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Anotace 

Předkládaná práce se zabývá projektováním ergonomických úprav pro handicapované 

jedince s těžkým tělesným postižením na invalidním vozíku a skupinu pracovníků s tělesným 

handicapem v chráněných dílnách v Hrabyni. Celá práce je složena ze dvou částí, teoretické 

a praktické, s cílem využít získaných poznatků pro zlepšení pracovních podmínek na těchto 

sledovaných pracovištích.  

Teoretická část disertační práce seznamuje s problematikou zdravotně postižených a jejich 

možnostmi zaměstnávání po úraze. Základ tvoří ergonomie pro zdravou populaci, která je 

východiskem stanovení úprav pro handicapované. Následující kapitoly jsou zaměřeny na člověka 

jako bytost bio, psycho, sociální, dále na ergonomii pro handicapované a jejich potřeby. Uvedené 

znalosti jsou dále použity pro praktickou část. 

Praktická část disertační práce je zaměřena na analýzu a hodnocení získaných poznatků. Pro 

studium současného stavu pracovního prostředí byla zvolena metoda pozorování, sledování 

pracovní činnosti, pracovního postupu a pracovních pohybů. Další data byla získána měřením z testů 

pro jemnou motoriku a precizní úchop. 

 Samostatné kapitoly praktické části jsou věnovány  projektu dvou pracovišť, s důrazem na 

ergonomická opatření, která zajistí zlepšení pracovního komfortu handicapovaných a následně 

zefektivní pracovní výkon. První pracoviště, dílna pro práci na počítači řeší celkovou úpravu 

pracovního prostoru, úpravu stolů, otevírání dveří a uložení materiálu. Nově je v projektu místnost 

pro odpočinek – denní místnost a hygienické zařízení. Dále byly na základě pozorování  a testů 

stanoveny individuální úpravy pro dva vozíčkáře s ohledem na jejich specifické potřeby vzniklé 

v důsledku handicapu. 

 Druhé pracoviště je projektováno jako zcela nové.  Jeho cílem bylo vytvoření bezpečného 

a komfortního prostředí pro skupinu pracovníků s tělesným postižením v chráněné dílně centra 

Svaté Kláry v Hrabyni. Výzkum se soustředil na skupinovou práci – montáž dětských hraček. Projekt 

řeší návrh nového prostředí, včetně uspořádání jednotlivých pracovních úseků, montáže, expedice, 

skladovacích prostor, hygienického zařízení i denní místnosti. Návrh ergonomického pracovního 

prostředí včetně židlí, pracovních stolů a nářadí a dopravního pásu. Projektování prostředků pro 

převoz materiálu, mobilní kontejnery na kolečkách a zásobníky na komponenty. V poslední části 

práce jsou uvedeny výsledky testů, přínos pro praktické využití a vědecký přínos. Na základě analýzy 

pracovního postupu montáže hračky BAGR TRUXX byl vytvořen efektivní pracovní postup. Vycházeli 



 
 

 
 

jsme z metody MTM a respektovali pohybová omezení pracovníků. Pracoviště číslo 2 je doplněno o 

model 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Annotation 

The thesis deals with designing of ergonomic adaptations for the handicapped with severe physical 

disabilities in wheelchairs and for a group of physically disabled workers in the sheltered workshops 

in Hrabyně. The dissertation is composed of theoretical and practical parts, the aim being to use 

obtained knowledge in order to improve working conditions on the workplaces. 

The theoretical part addresses the disabled and their employment after an injury. Improvements 

for the disabled are based on ergonomics for healthy people. Following chapters focus on the 

human beings and their bio, psycho and social parts as well as on ergonomics for the disabled and 

their needs. That knowledge is used then for the practical part. 

The practical part focused on the analysis and evaluation of the results. The observational methods 

have been used to study the current state of the working environment (observation of the working 

activity, procedures and motions). More data have been obtained from the soft motoric and precise 

grip measurements. 

The chapters in the practical part focus also on the ergonomic improvements of the working 

comfort and efficiency at the two workplaces for the disabled. The first workplace is the PC station. 

Attention is paid to the general layout of the working space, position of the tables, opening of door 

and storing of materials. There are two new rooms in the project: the room for daily activities and 

a bathroom. Based on the tests and observation we recommended certain individual improvements 

for the two wheelchair users. 

The second workplace will be completely new – we created a safe and comfortable working 

environment for the group of disabled workers at the Svatá Klára Sheltered Workshop in Hrabyně. 

The research focused on a toy assembly group work. The project designed several changes in the 

working environment – a layout of the workplaces, assembly, logistics, storage, bathroom, a room 

for daily activities, the resulting being an ergonomic working environment including the chairs, 

tables, a conveyor belt and the tools. A new way of material transport is planned – the wheeled 

mobile containers and trays for components. The test results as well as the scientific and practical 

contributions are stated in the last part of the thesis. Having analysed the assembly procedure of 

the digger TRUXX toy, an efficient working procedure has been created. We used the MTM method 

and respected a limited motion of the workers. A 3D model is available for the workplace No.2
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SEZNAM ZKRATEK 

CO2 - oxid uhličitý 

CNS  - centrální nervová soustava 

ČTP - člověk – technika- prostředí 

DK  - dolní končetina 

DKK  - dolní končetiny 

ESCIF - European Spinal Cord Injury Federation 

EU  - Evropská unie 

FCE - evaulace funkční výkonnosti 

HK  - horní končetina 

CHD  - chráněná dílna 

JM  - jemná motorika 

MTM  Methods Time Measurements 

O2 - kyslík 

N - newton 

OZP  - osoba zdravotně postižená 

RS  - roztroušená skleróza 

SF  - srdeční frekvence 

UP  - úřad práce 

ZPS  - změněná pracovní schopnost 
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1 ÚVOD 

 

„In omni adversitate fortunae, infelicissimum genus est infortunii fuisse felicem.“ 

(Boethius) 

„Při každé ráně osudu je nejhorším neštěstím vědomí, že člověk byl dříve šťasten.“ 

 

„Listina základních práv a svobod zaručuje osobám se zdravotním postižením právo na zvláštní 

pracovní podmínky, právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci, právo na zvláštní ochranu 

v pracovních vztazích a právo na pomoc při přípravě k povolání, jakož i právo na spravedlivou 

odměnu za práci a právo na uspokojivé pracovní podmínky“ (Listina základních práv a svobod). 

 

V České republice žije 1 077 673 osob s nejrůznějším zdravotním postižením. Ke dni 

28. 2. 2015 bylo na Úřadech práce v Moravskoslezském kraji evidováno 8 896 OZP, přičemž 

v Ostravě byl jejich počet vyčíslen na 2 422. (Zdroj ÚP). Každoročně přibývá dvě stě lidí, kteří 

zůstanou těžce zdravotně postižení v důsledku úrazu. Velká část z nich nemá problém zapojit se do 

běžného života a většinou jsou schopni pracovat. Bohužel však více než polovina z těch, kteří 

pracovat chtějí a mohou, není do pracovního procesu vůbec zapojena. Často se setkáváme 

s objektivním zdůvodněním, že na určité druhy práce nemají zdravotně postižení požadované 

fyzické, nebo psychické předpoklady. Mimo tuto skutečnost se však zaměstnavatelé jejich 

zaměstnávání brání i z mnoha dalších důvodů. Jedním z nich je, že nejsou schopni plnohodnotně 

vyhovět potřebám zdravotně postižených s ohledem na požadavky pracovního prostředí, 

pracovního místa a režimu požadovaných pracovních činností. Zaměstnavatelé nemají dostatek 

informací o tom, jaké konkrétní změny by bylo nutno realizovat pro úpravu prostředí pro 

handicapované. Obvykle se domnívají, že se jedná pouze o odstranění finančně nákladných bariér. 

Individuální potřeby vyplývající z daného handicapu, jsou zpravidla kompenzovány v základní 

rovině, detailní rozbory chybí. OZP při nástupu do zaměstnání prochází pouze zdravotním 

vyšetřením u praktického lékaře, který zaměstnání doporučí, nebo se zmíní o jeho omezení. Testy 

pracovních schopností chybí, dílny a pracoviště CHD jsou vybaveny nevhodným nábytkem, židle ani 

stoly nevyhovují ergonomickým požadavkům. Pracovní prostředí často, ne zcela odpovídá normám. 

Postupy výroby nejsou přizpůsobeny daným handicapům a tím často dochází k psychickému 

a fyzickému přetěžování. Vhodně volený pracovní postup, kompenzační pomůcka a úprava 

pracovního prostředí zvyšují nejen pracovní výkon, ale také pracovní komfort a bezpečnost. 

Disertační práce řeší ve dvou projektech úpravu prostředí a doporučuje pracovní postup, který 
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nejlépe vyhovuje OZP. Projektuje na žádost ředitele Charity Hrabyně zcela nové pracoviště, včetně 

analýzy pracovního postupu montáže plastového výrobku. Dále řeší individuální potřeby dvou 

zaměstnanců na invalidním vozíku. Vychází z vyhlášky 398/2009Sb. o obecných technických 

požadavcích pro bezbariérové užívání staveb, ergotestů a testů pro HK.  

 

1.1 Cíle práce 

 

Hlavním cílem práce je analýza a projekt dvou pracovišť chráněných dílen, který odpovídá 

ergonomickým požadavkům a potřebám handicapovaných. Zlepšuje jejich pracovní prostředí, 

pracovní podmínky i komfort a zvyšuje pracovní výkon. 

Dílčí cíle 

 Studium a klasifikace současného stavu pracovního prostředí CHD Hrabyně. 

 Doporučení individuálních změn pro práci člověka na invalidním vozíku. 

 Analýza pracovního postupu montáže.  

 Aplikace testů JM a testu precizního úchopu.  

 Vytvoření nového pracoviště na žádost ředitele Charity Hrabyně včetně pohybové studie 

montáže (kompletace) plastových hraček. 

 Vyhodnocení dosažených výsledků a návrh opatření pro zlepšení (nové pracoviště) 3D. 
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2 ČLOVĚK JAKO BYTOST BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ 

 

        Člověk sám představuje biologický systém, usilující o dosažení rovnovážného stavu mezi 

vnitřním a vnějším prostředím. V ergonomickém systému Č-T-P (člověk, technika, prostředí) 

hovoříme o dynamickém, otevřeném systému, ve kterém je člověk rozhodující a limitující složkou. 

Systémový přístup umožňuje kvalitativně nový pohled na analýzu nejslabších článků systému 

a podmínek výkonnosti člověka. Také efektivnost technických a organizačních opatření má být ve 

shodě s vývojovými tendencemi moderní vědy. Umožňuje přejít od řešení dílčích vazeb k hledání 

optimálního rozdělení funkcí mezi technickou a lidskou složkou, stejně jako optimální uplatnění 

lidské činnosti už v prvních fázích navrhování systému.  

 

 

Obrázek č. 1 Systém člověk - technika – prostředí 

Převzato z Chundela 2001, s13 

 

Lidský organismus se řídí biologickými zákony, zároveň je člověk členem společnosti. 

Veškerá lidská činnost má jak biologické, tak sociální aspekty. Lidská činnost je vždy složitý proces, 

v němž se účastní celý člověk, ne pouze některá jeho část, nebo dílčí funkce. Například pohyby rukou 

mechanika, nebo houslisty. Sluchové vnímání chodu stroje, nebo houslí ještě nejsou ucelené 

činnosti, jsou to části činností označovaných jako práce mechanika a hra na hudební nástroj. Lidská 

činnost zpravidla zahrnuje různé vnější pohyby a také vnitřní, psychické procesy. Teprve určité 

uspořádání těchto částí vede k dosažení cíle celistvé činnosti (seřízení stroje, zahrání skladby atd.) 
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V lidské činnosti probíhá určité vzájemné působení člověka a prostředí. Vzájemná interakce 

člověka s prostředím a to interakce adekvátní, vedoucí k dosažení cíle činností, k dobrým výsledkům 

činností – nezbytně předpokládá účast určitých psychických, náležitě rozvinutých jevů. 

Psychologický rozbor kterékoli lidské činnosti vychází z popisu průběhu příslušné činnosti a z jejího 

rozčlenění na části. V lidských činnostech můžeme rozlišit tři základní fáze: 

1. Příprava.  

2. Vlastní vykonávání činnosti. 

3. Zakončení. 

Každá z těchto fází zahrnuje ještě menší složky, a to jak vnější pohyby, tak vnitřní psychické 

procesy. Psychické procesy jsou části lidských činností a zajišťují adekvátnost těchto činností cílům 

a podmínkám. Psychické procesy tedy zajišťují adekvátnost vzájemného působení člověka 

a prostředí.  

 

2.1 Člověk a jeho schopnosti 

 

Schopnost - psychická vlastnost, jež umožňuje člověku naučit se některým činnostem 

a dobře je vykonávat.   

Výkonnost a výkon jsou důležitými aspekty lidského života, člověk je vykazuje při plnění 

mnoha různých úkolů. V kvalitě i kvantitě výkonů se lidé podstatně liší, protože výkon je 

determinován mnoha činiteli. Patří mezi ně i vnitřní dispozice pro mentální a motorické resp. 

psychomotorické výkony, které lze souhrnně označit za výkonnost. Sám výkon, tj. dosažení určité 

úrovně splnění daného úkolu, je však determinován i vnějšími okolnostmi a dalšími činiteli. B.Cattell 

(1971) podává následující přehled determinant výkonu. 

 

 

 

Obrázek č. 2 Determinanty výkonu 

Převzato zNakonečný 1995, s. 94 
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K těmto determinantám je nutno přičíst výše zmíněné vnější okolnosti: pracovní výkon 

může být ovlivněn horkem, atmosférickým tlakem, hlukem, nedostatečným osvětlením pracoviště 

apod., jakož i sociálními vztahy na pracovišti, stylem řízení práce, vedoucími pracovníky atd. 

Psychologické dispozice k výkonu se nazývají schopnosti: R.Meeili (1987) je definuje jako „úhrn 

psychických podmínek, které jsou nutné k provedení nějaké činnosti.“ V tomto pojetí, na rozdíl od 

výše uvedeného pojetí Cattellova, se rozlišují jen psychické (subjektivní) a nepsychické (objektivní) 

podmínky. To je velmi důležité zásadní rozlišení, neboť při zhruba stejných schopnostech různých 

osob může být jejich výkon ovlivněn jak jejich motivací k danému výkonu či úkolu, tak i vnějšími 

podmínkami jejich činnosti, a to je vhodné rozlišovat. Schopnosti jsou obvykle chápány jako 

naučené, získané dispozice na rozdíl od nadání, které je chápáno jako vrozené předpoklady 

k výkonu. Schopnosti jsou pak chápány jako zkušenosti, např. školením, výcvikem, rozvinuté 

nadání. Činnosti můžeme charakterizovat jako: záměrně, účelné a organizované lidské aktivity. Jako 

příklad lze uvést práci kuchaře či tesaře, ale patří tady i jiné druhy profesních činností, jako je např. 

práce jemného mechanika, nebo účetního či prodavače. Patří sem i zájmové a rekreační činnosti, 

umělecké činnosti, sport i hra na hudební nástroj. Činností je mnoho, předpokladem dobrého 

výkonu v dané kategorii činností je určitý komplex schopností. Současně lze předpokládat, že táž 

schopnost se podílí na výkonu v různých oborech činností: např. schopnost provádět jemné 

motorické úkony se uplatňuje jak v práci telegrafisty, tak i hodináře. Strukturu činnosti tvoří 

komplexy na sebe navazujících úkonů a lze předpokládat, že schopnosti jsou dispozice k provádění 

takových úkonů. Zásadně lze rozlišovat tři druhy úkonů: 

 Percepční úkony. 

 Intelektové úkony. 

 Motorické úkony.  

 
V určitých druzích činností mohou dominovat určité druhy úkonů: např. v činnosti 

vědeckého pracovníka v oboru sociologie dominují nepochybně úkony intelektové, v činnosti 

řemeslníka – hrnčíře, úkony motorické. Příkladem úzkého propojení percepčních, motorických 

a mentálních schopností v jediný, funkční komplex je výkon chirurga. Úkolem psychologie 

schopností je identifikovat elementy psychomotorických úkonů, tj. dále nerozložitelné 

psychomotorické dispozice. Schopnosti pak můžeme chápat buď jako určité komplexy těchto 

dispozic, nebo jako dispozice – elementy. Prakticky se rozlišují v mentální oblasti vědomosti 

a způsobilost jejich praktického použití, dovednosti, v oblasti motorické zručnosti (dispozice 

k manuálním úkonům) obratnosti (dispozice k pohybům celého těla, jako to např. vyžadují různé 

druhy tance nebo akrobacie). Praktický smysl má také třídění na obecné a zvláštní schopnosti: první 
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se uplatňují ve více druzích činností, druhé jen v činnostech určitého druhu. Zvláštním případem 

jsou percepční schopnosti, které se týkají funkční způsobilosti jednotlivých smyslových orgánů. 

Hovoříme o senzomotorické koordinaci, což je sladění smyslových dojmů a pohybů v přesný a rychlý 

úkon. Dobrá senzomotorická koordinace je potřebná pro výkon činností na obou pracovištích, která 

jsou předmětem této disertační práce, zejména pak na pracovišti 2, při montáži hraček. 

J. P. Guliford již v roce 1959 rozlišil následující druhy schopností určených faktorovou 

analýzou a označil je jako dimenze:  

Dimenze vnímání – zde zařadil faktory vizuálního vnímání barev, faktory zvukové senzibility, faktory 

sluchové, rozlišovací způsobilosti, kinestetický faktor, faktory statického smyslu pro rovnováhu, 

faktor pozornosti, faktor oceňování velikosti (míry), faktor senzitivity vůči vizuálnímu pohybu. 

V podstatě jde o „primární schopnosti“ v oblasti vnímání, které se týkají různých smyslových 

modalit.  

Dimenze psychomotoriky – (faktory - síly, zrychlení, motorické rychlosti, statické přesnosti, 

koordinace pohybů a flexibility). Tyto schopnosti souvisí s anatomickými předpoklady 

a fyziologickými vlastnostmi motoriky, které mají vztah k činnosti nervové soustavy a svalů. 

Dimenze inteligence – faktory paměti, kognitivní faktory (myšlení). V podstatě se jedná o faktory 

inteligence, komplexní schopnosti (Nakonečný, 1995). 

     

2.2 Fyzické parametry člověka  

   

Kostra - (233 kostí, včetně 34 obratlů a 12 párů žeber), tvoří podpůrnou a pohybovou soustavu 

člověka. Je spojená v kloubech vazy a chrupavkami, na které se upínají pomocí šlach jednotlivé svaly 

(asi 600 svalů). Stah (kontrakce) svalů je aktivován nervovým vzruchem (impulsem), vycházejícím 

z mozku přes centrální nervovou soustavu (CNS). 

