
 





 





 



Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

konkrétně pak na rizika při implementaci 3D tisku do výrobního procesu. Úvodní část práce představuje 

teoretická východiska v oblasti BOZP spolu s poznatky o 3D tisku a metodami pro identifikaci a řízení 

rizik. V následující části práce je na konkrétním příkladu provedena identifikace, analýza a hodnocení 

rizik. Pro hodnocená rizika jsou navržena náležitá opatření k jejich eliminaci včetně finančního 

zhodnocení. 

Abstract  

The diploma thesis focuses on risk assessment in the area of occupational health and safety, specifically 

on the risks in the implementation of 3D printing into the production process. The introductory part of 

the work introduces theoretical background in the area of occupational health and safety, together with 

the knowledge of 3D printing and methods for identification and risk management. In the following 

part, the identification, analysis and assessment of risks is carried out on a concrete example. 

Appropriate measures for their minimization, including financial evaluation, are proposed for the 

assessed risks. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zaobírá tématem analýzy současného stavu implementace a využití 3D tisku 

ve výrobních procesech s ohledem na rizika s nimi spojená a způsoby jejich minimalizace. Na vybraném 

výrobním procesu bude následně provedena analýza rizik včetně jejich vyhodnocení a stanovení 

preventivních opatření.  

Stěžejním tématem úvodní části práce bude problematika BOZP na pracovišti. Oblast BOZP je 

pro podnik nepostradatelná především z hlediska prevence pracovních úrazů či nemocí z povolání. 

S danou problematikou souvisí velké množství právních předpisů, jimiž by se měla firma řídit. 

Neodmyslitelnou součástí tohoto odvětví je rovněž prevence rizik, přičemž v případě jejich vzniku musí 

podnik dokázat rizika identifikovat, hodnotit a navrhnout patřičná opatření vedoucí k jejich eliminaci. 

V současné době je v konkrétní společnosti stále více uplatňována technologie 3D tisku, což je 

proces výroby trojrozměrných pevných objektů z digitálního souboru. Technologie je využívána 

především kvůli levné a především rychlé výrobě např. prototypů, funkčních výrobků atd. Stejně jako v 

jiných výrobních procesech, i při 3D tisku je zapotřebí dodržovat zásady BOZP.  

Cílem této diplomové práce je na základě provedené analýzy současného stavu BOZP v konkrétní 

společnosti identifikovat, analyzovat a následně vyhodnotit rizika, jež jsou spojená se zaváděním 

technologií 3D tisku do vybraného výrobního procesu. Na základě zjištěných výsledků bude zapotřebí 

navrhnout opatření ke snížení míry rizika včetně zhodnocení finanční náročnosti těchto opatření pro 

vybraný proces. 
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2 SOUČASNÝ STAV / REŠERŠE 

Lidskou činnost odedávna provázejí nejrůznější úrazy. Pro lovce dob dávno minulých 

znázorňoval úraz tragické důsledky často končící úmrtím. Náznaky lidské solidarity a zákonné 

odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz se objevily až koncem 19. století. Moderní doba však 

přistupuje k práci odlišněji, přičemž cílem je i nadále plnit záměr, avšak nikoliv na úkor zdraví 

zaměstnance. Zaměstnavatelé začínají mít snahu vybudovat takové pracovní podmínky, aby byla činnost 

bezpečná, v uspokojivém pracovním prostředí, nesmí jakkoliv poškodit zdraví zaměstnanců např. 

nadměrným vypětím či stresem na pracovišti. Těchto cílů lze dostát jedině preventivním souhrnným 

přístupem, přičemž se nezajišťuje pouze technická bezpečnost, ale i zdravotní, psychické a sociální 

aspekty práce [1].  

Vzhledem k náplni této diplomové práce, pro níž je oblast BOZP zásadní, je záhodno vymezit si 

tento pojem ihned v úvodu. V teorii pracovního práva se pojem BOZP definuje jako souhrn právních, 

organizačních, technických, technologických zdravotních, hygienických a jiných opatření, jež mají za cíl 

dosáhnout takového stavu pracovišť, pracovního prostředí a organizace práce, při němž nebude 

docházet k pracovním úrazům, nemocem z povolání ani k jinému ohrožení zdraví, naopak bude 

dosahováno zkvalitnění pracovního života. Z hlediska subjektivního se pak jedná o souhrn individuálních 

práv a povinností jednotlivých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů ve vztahu k výkonu práce na 

konkrétním pracovišti [2]. 

V současnosti je obor BOZP neodmyslitelnou složkou každého podnikání. Jednou z příčin, proč 

je tomu tak, je vážení si života a zdraví, neboť jsou to jedny z nejvýznamnějších hodnot, u kterých nelze 

dopouštět žádné kompromisy či ústupky. Dalším podstatným důvodem dodržování zásad BOZP je 

finanční stránka. Nejenže podniku hrozí značné sankce za porušování právně závazných předpisů, které 

mohou podnik dovést až k likvidaci. Dostání těmto předpisům směřuje firmu k lepší finanční situaci. 

Nicméně i přes tento fakt lze stále najít spoustu zaměstnavatelů, jež se těmito předpisy BOZP neřídí 

nebo jim nepřikládají velkou váhu. Možnou příčinou tohoto problému můžeme shledat 

v neinformovanosti vedoucích pracovníků, a to především z důvodu náročnosti na znalosti daného 

tématu. Aktuálně nenajdeme žádné komplexní systém zjednodušující problematiku BOZP, tudíž se 

zvyšuje množství podniků s certifikací systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

tedy certifikací dle OHSAS 18001 [3].  

Dle statistik je v České republice každoročně evidováno kolem 45 000 – 50 000 pracovních 

úrazů. V první polovině roku 2018 došlo v České republice ke 24 062 případům pracovních úrazů, 

přičemž bylo Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) a Českým báňským úřadem (ČBÚ) evidováno 

celkem 561 závažných pracovních úrazů a 60 úrazů s následkem smrti. Konečné náklady zaměstnavatele 

na zajištění důsledků pracovních úrazů jsou značné, neboť pojišťovny proplácejí přibližně poloviční 

sumu. Dalším významným nákladem pro zaměstnavatele je pokrytí dnů neschopnosti pracovníka a 

rovněž zajištění záskoku. Často se lze setkat i se situací, že se poškozený zaměstnanec snaží získat 

finanční vyrovnání [4].  
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Pokud tedy nadále zaměstnavatelé či zaměstnanci ustavičně přistupují k oblasti BOZP jako k 

něčemu zbytečnému a otravnému, je zapotřebí tuto agendu zobrazit jako proces, jenž firmě ušetří 

peníze a zachrání zdraví nebo dokonce životy. Důvody, proč mít v pořádku BOZP, jsou tedy následující: 

 Vyhnutí se sankcím. 

 Zbavení se starostí a odpovědnosti. 

 Minimalizace rizika nebezpečí úrazu. 

 Eliminace problémů s SÚIP a pojišťovnami. 

 Zlepšení pověsti firmy [5]. 

 

2.1 LEGISLATIVA BOZP 

2.1.1 Srovnání České republiky s ostatními zeměmi EU 

Porovnání České republiky spolu s ostatními členskými státy EU v oblasti BOZP není jednoduché, 

neboť v něm lze shledat velké množství rozdílů, díky kterým je uvedené srovnání takřka nemožné. 

Jedním z takových rozdílů může být např. absence jednotného systému vykazování statických ukazatelů. 

Jisté země EU evidují pracovní úrazy už od počátku pracovní neschopnosti po dobu trvání jednoho dne. 

Jako další rozdíl lze zmínit kompetence inspektorů, kdy v České republice kontrolu provádí ČOI, ovšem 

např. na Slovensku ji provádí sami inspektoři. Naopak v Rakousku jsou z kontrolní pravomoci vyjmuty 

určité obory jako zemědělství a jiné. V Holandsku kontrolují pouze opatření v identifikaci rizik a návrhy 

na jejich likvidaci.  

Rovněž se v EU liší nároky na kvalifikaci odborně způsobilých osob. V České republice dne 1. 1. 

2007 vešel v platnost zákon č. 309/2005 Sb., jež toto odvětví upravuje. V sousedním Rakousku či 

Nizozemsku platí, že odborně způsobilý člověk musí projít státem garantovanými školeními a zkouškami. 

I přes existenci patrných diferencí v oblasti BOZP jednotlivých členských zemí EU je zjevné úsilí o 

sjednocení a zhotovení jednotných mezinárodních standardů [6].    
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2.1.2 Legislativa v EU 

„Směrnice je právní akt stanovený ve Smlouvě o EU. Je závazná v celém rozsahu a členské státy 

jsou povinny ji ve stanovené lhůtě provést ve vnitrostátním právu [7].“  

Právní předpisy EU zavedly celistvý systém základním principů řízení BOZP použitelných ve všech 

členských státech EU. Dříve měl každý stát svůj vlastní systém regulace BOZP [8]. Evropská rámcová 

směrnice o BOZP známá jako směrnice 89/391/EHS byla přijata 12. června roku 1989 [9]. Je 

nejdůležitějším právním aktem, jež zavádí obecné principy pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, jako je odpovědnost zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců, pomocí hodnocení rizik 

pro neustálé zlepšování podnikových procesů a zastoupení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci [10].  

 

Při svém zavedení přinesla určitá ustanovení této rámcové směrnice podstatné inovace, jako 

např.: 

 Záměrem této směrnice je vymezit jednotnou míru BOZP ve prospěch veškerých 

zaměstnanců, přičemž tato směrnice neplatí pro domácí zaměstnance a určité složky 

vojenské a veřejné služby. 

 Všichni zaměstnavatelé jsou zavázáni akceptovat příslušná preventivní opatření s cílem 

zkvalitnění pracovních podmínek s ohledem na bezpečnost a zdraví. 

 Podstatnou složkou směrnice je zásada hodnocení rizik a vymezuje jeho základní 

součásti, jako např. identifikace rizik, zavedení vhodných opatření, atd.). 

 Obrat „pracovní prostředí“ vymezuje novodobé pojetí, které přihlíží k technické 

bezpečnosti stejně jako k všeobecnému předcházení poškozování zdraví [9].   

 

2.1.3 Legislativa v České republice 

Veškerá ustanovení a zákony týkajících se BOZP v ČR se musejí shodovat se všemi ustanoveními 

a zákony vydanými Evropskou unií. Tyto jsou posléze v České republice součástí Národní politiky BOZP 

a jsou podrobně rozvinuty do konkrétních úloh. Plnění těchto úloh je posléze pečlivě sledováno Radou 

vlády pro BOZP [11]. 

Národní politika BOZP byla vládou České republiky akceptována 23. července 2008, čímž ČR 

dostála požadavku Rady EU o hromadné strategii členských států EU v oblasti BOZP. Je možné označit 

ji za strategickou listinu klíčovou hned pro několik orgánů. Jasně definuje veškeré strategické cíle a 

zároveň taktéž prostředky pro jejich úspěšné plnění [11].   

Výchozí právní rámec problematiky BOZP v České republice tvoří Ústava České republiky 

upravující právo na uspokojivé pracovní podmínky pro všechny zaměstnance, Listina základních práv a 

svobod, směrnice Rady a ratifikované mezinárodní úmluvy, jimiž je ČR vázána [12]. 
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Mezi další významné zákony řadíme: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – lze ho považovat za nejdůležitější zákon 

upravující vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vzhledem k zaměření mé 

diplomové práce je podstatným oddílem zákoníku práce část pátá pojednávající o BOZP 

[13].  

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP – regulují se jím další nároky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávním vztahu [14].  

