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Abstrakt
Cílem této práce je seznámit osoby zabývající se BOZP  

s psychosociálními riziky, jež mohou vzniknout při implementaci 
nových technologií, jako jsou roboty a umělá inteligence. Článek 
poukazuje na současný stav psychosociálních rizik a možné způsoby 
jejich vzniku vlivem špatné implementace nových technologií.
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Abstract
The aim of this articel is to acquaint people dealing with 

occupational health and safety with psychosocial risks. Psychosocial 
risks may arise during implementing new technologies such as 
robots and artificial intelligence. The article points out the current 
state of psychosocial risk and possible ways of their occurrence due 
to poor implementation of new technologies.
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Úvod
Psychosociálním rizikem se rozumí faktory, které mají vliv 

na kvalitu podmínek v zaměstnání, např. časový tlak, nedostatek 
komunikace, přesčasy [1].

Významný specialista v oblasti BOZP Tomáš Neugebauer 
uvádí, že jsou psychosociální rizika spojena s negativními 
psychologickými, fyzickými a sociálními faktory, jež vznikají 
jako důsledek špatné organizace práce. Nedostatečná pozornost 
věnovaná těmto faktorům vede zaměstnance ke vzniku stresu, 
syndromu vyhoření, depresi a v některých případech i k daleko 
závažnější újmě na zdraví, jako je porucha pohybového ústrojí 
[1], [2]. Chtěl bych uvést, že s psychosociální zátěží se potýká 
mnoho lidí v hromadném průmyslu a s jejími prvními nepříznivými 
náznaky jsem měl možnost se setkat sám ve svém životě.

Podle Tomáše Neugebauera můžeme do psychosociálních rizik 
zařadit následující situace:
• Náročné pracovní podmínky;
• Nedostatek času na splnění úkolů;
• Nesrozumitelné požadavky na role zaměstnance;
• Nedostatek zapojení do rozhodovacích procesů, které ovlivňují 

roli zaměstnance;
• Psychologické nebo sexuální obtěžování;
• Neúčinná komunikace;
• Špatně řízená organizační změna a nejistota zaměstnání;
• Nevyváženost mezi pracovními závazky a osobním životem [2].

Současná situace psychosociálních rizik
Závažnost psychosociálních rizik neustále stoupá a tato 

tendence je podložena daty z Evropské agentury pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) [3], která provedla 
průzkum mezi evropskými podniky na téma vznikajících rizik 
na pracovišti (ESNER, ESNER 2, ESNER 3) [4], [5], [6]. 
Průzkumu se zúčastnilo přes 45 tisíc podniků napříč všemi sektory, 
zaměstnávajících nejméně pět lidí. Z průzkumu vyplývá, že více 
než polovina všech zaměstnanců považuje stres za obvyklý. 
Nejčastěji udávanými příčinami stresu při práci byly pracovní 
nejistota a reorganizace práce. Průzkum dále ukázal, že mnoho 
podniků zvládá psychosociální rizika obtížněji než jakákoli jiná 
rizika v BOZP. Průzkum (ESNER-3) [6] ukazuje, že největší 
problém při řízení psychosociálních rizik představuje neochota 
otevřeně mluvit o psychosociálních rizicích (61 % podniků). Další 
problémy spočívají v nedostatečné informovanosti zaměstnanců  
a vedení a v nedostatku odborných znalostí nebo odborné podpory. 

Psychosociální rizika souvisejí i s implementací nových 
technologií, jako jsou roboti a umělá inteligence. Tyto technologie 
bývají rychlejší, přesnější a výkonnější než zaměstnanci a jejich 
vliv na zaměstnance může způsobit vznik psychosociální rizika  
na pracovišti.

Dr. Moore ve své publikace „The Threat of Physical and 
Psychosocial Violence and Harassment in Digitalized Work“ [7] 
uvádí, že nejčastějšími psychosociálními riziky na digitálním 
pracovišti jsou především stres, diskriminace, muskuloskeletální 
poruchy, možnost zintenzivnění práce a ztráty pracovních míst, 
včetně fyzického násilí a nadměrného monitorování. Závažnost 
těchto rizik závisí spíše na způsobu implementace technologií než 
na nich samotných [1], [8], [9].