Energie, získaná z potravy a O2 je krevním oběhem roznášená do všech orgánů v těle a tedy i do 

svalů. Zdrojem energie jsou cukry (ve formě škrobu glykogenu), tuky (ochranné a rezervní látky) 

a bílkoviny (stavební látky pro tvorbu buněk). Uvolněná chemická energie se využije na zásobení 

svalů (práci) a část se mění v teplo. Krevní oběh, který dopravuje do tkání kyslík (O2), vázaný v plicích 

na krevní barvivo červených krvinek (hemoglobin), přečerpá organismem cca 5l krve min-1, 

tj. prakticky celé množství krve v těle. Dýchací soustava zabezpečuje přísun kyslíku (O2) do krevního 

řečiště a vylučování oxidu uhličitého (CO2). Obsah kyslíku v atmosférickém vzduchu je cca 21 %, 

z čehož při vdechu se asi 4 – 6 % naváže na hemoglobin. Frekvence dýchání v klidu je 15 – 16 vdechů 

min-1 o kapacitě cca. 0,5 l, tj. cca 7 – 8 l vzduchu min-1. 



Disertační práce 

 
 

14 
 

 Tělesné rozměry 

Znalost tělesných rozměrů populace je základním předpokladem pro navrhování technických 

prostředků, dílenského nábytku, pracovních ochranných pracovních prostředků i prostorového 

řešení, respektujeme (výšky manipulačních rovin, dosahových oblastí, umístění zrakových 

sdělovačů, ovládačů), vlastnosti sedadel, ovládačů, prostoru pro dolní končetiny při sedu, rozměry 

kabin atd. (Gibertová, Matoušek 2012). 

Tělesné znaky populačních skupin vykazují určité rozdíly. Asijská i americká populace má ve 

srovnání se středoevropskou populací odlišné antropometrické znaky. Pro  ergonomii proto platí 

zásada, přihlížet k daným parametrům uživatelské populace. Jako příklad mohu uvézt soustavu 

norem týkajících se prostorového uspořádání místa s obrazovkovým terminálem, která neobsahuje 

tabulku obecně platných rozměrů, ale určení znaků specifických pro příslušnou uživatelskou 

populaci. 

Také při stavebním řešení pracovišť se musíme řídit antropometrickými znaky, máme na 

mysli šířky a výšky dveří, šířky chodeb, rozmístění sedadel, stolů a nábytku apod., dbáme na 

přístupnost a přehlednost. Dále je to bezpečnost práce, kde mají tělesné rozměry svůj význam při 

stanovení velikosti rizikových míst u strojů, např. tvářecích a řezacích (bezpečný dosah). Dále to jsou 

tzv. přístupové prostředky, jako jsou výšky pracovních plošin, rozměry žebříků, přístupy na pojízdné 

stroje (stupně, madla, zábradlí a podobná zařízení). 

V tabulce číslo 1 jsou uvedeny tělesné rozměry středoevropské populace, (údaje jsou 

převzaty z Mezinárodního antropometrického atlasu), určité znaky jsou doplněny o percentily. 

V případě pátého percentilu to znamená, že hodnota platí pro pět procent populace. Percentil 95 

udává, že pouze 5 jedinců ze 100 má rozměr větší. Na posuzovaném ergonomickém kritériu závisí, 

který percentil bude použit. Jako příklad můžeme uvézt výšku sedadla, která nejde vertikálně 

seřídit, ta by měla odpovídat průměru, tedy 50. Oproti tomu výška kabiny na traktoru, 95. 

percentilu. Důvodem je, aby vyšší pracovník seděl v optimální poloze. Pro dosah ruky v manipulační 

rovině se doporučuje 5. percentil, proto, aby pracovníci drobnější konstituce dosáhli co nejlépe na 

používané předměty (Gibertová, Matoušek 2012). 

 

 

 

 

Tabulka č. 1 Antropometrické údaje z evropských šetření (ČSN EN 547 – 3) 
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Označení Popis Hodnota (mm) 

h1 Tělesná výška P95 1 881 

h1 Tělesná výška P99 1 944 

h8 Výška kotníku 96 

a1 Šířka loket – loket P95 545 

a1 Šířka loket – loket P99 576 

a3 Šířka ruky s palcem P95 120 

a4 Šířka ruky u metakarpů P95 97 

a5 Šířka ukazováčku (proximální) P95 23 

a5 Šířka nohy P95 113 

b1 Hloubka těla P95 342 

b2 Dosah úchopu (dosah dopředu) P5 615 

b2 Dosah úchopu (dosah dopředu) P95 820 

b2 Dosah úchopu (dosah dopředu) P99 845 

b3 Tloušťka ruky v dlani P95 30 

b4 Tloušťka ruky u palce P95 35 

c1 Délka stehna P95 687 

c1 Délka stehna P99 725 

c2 Délka nohy P5 211 

c2 Délka nohy P95 285 

c2 Délka nohy P99 295 

c3 Délka hlavy od špičky nosu P95 240 

d1 Průměr nadloktí P95 121 

d2 Průměr předloktí P95 120 

d3 Průměr pěsti P95 120 
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t1 Funkční délka paže P5 340 

t2 Dosah předloktí P5 170 

t3 Dosah paže při upažení P5 495 

t4 Délka ruky P5 152 

t5 Délka ruky při kořeni palce P5 88 

t6 Délka ukazováčku P5 59 

                                     Převzato z Gibertová, Matoušek 2012, s. 31 

 

Svalová síla a tělesná práce 

      Síla člověka (funkce svalů) závisí především na druhu a velikosti svalu, který je zapojený do práce. 

Maximální svalová síla je asi 80 – 120 N na cm2 svalového průřezu. Důležité je hledisko času, tzn. 

jaká síla a jak dlouho může být vynakládána, aby nedošlo k přetížení a k únavě. Maximální síla žen 

představuje asi 60 – 70 procent síly mužů.  

Ve věku 20 – 30 let jsou svaly nejvýkonnější, potom jejich síla postupně klesá asi na dvě 

třetiny maxima. Snížením tělesné zdatnosti však nejsou stejně postiženy všechny svalové skupiny.   

Minutové oběhové množství krve je ukazatelem intenzity fyzické zátěže. Horní limity se 

objevují v rozmezí 25 – 30 l krve, které srdce vypudí za minutu do oběhu při práci (v klidu je to 3,4 

– 4,5 litrů). V praxi se k měření intenzity svalové práce používá jako ukazatele počet tepů, který je 

úměrný minutové spotřebě kyslíku. Vztah mezi spotřebou kyslíku v mililitrech za minutu při tělesné 

práci, energetickým výdejem v kilojoulech za minutu, respiraci, srdeční frekvenci (SF) pro lehkou až 

velmi těžkou práci je uveden v následující tabulce. Uvedené hodnoty platí pro muže při krátkodobě 

vykonávané práci během pracovních operací, nikoliv celo směnové průměry. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 Změny fyziologických ukazatelů podle namáhavosti práce 
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Tělesná 
namáhavost práce 

Spotřeba 
kyslíku 
(ml/min) 

Energetický 
výdej (kJ/min) 

Ventilace (l/min) Srdeční 
rekvence (počet 
tepů /min) 

Klid 250 5,0 8 70 

Lehká práce 750 14,6 20 100 

Středně těžká práce 1 500 31,4 35 120 

Těžká práce 2 000 41,8 50 140 

Velmi těžká práce 3 000 62,8 80 160 

                   Převzato z Gibertová, Matoušek 2012, s. 32 

 Z hlediska fyziologie práce rozlišujeme: 

Práce dynamická - dochází ke změně délky svalu při zachování napětí (tzv. izotonické 

kontrakce). Uplatňuje se při lokomoci a při změně pohybu těla (otáčení atd.). 

Práce statická, při které zůstává zachována délka svalu, ale zvyšuje se jeho napětí (izometrická 

kontrakce). Při statické práci je sval trvale ve zvýšeném napětí, kterým přemáhá odpor zevní síly. 

Uplatňuje se zejména při udržování polohy (funkce posturální) zapojením antigravitačních svalů. 

Příkladem statické práce je držení břemene, nebo samotných paží v určité poloze (předpažení, 

tlačení atd.). 

Náročnost fyzické zátěže se nejčastěji hodnotí pomoci energetického výdeje, který však nemusí 

být adekvátní metodou pro určení zátěže hybného systému, resp. páteře. Vliv těžké fyzické práce 

byl nejčastěji sledován v souvislosti s degenerativními změnami v oblasti bederní páteře. Vědecky 

bylo jednoznačně prokázáno, že fyzická práce urychluje degenerativní změny v oblasti bederní 

páteře. Rizikovými profesemi z  tohoto hlediska jsou: horníci, stavební dělníci, dřevorubci, ošetřující 

personál ve zdravotnictví, kováři atd.  

K zajímavým výsledkům jsme dospěli na základě pozorování patologického předklonu 

u všeobecných sester na interním oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě na jaře roku 2015. 

Sledovali jsme vybrané všeobecné setry po dobu jednoho týdne ve všech směnách. Bylo zjištěno, 

že všeobecné sestry na interním oddělení, za 12 ti hodinovou směnu se předkloní 600 -703 x, což je 

v horní hranici až 61x za hodinu, tedy 1x za minutu. Vliv na frekvenci předklonu má charakter práce 

na oddělení, den v týdnu i typ směny. V každém případě se tato zátěž, která je ovlivněna nejen 

pracovní náplní, ale také nevhodným nábytkem (postele, vybavení pokojů, sesteren, židle, stoly), 
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podílí na vzniku bolesti páteře a DK všeobecných sester. Výsledky měření byly poskytnuty vedení 

nemocnice a budou prezentovány v časopise Sestra. 

 

Polohová a pohybová (posturální) zátěž   

V rámci těžké svalové práce se uplatňuje i zátěž posturální, rozlišení obou typů je někdy 

problematické. Můžeme sem zařadit činnosti spojené s dlouhodobým či opakovaným předklonem, 

otáčením, úklony atd. Avšak celková zátěž se na bederní páteř zvyšuje při současném působení více 

faktorů. V zásadě je možné do tohoto typu zařadit i dlouhodobý sed. 

 

2.3 Smyslové schopnosti člověka (počitky a vjemy) 

 

Senzorické procesy (čití) patří spolu s vnímáním, učením, pamětí, imaginací a myšlením mezi 

kognitivní procesy. Má-li jedinec přežít, musí být schopen registrovat podněty z vnějšího prostředí. 

K tomu slouží lidské smysly, které reagují především na změny simulace. Senzorické orgány 

shromažďují materiál k dalšímu poznávání a cítění. Jsou mostem mezi vnějším světem a lidskou 

psychikou. Zakladatel psychologie Wilhelm Wund (1832 – 1920) popisoval počitky jako dále 

nedělitelné jednotky zkušenosti, které charakterizuje určitá kvalita a intenzita. 

Na psychologické a biologické úrovni analýzy odlišujeme čití a vnímání. Na psychologické rovině 

počitky představují zážitky vyvolané jednoduchými podněty (např. blikající modré světlo), zatímco 

vjemy jsou představovány integrací a smysluplnou interpretací počitků (např. „Jede požární auto“).  

Na biologické úrovni jsou procesy čití spojeny se smyslovými orgány a nervovými drahami, které 

vycházejí ze smyslových orgánů a podílejí se na úvodních fázích získávání informací o podnětu 

(Atkinson, 2003 s. 111).  

Smyslové orgány se zpravidla dělí na extrareceptory, které přinášejí informace z vnějšího 

prostředí a intrareceptory, jež zaznamenávají různé tělesné změny. K extrareceptorům patří zrak, 

sluch, čich, chuť a kožní smysly. 

 Čití – probíhá ve smyslových orgánech neboli analyzátorech, které se skládají z receptorů, 

dostředivého – aferentního nervu a příslušné senzorické oblasti v mozku. Základní vlastností 

receptorů je jejich citlivost (senzitivita) vůči změnám vnějšího či vnitřního prostředí. 

 Zrak (vizuální smysl) – je spolu se sluchem nejdůležitějším lidským smyslem. Zrakovým 

podnětem je zvláštní forma energie, tzv. elektromagnetické vlnění, na které sítnice oka citlivě 

reaguje. Adaptace na světlo je snížení senzitivity zrakových receptorů při změně osvětlení. 
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Adaptace na tmu je naproti tomu výsledkem postupného zvyšování senzitivity zraku při snížení 

osvětlení. Zrakový analyzátor: 

o zrakový receptor, 

o dostředivý nerv, 

o zrakové centrum v mozkové kůře. 

 Sluch (auditivní smysl) – Vnímání zvuků slouží jako ochrana před hrozícím nebezpečím. 

Důmyslný lidský sluchový orgán transformuje fyzikální podněty do podoby nervových impulsů, 

které mysl interpretuje jako zvukové vjemy. Sluchovým podnětem je vlnění vzduchu vyvolané 

chvěním předmětů. Zvukové vlny, které vnímáme jako tóny, hřmoty a šumy. U tónů rozlišujeme 

sílu, výšku, barvu. Slyšitelnost zvuku je v rozmezí od 16 do 20 000 Hz. 

 Chuť (gustace) – chuťové vjemy vznikají na základě stimulace receptorů v chuťových pohárcích 

uložených v papilách jazyka a v epitelu dutiny ústní a hltanové.  

 Čich (olfakce) – z evolučního hlediska patří čich mezi nejstarší smyslové orgány. Čichovým 

podnětem jsou molekuly chemických látek rozptýlené ve vzduchu. 

 Kožní smysly – kůže je nejrozsáhlejší lidský smyslový orgán, který zprostředkovává velké 

množství senzorických informací, především dotek, tlak teplo a bolest. 

 Teplota – receptory pro vnímání teploty jsou dvojího druhu, pro nízké tzv. Krausova tělíska, 

kterých je (6 – 23)/cm2, a pro vyšší teploty tzv. Ruffiniho tělíska, výskyt 1/cm2, která jsou v kůži 

uložena hlouběji. 

 Proprioreceptory – proprioreceptory registrují pohyby, polohu rovnováhu lidského těla. 

Fungování těchto smyslových orgánů nám pomáhají stát na nohou, chodit, běhat a orientovat 

se v prostoru. 

 Kinestetický (pohybový smysl) – kinestetické smysly člověku umožňují registrovat směr, 

velikost a rychlost tělových pohybů, polohu těla v prostoru a také napětí svalstva. Receptorové 

buňky se nacházejí ve svalech, šlachách, vazivové tkáni a kůži.  Reagují převážně na změny tlaku. 

Polohu a rovnováhu lidského těla zaznamenává vestibulární aparát.  

 Reflexy – reflexem rozumíme reakci ovládačů na podráždění receptorů (čidel). Je to 

automatická odpověď organismu na podněty, která se uskutečňuje pomocí nervové soustavy. 

Rozlišujeme reflexy: 

o Podmíněné - vytvořené opakováním získané činnosti, jsou krátkodobé a bez 

opakování vyhasínají.   

o Nepodmíněné - vrozené, jsou trvalé a pevné. 
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2.4 Mentální schopnosti člověka – vlastnosti, schopnosti, dovednosti 

 

Vlastnosti člověka - temperament je soubor vlastností osobnosti, které charakterizují 

způsob reagování na vnější podmínky a událostí života a způsob jejich prožívání. Temperament je 

vrozená psychická vlastnost, nejznámější typologii vypracovali C. G. Jung a H. J. Eysenck, dle této 

hypotézy rozlišujeme 2 kritéria:  

1. Zaměřenost 

 Extravert. 

 Introvert. 

2. Neuroticismus 

 Stabilní. 

 Labilní. 

Extravert charakterizuje osobnost orientovanou navenek, která se zajímá o praktické úkoly, je 

houževnatá a realistická. Stále je v pohybu, má mnoho přátel, je družná, často riskuje, je optimista, 

má ráda změnu. Nekontroluje příliš svoje city a není na ni vždy spolehnutí. 

Introvert je orientován na sebe. Zabývá se zejména vnitřním životem a představami. Je citlivý, 

opatrný, nedůvěřuje okamžitým impulsům. Je spolehlivý, spíše pesimista. 

Neuroticismus (vlastnost pocházející z neurózy)je charakteristický neklidem, úzkostí, 

méněcenností, poruchami spánku, projevem je labilita, opakem - stabilita. 

Vůle - Pro každou činnost, pro dosažení určitého cíle, je nutno vynaložit vůli. Volní jednání má čtyři 

základní etapy: 

1. Vznik pohnutky a situace volby, 

2. rozhodování, 

3. rozhodnutí, 

4. provedení. 

Schopnosti člověka – Základem schopností člověka jsou vlohy tzv. dispozice. Schopnosti:  

 Vjemové, 

 psychomotorické, 

 intelektové. 
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Kreativita – se dá charakterizovat jako, tvořivost. Patří k nejdůležitějším a nejcennějším lidským 

schopnostem. Je definována jako schopnost poznávat předmět a situace v nových vztazích 

a originálním způsobem se odchylovat od navyklých schémat myšlení. 

Speciální schopnosti: 

Verbální schopnosti umožňují člověku vyjadřovat a chápat složité vztahy vyjádřené slovy. 

 Prostorová představivost pomáhá orientaci, vizualizaci a kinestetické představivosti. 

 Numerická schopnost, rychlé a přesné zacházení s čísly. 

 Percepční pohotovost – vnímavost, vyjadřuje rychlý postřeh pro zrakově vnímané 

detaily. 

 Umělecká schopnost mí široký rozsah od literatury přes hudební a výtvarné oblasti.  

Spolehlivost člověka  

Člověk spolu se strojem a prostředím vytváří ucelený ergonomický systém. Člověk je 

tvůrcem tohoto systému, ale zároveň limitujícím článkem. Spolehlivost člověka (v oblasti plnění 

požadované pracovní funkce – úkolu), je dána jeho fyziologickými a psychologickými možnostmi. 

Pracovní schopnost je stav člověka, ve kterém je schopen v daný časový okamžik zvládnout všechny 

požadavky, jež vyplývají ze vztahu k základním funkcím a jsou nutné pro dosažení cíle úkolu. 

Selhání člověka je úplná nebo částečná ztráta pracovní schopnosti. 

Lidské chyby (selhání člověka), mohou vzniknout z těchto příčin:  

 Senzorických – nedokonalost zraku, sluchu atp. (problém s příjmem informací). 

 Mentálních – paměťˇ, rozhodování (problém se zpracováním informací). 

 Vliv na spolehlivost člověka mají také morální a volní vlastnosti a také vzdělání. 

Spolehlivost člověka kolísá. Může být také ovlivněná stresem. 

