Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích
za rok 2016
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Obsah:
V závěrečné odborné zprávě popište průběh posledního roku řešení projektu se zdůrazněním
podstatných skutečností, které během hodnoceného roku nastaly. Popište naplnění cílů programu (ze
kterého byl projekt spolufinancován) prostřednictvím cíle Vašeho projektu. Zpráva by měla
korespondovat s návrhem projektu, měla by být zaměřena především na způsob řešení, požadované
cíle a výsledky dle kategorie RIV. Obrázky, grafy nebo tabulky jsou jako doplňující část odborné
zprávy velmi přínosné. Popište řešitelský tým, jeho aktuální složení a velikost. Doporučený počet
stran je 10 až 15.

Projekt č. TB03MPSV008
„Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím
holistického přístupu“
Řešení s finanční podporou TA ČR (program BETA)
1. 4. 2015 – 30. 9. 2016
Interní číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6083
Odborný garant MPSV, odborný gestor – JUDr. Anna Samková
Hlavní řešitel – RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
CÍL
Cílem projektu je získání poznatků a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím
a prací, včetně žádoucích a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám
člověka, tj. s ohledem na jeho anatomické, antropometrické, fyziologické,
psychofyziologické vlastnosti a psychické schopnosti. K tomu bude vytvořen souhrnný
metodický materiál k šíření a k implementaci výsledků řešení projektu do praxe.
ŘEŠITELSKÝ TÝM
Členové výzkumného týmu VÚBP, v.v.i.: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., Ing. Iveta
Mlezivová, Irena Maclová.
Další členové výzkumného týmu VÚBP, v.v.i: PhDr. David Michalík, PhD., MUDr. Eva
Hanáková, Ing. Lenka Svobodová, Ing. Jiří Tilhon, Hana Hlavičková, Jakub Růžička.
Externí spolupráce (služby): Ing. T. Zeman (IT specialista), Jan Mleziva (grafika, tisk).
STRUČNÝ POPIS PRŮBĚHU A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ V ROCE 2015
Řešitelský tým postupoval dle schváleného projektu, jeho harmonogramu, obsahu a cílů
jednotlivých etap. V roce 2015 se uskutečnily 4 kontrolní dny a pracovní schůzky
řešitelského týmu (zápisy jsou uloženy u řešitele projektu) a v souladu s projektem nebyl
zpracováván žádný plánovaný výstup/výsledek. Rámcové shrnutí činností prvních tří etap
řešení projektu v roce 2015:
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Založena byla administrativní dokumentace projektu (papírová i elektronická).
Zřízeny byly webové stránky projektu - http://www.vubp.cz/projekty/ergonomickestresory/. Stránky byly průběžně aktualizovány a také byly upraveny s ohledem na
nové logo TA ČR. Vytvořeno a průběžně bylo naplňováno úložiště informačních
zdrojů na interní adrese: V:\PROJEKTY\TAČR\TAČR_2014\Beta\MPSV\008
Zpracovány byly dílčí texty do výzkumné studie: Úvod studie – o projektu,
Ergonomie, Rizika, Stresory, Holistický koncept, Model a modelování, Změny
charakteru práce, Slovník – vybraná hesla, Interakce člověka s pracovním
systémem, Rešerše významných, aktuálně publikovaných (od r. 2014) domácích a
zejména zahraničních zdrojů.
Zpracován a publikován byl informativní článek v odborném časopise JOSRA
o zahájení řešení projektu. Dostupný: http://bozpinfo.cz/josra/josra-02-032015/projekt-ergonomicke-stresory.html
V průběhu listopadu a prosince byla pracovním týmem realizována syntéza
ergonomických poznatků s ohledem na trendy a změny charakteru práce i výskyt
rizik v ČR. Byl také vytvořen první pracovní (ideový) návrh holistického modelu
ergonomických zátěžových faktorů a rizik, působících na člověka v pracovním
systému.

Podrobněji viz předaná roční průběžná zpráva TAČR „Odborná zpráva o postupu prací
a dosažených výsledcích za rok 2015“.

POPIS PRŮBĚHU A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ V ROCE 2016
Činnosti (plnění dílčích cílů) byly postupně podrobněji rozpracovány do jednotlivých úkolů,
kroků a aktivit s jasnou odpovědností a termínem plnění. Monitorování a důsledná kontrola
plnění dílčích cílů a příslušných činností byla prováděna v intervalech dle jednotlivých etap
harmonogramu projektového návrhu. Realizované pracovní schůzky a kontrolní dny
v roce 2016 za účasti odborného garanta MPSV a jeho odborného gestora (zápisy jsou
uloženy u řešitele) jsou uvedeny v následující tabulce:
Číslo schůzky

Datum

Hodina

Místo

1.

18. února. 2016

10:00

VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9

2.

17. března 2016

10:00

VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9

3.

21. dubna 2016

10:00

VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9

4.

26. května 2016

10:00

VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9

5.

18. srpna 2016

10:00

VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9

6.
15. září 2016
10:00
VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9
V průběhu řešení projektu byly práce se širším týmem dle konkrétní potřeby operativně
koordinovány prostřednictvím osobních schůzek a elektronicky (email). Webové stránky
projektu na adrese: http://www.vubp.cz/projekty/ergonomicke-stresory/ byly průběžně
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aktualizovány a ve veřejné části přinesly obecné identifikační údaje o řešeném projektu
a interní složky pod přístupovém heslem sloužily odbornému garantu projektu a členům
týmu jako úložiště interních dokumentů a pracovních materiálů.

