 % populace je nadměrně tolerantních a psychické účinky hluku 

nepociťuje. Roli v reakci na hlukovou zátěž mohou hrát vlivy rasové, geografické 

a sociologické. Nejcitlivěji vnímají hluk lidé ve středním věku, ženy a lidé ze severu. Uši si 
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na hluk nemohou "zvyknout“. Citlivost a zranitelnost sluchu každého člověka je 

individuální, ale nikdo neví dopředu, jak citlivý je jeho sluch, dokud si jej nepoškodí. 

 

Známky poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti se vyvíjí pomalu a tento 

vývoj trvá několik let. Proces slyšení je velmi složitý a do určité míry je možné oslabení 

smyslového orgánu při přeměně slyšitelných signálů na odpovídající nervové stimuly 

nahradit následným zpracováním v mozku. Proto zpočátku probíhá vývoj nedoslýchavosti 

obvykle nepozorovaně. Jeden z prvních příznaků zhoršování sluchu nebo nedoslýchavosti 

se nazývá „společenský jev“. Pokud je pro někoho obtížné sledovat jednotlivý rozhovor, 

například na večírku, kde souběžné probíhá několik rozhovorů, může to být příznak, 

vznikající nedoslýchavosti, i když by zatím neměly být zjevné problémy při poslouchání 

rozhovoru, který probíhá samostatně. Další známky poškození sluchu nebo vznikající 

nedoslýchavosti mohou být např. nezaslechnutí zvonění telefonu nebo domovního 

zvonku, nezachycení výstražných signálů (např. vysokozdvižný vozík, zvonek jízdního 

kola), poslouchání rozhlasu nebo sledování televize, které jsou naladěny na (téměř) 

nejvyšší hlasitost. 

 

1.2 Vliv hluku na kvalitu  
 

 

Pracovní prostředí je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují kvalitu 

provedené práce, a tím i kvalitu produktu, služby. Hlučné pracovní prostředí má negativní 

vliv na paměť, pozornost, rozvoj depresí a stresu, imunitní systém, únavu, bolesti hlavy. 

Lidský faktor má zásadní vliv na kvalitu vyráběných produktu, jednak na kvalitu provedení 

výrobních operací, ale hlavně ovlivňuje úroveň kvalitativní kontroly, rozeznání vad výrobku 
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i neshod v procesu. Pro řádné provedení všech pracovních úkonů je nutné věnovat jim 

trvalou a plnou pozornost, soustředění. Stres, únava, snížená pozornost, poruchy 

soustředění atd. negativně ovlivňují kvalitu práce, a tím i kvalitu výrobku. Soustředění na 

prováděný úkon může ovlivnit i nesprávné použití osobních ochranných pomůcek, které je 

nepohodlné, a tím narušuje pozornost, zvyšuje únavu. Pozornost a péči, kterou 

zaměstnavatel věnuje zajištění optimálního pracovního prostředí, se vrátí v podobě 

snížení zmetkovitosti a zvýšení pracovního výkonu.  

 

1.3 Situace v Bosal Česká republika před aplikací návrhu řešení 
 

V průběhu roku 2014 – 2016 proběhlo šetření v oblasti snižování hlučnosti v Bosal Group 

a v závodě Bosal Česká republika.  

 

Závěry z provedeného šetření: 

 

1) Interně nejsou stanovena žádná pravidla, která by řešila nákup nových strojů, 

nástrojů z hlediska hlučnosti, organizační a technická opatření, opatření pro 

snížení hlučnosti ve výrobě nad rámec požadavků stanovených legislativou. 

V současné době jsou zaměstnanci povinni nosit chrániče sluchu, mají 

pravidelné přestávky a absolvují lékařské prohlídky. 

 

2) Nejhlučnějšími technologiemi jsou: značení dílů (embossing), pily, leaktestry 

(zkouška těsnosti), vrtání, tváření, svařování. 
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3) Během návrhu pracoviště není počítáno s kryty pro hlučné zařízení, kryty se 

neinstalují automaticky na začátku používání zařízení. Týká se to hlavně pil, 

leaktestrů a značení dílů. Součástí návrhu uspořádání zařízení na linkách není 

posouzení hlučnosti jednotlivých zařízení. V průběhu výběru zařízení, 

technologie na začátku projektu není srovnána hlučnost technologií a zařízení, 

není navrhována nejtišší technologie a nakupováno nejtišší zařízení (například 

náhrada pinstampingu (mikroúderu) cca 98 dB, scratchingem (škrábáním) cca 

71 dB). 

 

4) Na začátku používání chráničů sluchu byl zaměstnancům k dispozici pouze 

jeden druh jednorázových chráničů sluchu, postupně se nabídka rozšířila 

i o chrániče sluchu pro opakované použití. Novým ani stávajícím zaměstnanců 

nebyl výběr chráničů vysvětlen a nebyly komunikovány, prezentovány rozdíly 

v chráničích a kritéria jejich výběru. Při nástupu nového zaměstnance je 

komunikována pouze nutnost používat chrániče, ale neprobíhá instrukce pro 

jejich aplikaci, vyjmutí, ošetřování, uložení, opakovanou aplikaci. Většina 

zaměstnanců má chrániče nasazeny špatně, část úmyslně, část neúmyslně.  

 

5) Interní dokumentace: Směrnice Noise in plant je velmi obecná, pouze opakuje 

Směrnici Rady 89/391/EHS. Stanovuje obecně povinnost používání OOPP dle 

legislativních požadavků. Není popsán způsob předávání informací 

zaměstnancům týkajících se osvěty, která by zahrnovala negativní účinky hluku, 

výběr, aplikaci. 
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Směrnice pro nákup strojů (PRO-GRO-S1-260) řeší kroky pro schválení nákupu 

nového stroje, zařízení. Parametry hlučnosti, jejich porovnáním apod. se 

směrnice nezabývá. Směrnice pro používání OOPP (PRO-ECS-M2-168) řeší 

pouze možnost a povinnost používat OOPP při legislativou daných hladinách 

hluku, obdobně jako směrnice zabývající se požadavky na nové zařízení. Interní 

pravidla bezpečnosti práce (HSE – Safety Regulations) vyžadují používání 

chráničů sluchu a zákaz poslechu hudby z vlastního zařízení. Součásti procesu 

odsouhlasení nákupu nového zařízení je pouze požadavek na splnění 

legislativy.  