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce – dle znění 

zákona je Státní odborný dozor podřízen Státnímu úřadu inspekce práce [15]. 

 

2.1.4 Systém managementu BOZP 

BOZP, zahrnující klid a pohodu zaměstnanců při výkonu práce v zaměstnání, je značnou mírou 

ovlivněna uspořádáním a řízením dané společnosti. V případě, že jsou veškeré tyto aspekty v harmonii, 

funkční a efektivní, riziko pracovního úrazu je výrazně zmírněno, což si v dnešní době velké množství 

podniků uvědomuje a uplatňuje ve svých provozech systém managementu, kontrol a řízení BOZP. Tyto 

si posléze nechávají certifikovat u akreditovaných společností [16].   

Norma OHSAS 18001 

OHSAS 18001 je certifikační normou vymezující nároky na BOZP. Tato norma podává 

organizacím návrhy, jak efektivně ovládat rizika a zkvalitňovat pracovní podmínky svým zaměstnancům. 

Lze ji pokládat za standard pro systém a řízení managementu BOZP a je možno aplikovat ji na jakýkoliv 

podnikatelský subjekt [17].  

Nová norma ISO 45001:2018 

Dne 1. listopadu roku 2018 vešla v platnost norma ČSN ISO 45001:2018 s názvem „Systémy 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití“. Tato norma 

umožňuje společnostem zakládat zdravá a bezpečná místa výkonu práce, zamezovat pracovním úrazům, 

odstraňovat nebezpečí, minimalizovat rizika a v neposlední řadě se aktivně podílet na zkvalitňování 

BOZP. Tato norma nahradila do té doby užívanou normu ČSN OHSAS 18001 [18]. 

Národní program bezpečný podnik 

Národní program bezpečný podnik je ve svých nárocích přesnější než norma OHSAS 18001, lze 

jej pokládat za vyšší formu kontroly. Je rovněž konkrétnější než norma OHSAS 18001, jelikož obsahuje 

i požární ochranu, životní prostředí a zacházení s chemickými látkami. Je mnohem znatelněji zaměřen 

na skutečný efekt řízení BOZP než na systém jeho řízení. Nehodí se pro nevýrobní podniky s nízkou 

mírou rizika [19].  
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2.1.5 BOZP při provozu technických zařízení 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu technických zařízení je vysoce problematická, 

jelikož je regulována sérií právních předpisů. Zaměstnavatel musí vlastnit soupis veškerého technického 

vybavení odpovídající současnému stavu, přičemž ke každému z nich by měl vlastnit provozní 

dokumentaci určenou k vymezení pravidel pro údržbu, kontroly a revize. Veškeré vybavení musí mít 

jasný identifikátor sloužící k přičlenění k příslušné dokumentaci [20]. 

Zaměstnavatel by měl stanovit osoby odpovědné za zabezpečení bezpečnosti provozu 

technických zařízení. Pro zaměstnavatele je žádoucí vypracovat plán údržby technických zařízení, 

přestože to není vyžadováno žádným právním předpisem. Plán posléze funguje jako východisko k plnění 

jeho povinnosti, tj. stroje, technická zařízení atd. musejí být pravidelně kontrolovány, udržovány a 

revidovány [20].   

 

2.1.6 Školení BOZP 

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen opatřit zaměstnancům školení o právních a jiných 

ustanoveních k zabezpečení BOZP. Školení je rozšířeno o odborné profesní dispozice a nároky pro výkon 

povolání, týkajících se jimi prováděné funkce a týkajících se rizik, s nimiž se může zaměstnanec při 

výkonu povolání setkat. Náplň školení nestanovuje školitel, nýbrž zaměstnavatel, stejně jako s určením 

četnosti školení [21].   

Formy školení 

 Školení konající se na pracovišti. 

 Školení konající se mimo místo výkonu práce. 

 Online školení formou tzv. e-learningu [22]. 

Druhy školení dle časového hlediska 

 Vstupní školení. 

 Periodické školení. 

 Školení prováděné při změně pracovní pozice [22]. 

Druhy školení dle činnosti 

 Základní – účastní se všichni zaměstnanci bez ohledu na pracovní činnost. 

 Zvláštní odborná způsobilost – účastní se zaměstnanci obsluhující zařízení nebo 

provádějící činnost se zvýšenou mírou rizika [22]. 
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V současné době se do výrobních procesů čím dál častěji dostává technologie 3D tisku, a to 

především za účelem levné a především rychlé výroby např. prototypů, funkčních výrobků atd. Stejně 

jako ve zmíněných výrobních procesech, i při 3D tisku je zapotřebí dodržovat zásady BOZP.  

 

2.2 3D TISK 

„3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy (3D model) vytváří fyzický model [23].“ 

3D tisk, taktéž známý jako aditivní výroba, je proces výroby trojrozměrných pevných objektů z 

digitálního souboru. Vytvoření 3D tištěného objektu je dosaženo pomocí aditivních procesů. V aditivním 

procesu je objekt vytvořen položením po sobě následujících vrstev materiálu, přičemž každá z těchto 

vrstev může být viděna jako tenký horizontální průřez případného objektu. Tato technologie tisku 

umožňuje vytvářet komplexní a plně funkční tvary s použitím méně materiálu než tradiční výrobní 

postupy [24]. 3D tisk je alternativou tradičního výrobního procesu, kdy byly objekty navrženy řezáním 

a nuceným tvarováním suroviny a konstrukcí objektu pomocí forem [25]. 

 

2.2.1 Historie 3D tisku 

Historie 3D tisku sahá až do sedmdesátých let minulého století, ovšem první žádost o patent 

vydal roku 1981 Hideo Kodama z Japonska, který v něm popisuje systém vytvrzování pryskyřic 

laserovým paprskem [26]. Pevný, tištěný model byl vytvořen ve vrstvách, z nichž každá odpovídala řezu 

v řezu v modelu [27]. Žádost ovšem nikdy neprošla [26].  

Roku 1984 požádal tým francouzských vynálezců vedený Alainem Le Mehauteem o první 

patenty o metodě stereolitografie (SLA), která je dnes široce používána. Ta umožňuje designérům 

vytvářet 3D modely pomocí digitálních dat, které pak mohou být použity k vytvoření hmotného objektu. 

Klíčem k stereolitografii je druh materiálu na bázi akrylu, známého jako fotopolymer. Netřeba dodávat, 

že tato nová technologie byla velkou novinkou pro vynálezce, kteří mohli nyní teoreticky prototypovat a 

testovat své návrhy, aniž by museli dělat obrovské počáteční investice do výroby [27]. Od jejich 

patentové žádosti ovšem bylo opuštěno z důvodu nepříznivých obchodních vyhlídek [28]. 

Jen o tři týdny později, v roce 1984, Charles Hull udělal průlom v historii 3D průmyslu tím, si 

nechal patentovat stereolitografii.  Roku 1986, Charles Hull odstartoval jeho vlastní společnost ve 

Valencii zvanou Kalifornie: 3D systémy. V roce pak 1988 vydali svůj první komerční produkt SLA-1. Dnes 

je 3D Systems jednou z největších společností zabývajících se 3D tiskem a samozřejmě jedním z lídrů 

na trhu v oblasti inovací v oblasti 3D tisku [26]. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing
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         Obr. č. 1 - SLA-1 [26] 

 

Zatímco stereolitografie byla prvním patentovaným systémem, během stejného období vznikaly 

i jiné technologie. Zatímco Kodama, Le Mehaute a Hull pracovali na SLA, jiní vyvíjeli techniky slinování 

a extruze pro aditivní vrstvení 3D objektů [28].  

V roce 1987 podal Carl Deckard patent na selektivní laserové slinování (SLS). Proces slinování 

laserem se stal nejoblíbenější technologií 3D tisku, která se používá v širokém spektru průmyslových 

odvětví pro modely a náhradní díly [28]. 

Ve stejném období vyvinul a roku 1989 si nechal patentovat technologii modelování fúzované 

depozice (FDM) Scott Crump. Principem metody FDM je, že kabel termoplastického materiálu je přiváděn 

přes vyhřívanou trysku, která vytlačuje zkapalněný materiál ve vrstvách, aby se vytvořila část, která se 

má tisknout (28). Zajímavé je, že navzdory tomu, že se jedná o nejjednodušší a nejběžnější ze tří 

technologií, byl FDM vynalezen po SLA a SLS [26]. 

Tyto tři technologie - SLA, SLS a FDM - zůstaly třemi dominantními aditivními výrobními 

technikami a každá z nich má své silné stránky [28].  
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2.2.2 Využití 3D tisku 

3D tisk zahajoval svoji činnost jakožto instrument pro výrobu rychlých a také finančně 

dostupných prototypů. Postupem času se ovšem objevila i další možná využití. Jedná se kupříkladu o 

malosériovou výrobu, kdy namísto výroby série produktů, která je však velmi malá v poměru k vysokým 

nákladům spojených s přípravou výroby, je možné využít technologii 3D tisku těchto výrobků, čímž 

dochází ke značné finanční i časové úspoře. Dalším významným benefitem je fakt, že pokud dojde ke 

změnám produktu v příští sérii, není třeba platit další náklady za přípravu výroby. Dále se jedná o 

personalizovanou výrobu, kdy je možné jakýkoliv dílčí kus uzpůsobit přání zákazníka. Jako příklad může 

posloužit obal na mobilní telefon, kdy je na zadní stranu vyryto zákazníkovo jméno. V neposlední řadě 

lze zmínit výrobu nedostupných náhradních dílů, například při opravách starožitností, kdy náhradní díly 

nemusejí být k sehnání již desetiletí. To samé platí i pro domácích spotřebičů, kdy je možné vytisknout 

například kolečko od vysavače [23]. 

 

2.2.3 Technologie 3D tisku 

Výchozím bodem jakéhokoli procesu 3D tisku je 3D digitální model, který lze vytvořit pomocí 

různých 3D softwarových programů - v průmyslu je to 3D CAD, pro výrobce a spotřebitele jsou k dispozici 

jednodušší, dostupnější programy - nebo skenované pomocí 3D skener. Model je pak „rozřezán“ do 

vrstev, čímž se návrh převede na soubor čitelný 3D tiskárnou. Materiál zpracovaný 3D tiskárnou je pak 

navrstven podle návrhu a procesu. Jak již bylo uvedeno, existuje celá řada různých typů technologií 3D 

tisku, které zpracovávají různé materiály různými způsoby, aby vytvořily konečný objekt [29]. 

Materiály užívané v 3D tisku od počátků této technologie prošly velkým progresem. 

V současnosti můžeme najít pestrou škálu rozmanitých typů materiálů, jež mohou být dodávány 

v různých skupenstvích, jako např. prášek, vlákno, pryskyřice, granule, tekutina, atd. [30].  
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Tiskové materiály 

Tiskové materiály mohou být ve formě plastů, kdy se jedná o nylon, ABS, PLA či LayWood. 

Jedná se o nejběžněji používané materiály a nejčastěji jsou dodávány ve formě strun či prášku. Výhodou 

je především fakt, že jsou cenově dostupné a mohou být vyrobeny v nejrůznějších barvách. Jsou 

schopné odolávat vysokým teplotám [30].  

 

 

         Obr. č. 2 - 3D tisk - výroba z plastů (PLA) [31] 

 

Dále se jedná o kovové materiály, kdy mezi nejběžnější typy patří deriváty hliníku a kobaltu. 

Kovy jsou užívané především v průmyslových oblastech [30]. 