Příčinou stresu (nepřiměřené zátěže) je stresor, který je ovlivněn osobnostními rysy, fyzikálními či 

sociálními podmínkami na daném pracovišti. Každý člověk reaguje na stres jiným způsobem 

chování, (jde o individuální schopnost), hovoříme o zátěžové toleranci – adaptaci na stresory. 
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3 HANDICAP 

 

Tělesné postižení je spojeno s mnoha omezeními, která mohou představovat dlouhodobý 

stres. Důsledky tělesného postižení můžeme vymezit takto: 

 Pohybový defekt – funkční handicap. 

 Tělesné deformace – estetický handicap. 

Významným faktorem, který ovlivňuje psychický vývoj postiženého jedince je rozsah 

a závažnost pohybového postižení. Důležitá je míra soběstačnosti a nezávislosti. Pohybové postižení 

bývá spojováno s estetickým handicapem, který představuje především psychosociální zátěž. 

Člověk se často cítí méněcenný, ztrácí smysl života. 

Pohybové postižení může mít různé příčiny, na nichž závisí charakter 

omezení, pravděpodobnost kombinace s dalšími potížemi (Káš, 1997). 

Každé onemocnění lze posuzovat ze tří hledisek: 

1. Somatický aspekt – vymezuje příznaky onemocnění. Tělesné potíže, které jsou pro určitou 

chorobu typické, představují specifický problém a konkrétní omezení. Akutní potíže, ale i představa 

závažnosti prognózy této nemoci vyvolávají určité psychické reakce. 

2. Psychický aspekt – tvoří souhrn emočních prožitků vyvolaných změnami souvisejícími 

s chorobami. 

3. Sociální aspekt – je dán společenským hodnocením nemoci, ze kterého vyplývají postoje 

a chování laické veřejnosti. Postoj k nemocnému závisí na řadě faktorů, zejména na typu choroby, 

jejím rozsahu, na osobnosti nemocného, na jeho věku, ale i na dané společnosti, její vzdělanosti 

a kulturní úrovni. 

3.1 Lidská normalita – handicap 

 

 Normalita může být posuzována podle mnoha kritérií, záleží na okolnostech, které 

hodnocení vyžadují. 
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Statistické pojetí normy  

Normu vymezujeme na základě množství a intenzity projevů, které posuzujeme a chceme 

číselně vyjádřit, změřit. Sledujeme jak často a v jakém rozsahu se zkoumaný projev objevuje, 

následně jsme schopni rozlišit hodnoty průměrné, podprůměrné i extrémní. 

Průměr lze stanovit pouze při hodnocení souboru, který je z hlediska posuzovaného projevu 

variabilní. Za těchto okolností lze užít statistické pojetí normy, které je relativně objektivní a exaktní. 

Je nutné si uvědomit, že hodnocení normality je sociokulturně podmíněné. Očekávání dané 

společnosti a komplex norem, které přijala, jsou rozhodující. Běžné představy o plnění sociálních 

rolí a chování v daných situacích je klasifikováno jako normální. Společnost se vyvíjí a tolerance 

k odchylkám také. „Sociokulturní norma se odráží ve stereotypech postojů k odlišným lidem, běžná 

populace očekává určitý, přijatý model a chování handicapovaných je pro ni nepochopitelné, 

zejména nápadné projevy a odlišnosti “ (Vágnerová, 2008 s. 22). Tělesně postižení bývají společnosti 

přijímáni ambivalentně, jsou skupiny lidí, které zastávají názor, že handicapovaní jsou lidé jako 

ostatní a mají stejná práva a povinnosti. Část společnosti je přesvědčena, že tito lidé by měli žít 

v zařízeních pro handicapované. 

Pro vztah k postiženým je podstatný vývoj společnosti jako celku a to směrem k toleranci 

a schopnosti akceptovat odlišnost. Vztah k postiženým je tedy obecněji výrazem tolerance 

k odlišnosti, respektu individuality, je výrazem vnitřní kvality člověka a celé společnosti. Pouze 

vyspělá a kvalitní společnost dokáže vytvářet příležitosti pro integraci i pracovní uplatnění 

handicapovaných. Tato skutečnost se jeví jako zásadní při zaměstnávání lidí s handicapem. 

 

3.2 Hledání nového smyslu života a socializace postiženého člověka 

 

Člověk se získaným postižením musí najít nový smysl svého života, nový cíl svého 

směřování, s tím souvisí změna jeho životních hodnot i jeho sebepojetí. Choroba, nebo úraz 

s trvalými následky obvykle původní identitu rozbije. 

“Od té doby, kdy byl u mne poprvé diagnostikován nádor, až ke vstupu do života vozíčkáře, 

jsem si stále silněji uvědomoval, že jsem ztratil mnohem víc, než schopnost plně ovládat nohy. Přišel 

jsem také o část svého já. Nešlo jen o to, že se ke mně lidé chovali jinak, ale o to, že jsem se jinak 

cítil já ve vztahu k sobě samému “ (Vágnerová, 2008 s. 181). 
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Život na invalidním vozíku 

„Co je život? Odpověď na tuto tak důležitou otázku nemáme. Ale přece máme vědu o životě 

– biologii “ (Křivohlavý, 1994, s. 41). 

Život na invalidním vozíku začíná tehdy, kdy jsme na invalidní vozík upoutání. Je to 

dlouhodobý adaptační proces, který ne vždy končí správnou adaptací, lépe řečeno aktivní adaptací. 

Je mnoho oblastí, jež ovlivňují život na ortopedickém vozíku. Ne jen postižený se s tímto faktem 

vyrovnává, ale i jeho rodina, partner, přátelé.  

Invalidní vozík  

Invalidní vozík je pro člověka po úrazu míchy jedna z nejzákladnějších kompenzačních 

pomůcek. V momentě, kdy je již vyřčen ortel lékaře, že invalidní vozík se stává nezbytnou 

kompenzační pomůckou pro život člověka po poranění míchy, začíná další část adaptace. Adaptace, 

kdy se člověk seznamuje s věcí, která mu byla ve většině případů v minulosti cizí.  

Diana Pearl Sarah Bates, Jean Cole Spencer, Mary Ellen Young Hopkins Rintala, tito kliničtí 

lékaři využívali poznatku, že proces přizpůsobení na život na invalidním vozíku probíhá po dobu 

několika let. Zdá se, že tento proces má několik složek, zahrnující pragmatickou adaptaci, emociální 

adaptaci a dále potvrzují, že dochází k  reorganizaci života handicapovaného. Z imobilního člověka 

se stává mobilní člověk.  

Pro lepší komfort vozíčkáře je důležité upravit podmínky prostředí, ve kterých žije, 

(bezbariérové nájezdy, výtahy, zvedací plošiny a bezbariérové automobily, které jsou typické nízkou 

podlahou a řada dalších). Postupnou adaptací se člověk adaptuje nejen na vozík, ale také na 

změněné podmínky a hledá nový smysl života, často i nové zaměstnání. 

 

3.3 Význam práce pro handicapovaného člověka 

 

Hledání nového smyslu života a socializace postiženého jedince je velmi náročný a složitý 

proces. Není pouze záležitostí postiženého, ale ovlivňuje život celé rodiny, která sehrává 

nezastupitelnou roli. Svůj význam mají sociální kontakty, přátelé a v neposlední řadě možnost 

zaměstnání, rekvalifikace. 

Zaměstnání má pro člověka žijícího ve středoevropské sociokulturní oblasti značnou 

hodnotu. Profesní role je důležitou součástí identity a faktorem ovlivňujícím sociální hodnocení 
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daného jedince, s ohledem na ni, jej posuzují i ostatní lidé. (Frankl, 1994 s. 114), považuje práci za 

činnost, která potvrzuje jedinečnost individua ve vztahu ke společnosti. 

Zaměstnání – nemoc dříve či později ovlivní výkon povolání. Nemocný nemusí informovat 

zaměstnavatele o svém stavu, ale je dobré, aby promluvil se svými nadřízenými a kolegy 

o projevech, které mohou ovlivňovat jeho výkonnost. Nejčastěji to bývá únava, problémy se 

soustředěním a porucha rovnováhy, která by mohla vést k úrazu. Nemocní lidé potřebují v pracovní 

době více přestávek na relaxaci a ideální je pro ně možnost rozdělit si flexibilně pracovní dobu, 

popřípadě zcela nebo částečně pracovat i z domova, pokud to profese umožňuje. Ovšem ne všichni 

zaměstnavatelé jsou ochotni tolerovat takový režim a dříve či později může dojít k oboustranným 

problémům a neshodám, což může vyústit a ve výpověď jedné či druhé strany. Nemocný pak 

zůstává odkázán na nějakou formu sociální podpory od státu (invalidní důchod), což většinou jeho 

psychice neprospívá, zejména u lidí v produktivním věku. Multicentrická studie realizovaná v České 

republice formou dotazníků MSQoL-54 prokázala, že práce pro pacienty s RS (roztroušená skleróza) 

není nutným zlem, ale příležitostí, které si váží a která jim umožňuje vymanit se ze sociální izolace. 

Kvalitou života u pacientů s neurologickým onemocněním, ke kterým (RS) patří, se zabývala doc. 

MUDr. Vaňásková s MUDr. Bednářem na rehabilitačním oddělení v nemocnici Hradec Králové. 

 

3.4 Nezaměstnanost zdravotně znevýhodněných  

 

Nezaměstnanost neohrožuje všechny lidi stejně. Riziko nezaměstnanosti ovlivňuje zejména 

vzdělání, věk, pohlaví, zdravotní stav a příslušnost k určité sociální skupině. Riziko nezaměstnanosti 

je v případě zdravotně znevýhodněných lidí mnohem vyšší než u zdravých. Na pracovním trhu jsou 

„opomíjeni“. Závislost na invalidním důchodu je pro zdravotně znevýhodněného člověka často 

nepříjemná a degradující, může vyvolávat pocity méněcennosti. Omezuje handicapovaným sociální 

kontakty a může vést k tělesnému i psychickému chátrání. Člověk ztrácí smysl života, připadá si 

bezradný, často není schopen dlouhodobě se zapojit do pracovního procesu. Hledání nového 

zaměstnání mu připadá neřešitelné, vlastní sebehodnocení klesá, handicapovaný si přestává věřit. 

 

 

3.5 Osoby se zdravotním postižením 
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Ustanovení §67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, definuje osoby se zdravotním 

postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce: 

 Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního 

zabezpečení uznány: 

a) Invalidními ve třetím stupni. 

b) Invalidními v prvním nebo druhém stupni. 

c) Zdravotně znevýhodnění. 

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem, nebo 

potvrzením orgánu sociálního zabezpečení (portal.mpsv.cz, 2015). 

Sebepojetí  - sebepercepce 

Sebepojetí označuje celkový postoj k vlastní osobě, ke svému já. Je to souhrn představ 

o sobě samém a hodnoticích pohledech na sebe sama. Výsledkem tohoto procesu 

je sebeuvědomování si člověka. Sebepojetí člověka se utváří od časného dětství, především 

v rodině, na základě sebepoznání, sebereflexe, sociálního poznávání (Blatný, 2010).  

Dle Blatného lze sebepojetí chápat jako postoj k sobě samému. Sebepojetí je možné 

charakterizovat ze třech úhlů pohledu:  

 pohled kognitivní, který zahrnuje obsah sebepojetí a jeho strukturu,  

 pohled afektivní, který se týká sebehodnocení – emocionálního vztahu k sobě samému,  

 pohled konativní, který má uplatnění v seberegulaci chování a má zároveň motivační funkci 

(Blatný, 2010). 

Sebepojetí jedince, tedy jeho představa o sobě samém a hodnoceni sebe sama, má vliv 

na to, co od sebe jedinec očekává, jaké si vytváří cíle a také jaké má sociální vztahy.  Sebepojetí se 

utváří na základě sebeuvědomění. Základním kamenem sebepojetí je poznáváni tělesného 

schématu a později tělesné sebepojetí. 

Důležitou součástí tělesného sebepojetí je hodnocení vlastni činnosti, výkonosti 

a schopnosti. Stejný obsah má i vnímání vlastni soběstačnosti. Tělesné sebepojetí umožňuje si 

uvědomit vlastní autonomii a sebekontrolu. Pocit autonomie a sebekontroly je také ovlivňován 

vědomím vlastních cílů a sebeuplatnění, které je podstatnou součásti výkonové složky sebepojetí, 

sebehodnoceni. Sebepojetí - sebepercepce označuje celkový postoj k vlastní osobě. Je to souhrn 

představ o sobě samém a hodnocení sebe sama a je výsledkem procesu sebeuvědomování člověka. 

Sebepojetí člověka se utváří od raného dětství v rodině, na základě sebepoznání a sociálního 
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poznávaní. Usiluje o rovnováhu mezi vlastní zkušenosti, subjektivní identitou, míněním druhých 

osob a přijímáním objektivní identity (Vymětal, 2003). Teorie sebepercepce předpokládá, že 

znalosti o sobě získáváme pozorováním vlastního chování a vlastních reakcí na různé věci, tedy 

získáváme je podobným způsobem jako informace o druhých. 

Soběstačnost se dá identifikovat jako soubor schopností umožňujících zvládnout 

každodenní osobní potřeby a bezpečný pohyb bez pomoci jiného člověka, ať už rodinného 

příslušníka, nebo ošetřujícího personálu. 

Být soběstačným obecně znamená mít schopnost samostatně a bez pomoci dalších osoby 

vykonávat každodenní činnosti, které jsou běžnou součásti života. Soběstačnost je třeba udržovat 

a rozvíjet. K tomu má pomáhat i bezbariérové prostředí přizpůsobené zvláštním požadavkům, 

protože bariéry v prostředí mohou zamezit efektivnímu využíti zbývajících schopností jedince a tím 

u něj podpořit vznik závislosti na cizí pomoci. Sami nemocní a také i laická veřejnost však 

soběstačnost vnímají mnohem komplexněji. U veřejnosti je problém soběstačnosti postižených 

osob spojován především s možnostmi samostatného, nezávislého a plnohodnotného života jakkoli 

nemocných v dospělosti (Sikorová, Zeleníková, 2012). Také výzkumníci zabývající se soběstačností 

se v jejím pojetí značně liší. V evropské a americké společnosti převládá trend, kdy je kladen velký 

důraz na užitečnost a nezávislost, jak po stránce psychické tak především materiální. To jde ruku 

v ruce s flexibilitou, rychlým a efektivním přizpůsobením se změnám. Avšak akceptovat a 

přizpůsobit se všem těmto změnám je pro fyzicky a psychicky postiženého člověka jednoznačně 

obtížné a relativní (Sikorová, Zeleníková, 2012). 

Subjektivní vnímání vlastní soběstačnosti u pacientů s neurologickým postižením souvisí, 

s celkovou tendencí, jak vnímají svůj život, v jakém prostředí žijí, zda mají rodinu, přátele, svého 

lékaře, děti. Také naturel nemocného ovlivňuje průběh onemocnění. Svůj vliv má i velikost potřeby 

kontroly, kterou chtějí mít nad svým životem a momentální situací. Významnou roli hraje také to, 

jaký způsob adaptace na obtížnou situaci si jedinec zvolí. Jednou z důležitých složek je pocit 

sebeuplatnění, pacientova představa o vlastní fyzické výkonnosti, dovednostech a úspěšném 

zvládaní konkrétních motorických a manuálních úkonů. Schopnost materiálně zabezpečit rodinu 

patří také mezi schopnosti soběstačnosti. Zejména muži vnímají schopnost zabezpečit rodinu 

materiálně za prioritní. Je tedy nutné nabídnout lidem s handicapem kompenzační pomůcky, které 

umožní jeho maximální samostatnost a následně možnost pracovního uplatnění. 

3.6 Zahraniční studie Adaptation to Wheelchair Use 
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Disertační práce se zabývá člověkem jako bytostí bio-psycho-sociální. Psychologický pohled 

se snaží objasnit pocity a stavy, kterými člověk s handicapem prochází. Analyzuje adaptaci na 

invalidní vozík, přijetí nové role handicapovaného a často i nezaměstnaného. Při nenarušeném 

intelektu je paraplegik s odpovídajícím vzděláním schopen vykonávat určité činnosti stejně dobře, 

jako člověk zdravý a často i lépe a zodpovědněji, neboť je pro něj práce motivující a více si ji váží. 

Základem je vytvořit mu optimální pracovní podmínky s ohledem na jeho zdravotní postižení, 

s využitím ergonomických zásad, tedy s přispěním techniky a propojením výše zmíněných tří oblastí. 

Jako příklad uvádím zahraniční studii: Adaptation to Wheelchair Use. 

Tabulka č. 3 Zahraniční studie Adaptation to Wheelchair use 

Název Popis 

Název studie Adaptation to Wheelchair Use 

Překlad 
Nové pomocné zdravotní technologie pro zdravotně postižené dospělé: 

adaptace na invalidní vozík 

Autoři 

Diana Pearl Sarah Bates, Jean Cole Spencer, Mary Ellen Young Hopkins 

Rintala  

Naturalistická, etnografická, femonologická studie zabývající se adaptací 

a užívání invalidního vozíku. 

Keywords Mobility. qualitative method. research design. spinal cord injuries 

Respondent jeden klíčový informátor, třicetiletý muž, paraplegik 

Rok vydání 1993 

Místo zveřejnění http://ajot.aota.org 

Země USA 

Tato studie se zabývá adaptaci klienta jménem Russell na invalidní vozík. Studie je založena 

na rozhovorech s klientem, který se adaptuje po dobu devíti měsíců na invalidní vozík. Jeho zpověď 

je zaměřená nejen na adaptaci invalidního vozíku, ale také na psychické problémy, které nastávají 

v této těžké situaci. Klient stále doufá, že invalidní vozík je pro něj přechodnou pomůckou. Počáteční 

postoje pacienta naznačovaly, že cítí újmu a nevidí křeslo jako užitečný nástroj. Ve studii využívají 

kliničtí lékaři poznatků, že proces přizpůsobení na užívání invalidního vozíku probíhá po dobu 

několika let. Zdá se, že tento proces má několik složek zahrnující pragmatickou adaptaci, 

reorganizaci života pojmout vozík pro invalidy tak hladce, jak je to možné. Pragmatická adaptace 
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byla pro Russella poprvé, kdy začal používat invalidní vozík. Cílevědomě se vzdělával o dekubitech 

a bezpečném přemisťování. Devět měsíců po úrazu se naučil soběstačnosti a odmítl učení v terapii. 