Obecně lze konstatovat, že interní dokumentace řeší pouze formální 

odsouhlasení nákupu zařízení a požadavek na používání OOPP při legislativou 

požadovaných decibelech. Přístup k řešení problematiky je nejednotný, 

nekomplexní a nedostatečný.  

 

6) Z průzkumu mezi zaměstnanci vyplynulo, že většina vnímá používání chráničů 

sluchu jako obtěžující a nepohodlné, možnost nosit pohodlnější anatomicky 

tvarované chrániče sluchu by uvítali. Nabídka chráničů sluchu na míru může být 

zajímavým bonusem pro zaměstnance. Dle očekávání je negativně vnímáno 

i udělování žlutých karet (pokut) za nepoužívání OOPP. 

 O rizicích spojených s prací v hlučném prostředí nemají zaměstnanci žádné 

informace. 

Většina zaměstnanců by přivítala možnost zvolit si jím nejpohodlnější chrániče 

i názorné instrukce pro správnou aplikaci a ošetřování chráničů. Někteří 
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zaměstnanci prodělali zánět ucha nebo jinou komplikaci spojenou s nečistotou 

a nesprávným použitím chráničů sluchu.  

 

Poznámka: Součástí analýzy současného stavu zkoumané problematiky byl 

i průzkum řešení problematiky v jiných výrobních společnostech. Žádná ze společností 

však nebyla ochotna poskytnout své interní dokumenty, konkrétní informace o své sociální 

politice, opatřeních v oblasti bezpečnosti práce atd. Výsledky šetření proto nelze citovat. 

Z šetření a konzultace s odborníky na problematiku snižování hlučnosti lze vyvodit, že 

problematika snižování hlučnosti není ve výrobních závodech interně komplexně řešena. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  
 

Cíle disertační práce jsou: 

2.1 Komplexní analýza problematiky snižování hlučnosti ve výrobě 

zaměřená na: 
 

- Charakteristiky zvuku  

- Lidské ucho a sluch 

- Škodlivost hluku pro lidský organismus 

- Ostatní negativní vlivy hluku pro člověka 

- Povinnosti zaměstnavatele 

- Možnosti snižování hluku 

- Bezpečnost práce – osobní ochranné pomůcky 

- Současný stav řešené problematiky ve společnosti Bosal 

 

2.2. Návrh řešení  
 

 

2.2.1 Vypracování metodiky pro snížení hlučnosti ve výrobě 

 

2.2.2 Vypracování metodiky pro správné používání chráničů sluchu 

 

2.2.3 Vypracování materiálu o škodlivosti hluku na lidské zdraví 

 
 

2.2.1 Vypracování metodiky pro snížení hlučnosti ve výrobě 
 

Metodika by měla pomoci nastavit pravidla pro výběr a nákup nových strojů 

a zařízení, která by vedla k předcházení hlukové zátěži, k návrhu opatření pro snížení 

hlučnosti stávajících výrobních strojů a zařízení a zároveň i zvýšení a zefektivnění ochrany 
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sluchu zaměstnanců. Výsledkem by mělo být snížení negativního působení hluku 

a vytvoření, co nejbezpečnějšího a nejpříjemnějšího pracovního prostředí. 

 

2.2.2 Vypracování metodiky pro správné používání chráničů sluchu 
 

Metodika by měla být základem pro školení, informování zaměstnanců o správném 

používání chráničů sluchu, tj. jejich aplikaci, údržbě, základních pravidlech používání, 

jednotlivých druzích chráničů sluchu a rizicích nesprávného použití chráničů sluchu. 

 

2.2.3 Vypracování materiálu o škodlivosti hluku na lidské zdraví 
 

Obecně si neuvědomujeme, jak závažná rizika má působení hluku na naše zdraví 

a psychický stav. Ke ztrátě sluchu dochází zpočátku nepozorovaně, bezbolestně a ostatní 

potíže si s negativním působením hluku často vůbec nespojujeme. Materiál by měl 

poskytnout základní informace o škodlivosti hluku školitelům, zaměstnancům, vedení; 

informace by samozřejmě byly aplikovatelné i v soukromém životě. 

 

 

2.3 Preventivní opatření a osvěta jako základ řešení hlučnosti ve výrobě 
 

 

Cílem navrhovaného řešení je ukázat, že nejefektivnějším řešením snižování 

hlučnosti je návrh technologie a výběr zařízení vhodného z hlediska snižování hlučnosti 

jako nedílná součást projektového řízení. Dalším z cílů disertační práce je prezentovat 

snižování hlučnosti a osvětu zaměstnanců jako jednu z přínosných a možných aktivit 

v rámci sociálního pilíře CSR. Hluk působí negativně i pod legislativními limity, jeho účinky 

jsou velmi různorodé, individuální, obtížně rozpoznatelné a zaměstnanci o nich nebývají 
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dostatečně a srozumitelně informováni. Vhodná osvěta, dostatek srozumitelných 

informací a vhodných informačních materiálů vedou k dobrovolnému používání OOPP, 

k zvýšení pohodlí, snížení nemocnosti a zvýšení kvality pracovního výkonu. 
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3 ZÁKLADNÍ METODY PRÁCE 
 

Základní metodou práce je komplexní analýza současného stavu zkoumané 

problematiky. Zásadní je pohled na snižování hlučnosti z několika úhlů a jejich spojení do 

efektivního řešení. Analyzovány byly jak charakteristiky zvuku, opatření na stávajících 

strojích a zařízeních, pořízení nového zařízení, tak zpracování zvuku lidským uchem, vliv 

hluku na zdraví, psychiku, vykonávanou práci i kvalitu života. Součástí analýzy je reálné 

prostředí výrobního závodu a nadnárodní společnosti z pohledu organizace výroby, 

výrobních technologii, strojů a zařízení, vlivu na zaměstnance. Nezbytnou součástí 

problematiky je rozbor vlivu hluku způsobeného průmyslovou výrobou na zdraví 

zaměstnanců ve výrobě.  