  

 

       Obr. č. 3 - 3D tisk - výroba z kovů (titan) [32] 
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Mezi novou skupinu materiálů, kterou lze použít pro 3D tisk, je keramika, ne vždy jsou ovšem 

pokusy pro tisk úspěšné. Produkty je po vytištění zapotřebí vypálit a glazovat [30].  

 

 

       Obr. č. 4 - 3D tisk - výroba z keramiky [33] 

 

Jako další materiály vhodné pro 3D tisk označme papír, biologické materiály užívané především 

v lékařském odvětví a nově i jídlo, v posledních letech velice populární převážně v oblasti gastronomie 

[30]. 

 

 

         Obr. č. 5 - 3D tisk - výroba z papíru [34] 
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2.2.4 Proces 3D tisku 

Ať už 3D tiskárna používá jakoukoliv metodu, celý postup je téměř vždy stejný. Vědci rozlišují 

mezi 8 kroky procesu výroby: 

1. Výroba 3D modelu pomocí počítačového softwaru. V současnosti existuje mnoho 3D 

modelovacích programů, společnost Authentica s.r.o. využívá program SolidWorks. 

2. Transformace na formát STL (standardní jazyk tessellation) - skica ve formátu CAD je 

převedena na STL, což je formát iniciovaný speciálně pro 3D systémy v roce 1987 tak, 

aby byl používán přístrojem SLA - stereolitografie. Tyto STL soubory jsou někdy 

používány společně s proprietárními typy souborů jako ObjDF nebo ZPR. 

3. Soubor STL se odešle do 3D tiskárny.  

4. Nastavení zařízení - každé zařízení má své vlastní předpoklady pro použití pro každý 

nový tisk. To v praxi znamená přidání nebo doplnění různých materiálů, které bude 

tiskárna používat. 

5. Vytvoření, přičemž celý postup je převážně automatický. Tloušťka vrstev je asi 0,1 mm, 

avšak mohou být tlustší nebo tenčí. V závislosti na velikosti věci, stroje a použitých 

materiálů může proces trvat několik hodin nebo dokonce dnů.  

6. Odstranění vytištěného objektu, případně skupiny objektů z tiskárny.  

7. Post-processing, neboli následné zpracování po vytištění 3D objektu - buď se odstraňuje 

zbývající prášek, nebo ve vodě rozpustné nosiče. 

8. Objekt je připraven k použití [35].  
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2.3 IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK 

Analýza rizik je základním pilířem BOZP ve firmách či jiných organizacích. Na základě této 

analýzy jsou regulovány veškeré další postupy a procesy v oblasti firemní politiky BOZP. Bez analýzy 

rizik není možné jakkoliv identifikovat, hodnotit ani řídit potenciální nebezpečné faktory, jež mohou na 

pracovišti hrozit. Povinnost řešit tzv. management rizik, včetně všech jeho souvisejících částí, má dle 

zákona každý zaměstnavatel. Dle ČSN IEC 300-3-9 se jedná o „systematické použití dostupných 

informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo 

životní prostředí.“ [36] [37].   

Hodnocení rizik umožňuje snižovat možnost újmy na zdraví zaměstnanců či životního prostředí 

následkem činností vztahujících se k výkonu povolání. Rovněž napomáhá zachovat podnik 

konkurenceschopný a výkonný. Dle právních předpisů o BOZP jsou všichni zaměstnavatelé povinni 

soustavně realizovat hodnocení rizik [38].  

 

Riziko 

V komplexním pojetí lze riziko lze chápat jako relaci mezi předpokládanou ztrátou (újma na 

zdraví, pozbytí života atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (obvykle formulovanou pravděpodobností 

nebo četností výskytu).  

V užším pojetí je možné chápat riziko jako pravděpodobnost, se kterou dojde za daných 

podmínek expozice, neboli doby působení, k vyjádření nežádoucího dopadu. 

Z těchto definic posléze vyplývá, že riziko se vyznačuje ztrátou a frekvencí událostí. Ztráty 

mohou znázorňovat lidské zdraví, životy, majetek či v neposlední řadě životní prostředí, což svědčí o 

riziku zdravotním, společenském, ekonomickém a ekologickém [39].  

 

Nebezpečí 

Nebezpečí je možné chápat jako zdroj, jež může způsobit zrod potenciálního ohrožení. Jedná se 

o cokoliv, co je schopné určitým způsobem zapříčinit škodu. Nebezpečí se týká osob, majetku či procesů. 

Dle normy ČSN OHSAS 18001 je nebezpečí definováno jako „zdroj, situace nebo činnost s potenciálem 

způsobit vznik poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci“ [40]. 

Nebezpečí lze rozčlenit na absolutní a relativní. Diference tkví v provedení nebezpečí a dopadu 

nebezpečí. Absolutní nebezpečí je pociťováno všemi aktéry negativně, avšak relativní nebezpečí lze za 

určité situace chápat jako příznivou událost. Převládá nebezpečí relativní, neboť se vyskytuje pouze 

málo případů, jež jsou za každých podmínek a pro všechny účastníky nežádoucí [41]. 
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2.4 METODY ANALÝZY RIZIK 

Metody analýzy rizik lze rozčlenit na metody kvalitativní a kvantitativní. Při analýze rizik můžeme 

využít pouze jednu z těchto variant nebo případně jejich kombinaci. Jak již bylo zmíněno, záměrem 

analýzy rizik je identifikovat rizika a zjistit ta nejvýznamnější za účelem bezprostředních řešení.   

 

Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody se projevují formulací rizik v určitém rozpětí (např. ohodnocení < 1 až 10 

>, stanovení pravděpodobnosti < 0;1 > či verbálně < malé, střední, velké >). Tato hladina je standardně 

vytyčena kvalifikovaným odhadem. U kvalitativních metod schází zřejmé peněžní znázornění, tudíž se 

komplikuje revize efektivnosti nákladů. Jedná se o metody snadnější a rychlejší, avšak méně exaktní 

než kvantitativní metody [42]. 

 

Kvantitativní metody  

Kvantitativní metody vycházejí z matematických propočtů rizika z frekvence přítomnosti hrozby 

a jejího dopadu, který je zpravidla formulován ve finančních termínech (např. tisíce Kč). Většinou je 

riziko znázorněno formou roční předpokládané ztráty, tedy peněžním obnosem. Jedná se o metody více 

exaktní než metody kvalitativní – jejich uskutečnění potřebuje delší dobu a úsilí, přinášejí ovšem finanční 

formulaci rizik vhodnější pro jejich ovládání. Jako nevýhoda těchto metod se může jevit nejen obtížnost 

samotné realizace a zpracování výsledků, ale především značně formalizovaný proces [42]. 

 

Semikvantitativní metody 

Semikvantitativní metody jsou kombinací obou předešlých metod. Tyto metody líčí jev z části 

kvantitativně, v předem sjednané stupnici, bez konkrétních čísel či jednotek. Formulace hodnot tudíž 

není přesným vyjádřením hodnot určité hladiny rizika. K následné komparaci lze využít např. kompletní 

součty míry [43].  
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3 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ 

ŘEŠENÍ 

Cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu konkrétní společnosti 

doporučit náležitá opatření za účelem hodnocení rizik, což souvisí s nedodržováním BOZP, a následným 

posouzením dané situace spolu s konceptem a implementací opatření za účelem minimalizace rizika 

opakovaného zrodu události.  

V předešlé kapitole diplomové práce byla vypracována analýza současného stavu konkrétních 

pracovních činností v oboru BOZP. Výsledkem analýzy posléze bude identifikace, analýza a vyhodnocení 

dílčích rizik souvisejících s porušováním BOZP s využitím vybraných metod analýzy rizika v konkrétní 

společnosti. Zvoleným rizikům, jež byla analýzou stanovena jakožto nejpodstatnější, budou posléze 

doporučena opatření směřujících k jejich snížení. K těmto opatřením bude rovněž učiněno posouzení 

finanční náročnosti. 
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

Pro účely diplomové práce byla zvolena společnost Authentica, s.r.o., která se zabývá návrhem 

a výrobou POS médií, dekorací do výloh a interiérů a in-store designem. Vznikla roku 2003 v Brně, 

přičemž momentálně má pobočky i v Praze, německém Dreieichu a rovněž má obchodní zastoupení ve 

švýcarském Wallisellenu. Společnost působí v rámci celého světa a v současné době zaměstnává 

přibližně 60 zaměstnanců. 

Při výrobě POS produktů jsou zpracovávány čtyři stěžejní materiály, jimiž jsou karton, kov, dřevo 

a plast. Lze vyrobit nejen standartní produkty, ale i atypické na míru. V posledních letech výrobě 

významně napomáhá taktéž 3D tisk, díky němuž je firma schopna reagovat i na neobvyklé požadavky 

klientů a může nabídnout rychlé a zpravidla i velmi levné řešení. Je vnímán taktéž velký přínos v oblasti 

výroby prototypů, kdy byla díky 3D tisku zkrácena doba vzorování z několika týdnů doslova na hodiny. 

Jako příklad může posloužit technologie vstřikolisu, kdy dříve jen samotná výroba formy pro vstřikolis 

trvala řádově 6-8 týdnů, nyní je firma schopna díky 3D tisku nabídnout plnohodnotné řešení do 2-3 dnů 

s mnohem nižšími náklady. Technické zázemí čítá aktuálně 20 ks 3D tiskáren v nastavení nepřetržitého 

provozu. 

3D tisk byl ve společnosti zaveden roku 2017 a pro účely jeho obsluhy byli proškoleni 2 

zaměstnanci firmy do té doby zastávající funkci konstruktéra. Pracoviště 3D tisku se z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řadí mezi středně náročné, je tedy zapotřebí dodržovat jistá 

pravidla a zásady. Pro účely diplomové práce jsem vybrala tuto firmu za účelem ověření dodržování 

zásad BOZP na pracovišti.  

Na základě poskytnutých materiálů a získaných znalostí pramenící z komunikace s firmou 

Authentica s.r.o. a taktéž osobním zkušenostem byla učiněna detailní analýza současného stavu 3D tisku 

a pracovního prostředí. Ke zjištění potenciálních problémů ve společnosti bude využita analýza 

kontrolního seznamu neboli checklist, na níž bude posléze navazovat metoda FMEA, v níž budou rizika 

identifikována a kvantifikována. U nejzávažnějších rizik budou doporučena opatření sloužící k jejich 

eliminaci. Závěrem bude taktéž provedeno finanční zhodnocení navržených opatření [44].  
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4.1 POUŽÍVANÉ 3D TISKÁRNY 

Za účelem vypracování analýzy současného stavu je velice důležité upřesnit, jakých technologií 

společnost Authentica, s.r.o., v níž je analýza prováděna, v současné době využívá. Jedná se o dva typy 

3D tiskáren, a to konkrétně: 

 

Original Prusa MK2S  

Jedná se o tiskárnu disponující pracovní plochou o rozloze 25 x 21 x 20 cm. Výšku vrstvy tisku 

lze nastavit v rozmezí 0,05 – 0,35 mm v závislosti na požadavcích obsluhy. Tiskárna je schopna tisknout 

rychlostí 100 mm/s a podporuje všechny termoplasty včetně polykarbonátu a nylonu. Tiskovým 

povrchem je u tohoto typu tiskárny vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohů, případně 

bezúdržbový PEI povrch [45]. 

 

Original Prusa MK3S 

Další generace předchozí tiskárny má pracovní plochu o rozloze 25 x 21 x 21 cm. Výšku vrstvy 

tisku lze stejně jako u předchozí generace nastavit v rozmezí 0,05 – 0,35 mm v závislosti na požadavcích 

obsluhy. Tiskárna je schopna tisknout až dvojnásobnou rychlostí, konkrétně 200 mm/s a podporuje 

stejné materiály jako MK2S. Tiskovým povrchem je u tohoto typu tiskárny magnetická podložka nebo 

vyměnitelný tiskový plát s PEI. Tiskárna MK3S má na rozdíl od svého předchůdce tišší chod či větrání 

[45]. 

