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1 Rešerše 

Pro mou práci jsem využil několik legislativních předpisů a norem, které se zabývají 

řešením podmínek ochrany zdraví při práci.  

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení se zabývá hodnocením a členěním 

rizikových faktorů pracovních podmínek, upravuje hygienické limity. Určuje minimální 

rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance při práci. Stanovuje podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků a hygienické požadavky na pracovní prostředí. Hlava IV, 

§22 – §30 stanoví podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží – celková fyzická 

zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní poloha a ruční manipulace s břemenem.  

ČSN EN 1005-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 1: Termíny a definice. Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1005-

1:2001+A1:2008. Předmětem normy jsou definice a termíny pro pojmy a parametry použité 

v dalších částech této normy. 

ČSN EN 1005-4+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – 

část 3: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení. Tato 

norma je českou verzí evropské normy EN 1005-4:2005+A1:2008. Předmětem normy jsou 

pokyny pro posuzování možných zdravotních rizik související s pracovními polohami 

a pohyby u strojního zařízení v provoze. 

Překlad těchto norem byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví. Mají stejný status jako oficiální verze. 

GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. 

Praha: Grada Publishing, 2002. 240 s. ISBN 80-247-0226-6. Publikace definuje ergonomii 

a její základní oblasti, kritéria a parametry ergonomického hodnocení pracovních systémů. 

Popisuje pracovní polohy a zabývá se manipulací s břemeny.   

AMERICAN GLOVEBOX SOCIETY. Guideline for glovebox ergonomics, AGS-

G013-2011. 526 South E Street , Santa Rosa, 2011. ISBN 1-892643-03-0. Tato směrnice 

byla sestavena ze zkušeností z postupů výroby a používání gloveboxů. Slouží pouze jako 

vodítko, kdy jeho směr může být upravován tak, aby vyhovoval individuálním aplikací. 
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2 Úvod 

Tato bakalářská práce je zaměřena na ergonomické hodnocení pracovního místa 

pracovníka provádějícího zadané úkony ve stabilních rukavicových boxech (dále 

jen glovebox). Pracovník vykonává činnosti jako – vkládání materiálu (farmaceutická 

substance) do pracovní komory, jeho vybrání na sušící plechy a vložení do sušárny. Bude 

provedena charakteristika pracovního místa – hodnocení fyzické náročnosti práce, pracovní 

roviny z hlediska pracovní polohy. Bude provedeno hodnocení dle požadavků, které jsou 

stanoveny v Nařízení vlády 361/2007 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády je 

prováděcím právním předpisem zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

a k zákoníku práce.  

Pracovní poloha je pokládána za jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících vznik 

obtíží a onemocnění pohybového aparátu v souvislosti s prací. Polohu při práci ovlivňuje 

zejména charakter a druh vykonávané práce, rozměry pracovního prostoru a uspořádání 

pracovního místa. [6] 

Účelem této práce je zhodnocení činností k pochopení při návrhu a provozu 

gloveboxů. Ergonomické zásady pro navrhování, provoz a údržbu, které mohou pomoct 

k zvýšení pracovního komfortu, efektivitě a produktivitě práce. Obsah bude určen k pomoci 

operátorům, pracovníkům údržby, ale také konstruktérům. 

Je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit poškození páteře např. vlastnosti příslušného 

pracovního prostředí nebo činnost pracovního procesu, tělesná námaha, ale také samotné 

vlastnosti břemene. Není to jen váha břemene, ale také jeho konstrukční vlastnosti – rozměry, 

špatné umístění v prostoru, který neumožňuje jeho správné uchopení, manipulaci v nesprávné 

pracovní poloze a v různých úrovních.  [1] [2] 

   



5 

3 Teoretická část 

3.1 Základní pojmy  

Ergonomie je vědecká disciplina založena na porozumění interakcí člověka a dalších 

složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu 

i výkonnost. Přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí 

a systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostním omezením lidí. 

Ergonomie je systémově orientovaná disciplina, která prakticky pokrývá všechny aspekty 

lidské činnosti. [10] 

Hodnocení je srovnání legislativních hodnot, které jsou obsaženy v příslušných 

normách, předpisů či směrnic a hodnot zjištěných nebo naměřených parametrů určité pracovní 

činnosti. 

Riziko je pravděpodobnost výskytu nějaké události s nežádoucími následky. 

Rizikové faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické 

(například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická 

zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní 

chlad, teplo a vlhkost). [17]  

Pracovní prostředí je soubor fyzikálních, chemických a biologických faktorů, které 

svou kvalitou a kvantitou mohou nepříznivě ovlivnit zdravotní stav pracovníka. 

Pracovní systém se skládá z osob (pracovníků) a pracovního zařízení, kde se 

vykonává pracovní činnost. 

Pracovní zařízení je technické vybavení pracovního systému. 

Pracovní místo je prostor, kde se vykonává daný úkol a je vybaven pracovním 

zařízením. 

Pracovní poloha je důležitým kritériem při ergonomickém hodnocení pracovního 

místa. Jde o postavení těla, tedy trupu, hlavy a krku, horních a dolních končetin, ve kterém je 

vykonávána práce při hlavní či vedlejší činnosti. Pracovní poloha je závislá na konstrukci 

používaných technologií, rozměrech pracovního místa, pracovními pohyby a tělesnými 

rozměry pracovníka. Pracovní polohy se rozlišují na přijatelné, podmíněně přijatelné 

a nepřijatelné. 
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3.2 Hodnocení zdravotních rizik z důrazem na pracovní polohy 

Pro účely této bakalářské práce je hodnocení pracovních poloh. Nejdříve se musí 

provézt identifikace rizika, jeho zhodnocení a následně opatření k jeho snížení. 

K posuzování rizika existují závazné metody hodnocení pro různé rizikové faktory. 

Tyto závazné metody jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Metoda posuzuje svalové 

síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické 

složky práce při hodnocení v osmihodinové směně. 

Zdravotní riziko pracovní polohy se také hodnotí při pracovních činnostech, kdy si 

zaměstnanec nemůže pracovní polohu volit sám, protože je přímo závislá na konstrukci stroje, 

a proto může existovat nebezpečí pro zaměstnance, že se takovému riziku vystavuje. Pokud 

u takových činnostech existuje riziko, pak se provede podrobnější analýza, která dále 

posuzuje rizikové faktory – opakovanost, četnost, pracovní polohy a pohyby, ale také 

vynaložená síla. Při analýze se posuzuje činnosti mající vliv na horní končetiny, trup a krk. 

Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního 

obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro hodnocení 

polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou procházející trupem 

v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4°.  

Za nepřijatelnou polohu trupu se považuje předklon ≥ 60°. Podmíněně přijatelná 

poloha je limitována předklonem v rozmezí 30° - 60° (viz. Obr.1). [18]  

 

 

Obrázek 1  poloha trupu dle přílohy č.5, NV361/2007 Sb. 
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Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze 

v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální polohou oka, nebo z velikosti úhlu 

sklonu hlavy a krku k vertikální rovině. 

Za nepřijatelnou polohu bez opory trupu se považuje předklon ≥ 25°. Podmíněně 

přijatelná poloha je limitována předklonem v rozmezí 25° - 40° (viz. Obr.2). [18] 

 

 

Obrázek 2  poloha hlavy a trupu dle přílohy č.5, NV361/2007 Sb. 

 

Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější 

části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definováno jako úhel, který 

svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je 

poloha končetiny volně visící podél těla. 

Za nepřijatelnou polohu se považuje vzpažení paže ≥ 60°. Podmíněně přijatelná 

poloha je limitována předklonem v rozmezí 40° - 60° (viz. Obr.3). [18] 

 

Obrázek 3 poloha horních končetin dle přílohy č.5, NV361/2007 Sb. 



8 

3.3 Nemoci z povolání 

Nemoci z povolání jsou onemocnění, která vznikají v důsledku působení škodlivých 

nepříznivých vlivů v prostředí, kde je vykonávána pracovní činnost. 

Seznam nemocí z povolání je dán legislativou. Nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým 

se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění, tuto problematiku upravuje. 

V článku I, v kapitole II jsou definovány nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory. 

Mezi takovéto nemoci z povolání, které mají souvislost s nadměrným jednostranným 

přetěžováním patří: nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů svalů nebo kloubů končetin 

či nemoci periferních nervů končetin. 

3.3.1 Muskuloskeletální onemocnění 

Muskuloskeletální onemocnění je onemocnění pohybového ústrojí, které prezentují 

více než 150 nosologických jednotek a syndromů. Ty jsou provázeny bolestmi nebo záněty 

nebo oběma příznaky dohromady. Mezi tyto nemoci se řadí revmatoidní artritida, 

osteoartróza, osteoporóza, vertebrogenní syndromy, dna, fibromyalgie, namožení 

a podvrtnutí.  

Muskuloskeletální onemocnění jsou způsobována nadměrným zatěžováním svalově-

kosterního aparátu nebo následkem výkonu práce ve fyziologických nevhodných pracovních 

polohách. Počátek těchto onemocnění je postupný. Jejich příznaky jsou: svalová únava, 

znecitlivění nebo brnění prstů končetin, bolest rukou a zad v oblasti páteře, bolest při 

pohybech a omezený pohyb do krajních poloh. [10] [11] 

3.3.2 Syndrom karpálního tunelu 

Syndrom karpálního tunelu je nejčastějším útlakovým syndromem horních končetin. 

Má za následek postupně narůstající bolesti a brnění. Výskyt tohoto postupně narůstá 

a postihuje převážně ženy než muže. 

Vzniká dlouhodobým stlačením středového nervu v oblasti zápěstí – karpální tunel. 

Je to úzká štěrbina ohraničená ze tří stran zápěstními kůstkami a ze čtvrté pevným zápěstním 

vazem. Tunelem prochází do dlaně devět šlach a mediánní nerv, přenášející vzruchy z mozku. 

Porušením některé z šlach se zmenší v karpálním tunelu prostor a následně dojde k útlaku 

mediánního nervu, neboť nervové struktury jsou nejzranitelnější. To vyvolává příznaky jako 

jsou bolest v dlani a inervovaných prstech, porucha hybnosti svalů a jejich tuhnutí, 

mravenčení, brnění a pálení. Syndrom karpálního tunelu může doprovázet také Raynaudův 

syndrom a suchost dlaně. [10] 
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Raynaudův syndrom úzce souvisí nízkým krevním tlakem (prokrvením) končetin. 

Vyznačuje se záchvatovými poruchami prokrvení prstů a objevuje se hlavně u mladých žen. 

Studené končetiny mohou být příznakem ischemické choroby dolních končetin. 

Základem léčby při syndromu karpálního tunelu je snížit zátěž postižené končetiny. 

Důležité je zahájit léčbu včas, aby nedošlo k trvalému poškození nervu a tím i funkci ruky. 

Při potížích je důležité ruku nezatěžovat, znehybnit ji a přikládat studené obklady. [8] 

 

 

Obrázek 4 syndrom karpálního tunelu [10] 

3.3.3 Syndrom kubitálního tunelu 

Syndromu kubitálního tunelu je druhým nejčastějším onemocněním nervů patřící 

do skupiny úžinových syndromů, kdy je nerv utlačen mezi jinými anatomickými strukturami. 

U syndromu kubitálního tunelu jde o útlakový syndrom nervu v oblasti vnitřní strany nervu. 

Projevuje se bolestivostí na malíkové straně předloktí do 4. a 5. prstu ruky. Projevuje se 

brněním a může docházet k omezení svalové síly. Při terapii se nejprve zahajuje u lehčích 

stadií dlahování v úlevové poloze, kdy nedochází k útlaku nervu. U těžších stadií je možné 

provést obstřik kubitálního kanálu kortikoidy, což vede k ústupu otoku a zmenšení komprese 

nervu, čímž na dobu dočasnou ustupují obtíže. [12] 

 

Obrázek 5 syndrom kubitálního tunelu [3] 
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3.3.4 Statistika nemocí z povolání 

Národní registr nemocí z povolání sleduje výskyt nových nemocí z povolání 

a ohrožení nemocí z povolání. Z tohoto registru jsou data každoročně publikována 

ve statistické ročence Nemoci z povolání v České republice. Sběr dat zajišťuje Státní 

zdravotní ústav, správcem registru je Ústav zdravotnických informací a statistik ČR. Výstupní 

formuláře slouží jako významný ukazatel zdravotního stavu obyvatelstva. 