 

Na základě vyhodnocení analýzou zjištěných informací byla vypracována metodika 

použitelná průmyslovými závody, pro které není zdraví jejich zaměstnanců jen legislativní 

povinností, ale dobrovolným závazkem, samozřejmou iniciativou a nezbytnou součástí 

strategie společnosti. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

 

 Navrhované řešení je zpracováno jako součást této kapitoly dizertační práce 

a rovněž formou metodických pokynů a PowerPointových prezentací aplikovaných pilotně 

v závodě Bosal ČR (dokumenty jsou přílohou dizertační práce). Řešení vychází z analýzy 

zjištěných skutečností, z poznatků získaných studiem odborné literatury a ze zkušeností 

nabytých několikaletým působením ve výrobních společnostech.  

 

 Řešení je rozděleno do tří tematických částí.  

V první části jsou navržena opatření ke snížení hlučnosti výroby. Návrh 

obsahuje preventivní opatření, které ošetřují výběr technologie a nových strojů v rámci 

projektového řízení a opatření ke snížení hlučnosti stávajících strojů a pracovišť. 

Druhá část řeší minimalizaci následku hlučného pracovního prostředí na 

zaměstnance. Metodika by měla poskytnout dostatek informací pro správné použití 

chráničů sluchu, a tím zajistit dostatečnou ochranu zaměstnanců před nepříznivými účinky 

hluku na pracovišti.  

Třetí část je zaměřena na osvětu. Vysvětlení široké škály negativních vlivů 

hluku by mělo vést k odpovědnějšímu přístupu zaměstnanců k používání chráničů sluchu, 

které by neměli vnímat pouze jako striktní nařízení, ale jako skutečnou ochranu svého 

zdraví.  
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4.1 Metodika pro snižování hlučnosti ve výrobě 
 
a) Lessons Learned – poučení se z vlastních chyb 

b) Výběr technologie, nákup strojů, porovnání parametrů 

c) Odhlučnění zařízení 

d) Uspořádání pracoviště 

e) Posouzení hlučnosti zařízení v reálných podmínkách 

f) Údržba strojů 

 

45 HSE 0620 Metodický pokyn: Snižování hlučnosti ve výrobě 

 

4.2 Metodika pro použití chráničů sluchu 

a) Základní pravidla  

b) Druhy chráničů sluchu 

c) Aplikace, údržba, kontrola 

 

45 HSE 0621 Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 

45 HSE 0621_1 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě – 

text 

45 SE 0621_2 Prezentace: Metodický pokyn: Použití chráničů sluchu ve výrobě 

 

4.3 Metodika pro osvětu: Proč je důležité chránit si sluch? 

45 HSE 0622 Prezentace: Metodický pokyn: Proč je důležití chránit si sluch? 
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4.1 Metodika pro snižování hlučnosti ve výrobě  
 

a) Lessons Learned – poučení se z vlastních chyb 
 
 

Jako součást projektového řízení aplikovat napříč skupinou metodiku Lessons 

Learned – tj. poučení se z vlastních chyb, sdílení dobré i špatné praxe mezi závody 

navzájem, ale hlavně mezi výrobními závody a vývojem, mezi výrobními závody a řízením 

projektů.  

Předávat mezi závody i jednotlivými projekty informace o ověřených, osvědčených 

strojích a technologiích. Vytvořit databázi „dobré praxe“, do databáze zařadit příspěvky 

nejen z řízení projektů, ale hlavně z výrobní praxe. Nejefektivnějším řešením je doplnit 

o problematiku hlučnosti již existující databázi Lessons Learned vedenou v rámci 

projektového řízení. Součástí databáze by měly být nejen zkušenosti s výběrem 

technologie, nákupem zařízení, ale i s opatřeními na stávajících zařízeních, uspořádáním 

pracoviště, s údržbou stojů apod., které se ukázaly jako efektivní z hlediska snížení 

hlučnosti a jejího dopadu na zaměstnance. Vytvoření databáze Lessons Learned je 

nenáročné, efektivní a globální opatření, nejen v oblasti snižování hlučnosti, ale mělo by 

být nedílnou součástí vývoje produktu, procesu a řízení projektů.  

 

b) Výběr technologie, nákup strojů, porovnání parametrů 
 
 

Nejefektivnějším a nejúspornějším opatřením v rámci snižování hlučnosti je výběr 

technologie a nákup zařízení s nižší hlučností. Tímto se předejde nejen pozdějším 

vícenákladům na kryty, vrata, odhlučnění, ale i na prodloužení výrobního cyklu (zavíráním 

vrat), zábor místa atd. 



                                                                                                                                                                                                          
21  

Příkladem je významný rozdíl v hlučnosti technologií pro popis dílů (mikroúder 

a škrábání). V provozních podmínkách bylo naměřeno u mikroúderu z pozice operátora 

126 dB, technologie škrábání je v provozních podmínkách v podstatě neslyšitelná. Pro 

nová zařízení je, pokud to požadavky zákazníka umožňují, požadováno pro popis dílu 

použít metodu škrábání. 