Zvládl například přejíždění obrubníku v křesle. Mnoho aspektů jeho života se vrátilo: měl dostupné 

bydlení, vozidlo a nejdůležitější pro něj bylo, kdyby získal opatrovnictví svého syna. Neměl ale 

možnost se vrátit do práce, protože jeho bývalí zaměstnavatelé mu odmítli nabídnout práci v sedu 

a neměli zájem pro něj upravit pracovní prostředí. Russellova emocionální adaptace na používání 

invalidního vozíku se velice střídala, houpala se jako kyvadlo, míval pocity rozzlobenosti, deprese a 

také poměrně neutrální stavy. Nutno podotknout, že Russell má zcela zdravé horní končetiny a jeho 

mentální schopnosti jsou neporušeny.  
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4 ERGONOMIE 

 

Oficiální definice ergonomie podle ČSN EN 614–1: 2006 (83 3501) zní: 

„Ergonomie (studium lidských činitelů) se zabývá studiem vzájemných vztahů (interakcí) 

mezi lidmi a dalšími prvky systému. Ergonomie aplikuje teoretické poznatky, zásady, empirická data 

a metody pro navrhování zaměřené na optimalizaci pohody osob a celkovou výkonnost systému.“ 

 

4.1 Historie ergonomie 

 

Za počátek uplatňování ergonomických přístupů můžeme považovat ranou fázi vývoje 

lidstva, kdy si pračlověk začal uvědomovat, že je potřeba upravit pracovní nástroj tak, aby vyhovoval 

jeho potřebám (Marek 2009). 

Počátky „ergonomického myšlení“ se objevují v souvislosti s vývojem pracovní činnosti 

člověka. Úprava nářadí, nástrojů či zbraní (tvaru, hmotnosti, držadla atd.), znamená principiálně 

přizpůsobení techniky člověku. Rozvojem techniky dochází k dalšímu zlepšování. Řemeslníci si 

upravovali nástroje i prostředí individuálně, zkušenosti se předávaly z otce na syna, z mistra na 

tovaryše. V 16. a 17. století nastává velký rozmach přírodních věd, který vyvolal rozvoj průmyslu, 

dopravy, stavitelství i výroby zbraní. Koncem 17. století vznikají manufaktury, koncem 18. století 

přechází manufakturní výroba na tovární. Řemeslník – dělník si přestává vyrábět své nástroje, 

odděluje se výroba od uživatelů strojů a tím klesá i jejich přizpůsobení individuálnímu člověku. Při 

velkých výrobních sériích dochází k univerzálnosti, což většinou zhoršuje ergonomický vztah člověk 

– technika. Tento vývoj neustále pokračuje. Fyziolog Coulon měří lidskou sílu, studuje otázku únavy, 

rozložení přestávek, hledá optimální postoj a pohyby při práci, studuje vliv okolí dělníka na jeho 

produktivitu. Řada dalších vědců se zabývala obdobnými problémy, např. jak určit vhodnou dělbu 

pracovní doby a zjistit maximální výkonnost dělníka. V polovině 19. století se objevují práce, které 

řeší i organizaci pracoviště.  Konec 19. století přináší rozsah vědecké organizace práce, který vrcholí 

osobností F. W. Taylora (1856 – 1915), který je považován za zakladatele vědeckého rozboru práce. 

Taylor předpokládá, že dělník je při práci velmi špatně využit a snaží se proto najít způsoby, jak 

dosáhnout lepších výsledků. Systém dosahuje maximálního efektu tímto způsobem: Na základě 

rozboru stávající situace navrhnout nejlepší způsob práce. Najít dělníky, kteří by byli schopni tento 

způsob dodržet a zaučit je v dané práci. Provést měření výkonu vybraných dělníků při navrženém 
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postupu a způsobu práce. Soustavou prémií, regulováním mzdy atp. dodržovat či trvale překračovat 

požadovaný výkon.  

Taylorův přínos byl velmi významný po stránce teoretické, neboť byl první, kdo se snažil 

o vědecké řízení výroby využíváním nových, soustavných metod. Jeho analýza práce, to je rozbor 

pracovních pohybů, uspořádání pracoviště, systémy evidence, kontroly a pracovní metody byly ve 

své době velkým přínosem. Velkým negativem však byla jeho zásada propustit dělníka, který 

nedokáže plnit daný úkol (vysoko nadprůměrný). Taylor také ve svých studiích nevycházel a tedy 

ani nerespektoval fyziologické, anatomické a psychologické poznatky o člověku. Nepřipouštěl ani 

fakt, že s rostoucí úrovní techniky je stále důležitější využívat více stroj než člověka. Taylorismus, jak 

je tento směr nazýván, se uplatňoval především v USA, kde vznikl. Na Taylora navázali jeho žáci (F. 

B. Gilbreth, Barth, Münsterberg, Amar, Fayol, Adamiecki aj.), kteří se pokusili postavit tuto činnost 

na vědecký základ využíváním psychofyziologických požadavků. 

V období první světové války se dále šíří metody vědeckého řízení výroby i principy 

ergonomie. Hlavní rozmach zaznamenává oblast zkoumání a výběr člověka – psychotechnika. Mezi 

oběma válkami se stala hlavním směrem psychologie práce (Binet, Giese, Lipmann, Stern, Smirnov 

atd.). Po velikém rozmachu však význam psychotechniky klesal. Období mezi válkami přineslo 

rozkvět výzkumu, který řešil pracovní podmínky (jako jsou osvětlení, hluk, mikroklima atd.) i 

organizaci práce. Bylo zjištěno, že ani optimální pracovní podmínky nemohou zaručit, pracovní 

pohodu a pracovní výkon. Toto je způsobeno tím, že každý člověk je jiný a jeho vlastnosti jsou 

individuální a rozdílné v oblasti psychické, fyziologické i fyzické. Tato rozdílnost se může v praxi 

projevit absencí, únavou, fluktuací, neurózou, kolísáním výkonu. Dále se projevuje skutečnost, že 

práce je společenský proces, který nemůžeme omezit na libovolný, uzavřený, samostatný úsek nebo 

celek (E. Mayo). Ford v roce 1936 prohlásil, že bude věnovat lidskému faktoru stejnou pozornost, 

jako dosud věnoval stroji. Celý další vývoj můžeme rozdělit do tří oblastí: 

1. Psychologie práce, do které patří mimo psychotechniky také bezpečnost práce, výkonnost 

člověka, výuka a výcvik, otázky pracovního režimu a pracovních podmínek.  

2. Inženýrská psychologie, její podstatou je přizpůsobení techniky člověku. Dospělo se 

k závěru, že při řešení systému člověk stroj se musí vycházet z nejslabšího článku – člověka. 

3. Zkoumání člověka ve výrobě, vztahy lidí mezi sebou, vztahy člověka k práci, okolí i ke 

společnosti. Patří sem personální i řídící činnosti (Chundela, 2013, s. 9). 

Také se rozvíjel výzkum v dalších disciplínách (psychologie, fyziologie, antropologie, řízení a další.) 

Během druhé světové války dochází k potřebě vytvořit vědní obor, který by shromáždil 

dosavadní poznatky a systémovým způsobem řešil celý komplex člověka, techniky a pracovního 
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prostředí. Stává se tak na sjezdu Společnosti ekonomických věd v Londýně a obor byl nazván 

Ergonomie (Chundela, 2013 s. 10). 

 Současnost - V České republice je ergonomie zastoupena Českou ergonomickou společností. 

Mezinárodní ergonomická asociace nese název (IEA), pochází z anglického překladu 

International Ergonomics Association (Chundela, 2013). 

 

4.2 Základní oblasti 

 

K základním oblastem ergonomie řadíme fyzickou, psychickou - kognitivní a organizační 

ergonomii.  

Fyzická ergonomie se zabývá pracovními podmínkami a vlivem pracovního prostředí na lidské 

zdraví. Jejím základem jsou poznatky z anatomie, antropometrie, fyziologie a biomechaniky. 

Soustředí se zejména na problematiku pracovních poloh, manipulaci s břemeny, profesionálně 

podmíněných onemocnění pohybového aparátu. Také zkoumá uspořádání pracovního místa 

a bezpečnost práce. 

Psychická ergonomie sleduje psychologické aspekty pracovní činnosti, procesy rozhodování, 

dovedností, výkonnost, vliv pracovního stresu a jeho zvládání. Také zkoumá interakci člověka 

s počítačem. 

Organizační psychologie, předmětem této oblasti je lidský systém v komunikaci, například: zajištění 

pocitu komfortu, týmové práce, sociální klima, režim práce a odpočinku.  

Speciální oblasti  

Do speciální oblasti patří ergonomie myoskeletární, psychosociální, participační a rehabilitační.  

Myoskeletární sleduje prevenci onemocnění pohybového aparátu, která je profesionálně 

podmíněna. Zejména jde o onemocnění páteře a horních končetin vlivem přetížení. Hovoříme 

o ergonomickém onemocnění, to je typické postupným začátkem, jeho riziko se 

zvyšuje  ergonomickou expozicí (nadměrná zátěž, vynucená poloha a opakovanost pohybu). Tato 

onemocnění mohou ovlivnit i faktory neprofesionální (zánětlivé, metabolické).  

Psychosociální se zabývá prevencí psychosociálních rizik v různých oblastech a stresovými faktory 

při práci. Mezi tyto rizikové faktory patří sociální podpora, skupinové pocity, atmosféra, vitalita, 
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smysl pro družnost, osobní vztahy a emoční vjemy. Uplatňuje se při výběru pracovníka na daná 

místa.  

Participační nebo účastnická. Posuzuje rizikové faktory i jejich příčiny a navrhuje změny 

v uspořádání pracoviště. Počátky této ergonomie vznikly v Japonsku. Staví zaměstnance do aktivní 

role, snaží se, aby pochopili souvislosti zdravotních problémů a pracovního prostředí. Cílem je 

zvýšení motivace pro ergonomické úpravy pracovního prostředí a zlepšení pracovních podmínek. 

Rehabilitační ergonomie se zabývá pracovním místem a pomocnými prostředky pro zdravotně 

postižené, s ohledem na jejich potřeby, vyplývající z daného postižení. K začlenění OZP do 

pracovního procesu je nutné realizovat specifické úpravy a adaptovat pracovní místo pro 

handicapovaného. Cílem rehabilitační ergonomie je pomoc handicapovaným překonat jejich 

omezení v běžném denním životě i zaměstnání. 

 

4.3 Člověk a technika  

 

Technika by měla být přizpůsobena člověku, měla by vycházet z antropometrických 

poznatků. Při rozměrovém řešení techniky musíme respektovat především, jaká populace s ní bude 

pracovat. Rozměrové řešení - respektuje, pohlaví a stáří člověka. 

 Ovladače a sdělovače slouží k podávání informací. Při projektování musí respektovat 

kritéria pro správné doporučení, kterými jsou: druh činnosti, pro kterou je určen, podmínky, 

funkce zařízení, stáří uživatele, handicap, včetně omezené svalové síly. 

 Vybavení pracoviště obsahuje nejen nábytek, židle, stoly, ale také nářadí a pomůcky. 

 Estetické hledisko, celkový vzhled prostředí a podmínky. 
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5 PRINCIPY POSUZOVÁNÍ ERGONOMICKÝCH RIZIK 

5.1  Parametry a kritéria hodnocení pracovních systémů 

 

Rozlišujeme výrazy: ergonomická kritéria a ergonomické parametry. Soubor hledisek, podle kterých 

posuzujeme úlohu člověka v pracovním systému – ergonomická kritéria. Pro projektování, 

konstruování, hodnocení pracovních systémů i inovace jsou stanovena kritéria: 

 technická - přesnost, kvalita, spolehlivost, 

 ekonomická – náklady, užitná hodnota, opotřebitelnost, údržba a opravy, 

 bezpečnostní  - rizikovost vzniku pracovních úrazů a  

 zdravotní kritérium, sleduje negativní účinky na lidský organismus (nadměrná zátěž, 

fyzikální i chemické faktory, aj.), které mohou vyvolat, nebo zhoršit onemocnění 

pracovníka, v oblasti somatické i psychické. 

Hodnoty ergonomických kritérií, jako jsou rozměry pracovního místa, limity přípustných 

chemických a biologických faktorů, hmotnosti břemen, energetické výdeje a další označujeme jako 

ergonomické parametry. 

Legislativní opatření (ČSN, EN,ŠN ISO, hygienické předpisy, směrnice EU a všeobecně 

přijatelné ergonomické zásady), jsou výchozím materiálem, se kterým ergonomické hodnocení 

zjištěné hodnoty srovnává (Gilbertová, 2002). 

 Pod pojmem pracovní zařízení rozumíme - nástroje, přístroje, nábytek, dopravní prostředky a další 

technické prostředky, které využíváme v pracovním systému. 

Pracovní systém tvoří: pracovní prostor, pracovní místo, pracovní prostředí, technická zařízení, 

stroje a zejména lidé. Každý článek systému má vliv na pracovníka, jakožto základní článek. 

Ovlivňuje jeho: 

 zdraví, 

 bezpečnost, 

 pracovní pohodu,  

 spolehlivost, 

 motivaci, 
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 seberealizaci, 

 prodloužení produktivního věku atp. 

Na výkonovou kapacitu člověka má vliv funkce a souhra mnoha orgánů, je vždy závislá na 

jednotlivci, na jeho individuálních vlastnostech a typu pracovní činnosti, kterou vykonává. Základní 

parametry: 

 tělesné rozměry jsou určeny anatomickou stavbou těla 

 motorika a svalová síla je dána pohyblivostí kloubů hlavy, trupu, končetin a počtem 

zapojených svalových vláken a jejich skupin; 

 senzorická kapacita, tj. sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, 

rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty; 

 psychická kapacita - centrálního nervového systému (CSN), umožňuje řešit úkoly 

mentálního druhu, jako je myšlení, rozhodování, paměť, představivost, volní úsilí atd.; 

 zátěžová tolerance vyjadřuje  -  schopnost organismu odolávat působení negativnímu 

vlivu pracovních podmínek a prostředí na zdraví, stabilitu výkonu (působit mohou stresory 

různého charakteru, fyzikální, psychické, sociální). 

Ochranou života a zdraví pracovníků při tvorbě i hodnocení pracovního systému se zabývá několik 

oborů, nejvýznamnější jsou: 

 fyziologie práce; 

 hygiena práce; 

 psychologie práce; 

 bezpečnost práce; 

 statická a dynamická antropologie; 

 pracovní lékařství, toxikologie atd.; 

Tyto obory vycházejí z poznatkové základny a pomocí různých postupů i metod zjišťují jaké účinky 

a vlivy mají pracovní prostředky a prostředí na člověka. Cílem je stanovit limity, pravidla, doporučení 

i (legislativní opatření), normy a předpisy. 

 

Pracovní prostor a výška manipulační roviny musí respektovat: 

 Rozměry pracovníka. 

 Rozměry předmětu. 



Disertační práce 

 
 

36 
 

 Vynakládané síly. 

 Zrakovou kontrolu, přesnost práce. 

Z ergonomického hlediska rozeznáváme tyto pohybové prostory pro ruce: 

 Optimální, 

 normální, 

 funkční, 

 maximální. 

Speciální podmínky: 

 Velikost pracovního předmětu. 

 Vlastnost předmětu. 

 Bezpečnost práce. 

 Vybavení pracoviště.  

 Časový interval práce. 

Hodnotíme-li pracovní zařízení, jde především o jeho zařazení do kategorie podle 

analogických objektů a srovnání s požadovanými kritérii. Stanovená kritéria vždy odvozujeme od 

cíle a účelu užití. 

 Podlahová plocha pro jednoho pracovníka, která udává minimální zastavěnou podlahovou 

plochu je prvním kritériem (při denním osvětlení 2m2 bez denního osvětlení 5m2). 

 Dále je to výška nad podlahou - světlá výška, za denního osvětlení  2,5m, u plochy méně 

než 50m2, 2,7m u plochy méně než 100m2, 3,5m u plochy méně než 2000 m2. Prostory, kde není 

denní osvětlení a ovzduší je pouze umělé, jsou to 3m u plochy menší než 100m2a 4,5m u plochy 

větší než 2000m2.  

Kritérium číslo tři je vzdušný prostor na jednoho pracovníka při denním osvětlení je 12m3 

v sedě a 15m3 při práci ve stoje a 18m3 při těžké tělesné práci. Prostory, kde není denní osvětlení 

a ovzduší je pouze umělé je to  20m3 v sedě, 25m3 při práci ve stoje a 30m3 při těžké tělesné práci. 

Při určování pracovního prostoru se budeme řídit rozměry pracovního místa, to musí 

odpovídat rozměrům pracovníka s ohledem na přístup, únik, základní pracovní polohu, pohyby, 

umístění strojů, ovládačů a vše dohromady musí umožňovat volný a bezpečný pohyb.  

Výška nad podlahou při práci vsedě a ve stoje - pracovní rovina, se určuje podle výšky lokte 

nad podlahou. U české populace v rozmezí 95 – 120cm ve stoje a 20 -35 cm nad loktem při práci 

vsedě. 
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Dostatečně velký prostor pro dolní končetiny zabezpečuje volný pohyb končetin.  Výška 

(minimální) pro dolní končetiny je 60 cm nad podlahou, šířka a hloubka je 50 cm.  

Ovládací síly určují limity sil používání nožních ovládačů a jsou závislé na typu ovládače, 

umístění na technickém zařízení, pracovní poloze, frekvenci ovládání, směru pohybu a způsobu 

uchopení. Limity hmotnosti břemen při manipulaci s nimi (přenášení, zvedání) se odvíjejí od dráhy 

břemene, pracovní polohy, frekvence manipulace, pohlaví, věku, vzdálenosti přenášení. Dále 

posuzujeme pracovní polohy, pracovní pohyby, které jsou rozebrány v kapitole 6. 

Každá činnost má určité zrakové nároky, osvětlení pracovních prostor jim musí odpovídat. 

Hygienické minimum udává, že hodnoty osvětlení pro trvalou práci nesmí být v místnostech bez 

denního světla nižší než 200 lx. Zdroje informací, kterými jsou nejčastěji přímo pozorovatelná místa, 

musí být v zorném poli pracovníka. Doporučený zorný úhel je 15 – 400 pod horizontální rovinou očí 

a zorná vzdálenost je závislá na zrakových nárocích.  

Požadavky na osvětlení – intenzita osvětlení se měří v luxech (lx) a má výrazný vliv na 

zrakové vnímání. Druh a jemnost vykonávané práce je rozhodujícím faktorem při určování potřebné 

hodnoty intenzity. Podle tohoto požadavku dělíme práce do šesti tříd, (tabulka číslo 4). Kritický 

detail je velikost, kterou musíme přesně definovat, abychom mohli přijmout „ čtenou informaci“, 

například velikost otvoru při montáži, vzdálenost rysek na stupnici atd. 