Na území České republiky bylo v roce 2010 hlášeno celkem 1292 profesionálních 

onemocnění, což představuje meziroční pokles o 57 případů (tj. o 5,1%) ve srovnání s rokem 

2009. Nejčastěji byla zastoupena kombinace syndromu karpálního tunelu na horních 

končetinách. 

Lidé, kteří byli nejčastěji postiženi nemocí z povolání v roce 2010, byli lidé pracující 

v odvětví zdravotní a sociální péče.  Následovali odvětví těžební a automobilový průmysl. 

V dalších odvětvích ekonomických činností byl počet hlášených nemocí z povolání 

maximálně 117 případů. U osob samostatně výdělečně činných bylo oznámeno 15 případů, 

naopak v podnicích s více než 500 zaměstnanci vzniklo 590 těchto hlášení, tj. 47,7% 

hlášených případů. Významnou část těchto hlášení tvořili „Řemeslníci a kvalifikovaní 

výrobci, zpracovatelé a opraváři“ (547 případů, tj. 44,3%) a pracovníci zařazení do kategorie 

„Obsluha strojů a zařízení“  (355 případů, tj. 28,7%). V obou těchto dvou hlavních třídách se 

nejčastěji vyskytovala onemocnění způsobená fyzikálními faktory. 

Nejvíce nemocí z povolání bylo diagnostikováno v Moravskoslezském kraji, celkem 

313 případů, což představuje 25,3% z celkového počtu. Kategorie s nejvíce hlášenými případy 

byly onemocnění způsobené fyzikálními faktory. Byly to hlavně nemoci z přetěžování 

končetin, z vibrací a poruchy sluchu. 

Ve srovnání s rokem 2009 byl v roce 2010 zaznamenán celkový pokles hlášených 

případů profesionálních onemocnění a počet postižených osob s diagnostikovaným 

onemocněním. Naproti tomu byl zaznamenán nárůst u nemocí periferních nervů 

z přetěžování končetin. [7] [13] [14] 
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3.4 Kategorizace prácí 

Jde o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního 

hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Podle míry výskytu faktorů a jejich rizikovosti, které 

mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, se kategorizace prací zařazuje do jedné ze čtyř kategorií. 

Těmito faktory jsou: fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž 

teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další, které mohou mít vliv na zdraví. 

Při zařazování prací do kategorií se stanoví kategorie rozhodujících faktorů ve směně, 

která probíhá za obvyklých provozních podmínek a při níž doba výkonu práce s jednotlivými 

rozhodujícími faktory odpovídá skutečné míře zátěže těmito faktory. Rozhodujícími faktory 

jsou ty, které při dané práci mohou ovlivňovat, nebo významně ovlivňují zdraví. [16] [19] 

3.4.1 Povinnosti zaměstnavatele při kategorizaci práce 

Zaměstnavatel předává návrh na zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Limitní lhůtou je 30 kalendářních dnů ode dne zahájení 

výkonu prací. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel. Práce, které nebyly zařazeny, 

se považují za práce patřící do první kategorie.  

 

V návrhu na zařazení musí zaměstnavatel uvést: 

 označení práce 

 název a místo pracoviště, kde se práce vykonává 

 délku směny, v případě vícesměnného provozu režim střídání směn 

 hodnoty expozice rozhodujících faktorů v charakteristické směně na osoby 

vykonávající danou prací 

 návrh kategorie, do které má být práce zařazena 

 počet zaměstnanců, kteří danou práci vykonávají, z toho počet žen 

 jaká jsou přijatá opatření k ochraně zdraví osob vykonávajících danou práci 

Práce, které zaměstnavatel zařadil do druhé kategorie, spolu s důvody tohoto 

rozhodnutí, je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

V případě změn povahy práce, která má za následek její zařazení do třetí či čtvrté kategorie, je 

zaměstnavatel povinen příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví předložit nový návrh 

s potřebnými záležitostmi. [16] 
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3.4.2 Kategorie prací 

Do kategorie první se řadí práce, při nichž podle současného poznání není patrný 

nepříznivý vliv na zdraví člověka.  

Do kategorie druhé se řadí práce, při nichž podle současného poznání lze očekávat 

jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce při 

nichž nejsou překračovány hygienické limity. Dále práce, které splňují kritéria pro zařazení 

do druhé kategorie.  

Do kategorie třetí se řadí práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, 

a práce, které splňují kritéria pro zařazení do třetí kategorie, přičemž není spolehlivě snížena 

expozice osob škodlivým faktorům, a to pod úroveň hygienických limitů. Je nezbytné 

používat OOPP, organizační a jiná ochranná opatření k zajištění ochrany zdraví. Patří zde 

i práce, při nichž se opakovaně vyskytují nemoci z povolání. 

Do kategorie čtvrté se řadí práce, při nichž je riziko ohrožení zdraví vysoké, jenž 

nelze zcela vyloučit ani s použitím dostupných a použitelných ochranných opatření. [16] 

 

3.5 Charakteristika pracovního místa 

Pracovním místem se rozumí prostor vybavený pracovním zařízením pro plnění 

daného úkolu. V případě tohoto posouzení je to prostor s instalovaným gloveboxem. 

3.5.1 Pracovní prostor 

Celý popisovaný proces probíhá v jedné místnosti o rozměrech 8,5 m × 3,0 m (délka × 

šířka), což je 25,5 m
2
. V této místnosti je umístěn samotný glovebox a stůl pro další pracovní 

operace. 

Vzhledem k faktu, že je v místnosti umístěno zařízení a jiné manipulační plochy, je 

čistá plocha pro operátora cca 18 m
2
, čímž je požadavek dle rozměrových parametrů splněn. 

3.5.2 Osvětlení pracoviště 

Podle § 45 NV č. 361/2007 Sb., je na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, 

osvětlovaném denním osvětlením, musí být dodrženy hodnoty celkového umělého osvětlení 

vyjádřené udržovatelkou osvětleností Em = 200 lx. Protože je pracoviště vybaveno celkovým 

umělým osvětlením o hodnotě 220 lx, je tato podmínka splněna. 
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3.5.3 Pracovní plocha 

Podle § 48 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

("dále jen NV č. 361/2007 Sb.), musí mít prostor určený pro trvalou práci (alespoň 4 hodiny 

za směnu) minimálně 2 m
2
. Tento požadavek je splněn, neboť celková plocha pracovního 

místa je více než 18 m
2
. 