Aplikace tohoto opatření v praxi znamená, že součástí návrhu technologie a výběru 

zařízení v rámci řízení projektů musí být porovnaní parametrů hlučnosti. Deklarace splnění 

legislativních limitů není dostatečné. Porovnání parametrů musí být písemně doloženo. 

Tento požadavek je vhodné doplnit do stávajících směrnic pro řízení projektů, jako 

součást požadavků na výběr technologií a nákup nových zařízení. (V případě společnosti 

Bosal byl požadavek doplněn do směrnice Machines & Equipments – Validation and 

sourcing proces, část Functional or technical specification). 

 

c) Odhlučnění zařízení 
 
 

V případě, že nelze zvolit technologii s nižší hlučností, je nezbytné opatřit zařízení 

vraty, krytem, tlumícím obložením, zástěnou nebo jinak odhlučnit (např. pily, brusky, 

vrtačky). Stávající zařízení s vysokou hlučností musí být odhlučněno kryty, vraty. 

V závodech skupiny Bosal se jedná např. o pily, brusky, popisování mikroúderem, 

svařovací roboty, vrtačky. 

 

d) Uspořádání pracoviště 
 

Nedílnou součástí návrhu procesu, je návrh uspořádání pracoviště (layout). V rámci 

návrhu uspořádání pracoviště by měl být posouzen negativní vliv hluku na zaměstnance 
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a navržena nejvhodnější varianta. Zařízení s vyšší hlučností je potřeba umístit tam, kde 

zaměstnanec tráví nejméně času, tj. neprovádí tam např. kvalitativní kontrolu, nezapisuje 

data, nezdržuje se tam v době, kdy stroj běží (např. založí díl a přesune se na jinou 

pozici). Prostor pro kontrolu, zápis, odpočinek je nutné umístit co nejdál od strojů s vyšší 

hlučností. 

  

e) Posouzení hlučnosti zařízení v reálných podmínkách 

 
V rámci přejímky nového zařízení je potřeba posoudit nové zařízení z hlediska 

bezpečnosti práce (negativního vlivu hlučnosti na zaměstnance) v reálných podmínkách 

z pozice obsluhy stroje.  

 

f) Údržba strojů 
 
 

Nedostatečná údržba stroje může být příčinou hlučnosti. Při zapracovaní postupů 

pro údržbu (TPM1, TPM2) zařízení je potřeba zohlednit a zapracovat i opatření, která 

budou prevencí proti zvýšení hlučnosti zařízení.  

 

 

4.2 Metodika pro používání chráničů sluchu  
 

Metodika je k dispozici zaměstnancům, požívá se jako podklad pro úvodní školení 

nových zaměstnanců a opakované školení zaměstnanců, které slouží pro připomenutí 

důležitých informací (např. během Týdne bezpečnosti) a k zodpovězení otázek vzniklých 

v průběhu používání chráničů sluchu.  
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a) Základní pravidla  
 

Před zahájením používání chráničů sluchu je nutné upozornit zaměstnavatele, 

závodního lékaře na jakékoliv problémy se sluchem, například zánět zvukovodu, bolesti 

ucha, výtok nebo nedoslýchavost nebo na léčbu ušního nebo kožního onemocnění. 

Zaměstnanci s takovými zdravotními problémy by se o nejvhodnějším typu chrániče 

sluchu měli poradit s lékařem. Zaměstnanci se ztrátou sluchu mohou zjistit, že použití 

chráničů sluchu má za následek další obtíže slyšení. V těchto případech by měl být 

konzultován odborný lékař. Pokud je to vhodné, mělo by být doporučeno nejvhodnější 

sluchadlo pro hluk.  

Během prvních použití chráničů sluchu mohou mít zaměstnanci pocit izolace. Je 

nutné vytrvat, vyzkoušet různé typy chráničů a na jejich používání si zvyknout. K tomu, 

aby byly chrániče sluchu účinné, je potřeba nosit je po celou dobu pobytu v prostředí se 

škodlivými hladinami hluku. Jsou-li chrániče sluchu sejmuty i jen na krátké časové úseky, 

efektivní ochrana je značně snížena. Pokud osoby nenosí chrániče sluchu po celou dobu 

pobytu v hlučném prostředí, limitujícím faktorem ve vztahu k útlumu se spíše než účinnost 

chráničů stává doba strávená bez chrániče sluchu.  

Přirozenou reakcí při nošení chráničů sluchu je snížení hladiny hlasitosti řeči. Je 

důležité, aby uživatelé pro zlepšení komunikace udržovali nebo dokonce zvýšili hladinu 

hlasitosti řeči. Varovné, výstražné nebo vyzývací signály v hlučném prostředí jsou zvoleny 

tak, aby je ti, kteří nosí chrániče sluchu, mohli slyšet. 

Zaměstnanci musí mít možnost zvolit si z nabízených chráničů ty nejpohodlnější 

a nejvhodnější. Pohodlí je důležitý osobní parametr při volbě chrániče sluchu. Výběr závisí 

i na tom zda zaměstnanec používá chránič celou pracovní dobu kontinuálně nebo ho 

v průběhu pracovní doby několikrát vloží a vytáhne. V případě opakované krátkodobé 
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hlukové zátěže jsou preferovány mušlové chrániče a vytvarované zátkové chrániče 

s obloukem, protože je lze rychle a snadno nasadit a sejmout. 

Mušlové chrániče sluchu plní svoji funkci, pouze pokud mají správně přizpůsobený 

náhlavní oblouk a jejich polštářky těsně přiléhají kolem uší. Tomu mohou bránit brýle, 

vousy (kotlety) nebo husté vlasy. Usazení chráničů je třeba dle potřeby průběžně 

opravovat. 