V roce 2016 dle níže uvedeného harmonogramu a jeho dílčích etap (plně v souladu se
schváleným projektem) pokračovaly práce na vyhodnocení a syntéze poznatků
z multidisciplinárního vědního oboru ergonomie s ohledem na trendy a změny charakteru
práce i výskyt rizik v ČR; na zpracovávání holistického modelu ergonomických zátěžových
faktorů a rizik, působících na člověka v pracovním systému; naplnění modelu a jeho částí
konkrétními poznatky ve formě a obsahu s ohledem na požadované výstupy - souhrnný
metodický materiál (Hneleg) pro resort, k šíření a implementaci do praxe, včetně
zpracování elektronické i tištěné publikace pro podnikovou praxi „Ergonomické stresory
pod kontrolou“ (grafické a další práce spojené se zpracováním, tiskem a elektronickou
podobou).
V celém průběhu realizace a řešení (1. 4. 2015 – 30. 9. 2016) nedošlo k žádným
změnám projektu; všechny plánované postupy, činnosti, výstupy/výsledky byly dle
etap a harmonogramu splněny.
HARMONOGRAM 2016 (etapy a činnosti dle plánu a schválené dokumentace
projektu)
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Rok 2016
Etapa č. III d) Dopracování a předání průběžné zprávy; administrativa;
výzkumná studie hlavních ergonomických stresorů a rizik v ČR
Etapa č. IV a) Návrh souboru doporučení a vhodných způsobů prevence pro
praxi v oblasti ergonomie
Etapa č. IV b) Základní osnova publikace a návrhy textů
Etapa č. V a) Konečné textové, grafické a schématické podklady pro
publikaci „Ergonomické stresory pod kontrolou“
Etapa č. V b) Příprava zpracování souhrnného metodického materiálu
„Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech“
(H neleg)
Etapa č. V c) Příprava odborného článku k problematice ergonomických
stresorů
Etapa č. VI a) Finální činnosti (grafické, tiskové) pro vydání publikace
„Ergonomické stresory pod kontrolou“
Etapa č. VI b) Souhrnný metodický materiál (H neleg) „Ergonomické stresory
a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech“
Etapa č. VI c) Finální činnosti a publikování odborného článku
k problematice ergonomických stresorů
Etapa č. VI d) Ukončení projektu; administrativa (dle požadavku TAČR,
zadavatele); zpracování závěrečné zprávy

měsíc
M1
M2-M4
M3-M4
M5-M7
M5-M7

M5-M7
M8-M9
M8-M9
M8-M9
M9

Etapa č. IV: 02/2016 – 04/2016 - Zpracování návrhu doporučení a vhodných způsobů
prevence pro praxi (reakce na hlavní ergonomické stresory a rizika), k vytváření
pracovních míst a pracovních postupů (pracovních systémů, pracovního prostředí,
zařízení, strojů, nářadí, výrobků apod.) v optimální interakci s lidským potenciálem
(fyzickým, psychickým, psychologickým, fyziologickým, biomechanickým apod.).
Zpracování základní osnovy publikace a návrhy textů na základě implementace teoretickovědeckých poznatků do akceptovatelné formy pro reálnou podnikovou praxi. V průběhu
etapy příprava a realizace kontrolní schůzky s odborným garantem. Výstupem etapy č. IV.
bude materiál obsahující soubor doporučení a vhodných způsobů prevence pro praxi
v oblasti ergonomie a základní osnova tvořené publikace.
Etapa č. V: 05/2016 – 07/2016 - Těžiště prací v této etapě bude zaměřeno na zpracování
konečných textů, doprovodných názorných grafů, schémat apod. pro elektronickou
i tištěnou publikaci „Ergonomické stresory pod kontrolou“ určenou podnikové praxi, dále
pak pro odborný článek k problematice ergonomických stresorů. Zahájeno bude postupné
zpracování poskytovatelem určeného výsledku – Hneleg, konkrétně souhrnného
metodického materiálu „Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních
činnostech“ (s možností promítnutí do metodických směrnic rezortu a bezpečnostnětechnických předpisů k problematice pracovních rizik a jejich kombinovaného působení).
V průběhu etapy příprava a realizace kontrolní schůzky s odborným garantem. Výstupem
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etapy č. V. budou návrhy požadovaných výsledků - publikace a osnovy souhrnného
metodického materiálu.
Etapa č. VI: 08/2016 – 09/2016 - Dokončení grafických a dalších prací spojených se
zpracováním, tiskem a elektronickou podobou publikace „Ergonomické stresory pod
kontrolou“. Dokončení souhrnného metodického materiálu (Hneleg) pro resort
„Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech“, k šíření
a implementaci do praxe k cílenému ovlivňování pracovních podmínek a snižovaní počtu
pracovních úrazů, nemocí z povolání a celkové nemocnosti, souběžně dokončení
odborného článku k problematice ergonomických stresorů pro publikování ve vybraném
odborném periodiku. Zpracování závěrečné zprávy o průběhu řešení projektu a dalších
dokumentů dle požadavků a platné metodiky TA ČR. V průběhu etapy příprava a realizace
závěrečné kontrolní schůzky s odborným garantem. Ekonomické, administrativní,
dokumentační činnosti související s ukončením projektu. Výstupem etapy č. VI. budou
konečné podoby požadovaných výsledků (publikace a souhrnný metodický materiál)
a závěrečná zpráva.
Plánované 3 výsledky/výstupy projektu v roce 2016:
Název výsledku (1):

Souhrnný metodický materiál „Ergonomické stresory a rizika, jejich
prevence v pracovních činnostech“

Druh výsledku:

Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele

Termín dosažení:

9/2016

Popis výsledku:

Půjde o podklad pro přípravu a tvorbu metodických směrnic rezortu
a bezpečnostně-technických předpisů k problematice pracovních rizik
a jejich kombinovaného působení. Souhrnný metodický materiál
„Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních
činnostech“ bude reflektovat snahu o prosazení pokrokového
holistického pojetí a integrovaného přístupu k řešení bezpečnosti
a ochrany zdraví člověka při práci.