3.5.4 Světlá výška 

Podle § 46 NV č. 361/2007 Sb., je světlá výška závislá na podlahové ploše a její 

velikost je určena takto: 

- při ploše do 50 m
2
 musí být světlá výška alespoň 2,6 m. 

V našem případě je světlá výška celého prostoru 2,7 m při podlahové ploše 25,5 m
2
. 

Požadavky jsou tedy v tomto bodě splněny. 

3.5.5 Objemový prostor 

Podle § 47 NV č. 361/2007 Sb., je objemový prostor závislý na třídě práce: 

- 15 m
3
 při práci zařazené do tříd IIb nebo IIIa nebo IIIb podle přílohy č.1 k tomuto 

nařízení. 

Tato pracovní činnost je zařazena do pracovní třídy IIb, kde jsou požadavky 

na objemový prostor 15 m
3
. V tomto případě je celkový objemový prostor okolo 69 m

3
, 

po odečtení objemu gloveboxu (4,15 × 0,65 × 2,7 / š × h × v) je reálný objemový prostor 

okolo 62 m
3
. Požadavky jsou tedy splněny. 

3.5.6 Pracovní rovina 

Podle § 49 NV č. 361/2007 Sb., by měla výška pracovní roviny odpovídat tělesným 

rozměrům člověka, pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemen, se kterými zaměstnanec 

manipuluje.  

Optimální výška pracovní roviny je při práci vstoje u mužů 1020 až 1180 mm, u žen 

930 až 1080 mm. Při práci, při níž se manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg 

při práci převážně vstoje, se manipulační rovina snižuje o 100 až 200 mm. Pracovní místo 

musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly 

odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby 

nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. 

V našem případě je výška pracovní roviny přesně 900 mm. Protože se jedná o práci 

ve vstoje jsou dodrženy zákonné požadavky, a to jak pro muže, tak i ženy. 
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Obrázek 6 poloha horních končetin dle přílohy č.8, NV361/2007 Sb. 

3.6 Charakteristika pracovního zařízení 

3.6.1 Glovebox 

Gloveboxy jsou sofistikovaná zařízení sloužící k ochraně personálu před nepříznivými 

účinky farmaceutických substancí. Jde o komory vyrobeny z kvalitní nerezavějící oceli 

s průhlednou přední stěnou z bezpečnostního skla s instalovanými porty s rukavicemi, kterými 

se provádí manipulace uvnitř boxu. Komory jsou vybaveny více účinnými částicovými filtry 

jak na vstupu, tak na výstupu vzdušniny z komor. V komorách je udržován trvalý přesně 

definovaný podtlak, aby nedocházelo k úniku nebezpečných látek do okolního prostředí. 

Uvnitř komor je udržovaná inertní atmosféra (dusík), čímž se zamezuje vzniku výbušných 

směsí. 

 

Obrázek 7 glovebox 
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3.6.2 Nuč 

Nuč je zařízení sloužící k separování složek suspenze, tzn. oddělování dvou různých 

látek od sebe navzájem. V našem případě oddělení krystalické fáze aktivní substance 

od rozpouštědla, v kterém bylo zkrystalováno. 

 

 

Obrázek 8 nuč 

3.7 Rizikové faktory pracovních podmínek 

Rizikové faktory mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. Jsou stanovitelné 

a hodnotitelé. Mezi takové faktory se řadí: [9] 

 Prach 

 Chemické látky (vč. karcinogenů a mutagenů) 

 Hluk 

 Vibrace 

 Neionizující záření a elektromagnetická pole 

 Fyzická zátěž 

 Pracovní poloha 

 Zátěž teplem 

 Zátěž chladem 

 Psychická zátěž 

 Zraková zátěž 

 Práce s biologickými činiteli 

 Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 
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3.7.1 Fyzikální faktory 

Do této skupiny patří hluk, vibrace, elektromagnetické záření, osvětlení, ionizující 

a neionizující záření.  

 Hluk – nepříznivý zvuk, který má negativní vliv na lidské zdraví. Intenzita hluku se 

odvíjí od pracovního prostředí a především od konstrukce strojů a zařízení, které hluk 

vydávají. Přípustný hygienický limit pro práci v osmihodinové směně je 85 dB. 

 Vibrace – mechanické kmitání a chvění hmotného tělesa. Vznikají pohybem pružného 

tělesa, jako například chodem strojů, přístrojů, motorů dopravních či jiných 

prostředků. Z těchto zdrojů se vibrace přenášejí na člověka přímo nebo 

prostřednictvím dalších materiálů. [10] 

 Ionizující a neionizující záření – přenos energie v podobě částic či 

elektromagnetických vln, schopnost přímo i nepřímo vytvářet ionty. Statická 

magnetická, elektrická či elektromagnetická pole.   

3.7.2 Chemické faktory 

Chemické sloučeniny v pracovním prostředí vstupují do organismu nejčastěji 

dýchacími cestami, ve formě plynů, par nebo pevných či kapalných aerosolů - dýmu, prachu, 

mlhy. 

Jsou stanoveny podmínky ochrany zdraví při práci s těmito faktory, obecné postupy 

a ochrana před nadměrnou expozicí. Nařízení vlády č.361/2007 Sb., se zabývá způsobem 

zajišťování a hodnocení hygienických limitů jako jsou – přípustný expoziční limit a nevyšší 

přípustná koncentrace.  

Toto nařízení blíže specifikuje skupiny chemických látek jako jsou: 

 olovo 

 chemické látky a směsi klasifikované jako  karcinogenní, mutagenní a toxické pro 

reprodukci 

 azbest 

3.7.3 Biologické faktory 

Nejzávažnější jsou mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná onemocnění 

člověka (patogenní mikroorganismy). Viry, bakterie, plísně. Do pracovního prostředí se 

mohou uvolňovat i z klimatizačních zařízení či zaplísněných povrchů. 

Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce do čtyř skupin. Jejich seznam 

a zařazení je v příloze č.7, části A, Nařízení vlády 361/2007 Sb. 
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3.7.4 Prach 

Znečištění ovzduší hmotnými částicemi. Např. tuhé aerosoly. Může mít 

nespecifikované, fibrogenní či dráždivé účinky. 

3.7.5 Fyzická zátěž 

Celková fyzická a lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemeny.  

