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Co je ergonomie  

 

multioborová disciplína:  

 sdružuje poznatky řady vědních disciplín, 

 reaguje na multifaktoriální podmínky různých pracovišť. 

 

Cíl ergonomie: vhodné využití pracovníka 

dlouhodobost vs. dlouhověkost 

nevytíženost vs. přetěžování  

kvalita vs. kvantita 

 

efektivita práce 

 

 

 

ÚVOD 
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Předmět zájmu ergonomie 

 

 vyrovnanost osoby – stres, konflikty doma 

 vztahy – mobbing, bossing, staffing  

 pracovní rizika – přímé, přenesené 

 organizace práce – časová tíseň, postupy 

 mentální faktory – směny, hluk, prach 

 znalosti, informace, školení, zkušenost 

 změny v činnosti, v práci, v zařazení, obavy 

 pracovní polohy, fyzická námaha, výkon  

 

 

 

ÚVOD 
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Ergonomická řešení 

 

• pracoviště, pracovního místa  
   (dispoziční uspořádání) 

• pracovního prostředí  
   (osvětlení, klima, hluk, prach, expozice látkám) 

• pracovního zařízení, pracovních pomůcek a nářadí 
   (dostupnost, přehlednost, uchopitelnost) 

• organizace práce  
   (druhy úkolů, četnost, variabilita) 

• výběr osob  
   (dovednosti, školení, adaptace) 

 

 

 

ÚVOD 
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Ergonomická řešení 

 

ergonomické hodnocení (srovnání zjištěných hodnot  

s požadavky právních a technických předpisů)  

podle ergonomických parametrů  

(kvalitativní hodnoty ergonomických kritérií – rozměry 

místa, hmotnosti břemen, limity přípustnosti 

ergonomických faktorů – chemické, biologické, fyzikální)  

a ergonomických kritérií (soubor posuzovaných hledisek 

se zaměřením na úlohu člověka v pracovním systému) 

– úloha check listů (soubor ergonomických kritérií např. 

pro pracoviště s obrazovkou, mobilní či stacionární 

pracoviště) 

 

 

 

ÚVOD 
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Metody hodnocení muskuloskeletální zátěže 

 

Metody 1. úrovně (screeningové, dotazníkové, k určení 

existence rizika) 

Nordic Questionnare 

 zjišťovací dotazník bolestivosti konkrétní části těla, 

s uvedením možné návštěvy lékaře či fyzioterapeuta za 

uplynulé období jednoho roku 

PLIBEL 

 rychlá screeningová metoda hodnocení ergonomických 

rizik muskuloskeletální soustavy 

 nevýhodou je její značná subjektivnost 

 

METODY HODNOCENÍ 
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Metody hodnocení muskuloskeletální zátěže 

 

Metody 2. úrovně (měřicí, bodové, k stanovení míry rizika) 

CTD index 

 kombinace zjišťovacího dotazníku na pracovní polohu 

ruky a typu úchopu s uvážením výkonu práce v sedě či 

v stoje, s (rychlou, orientační) výpočtovou částí – faktor 

frekvence (doba, četnost), faktor síly (úchop), faktor 

kontaktu (ostré hrany, vibrace, teplota, aj.) 

EAWS – European Assembly Worksheet 

 sestava hodnotících bodových tabulek k hodnocení 

trvání zátěže se zohledněním postoje, síly, manipulace 

s břemeny, polohy horních končetin, postavení kloubů  

a tělesného zatížení 

 

 

 

METODY HODNOCENÍ 



Jiří Tilhon, 14. 6. 2021 8 

Metody hodnocení muskuloskeletální zátěže – 2. úrovně 

 

KIM – Kev Indicator Method 

 bodová hodnotící tabulka pro stanovení ruční 

manipulace s břemeny, se zohledněním četnosti, 

vzdálenosti, nesení, hmotnosti, pohlaví, polohy těla  

a pracovních podmínek – omezenost prostoru, koulení či 

valení předmětu, užití vozíků a manipulátorů 

NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health 

 hodnotící tabulka pro prediktivní výpočet doporučeného 

váhového limitu břemene pro jeho zdvih a položení se 

zohledněním vzdálenosti břemene od manipulujícího 

člověka 

 

 

 