Název výsledku (2):

„Ergonomické stresory pod kontrolou“ - publikace

Druh výsledku:

O – jiný výsledek

Termín dosažení:

9/2016

Popis výsledku:

Vytvořená publikace bude zaměstnavatelům i zaměstnancům vhodnou,
srozumitelnou a akceptovatelnou formou přibližovat význam, možnosti
a žádoucí způsoby optimálního řešení ergonomických aspektů práce.
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Název výsledku (3):

Odborný článek k problematice ergonomických stresorů

Druh výsledku:

O – jiný výsledek

Termín dosažení:

9/2016

Popis výsledku:

Článek, který se zaměří na stěžejní aspekty v rámci problematiky
ergonomických stresorů s ohledem na dostupné, aktuální domácí
a zahraniční zdroje. Bude publikován ve vybraném odborném
periodiku v dané oblasti.

Požadované cíle a výsledky dle kategorie RIV
K definovaným výsledkům
Dle TA ČR - Vybrané projekty musí být ukončeny alespoň jedním z podporovaných výsledků dle platné
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Tyto
výsledky musí být skutečně aplikovány: Realizace vybraných projektů musí být ukončena alespoň jedním
z podporovaných výsledků dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení
výsledků ukončených programů. Tyto výsledky musí být skutečně aplikovány v praxi. Jedná se o následující
druhy výsledků: Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; Hneleg - výsledky promítnuté do
směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; Hkonc výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné
správy. Výsledky s právní ochranou: Fuzit – užitný vzor, Fprum – průmyslový vzor. Technicky realizované
výsledky: Gprot – prototyp; Gfunk – funkční vzorek; Nmet – certifikovaná metodika; Nmap – specializovaná mapa
s odborným obsahem; R – software; P – patent; V – výzkumná zpráva; Zpolop – poloprovoz; Ztech – ověřená
technologie.

Projekt dle daných kritérií programu BETA TAČR splňuje jeden podporovaný výsledek
Hneleg. Dva výsledky jsou označeny jako O – jiný výsledek.
Definice druhů výsledků dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků
ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016; schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června
2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července
2015 č. 605) jsou jednotlivé druhy uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI (§ 30 zákona a Nařízení
vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) – databáze
RIV.

Projekt dle stanovených druhů pro IS VaVaI (databáze RIV) splňuje tři výsledky:
■ J - recenzovaný odborný článek („Ergonomické stresory a rizika s důrazem na
problematiku muskuloskeletálních onemocnění“, odborný recenzovaný časopis
JOSRA);
■ B - odborná kniha („Ergonomické stresory pod kontrolou“, ISBN 978-80-87676-264 /tištěná verze/, ISBN 978-80-87676-27-1 /elektronická verze/);
■ Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele („Ergonomické
stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech“).
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K výsledku č. 1 dle RIV: Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic
a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence
příslušného poskytovatele
Hneleg „Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech“ (Příloha
č. 1 této zprávy) – výzkumná studie jako podklad pro webovou aplikaci (pro implementaci).
Souhrnný materiál „Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních
činnostech“ reflektuje snahu o prosazení pokrokového holistického pojetí a integrovaného
přístupu k řešení bezpečnosti a ochrany zdraví člověka při práci. Jedná se o podklad pro
přípravu a tvorbu metodických směrnic rezortu a bezpečnostně-technických předpisů k
problematice pracovních rizik a jejich kombinovaného působení.
Vytvoření široké vědomostní základny napomůže přímému rozvoji ergonomie na
jednotlivých pracovištích, ať již u zaměstnavatele, nebo v domácím použití; napomůže
rozšiřovat povědomí o problematice díky informační dostupnosti, široké osvětě a
propagaci.
V rámci souhrnného materiálu vznikly datové a informační soubory dle vytvořeného
holistického modelu ergonomických zátěžových faktorů a rizik.
Řešitelským týmem byla provedena syntéza ergonomických poznatků s ohledem na
trendy a změny charakteru práce i výskyt rizik v ČR a byl vytvořen návrh holistického
modelu ergonomických zátěžových faktorů a rizik, působících na člověka v pracovním
systému. Jednotlivé zátěžové faktory a stresory jsou v systému oceněny stupněm
závažnosti.
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Holistický model byl rozpracován graficky a popisně (podklad pro softwarové zpracování)
dle charakteru práce a ergonomických zátěžových faktorů a rizik Středobodem modelu je
člověk s oceněním stupně nebezpečí přetížení, zranění, nemoci, únavy. Smyslem a cílem
je apel na prevenci, jeho ochranu i optimalizaci výkonu (ideou je přizpůsobování práce
člověku). V modelu je postižena celá řada kritérií, jako například: Zásadní převaha
vykonávané práce: Fyzická/manuální práce ● Psychická/duševní ● Kombinovaná práce
(zdravotnictví, sociální práce a péče) ● Práce uvnitř a vně prostoru (venku) ● Práce ve
spojení se strojem, nástroji a nářadím (specificky doprava) ● Práce s materiálem (chemie,
bio, nano, odpady) ● Práce s VT (ICT) ● Práce s lidmi ● Práce ve volném individuálně
organizovaném/vnuceném tempu a režimu ● Objektivní a subjektivní (osobní) faktory ●
zdroje zátěže apod.