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci 

vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové 

hmoty. Posuzuje se z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického 

výdeje a hodnot srdeční frekvence. Hodnoty směnového přípustného energetického výdeje při 

práci u mužů je 8 MJ, u žen 5,4 MJ. Hodnota minutového přípustného energetického výdeje 

u mužů je 34,5 kJ/min, u žen 23,7 kJ/min. Nejvyšší přípustná hodnota srdeční frekvence 

při práci, dlouhodobě únosná, je 110 tepů/min. 

Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce 

končetinami. Zjišťují a posuzují se vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy 

končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce při práci v průměrné 

osmihodinové směně. Přípustný hygienický limit vynaložených svalových sil je 30 % Fmax 

u dynamické složky práce a 10 % Fmax u statické složky práce. V případě překročení 

hygienických limitů fyzické zátěže je nutno práci přerušovat bezpečnostními přestávkami 

v délce 5 – 10 minut po každých dvou hodinách.  

Ruční manipulace s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním 

nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování 

nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých 

ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění 

z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání 

a přenášení živého břemene. Přípustný hygienický limit pro hmotnost je u mužů při občasném 

zvedání a přenášení 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg a kumulativní hmotnost 

břemene za osmihodinovou směnu 10 tun. Přípustný hygienický limit pro hmotnost je u žen 

při občasném zvedání a přenášení 20 kg, při častém zvedání a přenášení 150 kg a kumulativní 

hmotnost břemene za osmihodinovou směnu 6,5 tuny. [18] 
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3.7.6 Ergonomické a psychosociální faktory 

Prostorové řešení pracoviště a pracovního místa, pracovní polohy a pohyby. Pracovní 

doba a monotonie práce. Sociální klima na pracovišti a spokojenost zaměstnanců.   

Jedná se o stresory, které mohou nepříznivě ovlivňovat pracovní pohodu, spokojenost 

a duševní rovnováhu. V poslední době se zvyšováním podílů psychické zátěže na úkor zátěže 

fyzické. Může za to především vliv modernizace, automatizace a stále častější využívání 

výpočetní techniky.  

Pracovní poloha je důležitým kritériem při ergonomickém hodnocení pracovního 

místa. Jde o postavení těla, tedy trupu, hlavy a krku, horních a dolních končetin, ve kterém je 

vykonávána práce při hlavní či vedlejší činnosti. Z tohoto hlediska se dají pracovní polohy 

rozdělit na základní a vedlejší pracovní polohu. Z fyziologického hlediska se polohy dělí 

na volnou a vnucenou. [4] [5] [18] 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje práci s psychickou 

zátěží jako:  

 práci, která je monotónní – opakování stejných pohybových nebo úkolových výkonů, 

 práce, která je vykonávána ve vnuceném pracovním tempu – zaměstnanec si pracovní 

tempo nemůže zvolit sám, nýbrž musí pracovní tempo podřídit např. rytmu stroje, 

 práci, která je vykonávána v třísměnném či nepřetržitém provozu, 

 práci, která je vykonávána pouze v nočních hodinách.  

3.7.7 Zraková zátěž 

Prací se zrakovou zátěží se rozumí trvalá práce: 

 spojená s náročnosti na rozlišení detailů,  

 vykonávaná za zvláštních světelných podmínek, 

 spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledování monitorů nebo se 

zobrazovacími jednotkami, 

 spojená s neodstranitelným oslňováním. [10] 

3.7.8 Nepříznivé klimatické podmínky 

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího 

svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu, výsledná teplota 

kulového teploměru, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a stereoteplota. 

Dalšími nepříznivými klimatickými faktory jsou vlhko a zátěž chladem. [9] [10] 
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4 Praktická část 

V praktické části jsou na základě poznatků z teoretické části stanovené cíle bakalářské 

práce. V souladu s platnou legislativou jsou zde zhodnoceny pracovní rizika s ohledem 

na pracovní polohy. 

Měření se provádělo pomocí goniometru GIMA. Jednotlivé části těla byly hodnoceny 

zvlášť, vymezily se podmíněně přijatelné a nepřijatelné polohy hlavy, krku, trupu a horních 

končetin. Měření jednotlivých úhlů pracovních poloh bylo provedeno u tří operátorů.  

 

Operátor 1: muž věk 27 let váha 76 kg výška 171 m 

Operátor 2: muž věk 43 let váha 92 kg výška 177 m 

Operátor 3: žena věk 37 let váha 66 kg výška 169 m 

 

Naměřené úhly nabývaly hodnot s minimálními odchylkami. V porovnání s časovým 

snímkem byla vypočtena celková doba trvání zaujímání podmíněně přijatelných 

a nepřijatelných poloh v minutách za směnu. 

Na posuzovaném pracovišti pracují muži i ženy ve třísměnném pracovním režimu – 

ranní, odpolední a noční. Ranní směna začíná vždy v 6°° hod, odpolední v 14°° hod a noční 

ve 22°° hod. Pracovní směna trvá 8 hodin, tzn. 480 min. Po 4,5 hod práce má operátor nárok 

na 30 min přestávku na oběd. Průměrná doba, kdy operátor vykonává níže popisované 

činnosti je 90 minut. Zbylý čas pracovní doby vykonává pracovník kontrolní činnost, jako je 

například kontrola teploty sušárny nebo jinou práci související s hlavní činnosti – úklid 

pracoviště, vyplňování operačních listů apod. 

4.1 Popis činností 

Manipulace se provádějí ve výšce 900 – 1250 mm. Hmotnost nuče bývá i s materiálem 

19 kg. Pracovní výška ani hmotnost břemene nepřekračují hygienické limity pro práci mužů 

ani žen. 

Popisovaná činnost začíná vložením mobilní filtrační nuče do předkomory (airlock) 

gloveboxu. Nuč o váze do max. 20 kg zvedá operátor do výšky 900 mm sám. Poté následuje 

uzavření této předkomory a otevření dveří do pracovní části.  

Operátor nejdříve oběma rukama posouvá tlačením po podlaze komory nuč 

do pracovní komory směrem doleva. Do finální polohy se nuč musí ještě jednou rukou 

(pravou) dopravit přitažením. 
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Na podlaze obou komor gloveboxu je nainstalovaná tzv. kolejnice, která snižuje tření a 

tím usnadňuje pohyb nuče. Nuč je vyrobená z nerezové oceli, její výška je 250 mm a průměr 

400 mm a o hmotnosti 15 kg. Separovaná substance určená k sušení má obvykle hmotnost 

do 4 kg.  