 

                               
Obr. č. 6 - 3D tiskárna MK3S [45]                     Obr. č. 7 - 3D tiskárna MK2S [45]  
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4.2 CHECKLIST  

Check List Analysis neboli analýza pomocí kontrolních seznamů představuje základní metodu 

posuzování souladu zvoleného předmětu s nároky právních a dalších předpisů. Při identifikaci nebezpečí 

se analýza pomocí kontrolních seznamů počítá mezi tradiční metody. Tato metoda užívá kontrolní 

seznamy jednotlivých kroků, podle kterých se prověřuje situace daného provozu. Kontrolní seznamy je 

možné vytvořit buď pro jednotlivé přístroje a vybavení, nebo pro celý provoz. Kontrolní seznam bývá 

zpravidla rozšířen o hodnocení dílčích položek informací „ano“ či „ne“. 

Kontrolní seznamy můžeme upotřebit k rozpoznání shody s předpisy a normami. Nedostatkem 

téhle metody je fakt, že není schopna rozpoznat jiná nebezpečí než udaná v dílčích položkách (tzn. nelze 

analyzovat ostatní potenciální situace) [46]. 

4.3 FMEA 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) je anglická zkratka, kterou lze chápat jako metodu 

používanou především v předvýrobních etapách za účelem preventivních odstranění eventuálních 

poruch. Metoda FMEA napomáhá identifikovat nejkritičtější a nejpravděpodobnější kazy v produktu nebo 

procesu a dává možnost rozpoznat jednotlivých fázích výroby možnosti zrodu závad, stanovit jejich 

potenciální důsledky, ohodnotit rizika a spolehlivě jim předejít.  

Cílem metody FMEA je vytvořit důkladný rozbor výrobku z hlediska poruchovosti a eventuálních 

nápravných opatření již v prvotních etapách výroby, aby se dosáhlo výroby produktu dle předem 

určených požadavků s co nejnižšími možnými ztrátami.  Pro každý projev poškození na nejnižším stupni 

(např. součástky stroje) se analyzují potenciální lokální nebo systémové dopady [47]. 
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5 VLASTNÍ ŘEŠENÍ / DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Ve společnosti Authentica, s.r.o. je managementu BOZP přikládán značný důraz. Na základě 

zjištěných informací a především pak vlastních zkušeností probíhá školení pravidelně jedenkrát do roka 

prostřednictvím přednášky odborně způsobilé osoby v daném oboru. Zaměstnanci jsou takto proškoleni 

na BOZP a PO. Ačkoliv je pro vedení firmy bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců jednou 

z nejvýznamnějších hodnot, lze si povšimnout určitých pochybení, jež mohou způsobit jak zvýšenou 

pravděpodobnost pracovních úrazů, tak i kupříkladu vyšší míru zmetkovitosti vedoucí nejen 

k neočekáváným finančním nákladům, ale taktéž mohou být příčinou nejrůznějších pracovních úrazů.  

Na základě zjištěných informací byl vytvořen checklist neboli kontrolní seznam, jež se detailně 

věnuje jednotlivým činnostem přispívajícím managementu BOZP. Posléze budou identifikovány 

eventuální slabiny v konkrétních činnostech. V případě, že tyto slabiny budou vést ke vzniku rizik 

v oblasti BOZP, bude zapotřebí identifikovat, vyhodnotit a posléze navrhnout opatření eliminující tato 

eventuální rizika.  Seznam byl hodnocen spolu s konstruktérem z oddělení 3D tisku za spolupráce 

vedoucího oddělení a vycházelo se z platné bezpečnostní dokumentace BOZP.  
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5.1 CHECKLIST (KONTROLNÍ SEZNAM) 

Tab. č. 1 – Školení [vlastní] 

Školení  ANO NE 

Pravidelná školení ve vymezených lhůtách X  

Vstupní školení nových zaměstnanců  X  

Školení stálých zaměstnanců X  

Samostatné školení vedoucích pracovníků X  

Obeznámení s pracovními návody a postupy při práci se stroji a zařízeními, které        

při své práci zaměstnanci využívají 

X 
 

Přítomnost překladatele během přítomnosti cizinců X  

Školení po pracovním úrazu X  

 

Pracovní síla je jedním z nejdůležitějších faktorů prosperujícího podniku, v zájmu 

zaměstnavatele tudíž je, aby byl každý ze zaměstnanců náležitě proškolen a chráněn. Úloha 

zaměstnavatele by měla spočívat v informování svých zaměstnanců o potenciálních rizicích souvisejících 

s výkonem jejich povolání, o patřičných bezpečnostních opatřeních za účelem předcházení těmto rizikům 

a taktéž o pravidlech první pomoci či procesu evakuace.  

Náležitě proškolení zaměstnanci jsou jedním z klíčových elementů každé prosperující firmy. Tito 

pracovníci provádějí svoji práci správně, ale s patřičnou opatrností. Školení by mělo proběhnout ihned 

po příchodu nového zaměstnance do společnosti, po výměně pracovní pozice či změně obsahu výkonu 

práce, případně po zapojení nových technologií. Školení je bezesporu jednou z nejpodstatnějších 

činností potřebných pro zabezpečení pracoviště a zamezování potenciálním zraněním v pracovním 

procesu. Dle zákona je zaměstnavatel povinen opatřit školení BOZP, přičemž ve společnosti Authentica, 

s.r.o. se takováto školení realizují jedenkrát do roka.  

Ve firmě se uskutečňují dva typy školení, a to školení vedoucích pracovníků a zbylých 

zaměstnanců. Úkolem všech školení je obeznámení pracovníků s možnými riziky týkajících se výkonu 

jejich profese a s principy BOZP. Ačkoliv firma zaměstnává i cizince, u školení je přítomen překladatel, 
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tudíž nedochází k jazykové bariéře. Veškerá školení musejí být završena přezkoumáním získaných 

poznatků pomocí písemného testu a známkou „prospěl/a“. Taktéž musí být učiněn písemný zápis 

obsahující datum školení, jméno vč. podpisu školitele a rovněž docházkovou listinu přítomných 

zaměstnanců.  

V neposlední řadě je zapotřebí zmínit školení po pracovních úrazech. Takovéto školení je však 

realizováno výlučně v případě, kdy se takovéto zranění přihodí. 

Z uskutečněné analýzy metodou checklistu neboli kontrolního seznamu je zřejmé, že společnost 

Authentica, s.r.o. přikládá školení značný význam a přistupuje k němu zodpovědně.  

   

Tab. č. 2 – Zdravotní prohlídky [vlastní] 

Zdravotní prohlídky ANO NE 

Smlouva se závodním lékařem X  

Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců  X  

Povinné lhůty zdravotních prohlídek X  

Školení zaměstnanců na téma první pomoc X  

Vybavení pracoviště lékárničkami X  

 

Všichni zaměstnanci společnosti Authentica, s.r.o. musejí absolvovat lékařské prohlídky u 

smluvního lékaře, za což nese firma zodpovědnost. Preventivní lékařská vyšetření jsou ovšem velice 

důležitá, neboť díky nim lze předcházet pracovním úrazům nebo nemocem z povolání. 

Ve firmě jsou povinny 3 typy lékařských prohlídek k ověření zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 

a to konkrétně:  

 vstupní lékařská prohlídka - před nástupem do zaměstnání,  

 preventivní lékařská prohlídka - prováděna pravidelně ve vymezených intervalech,  

 výstupní lékařská prohlídka - při ukončení pracovního poměru.  

Stanovené lhůty zdravotních prohlídek nařizují u zaměstnanců do 50 let jednu prohlídku za 5 let 

a u zaměstnanců nad 50 let jednu prohlídku za 3 roky. Jistí zaměstnanci jsou rovněž povinni zúčastnit 

se školení na téma první pomoc, které obstarává smluvní lékař. Ačkoliv je toto školení povinné pouze 
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pro vybrané pracovníky, ostatní mají možnost participovat taktéž. Na dobře viditelných a přístupných 

místech ve firmě jsou k dispozici lékárničky pro případ potřeby ošetření zaměstnance. 

 

Tab. č. 3 – Bezpečnost na pracovišti [vlastní] 

Bezpečnost na pracovišti ANO NE 

Značení únikových cest X  

Značení lékárniček a dalších prostředků první pomoci X  

Bezpečnostní značení X  

Bezpečnostní tabulky X  

 

Na veškerých pracovištích ve společnosti, kde hrozí riziko ohrožení na zdraví, jsou instalovány 

výše zmíněné bezpečnostní prvky. Je ovšem záhodno kontrolovat funkčnost těchto bezpečnostních 

značení, pokud dojde k jejich nečitelnosti, je zapotřebí značení obnovit. 

 

Tab. č. 4 – Pracovní prostředí [vlastní] 

Pracovní prostředí ANO NE 

Dostatečné osvětlení pracoviště X  

Volný přístup X  

Pracovní plocha pro jednoho zaměstnance min. 2 m2 X  

Zabezpečení 3D tiskáren X  

Zabezpečení ostatních elektrických zařízení X  

Protiskluzový a snadno udržovatelný povrch podlahy X  
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Pracovní prostředí ANO NE 

Teplota prostředí v normě (min. 20 °C, max. 27 °C) X  

Dostupnost únikových cest / viditelnost šipek značících únik při evakuaci X  

Hluk na pracovišti  X 

Prašnost na pracovišti X  

Výskyt jemných částic plynoucích z pracovního procesu na pracovišti X  

 

Z výše provedené analýzy lze vyvodit, že pracovní prostředí ve společnosti je na velice dobré 

úrovni. Pracovní prostory jsou volně dostupné a pracovní plocha pro jednoho zaměstnance činí cca 4 

m2, což je dle předpisů v pořádku. Na zemi v místnosti pro 3D tisk a na chodbách před místností je 

položena PVC podlaha, jež je protiskluzová a snadno udržovatelná. 

Teplota prostředí se jeví v normě, standardně lze v místnosti naměřit teplotu v rozmezí 21 °C – 

23 °C. Teplota je regulována pomocí klimatizace. Osvětlení prostor je také v pořádku, v místnosti jsou 

okna, tudíž denní osvětlení je uspokojivé, přesto však bylo instalováno rovněž umělé osvětlení pro 

zkvalitnění podmínek zaměstnanců. 

Tiskárny i ostatní spotřebiče procházejí soustavnou revizí realizovanou jednou ročně. Přípojky 

k elektrickým zařízením jsou uschovaná za regály, čímž znesnadňují bezdůvodný přístup. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí analýze, únikové cesty pro nouzový východ jsou označeny 

reflexními bezpečnostními prvky na chodbách. Tyto prvky jsou připojeny na pohotovostní osvětlení, jež 

při výpadku elektrického proudu či požáru svítí a zřetelně uvádějí směr nouzového východu. 

Přestože 3D tiskárny nejsou nehlučné, občas si technologové 3D tisku stěžují na slabou hlučnost 

způsobující diskomfort. Dle měření v minulosti se hlučnost 3D tiskáren pohybovala v rozmezí 40 – 60 

dB, nepřekračuje tedy limit 65 dB, tudíž není pro zaměstnance zdravotně nebezpečný. 

Dle komunikace s obsluhou 3D tisku se jako problém jeví prašnost na pracovišti pramenící 

zejména z okolních prostor firmy, neboť v areálu po přechodnou dobu probíhá rekonstrukce spojená 

s demolicí sousedících budov. Realizace rekonstrukce je prozatím plánována nejpozději do roku 2031. 