Osobní předpoklady pracovníka jsou tvořeny jeho
tělesnými a duševními schopnostmi, kvalifikací, praxí,
zdravotním stavem, věkem, pracovní motivací;

Technické a ekonomické podmínky
pracovního výkonu a pracovní
zátěže jsou dány technologií,
řízením
a
organizací
práce,
pracovním prostředím, podmínkami,
systémem odměňování atd.
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V rámci připravované a navrhované implementace výsledků řešení projektu do praxe
(následující 3 roky) po skončení oponentního řízení na TA ČR bude k dalšímu přiblížení
sloužit internetový portál http://ergonomie.vubp.cz , kde budou dále rozvíjeny jak teoretické
přístupy, tak i uváděny některé konkrétní hodnoty k přímému použití v praxi (použití online).
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Zdroj: http://ergonomie.vubp.cz
Aplikace prezentace ergonomických stresorů – Popis aplikace:
Aplikace pomocí interaktivních vizuálních prvků umožňuje uživateli analyzovat ergonomické stresory
napříč několika faktory, tj. • působení na části těla (hlava, trup, pokožka, dýchací cesty apod.) • rizika
(fyzikální, chemická, biologická) • ergonomické nebezpečí • pracovní pozice atd.
Architektura: Aplikace je navržena jako webová prezentace s důrazem na komfort uživatele a interaktivitu.
Skládá se ze serverové části a prezentační vrstvy.
Serverová část: Serverová část vychází z dat zpracovaných na základě analýz oddělení ergonomie VÚBP
poskytnutých ve formátu CSV, nad kterými je provedena normalizace (rozdělení na číselníky rizik, stresorů,
pracovních pozic a dalších kategorií).
Přístup k datům a funkcím aplikace je realizován pomocí otevřeného rozhraní HTTP JSON REST API
(http://jsonapi.org, http://cs.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer). Implementačním prostředím
je JEE7 (Java enterprise verze 7) s nadstavbou jazyka Scala (http://scala-lang.org) a aplikačním
kontejnerem Spray (http://spray.io). Veškeré použité technologie jsou otevřené.
Prezentační vrstva: Hlavním nástrojem interaktivní vrstvy je schematický obrázek postavy ve formátu SVG,
pomocí kterého uživatel může získat související informace o rizikách, prevenci atd. Příslušná data jsou
získávány v prohlížeči uživatele na základě dotazů přes HTTP API. Jako aplikační framework fungující
napříč různými typy a verzemi prohlížečů je použit otevřený framework AngularJS (https://angularjs.org) a
technologie pro tvorbu grafů d3 (http://d3js.org), resp. nvd3 (http://nvd3.org).

Pro tuto praktickou aplikaci byly v rámci prvního výsledku/výstupu „Ergonomické stresory
a rizika,
jejich
prevence
v
pracovních
činnostech“
(Hneleg)
s využitím
holistického/celostního pohledu na člověka v pracovním procesu připraveny potřebné
elektronické podklady (množství dílčích souborů) ve schématickém složení – popis
a informace o konkrétním riziku, označení stupně nebezpečí ohrožení zdraví, možné
důsledky; statistické údaje; právní normy, metodiky; prevence, osvěta, ochrana (OOPP).
Za účelem vytvoření interaktivní aplikace nabízející uživatelům přehled ergonomických stresorů, jejich popis,
informace k právní oblasti, související prevence a osvěty byla připravena základní funkčnost webové
aplikace, která bude nainstalována na Linux serveru VÚBP. Soubory zdrojových dat byly upraveny do
potřebného formátu a byly upřesněny vzájemné relační vazby mezi nimi. Základní přehled rizik se odvíjí od
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a jeho přílohy č. 1. Tato příloha (tabulka) obsahující přehled rizik v kombinaci
s ohroženými částmi těla byla přetransformována do tabulky v Excelu, provázána na soubor doporučení pro
prevenci (OOPP). Relační vztahy jsou a budou dále navázány na legislativu (novely a případné změny),
kódovány byly vybrané profese s ohledem na cílovou skupinu uživatelů a pro naplnění modelu
ergonomických stresorů v základní struktuře, tj. především odvětví, pracovní podmínky, charakter práce,
člověk a jeho charakteristiky. Dostupné soubory vztahující se k informacím o rizicích nebo prevenci jsou
v tabulkách uvedeny jako link na daný dokument (externí nebo interní).
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K výsledku č. 2: O – jiný výsledek, (dle RIV výsledek B odborná kniha)
Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikovaný výzkum, byl vytvořen vhodný nástroj
k prosazování větší informovanosti, osvětě a propagaci ergonomie do běžné podnikové
praxe. V rámci tohoto výzkumného projektu, který přispěje k navýšení informační a
odborné základny v dané problematice, vznikla publikace „Ergonomické stresory pod
kontrolou“, která se může stát podpůrným nástrojem pro zástupce firem a institucí. Snahou
je firmám pomoci nejen v základní orientaci, ale i pomocí odkazů na různé technické či
právní normy zpřístupnit problematiku ergonomie široké veřejnosti k praktickému užití Lze
také předpokládat, že se prezentované poznatky a získaná data v rámci tohoto projektu
projeví do příslušných směrnic a předpisů v působnosti rezortu MPSV.
„Ergonomické stresory pod kontrolou“ – odborná publikace (viz příloha č. 2 této
zprávy), která v zjednodušené akceptovatelné formě (v podtitulu je blíže specifikováno
zaměření: ergonomie – jak na to) předkládá podnikové sféře a managementům firem
základní poznatky a inspirace pro zvyšování efektivnosti výroby a služeb, optimální
výkonnosti, kvality, spolehlivosti a zejména pro zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na konkrétních pracovištích (propojování výzkumu a praxe).