Následující operací je vyprázdnění substance z nuče na sušící plata (8 ks), její 

rovnoměrné rozložení na tyto plata a přesunutí do sušárny. Logistika této operace je zřejmá 

na obrázcích 7 až 10. 

 

 

Obrázek 9 vybírání materiálu z nuče 

 

 

Obrázek 10 vkládání materiálu na plata 
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Obrázek 11 vkládání plat do sušárny 

 

 

Obrázek 12 uložení plat v sušárně 

 

Celý pracovní proces probíhá ve stoje. Práce ve stoje je téměř nejčastěji se vyskytující 

pracovní polohou. Tato poloha bývá také provázena vznikem nejrůznějších obtíží. Projevují 

se potíže především v oblasti pohybového aparátu.  

Velký vliv na poškození zdraví ve stoje má celkové držení těla při výkonu práce 

a délka výkonu práce. Nejčastějšími poruchami při práci ve stoje je porucha držení těla, např. 

asymetrický stoj, kdy dochází k bočnímu vychýlení páteře, dále může docházet k poškození 

především kyčelních a koleních kloubů. Může také docházet k poškození žilního systému 
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v dolních končetinách, v důsledku čehož může docházet k těžknutí nohou, pocitům únavy, 

otokům či pocitům brnění a křečové žíly. 

4.1.1 Zdvih nuče do předkomory 

Popisovaná činnost začíná vložením filtrační nuče do předkomory (airlock) 

gloveboxu, kdy operátor zvedá nuč o váze 19 až 20 kg do výšky 900 mm. Poté následuje 

uzavření této předkomory a otevření dveří do pracovní části. 

Jako riziková část tohoto úkonu může být předklon osoby, uchopení nuče za madla 

a jeho zvednutí na požadované místo. Tuto činnost provádí operátor jednou za směnu a celá 

činnost trvá max. 10 sekund. 

 

Tabulka 1 zdvih nuče do předkomory 

Frekvence/směna 
Celkový 

čas/směna 
% zastoupení/směna Výpočet 

1 ×  10 s = 0,166 min 3,7 e
-6

 0,166/450*100 

Hmotnost Komentář činnosti 

15 kg prázdná nuč 

19 kg s materiálem 

Při práci jsou využívány obě ruce. Nuč se zvedá ze země do výšky 

900 mm a zasunuje do komory gloveboxu. 

Obrázek činnosti Naměřená hodnota dynamického měření 

 

Poloha trupu:  
předklon = 85° až 90° 

úklon ≤ 10° 

Předklon hlavy-krku: < 10° 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu ≤ 10° 

vzpažení do boku = 20° 

Vyhodnocení 

Poloha trupu:  
předklon podmíněná přijatelná poloha 

úklon přijatelná poloha 

Předklon hlavy-krku: přijatelná poloha 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu přijatelná poloha 

vzpažení do boku přijatelná poloha 

 

Vzhledem k tomu, že celý úkon nezaujímá ani 1 % celkové doby směny včetně 

přestávek, není nutno se tímto problémem více zabývat. 
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4.1.2 Posunutí nuče do pracovní komory 

Popisovaná činnost spočívá v posunutí filtrační nuče z předkomory (airlock) 

gloveboxu do pracovní komory gloveboxu, kdy operátor posunuje nuč o váze 19 až 20 kg 

po kolejnicích do vzdálenosti 500 mm. Poté následuje uzavření dveří předkomory. 

Jako riziková část tohoto úkonu může být vzpažení obou horních končetin doleva 

po směru tažení. U tohoto úkonu byla naměřena hodnota maximálního vzpažení do boku. 

Tuto činnost provádí operátor jednou za směnu a celá činnost trvá max. 10 sekund. 

 

Tabulka 2 posunutí nuče do pracovní komory 

Frekvence/směna 
Celkový 

čas/směna 
% zastoupení/směna Výpočet 

1 ×  10 s = 0,166 min 3,7 e
-6

 0,166/450*100 

Hmotnost Komentář činnosti 

15 kg prázdná nuč 

19 kg s materiálem 

Při práci jsou využívány obě ruce. Nuč se posunuje po kolejnici 

do pracovní komory do vzdálenosti cca 500 mm. 

Obrázek činnosti Naměřená hodnota dynamického měření 

 

Poloha trupu:  
předklon ≤ 10° 

úklon ≤ 10° 

Předklon hlavy-krku: ≤ 10° 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu = 80° 

vzpažení do boku = 75° 

Vyhodnocení 

Poloha trupu:  
předklon přijatelná poloha 

úklon přijatelná poloha 

Předklon hlavy-krku: přijatelná poloha 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu nepřijatelná poloha 

vzpažení do boku nepřijatelná poloha 

 

Z tabulky je patrno, že celý úkon nezaujímá ani 1 % celkové doby směny včetně 

přestávek a z tohoto důvodu není nutno se tímto problémem více zabývat. 

4.1.3 Uložení nuče v pracovní komoře 

Popisovaná činnost spočívá v posunutí filtrační nuče v pracovní komoře gloveboxu, 

kdy operátor posunuje nuč o váze 19 až 20 kg po kolejnicích a její umístění do finální polohy. 

Maximální vzdálenost posunu byla naměřena 200 mm. Poté následuje otevření víka nuče 

a jeho uložení na místo. 
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Jako riziková část tohoto úkonu může být vzpažení pravé horní končetiny doprava 

a přisunutí nuče směrem k sobě. U tohoto úkonu byla naměřena hodnota maximálního 

vzpažení pravé ruky do boku. Tuto činnost provádí operátor jednou za směnu a celá činnost 

trvá max. 10 sekund. 

 

Tabulka 3 uložení nuče v pracovní komoře 

Frekvence/směna Celkový 

čas/směna 
% zastoupení/směna Výpočet 

1 ×  10 s = 0,166 min 3,7 e
-6

 0,166/450*100 

Hmotnost Komentář činnosti 

15 kg prázdná nuč 

19 kg s materiálem 

Při práci je využívána pravá ruka. Nuč se přitahuje po kolejnici v 

pracovní komoře do vzdálenosti cca 300 mm. 

