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Základním 
posláním 
digitálních 
archivů je 
uchovat 
a zpřístupnit 
informace 
pro současné 
a budoucí 
generace. 

Myšlenka vytvořit digitální archiv dokumentů 
pro oblast BOZP vznikla již v roce 2006 a spadá 
do doby řešení výzkumného záměru VÚBP na 
roky 2004─2010 pod projektem Management 
znalostí ─ podmínka úspěšného řízení BOZP. 
Projekt byl zaměřený na zvyšování informova-
nosti a úrovně znalostí o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, a to nejen odborné veřejnosti, 
ale také o permanentní informovanost široké 
veřejnosti, pracovníků státní správy a výzkum-
ných pracovníků o stavu poznatků a zkušeností 
o zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci nejen v ČR, ale i v EU a ve světě. 
Digitální archiv tehdy vznikl jako jedna z kom-
ponent tzv. zdrojové základny, kterou tvořila 
řada informačních zdrojů, které vytvářel a stále 
vytváří VÚBP (vedle výše zmíněných dále kni-
hovní katalog automatizovaného knihovnické-
ho systému Tritius, výběrová bibliografie OKO 
atd.), volně dostupné zdroje a placené databáze 
(EBSCO). Prvotní obsah archivu tvořil výběr 
právních českých předpisů.

Jelikož od doby vzniku archivu uplynulo 15 let, 
rozhodli jsme se archiv inovovat a přizpůsobit ho 
aktuálním trendům a uživatelským požadavkům. 
Projekt inovace digitálního archivu BOZP 
SAFE proběhl v rámci řešení výzkumné potřeby 
institucionální podpory MPSV pod názvem 
Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu 
BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP. 
Cílem projektu bylo zkvalitnit a zefektivnit 
vyhledávací možnosti archivu BOZP SAFE tak, 
aby se k uživateli dostalo co nejvíce relevantních 
výsledků. Prioritním krokem bylo našeptávání 
u klíčových slov, které pomůže uživateli najít 
správný tvar. Dále byl digitální archiv propojen 
s hesly v Encyklopedii BOZP (EBOZP). Tato 
funkcionalita na jedné straně uživateli přiblíží 
danou problematiku a poskytne na ni širší 
pohled, na straně druhé představuje integraci 
s dalším informačním zdrojem, který VÚBP 
vytváří. Díky zobrazování obsahově příbuzných 
dokumentů je uživateli nabídnuto maximální 
vytěžení digitálního archivu. Vedle zkvalitnění 
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   ÚVOD: Inovace digitálního archivu 

Digitální archiv BOZP SAFE je průběžně budovaným úložištěm monografií, 
periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, 
výzkumných zpráv, studentských prací a  výzkumných výstupů 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. (dále VÚBP). Koncovým 
uživatelům z okruhu odborné i laické veřejnosti nabízí archiv metadatové 
záznamy o  jmenovaných dokumentech. Plné texty dokumentů pro 
externí uživatele jsou dostupné u českých i evropských právních předpisů 
a výzkumných výstupů VÚBP.  Pokud má uživatel zájem o plné texty 
ostatních dokumentů, může kontaktovat oborovou knihovnu VÚBP.  
Přístup do digitálního archivu je možný z celé řady informačních zdrojů, 
které vytvořil a  provozuje VÚBP, např. oborový portál BOZPinfo.cz, 
Znalostní systém prevence rizik v BOZP či institucionální stránky VÚBP.

https://vubp.cz/
https://www.vubp.cz
https://safe.vubp.cz/
https://www.BOZPinfo.cz
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Specializované 
fondy, jako je 

digitální archiv 
BOZP SAFE, jsou 

cenným zdrojem 
odborných 

dokumentů, které 
k tématice BOZP 
vytvářejí bohatou 

informační 
základnu. 

funkcionality archivu byl projekt v neposlední řadě zaměřen také na přívětivější uživatelské 
rozhraní týkající se grafického provedení (různé barevné provedení zobrazených dokumentů, 
zvýraznění textu atp.). 