Publikace je v tištěné i elektronické verzi (ISBN 978-80-87676-26-4 /tištěná verze/, ISBN
978-80-87676-27-1 /elektronická verze/).
Tištěná publikace obsahuje vedle obrázků, tabulek, doporučených právních a technických
norem zejména následující kapitoly a subkapitoly s příslušnými texty:
Proč mluvit o ergonomii ● Hodnocení pracovišť ● Ergonomický design pracovišť ●
Pohybový – kosterní a svalový aparát ● Připravenost k výkonu ●Vynucené pracovní
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polohy ● Fyzická zátěž ● Ruční manipulace s břemeny ● Onemocnění pohybového
aparátu ● Stress – psychická a duševní zátěž ● Předávání informací a školení
●Ergonomické faktory spojené s pracovištěm ● Tepelná pohoda organismu ●
Mikroklimatické podmínky ● Teplota prostředí ● Vlhkost ● Proudění vzduchu ● Větrání ●
Odsávání ● Osvětlení ● Hluk ● Vibrace ● Nářadí a strojní zařízení ● Dispoziční
uspořádání pracovního prostoru ● Ergonomické faktory spojené s pracovním místem ●
Charakteristiky dílenského pracoviště ● Práce vstoje ● Charakteristiky kancelářského
pracoviště ● Správný způsob sezení ●Kancelářský stůl ● Kancelářská židle ● Externí
zařízení při práci s počítačem ● Monitor ● Klávesnice ● Počítačová myš ● Tiskárny,
skenery ● Zvuková zařízení a videokamery ● Přenosný počítač ● Zdravotní problematika
práce s počítačem ● Muskuloskeletální potíže ● Oční zátěž ● Uspořádání pracoviště
Elektronická verze publikace navíc obsahuje současné odborné literární zdroje (za období
posledních tří let) se stručnými anotacemi a obsáhlejší ergonomický slovník.
Záměrem je, po ukončení oponentního řízení projektu, zveřejnění elektronické verze
publikace pro podnikovou sféru i pro širší veřejnost na stránkách projektu:
http://projekty.vubp.cz/ergonomicke-stresory.

K výsledku č. 3 dle RIV: O – jiný výsledek

http://www.bozpinfo.cz/casopis-josra
Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications,
JOSRA) je prvním recenzovaným odborným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice. Slouží jako nástroj
pro transfer odborných poznatků, znalostí a informací a také pro komunikaci mezi odborníky v ČR
i zahraničí. Časopis je koncipován tak, aby umožnil snadnější a rychlejší výměnu informací formou článků
odborníků výzkumných institucí, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR a další odborné veřejnosti. To
umožní urychlit přenos výsledků do praxe. Hlavní cíle časopisu jsou:
 poskytnout informace o tom, co se v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších
průřezových oborech v oblasti vědy a výzkumu děje a k čemu je to dobré,
 motivovat a povzbuzovat odborníky k publikační činnosti,
 dát možnost a prostor lidem napsat o tom, co dělají a čeho dosáhli,
 usnadnit komunikaci poznatků a znalostí mezi odborníky,
 přispět k informovanosti o nových trendech a možnostech,
 probudit zájem firem a průmyslu o výsledky výzkumu a pomoci jim v řešení praktických problémů,
 umožnit zavádění inovativních přístupů a metod do praxe,
 prostřednictvím cílené kampaně zaměřené na management rizik napomáhat ke snižování
úrazovosti, počtu nehod, finančních ztrát a poškozování životního prostředí,
 předložit veřejnosti výstupy výzkumné, analytické a legislativní činnosti jednotlivých institucí.
Tematické pokrytí:
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bezpečnost práce a řízení BOZP
ergonomie a lidský činitel
bezpečnostní inženýrství (prevence průmyslových havárií), environmentální rizika
psychologie práce
sociologie a soci ekonomie
pracovní prostředí, ochrana zdraví, hygiena práce
vzdělávání, e-learning
informační zdroje a systémy v BOZP
technická bezpečnost
pracovní lékařství
prevence rizik a ochranné prostředky
normalizace a právní předpisy

Časopis je rozdělen na recenzovanou a nerecenzovanou část. Články v recenzované části prochází
recenzním řízením, v němž je každý článek posuzován dvěma nezávislými odborníky na danou
problematiku. V nerecenzované části jsou pak publikovány informace např. o řešení a realizaci konkrétních
projektů a grantů, zprávy z pracovních cest, informace o pořádaných konferencích apod.

Před odborným článkem byl publikován informativní článek v odborném časopise
JOSRA (číslo 02-03-2015) o zahájení řešení projektu.
Dostupný:
http://www.bozpinfo.cz/josra/zajimavy-projekt-v-programu-beta-ergonomickestresory-rizika-jejich-prevence-v-pracovnich. Článek je uveden v příloze č. 3 této zprávy.

