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■ Projekt ¤ízení uvûdomûní zaãal
fungovat na zaãátku bfiezna. Mohla byste
se pokusit o srovnání Va‰ich poãáteãních
pfiedstav se stavem, kter˘ je
v souãasnosti?

„Na uvedení projektu v Ostravû jsem se
tû‰ila, jak je vût‰inou obvyklé na zaãátku
startu kaÏdého nového projektu. Chtûla bych
se pfiedev‰ím na zaãátku zmínit o celkovû
vysoké úrovni bezpeãnosti práce zde a to

jak po stránce technické tak organizaãní.
Jste první firmou v postkomunistick˘ch
zemích, ve které tento proces zavádíme,
a proto jsem byla zvûdavá, jaké najdeme
rozdíly. Pro nastartování procesu bylo
dÛleÏité, Ïe jsou tady závody koncentrovány
na jednom místû, a proto mohly v‰echny
závody zaãínat na stejné startovní ãáfie ve
stejnou dobu.“ 

■ Jak hodnotíte svoji spolupráci
s jednotliv˘mi ãleny B-M t˘mu a fiediteli
závodÛ?

„Zde v Ostravû se vytvofiil velk˘ B-M t˘m,
z lidí, ktefií od zaãátku zaãali tvrdû pracovat.
Vûnovali hodnû energie na posunutí celého
procesu ¤ízení uvûdomûní dopfiedu. âlenÛm
B-M t˘mu se dostává podpory ze strany
fieditelÛ a jen díky obrovskému úsilí v‰ech
ãlenÛ B-M t˘mu se podafiilo udûlat takov˘
pokrok, kter˘ by mûl kontinuálnû pokraãovat
i v dal‰ích letech.“

■ Tento projekt jste jiÏ zavedli také
v jin˘ch firmách. Jaké hlavní rozdíly vidíte
v pfiístupech lidí k projektu u nás v âR
a jinde?

„Já si myslím, Ïe lidské chování je v‰ude
skoro stejné a nevidím Ïádné v˘razné
rozdíly. Ale vyzdvihla bych jeden klad,
kterého jsem si v‰imla nejen já, ale také mí
kolegové. Je to otevfienost lidí k diskusi.
I kdyÏ napfiíklad zpoãátku byli k projektu
skeptiãtí a nevûfiili v jeho úspûch, chtûli
o nûm diskutovat. Byli ochotni se zamyslet
a zkusit to a to povaÏuji za velmi pozitivní.“

■ Cíle stanovené v programu
bezpeãnosti na tento rok se sice zcela
splnit bohuÏel nepodafií. Ale pfiesto, ve
kter˘ch oblastech podle Vás do‰lo ke
zlep‰ení a ve kter˘ch je‰tû existují
rezervy? 

„Velmi rychle se podafiilo roz‰ífiit
informace o projektu a byla jen otázka
t˘dnÛ, kdy se o nûm nûco dozvûdûli v‰ichni
zamûstnanci. Lidé se chtûli o projektu
dozvûdût co nejvíce. V ãem vidím rezervy? Je
dÛleÏité pokraãovat a motivovat lidi, aby se
bezpeãnost stala souãástí kaÏdodenních
diskusí. S fiízením uvûdomûní je to podobné
jako s prachem, kter˘ je potfieba utírat,
protoÏe kdyÏ s jeho utíráním pfiestanete,
prach zaãne postupnû usedat zpût.“

■ Jak byste si Vy sama pfiedstavovala
v˘voj projektu v pfií‰tím roce?

„V dal‰ím roce by se mûlo pokraãovat
v nastoupeném trendu z leto‰ního roku tzn.
v dal‰ím rozvíjení jiÏ zaveden˘ch nástrojÛ
a konsolidace chování vedoucích
v motivování zamûstnancÛ, aby se dostali
na vy‰‰í úroveÀ povûdomí o bezpeãnosti.
Dále budou zavedeny nové projekty, napfi.
zapojení v‰ech zamûstnancÛ do anal˘zy
rizik na pracovi‰tích, zapojení externích
firem do procesu ¤ízení uvûdomûní
a projekt zlep‰ení bezpeãnosti
vnitropodnikové dopravy.“

Ondfiej Pfiecechtûl
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Rozhovor s Elke Werner-Keppner o projektu pod názvem ¤ízení uvûdomûní

Je dÛleÏité pokraãovat
Paní Elke Werner-Keppner se narodila ve Stuttgartu v Nûmecku. Vystudovala vzdûlávací vûdy a psychologii

na univerzitû v Heidelbergu (Nûmecko). Od roku 1990 pracovala jako ‰kolitel a konzultant v oblastech
komunikace, vedení, fiízení zmûn a t˘mové práce apod. Od roku 1994 se zaãala specializovat na témata
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Do konzultaãní a poradenské firmy Kirschstein & Partner nastoupila
v roce 1999. Do na‰í spoleãnosti byla pozvána pro zavedení projektu ¤ízení uvûdomûní. 
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