Zátkové chrániče musí být správně vloženy do zvukovodu. Nedbalost při vkládání by 

mohla vést k významnému snížení útlumu zvuku. Ty části zátkového chrániče, které se 

dostanou do kontaktu se zvukovodem, by měly být čisté a zátkové chrániče by měly být 

vždy vkládány čistými prsty. Zátkové chrániče dané velikosti by měly být odzkoušeny 

jednotlivě pro každé ucho, protože rozměry a tvar zvukovodu levého a pravého ucha 

nemusí být vždy stejné. 

 

b) Aplikace jednotlivých druhů chráničů sluchu 
 
 
Tvarovatelné zátkové chrániče sluchu 

Použití: pomalu srolujte a stlačte pěnový zátkový chránič sluchu do velmi úzkého 

válečku. Stlačený vložte do zvukovodu. Snazšího nasazování dosáhnete, pokud při 

vkládání odtáhnete ucho druhou rukou směrem od hlavy vzhůru. Údržba a čištění: špunty 

do uší musí zůstat čisté a nesmí na nich zůstávat nečistoty, které mohou dráždit 

zvukovod. Lze jej očistit ve slabém čisticím prostředku a teplé vodě. Vyždímejte ze 

zátkových chráničů přebytečnou vodu a nechte je vysušit na vzduchu. Čištění je možné 

opakovat několikrát. Ztratí-li znatelně svoji pevnost nebo se neroztáhnou do své původní 

velikosti a tvaru, vyhoďte je. 
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Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití 

 Použití: odtáhněte rukou ucho z druhé strany hlavy a zasunujte do něj zátkový 

chránič, dokud nepocítíte utěsnění zvukovodu. Zpočátku to může jít ztěžka, zvláště když 

jste nikdy před tím zátkové chrániče nepoužívali. Údržba a čištění: trvanlivost tvarovaných 

zátkových chráničů může být několik měsíců v závislosti na jejich typu a pracovním 

prostředí, hygieně a tělesné chemii. Pokud se zmenší, ztvrdnou, roztrhnou, prasknou 

nebo se trvale zdeformují, měly by se vyměnit. Očistěte je v teplé mýdlové vodě a řádně 

propláchněte. Po vysušení je uložte do přepravního kufříku. 

 

Zásady pro používání zátkových chráničů sluchu 

 Naučit se správně nasazovat zátkové chrániče sluchu Vám možná bude chvilku 

trvat. Před manipulací s chrániči se vždy ujistěte, že máte čisté ruce. Chrániče do uší 

netlačte silou, abyste zabránili bolestivému tlaku vzduchu na ušní bubínek. Pokud se Vám 

nepodařilo chránič správně zavést napoprvé, nedotlačujte jej do zvukovodu, ale vyndejte 

a znova zasuňte do ucha. (Někdy můžete při zavádění chráničů do uší pociťovat 

nevolnost /pocit "na zvracení"/, ale ta přejde během pár vteřin po zavedení chráničů do 

uší.) 

 

Zátkové chrániče sluchu s páskem 

Použití: uchopte větší konce zátkového chrániče a otočením nasměrujte koncovky 

do otvorů zvukovodu. Pevně zatlačte zátkové chrániče do zvukovodu, abyste dosáhli 

přiléhavého utěsnění. Při vkládání špuntů do uší pomůže většině uživatelů vytažení 

zevního ucha. [27] 
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c) Zavádění zátkových chráničů do zvukovodu 

 

Chrániče musí být zavedeny do uší správně, jinak plní svoji funkci jen částečně 

nebo vůbec. 

Při zavádění chráničů respektujte anatomii ucha, tj. zvukovod směřuje dozadu 

a šikmo nahoru, stejně tedy směrujte i chrániče při jejich zasouvání do uší. Nejlépe jdou 

zátkové chrániče zasunout do uší, když druhou rukou kolem hlavy uchopíte ušní boltec 

a natáhnete jej směrem nahoru a dozadu, tím se zvukovod co nejvíce narovná a "otevře". 

Pomoci může i otevření úst. 

Zasuňte chrániče tak hluboko do zvukovodu, jak je to možné; stačí, když budou 

vyčnívat jen tolik, aby bylo možné jejich vytažení konečky prstů. Nemusíte se bát, že si při 

zasouvání chráničů do uší poškodíte ušní bubínek nebo chrániče nebudete moci vyjmout 

z uší. Výrobci vychází při konstrukci chráničů z délky lidského zvukovodu a v zasunutí 

chráničů až k bubínku Vám zároveň brání druhý záhyb zvukovodu. Postupujte podle 

návodu k použití, který může být buď, slovní nebo obrázkový. 

Pěnové chrániče před zasunutím do zvukovodu srolujte otáčivým pohybem mezi 

palcem a ukazovákem na co nejmenší průměr a co nejrychleji vsuňte co nejhlouběji do 

ucha. 

Lamelové chrániče nesmíte do ucha "cpát", při zavádění do zvukovodu je třeba 

chráničem lehce otáčet a lamelám "vyhovět", abyste dosáhli pohodlného usazení. 

K zavedení lamelových chráničů může být u výrobku přiložený aplikátor, který určitě 

zkuste použít. 

Individuální chrániče sluchu ve zvukovodovém provedení obvykle vklouznou hladce samy 

na své místo. 
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Pokud máte individuální chrániče sluchu v boltcovém provedení, je nezbytné 

věnovat pozornost zavedení "háku" tvarovky do záhybu ušního boltce. 

 

d) Jak poznáte, že máte chrániče sluchu správně zavedené? 

 

Při čelním pohledu do zrcadla by neměly být chrániče vidět, rozhodně nesmí trčet z uší.  

Při bočním pohledu by měly být chrániče zasunuté co nejvíce ve zvukovodu. 

Když zkusíte třít prsty o sebe v blízkosti ucha, neměli byste nic slyšet. Zároveň, když 

zkusíte promluvit, svůj vlastní hlas slyšíte zesíleně. 

Usazení chráničů je třeba v případě potřeby průběžně opravovat. Některé typy 

ušních zátek mohou při žvýkacích pohybech úst a mluvení nebo v důsledku pocení 

postupně vyjíždět z uší.  