Zpracování a publikování plánovaného výstupu - odborný článek k problematice
ergonomických stresorů bylo splněno prostřednictvím JOSRA 3 – 2016 (září 2016).
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Článek složený ze dvou částí je uveden v příloze č. 4 této zprávy a dostupný je:
http://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomicke-stresory-rizika-s-durazem-na-problematikumuskuloskeletalnich-onemocneni-1-cast
http://www.bozpinfo.cz/josra/ergonomicke-stresory-rizika-s-durazem-na-problematikumuskuloskeletalnich-onemocneni-2-cast

Poznámky k odborné problematice a způsobu řešení
V odborné zprávě o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 byl prezentován
základní rámcový vhled do problematiky ergonomie:



Pojem a předmět ergonomie
Ekonomický a společenský význam ergonomie



Přístup ergonomie k řešení problémů v pracovním systému



Ergonomický (pracovní) systém – základní uspořádání



Charakteristické vzájemné interakce prvků pracovního systému (člověk, pracovní
prostředek, pracovní prostředí)



Charakteristické znaky pracovního systému



Funkční vztahy člověka v pracovním systému



Složky řídící funkce člověka v pracovním systému



Přehled faktorů ovlivňujících výkon a výkonnost člověka
xxx

Důležitost ergonomie pro firemní praxi je zřejmá
Fyzická výkonnost, mentální výkonnost, uspořádání pracoviště, používání zobrazovacích jednotek,
spolehlivost, řízení a organizace práce, zdravotní rizikové faktory práce se stanovenými limity
a mnoho dalších faktorů důležitých pro optimální fungování a požadovaný výkon všech prvků
celého pracovního systému nejsou dosud obecně v běžné praxi chápány v kontextu zásad
ergonomie.
Mnoho podkladů je zanesených v interních dokumentech provozovatele (postupy, pravidla,
pracovní doba a přestávky, technická vybavení a zařízení), v právních předpisech (zdravotní a
hygienické limity, požadavky na bezpečnost, organizaci, způsobilost) v technických předpisech
(technické limity, požadavky na organizaci, odbornost), v návodech výrobců (technická data,
požadavky na obsluhu, údržbu). Výrobci různých zařízení, strojů, nástrojů, ovládacích prvků, kabin,
míst práce, dimenzují tyto prostory a prvky s ohledem na jakousi univerzální průměrnou postavu,
popřípadě zohledňují podmínky práce s ohledem na předem stanovené místo práce. Potom je na
zaměstnavateli, aby zohlednil konkrétní tělesné a další charakteristiky svých zaměstnanců a
umožnil tím výkon práce na jím ergonomicky navržených a přizpůsobených pracovištích. Nelze
také opomenout samotného pracovníka, jeho dispozice, problematiku soukromého života, jeho
psychického rozpoložení, problematiku změny výkonnosti v důsledku stárnutí, kdy již není schopen
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srovnatelného silového výkonu, pohyblivosti, soustředěnosti, kdy dochází k slabosti zraku, sluchu,
či schopnosti vnímání nových informací; nelze opomenout ani otázky pracovního kolektivu a jeho
vedení.
Zaměstnavatelé by měli ve svých pracovních systémech věnovat pozornost a řešit základní
ergonomické podmínky v oblastech pracovního prostoru (dostatek místa pro pohyb a manipulaci
s materiálem, rozmístění strojů a zařízení, …); pracovního prostředí (osvětlení, ovzduší,
mikroklima, hluk, …); organizace práce (pracovní doba, úkoly, odpočinek pracovníků vč.
bezpečnostních přestávek, …); náplně práce (zvláště s ohledem na věk, pohlaví, zdravotní stav,
dispozice konkrétního pracovníka) a v neposlední řadě také školení (systém předávání informací –
vstupní a opakovaná školení, odborný výcvik, instruktáže, předávání informací o změnách,
opatřeních, nápravách, zlepšení apod.).
Ergonomie je ve své podstatě velmi složitým multidisciplinárním vědeckým oborem s mnoha
disciplínami a specializacemi. Jádrem a její hlavní podstatou je optimalizace interakce mezi lidmi
a všemi dalšími prvky pracovních systémů pro minimalizaci rizik, dosahování pohody pracujících
osob i pro požadovanou výkonnost. Současná moderní ergonomie disponuje řádově stovkami
metod na jejichž vrcholu jsou sofistikované softwarové metody, které pomoci digitalizace umožňují
simulaci konkrétních podmínek, prostředí, parametrů strojů, technologií, antropometrických
parametrů lidí, jednotlivých činností, vizualizaci a animaci požadovaných procesů. Tyto metody
aplikují teoretické poznatky, empirická data, ergonomické zásady (vč. platných norem ČSN)
k optimalizaci lidské činnosti. Jsou využívány odborníky a specialisty (techniky, konstruktéry,
projektanty, architekty, designéry apod.) při navrhování nových systémů či úpravách
a modernizacích současných.
Většinou těchto odborných služeb v průmyslu využívají velké podniky s výrobními či montážními
linkami (strojírenství, automobilový průmysl; potravinářský průmysl; skladové hospodářství apod.).
Prosazování pokrokových zásad moderní ergonomie bude složitější ve sféře malých a středních
podniků (MSP). Přitom MSP v České republice představují významnou součást ekonomiky,
zahrnují více než 1 milion ekonomických subjektů a zaměstnávají téměř 60 % zaměstnanců.
Podnikatelskou činnost vykonávalo v roce 2015 v ČR celkem 1 139 330 právnických a fyzických
osob (s počtem zaměstnanců 0—249); z toho bylo 881 813 fyzických osob a 257 515 právnických
osob. Podíl MSP v ČR na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2015 byl
99,83 %. Podíl přidané hodnoty MSP v roce 2015 činil 54,12 % a podíl zaměstnanců MSP na
celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2015 činil 58,90 % (tj. absolutně
1,814 mil. zaměstnanců). Na konci roku 2015 evidovala ČSSZ celkem 975 952 OSVČ.
Význam uplatňování zásad ergonomie v podnikové praxi je důležitý i z pohledu charakteru
a rizikovosti práce v ČR
Dlouhodobě se snižuje podíl fyzicky namáhavé a těžké práce. Hlavní těžiště práce se přesouvá do
oblasti duševní práce. Průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství
v roce 2015 dosáhl 5 041,9 tis. osob. Nejpočetnější skupinu zaměstnaných (82,7 %) tvoří
zaměstnanci (4 167,7 tis.). Zaměstnanost v primárním sektoru v roce 2015 dosáhla 147,5 tis. osob,
v sekundárním sektoru 1 917 tis. osob a v terciárním sektoru 2 977,4 tis. osob. Ve struktuře
zaměstnaných v ČR mají v posledních letech dle ČSÚ (ISCO) nejvyšší podílové zastoupení
techničtí a odborní pracovníci (879 tis., 17,8 %), dále řemeslníci a opraváři (851 tis., téměř 17,2
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%), pracovníci ve službách a prodeji (746 tis., 15,1 %), specialisté (716 tis., 14,5 %) a obsluha
strojů a zařízení, montéři (642 tis, 13 %). Přehled nejrizikovějších oborů podle certifikované
metodiky VÚBP, v.v.i. je uveden v následující tabulce (bez odvětví B – těžba a dobývání).
Tabulka: Obory ekonomických činností s velmi vysokou mírou rizika