Tabulka č. 4 Třídy prací s ohledem na potřebné osvětlení 

Třída 

 

Požadavky 

na osvětlení 

Velikost kritického detailu (mm) 

ze vzdálenosti 

 

Osvětlení (lx) 
350 mm       1 000 mm 

1 mimořádné 0,1 0,3 nad 5 000 

2 velmi vysoké 0,1 až 0,2 0,3 až 0,6 2 000 až 5 000 

3 vysoké 0,2 až 0,4 0,6 až 1,2 600 až 2 000 

4 průměrné 0,4 až 0,8 1,2 až 2,3 250 až 600 

5 malé 0,8 až 1,5 2,3 až 4,4 100 až 250 

6 velmi malé 1,5 až 3,0 4,4 až 8,8 25 až 100 

 

Převzato Chundela, 2001, s. 83 
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Tabulka č. 5 Požadavky na osvětlení 

Požadavky na osvětlení 

velmi malé malé  průměrné vysoké  velmi vysoké mimořádné 

chodby  schodiště tvarování montáže jemné 
mechanické 
práce 

rytectví 

odkládací 
prostory 

sklady 
tmelení 
oken 

slévání pod 
tlakem 

leštění 

předení 

broušení 
optických skel 

zlatnické 
práce 

vedlejší 
prostory 

slévání 

čištění 
odlitků 

hrubé tažení 

hrubé 
kování 

hrubé 
obrábění 

soustružení 
lisování 

vysekávání 

řezání 

hoblování 

tkaní 

barvení 

vykrajování 

šití 

tisk 

kancelářské 
práce 

odčítání 
z přístrojů 

montáž 
měřících 
přístrojů 

technické 
kreslení 

zkoušení 
barev 

retušování 

broušení 
drahokamů 

 

„Při projektování osvětlení je třeba se také zabývat oblastí bezpečnosti dle platných norem 

a předpisů“ (Chundela, 2001, s. 83). 

       Při stanovení sluchové zátěže hodnotíme tato kritéria: intenzitu, frekvenci, nároky na verbální 

komunikaci, povahu hluku, nároky na duševní činnost, používání OOPP aj. 

Nejvyšší přípustnou hladinu pro fyzicky náročnou práci udávají akustické podmínky. Fyzicky náročná 

práce je definována s ohledem na škodlivý účinek na sluch, její velikost je 85 dB. Tento limit se však 

snižuje podle druhu práce, zejména podle koncepčního modelu duševní práce na 40 dB.  Optimální 

teplotu vzduchu udávají mikroklimatické podmínky v létě je to 23°C, neměla by však překročit na 

26°C. V zimním období je stanovena nejoptimálnější teplota vzduchu na 20 – 24°C. Přesné určení 

teplot také závisí na energetickém výdeji pracovníka, druhu činnosti a typu oděvu. Psychosociální 

podmínky hodnotí příčiny stresových faktorů, které nepříznivě ovlivňují pracovní pohodu, 

spokojenost a duševní rovnováhu. Faktory ovlivňující psychosomatické podmínky jsou:  

 Kompetence – rozsah samostatnosti rozhodování. 

 Časový tlak – pracovní tempo vnucené tlakem stroje, pohybu pásu, termínovanými úkoly atp. 

 Odpovědnost – hmotná či morální. 

 Monotonie – jednotvárnost činnosti vedoucí k řadě negativních pocitů pracovníků.  
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 Pracovní směny – dlouhá pracovní doba, nevhodná rotace směn, noční práce, nedostatečná 

doba odpočinku mezi směnami, nerovnoměrné rozložení úkolů ve směně. 

Tyto ergonomické parametry vycházejí ze směrnic EU a norem (Gilbertová, 2002). 
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6 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A ERGONOMIE 
 

Rehabilitační ergonomie - ergonomie pro jednoho se zabývá řešením pracovního místa 

a prostředků pro zdravotně postižené. Onemocnění - diagnóza má sice charakteristické základní 

znaky, ale u jednotlivců se může projevovat v různých kombinacích. Postižení má různou intenzitu, 

projevy a rozsah. Rehabilitační ergonomie respektuje potřeby handicapovaných, přistupuje k nim 

individuálně, navrhuje a doporučuje ergonomické změny s ohledem na specifické potřeby daného 

jedince -  participační ergonomie  

Významnou oblastí je začlenění do pracovního procesu, případná rekvalifikace. K tomu, aby 

handicapovaný mohl vykonávat původní zaměstnání, na původním pracovišti, je mnohdy potřeba 

provést specifické úpravy pracovního prostředí, rozsah úprav se různí. Je potřeba si uvědomit, že 

často stačí doporučit vhodnou kompenzační pomůcku, nebo pouze upravit nástroj či nářadí.   

V současné době se setkáváme s názorem autorů, kteří se zabývající rehabilitační 

ergonomii, že většina ergonomických norem vychází pouze ze zdravé populace. Doporučují 

vypracovat databázi jak základních antropometrických dat, tak i některých dalších funkčních 

parametrů (např. síly, výdrže, rozsahu pohyblivosti, senzorických a kognitivních funkcí) jako 

podkladu pro ergonomické řešení pracoviště postižených osob. Zde se může výrazně uplatnit 

ergonomie participační, kontakt s handicapovanými a respektování jejich názorů a potřeb se jeví 

jako zásadní. Postižený člověk by měl být integrován do pracovního procesu tak, aby specifické 

adaptace a úpravy pracovních podmínek nevedly ke komplikacím v organizaci práce. Význam 

ergonomie pro zdravotně postižené má pro dané jedince obrovský význam. Především může 

pomoci postiženým překonat jejich omezení ve schopnostech fyzických, mentálních a smyslových. 

Pro praxi to znamená, že se snažíme využít ergonomických principů k vyrovnání a přizpůsobování 

schopností zdravotně postižených pracovním požadavkům včetně úprav pracovního místa či nářadí. 

 

6.1 Osobnost zdravotně postiženého a její ovlivnění  

 

Osobnost se vytváří pod vlivem řady vnějších i vnitřních vlivů, z nichž jeden může být 

zdravotní postižení. Záleží na tom, v jakém věku postižení nastane. Postižení vrozené, od časného 

dětství, nebo postižení získané v průběhu života, nejčastěji v  produktivním věku.  

Na rozvoj osobnosti působí silně genetická výbava, prostředí, vztahy mezi lidmi, zájmové 

aktivity. V každém případě je nutné si uvědomit, že působení postižení na samotnou OZP a její okolí 
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není jednostranně negativní. Řada lidí chápe postižení jako výzvu k mobilizaci všech sil na překonání 

jeho důsledků. Postižení může být i podnětem k přehodnocení celého života. Současná společnost 

vytváří specifické podmínky pro OZP (v oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnávání, sociálních 

příspěvků atd.). Člověk, který získal zdravotní postižení během dospělosti, prochází několika fázemi:  

1. Počáteční šok – jehož důsledkem může být agresivní reakce nebo pasivita. 

2. Deprese – hluboký smutek, vyvolaný ztrátami, které následkem postižení nastaly. Deprese 

může vyvolat suicidální tendence. 

3. Popření reality – člověk se brání přiznat pravý stav věci. 

4. Regrese – pacient se staví do role závislé osoby, nechá o sebe pečovat, neplánuje budoucnost. 

5. „ Smlouvání “ -  člověk se snaží postižení přijmout, ale ne ve všech směrech.  

6. Přijetí reality  - postižení je chápáno jako výzva k překonání překážek a hledání nových, životních 

cílů, mimo jiné, také pracovního uplatnění. 

7. K zvládání těchto náročných životních situací byly vypracovány terapeutické metody tzv. 

přístupy krizové intervence. Obvykle je provádí psycholog a psychiatr, ale měli by se na nich 

podílet i další lékaři a všichni zdravotničtí odborníci. Jedná se o působení na pacienta a obvykle 

i na jeho rodinu (Votava, 2005 s. 149). 

 

6.2 Požadavky na pracovní prostor pro osoby s omezenou schopností 
pohybu  

 

     Základním požadavkem pro bezpečný pohyb osob s omezenou pohyblivostí na pracovišti 

i v běžném životě je dostatečný prostor. Tělesně postižený člověk ke své lokomoci často používá 

berle, nebo invalidní vozík, který vyžaduje větší manipulační prostor. Tato skutečnost je pro 

projektování pracovišť, interiéru ale i prvků v exteriéru zásadní. Není to pouze bezbariérovost 

vstupů do objektů a na WC. Také dosahové možnosti člověka na invalidním vozíku při ovládání 

bankomatů a dalších prvků jsou zcela odlišné od populace zdravých.  Každé pracoviště musí mít 

projekt uspořádání i konstrukční řešení jedinečný, vždy s ohledem na potřeby handicapovaného 

a druh pracovní činnosti, kterou bude vykonávat. 

Při projektování vhodně navržených interiérů musíme dodržovat tyto zásady:  

 Přehlednost – jde o snadnou orientaci v prostoru i uspořádání věcí. 

 Bezpečnost – patří k základním požadavkům (protiskluzové povrchy, otvírání dveří, snadná 

manipulace s nimi atd. 
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 Úměrnost mezi charakterem prostoru, jeho velikostí a počtem předmětů, které v něm mají 

být umístěny. 

 Pozitivní prostředí – příjemné pozitivní prostředí, včetně vhodně volených barev. 

 Podmínky – pro vzájemné soužití v pracovním kolektivu. 

 Snadná údržba/úklid.  

Pracovníci musí mít přehled o tom, kde se nachází pracovní prostředky a nářadí pro výkon 

pracovní činnosti. Ty by měly být uloženy přehledně a systematicky. Vždy musíme brát na zřetel 

dosahové vzdálenosti handicapovaného.  

Barevné řešení 

Barvy výrazně ovlivňují pracovní pohodu a podílí se na zlepšení pracovního výkonu. Při návrhu 

barevného řešení respektujeme: 

 Druh práce, zda se jedná o práci duševní, tělesnou či jednotvárnou, způsob a trvání 

převládající pracovní činnosti. 

 Tvar, velikost a poloha pracoviště – zde využíváme vlivu barev na prostorové vnímání. 

Sytější barvy prostor zmenšují, světlé a studené barvy prostor zmenšují.  

 Barvu zpracovávaného materiálu a pracovního prostředku. 

 Barvu a intenzitu osvětlení. Barevné řešení musí respektovat i intenzitu osvětlení. Barva 

stropu by měla odrážet 70 – 90% dopadajícího světla, stěny 50 – 60%, stroj 30 – 50%. 

Podlaha by měla mít odraz v rozmezí 10 – 30%. 

 Tepelné poměry na pracovišti. Barvy mohou ovlivnit vnímání tepla, červená barva zvyšuje 

tepovou i dechovou frekvenci, naopak studené barvy vyvolávají pocit chladu.  

 Pracovníky. Bylo prokázáno, že muži dávají přednost barvám ve studených tónech, ženy 

upřednostňují tóny teplé. Vnímání barev se také mění věkem, pro mladé lidi jsou vhodné 

barvy jasnější, sytější, pro starší populaci barvy tlumené.  

Sed zdravotně postižených 

Definice pracovního sedadla zní takto: 
 

„Pracovní sedadlo je mobilní sedací nábytek, jehož konstrukce umožňuje přizpůsobit se 

požadavkům vsedě vykonávaných činností. Pracovní sedadla jsou nestavitelná, výškově 

nastavitelná, otočná stavitelná či jinak stavitelná. Pracovní sedadla výškově stavitelná mají výškově 

stavitelný sedák i opěradlo. Pracovní sedadla otočná stavitelná mají opěradlo hloubkově a výškově 

stavitelné, sedák otočný a výškově stavitelný a podstavec s kluzáky, patkami, nebo pojezdovými 

kolečky. Ostatní kombinace pracovních sedadel otočných stavitelných jsou například zádová opěrka 



Disertační práce 

 
 

43 
 

otáčivá a stavitelná, zádová opěrka stavitelná jen hloubkově, zádová opěrka nestavitelná, sedák s 

trnoží a sedák s možnosti nastaveni sklonu i vpřed.“ (Skřehot, 2009 s. 116).  

Pro většinu zdravotně postižených lidí je sed základní polohou pracovní i mimopracovní. 

Platí: čím je pacient imobilnější, tím by měl mít kvalitnější židli. Zde je popis základních parametrů 

židlí.  

 Pohodlnost, bezpečnost a stabilita jsou obecné požadavky, které platí i zde. K těmto 

požadavkům je nutno přidat zajištění snadného přístupu, snadného usedání a vstávání 

a zajištění správné polohy těla. 

 Sedací plocha: u jedinců se zhoršenou imobilitou se doporučuje vyšší sedací plocha, protože 

umožňuje lehčí vstávání i usedání. Vhodným doplňkem je nožní opěrka. 

 Hloubka – spíš menší-ulehčuje vstávání a umožňuje lepší podporu pánve. 

 Sklon sedací plochy- směrem vzad by neměl být příliš velký (ztěžuje vstávání a podporuje 

předsunuté držení hlavy). Není vhodný ani sklon dopředu (sklouzávání trupu vpřed a vyšší 

zátěž DKK). Sklon vzad se doporučuje 5 - 7°. Vhodné jsou také regulovatelné sedací plochy. 

 Hrana sedací plochy – zaoblená u jakýchkoliv sedadel. 

 Čalounění musí umožňovat stabilizaci pánve. Příliš měkké ji snižuje, příliš tvrdé vede 

k otlakům až dekubitům. Sedací plocha nesmí být hladká, proto se nedoporučují umělé 

materiály.  

 Výška a sklon zádové opěry, by měla být spíše vyšší, aby umožňovala i oporu hrudní páteře. 

Pro odpočinek je vhodná opěra hlavy s regulovatelnou výškou. 

 Tvar zádové opěry, musí respektovat anatomické profilování bederní páteře a hrudní části. 

Stupeň imobility určuje anatomické profilování opěry, která plní funkci podpory ochablého 

trupu. 

 Loketní opěrky zvyšují komfort sedícího. Obecně se doporučuje výška opěrek 2 – 3 cm nad 

výškou lokte. Odstranitelné loketní opěrky usnadňují přesun z vozíčku nebo lůžka. 

 Ergonomické pomůcky – zlepšují držení těla a komfort sezení. Patří tady podložky pod nohy, 

opěry předloktí, zádové opěrky- různé klíny apod.  

 

Sed na invalidním vozíku 

 Dlouhodobý sed vede postupem času ke kyfotickému držení páteře, asymetrickému sedu 

se skoliotickým držením, bolestem zad, vzniku dekubitů, svalovým kontrakturám, kompresi 

vnitřních orgánů atd. Těmito problémy trpí téměř všichni vozíčkáři. Doporučené parametry 

invalidního vozíku: 
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 Sedací plocha vozíčku – by neměla být plochá (tlak na hrboly sedacích kostí). Čalounění by 

mělo respektovat doporučení  viz. výše. Sklon sedadla dozadu odlehčuje tlaku ze sedací 

plochy (dochází k přesunu tlaku na opěradlo). Pro méně imobilní jedince je vyšší sklon 

sedadla kombinován s vyšší opěrou zad. Délka i šířka sedadla musí odpovídat 

antropometrickým požadavkům jednotlivce. Je nutno zabezpečit boční stabilitu. 

 Zádová opěrka – musí být dostatečně pevná a anatomicky profilovaná.  

 

U aktivních jedinců s dobrou kontrolou zad může být zádová opěra kratší (k dolním úhlům 

lopatek) a s regulovatelným sklonem dopředu. Vyšší opěra, která je doplněna o opěrku hlavy se 

doporučuje k relaxačním účelům. Obecně platí zásada, že čím vyšší segment páteře je poškozen, 

tím vyšší musí být zádová opěra. Sklon zádové opěry se doporučuje v úhlu 10 až 15 ° od vertikály. 

Výšku i sklon zádové opěry zvažujeme vždy individuálně dle postižení, potřeb a účelu jednotlivce 

s jeho daným postižením. Obecně se velmi těžce posuzují invalidní vozíky globálně. Platí zde zásada 

pokud možno respektovat handicapovaného jedince individuálně s ohledem na jeho diagnózu a 

potřeby. Další požadavky, které zvýší komfort vozíčkáře: 

 parkoviště v blízkosti vchodu (pro jeden vozík prostor 100x120cm, šířka jednoho 

parkovacího místa 350 cm), 

 přístupové cesty by měly mít hladký povrch, (jakákoliv nerovnost působí při jízdě na vozíku 

komplikace), sklon vstupu do objektu cca 8°, 

 umístění výstražných znamení při výskytu některých rizik, 

 schody pokud možno v přímém směru, mezi delšími úseky rovné plochy, 

 rampy vchody dostatečně široké cca 130 cm, zábradlí, 

 šířka vstupních dveří min. 90cm, dveře by měly být lehce ovladatelné, vhodná jsou držadla, 

ideální je elektronické ovládání, 

 kabina výtahu 140 x 110 cm, tlačítka ve výši cca 100 cm. 

 

Základní požadavky na pracovní místo pro tělesně postižené a vozíčkáře: 

 Pracovní nábytek – individuálně přizpůsobený s možností různých modifikací. 

 Pracovní sedadlo – nastavitelné základní parametry. 

 Manipulační prostor s ohledem na invalidní vozík a dosahové možnosti.  

 Hygienická zařízení  - přizpůsobená potřebám (odpočinkové místnosti). 

 



Disertační práce 

 
 

45 
 

6.3 Ergonomie a rehabilitace OZP 

 

Podle Světové zdravotnické organizace je rehabilitace definována jako soubor opatření 

k dosažení optimální resocializace člověka poškozeného na zdraví nemocí, úrazem či vrozenou 

vadou. Obory rehabilitace a ergonomie mají řadu společných znaků, jsou interdisciplinární (využívají 

poznatků věd biologických, technických a společenských), jejich hlavním cílem je optimalizace 

postavení člověka v pracovních podmínkách. 

Ergonomie se zabývá hodnocením pracovních požadavků zátěže a funkční kapacity pracující 

populace s cílem nalézt prostředky a způsoby přiměřené zátěže. Rehabilitace se naproti tomu 

zabývá hodnocením zátěže a funkční kapacity osob postižených nemocí, úrazem či vrozenou vadou 

s cílem zvýšit pracovní kapacitu (zejména pro daný typ práce). 

U nás má asi nejblíže k problematice rehabilitační ergonomie obor – rehabilitační 

inženýrství. Jde o technický interdisciplinární obor, který se zabývá vybavením zdravotně 

postiženého jedince technickými pomůckami s cílem umožnit jeho plnější zařazení do společnosti. 

Základy rehabilitační ergonomie jsou nezbytné i pro obor ergodiagnostiky, ergoterapie a pracovní 

rehabilitace. Významnou úlohu sehrává ergonomie v rehabilitačních centrech a také na úřadech 

práce.  

