
Odborná prognóza o vznikajících psychosociálních rizicích 
souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP)IS
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V pracovním světě dochází k významným změnám, které přinášejí 
nové náročné úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. 
Tyto změny mají za následek nově vznikající psychosociální rizika. Tato 
rizika, související s tím, jak je práce navržena, organizována a řízena, i s 
jejím ekonomickým a společenským kontextem, vedou ke zvýšené 
úrovni stresu a mohou mít velmi neblahý dopad na duševní i fyzické 
zdraví. V roce 2005 se více než 20 % pracovníků z 25 členských států 
Evropské unie domnívalo, že stres související s prací ohrožuje jejich 
zdraví.(1) V roce 2002 se roční ekonomické náklady na stres související 
s prací v EU-15 odhadovaly na 20 000 milionů EUR.(2)

Rozpoznávání vznikajících rizik

Strategie Společenství na období 2002–2006(3) vyzvala Evropskou 
agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k tomu, aby 
„vytvořila systém sledování rizik“ (observatorium rizik), který by pomohl 
„předvídat nová a vznikající rizika“. Za účelem uskutečnění svých cílů 
provedlo Evropské observatorium rizik odborná šetření pomocí metody 
Delphi. Podle této metody jsou výsledky předchozího šetření předloženy 
odborníkům k porovnání pro jejich další hodnocení, až k dosažení 
shody. Výsledky šetření byly doplněny analýzou vědeckého výzkumu 
klíčových témat vybraných odborníky. Takto lze včas rozpoznávat 
vznikající rizika na pracovišti a přijmout vhodná opatření.

Prognóza psychosociálních rizik odráží názory odborníků z oblasti 
BOZP, kteří se zúčastnili tří dotazníkových šetření v letech 2003 
a 2004. Odborníci, kteří zastupovali 13 členských států EU, USA 
a Mezinárodní organizaci práce, měli minimálně pětiletou praxi 
v oblasti psychosociálních rizik a většina z nich pracovala v oblasti 

psychologického výzkumu. K hlubšímu objasnění vzniku hlavních 
rizik uvedených v prognóze, pokud jde o jejich výskyt, dopady na 
BOZP, možná preventivní opatření a potřebu budoucího výzkumu, 
byly použity přehledy z odborné literatury.

Vznikající psychosociální rizika

Šetření a odborná literatura ukazují, že vznikající psychosociální rizika 
související s BOZP jsou často důsledkem technické nebo organizační 
změny.

(1)  Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Fourth European working conditions survey (Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě), 
Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Lucemburk, 2007 (http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm).

(2)  Evropská komise, Guidance on work-related stress – Spice of life or kiss of death? (Pokyny týkající se stresu při práci – koření života nebo polibek smrti?), Úřad pro 
úřední tisky Evropských společenství, Lucemburk, 2002 (http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2002/ke4502361_en.html).

(3)  Adapting to change in work and society: a new Community strategy on health and safety at work 2002–06 (Přizpůsobování se změnám na pracovišti a ve společnosti: 
nová strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2002–2006), KOM(2002) 118 v konečném znění.
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10 nejvýznamnějších vznikajících psychosociálních rizik stanovených v šetření
(Pozn.: HH > 4: riziko bezvýhradně uznané jako vznikající; 3,25 < HH ≤ 4: riziko uznané jako vznikající)

Co jsou to vznikající rizika?

„Vznikajícím rizikem v oblasti BOZP“ je jakékoli riziko, které je nové 
a zároveň rostoucí.

Riziko se považuje za nové, jestliže:
■  riziko dříve neexistovalo a je způsobeno novými procesy, novými 

technologiemi, novými typy pracovišť nebo společenskými či 
organizačními změnami;

■  nebo daný problém již existuje delší dobu, ale nyní je vzhledem 
k novým vědeckým poznatkům nebo změně ve vnímání ze 
strany veřejnosti považován za riziko.

Riziko se považuje za rostoucí, jestliže:
■  situace přispívající k růstu rizika nastávají stále častěji;
■  roste pravděpodobnost vystavení pracovníků danému 

nebezpečí;
■  nebo se dopad nebezpečí na zdraví pracovníků zvyšuje.