Například v důsledku špatné implementace, nedostatku 
informací nebo nedostatečné kvalifikace zaměstnanců může 
robotické pracoviště nebo umělá inteligence místo zefektivnění 
procesy značně zpomalit. U zaměstnanců může dojít ke vzniku 
stresu, obav ze ztráty zaměstnání, vzniku vynuceného pracovního 
tempa kvůli přizpůsobení se kolaborativním robotům. Taková 
psychosociální rizika mohou časem vyústit v pracovní úrazy. 

Na druhou stranu správná implementace nových technologií 
může mít opačný efekt. Robotická pracoviště a umělá inteligence 
můžou nahrazovat různé druhy monotónních a rutinních pracovních 
úkonů, což vede ke snížení psychosociální zátěže zaměstnanců [10]. 

Příklady psychosociálních rizik 

Nadměrné monitorování
Monitorování na pracovišti není novým pojmem, avšak v době 

digitalizace je každý „bit“ informace o pracovišti cenný. Právě 
umělá inteligence a její nástroje umožňují zvýšené monitorování  
a sledování, a může tedy dojít k mikromanagementu, který 
je největší příčinou úzkosti a stresu [11], [12]. Například  
na robotizovaném pracovišti vybaveném kolaborativními roboty 
může dojít k zaznamenávání velkého množství údajů o pracovníkovi  
a jeho pracovním výkonu (např. přestávkách zaměstnanců, 
nečinnost zaměstnanců a strojních zařízení), i když primární úkol 
robotů spočívá v napomáhání pracovníkům při plnění úkolů [11], 
[13].

Psychosociální rizika na robotizovaných pracovištích 
s použitím umělé inteligence
Psychosocial Risks in Robotic Workplaces Using Artificial 
Intelligence
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Transparentnost, informovanost
V roce 2017 vyhodnocoval počítačový program v americkém 

Hustonu výkonnost učitelů a porovnával výsledky jejich 
studentů s průměrnými americkými výsledky. Učitelé s vysokým 
hodnocením dostali bonusy, zatímco učitelé s nízkým hodnocením 
byli propuštěni. Někteří učitelé měli pocit, že je software špatně 
vyhodnotil, a proto přišli o práci. Bohužel učitelé neměli možnost 
zkontrolovat, zda software vyhodnocuje spravedlivě, či nikoli, 
protože společnost, která vlastnila software, považovala svůj 
algoritmus za obchodní tajemství a nezveřejnila jeho fungování 
[9], [14].

Z této případové studie vyplývá, že je nutné informovat 
zaměstnance o způsobu fungování AI. Pokud k tomu nedojde, rizika 
stresu a úzkosti z pohledu BOZP budou vzrůstat, pokud pracovníci 
cítí, že rozhodnutí jsou přijímána na základě dat a údajů, k nimž 
nemají žádný přístup [11].

Další problém plynoucí z transparentnosti je fakt, že většina 
společností považuje umělou inteligenci, software a data  
za obchodní tajemství. Tato obchodní tajemství společnosti 
považují za životně důležitá pro jejich konkurenceschopnost  
na trhu, a proto není v jejich zájmu umožnit přístup k datům  
a způsobu fungování AI [11].

Difuze odpovědnosti
Difuze zodpovědnosti chování spadající do oblasti prosociálního 

chování stojí v pozadí jevu s názvem efekt přihlížejícího.
K difuzi odpovědnosti dochází, pokud se jedinec cítí méně 

zodpovědný za jednání v určité situaci, protože svědky určité situace 
jsou i další lidé, kteří mohou být zodpovědní za jednání v dané 
situaci. V tomto okamžiku se z každého jedince stává přihlížející. 
Difuze odpovědnosti například snižuje v davu pravděpodobnost,  
že někdo přijde a pomůže jiné osobě v nouzové situaci [15].