 

e) Vyjmutí, údržba, kontrola 

 

Vyjmutí chráničů z uší 

Chrániče vyndávejte z uší pomalým otáčivým pohybem, abyste nenásilně uvolnili 

jejich utěsnění. Rychlým vytažením chráničů z uší byste mohli v uchu vytvořit bolestivý 

podtlak. Pokud máte problém s vyjmutím chráničů z uší, zkuste druhou rukou táhnout za 

ušní lalůček směrem dolů a přitom několikrát co nejvíc otevřít ústa. Můžete také zkusit 

zatlačit zezadu na ušní kanál. Pokud by se Vám přece jen stalo, že Vám chránič nepůjde 

z ucha vyndat, navštivte ORL lékaře, který chránič bezbolestně vyjme.  
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Nezbytnou součástí používání chráničů sluchu je jejich ošetřování, kontrola 

a údržba, které předcházejí vzniku zdravotních komplikací spojených s nošením chráničů 

ve znečištěném prostředí (riziko infekce u zátkových chráničů) a zajišťují jejich správnou 

funkčnost.  

 

Údržba, hygiena 

 

Chrániče sluchu musí být pravidelně udržovány a čištěny (případně dezinfikovány) 

podle pokynů výrobce. Znečištění chráničů může mít vliv na jejich útlum a může způsobit 

podráždění pokožky nebo vznik ušního zánětu.  

Zátkové chrániče sluchu smí používat vždy pouze jeden uživatel. Při manipulaci 

s chrániči by měl mít uživatel čisté ruce. 

Jednorázové zátkové chrániče sluchu by měly být skutečně použity jen jednou, 

protože s opakovaným použitím ztrácí útlum. 

Zátkové chrániče na opakované použití musí být v souladu s návodem po každém 

použití řádně očištěny od ušního mazu a dalších nečistot, v případě potřeby 

vydezinfikovány, a uloženy v čistém, suchém, uzavíratelném obalu. To je důležité 

z hlediska prevence ušních zánětů, zejména pokud nosíte chrániče sluchu velmi často 

a několik hodin v kuse. 

Je-li nutné, aby mušlové chrániče sluchu používalo více osob, musí být chrániče 

před každým použitím hygienicky očištěny. Je také možné použít hygienické návleky na 

dosedací polštářky, ale je třeba brát v úvahu možnost snížení útlumu chráničů. 
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V případě, že dojde při používání chráničů sluchu k podráždění pokožky, jejímu 

odření nebo jiným potížím v oblasti uší, uživatel chráničů by měl vyhledat odbornou 

lékařskou pomoc. 

Znečištění chráničů sluchu cizími materiály, roztoky, zbytky kapalin, prachem, 

pevným částicemi atd. může způsobit podráždění pokožky nebo její odření. Při manipulaci 

s chrániči sluchu, zvláště zátkovými, by měl uživatel dbát na to, aby měl vždy čisté ruce. 

Pokud dojde během použití nebo po použití chrániče sluchu k podráždění pokožky, měl by 

vyhledat lékařskou pomoc.  

Chrániče by měly být uloženy v čistém, suchém a nekontaminovaném prostředí 

v souladu s pokyny výrobce o správných skladovacích podmínkách.  

 

Kontrola chráničů sluchu 

 

Chrániče sluchu musí být pravidelně a často kontrolovány, aby mohly být vyřazeny 

ty, které jsou poškozeny mechanicky; elektricky; únavou, stárnutím materiálu; úmyslně, 

poruchou či jinak. 

U mušlových chráničů nesmí být zdeformovány hlavové oblouky. Dosedací 

polštářky je nutné vyměnit, jakmile ztrácí svůj tvar, pružnost nebo jeví známky opotřebení 

(praskliny). 

Zátkové chrániče sluchu k opakovanému použití mohou jevit únavu materiálu, být 

natržené, mohou mít utržené lamely nebo být jinak poškozené. 

Individuální chrániče sluchu mohou prasknout v důsledku únavy materiálu nebo 

přestat těsnit v důsledku změn tvaru zvukovodu, např. při velké změně váhy uživatele. [34] 
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Je důležité varovat uživatele před svévolnou úpravou ochranných prostředků, jako 

je např. provrtávání zátkových chráničů nebo sluchátek, ostřihávání ušních zátek nůžkami 

a jiné zásahy do jejich tvaru nebo úprava povrchu či konstrukce chráničů, např. zmenšení 

napružení náhlavního oblouku, s cílem získat lepší pohodlí. Tyto zásahy vždy negativně 

ovlivní, případně zcela vyloučí ochranný efekt chráničů, stejně jako záměrná volba 

nepřiměřeně malých ušních zátek (aby v uších netlačily). 

 

f) Návštěvy 

 

Návštěvy závodu, které se pohybují ve výrobě, je nutné informovat nejen 

o povinnosti používat osobních ochranné pomůcky, ale o jejich správném použití. 

Návštěvníci používají jednorázové chrániče sluchu, které jsou ihned po použití vyhozeny 

do odpadu.  

 

4.3 Proč je důležité chránit si sluch? 
 

Sluch je pro člověka stejně cenný jako zrak, ale mnoho lidí si to uvědomí, až když 

čelí jeho ztrátě. Lidské ucho je neobyčejně citlivým detektorem zvuku. Je současně i jeho 

analyzátorem, protože citlivě rozlišuje zvuky podle jejich frekvencí. Člověk není schopný 

se na nadměrný hluk adaptovat. Uši si na hluk nemohou "zvyknout“. Citlivost 

a zranitelnost sluchu každého člověka je individuální, ale nikdo neví dopředu, jak citlivý je 

jeho sluch, dokud si jej nepoškodí. 

Převážnou většinu výstražných podnětů z prostředí člověk přijímá sluchem. 