 Zde je velký prostor pro úřady práce, aby v budoucnu doporučovaly OZP do pracovních 

dílen po absolvování ergodiagnostiky a zabránily tak řadě problémů. Člověk po úraze bývá obvykle 

otestován v rámci hodnocení celkového poškození organismu již v době hospitalizace a je mu 

doporučeno i vhodné pracovní zařazení, avšak následuje doba léčení v domácích podmínkách 

a teprve po určité době, někdy i poměrně dlouhém časovém úseku nástup do zaměstnání, nebo do 

invalidního důchodu. Testy před nástupem do zaměstnání na konkrétní pracovní pozici by situaci 

značně zjednodušily. 

 

6.4 Význam ergonomie při zařazování OZP na vhodná pracovní místa 

 

Pro zařazení postiženého jedince do pracovního procesu je potřeba odborné posouzení, 

včetně pohledu ergonomu, jehož role je však opomíjena. Posouzení individuálních schopností 

a výkonnosti, většinou v modelových situacích provádí ergodiagnostika. Odborný tým specialistů, 

lékařů, fyzioterapetů a ergoterapetů využívá řady testů a měření. Podrobnou ergodiagnostiku 

provádí Fakultní nemocnice v Ostravě a její závěrečná zpráva je vypracovaná lékařem specialistou. 



Disertační práce 

 
 

46 
 

Lékař na základě vyhodnocení 29 testů navrhuje nejvhodnější pracovní činnost s podrobným 

popisem zátěže, výdrže, jemné motoriky, psychických i fyzických schopností.  

Pro dokreslení problematiky uvádím část z rozhovoru se zaměstnancem Chráněné dílny 

Pavel Kašing : „Práci jsem hledal více než pět let, nebýt pana Kašinga, do dneška jsem nezaměstnaný. 

Moje postižení vyžaduje nejen bezbariérové prostředí, ale také častější, krátké přestávky, a to mi 

žádný zaměstnavatel nebyl schopen tolerovat.“  

Pro posuzování pracovních podmínek slouží profesiogram a ergonomická analýza 

pracovního místa. Profesiogram je rozbor práce a pracovních podmínek z pohledu fyziologie, 

hygieny, psychologie, sociologie, techniky a organizace práce. Profesiogramy se využívají jako 

podklad pro profesionální přípravu a pracovní zácvik, profesionální orientaci mládeže pro volbu 

povolání.  

Profesiogram pro účely posuzování pracovní schopnosti osob se zdravotním postižením 

(zejména pohybovým) musí obsahovat tzv. funkční popis práce. Tento popis zahrnuje přesný 

algoritmus jednotlivých pracovních úkonů, nároků na zručnost, svalovou sílu atd., je konfrontován 

s funkční (zbytkovou) kapacitou handicapovaných. Jeho cílem je objektivně posoudit je-li jedinec 

schopen dané práce a s jakým omezením. 

Ergonomická analýza pracovního místa obsahuje popis práce včetně jejich pracovních 

úkonů, včetně fotografií a nákresů. Hodnocení prostorových a dosahových podmínek, zorných 

podmínek, hodnocení síly, opakovatelnosti úkonů, faktorů prostředí včetně hluku, osvětlení, vibrací 

a dalších. Nedílnou součástí je posouzení režimu práce a odpočinku (Gilbertová, Matoušek, 2002). 

 

6.5 Proces návratu člověka po nemoci – úrazu do práce 

 

Člověk po prodělané nemoci či úrazu (obzvláště po pracovním úrazu), prochází 

následujícími fázemi: 

 Zvládnutí akutního stavu prostředky medicíny včetně včasné fáze léčebné rehabilitace.  

 Léčebná rehabilitace, včetně předpracovní rehabilitace, jejím cílem je dosažení 

maximálně možného zlepšení zdravotního stavu. To může být úplné uzdravení, nebo 

dosažení určitého funkčního limitu, nad který podle poznatků lékařské vědy nelze jít. 

V rámci léčebné rehabilitace má předpracovní rehabilitace za cíl udržet po celou dobu práce 

neschopnosti u pacienta perspektivu jeho návratu do pracovního procesu. K tomu využívá řadu 

prostředků. Patří sem ergoterapie, kontakt se zaměstnavatelem, ale také ergotesting včetně 
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pomoci pacientovi kvalifikovaně najít své schopnosti použitelné pro práci. Pracovní rehabilitace si 

klade za cíl zachovalé schopnosti reálně použít pro práci a to: 

 Na původním místě u původního zaměstnavatele. 

 Na jiném nebo modifikovaném místě u původního, či jiného zaměstnavatele. 

 V jiné práci – rekvalifikací. 

Teprve jsou-li všechny tyto prostředky vyčerpány, lze uvažovat o alokaci sociálních dávek. 

V tomto procesu vstupuje diagnostika pracovních schopností do hry na několika místech. Jednak už 

ve fázi léčby, neboť člověk, který nemá ztratit ze zřetele své budoucí pracovní zařazení, musí znát 

své možnosti. Dále ve fázi pracovní rehabilitace při hledání vhodného uplatnění na původní či jiné 

pozici a před rekvalifikací. Je potřeba si uvědomit že, při návratu člověka do pracovního procesu po 

úrazu (zejména pracovním úrazu), nemoci z povolání nebo nemoci máme proti sobě dvě strany. Na 

straně jedné je to člověk, jehož pracovní možnosti byly (bohužel v drtivé většině negativně) 

ovlivněny prodělanou nemocí (úrazem). Na straně druhé je to práce, kterou bude vykonávat. Ta 

vyžaduje od pracovníka nekompromisně určité schopnosti. Hlavním úkolem celé aktivity je docílit, 

aby se obě strany domluvily, dospěly ke shodě, ve které pracovník se svými schopnostmi 

ovlivněnými prodělanou nemocí či úrazem zaujme pozici, která mu vyhovuje. Je potřeba vytvořit 

pracovní místo. 

Rozhodující význam pro úspěšnou pracovní rehabilitaci má zjištění pracovní schopnosti 

a přetrvávající funkční omezení. Seriózní vyhodnocení schopností pacienta by se mělo řídit 

příslušnými profesními činnostmi, samotná klinická vyšetření nestačí. 

I podle vytyčených cílů zákona o podpoře práce je vyhodnocení skutečné výkonnosti ve 

vztahu k naposledy vykonávanému povolání nutným předpokladem pro pracovní reintegraci. 

Zcela subjektivní hodnocení nepřipouštějí žádné závěry ohledně výkonnostních deficitů či možných 

rezerv. Kritéria musí být měřitelná, objektivní. K sestavení pozitivního či negativního výkonnostního 

obrazu se může na počátku uskutečnit přiměřená zátěžová zkouška. Výsledky této zkoušky slouží 

jako základna pro další zátěžové testování na pracovišti.  

V USA byly kontinuálně rozvíjeny funkční vyhodnocovací postupy padesátých let a zatím 

byly shrnuty do různých testovacích baterií, které jsou známy pod označením „funcional capacity 

evaluation“ (FCE). V německy mluvících zemích se tyto testovací baterie vžily pod označením 

„Evaluation der fenktionellen Leistungsfahigkei“, (EFL evaulace funkční výkonnosti), ve Švýcarsku je 

„EFL“ již uznáno jako pracovní ohodnocení osob podávajících výkon. V roce 1996 zavedli Albrecht 

Jacobs, pan Dr. med.Moesch a Dr. med.Kasprowski systém EFL do Německa. Test EFL je spojen 
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s výsledky motorického výkonnostního testu, aby se tak dalo zajistit věrné a obsáhlé posouzení 

zkoumané osoby. Před začátkem vlastního testu EFL je zkoumaná osoba dotazována na příznaky, 

průběh nemoci, na bolesti a na bolestmi způsobená funkční omezení. Na dosavadní pracovní 

podmínky a osobně pociťované deficity. Psychologický dotazník a vyjádření souhlasu s provedením 

testu uzavírají úvodní část. Druhá část obsahuje klasické vyšetření pohybového systému. Podle toho 

by mělo být možné posoudit obecné výchozí podmínky pacienta ohledně funkční výkonnosti a 

zásadní funkční poruchy. Teprve nyní následuje vlastní test EFL. Vyhodnocovací postup EFL se 

zakládá na kinofyziologické testovací metodice. Testovací baterie s 29 standardizovanými funkčními 

výkonnostními testy trvá 5 až 6 hodin, rozdělených na dva dny. 

Systém EFL je obsáhlou, systematickou evaluací výkonu při pracovních realistických 

zatíženích. Výsledky měření fyzických schopností a deficitů jsou srovnány se zátěžovými požadavky 

práce. EFL nabízí vyhodnocení klinicky patologických, problémových oblastí odpovídající 

skutečnosti. Diferencuje se mezi nálezy relevantními pro pracovní místo a nálezy méně závažnými. 

Testy provádějí licencovaná pracoviště, v Ostravě je to  Fakultní nemocnice v Ostravě – rehabilitační 

oddělení ve spolupráci s ÚP.  

V rámci našeho testování jsme pro pracovníky v chráněných dílnách zvolili testy, které jsou 

volně dostupné, nevztahuje se na ně licence. Jednalo se o test jemné motoriky a test precizního 

úchopu. Tyto testy mohou aplikovat vedoucí pracovníci při nástupu nového zaměstnance, aby 

získali základní orientaci o motorických schopnostech, které jsou pro současnou práci – montáž 

potřebné. Pro naše účely jsou zvolené testy dostačující. Mimo tyto testy by každý pracovník ve své 

anamnéze měl mít vyjádření praktického lékaře, který dokáže objektivně posoudit zdravotní stav a 

v případě potřeby si vyžádá psychologické, či jiné odborné vyšetření.  
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7 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

7.1 Pracovní místo  

Pracovní místo můžeme definovat jako prostor, který je zaměstnanci určen k výkonu jeho 

činnosti (trvalé, nebo přechodné). O trvalém pracovním místě hovoříme, když na něm pracovník 

setrvává více než polovinu pracovní doby. Pracovní místo, pracovní prostředí a potřeby pracovníků 

zkoumá ergonomie pracovního místa. V případě pracovního místa pro handicapovaného se v prvé 

řadě řídíme daným handicapem. Fyzickým a psychickým omezením pracovníka, následně volíme 

vhodné prostorové řešení, jeho úpravy, vybavení, nábytek, upravené předměty, nástroje atd. 

Výkon pracovníka ovlivňuje mnoho faktorů: mikroklimatické podmínky pracovního 

prostředí, velikost a uspořádání pracovního prostoru, vybavení pracovního stolu a židle. Dále to 

jsou: doba výkonu dané činnosti, druh práce, pracovní poloha, pracovní pohyby, zdravotní stav, 

fyzické i psychické vlastnosti.    

Pracovní místo má poskytovat takové podmínky, aby bylo dosaženo co největší pracovní 

pohodlí, byly odstraněny škodlivé a rušivé vlivy (Marek, Skřehot, 2009). 

Cílem ergonomického řešení je vytvořit takové pracovní podmínky, aby nedocházelo 

k nepříjemné pracovní zátěži svalově kosterního aparátu a následně k negativnímu vlivu na 

zdravotní stav pracovníka. Smyslem je přispět k pocitům pracovního komfortu, prodloužení 

produktivního života a následně tedy příznivě ovlivnit produktivitu práce.  

 

 

Obrázek č. 3 Ergonomické pracovní místo a pracovní poloha vsedě 

Převzato z https://www.vaszrak.cz/pece-o-zrak/jak-spravne-sedet-u-pocitace 
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7.2 Pracovní polohy 

Pracovní poloha je determinována řadou podmínek včetně konstrukce používaných 

technologických prostředků, rozměrů a vybavení pracovního místa i  pracovníh pohybů.  

Nejčastější pracovní poloha je sed a stoj. K dalším polohám patří také klek, předklon, leh, 

dřep. Rozlišujeme základní a vedlejší pracovní polohu. Za základní polohu člověka je považovaná 

chůze, kdy se do činnosti zapojují střídavě všechny svalové skupiny.  

Hovoříme o tzv. ideálním sedu a ideálním stoji. Poloha, v níž pracovník setrvává větší část 

směny je základní, vedlejší je ta, ve které provádí pomocné činnosti v podstatně kratší době.  Poloha 

má také vliv na myoskeletární systém, z tohoto pohledu rozlišujeme polohu fyziologicky vhodnou a 

fyziologicky nevhodnou. Vhodná je taková, která nevyžaduje statické úsilí a výrazné odchylky od 

neutrální polohy. Nevhodná je charakterizována výraznou změnou polohy trupu od neutrální 

polohy.  Ideální je optimální střídání sedu a stoje. Výhodou polohy vsedě je menší statické zatížení 

a menší energetický výdej s lepší koordinací 

 

Práce v sedu 

Pracovní poloha vsedě je vhodná pro práci s vynaložením menší síly (50 N). Zásadou 

číslo jedna při práci v sedu je vzpřímený sed. Dále je důležitá zádová opěrka, opěrka šíje, hlavy, loktů 

tak, aby jednotlivé končetiny svíraly tupé úhly. Doporučuje se také při práci na počítači umístit 

klávesnici na výsuvnou pracovní desku. Správné držení těla při sezení je takové, kdy dosáhneme 

symetrické orientace trupu, krku a hlavy bez vytáčení a osa ramen je rovnoběžná s osou pánve. 

Důležité je také zajištění dostatečného prostoru pro dolní končetiny pod pracovní deskou stolu. 

Práce ve stoje 

Také ve stoje se doporučuje zatěžovat obě dolní končetiny rovnoměrně, dodržovat 

doporučenou výšku pracovní plochy s ohledem na fyziologické parametry pracovníků a vyhnout se 

patologickému předklonu. Vždy je třeba zvážit druh práce a podmínky, ve kterých bude prováděna, 

zda se jedná o exteriér, nebo interiér a co možno nejlépe přizpůsobit pracovní podmínky.  

 

 

 

Tabulka č. 6 Porovnání výhod jednotlivých poloh při práci 
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Výhody sedu Výhody stoje 

Menší energetická 

namáhavost 

Možnosti střídání poloh 

Jemnější a přesnější pohyby Větší dosah končetin 

Odlehčení nohou Větší síla 

Využívání činností nohou Větší bdělost 

Větší soustředění Možnost rychlého úniku 

Při mikro pauzách odpočinek Možnost střídání pracovišť 

                        

 

7.3 Pracovní pohyby 

 

Při práci vykonává pracovník různé pohyby, které logicky vycházejí z jeho možností, 

schopností a dovedností. Významným faktorem, který může ovlivnit pracovní výkon (produktivitu 

práce) a také stupeň fyzické zátěže, jsou zásady ekonomičnosti pohybu. K dodržování těchto zásad 

je nutno znát základy anatomie i fyziologie. Obecně lze pro ergonomické projektování doporučit 

tyto zásady: 

1. Pracovní pohyby musí být přirozené (v rámci fyziologie člověka). 

2. Pohyby mají být co nejjednodušší. 

3. Mají probíhat v zorném poli. 

4. Pohyby se mají dělat v optimálním pohybovém prostoru. 

5. Současné pohyby oběma rukama mají být symetrické a protisměrné. 

6. Obě ruce mají být v nečinnosti současně. 

7. Jednotlivé pohyby mají na sebe navazovat plynule a přirozeně. 

8. Rychlejší jsou pohyby plynulé. 

9. Nejpřirozenější jsou pohybu kyvu. 

10. Vodorovné pohyby jsou rychlejší než svislé. 



Disertační práce 

 
 

52 
 

11. Pokud je to možné je vhodné využít setrvačnosti pohybu a gravitace. 

12. Směr pohybu má také svůj význam. 

13. Při práci se doporučuje zapojovat především větší svaly. 

14. Čím méně části těla je zapojeno, tím je práce efektivnější. 

15. Je třeba se vyhýbat statickému (izometrickému) zatížení. 

16. Cílené pohyby mají být usměrňovány vodícími plochami. 

17. Pohyby jsou přesnější vsedě než vstoje. 

18. Pohyby blíže u těla jsou rychlejší. 

19. Sagitální pohyby jsou rychlejší než frontální. 

20. Pro každou činnost existuje optimální tempo (subjektivní). 

21. Sled pohybů se má zachovat pro vytvoření návyků (dynamický stereotyp). 

Všechna doporučení je vhodné uplatňovat, avšak ne dogmaticky, vždy je potřeba mít na zřeteli 

specifické pracovní podmínky a především cílovou skupinu pracovníků, kterým je práce určena. 

Obrázky č. 4 a 5 ukazují dosahy horních končetin při práci vsedě a při práci ve stoje. Dosahy 

jsou rozděleny do pásem, kdy pásmo A znamená časté a přesné pohyby, zhruba 20x až 40x za 

osmihodinovou pracovní dobu. Oblast B znamená pohyby obou předloktí při manipulaci s předměty 

a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy, mírné předklánění a pohyb do stran. Oblast 

C charakterizuje maximální rozsah. Pohyby v této oblasti jsou méně časté a pomalejší, je zde nutnost 

vytáčení trupu (Marek, Skřehot 2009). 

                                                            

Obrázek č. 4 Dosahy horních končetin ve stoje 

Převzato z Marek, Skřehot 2009, s. 70 
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Obrázek č. 5 Dosahy horních končetin vsedě 

Převzato z Marek, Skřehot 2009, s. 70 

 

7.4 Pracovní rovina 

 má odpovídat: 

 charakteru práce, která bude vykonávaná, 

 použitým technologiím, 

 pracovnímu prostředí a musí vyhovovat samotnému pracovníkovi. 

Přední strana stolu by měla být zaoblená, povrch matný, (s ohledem na prováděnou práci). Lesklá 

povrchová úprava může práci komplikovat, předměty po ni mohou klouzat. Práce musí být vždy 

bezpečná. 

 

Obrázek č. 6 Pyramida zdravotních rizik a postižení při práci v neergonomickém prostředí 

Převzato z http://www.ergopro.cz 
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Jak vyplývá z obrázku číslo 6, u všech profesí ve všech polohách je nutné brát zřetel na 

prevenci vzniku daného onemocnění.  

 

7.5 Ergonomické požadavky na práci s počítačem 

 

Pracovní místo musí mít takové rozměry, aby umožňovalo snadný přístup, změny pracovní 

polohy a vykonávání pohybů. Minimální nezastavěná podlahová plocha se doporučuje 2m2 při 

denním či umělém osvětlení a 5m2 při umělém osvětlení. Tyto požadavky vycházejí za základních 

hygienických předpisů pro jakákoliv pracovní místa. 