Prašnost může zapříčinit značné zdravotní, konkrétně respirační potíže. 
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Dalším problémem může být výskyt jemných částic plynoucích z pracovního procesu na 

pracovišti. Filament, neboli náplň 3D tiskáren, může při procesu 3D tisku uvolňovat nebezpečné jemné 

částice, které jsou rovněž zdravotně závadné.  

 

Tab. č. 5 – Pracovní úrazy [vlastní] 

Pracovní úrazy ANO NE 

Evidence pracovních úrazů X  

Opatření proti opakování pracovních úrazů ze stejných příčin X  

Školení zaměstnanců po závažných pracovních úrazech X  

Kontrola dodržování opatření k zabránění pracovních úrazů X  

 

Veškeré úrazy jsou ve firmě evidovány zápisem do knihy úrazů, jež funguje jakožto indikátor 

pracovní úrazovosti. Všichni pracovníci jsou povinni oznámit zaměstnavateli i sebemenší pracovní 

zranění. Pokud ve společnosti došlo k pracovnímu úrazu vedoucím k pracovní neschopnosti, případně 

úmrtí zaměstnance, je zaměstnavatel povinen pečlivě prozkoumat všechny skutečnosti vedoucí k tomuto 

úrazu. Na základě zápisů o pracovních úrazech bylo zjištěno, že v posledních 3 letech nedošlo na 

oddělení 3D tisku k žádnému vážnému zranění plynoucího z pracovního procesu. Poměrně častější se 

mohou jevit lehké pracovní úrazy, jako např. říznutí, s četností cca 20x ročně. Takovýto úraz ovšem 

zaměstnanci ve většině případů nenahlašují a nejsou tedy obsahem knihy úrazů. 

Jak již bylo zmíněno, po vážnějších pracovních úrazech probíhá školení, jehož cílem je prošetřit 

okolnosti úrazu a předejít tak jeho opakování v budoucnosti. 
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5.2 FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) 

V předešlé části byla uskutečněna analýza současného stavu managementu BOZP ve společnosti 

Authentica, s.r.o. pomocí kontrolního seznamu. Byly zde znázorněny a později analyzovány činnosti 

zásadní z hlediska BOZP. Na základě vykonané analýzy dojde k identifikaci a následnému hodnocení 

rizik.  

Hodnocení rizik dílčích částí struktury BOZP se bude odehrávat pomocí zjednodušeného modelu 

metody FMEA, v němž bude použito koeficientů pravděpodobnosti výskytu rizika P, následků dopadu N 

a možnosti odhalení O. Po určení těchto koeficientů bude spočítáno prioritní rizikové číslo RPN, přičemž 

k výpočtu tohoto čísla dojde pomocí součinu všech tří koeficientů. 

Dílčí rizika budou hodnocena slovně. Každému z daných kvalitativních hodnocení bude příslušet 

určitá číselná hodnota. Jakmile dojde ke zjištění významu příslušných rizik, budou v další části práce 

probrána nejzávažnější rizika s hodnotou RPN ˂45 – 125˃. Tato hodnota byla určena v souladu s 

vnitropodnikovým standardem [48]. 

 

Tab. č. 6 – Klasifikační stupnice pro hodnocení rizik [vlastní] 

ČÍSELNÉ 

VYJÁDŘENÍ 

PRAVDĚPODOBNOST 

VÝSKYTU RIZIKA (P) 

NÁSLEDKY DOPADU 

(N) 

MOŽNOST 

ODHALENÍ (O) 

1 Zanedbatelná Zanedbatelné Velice vysoká 

2 Nízká Nízké Vysoká 

3 Střední Střední Střední 

4 Vysoká Vysoké Nízká 

5 Velice vysoká Velice vysoké Zanedbatelná 
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Rizika pracovního prostředí 

V nadcházející tabulce byla hodnocena rizika v oblasti pracovního prostředí, jež mají vliv na 

pohodlí zaměstnance na místě výkonu práce. Jako nejzávažnější se jeví následující rizika: 

 

Tab. č. 7 – Rizika pracovního prostředí  [vlastní] 

Riziko Popis P N O RPN 

Tisk z jiných než ekologicky 

odbouratelných materiálů 

Uvolňování nebezpečných látek do 

ovzduší 
5 5 3 75 

Prašnost na pracovišti Zdravotní rizika, respirační potíže 4 4 3 48 

Hlučnost na pracovišti 
Ruší zaměstnance, nižší 

produktivita při práci, chybovost 
3 2 3 18 

Osvětlení pracoviště Únava, snížení výkonnosti 2 2 3 12 

Nevhodná teplota na pracovišti Diskomfort, snížení výkonnosti 3 1 3 9 

 

Za stěžejní rizika pracovního prostředí lze pokládat především tisk z jiných než ekologicky 

odbouratelných materiálů s hodnotou RPN 75. Mezi takové materiály se řadí např. materiály ABS či PET-

G, jež jsou sice recyklovatelné, nikoliv však biologicky rozložitelné a vypouštějí nebezpečné látky do 

ovzduší, což může vést ke zdravotním potížím. Dle výzkumů jsou ultra jemné částice při procesu 3D 

tisku vytvářeny již při nejnižších provozních teplotách. Například látka styren, která patří mezi eventuální 

karcinogeny, je ve značném množství produkována především při výrobě z výše zmíněného materiálu 

ABS. Mezi další objevené látky patří formaldehyd, který je taktéž známým karcinogenem a v neposlední 

řadě látka kaprolaktam, která může způsobovat podráždění, pálení očí, krku, bolest hlavy a 

gastrointestinální problémy týkající se trávící soustavy. 

Jako další riziko pracovního prostředí je zapotřebí zmínit prašnost na pracovišti 

s hraniční hodnotou rizika RPN 48. Ta pramení zejména z okolních prostor společnosti, konkrétně areálu 

Zbrojovky, neboť v něm po přechodnou dobu probíhá rekonstrukce, která je provázena demolicí 

sousedících budov. Především pak tyto demolice způsobují značnou prašnost, kterou zaměstnanci 

vnímají především při větrání otevřenými okny. Realizace rekonstrukce je prozatím plánována nejpozději 
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do roku 2031. Prach patří k nejrozšířenějším škodlivinám a může zapříčinit značné zdravotní, konkrétně 

například respirační potíže. 

 

Rizika ohrožující lidské zdraví 

V následující tabulce budou vyhodnocena rizika ohrožující lidské zdraví a možné úrazy, z nichž 

se jako nejvýznamnější jeví: 

 

Tab. č. 8 – Zdravotní rizika [vlastní] 

Riziko Popis P N O RPN 

Popálení o trysku Zranění - spálenina 4 5 3 60 

Říznutí Zranění – pořezání 4 4 3 48 

Pád předmětu na končetiny Zranění – naražení, zlomenina 2 5 3 30 

Úraz elektrickým proudem 
Zranění – popálení elektrickým 

proudem 
1 5 3 15 

Uklouznutí na podlaze Zranění – naražení končetin 1 3 4 12 

Zraková zátěž Únava, namáhání očí 2 2 3 12 

 

Ze zhodnocení veškerých rizik ohrožujících lidské zdraví a úrazů na pracovišti vyplývá, že 

největším zdravotním rizikem pro zaměstnance je popálení rukou o trysku s hodnotou RPN 60. 

K popálení může dojít především při výměně filamentu, při čištění ucpané trysky filamentem nebo při 

zavadění o trysku při manipulaci s vytištěným modelem. Dalším poměrně závažným rizikem je říznutí 

rukou s hodnotou RPN 48. Zaměstnanec se může snadno pořezat například o tiskovou podložku nebo 

při oddělování vytištěného modelu pomocí nabroušené špachtle. 
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Rizika v oblasti školení 

Závěrem budou hodnocena rizika v oblasti školení. Z provedené analýzy se jako nejzávažnější 

jeví následující rizika: 

 

Tab. č. 9 – Rizika v oblasti školení [vlastní] 

Riziko Popis P N O RPN 

Absence na školení Zaměstnanec nebyl proškolen 4 4 3 48 

Neporozumění obsahu Nedostatek informací 5 3 3 45 

Nepravidelnost školení Nedostatek informací 2 4 3 24 

Neaktuálnost zákonů Aktualizace zákona v oblasti BOZP 1 5 2 10 

 

Po vyhodnocení rizik v oblasti školení se jako nejzávažnější jeví riziko absence zaměstnance na 

školení s hodnotou RPN 48. Následkem nepřítomnosti na školení mohou být chybějící informace vedoucí 

k porušování zásad BOZP, díky čemuž je vyšší pravděpodobnost výskytu pracovních úrazů na pracovišti. 

S hodnotou rizika RPN 45 je zapotřebí zmínit taktéž riziko neporozumění obsahu školení, k němuž 

dochází, když zaměstnanec neporozumí veškerým informacím ze strany školitele. To může mít opět za 

následek porušování zásad BOZP, což značně zvyšuje pravděpodobnost výskytu pracovních úrazů na 

pracovišti.   
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5.3 NÁVRHY OPATŘENÍ 

Riziko - Tisk z jiných než ekologicky odbouratelných materiálů 

Riziko je způsobeno tiskem z materiálů ABS či PET-G, jež nejsou biologicky odbouratelné a 

vypouštějí škodlivé a karcinogenní látky do ovzduší. Vdechnutí těchto škodlivých malých částic může dle 

nejnovějších výzkumů vážně poškozovat zdraví zaměstnance. Například látka styren, která patří mezi 

eventuální karcinogeny, je v poměrně vysokém množství produkována především při výrobě z výše 

zmíněného materiálu ABS. Mezi další objevené látky patří například formaldehyd, jenž je taktéž známým 

karcinogenem a v neposlední řadě látka kaprolaktam, která může způsobit podráždění, pálení očí, krku, 

bolest hlavy a gastrointenstinální problémy. 

Pro eliminaci tohoto rizika je zapotřebí zcela se vyvarovat tisku z výše zmíněných materiálů, tedy 

ABS a PET-G vykazujících škodlivé účinky na lidské zdraví a tisknout výhradně z materiálů, u kterých 

není škodlivý účinek prokázaný. Takovým materiálem je například PLA. 

Z finančního hlediska vycházejí všechny tři typy materiálu velice podobně, přičemž 1 kg 

materiálu se pohybuje v rozmezí 450 – 600,- Kč. Vyvarování se ABS a PET-G tedy nebude pro společnost 

nákladem navíc. 

 

 

        Obr. č. 8 - PLA tisková struna [49] 
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Riziko – Prašnost na pracovišti 

Z analýzy současného stavu dále plyne, že mezi nedostatky pracovního prostředí patří taktéž 

prašnost na pracovišti. Hlavním zdrojem je především okolí firmy, protože v areálu, v němž firma sídlí, 

probíhá po přechodnou dobu rozsáhlá rekonstrukce spojená s demolicí vedlejších budov. Rekonstrukce 

je prozatím plánována nejpozději do roku 2031. Prašnost může zapříčinit značné zdravotní, konkrétně 

respirační potíže. 

Pro ověření výskytu jemných a ultra jemných částic na pracovišti bylo využito přístroje Optical 

Particle Sizer Model 3330 (TSI, Ltd.). Jedná se o optický čítač částic, který umožňuje sledování vývoje 

počtu a velikosti částic v čase. Pro srovnání bylo měření provedeno ve stejné místnosti v intervalu, kdy 

neprobíhal tisk na žádné z tiskáren. Následně bylo provedeno měření při provozu 10 tiskáren, tedy 50% 

vytížení. Výsledné grafy jsou uvedeny v příloze 1. Z výsledků je viditelný rozdíl v počtu a velikosti částic, 

kdy dochází k nárůstu v období provozu 3D tiskáren. Při monitoringu prostředí je mimo jiné také důležité 

sledovat další faktory, které mohou mít vliv na výskyt částic v prostředí, kupříkladu režim větrání, vstupy 

do místnosti, stavba apod.  