Organismus nemá žádnou možnost fyziologicky vyřadit sluch z činnosti. Jelikož nemáme 
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"ušní víčka", uši jsou "otevřené " i během spánku a centrální nervový systém zpracovává 

všechny zvukové podněty.  

 

Známky poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti se vyvíjí pomalu, tento 

vývoj trvá několik let. Zpočátku probíhá vývoj nedoslýchavosti obvykle nepozorovaně. 

Pokud je pro někoho obtížné sledovat jednotlivý rozhovor, kde souběžně probíhá několik 

rozhovorů, může to být příznak vznikající nedoslýchavosti, i když by zatím neměly být 

zjevné problémy při poslouchání rozhovoru, který probíhá samostatně. Další známky 

poškození sluchu nebo vznikající nedoslýchavosti mohou být: např. nezaslechnutí zvonění 

telefonu nebo domovního zvonku, nezachycení výstražných signálů (např. vysokozdvižný 

vozík, zvonek jízdního kola), poslouchání rozhlasu nebo sledování televize, které jsou 

naladěny na (téměř) nejvyšší hlasitost. 

Expozice ucha vysokým hladinám hluku způsobuje nadměrnou stimulaci 

sluchových buněk, což pak poškozuje jejich stavbu. Při hladinách zvuku překračujících 87 

– 100 dB trpí vlásky sluchových buněk únavou nebo se mohou zlomit. Dochází 

k významným biochemickým změnám, ale ty jsou do určité míry vratné. Změny se stávají 

trvalými po delší expozici hluku o hladinách překračujících 80 dB nebo po náhlé expozici 

hluku o velmi vysoké hladině překračující 120 dB.  

Poškození vláskových buněk vede k jejich odumření. Poškození vláskových buněk 

v určitém regionu vnitřního ucha je spojeno se ztrátou citlivosti na kmitočtu zvuku, které 

dotyčný region ucha přijímá. Částečné poškození sluchových buněk vede k odumírání 

vláskových buněk v různých částech vnitřního ucha. Tento proces je velmi nebezpečný, 

neboť z důvodu zanícení může zničená buňka způsobit zničení a odumření sousedních 

buněk.  
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Jedním z prvních účinků a příznaků poškození sluchu je zvonění v uších. Dochází 

ke slyšení zvonivých zvuků a tónů dokonce i tehdy, když není ve skutečnosti do ucha 

vnášen žádný zvuk.  

 

Mimo-sluchové účinky hluku  

Hluk může způsobovat mnohé nežádoucí účinky i při hladinách hluku a expozicích, 

které jsou neškodné pro vnitřní ucho. Jedná se např. o: vliv na řečovou komunikaci 

(nedorozumění vedoucí ke špatným rozhodnutím), vliv na plnění úkolů (snížení 

výkonnosti), mrzutost nebo podrážděnost, stres, obtíže při určení a rozpoznání nebezpečí 

a výstražných signálů, poruchy spánku a snížená kvalita spánku. Lidé se liší, pokud jde 

o stupeň podrážděnosti, který zažívají. Ten závisí na úrovni a době trvání jednotlivých 

vystaveních hluku, jakož i na ojedinělosti jejich výskytu nebo kmitočtovém obsahu. 

Podrážděnost a stres se mohou mezi jednotlivci významně lišit, záleží na subjektivních 

podmínkách. Mrzutost, podrážděnost a stres není možné měřit a nesouvisejí 

s předkročením stanovených hladin hluku. Hladiny hluku mohou rovněž vést k některým 

fyziologickým změnám, jako jsou: zrychlení srdečního tepu, zvýšení krevního tlaku, zúžení 

cév, roztažení oční zřítelnice, vylučování adrenalinu, lekavost. Hladiny hluku mohou mít 

vliv na bezpečnost, protože mohou ovlivňovat vnímání varovných informací. Může dojít 

k maskování signálů v případě nebezpečí. Informace poskytované kolegou nebo 

z reproduktoru mohou být nesrozumitelné.  

Velice podceňovaným jevem v pracovním prostředí jsou krátké časové úseky, při 

kterých se z nějakých důvodů zaměstnanci přestanou chránit proti hluku, i přesto, že jsou 

poučení o nebezpečí, které mu jsou vystavení. V případě, že je ochrana sluchu sejmuta 

pouze na 10 minut z celého pracovního dne, je celkový efekt ochrany velice drasticky 
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snížen. Pokud se chrániče sejmou pouze na krátký časový interval, dochází v tomto 

okamžiku k prudkému nárůstu zvukové energie, které musí naše ucho vnímat. [33] 
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5 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

5.1 Vědecký přínos 
 

 

Vědeckým přínosem disertační práce je: 

 

-  analýza současného stavu zkoumané problematiky z pohledu zdravotního 

a psychického působení na lidský organismus, z hlediska technických 

a organizačních opatření a legislativy v dané oblasti; 

- na základě zjištěných poznatků byl vytvořen návrh komplexních, široce 

uplatnitelných opatření, která jsou realizována v praxi výrobní společnosti;  

- vědeckým přínosem je rovněž propojení vědeckých poznatků a zjištění z praxe 

v jeden pro komplexní obě oblasti použitelný celek; 

- návrh je výjimečný komplexním přístupem k problematice hlučnosti, od výběrů 

technologií, strojů a návrhu pracoviště až k zdravotním a psychickým následkům 

hluku. 

 

5.2 Přínosy pro průmyslovou praxi 

 

Přínosem pro průmyslovou praxi je ověřený, univerzálně použitelný návod 

pro předcházení hlučnosti, snižování hlučnosti, efektivní používání osobních 

ochranných pomůcek, prevenci zdravotních komplikací, předcházení negativních 

vlivů na zaměstnance a účinnou osvětu. Aplikací navrhovaných řešení lze zvýšit 

spokojenost, loajalitu zaměstnanců, zlepšit vzájemnou komunikaci mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnanci, zvýšit ochotu k správnému používání chráničů sluchu.  