Pracovní stůl  

Volíme s ohledem na to, jakou práci budeme vykonávat. Pracovní plocha stolu musí být 

dostatečně velká, aby umožňovala flexibilní rozmístění monitoru, klávesnice, myši i dokumentů 

potřebných pro práci. Doporučené míry jsou 120 x 75 cm. Doporučuje se stavitelná výška stolu 

v rozmezí 62 – 82 cm. Dostatečný prostor pro nohy v našem případě pro invalidní vozík je 

samozřejmostí. Povrch pracovní desky je vhodný matný, hladký, snadno čistitelný, přední hrana 

zaoblená, barva spíše světlejší. 

 

7.6 Základní ergonomické požadavky na správné pracovní sedadlo  

 

Pro většinu zdravotně postižených lidí je sed základní polohou pracovní i mimopracovní, 

mnohdy po celý den jsou odkázání jen na sed. Platí: čím je pacient imobilnější, tím by měl mít 

kvalitnější židli, což se v praxi bohužel nedodržuje. Podobně je to i s výběrem invalidního vozíku. 

Vzhledem k tomu, že na pracovišti 2 je práce v sedu nejčastější polohou je nutné zmínit některé 

zásady. 

 K základním požadavkům, jimiž jsou pohodlnost, bezpečnost a stabilita ještě patří zajištění 

snadného přístupu, snadné usedání, vstávání a také zajištění správné polohy těla. Konstrukce 

sedacího nábytku by měla respektovat antropometrické parametry naší populace. Základními 

obecnými požadavky správné pracovní židle (jak již bylo řečeno) jsou stabilita a bezpečnost 

(optimální sedadlo má mít pětiramennou podnož), (což použité židle v našem projektu u stávajících 
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pracovišť nesplňují. V současné době je pracoviště vybaveno nesourodými, nevhodnými židlemi, 

které zaměstnavatel získal darem). 

  Vhodné umístění ovladačů pro regulaci nastavitelných parametrů, vhodné vlastnosti, 

čalounění, barva, materiál). Při posazení by mělo dojít k tlumení prudkého dosedu, což je řešeno 

buď pomocí plynového pera, či rastrovou mechanikou. Kvalitu sedadla ovlivňují také nastavitelné 

parametry. Nastavitelné ovladače musí být lehce dostupné, ovladatelné a spolehlivé. 

Pro práci na počítači je vhodné kvalitní kancelářské sedadlo, které umožňuje volný pohyb, 

dostatečnou stabilitu, nastavitelnou výšku sedáku, sklon zádové opěrky. Sklon sedadla může být 

nastavitelný nebo fixní. Výhodný je nastavitelný sklon sedáku směrem dopředu (otevřenější úhel 

kyčelních kloubů, podpora bederní lordózy, lepší prokrvení). Významnou roli také zastává zádová 

opěrka, která by měla být anatomicky tvarovaná a měla by zajistit především oporu v bederní 

oblasti páteře. Ke snížení statické zátěže ramenních pletenců i krční páteře jsou vhodné područky 

(loketní podpěrky). Výběr podpěrek závisí především na druhu práce, měly by být čalouněné 

s nastavitelnou výškou i sklonem, širší než 45 mm. Doporučuje se umístění 100 – 150 mm dozadu 

od předního okraje sedadla. Vhodné je ponechat 353 mm volného prostoru v zadní části sedadla. V 

našem případě pracují u počítače osoby na invalidních vozících, zde hraje zásadní roli výběr 

vhodného invalidního vozíku. Ukázky invalidních vozíků jsou v přílohové části této práce. 

Pracovníkům byly dále doporučeny individuální pomůcky (zádový klín, antidekubitní podložka, 

fixátory trupu). 

Monitor 

Základním požadavkem je, aby monitor svou konstrukcí umožňoval regulaci výšky 

obrazovky nad pracovním stolem, regulaci sklonu a otáčení kolem své svislé osy. Vzdálenost očí 

uživatelé od obrazovky by měla být 400 – 750mm (v závislosti na velikosti znaků). Orientačně lze 

použít poučku, kdy vzdálenost očí od obrazovky by měla být 2x větší, než je velikost úhlopříčky 

obrazovky. Důležitý je také jas a kontrast obrazovky. 

Klávesnice  

Musí být oddělená od tělesa obrazovky, aby bylo možné ji individuálně umístit na 

pracovním stole. Měla by být umístěna o něco níže než je rovina stolu, aby nedocházelo k extenzi 

ruky a zápěstí k nepřirozené poloze předloktí. Doporučuje se, aby střed klávesnice byl přibližně 

v úrovni loktů, přední hrana klávesnice má být zaoblená. Měl by být zajištěn dostatečný prostor 

před klávesnicí (minimálně 8 cm) k poskytnutí opory ruky. Doporučuje se využít opěrné, měkké 
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podložky a pohyblivé opěrky s kloubovou konstrukcí (Gilberová,2002, s. 161, 162). Klávesnice jsou 

také speciálně upravené pro lidi s postižením.  

Myš    

Měla by být umístěna co nejblíže ke klávesnici a ve stejné výšce, co se týče velikosti a tvaru, 

tak ten by měl být co nejvíce přizpůsoben tvaru ruky a přizpůsoben potřebám jednotlivce jako jsou 

leváci, ale i lidé s tělesným postižením či postižením neurologickým. V současné době najdeme na 

trhu myši upravené pro lidi s omezenými úchopovými možnostmi (viz obrázek číslo 20 a 21). Využívá 

se přilnavých gelových podložek, které usnadňují pohyb myší. Komfort při práci také zajistí doplňky, 

jako jsou držák dokumentů či podložka pod nohy.  

Mikropohybové studie 

Pohybové studie analyzují dynamickou stránku jednotlivých prvků pracovního procesu. Charakter 

pohybové činnosti je omezen funkčně anatomickými závislostmi lidského těla (např. stupněm 

pohyblivosti v kloubech), dále vnějšími prostorovými parametry pracoviště a druhem pracovního 

výkonu (velikostí manipulačního prostoru, hmotností předmětů apod.). 

Metoda MTM (Methods – Time Measurement) 

      Pro analýzu pracovního postupu na pracovišti 2, Centrum svaté Kláry, jsme vycházeli z metody 

MTM, v překladu „Metoda časového měření“. MTM je postup, který rozkládá každou manuální 

operaci na základní elementární pohyby, (mikropohyby) potřebné na vykonání práce. Každému 

pohybu přiděluje dopředu určitou časovou hodnotu, vymezenou povahou pohybu a podmínkami 

výkonu.  

      V případě kompletace hraček na pracovišti 2 jsme jako základní použili test JM a respektovali 

funkční schopnosti a omezení, následně byly stanoveny časové intervaly jednotlivých pohybů 

postupu.  
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8 PROJEKT PRACOVIŠTĚ – CHRANĚNÁ DÍLNA PAVEL KAŠING 

 

Chráněná dílna Hrabyně, (dále jen CHD), kterou provozuje pan Pavel Kašing byla založena 

v  roce 2001. Sídlem je areál Rehabilitačního centra v budově „Občanské vybavenosti“ Hrabyně 

u Opavy. Dílna byla vybavena počítači a termotiskárnou. Od 2. května 2001 byli zaměstnáni první 

čtyři zaměstnanci. Jednalo se o pracovníky s těžkým zdravotním postižením – z toho tři 

se pohybovali pomoci invalidních vozíků. V současné době je v chráněné dílně zaměstnáno 

18 zaměstnanců, sedmnáct z nich, jsou lidé s těžkým zdravotním postižením, 14 se pohybuje pouze 

na invalidních vozících. Hlavní pracovní náplní zaměstnanců je práce na PC – výroba návrhů a tisk 

vizitek, novoročních přání, gratulací, dle požadavků trhu. 

 

 

Obrázek č. 7 Chráněná dílna Pavel Kašing 

Zdroj vlastní archív autorka 

 

Dílna  má statut chráněné dílny a firmy s počtem  zaměstnanců nad 25 mohou odebíráním 

výrobků využít  náhradní plnění. 
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Obrázek č. 8 Struktura Chráněné dílny Pavel Kašing 

Zdroj autorka 

 

Dne 1. října 1999 nabyl účinnosti zákon č. 167/1999 sb., který ukládá zaměstnavateli s více 

než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši 

povinného podílu 4 %. Tuto povinnost zaměstnavatel splní zaměstnáváním občanů se změněnou 

pracovní schopností ve výši povinného podílu odebíráním výrobků od zaměstnavatelů 

zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců (se změněnou pracovní schopností) ZPS, nebo 

zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům. V případě jejího neplnění ukládá zákon 

sankci v podobě každoročního odvodu do státního rozpočtu. 

Osobám se zdravotním postižením se v práci musí dostat rovného zacházení, tedy i rovný 

přistup z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

nesmí být záminkou pro to, aby osoby se zdravotním postižením nebyly zaměstnávány. Kromě toho 

pracoviště, které je přístupné a bezpečné pro všechny zdravotně postižené, je bezpečnější 

a přístupnější pro všechny ostatní zaměstnance, zákazníky a návštěvníky. Osob se zdravotním 

postižením se týkají jak evropské právní předpisy pro zamezení diskriminace, tak ty, které jsou 

zaměřeny na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tyto právní předpisy, které členské státy 

zavádějí do svých národních legislativ a úmluv mají být uplatňovány proto, aby lidé se zdravotním 

postižením snáze získali zaměstnání a nikoliv proto, aby z něj byli vyloučeni. Osoby se zdravotním 

postižením mají právo na pracovní rehabilitaci, kterou pro ně zabezpečuje. Teprve od 90. let 20. 

století se zdravotní postižení stalo v politice EU vážnou a diskutovanou otázkou. Osoby se 

zdravotním postižením jsou od roku 1997, od schválení Amsterodamské smlouvy, již přímo zmíněny 

ve Smlouvě o Evropské unii, dále jen (EU). Velkou zásluhu na prosazování práv této skupiny občanů 

v EU mají zejména organizace a instituce EU. Evropské fórum zdravotně postižených, Skupina 

Evropského parlamentu pro zdravotní postižení a Jednotka pro integraci osob se zdravotním 

postižením. 
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 Česká republika se snaží motivovat firmy v zaměstnávání zdravotně postižených osob 

řadou pobídek, daňových úlev či příspěvků. Stále se však nevěnuje patřičná pozornost stanovení 

požadavků či doporučení na kvalitu pracovního prostředí postižených zaměstnanců. S ohledem na 

obtíže, které zaměstnávání zdravotně postižených obvykle přináší, se není čemu divit, že 

i samotnými zaměstnavateli bývá tento problém vnímán jako podružný. Je však řada těch, kteří 

o kvalitu pracovního života postižených skutečně pečují, nicméně s úpravou jejich pracovního místa 

nemají mnoho zkušeností. Tato skutečnost byla impulsem pro napsání této práce, její snahou je 

využít technických, zdravotních i sociálních znalostí k projektu pracoviště a výroby pro lidi 

s handicapem. Zjistit pomocí testů jejich schopnosti i potřeby a navrhnout bezpečné a zároveň 

důstojné a komfortní pracovní prostředí. 

Na prvním pracovišti byl po dohodě s vedoucím dílny výzkum zaměřen na 2 handicapované 

jedince na invalidním vozíku. Jejich pracovní náplní je práce na počítači – výroba výtvarných 

grafických návrhů. Projekt se soustředil na čtyři hlavní oblasti: 

1. Úpravu celkového pracovního prostředí včetně projektu vlastní dílny. 

2. Hygienické zařízení. 

3. Denní místnost. 

4. Individuální řešení potřeby dvou handicapovaných jedinců s ohledem na jejich specifické 

potřeby vzniklé v důsledku handicapu. 

Pracovník číslo 1, diagnóza paraplegie 

Věk: 31 let 

Vzdělání: středoškolské - grafik 

Stav: ženatý, 1 dítě 

Základní onemocněn: paraplegie 

Příčina: úraz na motocyklu 

Paraplegie je soubor symptomů, způsobených poškozením míchy. Patří mezi ně především 

ochrnutí dolních končetin, poruchy vegetativní činnosti, poruchy svalového tonu a další. Nejčastější 

příčinou jsou úrazy, zejména autonehody. 

V našem případě se jedná o poškození míchy s ochrnutím dolních končetin způsobených 

úrazem na motocyklu. Před úrazem pracoval v reklamní agentuře jako grafik. Horní končetiny N, 

bolesti páteře, bolesti sedacích svalů, problémy s vyprazdňováním. Při delším sedu dochází ke 
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zvýšení bolesti páteře a vychýlení z osy. K úrazu došlo před pěti lety. V současné době bydlí v bytové 

jednotce v Hrabyni, pobírá částečný invalidní důchod a je zaměstnaný na 4 hodiny v CHD.  

 

 

                                                                                                          

Obrázek č. 9, 10 Současný stav pacienta při práci na PC  

Zdroj vlastní archív autorka 

 

Pracovník číslo 2, diagnóza myopatie 

Věk: 42 let 

Vzdělání vysokoškolské – elektro 

Stav: ženatý, 1 dítě 

Svalová slabost se odborně nazývá myopatie, projevuje se předčasnou únavou a ochablostí svalů. 

Člověk není schopen v pozdější fázi vykonávat ani běžné denní činnosti. Svalová slabost je nejčastěji 

příznakem nemocí jiných orgánů, někdy i velmi závažných (např. nádorových onemocnění) a to 

zejména, pokud se k ní náhle přidružují další příznaky jako výrazné hubnutí, únava, snížená chuť 

k jídlu apod.  

        U pracovníka číslo 2 se onemocnění projevuje výraznou svalovou slabostí, bolestmi svalů, 

objevují se svalové křeče při zvýšené námaze a nestabilní sed. Má problémy se zvedáním HK nad 

horizontálu a z toho pramení problémy s česáním. První příznaky se u něj objevily v dospívání 

a postupně se zhoršovaly, jde o vrozenou nemoc. 
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       Obrázek č. 11, 12 Stávající stav pracoviště 

                     Zdroj vlastní archív autorka 

 

 

  

Obrázek č. 13, 14 Detail postavení ruky  

Zdroj vlastní archív autorka 

 

8.1 Funkční testy 

 

Přesný název: Funkční test motoriky ruky 

Funkční test horní končetiny (HK) 

Původní autor: Francie, převzato od profesora Tardieu 

Účel využití: ke stanovení poruch funkce HK, úchopu a zručnosti 

Adaptace na podmínky v ČR: upraveno pro podmínky v ČR na neurologické klinice Praha pod 

vedením profesora Pfeifera.  
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Délka trvání testu: 30 min. vypracování zprávy 10 min. 

Popis: Funkční test motoriky ruky – tímto testem se hodnotí jednotlivé úchopy, jejich rychlost a síla, 

výdrž a unavitelnost svalů ruky i celé horní končetiny, zacílení pohybu, zručnost, koordinace rameno 

– ruka, koordinace levé a pravé horní končetiny a koordinace oko – ruka. 

 

 

Tabulka č. 7 Vyšetření HK pracovník číslo 1,(dg. paraplegie) 

A činnost pravé/levé ruky 

Sv
ed

e 

N
es

ve
d

e
 

S 
 o

m
ez

en
ím

 

Časový limit 

norma 
Poznámka 

1. manipulace s klíči +   20/23  

2. šněrování a vázání kličky +   27  

3. šroubování matice prsty +   13/16  

4. šroubování šroubu prsty +   13/15  

5. šroubování šroubovákem +   25  

6. manipulace s dřevěným kolíkem +   3/4  

7. manipulace s konektorem +   4/5  

8. zapínání spínače – 5x +   2/3  

9. manipulace se zástrčkou +   6/6  

10. vytáčení čísel na telefonu +   13/15  

11. otáčení plynovým kohoutkem +   4/4  

12. šroubování žárovky na panelu +   6/7  

13. otáčení vodovodního kohoutku +   7/7  

14. šroubování žárovky ve vzpažení +   5/6  

15. oblékání zástěry +   20  

16. úchop talíře o průměru 12 cm +   4/4  

17. manipulace s válci 1-10 cm +   32  
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18. navlečení 5 gumiček na válec o 

průměru 7 cm 
+ 

  
20/18 

 

19. vystřižení kolečka z papíru o 

průměru 10 cm 
+ 

  
30 

 

20. zapíchnutí 5 špendlíků +   16/18  

SOUČET +   270/285  

B - test jemné motoriky (JM) 

22. - test jemné motoriky (JM) bez 

podložek PHK/LHK 
+ 

  
85/90 

 

23. test jemné motoriky (JM) 

s podložkami obě HK 
+ 

  
170 

 

24. navlékání – korálků o průměru 2 

cm 
+ 

  
45 

 

C – síla stisku pravé ruky/levé ruky v 

N 
80 N 

Závěr testu JM – číselně (I. – III.) I. 

 

 

Tabulka č. 8 Vyšetření HK pracovník číslo 2,(dg. myopatie) 

A činnost pravé/levé ruky 

Sv
ed

e 

N
es

ve
d

e
 

S 
 o

m
ez

en
ím

 

Časový limit 

norma 
Poznámka 

1. manipulace s klíči +   20/23  

2. šněrování a vázání kličky +   27  

3. šroubování matice prsty   + 13/16 třes 

4. šroubování šroubu prsty   + 13/15 třes 

5. šroubování šroubovákem +   25  
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6. manipulace s dřevěným kolíkem +   3/4  

7. manipulace s konektorem +   4/5  

8. zapínání spínače – 5x +   2/3  

9. manipulace se zástrčkou +   6/6  

10. vytáčení čísel na telefonu +   13/15  

11. otáčení plynovým kohoutkem +   4/4  

12. šroubování žárovky na panelu +   6/7  

13. otáčení vodovodního kohoutku +   7/7  

14. šroubování žárovky ve vzpažení +   5/6  

15. oblékání zástěry +   20  

16. úchop talíře o průměru 12 cm   + 4/4 třes 

17. manipulace s válci o průměru 1-10 

cm 
+   

32  

18. navlečení 5 gumiček na válec o 

průměru 7 cm 
  + 

20/18 třes 

19. vystřižení kolečka z papíru o průměru 

10 cm 
+   

30  

20. zapíchnutí 5 špendlíků   + 16/18 třes 

SOUČET    270/285  

B – Test jemné motoriky 

22. test jemné motoriky (JM) bez 

podložek PHK/LHK 

   85/90  

23. test jemné motoriky (JM) 

s podložkami obě HK 

   170  

24. navlékání – korálků o průměru 2 cm    45 třes 

C – síla stisku pravé ruky/levé ruky v N  50 N 

Závěr testu JM – číselně (I – III) II. 
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I. - jemná motorika v normě       

(pásmo 85/90 – 95/100 s.) test bez podložek 

(170 – 200 s.) test s podložkami 

II. - jemná motorika zhoršena  

(pásmo 95/100 – 12/125 s) test bez podložek 

(200 – 250 s.) test s podložkami 

III. - jemná motorika hrubě poškozena 

(pásmo nad 120/125 s.) test bez podložek 

(250 a více s.) test s podložkami 
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Tabulka č. 9 Vyšetření precizního úchopu pracovník číslo 1, (dg. paraplegie) 

 

Sv
ed

e 

N
es

ve
d

e
 

S 
 o

m
ez

en
ím

 

poznámka 

1. Úchop 2 prsty (pinzeta) x    

2. Špetka x    

3. Laterální úchop x    

Silový úchop 

4. úchop míče nebo koule x    

5. háček x    

6. úchop válce až k sevření ruky do pěsti x    

 

Pracovník číslo 1 s diagnózou paraplegie zvládne všechny úchopy bez omezení, jeho problém je 

v nestabilním sedu, proto doporučujeme zádovou opěrku a antidekubitní podložka, která zabraňuje 

vzniku dekubitů (proloženin) a zlepšuje sed na invalidním vozíku. 