Zdroj: Rizikovost ekonomických činností, VÚBP, v.v.i.

Nerespektování zásad ergonomie v praxi
Vesměs zástupci firem v ČR přistupují k určitým opatřením až poté, co se stane nějaká
mimořádná událost, roste úrazovost, nemocnost apod. Nerespektování zásad ergonomie
v praxi, nízká úroveň prevence rizik, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nevhodné
pracovní podmínky a pracovní prostředí, ukazují na možné zdravotní a sociálně
ekonomické důsledky. Pracovní úrazy představují obrovské náklady ve formě výdajů, které
jsou spojené s léčením nemoci a rehabilitací, ztráty příjmu v případě pracovní
neschopnosti, ztráty výroby nebo kvality produkce, ale také představují náklady z hlediska
utrpení pracovníků a jejich rodin a snížení blahobytu, kvality života z důvodu předčasného
úmrtí. Pracovní úrazy jsou značnou ekonomickou zátěží nejenom pro samotné pracovníky
a firmy, ale také pro celou společnost.
Nevhodné pracovní polohy, pracovní pohyby, jednostranné zátěže se podepisují na
nárůstu počtu muskuloskeletálních onemocnění (MSD) a souvisejících sociálně
ekonomických dopadů: zkrácení očekávané délky života (předčasné úmrtí), ztrátu podílu
na HDP a jiných hodnotách, ztrátu produktivity, snížení pracovního výkonu, pracovní
neschopnost (druhá nejčastější příčina návštěvy u lékaře), nemocenské dávky, sociální
dávky (sociální podpora, příspěvek na péči, hmotná nouze), ošetřovatelskou a neformální
péči, invaliditu a předčasné odchody do důchodu (invalidní důchody) atd.
Dle údajů České správy sociálního zabezpečení bylo v roce 2015 ukončeno více než 277
tisíc případů pracovní neschopnosti pro nemoci pohybové soustavy a současně bylo
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prostonáno celkem 18, 5 miliónů kalendářních dnů. Průměrná délka jednoho případu
dočasné pracovní neschopnosti byla v roce 2015 téměř 67 dnů. V nemocnicích bylo
hospitalizováno 170 tis. případů pro nemoci svalové a kosterní soustavy. Nemoci svalové
a kosterní soustavy jsou významné i z hlediska počtu hospitalizací na tisíc obyvatel (16,2
případů). Na pracovištích rehabilitační a fyzikální medicíny byly u nově přijatých pacientů
nejčastěji také indikovány nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (62,9 %
případů, což představuje cca 1 340 pacientů na 10 tisíc obyvatel). Odhad nákladů a počtu
lázeňských pacientů s problémy MSD na náklady veřejného zdravotního pojištění
představuje cca 40 tisíc pacientů s nákladem cca 880 mil. Kč (průměrné náklady cca 22
tis. Kč/pacient). Nelze také opomenout související problematiku onemocnění MSD a to, že
například v roce 2013 byla v České republice spotřebována léčiva na MSD v celkové
částce 2,7 mld. Kč.
Výskyt počtu případů pracovní neschopnosti pro nemoc na 100 tis. nemocensky
pojištěných osob podle struktury zaměstnaných (ISCO) ukazuje v následujícím obrázku
(grafech) na potřebu zaměření prevence rizik a prosazování ergonomie v praxi.

Zdroj: VÚBP, v.v.i.
Z obrázku (dvou grafů) je zřejmé, že existuje úzká vazba mezi charakterem vykonávané
práce (pracovní podmínky, pracovní nástroje, pracovní polohy, manipulace s břemeny
apod.) a četností pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Zejména se tato problematika
týká cca 850 tis. pracovníků v kategorii „řemeslníci a opraváři“.
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Příklad nejčetnějších základních pracovních poloh – stání a sezení
Pracovní polohy jsou v stoje, vsedě, v kleče, pracovní polohy jsou předkloněné, s vytočeným
trupem, se zdviženýma rukama nad hlavou apod. Některé z uvedených pozic jsou nepřijatelné pro
trvalou práci, některé pracovní polohy jsou nepřípustné např. pro těhotné ženy. Pracovní polohy
jsou dány jak charakterem práce, tak i designem pracoviště a jeho rozměrovými charakteristikami.
Za stání se považuje nejen stání v jedné pozici bez pohybu, ale i stání s příležitostnou chůzí.
Podstatou je, že je pracovník stále na nohou, např. prodavači, číšníci, kadeřnice, pekaři, instalatéři,
dílenští pracovníci.
Mezi důvody zdravotních komplikací je např. skutečnosti:




že veškerá váha těla spočívá na páteři a nohou, rychle se unavují svaly nožní klenby, která
se postupně snižuje (roli sehrává i nevhodná obuv či tvrdost podlahy),
že je zhoršený průtok žilní krve (dochází k městnání krve, která není k srdci vytláčena
tlakem krve, ale je vytláčena změnou tlaku svalů při pohybu, který ale výrazně chybí),
že zvýšený hydrostatický tlak krve zvyšuje vznik otoků nohou (vč. snížení pružnosti žil
s dalším zhoršením průtoku krve), což může vést k vzniku křečových žil či bércovým
vředům. Městnání krve v nohou však vyvolává sníženou distribuci krve, a tak i omezuje
přívod kyslíku do mozku (pocit únavy) což ve spojení s klimatickými podmínkami může vést
až ke ztrátě vědomí.

Sezení je subjektivně nejpohodlnější pracovní poloha.
Držení těla je snazší, nohy jsou odpočaté, pocit únavy je nízký.
Menší je i zátěž na krevní oběh a výdej energie. Je typické pro
kancelářské pracovníky, řidiče, některé pracovníky linkové výroby či
opraváře spotřebičů.
Nesprávná poloha sezení může způsobovat bolest zad a další
pohybové potíže. Někdy dokonce může špatné sezení zapříčinit

i výhřez meziobratlových plotének.
Nejzávažnějším důsledkem sedavého životního stylu je snížená
činnost srdce a zvýšená náchylnost k určitým nemocem
kardiovaskulárního systému. Negativa dlouhodobého sezení
vychází i z pozice, ve které se nachází trup sedící osoby.
V důsledku zpomalení lymfatického a krevního oběhu dochází mimo
jiné i k omezení vyplavování důležitých enzymů do krve, pasivní
sezení na židli má za vinu i problémy s trávením a metabolismem tuků. Ten se kvůli
nedostatečnému uvolňování štěpícího enzymu lipázy nerozkládá a nespaluje, ale krví se dostává
zpět do oběhu a je ukládán v tepnách i v podkoží. Není divu, že mnohé studie prokázaly, že lidé,
kteří příliš sedí, trpí dvojnásobně až trojnásobně častěji obezitou, onemocněním srdce
a cukrovkou.
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Obrázek: Příklad možného vyhotovení popisného ergonomického kontrolního listu pro
správné polohy

Zodpovědný přístup k ergonomickému řešení pracovního místa a výkonu práce, k bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, mohou vyústit ve zdravější a spokojenější zaměstnance. Mohou
znamenat méně úrazů a nemocí; nižší náklady na léčení, léky, na odškodnění, pojistné; vyšší
spokojenost v zaměstnání; lepší využití pracovního potenciálu zaměstnanců, jejich znalostí
a dovedností; vyšší produktivitu, růst kvality; nižší kapitálové náklady – dobře ergonomicky
navržené a správně provozované zařízení (pracoviště, linka) bude déle fungovat apod.

Závěrečné shrnutí
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V této závěrečné odborné zprávě byl popsán průběh posledního roku řešení projektu,
který plně korespondoval s etapami, harmonogramem a s celkovým návrhem
projektu.
Uveden byl celý řešitelský tým, složený převážně z interních pracovníků Výzkumného
ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a dvou externích spolupracovníků. Složení a velikost
řešitelského týmu bylo stabilní.
Byl popsán způsob řešení, naplnění požadovaného cíle a tří výsledků dle kategorie
RIV.
Byl zpracován a naplněn holistický model ergonomických zátěžových faktorů (rizik
a stresorů), který je připraven pro budoucí webovou implementační aplikaci k šíření do
podnikové praxe, zejména pro MSP.
Řešený projekt „Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech
s využitím holistického přístupu“ prostřednictvím splnění cíle projektu (tj. …„získání
poznatků a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím a prací, včetně žádoucích
a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám člověka, tj. s ohledem na
jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické vlastnosti a psychické
schopnosti. K tomu bude vytvořen souhrnný metodický materiál k šíření a k implementaci
výsledků řešení projektu do praxe“) přispěl k naplnění cílů programu BETA
a specifických cílů ministerstva práce a sociálních věcí.
Program BETA je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní
správy (na základě požadavků příslušných orgánů státní správy) a jeho cílem je zdokonalení současných
praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností, stejně jako zlepšení služeb, informačních
a řídicích produktů a postupů, které povedou k vyšší inovativnosti, hospodárnosti a efektivní alokaci
veřejných prostředků. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je cílem rozšiřování
socioekonomické poznatkové základny v oblasti nových faktorů ovlivňujících systémy sociální ochrany
obyvatelstva a kvalitu pracovního života, sociálních dopadů integrace ČR do evropských a globálních
struktur, sociálně ekonomických dopadů stárnutí populace, české sociální a rodinné politiky a efektivnosti
a kvality trhu práce. Specifické cíle resortu vychází z Národního akčního plánu sociálního začleňování,
z Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb a Národního programu přípravy na stárnutí
(Kvalita života ve stáří). Základem pro výzkumné priority je také Národní akční plán k transformaci
a sjednocení systému péče o ohrožené děti (NAP), Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci České republiky společně se Střednědobými strategickými záměry EU v oblasti BOZP na léta 2007
až 2012. Mezi specifické cíle MPSV v sociální oblasti bylo zařazeno - zvyšovat efektivnost sociálního
systému a navrhnout nástroje a opatření podporující trvalé zvyšování kultury bezpečnosti práce
i v kontextu odlišných zvyklostí v globalizované společnosti.
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