
 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1 
 

  

Projekt „Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro 
kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP“. 
Terénní šetření na vysokých školách zaměřené na průzkum stavu 
pregraduálního vzdělávání a rozvoj kompetencí budoucích učitelů SŠ v BOZP. 

 

Pořad. číslo 
dotazníku: 

    

 

     D O T A Z N Í K  

Vysoká škola: ……………………………………………………………..…………………….………………

Fakulta: ………………………………………………………….……………………………………………….

Studijní obor:….………….……………………………………………………………………………………….

Vyučovaný předmět (zahrnující BOZP)…………………………………………….………………………….

Jde o předmět:

 povinný

 povinně volitelný

 volitelný

Ukončení předmětu: 

 zápočet 

 zkouška 

 zápočet + zkouška 

 jiné………………. 
 

Forma ukončení: ……… 
 

1. Je požadavek vyučovat témata týkající se BOZP definován, případně specifikován 

v akreditaci vzdělávacího oboru/programu? 

 NE 

 ANO 

Specifikace: …………………………………………………………………….………………………..                        

2. V jakém tematickém celku je problematiku týkající se BOZP probírána?: 

 specifický aspekt jiných témat 

 samostatný výukový celek 

Specifikace:……………………………………………….………………………………………….. 

 

3. Jakým tématům se výuka BOZP v daném předmětu věnuje (např. analýza rizik, první 

pomoc, požární ochrana, prevence úrazů/nemocí z povolání, OOPP, ….)? 

Specifikace:………………………………………………….………………………………………….. 

 

 

4. Výuka BOZP je budoucím učitelům předkládána z pohledu: 

 zajištění jejich vlastní bezpečnosti (tzn. práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP) 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů ve školách vč. praktického 

vyučování a praxí 

 zvyšování povědomí o BOZP a vytváření bezpečných pracovních návyků studentů/žáků 

vzhledem k oboru/předmětu jejich odborné přípravy/studia 

 jiné:……………………………………………………………………………………………………

……………………………           

 

5. Jaké metody výuky využíváte pro výuku BOZP (např. slovní metody: výklad, přednášky, 

diskuze, práce s literaturou/legislativou, instruktáže; názorně demonstrační metody: videa, 

fotografie reálných situací,  …, praktické metody: didaktické hry, exkurze, případové studie, 

projektová výuka; e-learning, ….) 

Specifikace:………………………………………………………………………………………….. 



 

 

6. Existují (máte k dispozici) pro výuku BOZP ve vztahu k danému předmětu odbornou 

literaturu: skripta, jiné učebnice, odborné texty (tištěné, digitální/elektronické) nebo jiné 

studijní opory?  

 Ne 

 Ano 
 

Specifikace: : ………………………………………………………………….………………………..              

Pokud ANO, jak je hodnotíte (aktuální, obsahově vyhovující/nevyhovující, ….) 

Specifikace:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Jaké kvalifikace nebo odborné přípravy se Vám - vyučujícímu dostalo pro výuku 

problematiky BOZP?   

 součást pregraduální přípravy: VŠ/fakulta/studijní program + obor:…………..……………… 

 odborný kurz: poskytovatel: …………………………………………………………………… 

 sebevzdělávání: literatura, ……………………………………………………………………..… 

 zkušenosti, praxe, působení v předchozí profesi ……………………………………………… 

 jiné, specifikace:………………………………………………………………………………….….. 

 
 