Obrázek činnosti Naměřená hodnota dynamického měření 

 

Poloha trupu:  
předklon ≤ 10° 

úklon ≤ 10° 

Předklon hlavy-krku: ≤ 15° 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu = 80° 

vzpažení do boku = 60° 

Vyhodnocení 

Poloha trupu:  
předklon přijatelná poloha 

úklon přijatelná poloha 

Předklon hlavy-krku: přijatelná poloha 

Horní končetiny: 

vzpažení dopředu nepřijatelná poloha 

vzpažení do boku podmíněně přijatelná 

poloha 

 

Celý úkon nezaujímá ani 1 % celkové doby směny včetně přestávek, což je patrné 

z tabulky č. 3, není nutno se tímto problémem více zabývat. 

4.1.4 Vyprázdnění nuče 

Popisovaná činnost spočívá ve vyprázdnění materiálu z filtrační nuče a jeho uložení 

na sušící plata. Nuč vybírána pomocí lopatky, kdy je materiál přesunut na plata tak, aby byl 

materiál rozdělen přibližně na 1/8 celkového množství. Na každé plato je to pohyb opakující 

se asi 5krát, u posledního to může být i 15krát, protože je potřeba materiál vybrat zcela. 

Vzdálenost mezi nučí a platem je cca 400 mm. Celkově je tedy pohyb tam a zpět opakován 

asi 50krát. Vždy po každém naplnění plata je plato uloženo do sušárny (tato činnost je 

zhodnocena v následující kapitole). 
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Jako riziková část tohoto úkonu může být ohyb zápěstí, který není ovšem hodnocen, 

bude však závěrem navržena možnost konstrukčního řešení polohy nuče tak, aby ohyb zápěstí 

nebylo tak namáhané. Tuto činnost provádí jednou za směnu a celá činnost trvá 

max. 60 minut. 

 

Tabulka 4 vyprázdnění nuče 

Frekvence/směna Celkový 

čas/směna 
% zastoupení/směna Výpočet 

50 ×  60 min 13,3 60/450*100 

Hmotnost Komentář činnosti 

0,25 kg lopatka 

≤0,35 kg s materiálem 

Při práci je využívána pravá ruka. Nuč se vyprazdňuje pomocí 

lopatky do 8 ks plat, materiál se rovnoměrně rozprostře. 

Obrázek činnosti Naměřená hodnota dynamického měření 

 

 

Poloha trupu:  
předklon ≤ 10° 

úklon ≤ 10° 

Předklon hlavy-krku: ≤ 15° 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu = 80° 

vzpažení do boku = 40° 

Vyhodnocení 

Poloha trupu:  
předklon přijatelná poloha 

úklon přijatelná poloha 

Předklon hlavy-krku: přijatelná poloha 

Horní končetiny: 

vzpažení dopředu nepřijatelná poloha 

vzpažení do boku podmíněně přijatelná 

poloha 

 

Celý úkon zaujímá 13,3 % celkové doby směny včetně přestávek. Bližší sledovaný 

časový snímek ovšem ukázal, že celkový pohyb paže a předloktí byl při vzpažení dopředu 

v úhlu 80° byl 100krát za 60 minut. 

Přestože je v tabulce uvedeno, že celkový čas práce je 60 min, v nepřijatelných 

polohách pracuje zaměstnanec po kratší dobu, průměrný čas v nepřijatelných pracovních 

polohách je 22 min, neboť doba práce v nepřijatelné pracovní poloze tvoří pouze menší část 

celkového pracovního úkonu.  
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4.1.5 Vložení plat do sušárny 

Popisovaná činnost spočívá ve vložení plat do sušárny (viz. popis v předchozí 

kapitole). Celkem je 8 plat a v průběhu směny se plata ještě ze sušárny vytáhnou, proto je tato 

činnost 16krát opakována. 

Jako riziková část tohoto úkonu může být uchopení plata a vložení do sušárny, která je 

ve vzdálenosti 600 mm od trupu směrem dopředu. Po vložení je potřeba plato ještě prsty 

 posunout dále do sušárny tak, aby byla celá její plocha zasunuta v sušárně. Na závěr se 

sušárna uzavře. Tuto činnost provádí jednou za směnu a celá činnost trvá max. 20 minut. 

 

Tabulka 5 vložení plat do sušárny 

Frekvence/směna Celkový 

čas/směna 
% zastoupení/směna Výpočet 

16 ×  20 min 4,5 10/450*100 

Hmotnost Komentář činnosti 

0,35 kg plato 

≤0,85 kg s materiálem 

Při práci je využívána pravá ruka. Plata jsou ukládány do 

sušárny. Po cca 6 hod jsou opět přemístěny zpět a připraveny 

pro další činnost. 

Obrázek činnosti Naměřená hodnota dynamického měření 

 

Poloha trupu:  
předklon ≤ 10° 

úklon ≤ 10° 

Předklon hlavy-

krku: 
≤ 15° 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu = 80° 

vzpažení do boku = 15° 

Vyhodnocení 

Poloha trupu:  
předklon přijatelná poloha 

úklon přijatelná poloha 

Předklon hlavy-

krku: 
přijatelná poloha 

Horní končetiny: 
vzpažení dopředu nepřijatelná poloha 

vzpažení do boku přijatelná poloha 

 

Celý úkon zaujímá 4,5 % celkové doby směny včetně přestávek. Bližší sledovaný 

časový snímek ovšem ukázal, že celkový pohyb paže a předloktí při vzpažení dopředu v úhlu 

80° byl 32krát za 20 minut. 

Celková doba práce uvedená v tabulce je 20 min, avšak v nepřijatelných pracovních 

polohách pracuje operátor podstatně kratší dobu a to max. 3 minuty za směnu. Součástí 

pracovního úkonu jsou také přijatelné pracovní polohy. 
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4.2 Vyšetření pracovních poloh – výsledky 

Dle zmapovaných časových snímků a naměřených hodnot celého pracovního dne jsou 

v tabulce č.6  zhodnoceny nepřijatelné a podmíněně přijatelné posuzované polohy. Hodnocení 

je provedeno dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, Vyhlášky č. 432/2003 Sb. 