   HLAVNÍ POZNATKY z výzkumu
Na začátku projektu bylo realizováno 
dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění 
úrovně spokojenosti uživatelů digitálního 
archivu BOZP SAFE a jejich podnětů na 
případná vylepšení. Zajímali nás názory 
interních (zaměstnanci VÚBP, MPSV) 
i externích uživatelů. Dotazník byl interním 
zaměstnancům distribuován e-mailem, veřejnost 
byla informována prostřednictvím oborového 
portálu BOZPinfo.cz, firemních sociálních 
sítí a webových stránek VÚBP. Dotazníkové 
šetření probíhalo v období od 26. 3. 2021 do 
11. 4. 2021. Celkem se do dotazníkového 
šetření zapojilo 51 respondentů. Jednoduchý 
dotazník obsahoval 16 otázek rozdělených do 
tří skupin (identifikace uživatele, využívání 
archivu a uživatelské prostředí). Prioritně jsme 
zjišťovali spokojenost uživatelů s obsahem 
digitálního archivu BOZP SAFE. Další 
skupinu pak tvořily otázky, které se týkaly 
budoucího rozvoje archivu. Prostřednictvím 
identifikačních otázek jsme získali bližší 
představu o respondentovi (věk, interní/
externí uživatel a profesní zařazení). Z analýzy 
aktuálního stavu digitálního archivu BOZP 
SAFE a tohoto šetření vyplynuly následující 
oblasti inovace:
 v rámci zdokonalení uživatelského prostředí 
podpořit intuitivnost a přehlednost prostředí;

 tematicky rozšiřovat obsah archivu tak, 
aby co nejvíce reflektoval na tematické 
požadavky uživatelů;

 efektivnější využívání obsahu archivu pod-
pořit implementací sofistikovaných vyhle-
dávacích nástrojů/funkcí;

 podpořit otevřený přístup k vědeckým infor-
macím, poznatkům a výsledkům výzkum-
ných projektů, které řeší nejen VÚBP, ale 
i další výzkumné instituce (Evropská na-
dace pro zlepšování životních a pracovních 
podmínek EUROFOUND, Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí a další), protože u to-
hoto druhu dokumentů lze zveřejňovat také 
plné texty;

 vytvořit e-prostor, v němž budou uživateli 
dostupné různé typy dokumentů k různým 
tematickým oblastem BOZP a prevence 
rizik;

 integrovat archiv s dalšími relevantními 
zdroji informací (Encyklopedie BOZP). 

V digitálním archivu BOZP SAFE byly 
realizovány tyto inovativní změny:

Funkcionalita
 fulltextové vyhledávání – pracuje jak nad 

plnými texty dokumentů, tak nad všemi 
metadaty, která daný dokument popisují;

https://vubp.cz/
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Díky zobrazování 
obsahově 
příbuzných 
dokumentů je 
uživateli nabídnuto 
maximální vytěžení 
digitálního 
archivu.

 vyhledávací formuláře a formuláře pro editory doplněny o tzv. našeptávač klíčových slov, 
který uživateli nabídne hesla/slovní spojení, která jsou použita pro popis dokumentu, a usnadní 
mu tak najít správnou podobu;

 rozšíření číselníků pro tvorbu dokumentů (např. typ projektu, druh výsledku, seznam periodik);
 náhled dokumentu – uživateli je nyní k dispozici náhled první strany dokumentu s možností 

listování v dokumentu (obr. č. 1);
 nabídka příbuzných dokumentů – uživateli jsou nabídnuty tematicky podobné dokumenty, 

jejichž věcný popis obsahuje 2 a více shodných klíčových slov (obr. č. 2);
 úpravy formulářů pro editaci jednotlivých typů dokumentů;
 propojení s Encyklopedií BOZP – u klíčového slova, které má svůj ekvivalent v EBOZP, 

je automaticky vygenerována URL adresa s odkazem na definici hesla v EBOZP a dále je 
u takovéhoto klíčového slova pole pro zkrácený popis definice (obr. č. 3).

Obr. 1: Ukázka náhledu dokumentu

Obr. 2: Ukázka nabídky příbuzných dokumentů

https://vubp.cz/
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Digitální archiv BOZP SAFE https://safe.vubp.cz/guest/

Uživatelská příručka pro uživatele digitálního archivu BOZP SAFE 

Příručka pro tvůrce obsahu Digitálního archivu BOZP SAFE
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Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP, 
řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2020–2022..
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   Dosažený VÝSLEDEK

Obr. 3: Ukázka integrace s EBOZP

Grafické úpravy
 úprava hlavní stránky – oddělení polí pro vyhledávání, novinky a tematické dotazy a přidání 

kontaktu na oborovou knihovnu VÚBP;
 úprava levého menu – vyhledávání podle jednotlivých typů dokumentů a jejich grafické odlišení;
 ikony pro jednotlivé tematické dotazy;

 barevně odlišené ikony pro jednotlivé typy dokumentů;

 novinky ─ defaultní nastavení sloupců na pole autor, název a typ dokumentu s výpisem 
maximálně 10 nejnovějších dokumentů a možností dalšího stránkování.
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