 

METODY HODNOCENÍ 
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Metody hodnocení muskuloskeletární zátěže – 2. úrovně 

 

LUBA – Postural Loading on the Upper Assessment  

 hodnocení zátěže horní poloviny těla měřením úhlové 

odchylky od neutrální polohy 

 index vnímaného nepohodlí = soubor společných 

pohybů paží, krku, zad a výdrže ve strnulé poloze  

OCRA – Occupational Repetitive Action 

 hodnotící bodová tabulka k definování trvání činnosti  

a jejího opakování, času na regeneraci,  

 - s přihlédnutím k frekvenci pohybu ramen, 

dynamice / statice činnosti, hodnocení potřebné síly 

v horní končetině, vč. hodnocení držení těla  

 

 

 

METODY HODNOCENÍ 
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Metody hodnocení muskuloskeletální zátěže – 2. úrovně 

 

OCRA – Occupational Repetitive Action 

 - s přihlédnutím k dalším rizikovým faktorům, např. 

užití rukavic, teplotních podmínek, užití vibrujících 

nástrojů a dalších 

 vypočítává se finální skóre, tzv. Index OCRA  

 jedna z nejkomplexnějších metod 

OWAS – Ovako Working Analysis System  

 rychlé hodnocení polohy těla – krk, trup, paže, dolní část 

těla (držení těla během vykonávané práce), s uvážením 

zatížení (do 10 kg, do 20 kg, nad 20 kg), s definováním 

252 různých pozic pro kombinaci polohy zad, rukou, 

nohou a zvedání břemen 

METODY HODNOCENÍ 
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Metody hodnocení muskuloskeletální zátěže – 2. úrovně 

 

OWAS – Ovako Working Analysis System  

 metoda je široce používána vzhledem ke své 

univerzálnosti použití pro různá pracoviště  

REBA – Rapid Entire Body Assessment  

 bodová metoda k určení charakteristik polohy krku, trupu 

nohou, ramen, předloktí a zápěstí, se zohledněním 

úchopu a opakování manipulace při definovaných 

hmotnostech (do 5 kg, do 10 kg a nad 10 kg) 

s uvážením výkonu prudkých pohybů  

 

 

METODY HODNOCENÍ 
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Metody hodnocení muskuloskeletální zátěže – 2. úrovně 

 

RULA – Rapid Upper Limb Assessment 

 bodová metoda zatížení horních končetin, při definování 

poloh ramen, předloktí a zápěstí a jejích pohybů, krku, 

trupu a nohou, se zhodnocením dynamické a statické 

zátěže svalů, s uvážením definovaných hmotností (do  

2 kg, nad 2 kg, nad 10 kg) 

Snook-Ciriello 

 sestava hodnotících tabulek pro stanovení maximální 

akceptovatelné hmotnosti břemene pro tahání, tlačení, 

zdvih, položení a přenášení břemene, se zohledněním 

pohlaví, četnosti a vzdálenosti přenášení břemene  

METODY HODNOCENÍ 
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Metody hodnocení muskuloskeletální zátěže – 2. úrovně 

 

Strain index 

 rychlá orientační bodová metoda v oblasti intenzity  

a trvání námahy, frekvence, rychlosti a trvání činnosti, 

polohy zápěstí 

MFA – Muscle Fatifue Assessment Method 

 měření únavy svalů během výkonu 

 metoda užívaná odborným pracovištěm 

EMG – Electromyography 

 měření úrovně svalové intenzity k provedení úkolu 

 metoda užívaná odborným pracovištěm 
  

 

 

 

 

METODY HODNOCENÍ 
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Zatížení fyzické: konstituce, limity, omezení 

 

Tělesné rozměry 

 modelová vs. reálná postava, kloubní spoje (pevnost)  

Páteř 

 nosnost skeletu (zátěž), obratle, ploténky (funkce) 

Svalová soustava 

 úpony šlach a svalů, výdrž, únava (přetěžování)  

Nervový systém 

 prostupy, útlaky 

Cévní systém 

 otlaky, nekrózy  

Vnitřní orgány 

 vzpřímená vs. ohnutá postava 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 
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Zatížení fyzické: pracovní polohy 

 