 

 

Obr. č. 9 - Měření výskytu ultra jemných a jemných částic na pracovišti [vlastní] 
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Obr. č. 10 - Měření výskytu ultra jemných a jemných částic na pracovišti [vlastní] 
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Řešením problému kvality ovzduší na pracovišti by byla koupě čističky vzduchu, která zbaví 

vzduch přebytečných nečistot a chrání tím dýchací cesty. Kromě prachu odstraní čistička vzduchu také 

přebytečné viry a bakterie, tedy příčinu opakované a zvýšené nemocnosti.  

Výběr čističky vzduchu byl konzultován se zástupci společnosti a byla doporučena koupě čističky 

vzduchu Philips Series 4000i AC4550/50, která díky chytrému snímači dokáže odstranit bezmála 100% 

částic o velikosti 3nm. Disponuje mimořádně tichým provozem, tudíž by nerušila zaměstnance na svém 

pracovišti při výkonu práce. Cena této čističky vzduchu se pohybuje kolem částky 16 000,- Kč.  

Levnější alternativou čističky vzduchu je zařízení Rohnson R-9500 SAFE AIR. Tato čistička je 

mimo jiné schopna odstranit 99,9 % polétavého prachu. Zařízení se pohybuje v cenové relaci okolo 

5 000,- Kč. 

 

                    

    Obr. č. 11 - Čistička vzduchu Philips [50]             Obr. č. 12 - Čistička vzduchu Rohnson [51] 
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Riziko -  Popálení o trysku 

Z analýzy rizik ohrožujících lidské zdraví je patrné, že problémem může být především riziko 

popálení rukou o rozehřátou trysku. K popálení rukou může dojít zejména při výměně filamentu, při 

čištění ucpané trysky filamentem nebo při zavadění o trysku během manipulace s vytištěným modelem 

při post-processingu. 

Takovéto riziko však lze eliminovat používáním ochranných osobních pracovních pomůcek při 

manipulaci s rozehřátou tryskou tiskárny. Je tedy žádoucí využívat ochranné rukavice či návleky jako 

prevenci před tímto nebezpečím. 

Byla doporučena koupě ochranných tepelně odolných rukavic CRUSADER FLEX 42-445. Rukavice 

disponují speciální izolační podšívkou, odolností před kontaktním teplem do 200 ° C a jsou určeny pro 

přerušovanou manipulaci s horkými předměty do teploty 180 ° C. Cena rukavic se pohybuje kolem 400,- 

Kč, při koupi dvou párů pro oba technology 3D tisku budou náklady na toto opatření cca 800,- Kč. 

  

 

         Obr. č. 13 - Ochranné pracovní rukavice Crusader Flex [52] 
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Riziko – Říznutí 

Dalším rizikem ohrožujícím lidské zdraví se jeví říznutí při manipulaci s 3D tiskárnou, nejčastěji 

při post-processingu. Může dojít ke snadnému pořezání rukou zaměstnance, například o tiskovou 

podložku nebo při oddělování vytištěného modelu pomocí nabroušené špachtle. 

I toto riziko je ovšem možné snížit používáním ochranných osobních pracovník pomůcek. Byla 

doporučena koupě ochranných pracovních rukavic proti prořezu Razorbill. Rukavice jsou vyrobeny 

z modifikovaného skelného vlákna a disponují odolností třídy 5. Rukavice jsou obtažené, tudíž nestěžují 

obsluze 3D tiskáren manipulaci s hotovými výrobky. Cena těchto rukavic se pohybuje kolem 150,- Kč. 

Při koupi dvou párů rukavic budou nákly na opatření činit cca 300,- Kč. 

 

 

         Obr. č. 14 - Ochranné pracovní rukavice Razorbill [53] 
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Riziko – Absence na školení 

Mezi nejzávažnější rizika v oblasti školení patří absence na školení, jež může způsobit 

neinformovanost vedoucí k porušování zásad BOZP, což může zvyšovat pravděpodobnost pracovní 

úrazovosti zaměstnanců. 

Řešením tohoto problému mohou být například nehmotné stimuly, jež způsobují motivační efekt. 

Pod pojmem nehmotný stimul si můžeme představit pochvalu za účast na školení od vedoucího 

pracovníka, ať už veřejně, nebo interně.  

Další cestou k eliminace absence na školení mohou být odměny za účast na školení v podobě 

benefitů, jimiž mohou být stravenky navíc, slevy do wellness apod.  

Východiskem může být rovněž finanční motivace, kterou lze považovat za nejefektivnější ze 

všech zmíněných.  Metoda by spočívala v hodnocení za určité časové období (např. jednou za kvartál) 

a spočívala by v tom, že pokud se zaměstnanec zúčastní školení, dostane jednorázovou odměnu k platu 

ve výši 500,- Kč. Pokud se ovšem školení nezúčastní, bude mu tato částka z platu stržena. 

Finanční náklady na obstarání systému odměňování zaměstnanců by se dle odhadů pohybovaly 

kolem 4 000,- Kč. 

 

Riziko – Neporozumění obsahu školení 

Dalším významným rizikem v oblasti školení zaměstnanců je neporozumění obsahu školení, 

k němuž dochází tehdy, kdy účastník školení neporozumí všem informacím ze strany školitele, 

následkem čehož může docházet k porušování zásad BOZP a zvýšení pravděpodobnosti výskytu 

pracovních úrazů zaměstnanců. 

K neporozumění může dojít ve chvíli, kdy školitel ztratí pozornost účastníka školení, např. vinou 

nepoutavého výkladu látky. Dále se může jednat o neporozumění obsahu z důvodu komplikovanosti a 

náročnosti dané látky.  

V současné době školení probíhají v místnosti bez interaktivních doplňků, řešením problému 

tedy může být přesunutí konání školení do místnosti disponující dataprojektorem, na němž může školitel 

promítat obrázky či videa k dané tématice, čímž dojde ke zvýšení atraktivity školení a zaměstnanci si 

snáze zapamatují jeho obsah. Vzhledem k tomu, že ve firmě jsou dvě zasedací místnosti 

s dataprojektory, náklady na toto řešení by byly nulové. 

Dalším východiskem tohoto problému by mohlo být zavedení didaktických pomůcek. Při tvorbě 

těchto pomůcek je zapotřebí vycházet ze specifik a požadavků konkrétního oboru působnosti 

společnosti. V našem případě by se jednalo o výrobu malé brožury, která by se odvíjela právě dle 

uspořádání a prostor společnosti a byla tak pro zaměstnance co nejvíce autentická. Zaměstnanec by si 

díky ní snadněji osvojil informace týkající se BOZP. Při tvorbě této pomůcky se bude vycházet z obecných 
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zásad BOZP, vnitropodnikových předpisů, zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví, 

technologických materiálů apod.  

Výroba jedné brožury by vycházela cca na 45,- Kč, pro 2 zaměstnance budou tedy náklady činit 

90,- Kč. 

 

5.3.1 Vyhodnocení rizik po zavedení opatření 

V následující tabulce jsou shrnuta veškerá závažná rizika, jež vzešla z analýzy současného stavu 

společnosti a dále jsou doplněna o náležitá bezpečnostní opatření. Tato opatření jsou doporučena 

s ohledem na finanční náklady, které je zapotřebí v důsledku zavedení nových opatření vynaložit. Ve 

druhé části tabulky jsou rizika opět hodnocena s ohledem na implementaci opatření. RPN se po zavedení 

všech opatření snížilo na hodnotu odpovídající nízkému riziku. 

 

                    Tab. č. 10 – Vyhodnocení rizik po zavedení opatření [vlastní] 

Riziko 
RPN 

původní 
Opatření  P N O 

RPN po 

zavedení 

opatření 

Tisk z jiných než ekologicky 

odbouratelných materiálů 
75 

Eliminace materiálů 

ABS a PET-G 
2 5 3 30 

Prašnost na pracovišti 48 Čistička vzduchu 1 4 4 16 

Popálení o trysku 60 
Ochranné pracovní 

rukavice 
1 4 3 12 

Říznutí 48 
Ochranné pracovní 

rukavice 
1 4 3 12 

 

Nápravná opatření u rizik v oblasti školení, konkrétně pak absence na školení a neporozumění 

obsahu školení, doposud nebyla zavedena, z toho důvodu nemohly být určeny hodnoty RPN u těchto 

dvou rizik. 
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Za rok by mělo dojít k opětovné analýze a hodnocení rizik, přičemž dojde mimo jiné ke 

zhodnocení opatření pro rizika absence na školení a neporozumění obsahu školení.  

Pro lepší orientaci v dané problematice byl zhotoven následující graf vymezující rozdíl mezi RPN 

jednotlivých rizik před zavedením opatření a RPN jednotlivých rizik po zavedení opatření. Z grafu je 

patrné, že v důsledku implementace doporučených opatření došlo ke snížení RPN u všech rizik na 

přijatelnou úroveň. 

 

 

                     Graf č. 1 – Rizika před zavedením opatření a po něm [vlastní] 
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5.3.2 Metodika k eliminaci rizik při implementaci nové technologie do výrobního 

procesu 

Do budoucna společnost Authentica, s.r.o. uvažuje o rozšíření zázemí 3D tisku 3D skenerem. 

Jedná se o mechanismus, jež umožňuje přenos reálných prostorových tvarů do virtuálních 3D modelů. 

Konkrétně společnost zvažuje nákup typu HandySCAN 3D, což je ruční samo polohovací laserový skener. 

Tento přenosný skener dosahuje nejvyšší úrovně a poskytuje uživateli nejefektivnější a nejspolehlivější 

způsob, jak získat přesná 3D data z měření fyzických objektů.  

 

 

        Obr. č. 15 - 3D skener HandySCAN 3D [54] 

 

Koupí tohoto skeneru by se značně rozšířilo uplatnění střediska 3D tisku, neboť technologie 3D 

skenování dovoluje společnosti realizovat činnosti, ke kterým dříve pomocí běžných metod nedospěla, 

případně byly tyto činnosti zdlouhavé a tudíž neefektivní po finanční stránce. Proto se tato technologie 

čím dál častěji uplatňuje především díky výrazné časové úspoře a uskutečnění projektů, jež by se pomocí 

klasických metod neuskutečnily.   

Při implementaci nové technologie 3D skenování je zapotřebí identifikovat, analyzovat a 

vyhodnotit rizika spojena se zavedením nové technologie do výrobního procesu. Pro tyto účely bude 

vypracován návrh postupu, který je ovšem využitelný i pro implementaci jakékoliv jiné technologie do 

výrobního procesu. 

Proces identifikace a hodnocení rizik bude zjednodušeně vysvětlen v následujícím schématu. 
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      Obr. č. 16 - Procesní mapa identifikace a hodnocení rizik [vlastní] 
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6 DISKUZE / ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

Předmětem této diplomové práce byla analýza současného stavu implementace a využití 3D 

tisku ve výrobních procesech s ohledem na rizika s nimi spojená a způsoby jejich minimalizace. Na 

základě poznatků zjištěných díky komunikaci se zástupci firmy a dále analýze současného stavu byla 

rizika identifikována a vyhodnocena. Přestože došlo k navržení opatření, jež vedou k minimalizaci daných 

rizik, nesmíme zapomínat, že jak pracovní prostředí, tak i jednotliví zaměstnanci procházejí neustálým 

vývojem a určitými změnami. Proto je zapotřebí nevzít zavděk současnou konstantní situací a 

permanentně pátrat po potenciálních rizicích a přijímat opatření zajišťující jejich minimalizaci. 