Difuzi odpovědnosti nemusíme pozorovat jen při interakci 
mezi lidmi, ale i při interakci člověka s robotem. Důkazy ze studie 
[16] ukazují, že i za přítomnosti robota mají lidé tendenci k difuzi 
zodpovědnosti. Jeden z důvodů, proč dochází k difuzi odpovědnosti 
při interakci s robotem je lidská schopnost reagovat sociálně  
a aplikovat sociální normy na tyto technologie. Mnoho lidí, kteří 
interagují s robotem, vnímá tuto interakci spíše jako interakci  
s jiným člověkem nebo se zvířetem než jako interakci s robotickým 
zařízením [17], [18], [19]. Dalším důvodem, proč dochází k difuzi 
odpovědnosti, je, že při implementaci robotického zařízení lidé 
očekávají, že toto zařízení bude bezpečné. Tento předpoklad může 
vést k přehnané důvěře a ztrátě opatrnosti při práci, což může mít 
za následek vznik úrazu [20], [21].

Tyto skutečnosti můžou vést ke zvýšení pracovních úrazů 
zaměstnance nebo k vytvoření mimořádné události, která může 
ohrozit životy a zdraví mnoha zaměstnanců.

Ztráta zaměstnání
Nejistota zaměstnání byla definována jako subjektivně vnímaná 

a nežádoucí možnost ztráty současného zaměstnání v budoucnu, 
jakož i strach či obavy související s možností ztráty zaměstnání 
[22].

Lidé posuzují riziko ztráty zaměstnání na základě mnoha 
faktorů, jako jsou dojmy z médií nebo od kolegů, zejména pokud 
mají málo znalostí o nových technologiích, jako jsou AI nebo 
roboty. Studie [21] poukazuje, že hlavním problémem je nedostatek 
informací a znalostí, což vede k pocitům nejistoty a strachu  
ze ztráty zaměstnání.

Studie [23] podotýká, že při nepřiměřeném využití umělé 
inteligence a robotizace na pracovištích může dojít k ovlivnění 
a snížení rutinních, nízko a středně kvalifikovaných pracovních 
míst (dělníci, úředníci) v určitých průmyslových odvětvích [24]. 

Umělá inteligence a robotizace může znevýhodnit zejména ženy  
a starší pracovníky, kteří mohou mít problém s přijetím a ovládáním 
nových technologií [23].

Mnohé studie [24], [25], [26] poukazují na to, že zaměstnanci, 
kteří jsou ohrožení ztrátou zaměstnání, vykazují vyšší úroveň 
vnímání stresu, úzkosti, depresí a negativních pocitů ve srovnání se 
zaměstnanci, kterým ztráta zaměstnání nehrozí.

Následkem stresu může být například chronický únavový 
syndrom, který může vzniknout u osob, které jsou dlouhodobě 
vystavené stresu. Únavový syndrom se projevuje pocity únavy  
a vyčerpáním při malé fyzické námaze, náchylnosti k onemocnění 
dolních a horních cest dýchacích, bolesti kloubů a svalů, poruchami 
spánku a soustředění. Následkem tohoto chronického syndromu je 
výrazné zhoršení výkonnosti [27].

Závěr
Integrace nových technologií do pracovního prostředí je 

poměrně nová problematika a s rostoucím množstvím technologií 
bude stoupat i počet psychosociálních rizik. Tato rizika mohou 
mít v budoucnu značný dopad na BOZP, a proto je nutné  
k psychosociálním rizikům přistupovat zodpovědně, provádět další 
výzkum v této oblasti a výsledky výzkumu delegovat příslušným 
orgánům a široké veřejnosti.

Největším rizikem, k němuž může ze strany umělé inteligence 
dojít, je ztráta schopnosti myslet sami za sebe. Již dnes můžeme 
vidět, jak lidé zapomínají základní dovednosti, které byly před 
několika lety vnímány jako samozřejmost. Pokud ztratíme 
schopnost myslet, žádná technologie nás v pracovním procesu 
neochrání před úrazy.
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