Ohnutá poloha vsedě 

 skloněná hlava – zatížení krční páteře, šíjových svalů, 

nevhodný úhel pohledu, snížená vzdálenost pohledu  

 ohnutá záda – nerovnoměrná zátěž meziobratlových  

plotének 

 předklon hlavy a těla – zhoršené dýchání  

 stlačené břicho – zvýšený tlak na vnitřní orgány,  

snížení cirkulace krve, poškození zažívacího ústrojí  

tlakem 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 
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Zatížení fyzické: pracovní polohy 

 

Dynamická vs. statická poloha vstoje 

Výhody   Nevýhody 

volnost pohybu  statická zátěž  

disponibilita      (svaly nohou) 

   prac. prostoru   nožní ovladače 

užití větší síly   prostor pro nohy 

    bolest zad  

 

Zátěž pracovní polohy: 

 stojícího pracovníka = 100 % 

 sedícího pracovníka = 150 % !!! 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 
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Zatížení psychické: vztahy, prostředí 

 

Mimopracovní stresory 

 rodina (vč. rozvod, stěhování …), přátelé, volný čas 

 denní rytmus, emoce 

 uznání (kvalifikace, úspěchy, mzda, sebeúcta) 

Pracovní stresory 

 šikana (mobbing = spolupracovníci, bossing = vedoucí, 

staffing = obsazování funkcí) 

 informace (kvantita vs. kvalita, školení) 

 zkušenost, zručnost, znalost (oceňování, podpora) 

 organizace práce (čas, postupy, změna činnosti) 

 nebezpečí, rizika (zařízení, materiály, postupy) 

 vliv prostředí (osvětlení, klima, emise, směny) 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 
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Zatížení expozicemi – chemické, biologické 

 

Druhy expozice 

 chemická (kapaliny, plyny, aerosoly, prachy) 

  biologická (houby, bakterie, viry) 

  fyzikální (světlo, klima, hluk, vibrace, radiace) 

  fyzická (oběhový, svalový, kosterní, dýchací systém) 

Míra expozice 

 kvalita (expozice) vs. kvantita (zátěž) 

  úroveň  a doba trvání  

Dispoziční uspořádání pracoviště  

  prostor (rozvržení, členění) 

  zařízení (vybavení – technické, kancelářské / dílenské, 

pracovní, havarijní a zásahové prostředky) 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 
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Zatížení expozicemi – chemické, biologické 

 

Dispoziční uspořádání pracoviště  

 mikroklimatické podmínky (světlo, teplo, větrání, 

klimatizace) 

 hygienické podmínky (zdroj vody, sociální zázemí, 

úklidové prostředky) 

Lidský faktor a práce 

  charakteristika osob 

  styl vedení a řízení  

  pracovní postupy 

  používaná technologie 

  používané stroje a zařízení (a jejich stáří) 

  směnnost, popř. práce v noci 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 
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Způsob výkonu práce 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

Omezit pohyby a polohy 
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Způsob výkonu práce 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

Omezit pohyby a polohy 
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Způsob výkonu práce 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

 Omezit    Preferovat         Omezit                Preferovat 

     Omezit               Preferovat 
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Způsob výkonu práce 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

 Omezit     Preferovat          Omezit            Preferovat 

    Omezit          Preferovat         Omezit        Preferovat 
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Způsob výkonu práce 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ 

PRACOVNÍCH PODMÍNEK 

 Omezit   Preferovat Omezit  Preferovat 

 Omezit       Preferovat      Omezit                Preferovat 
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Studie ergonomického řešení pracovišť 
 

• 59 pracovních prostor (převážně kanceláří) 

• 154 pracovních míst 
 

 hodnoceny 

- židle (charakteristiky a užitnost vs. výkon práce) 

- stůl (dostatečnost k práci) 

- PC sestava (rozmístění, charakteristiky) 

- úložné prostory (dostatečnost, vzdálenosti) 

- osvětlení 

- klimatické podmínky (teplota, vlhkost, průvan, CO2) 

- barevnost (stěny, nábytek – zjišťování preferencí) 

- zdravotní obtíže (dobrovolná účast na dotazníkovém 

šetření, kompletní informace od 111 respondentů) 

 

VÝSTUPY STUDIE 
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Zdravotní obtíže – přehled  

. 