Ačkoliv se oblast managementu BOZP ve společnosti Authentica, s.r.o. jeví jako kvalitní a 

bezpečnost pracovníků je pro vedení firmy významným faktorem, z analýzy současného stavu vyplynulo, 

že část zaměstnanců firmy nesdílí stejné hodnoty a odhodlání pro dodržování zásad BOZP jako již 

zmíněné vedení. V diplomové práci došlo k analýze systému managementu BOZP, přičemž dílčí složky 

systému byly nejprve analyzovány metodou checklistu, neboli kontrolního seznamu. Na základě údajů 

zjištěných vykonanou analýzou došlo k identifikaci rizik, jež mohou ovlivňovat bezpečnost práce na 

pracovišti. Posléze byla tato rizika hodnocena metodou FMEA, přičemž došlo ke stanovení závažnosti 

jednotlivých rizik a výstupem tohoto hodnocení byl výpočet hodnoty RPN, tedy rizikového čísla. Hodnoty 

RPN v rozmezí ˂45 – 125˃ byly stanoveny jakožto nežádoucí či nepřípustné. Po procesu hodnocení byl 

šesti rizikům stanoven status nežádoucí a posléze jim byla navržena nápravná opatření vedoucí k jejich 

minimalizaci. Po zavedení nápravných opatření došlo k opětovnému hodnocení rizik, jejichž výsledkem 

byla aktualizovaná hodnota rizikového čísla RPN.  Rizika po zavedení opatření byla následně dle 

kvalifikační stupnice zahrnuta do skupiny přijatelných rizik.  

Po vykonání analýzy současného stavu lze tvrdit, že oblast pracovního prostředí je z hlediska 

závažnosti jednotlivých rizik, jež byla identifikována, nejriskantnější. Stěžejním rizikovým faktorem, jež 

byl analýzou současného stavu odhalen, je tisk z jiných než ekologicky odbouratelných materiálů, při 

němž dochází k vypouštění nebezpečných látek do ovzduší a je tím ohrožováno zdraví zaměstnance. Za 

účelem minimalizace zmíněného rizika bylo navrženo ustoupení od tisku z  materiálů ABS a PET-G 

vykazujících škodlivé účinky na lidské zdraví a tisknout výhradně z materiálů, u kterých není škodlivý 

účinek prokázaný. Takovým materiálem je například PLA. Z analýzy dále vyplynulo, že dalším rizikem 

pracovního prostředí je prašnost plynoucí z rekonstrukcí probíhajících v těsném okolí firmy. Prašnost 

taktéž ohrožuje lidské zdraví, přičemž způsobuje především respirační potíže. Jako nápravné opatření 

byla navržena koupě čističky vzduchu, která zbaví vzduch přebytečných nečistot a chrání tím dýchací 

cesty.  

Za účelem ověření výskytu jemných a ultra jemných částic na pracovišti rovněž proběhlo měření 

pomocí přístroje Optical Particle Sizer Model 3330, jenž sledoval vývoj počtu a velikosti částic v časovém 

horizontu 180 minut. Měřením bylo zjištěno, že nejvyšší výskyt částic na pracovišti proběhl v období 

provozu tiskáren. 
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Dále byla identifikována rizika v oblasti lidského zdraví, přičemž nejzávažnějším z nich se jeví 

riziko popálení rukou o horkou trysku. Ke snížení míry rizika došlo k navržení koupě ochranných tepelně 

odolných rukavic s odolností před kontaktním teplem do 200 ° C. Dalším rizikem ohrožujícím lidské 

zdraví bylo stanoveno říznutí rukou, k němuž může dojít při manipulaci s tiskovou podložkou. Pro snížení 

míry tohoto rizika byla doporučena koupě ochranných pracovních rukavic proti prořezu. Zavedení těchto 

nápravných opatření přispělo k prevenci ohrožování lidského zdraví a snížení úrazovosti zaměstnanců 

na pracovišti. Je ovšem zapotřebí nespokojit se se současným stavem a opakovaně hodnotit veškerá 

potenciální rizika a přijatá opatření i po dané časové prodlevě.  

Rovněž došlo k identifikaci rizik v oblasti školení, kdy se jako nejzávažnější z nich jeví riziko 

absence na školení, jež může zapříčinit především neinformovanost vedoucí k porušování zásad BOZP. 

Řešením tohoto problému mohou být motivační stimuly, např. ve formě benefitů, za prokázanou účast 

na školení. Je zapotřebí zmínit taktéž riziko neporozumění obsahu školení, jež může vést opět 

k neinformovanosti s následkem porušování zásad BOZP. K řešení tohoto problému byly navrženy 

interaktivní a didaktické pomůcky pro upoutání pozornosti zaměstnance. Nápravná opatření u rizik 

v oblasti školení však doposud nebyla zavedena, z toho důvodu nemohly být určeny hodnoty RPN u 

těchto dvou rizik.  

Společnost Authentica, s.r.o. uvažuje o rozšíření zázemí 3D tisku koupí 3D skeneru, tudíž je 

zapotřebí identifikovat, analyzovat a vyhodnotit rizika spojena se zavedením nové technologie do 

výrobního procesu. Pro tyto účely byla vypracována metodika k eliminaci rizik při implementaci nové 

technologie do výrobního procesu v podobě procesní mapy, který je ovšem využitelný i pro 

implementace jakékoliv jiné technologie do výrobního procesu. 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala tématem analýzy současného stavu implementace a využití 3D 

tisku ve výrobních procesech s ohledem na rizika s nimi spojená a způsoby jejich minimalizace. Na 

vybraném výrobním procesu byla následně provedena analýza rizik včetně jejich vyhodnocení a 

stanovení preventivních opatření.  

Úvodní část práce byla zaměřena na zhodnocení současného stavu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a oblasti 3D tisku. Oblast BOZP je pro podnik nepostradatelná zejména z hlediska prevence 

pracovních úrazů či nemocí z povolání, přičemž s touto problematikou souvisí velké množství právních 

předpisů, jimiž by se měla firma řídit. Neodmyslitelnou součástí tohoto odvětví je rovněž prevence rizik, 

přičemž v případě jejich vzniku musí podnik dokázat rizika identifikovat, hodnotit a navrhnout patřičná 

opatření vedoucí k jejich eliminaci. 3D tiskem se rozumí proces výroby trojrozměrných pevných objektů 

z digitálního souboru. Technologie je využívána především kvůli levné a především rychlé výrobě např. 

prototypů, funkčních výrobků atd. Stejně jako v jiných výrobních procesech, i při 3D tisku je zapotřebí 

dodržovat zásady BOZP. 

V praktické části práce byla provedena analýza současného stavu BOZP ve společnosti, jejímž 

cílem bylo na základě dostupných informací identifikovat, analyzovat a vyhodnotit rizika, jež jsou spojená 

se zaváděním technologií 3D tisku do vybraného výrobního procesu. Nejprve byl checklistem, neboli 

kontrolním seznamem, posouzen aktuální stav a došlo k identifikaci potenciálních rizik. Posléze byla tato 

rizika vyhodnocena pomocí metody FMEA, kdy byla každému z rizik vypočítána hodnota rizikového čísla 

RPN. Za závažná bylo možné pokládat rizika s hodnotou v rozmezí ˂45 – 125˃. 

Hodnotu RPN vyšší než 45 přesáhlo dohromady 6 rizik, jimž byla následně navržena nápravná 

opatření vedoucí k jejich minimalizaci, přičemž u dílčích návrhů došlo rovněž ke zhodnocení finanční 

náročnosti. Po zavedení nápravných opatření došlo k opětovnému zhodnocení rizik. Výpočtem nových 

hodnot RPN bylo zjištěno, že rizika lze nyní považovat za přijatelná. 

Jelikož firma zvažuje koupi nového zařízení v podobě 3D skeneru, došlo k vypracování metodiky 

k eliminaci rizik při implementaci nové technologie do výrobního procesu, která by měla pomoci 

identifikovat, analyzovat a vyhodnotit rizika spojena se zavedením nové technologie do výrobního 

procesu. Pro tyto účely byl vypracován návrh postupů v podobě procesní mapy, který je ovšem 

využitelný i pro implementace jakékoliv jiné technologie do výrobního procesu. 

  

 

  



57 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] KOČÍ, M.; KOPECKÁ, M.; STIEBITZ, J. Průvodce odborně způsobilých osob problematikou 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany. místo neznámé : 

Nakladatelství ANAG, 2013. 978-80-7263-834-5. 

[2] SÚKENÍKOVÁ, A.; BLAŠČÍKOVÁ, J. Podnikáme bezpečně a ekonomicky bez chyb, pokut a penále. 

Český Těšín : PORADCE, s.r.o., 2018. 978-80-7365-398-9. 

[3] ŠENK, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS. místo 

neznámé : Nakladatelství ANAG, 2012. 978-80-7263-737-9. 

[4] Odbor statistik rozvoje společnosti. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz a České republice za 1. 

pololetí 2018. Praha : autor neznámý, 2018. CSU-2510/2018-63. 

[5] 5 důvodů, proč je pro firmu důležité mít v pořádku BOZP a PO. BOZP.cz. [Online] 17. Leden 2016. 

[Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.bozp.cz/aktuality/5-duvodu-proc-je-pro-firmu-

dulezite-mit-v-poradku-bozp-a-po/. 

[6] TOMAN V.; HAVELKA J.; GORECKI, Z. Bezpečnost práce v mezinárodních souvislostech. Rožnov pod 

Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2011. 

[7] Evropské směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] 

Dostupné z: https://osha.europa.eu/cs/safety-and-health-legislation/european-directives. 

[8] Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and 

health of workers at work. [Online] 11. Prosinec 2008. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/eli/dir/1989/391/2008-12-11. 

[9] Rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] 

Dostupné z: https://osha.europa.eu/cs/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-

framework-directive-introduction. 

[10] BRüCK, C. General principles of EU OSH legislation. [Online] 2016. Březen 1. [Citace: 2019. Březen 

1.] Dostupné z: https://osha.europa.eu/cs/safety-and-health-legislation/european-directives. 

[11] Národní politika BOZP a národní akční program BOZP 2015 – 2016. [Online] 17. Srpen 2015. 

[Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.bezpecnostprace.info/bozp/narodni-politika-bozp-a-

narodni-akcni-program-bozp-2015-2016/. 

[12] Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [Online] 23. Březen 2004. [Citace: 1. Březen 

2019.] Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/narodni-politika-bezpecnosti-ochrany-zdravi-pri-praci-0. 

[13] Zákon 262/2006 Sb. [Online] 21. Duben 2006. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/2919/262-2006.pdf. 



58 

[14] Zákon č. 309/2006 Sb. [Online] 1. Květen 2016. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#Sum. 

[15] Zákon č. 174/1968 Sb. [Online] 1. Leden 2017. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-174. 

[16] Co je systém managementu, kontrol a řízení BOZP dle normy OHSAS 18001? A jak se zavádí do 

firmy? [Online] 21. Únor 2017. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.bozp.cz/aktuality/co-

je-system-managementu-kontrol-a-rizeni-bozp-dle-normy-ohsas-18001/. 

[17] Norma OHSAS 18001. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.bozp.cz/slovnik-

pojmu/norma-ohsas-18001/. 

