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STATISTIKA – PROČ?

• O SLOŽITÉM JEDNODUŠE 
aneb Nebojte se statistiky, nekouše

 každodenně se s ní setkáváme
 důležitá pro správné pochopení údajů o světě kolem nás
 „…nezastupitelná pro hodnocení minulosti a určování směrů 

dalšího vývoje společnosti“ (Iva Ritschelová, ČSÚ)
 vysledovat trend, vývoj, rozdíly, změny, proměnit 

data ve znalost 

• množství dat => klíčové informace 
vedoucí k růstu a změnám

Zdroj: ČSÚ
https://www.stoletistatistiky.cz

Zdroj: ČSÚ
https://www.stoletistatistiky.cz

Zdroj: VÚBP
http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz



• STRATEGICKÝ RÁMEC EU PRO OCHRANU ZDRAVÍ 
A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA OBDOBÍ 2014–2020

 Lepší shromažďování statistických údajů, tak aby byly 
získávány lepší důkazy, a vývoj nástrojů pro monitorování.

 Shromažďovat spolehlivé, včasné a srovnatelné statistické 
údaje o pracovních úrazech a nemocech z povolání, 
expozici na pracovišti a onemocněních souvisejících 
s prací a analyzovat náklady a přínosy v oblasti BOZP.

 Účinnější postupy, regulační mechanismy, dozorové 
činnosti.

 Lépe šířit výsledky a zohledňovat je při tvorbě politik.

VÝZVA
ZDOKONALIT 

PREVENCI 
ONEMOCNĚNÍ 

SPOJENÝCH 
S VÝKONEM 
POVOLÁNÍ

STATISTIKA – PROČ?



STATISTIKA A BOZP – ŘEŠENÝ PROJEKT

NOVÉ PŘÍSTUPY PRO TVORBU STATISTIK A ZLEPŠOVÁNÍ 
INFORMAČNÍ ZÁKLADNY O BOZP

Období: leden 2018 – prosinec 2020
(MPSV – institucionální podpora)

Cíl výzkumných aktivit:

zpracování návrhu modelu pro sběr a monitorování relevantních 
dat vztahujících se k BOZP.



STATISTIKA A BOZP – ŘEŠENÝ PROJEKT

DEKLAROVANÉ VÝSTUPY/VÝSLEDKY

 souhrnná výzkumná zpráva - komplexní přehledový materiál k řešené problematice, 
provedená analýza dostupných informací, dat, včetně finálního návrhu informačního 
modelu (druh výsledku: Vsouhrn, T: 2020)

 vytvoření webové aplikace - Na základě návrhu informačního modelu pro sběr 
a monitorování dat k oblasti BOZP bude vytvořena finální podoba nové webové aplikace 
(druh výsledku: O, T: 2020)

 odborný workshop - příprava a realizace odborného workshopu 
(druh výsledku: W; T: 2020)

 publikování odborného článku a článku ve sborníku - příprava a publikování 
odborného článku (publikován v recenzovaném sborníku u příležitosti konference 
konané 16. 10. 2019, název: Nové přístupy pro zlepšování informační základny o BOZP); 
(druh výsledku: J; T: 2019 a 2020)



ZDROJE DAT

• Český statistický úřad (ČSÚ) – statistiky zdravotnictví a pracovní neschopnosti;

• Státní úřad inspekce práce (SÚIP) – databáze z IS o pracovních úrazech zpracovaná ze záznamů 
o úrazech (databáze pracovních úrazů s prac. neschopností nad 3 dny není veřejně dostupná);

• Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) – nemocenská statistika, statistika invalidních důchodů;

• Státní zdravotní ústav (SZÚ) – nemoci z povolání;

• Ústav zdravotnických informací a statistiky v ČR (ÚZIS) - Registry a Informační systémy NZIS (Národní 
registr úrazů, Národní registr hospitalizovaných, Registr pracovní neschopnosti)

• Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví (EU-OSHA) - ESENER - Evropský průzkum podniků 
na téma nových a vznikajících rizik;

• Eurostat – široké evropské statistiky trhu práce, úrazovosti a další;

• Eurofound – data a grafická vizualizace evropských průzkumů pracovních a životních podmínek;

• Světová zdravotnická organizace (WHO) - Global Health Observatory (GHO) data;

• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – statistiky trhu práce, zdravotního stavu 
(OECD.stat);

• Mezinárodní organizace práce (ILO) – statistiky trhu práce ILOSTAT.



ÚSKALÍ TVORBY MODELU
• velké množství proměnných různých typů (textové, číselné, kategorizované)

• formáty publikovaných dat (PDF, XLS, CSV atd.)

• nekonzistentnost datových řad v čase

• prodleva v dodání dat; příslib dodání dat, po 2 měsících zamítnuta žádost 
jako taková (odůvodnění: údaje o DPN po okresech a krajích nejsou)

• MPSV ČR Protokol z projednání výsledků Hodnocení 17 podle M17+ dne 
5. 11. 2018: prof. Jurajda vysvětlil, proč předávání dat nefunguje, např. ČSSZ 
data nepředává vůbec, proces je historicky chybně nastaven. Výzkumní 
pracovníci se často musí spolehnout jen na vlastní terénní šetření, ačkoli 
organizační složky státu v gesci jejich zřizovatele disponují rozsáhlými 
datasety. (zdroj: https://www.vyzkum.cz )



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Příprava nové kampaně a vyhodnocení

• statistiky pracovní úrazovosti a jejich detailní analýza tvoří významný základ 
pro tvorbu nových kampaní,

• na základě výstupů z analýz pracovní úrazovosti např. zvolena kampaň k 
pádům (jeden z nejrizikovějších dějů),

• statistická vyhodnocení kampaní probíhají formou dotazníků, nejprve v době 
po ukončení kampaně, následně s časovým odstupem (cca tisíc respondentů)

AUVA – RAKOUSKÁ VŠEOBECNÁ ÚRAZOVÁ POJIŠŤOVNA

BESIP – oddělení Ministerstva dopravy ČR 

• preventivní dopravně-bezpečnostní kampaně

• statistiky dopravní nehodovosti



ANALÝZA DATOVÝCH ZDROJŮ

NA ODBORNOU PRÁCI MAJÍ BÝT ODBORNÍCI

Zdroj: http://rezbykundrat.cz Zdroj: Byl jednou jeden král [film]. Režie Bořivoj ZEMAN. Česko, 1955 



ANALÝZA – DATOVÉ ZDROJE

SÚIP, ČSSZ

• Excelovské soubory – velké množství 
datových souborů nutnost data 
připravit a spojit do využitelné datové 
matice



ANALÝZA: DATOVÉ ZDROJE – PŘÍPRAVA – NESNÁZE

• Nekonzistence v datech – KATEGORIE



• Nekonzistence v datech – KATEGORIE

ANALÝZA: DATOVÉ ZDROJE – PŘÍPRAVA – NESNÁZE



• Nekonzistence v datech – PROMĚNNÉ

ANALÝZA: DATOVÉ ZDROJE – PŘÍPRAVA – NESNÁZE



• Sloučení kódů a popisu

ANALÝZA: DATOVÉ ZDROJE – PŘÍPRAVA – NESNÁZE



• Pomocí softwaru IBM SPSS Modeler

ANALÝZA: PŘÍPRAVA DAT 



ANALÝZA: DATOVÁ MATICE

• IBM SPSS Statistics



ANALÝZA: VÝSTUPY - UKÁZKA



ANALÝZA: VÝSTUPY - UKÁZKA



Děkujeme za pozornost

mlezivova@vubp-praha.cz
PVidlar@acrea.cz