 

VÝSTUPY STUDIE 

zdravotní komplikace muži ženy celkem úhrnem v % 

rozostřené vidění 3 10 13     

dvojité vidění 1 3 4     

oči pálí 8 29 37     

oči slzí 4 14 18     

oči škubou 2 2 4     

oči jsou zarudlé 3 10 13     

stěžuje si na oči       44 39,6 % 
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Zdravotní obtíže – přehled  

 

 

VÝSTUPY STUDIE 

zdravotní komplikace muži ženy celkem úhrnem v % 

pociťuji mravenčení 4 3 7     

mám brnění rukou 2 9 11     

bolí mne prsty 4 5 9     

bolí mne ruka 2 6 8     

bolí mne zápěstí 5 20 25     

bolí mne předloktí 3 2 5     

bolí mne paže 2 12 14     

bolí mne rameno 8 21 29     

stěžuje si na HK       52 46,8 % 
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Zdravotní obtíže – přehled  

 

 

VÝSTUPY STUDIE 

zdravotní komplikace muži ženy celkem úhrnem v % 

otlačená předloktí o hranu stolu 7 13 20     

bolí mne krk (šíje) 18 45 63     

bolí mne záda 12 24 36     

bolí mne kříže 11 20 31     

stěžuje si na páteř       68 61,2 % 

bolí mne nohy 2 11 13     

bolí mne stehna 1 1 2     

stěžuje si na dolní končetiny       14 12,6 % 
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Zdravotní obtíže – souhrn  

• 31 respondentů neudalo žádnou zdravotní obtíž, tj. 27,9 %, 

• 14 respondentů udalo pouze 1 obtíž tj. 12,6 %, 

• 11 respondentů udalo pouze 2 obtíže tj. 9,9 %, 

• 28 respondentů udalo 3-5 obtíží tj. 25,2 %, 

• 17 respondentů udalo 6-8 obtíží tj. 15,3 %, 

• 8 respondentů udalo více jak 9 obtíží tj. 7,2 %. 

 61,2 % si stěžuje na bolesti páteře: 

- důsledek špatného sezení na nevhodné židli (zpravidla 

zdravotní problémy s dolní částí páteře)  

- důsledek špatně upraveného pracovního místa ve smyslu 

židle-stůl-klávesnice-monitor (zpravidla zdravotní 

problémy horní části páteře, konkrétně krční části) 

 

VÝSTUPY STUDIE 
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Zdravotní obtíže – srovnání se studií NIOSH 

Studie NIOSH byla provedena v USA s 973 respondenty 

Oproti výsledkům studie NIOSH je patrný nárůst ve všech 

sledovaných oblastech zdravotních obtíží (!!!) 

 u potíží horních končetin o 5,8 % 

 u potíží šíje o 30,76 % 

 u potíží ramen o 9,12 % 

 u potíží rukou a zápěstí                                                    

o 7,72 %. 

 

ZÁVĚR 



Vyhodnocení studie 
 

 Žádné pracoviště nevyhovělo požadavkům (ani při 

snížení nároků). 

 S prominutím nevhodného nastavení sedáku kancelářské 

židle vůči pracovnímu stolu by jen jedno pracovní místo 

splnilo zbylá hodnocená kritéria (0,90 % úspěšnost). 

 Nevhodnosti ergonomických stavů odpovídá i výrazně 

negativní hodnocení zdravotní zátěže pracovníky:  

     – na bolest krku (šíje) poukazuje 69,93 % respondentů, 

     – na bolest zad 39,96 % respondentů,  

     – na bolest kříže 34,41 % respondentů. 
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ZÁVĚR 



Vyhodnocení studie 

 

 Pro 111 pracovišť bylo navrženo zlepšení ergonomických 

podmínek u 74 pracovišť, což představuje 66,66 % 

nevhodně řešených a provozovaných pracovišť.  

 Jen 1/3 pracovišť měla vhodně nastaveno pracovní místo 

ve smyslu: přístup k pracovnímu místu + židle-stůl-

klávesnice-monitor.  

 Vedené 2/3 nevhodně koncipovaných pracovních míst se 

týkal celkem 30 kanceláří z 57, tj. 52,6 % pracovních 

prostorů. 
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ZÁVĚR 
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