 

Tabulka 6 vyhodnocení 

Vyšetření pracovní polohy poloh biomechanickou analýzou 

Trup 

nepřijatelná 

čas/směna (min) 

podmíněně přijatelná 

čas/směna (min) 

celkem 

čas/směna (min) 
hodnocení 

0 1 1 vyhovující 

Hlava-krk 

nepřijatelná 

čas/směna (min) 

podmíněně přijatelná 

čas/směna (min) 

celkem 

čas/směna (min) 
hodnocení 

0 0 0 vyhovující 

Horní končetiny 

nepřijatelná 

čas/směna (min) 

podmíněně přijatelná 

čas/směna (min) 

celkem 

čas/směna (min) 
hodnocení 

26 39 65 nevyhovující 

 

Závěrem lze interpretovat výsledky takto: 

Trup – celková doba zaujímání nepřijatelných poloh v součtu s polohou podmíněně 

přijatelnou nepřekročil v průměru přípustný časový limit kategorie 1 ve směně. Pracovní 

poloha je vyhovující. 

Hlava-krk – celková doba zaujímání nepřijatelných poloh v součtu s polohou 

podmíněně přijatelnou nepřekročil v průměru přípustný časový limit kategorie 1 ve směně. 

Pracovní poloha je vyhovující. 

Horní končetiny – celková doba zaujímání nepřijatelných poloh je 26 minut, což 

odpovídá kategorii 2 dle kategorizace prací (limitní hodnota 30 minut práce v nepřijatelných 

pracovních polohách za směnu /dle vyhl. 432/2003 Sb. v aktuálním znění/); celková doba 

práce v podmíněně přijatelných pracovních polohách byla dle naměřených výsledků 39 minut, 

což znamená, že tento faktor nedosahuje hodnot pro zařazení do kategorie 2. Pracovní poloha 

je nevyhovující, avšak vzhledem k celkové délce výkonu práce se nejedná o významné riziko 

pro zaměstnance.  
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5 Návrhy pro zlepšení konstrukčního řešení 

Vzhledem k faktu, že gloveboxy jsou zařízení sloužící k ochraně personálu 

před nepříznivými účinky farmaceutických substancí, je minimální možnost změny typu 

používaných rukavic instalovaných v portech zařízení. Tyto rukavice musí být odolné nejen 

z hlediska propustnosti možného úniku účinných látek, s kterými operátor pracuje, ale musí 

být odolné především proti mechanickému poškození a účinkům organických rozpouštědel 

v době, kdy se zařízení myje.  

Před nákupem těchto sofistikovaných zařízení je vhodné vyrobit jednodušší maketu, 

např. ze dřeva, na které se dají předpokládané úkony vyzkoušet, změřit a zhodnotit.  

 

 

Obrázek 13 maketa gloveboxu před realizací [15] 

 

Takto jsme postupovali i před pořízením posuzovaného zařízení, ovšem nebyly 

vyzkoušeny všechny možné činnosti, kterými se zabývám v této bakalářské práci. Právě 

jednou z netestovaných činností je vybírání materiálu z nuče (činnost v kapitole 4.1.4). 

Z měřených údajů jsem zjistil, že při vybírání materiálu z nuče, bylo vzpažení ruky 

dopředu posouzeno jako nepřijatelná poloha. Horní okraj nuče je o 7 cm vyšší než spodní 

hrana rukavicového portu, proto je tento úkon ještě více obtížnější.  Předloktí ruky je při tom 

v jednom bodě opíráno o hranu nuče a v druhém o hranu portu.  
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Toto mělo být při posuzování činností na vytvořené maketě již odhaleno a navrhnuto 

řešení. Po zkušenostech s tímto zařízením, které nemám já ani ostatní operátoři firmy velké 

(první glovebox byl pořízen před 4 lety), bych navrhoval čtyři možná řešení.  

 instalace otvorů ve výšce, která by tento nedostatek řešila (v našem případě o více než 

zmiňovaných 7 cm), 

o v případě realizace by bylo nutné instalovat rampu, schody příp. jiné řešení pro 

vyloučení jiných nepřijatelných pracovních poloh, 

  snížit výšku pracovní plochy v gloveboxu v kterém nemanipuluje s nučí, 

o toto řešení by bylo nejen nákladné a zároveň by nastal problém s výškou 

pracovní plochy u ostatních zařízení, která jsou v gloveboxu instalována 

a s tímto problémem nesouvisí, 

 snížení stěny nuče na velikost instalovaných otvorů rukavicového portu, 

o realizace by byla problematická z technologických důvodů (snížení objemu 

nuče), 

 jako možný komponent by byla vhodná instalace platformy (aparát), která by 

umožňovala jednoduchou manipulací (popř. nožním ovládáním pomocí hydraulického 

zařízení) tuto nuč naklánět, 

o negativem je finanční náročnost na počátku projektu, ovšem z hlediska 

pracovních poloh se jedná o nejlepší řešení. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo, zaměřit se na ergonomické hodnocení pracovního 

místa pracovníka provádějícího zadané úkony v gloveboxech. Byla provedena charakteristika 

pracovního místa – hodnocení fyzické náročnosti práce, ale hlavně pracovní roviny z hlediska 

pracovní polohy. 

Pracovní činnosti byly zhodnoceny a bylo navrženo několik řešení pro odstranění 

zjištěných nepřijatelných pracovních poloh. Nejlepším řešením by byla instalace pohyblivé 

platformy pro naklánění nuče. Výsledky měření prokázaly, že celková doba práce 

v nepřijatelných pracovních polohách je 26 minut. Při této délce práce nepředpokládáme ani 

při pravidelném výkonu práce nepříznivé vlivy na zdraví zaměstnanců. 

Zjištěné poznatky nám ukázali, že v budoucnu je potřeba lépe identifikovat možné 

situace, které mohou nastat při užívání těchto zařízení.  Je potřeba spolupracovat při tvorbě 

uživatelské specifikace výrobcům v týmu lidí, kteří mají s tímto zařízením více zkušenosti 

(operátoři, pracovníci údržby, konstruktéři, lidé z oddělení bezpečnosti práce, ale také lidé 

zabývající se správnou výrobní praxi). Tyto poznatky aktualizovat a pracovat s nimi. Toto byl 

také jeden z cílů, který měl zhodnotit vykonávané činnosti, které umožní provozování 

se zvýšeným pracovním komfortem, vedoucí k efektivitě a produktivitě práce. 

Vzhledem k tomu, že se gloveboxy ve farmaceutickém průmyslu stále více nakupují 

a zaměstnanci s nimi pracují po větší část pracovní doby, je vhodné se touto problematikou 

zabývat i do budoucna a případně realizovat i hygienická měření lokální svalové zátěže, 

pomocí kterého se prokáže, jak je práce s gloveboxy náročná. 
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