                                                                                                                                                                                                          
35  

Nejvyšší přínos navrhovaných opatření je v prevenci a řešení hlučnosti ve fázi 

návrhu technologií a výběrů strojů, kdy je řešení nejefektivnější, nejsnadnější, 

nejpřínosnější a finančně nejméně náročné. Stávající i potenciální zaměstnanci, zákazníci 

i veřejnost vnímají proaktivní přístup společnosti velmi pozitivně, což pomáhá vytvářet 

pověst dobrého zaměstnavatele, zodpovědného souseda a kvalitního dodavatele.  

 

Velmi přínosné je rovněž upozornění na problematiku, která je často opomíjená 

nejen v praxi, ale i z pohledu teorie, která řeší hlavně hlučnost veřejných prostranství, 

noční hluk atd. 
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ZÁVĚR 
 

 

Téma dizertační práce vzniklo z podnětu vedení společnosti Bosal Česká 

republika, které má zájem přistupovat k problematice bezpečnosti práce proaktivně a stále 

se snaží hledat cesty, jak udělat pracovní prostředí pro zaměstnance bezpečnější 

a příjemnější. Jako nejproblematičtější a nejméně podchycená oblast byla vyhodnocena 

hlučnost ve výrobní hale, zejména skutečnost, že výrobci strojů a zařízení deklarují 

splnění legislativních požadavků, přesto se s hlučností strojů v reálném prostředí nelze 

spokojit. Dalším impulzem byla „motivace“ zaměstnanců k používání chráničů sluchu, 

která byla zvyšována pouze upozorněním a sankcionováním zaměstnanců.  

Analýza zkoumané problematiky proběhla v letech 2014 – 2016 a zabývala se 

teoretickými poznatky v co nejširším měřítku a její součástí bylo i šetření v reálném 

prostředí společnosti Bosal Group, zejména v závodě Bosal Česká republika. Výsledky 

analýzy potvrdily, že zvolené téma si opravdu zaslouží pozornost i komplexní přístup 

k jeho zpracování. 

Na základě výsledků analýzy byly vytvořeny metodické pokyny, které ošetřují tři 

nejzávažnější oblasti řešené problematiky, tj.: snížení hlučnosti výroby (výběr 

technologie a nových strojů v rámci projektového řízení a opatření ke snížení hlučnosti 

stávajících strojů a pracovišť); minimalizace následku hlučného pracovního prostředí na 

zaměstnance (správné použití chráničů sluchu) a osvěta (negativní vlivy hluku na 

zdraví a psychický stav člověka).  

Preventivní přístup ke snižování hlučnosti se ukázal být nejvýhodnějším řešením, 

jelikož dodatečné snížení hlučnosti strojů kryty, vraty apod. je finančně náročné, 

prodlužuje cyklové časy, mnohdy je i obtížně realizovatelné. Pozornost, kterou věnujeme 
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výběru tišší technologie, zařízení v projektové fázi se v průběhu provozu zařízení 

jednoznačně vyplatí.  

Opomíjenou oblastí se ukázala být osvěta směrem k zaměstnancům, kteří přínosné 

a zajímavé informace velmi pozitivně přijímají a na jejich základě přistupují k ochraně 

sluchu mnohem proaktivněji  a zodpovědněji.  

 

Průběžně dochází k aplikaci metodických pokynů v praxi a k ověření jejich 

použitelnosti a správnosti. Dosavadní zjištění jsou pozitivní, metodiky byly představeny 

a aplikovány i během týdne bezpečnosti ve společnosti Bosal, kde se snižování hlučnosti 

a negativní vlivy hluku staly ústředním tématem, které inspirovalo k jejich aplikaci i ostatní 

závody skupiny Bosal.  

 

Předložená dizertační práce spojuje teoretické poznatky v oblasti hluku a snižování 

hlučností s poznatky z praxe, což umožnilo navrhnout na základě rozsáhlé analýzy řešení, 

které je použitelné pro praxi výrobních závodů i jako podklad pro další vědeckou činnost.  

Navrhovaná opatření nejsou náročná na realizaci ani na finanční zajištění. Řešení 

je založeno na komplexním přístupu k problematice hlučnosti, který klade důraz hlavně na 

prevenci. Metodika je použitelná pro závody, které překročily legislativní limity hluku, ale 

i pro všechny společnosti, kterým záleží na příjemném pracovním prostředí a zdraví 

zaměstnanců. 

 

A konečně, veškeré výstupy analýz a vybraných šetření jednoznačně potvrdily 

úvodní tvrzení, že problematika hlučnosti je významnou součástí Společenské 
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odpovědnosti organizací (CSR), a to nejen pilíře sociálního ale i pilíře environmentálního, 

jelikož hlučnost je neoddělitelnou součástí pracovního prostředí v podmínkách praxe. 

 

Dokonce vzhledem ke skutečnosti, že lze některé výstupy z analýz, návrhy 

a doporučení nabídnout k aplikaci jak ostatním závodům skupiny BOSAL, tak i výrobním 

společnostem s podobným zaměřením, je možné hovořit o partikulárním uplatnění 

koncepce CSV (Creating Shared Value), kdy jde o trvalé zvyšování přidané hodnoty 

sdílením mezi několika subjekty (detailněji rozvedeno v kap. 1.6). Plně v kontextu této 

koncepce vytváří společnost přijetím nově navrhovaných opatření hodnotu nejen pro ni 

samotnou, ale současně pro své akcionáře. O vzrůstajícím úspěchu této koncepce svědčí 

existence řady nadnárodních firem, které vynakládají nemalé úsilí k nalezení společných 

hodnot, nejinak tomu je u společnosti BOSAL a její hodnoty "Safety First". 
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