Významnými faktory jsou také sociálně-ekonomické, demografické 
a politické změny, včetně současného jevu globalizace. Deset 
nejvýznamnějších vznikajících psychosociálních rizik rozpoznaných 
odborníky lze seskupit do těchto pěti oblastí:

1. Nové formy pracovních smluv a nejistota zaměstnání

Zavádění pracovních smluv s nižšími zárukami spolu se směřováním 
k lean production (výrobě s maximálním využitím pracovního 
potenciálu) a outsourcingu (využívání externích firem k provedení 
práce) může mít dopad na zdraví a bezpečnost pracovníků. Pracovníci 
s nejistými smlouvami obvykle vykonávají ty nejnebezpečnější práce, 
pracují v horších podmínkách a dostává se jim v menší míře školení 
o BOZP. Práce na nestabilních trzích práce může vést k pocitům 
nejistoty zaměstnání a k vyšší úrovni stresu souvisejícího s prací.

2. Stárnoucí pracovní síla

Jedním z důsledků stárnoucího obyvatelstva a vyššího věku odchodu 
do důchodu je starší pracovní síla v Evropě. Odborníci, kteří se podíleli 
na vypracování prognózy, tvrdí, že stárnoucí pracovníci jsou ve 
srovnání s mladšími zaměstnanci více ohroženi riziky plynoucími ze 
špatných pracovních podmínek. Skutečnost, že se stárnoucím 
pracovníkům neposkytují příležitosti k celoživotnímu vzdělávání, 
zvyšuje duševní a emocionální nároky, které jsou na ně kladeny. To 
může mít dopad na jejich zdraví a zvyšovat pravděpodobnost výskytu 
pracovních úrazů. Chceme-li podporovat zdravou a bezpečnou práci 
v průběhu delšího pracovního života, je nutné poskytovat dobré 
pracovní podmínky, které jsou přizpůsobeny potřebám každého 
zaměstnance, včetně stárnoucích pracovníků.

3. Intenzifikace práce

Mnozí pracovníci musí nakládat s rostoucím množstvím informací  
a jsou v zaměstnání vystaveni zvyšující se pracovní zátěži. Někteří 
pracovníci, zejména ti, kteří pracují v nových oborech nebo se 

pohybují ve vysoce konkurenčních oblastech, se cítí poněkud nejistě. 
Tito pracovníci se často obávají, že jejich efektivita a produktivita jsou 
posuzovány přísněji, a proto pracují déle, aby dokončili své úkoly. 
Někdy nebývají za vyšší pracovní vytíženost dostatečně odměňováni 
nebo se jim nedostává dostatečného společenského uznání. Vyšší 
pracovní zátěž a vyšší nároky kladené na menší počet pracovníků 
mohou vést ke zvýšení úrovně stresu souvisejícího s prací a mohou 
mít dopad na zdraví a bezpečnost pracovníků.

4. Vysoké emocionální nároky spojené s prací

Tento problém není nový, nicméně vyvolává velké znepokojení, 
zejména v rychle rostoucích a vysoce konkurenčních odvětvích 
zdravotnictví a služeb. Za jeden z faktorů, který přispívá k vyšším 
emocionálním nárokům kladeným na pracovníky, odborníci označují 
šikanu v zaměstnání. Problém násilí a šikany může postihovat všechna 
povolání a odvětví. U obětí i svědků vedou násilí a šikana ke stresu 
a mohou mít vážný dopad na duševní i fyzické zdraví.

5. Chybějící rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Problémy v zaměstnání se 
mohou přenášet do sou-
kromého života. Nejistá 
příležitostná práce, vysoká 
pracovní zátěž a variabilní 
nebo nepředvídatelná pra-
covní doba, zvlášť pokud ji 
zaměstnanec nemůže při-
způsobit svým osobním 
potřebám, mohou vést ke 
střetu mezi pracovními 
povinnostmi a soukromým 
životem. Výsledkem je chy-
bějící rovnováha mezi pra-
covním a soukromým 
životem, což má negativní 
dopad na duševní pohodu 
pracovníka.

Další informace

Tato odborná prognóza o psychosociálních rizicích je jednou ze čtyř 
zpráv o vznikajících rizicích, které vypracovalo Evropské observatorium 
rizik. Ostatní zprávy se týkají fyzikálních, biologických a chemických 
rizik. 

Úplné znění Odborné prognózy o vznikajících psychosociálních 
rizicích souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci je 
k dispozici na adrese: http://riskobservatory.osha.europa.eu/risks/
forecasts/psychosocial_risks

Veškeré informace zveřejněné Evropským observatoriem rizik jsou 
k dispozici na adrese:
http://riskobservatory.osha.europa.eu
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