[18] Systém managementu BOZP - ISO 45001. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.gradua.cz/katalog-kurzu/integrovany-management-bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-

praci-a-pozarni-ochrana/system-managementu-bozp---iso45001.html. 

[19] NEUGEBAUER, T. Systémy managementu. [Online] 12. Prosinec 2018. [Citace: 1. Březen 2019.] 

Dostupné z: http://bozppo-neu.cz/?page_id=89. 

[20] Bezpečnost provozu technických zařízení. [Online] 19. Leden 2017. [Citace: 1. Březen 2019.] 

Dostupné z: http://bozppo-neu.cz/?page_id=943. 

[21] NEUGEBAUER, T. Jak je to se školením BOZP? [Online] 12. Srpen 2018. [Citace: 1. Březen 2019.] 

Dostupné z: http://bozppo-neu.cz/?page_id=1017. 

[22] Co je BOZP? Definice, cíle, legislativa a principy. [Online] 26. Červen 2015. [Citace: 1. Březen 

2019.] Dostupné z: https://www.bozp.cz/aktuality/co-je-bozp/. 

[23] PRŮŠA, J. Základy 3D tisku. 2014. 

[24] What is 3D Printing? [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://3dprinting.com/what-

is-3d-printing/. 

[25] 3D Printing. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.techopedia.com/definition/17475/additive-manufacturing. 

[26] GREGURIC, L. Stereolitografie umožňuje designérům vytvářet 3D modely pomocí digitálních dat, 

které pak mohou být použity k vytvoření hmotného objektu. [Online] 10. Prosinec 2018. [Citace: 1. 

Březen 2019.] Dostupné z: https://all3dp.com/2/history-of-3d-printing-when-was-3d-printing-

invented/. 

[27] GOLDBERG, D. History of 3D Printing: It’s Older Than You Are (That Is, If You’re Under 30). 

[Online] 13. Duben 2018. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.autodesk.com/redshift/history-of-3d-printing/. 

[28] BROWN, M. A Brief History of 3D Printing. [Online] 27. Duben 2018. [Citace: 1. Březen 2019.] 

Dostupné z: https://www.cadcrowd.com/blog/a-brief-history-of-3d-printing/. 



59 

[29] The Free Beginner’s Guide. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide#03-technology. 

[30] KOVÁČIK, M. Materiály. [Online] 2. Listopad 2017. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://3dfactory.cz/2017/11/02/materialy/. 

[31] Groot 3D Print Models to Make Your Day. [Online] 15. Květen 2017. [Citace: 1. Březen 2019.] 

Dostupné z: https://www.gambody.com/blog/groot-3d-print-models/. 

[32] Metal 3D Printing. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.materialise.com/en/manufacturing/3d-printing-technology/metal-3d-printing. 

[33] LOCKER, A. Ceramic 3D Printer Guide – All About Ceramic 3D Printing. [Online] 2018 [Citace: 1. 

Březen 2019.] Dostupné z: https://all3dp.com/1/3d-printing-ceramic-3d-printer/. 

[34] 3D Printing With... Paper. [Online] 16. Květen 2013. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.qualitydigest.com/inside/metrology-article/3d-printing-paper.html#. 

[35] 8 steps of 3D printing process. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

http://3dprintingfromscratch.com/common/3d-printing-process/. 

[36] Analýza a řízení rizik BOZP. Identifikace, hodnocení a management ve firmách a jiných organizacích. 

DokumentaceBozp. [Online] 4. Duben 2017. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.dokumentacebozp.cz/aktuality/analyza-rizik-bozp-rizeni-hodnoceni-identifikace-

management/. 

[37] NEUGEBAUER, T. Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 978-80-

7478-458-3. 

[38] Metody hodnocení rizik. bozpinfo.cz. [Online] 9. Leden 2012. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné 

z: https://www.bozpinfo.cz/metody-hodnoceni-rizik. 

[39] BABINEC, F. Management rizika. Brno, 2015. 

[40] ČSN OHSAS 18001:2008. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Praha : Český 

normalizační institut, 2008. 

[41] TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management. Praha : Beckova edice ekonomie, 2006. 80-

7179-415-5. 

[42] RAIS, K.; DOSKOČIL, R. Risk management. Brno : CERM, 2007. 978-80-214-3510-0. 

[43] Polokvantitativní metoda – parametr "pravděpodobnost ohrožení". BOZPinfo.cz. [Online] 5. Říjen 

2015. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/polokvantitativni-metoda-

parametr-pravdepodobnost-ohrozeni. 

[44] 3D Tisk. Authentica. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

http://www.authentica.cz/cz/vyroba-a-servis/3d-tisk. 



60 

[45] Prusa Research. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://shop.prusa3d.com/cs/3d-

tiskarny/181-3d-tiskarna-original-prusa-i3-mk3s.html#. 

[46] Využití kontrolních seznamů k interním kontrolám v organizacích. bozpinfo.cz. [Online] 10. Březen 

2008. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/vyuziti-kontrolnich-seznamu-k-

internim-kontrolam-v-organizacich. 

[47] FMEA Analýza příčin a důsledků. svetproduktivity.cz. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné 

z: http://www.svetproduktivity.cz/slovnik/FMEA-Analyza-pricin-a-dusledku.htm. 

[48] Interní dokumentace: předána dne 3. 4. 2019. Česká Republika, 2019.  

[49] PLA filamenty. MaterialPro3D. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://www.materialpro3d.cz/pla-filamenty/. 

[50] Čističky vzduchu. www.alza.cz. [Online] [Citace: 12. Duben 2019.] Dostupné z: 

https://www.alza.cz/philips-series-4000i-ac4550-50-s-pripojenim-k-aplikaci-air-matters-d5585693.htm. 

[51] TSBOHEMIA. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.tsbohemia.cz/rohnson-

r-9500-safe-

air_d304219.html?utm_source=heureka&utm_medium=srovnavac&utm_campaign=Bile+zbozi+%7C+

Klima+%7C+Cisticky+vzduchu+a+zvlhcovace&utm_term=304219. 

[52] PROMEX. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.promex.cz/ochranne-

pracovni-pomucky/crusader-flex-42-445-rukavice-tepelne-odolne-p1300/38078/38116/. 

[53] Affekt. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.affekt.cz/p/rukavice-

razorbill/#16574. 

[54] HandySCAN 3D BLACK. 3DScan. [Online] [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: https://www.3d-

skenovani.cz/skenery/prenosne-3d-skenery/handyscan-3d-black/. 

[55] car interior 360 virtual tours and 360 panoramic photography. [Online] 2016. Dostupné z: 

http://www.eyerevolution.co.uk/car-interior/. 

[56] COUNCIL DIRECTIVE on the introduction of measures to encourage improvements in the safety 

and health of workers at work. [Online] 11. Prosinec 2008. [Citace: 2019. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/391/2008-12-11. 

[57] Media, Narrative. 3D tisk dobývá český průmysl. [Online] [Citace: 2019. Březen 2019.] Dostupné 

z: https://3dwiser.com/clanky/3d-tiskarny/3d-tisk-dobyva-cesky-prumysl/. 

[58] 3D tisk v duchu Průmyslu 4.0. [Online] 12. Listopad 2018. [Citace: 1. Březen 2019.] Dostupné z: 

https://cxi.tul.cz/novinky/88/detail/. 



61 

SEZNAM TABULEK 

Tab. č. 1 – Školení [vlastní] ……………………………………………………………………………………….….…...…….34 

Tab. č. 2 – Zdravotní prohlídky [vlastní] ………………………………………………………………………….….……..35 

Tab. č. 3 – Bezpečnost na pracovišti [vlastní] ……………………………………………………………….….…….…..36 

Tab. č. 4 – Pracovní prostředí [vlastní] ……………………………………………………………………….…...…….….36 

Tab. č. 5 – Pracovní úrazy [vlastní] …………………………………………………………………………….……………..38 

Tab. č. 6 – Klasifikační stupnice pro hodnocení rizik [vlastní] ……………………………………..…….….………39 

Tab. č. 7 – Rizika pracovního prostředí  [vlastní] …………………………………………………….……..…………..40 

Tab. č. 8 – Zdravotní rizika [vlastní] …………………………………………………………………….…………….……….41 

Tab. č. 9 – Rizika v oblasti školení [vlastní] ………………………………………………………….……….…………….42 

Tab. č. 10 – Vyhodnocení rizik po zavedení opatření [vlastní] ………………………………….…….……………..50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1 - Rizika před zavedením opatření a po něm [vlastní] …………………..…………………………………51 

Graf č. 2 - Výskyt jemných a ultra jemných částic na pracovišti během provozu 3D tisku [vlastní] 

………………………………………………………………………………………………………………………………….….Příloha 1 

Graf č. 3 - Výskyt jemných a ultra jemných částic na pracovišti mimo provoz 3D tisku [vlastní] 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………Příloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. č. 1- SLA-1 [26] ……………………………………………………………………………………….………….……………22 

Obr. č. 2 - 3D tisk - výroba z plastů (PLA) [31] …………......……………………………….…….……….……….……24 

Obr. č. 3 - 3D tisk - výroba z kovů (titan) [32] ……………………………………………………………….….….…….24 

Obr. č. 4 - 3D tisk - výroba z keramiky [33] ……………………………………………………………………...….…….25 

Obr. č. 5 - 3D tisk - výroba z papíru [34] ………………………………………………………………………..…..………25 

Obr. č. 6 - 3D tiskárna MK3S [45] …………………………………………………………………………………...….……..31 

Obr. č. 7 - 3D tiskárna MK2S [45] …………………………………………………………………………………...….……..31 

Obr. č. 8 - PLA tisková struna [49] …………………………………………………………………………………...….…….43 

Obr. č. 9 - Měření výskytu ultra jemných a jemných částic na pracovišti [vlastní] ……….…….…….….…..44 

Obr. č. 10 - Měření výskytu ultra jemných a jemných částic na pracovišti [vlastní]  ……..…….....…….…..45 

Obr. č. 11 - Čistička vzduchu Philips [50] ………………………………………………….………………………….…….46 

Obr. č. 12 - Čistička vzduchu Rohnson [51] …………………………………………………………….…..……….…….46 

Obr. č. 13 - Ochranné pracovní rukavice Crusader Flex [52] ………………………….……………..………….….47 

Obr. č. 14 - Ochranné pracovní rukavice Razorbill [53] …………………………………………….…….……….…..48 

Obr. č. 15 - 3D skener HandySCAN 3D [54] ………………………………………………………………….……….……52 

Obr. č. 16 - Procesní mapa identifikace a hodnocení rizik [vlastní] ……………………………….…………………53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

SEZNAM ZKRATEK 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČBÚ - Český báňský úřad 

SÚIP - Státní úřad bezpečnosti práce 

ČOI - Česká obchodní inspekce 

ČR - Česká republika 

EU - Evropská unie 

OHSAS - Occupational Health & Safety Assessment Series 

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis 

RPN - Prioritní rizikové číslo 

POS - Systém na podporu prodeje 

3D - Trojrozměrný 

SLA - Aditivní výrobní technologie 

FDM - Aditivní výrobní technologie 

SLS - Aditivní výrobní technologie 

ABS - Materiál pro 3D tisk 

PLA - Materiál pro 3D tisk 

PET-G - Materiál pro 3D tisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Grafické znázornění výskytu jemných a ultra jemných částic na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 1 

 

 

       Graf č. 2 - Výskyt jemných a ultra jemných částic na pracovišti během provozu 3D tisku [vlastní] 



 

 

      Graf č. 3 - Výskyt jemných a ultra jemných částic na pracovišti mimo provoz 3D tisku [vlastní] 