Zádová opěrka již byla vyzkoušena ve formě malého polštáře i při takto improvizované pomůcce 

jsme zaznamenali výrazné snížení bolesti a výklonu z osy. Svalová síla je v normě. Dle rozhovoru se 

pracovník cítí mnohem lépe, je klidnější pracuje ve větší pohodě.  

 

Tabulka č. 10 Vyšetření precizního úchopu pracovník číslo 2, (dg.myopatie) 

 

Sv
ed

e 

N
es

ve
d

e
 

S 
 o

m
ez

en
ím

 

poznámka 

1. Úchop 2 prsty (pinzeta)   x  

2. Špetka   x  

3. Laterální úchop   x  

Silový úchop 



Disertační práce 

 
 

67 
 

4. úchop míče nebo koule x    

5. háček x   Snížená svalová síla. 

6. úchop válce až k sevření ruky do pěsti x    

 

Pracovník číslo 2 s diagnózou myopatie má omezené úchopové možnosti, úchopy svede s obtížemi, 

bez omezení svede úchop koule, při sevření do pěsti nastupuje lehký třes. Svalová síla je výrazně 

snížena (50 N). Měřeno orientačně i dynamometrem. Velmi rychle nastupuje únava je potřeba 

zařadit minimálně 2 x za hodinu krátkou 3 – 5 minutovou přestávku, potom výkon opět narůstá. 

1. Štipec -  úchop dvěma prsty (pinzeta) slouží k udržení psacích potřeb a malých nástrojů. 

2. Špetka – úchop třemi prsty, umožňuje sbírat malé předměty, provádět jemné práce. 

3. Laterální úchop – mezi radiální stranu ukazováku a ulnární stranu druhého článku palce.   

Všechny výše zmíněné úchopy zvládne s omezením, velmi rychle nastupuje svalová únava a třes. 

Silový úchop 

4.   Úchop míče nebo koule, která představuje základní pracovní postavení ruky 

5.   Háček – slouží k nošení břemen 

6.   Úchop válce až k sevření ruky do pěsti 

Pracovník číslo 2, úchopy 4 – 6 zvládne, ale má výrazně omezenou svalovou sílu, což se projevuje 

i na provedení úchopu háčku, kdy úchop provede, ale je schopen přenést jen velmi malou váhu 

(okolo 1kg). 

Shrnutí funkčních testů 

Byli vyšetřeni oba pracovníci, pracovník číslo 1 nemá úchopové problémy, jeho JM je v normě. 

Doporučili jsme antidekubitní podložku, opěrku HK, opěrku zad, která zlepší stabilitu sedu. 

Pracovník číslo 2 má výrazně omezenou svalovou sílu, jeho schopnost podržet předmět po určitou 

dobu je snížená. Dále má problémy se zvednutím HK nad horizontálu. Chránič HK snižuje bolest 

a křeče, fixátory DK, zádová opěrka, opěrka HK zlepšují stabilitu sedu, snižují provokovanou bolest 

a zlepšují komfort při práci. Detailní popis vyšetření je v přiloženém testu. 
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8.2 Analýza stávajícího pracoviště 

 

Místnost o rozměrech 5 x 4m má těžce ovladatelné vstupní dveře viz obr. č. 15. Nesourodé 

uspořádání materiálů a vybavení komplikuje pohyb na invalidním vozíku.  Současné rozložení 

pracovních stolů a uspořádání materiálu je nevyhovující, dílna disponuje dvěma pracovními stoly, 

které jsou podél místnosti, chybí zde výkroje pro invalidní vozík, které zároveň zlepšují možnost 

opory HK. Podlahová krytina je poškozená, výmalba v bílé barvě působí studeně, přirozené osvětlení 

je dostatečné, umělé osvětlení je zajištěno 2 zářivkami, chybí stolní lampy, nejsou zde prostory pro 

odložení dokumentace a materiálu, chybí odkládací šatní skříň. Detailní popis pracoviště je 

v tabulkách číslo 9 a 10. Hygienické zařízení je nevyhovující, chybí místnost pro odpočinek a 

skladovací prostory. 

 

Obrázek č. 15 Stávající stav Chráněná dílna Pavel Kašing 

Zdroj autorka 

 

 

Obrázek č. 16 Manévrovací prostor pro invalidní vozík 

Hájek, 2004,s.8 
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Obrázek č. 17 Srovnání dosahu osoby zdravé a na vozíku 

Převzato Hájek, 2004,s.8 

 

Dosah zdravé osoby a dosah osoby na invalidním vozíku je rozdílný. Vozíčkář dosáhne výšky 

1440 – 1560 mm; pokud dojde k vyklonění a upažení ruky z vozíku, pak může dosáhnout vzdálenosti 

maximálně 800 – 900 mm (Hájek, 2004).  

Tabulka č. 11 Pozorované prvky v dílně pro paraplegiky a doporučené změny 

 

 

 

 

Práce na počítači výroba návrhů  

Prostředí dílny Rozměry Současný stav Doporučené změny 

 5 x 4 m 5 x 4 m - 

Počet pracovníků  4 - 5 4 

Dveře 

Bariéry – velikost 

a přístup, ovládání 

dveří 

Ruční, těžce 

ovladatelné 
Elektronické ovládání 

Podlaha  PVC Protiskluzová  

Osvětlení přirozené  ano vyhovující 

Osvětlení umělé  2 zářivky 
Stolní lampy ke 

každému stolu 

Barevnost zdí  bílá Odstíny zelené 

Organizace pracoviště Uspořádání materiálu 

file:///C:/Users/římovská/Downloads/obrázek hájek zdravá x vozík výška.jpg
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  Chaotické 
Kontejner na materiál 

a skladovací prostory 

 Uspořádání pracovního stolu 

  Chybí prostor pro DK Úprava prostoru 

Vybavení dílny Pracovní stoly 

Chybí výkroj 

Malá dosahová 

vzdálenost 

Úprava prostoru pro 

vozík 

 
Chybí odkladné 

regály 

Neoznačené, 

nesourodé 

Doplnit o sladovací 

prostory a regály 

Hygienické zařízení   nevyhovující nové 

Denní místnost  není nová 

 

 

 

 

Obrázek č. 18 Otevírání dveří stávající stav 

Zdroj vlastní archív autorka 
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Bylo doporučeno elektronické otevírání dveří do dílny i do sociálního zařízení.Vzhledem k tomu, že 

se jedná o práci vsedě soustředili jsme se na dosahové zdálenosti. 

Tabulka č. 12 Horizontální dosahová vzdálenost 

Kritéria Výsledky měření Doporučené rozměry 

A. Doporučený dosah dopředu 30 30 

B. Rozšířený dosah dopředu 40 46 

C. Minimální vzdálenost pro provádění 

práce dopředu 

10 2,5 - 10 

D. Doporučený dosah do stran 120 102 

E. Rozšířený dosah do stran 150 152 

F. Prostor pro invalidní vozík nedostatečný úprava stolu 

G. Výkroj pro invalidní vozík chybí výkroj 

H. Lokální osvětlení ke každému 

pracovnímu místu 

chybí stolní lampa 

 

Tabulka č. 13 Kritéria pro uspořádání pracovního místa vsedě 

Kritéria Výsledky měření Doporučené rozměry 

A. Pracovní výška rukou 75 56 - 91 

B. Výška displeje  69 69 - 84 

C. Tloušťka povrchu pracovní desky 5cm 5 cm 

D. Hloubka prostoru pro kolena - min. 53 cm,dop.61 

cm 

E. Šířka prostoru pro kolena - min. 53 cm,dop.61 

cm 

F. Prostor pro stehna - min. 20 cm 

G. Vzdálenost prováděné práce 8 cm 2,21 – 10 cm 

H. Hloubka prostoru pro nohy - 15 cm 



Disertační práce 

 
 

72 
 

I. Prostor pro invalidní vozík nedostatečný výkroj 

 

 

Obrázek č. 19 Správný sed při práci s PC 

Převzato z HLÁVKOVÁ, J. Ergonomické checklisty a nové metody práce při hodnocení 

ergonomických rizik. Praha: Státní zdravotní ústav, 2007. s. 30 

Psaní na klávesnici a manipulace s myší vyžaduje vhodnou polohu rukou. Hlavně zápěstí 

a předloktí musí byt podepřeno a být ve fyziologicky vhodné výšce (spodní hrana zápěstí musí být 

minimálně ve stejné výšce, ve které jsou umístěna tlačítka klávesnice). Současný trh nabízí široký 

sortiment gelových podložek (pod klávesnici i pod myš), které tyto podmínky zajišťují a rovněž 

umožňují pohodlné opření stykových částí. Podpěrka je navržena na proporce ruky dospělého 

člověka a je naplněna silikonem, což při jejím správném používání výrazným způsobem zabraňuje 

vzniku nežádoucích otlaků (nejčastěji syndrom karpálního tunelu apod.) (Skřehot, 2009). 

Individuální řešení pro jednotlivé pracovníky 

Tabulka č. 14 Analýza pracovní činnosti při práci na počítači pracovník číslo 1 

Práce na počítači – výroba návrhů 

Pracovník č. 1 
Dg. paraplegie 

 

Současný stav Návrh úprav 

zápěstí nestabilní opěrka ruky 

Postavení páteře – 
záda, hlava 

vychýlení z osy zádový klín 
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Sed a držení těla 
nestabilní antidekubitní podložka 

Bolest ano/ne 
 

ano  

 

Tabulka č. 15 Analýza pracovní činnosti při práci na počítači pracovník číslo 2 

Práce na počítači – výroba návrhů 

Pracovník č. 2 
Dg. myopatie 

 

Současný stav Návrh úprav 

zápěstí 

třes chránič HK ke zlepšení 

dorzální flexe 

 

 
Postavení páteře – 

záda, hlava 

vychýlení z osy zádový klín 

antidekubitní podložka 

Sed a držení těla 

nestabilní fixátor nohou  

(popruhy) 

Bolest ano/ne 
 

ano 
přestávky 

 

                                   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20, 21 Ukázka myší pro handicapované 

Převzato z http:/www.petit-os.cz 
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Obrázek č. 22  Klávesnice pro ovládání jednou rukou nebo rukou se sníženou hybností 

Převzato z http:/www.petit-os.cz 

 

 

Obrázek č. 23 Velký „trackball“ („obrácená“ myš) 

Převzato z http:/www.petit-os.cz/ 

Tabulka č. 16 Práce s počítačem 

Hodnocené položky a navrhované změny Odpověď 
ano / ne 

Nové úpravy 

1. Je stavitelná výška umístění klávesnice ano nová klávesnice  

2. Je klávesnice vhodně umístěna? ne nový pracovní stůl 
3. Je klávesnice oddělena od počítače? ano  
4. Jsou při práci s klávesnicí vynakládány minimální 

síly? 
ne  

5. Je dostatek místa pro dokumentaci? ne držák dokumentů 
6. Je možná opěra rukou, je-li potřeba? ano opěrka předloktí  

7. Jsou odstraněny jasy v zorném poli? ano  
8. Nejsou odlesky a odrazy v obrazovce? ano  
9. Je umožněna dostatečná pozorovací vzdálenost 

obrazovky? 
ano 

(70 cm) 
 

10. Je dostatek místa na další prováděné aktivity 
s invalidním vozíkem? 

ne úprava prostoru 
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Shrnutí tabulky číslo 13 : 

Klávesnice je pro pracovníka s dg. myopatie nevhodná, doporučujeme klávesnici, 

vyobrazenou na obrázku číslo22, která je svým tvarem přizpůsobena práci s omezenou hybností HK 

a odpovídá úchopovým možnostem pracovníka. 

Velký „trackball“ („obrácená“ myš) tato pomůcka byla doporučena místo klasické myši. 

Ke snadnějšímu ovládání přispívají i velká tlačítka. U pracovníka převládá kulový úchop, tento druh 

myši je nejvhodnější. Nahrazuje klasickou myš. Koule tohoto zařízení je tak velká, že jej lze ovládat 

celou dlaní. Dále byly doporučeny loketní opěrky, zádové klíny a držáky dokumentů. 

Loketní opěrku lze snadno připevnit ke stolu - maximální tloušťka desky stolu až 5 cm. 

Připevnění k židli, ke křeslu - maximální šířka opěrky/madla je 5cm až 8 cm. Lze použít pro pravou i 

levou ruku. Vyrobeno z pevného kvalitního ABS plastu.  Rozšířená podložka poskytuje prostor pro 

pohodlnou práci.  

    

Obrázek č. 24, 25 Doporučené změny při práci na PC 

Převzato z http://www.alexx.cz 

      

Obrázek č. 26, 27 Doporučené změny při práci na PC – loketní opěrky 

Převzato z  www.modom.cz 

http://www.modom.cz/
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  Obrázek č. 28 Antidekubitní podložka 

Převzato z http://www.zijtekvalitne.cz 

                   

         Obrázek č. 29, 30 Zádová opěrka 

Převzato z http://www.ergo-product.cz a http://www.decodoma.cz 

 

Tyto komponenty jsou běžně dostupné na trhu, k dokonalešímu  provedení je možno 

navržené pomůcky upravit na protetice po dohodě s protetikem s ohledem na typ invalidního vozíku 

a tvar jeho zádové opěrky. Dopručená firma PROTEOR CZ s.r.o., ortopedie a protetika. Samostatná 

ordinace lékaře specialisty MUDr. Petr Krawczyk, U parku 2/2720, ostrava@too.cz. Zdejší zařízení 

je schopno vyrobit individuální kompenzační pomůcky na míru, kdy změříme délku a šířku HK (horní 

končetiny a s ohledem na potřebu jednotlivce vybereme materiál povrchu). 
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8.3 Návrh nového pracoviště 

 

Obrázek č. 31 Pracoviště číslo 1 

Zdroj autorka 

 

Projekt nového pracoviště řeší prostorové úpravy stávající místnosti s těmito změnami: 

 Uspořádání stolů pro tři imobilní pracovníky a jednoho mobilního pracovníka – prostor 

vyhovuje 4 pracovníkům. 

 Otevírání stávajících dveří bylo nahrazeno elektronickým ovládáním dveří. 

 Podlaha –protiskluzová, materiál Vinyl – struktura dřeva – buk. 

 Osvětlení – doplnit o stolní lampy. 

 Barvy zdí odstíny jemně zelené, 2 a 2 zdi o dva tóny sytější. 

 Odkladné plochy. 

 Mobilní kontejner. 

 Nový prvek šatní skříně – na uložení osobních věcí. 

 Klimatizace. 
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 Květiny. 

Nové prvky 

Denní místnost pro odpočinek viz obr.číslo 31 

Vzhledem k časté únavě zmíněných pracovníků se jeví tato místonost jako stěžejní, častější 

zařazení přestávek při práci výrazně zlepšuje výkon obou pracovníků, místnost je určena také jako 

jídelna. 

Relaxační lůžko plní účel zdravotní, kdy je můžeme využít v případě epileptických záchvatů, ke 

krátkému odpočinku, ale také v případě nastupující únavy. Vhodně zařazená krátká přestávka 

kladně ovlivňuje pracovní výkon, zejména u pracovníka s dg.myoptie. 

Sociální zařízení  

Nové sociální zařízení odpovídá požadavkům pro imobilní osoby, lidé na invalidním vozíku 

mají problémy s vyprazdňováním a doposud musí v případě potřeby využívat sociální zařízení 

v budově mimo areál chráněných dílen, nebo zcela nevyhovující zařízení, které je sice v blízkosti 

dílen, ale svým rozměrem a vybavením neplní požadavky  dle norem. V projektu je také umístěn 

sprchový kout. Zvýšení komfortu a především úspora času přispěje ke zlepšení výkonu pracovníků.  

Návrh stolů pro vozíčkáře obecné změny – určeno pro oba pracovníky 

 Doporučené rozměry viz obr.číslo 31. 

 Stoly jsou opatřeny výkrojem o prostor pro zasunutí invalidního vozíku a svou velikostí poskytují 

prostor pro odložení dokumentace. 

 Stoly jsou s nastavitelnou výškou, dle typu invalidního vozíku. 

 Opěrky pro horní končetiny viz obrázek číslo 24 až 27, opěrku dopručujeme vyrobit na míru, 

s měkkým povrchem a pružným fixátorem, který zamezí nastupujícímu třesu. 

 Držák dokumentů. 

 

Návrh změn pro pracovníka s dg. paraplegie 

 Zádová opěrka zlepšuje držení postury a zabraňuje bolesti a následně vychýlení těla z osy, 

(tzv.přepadávání na jednu stranu) 

 Popruhy k fixaci trupu (pásy), zlepšují stabilitu těla v sedu 

 Vlastní úprava stolu s výkrojem pro invalidní vozík, zvětšuje dosah dopředu i do stran a opření 

HK. 
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 Antidekubitní podložka. 

Návrh změn pro pracovníka s dg. myoptie 

 Popruhy k fixaci trupu (pásy), zlepšují stabilitu těla v sedě. 

 Popruhy pro fixaci DK (dolních končetin), zabraňují vzniku třesu a zlepšují stabilitu sedu. 

 Podpěrka HK – celoloketní. Zde je možno využít standardní opěrky, kerou je možno zakoupit ve 

firmě Decodoma a nebo opěrku nechat vyrobit na míru dle rozměrů pro HK ve firmě PROTEOR 

Ostrava.  

 Myš pro ovládání viz.obrázek číslo 23, vychází ze zjištění testu HK, pracovník má převládající 

úchop kulový, tento typ myši je určen pro zmíněný úchop. Myš by bylo vhodné upravit o povrch 

z měkčeného materiálu s omyvatelným povrchem.  

 Klávesnice je doporučena na základě omezení vyplývajících z testu HK. 

 Antidekubitní podložka. 

Všechny doporučené změny byly konzultovány s jednotlivými pracovníky i vedoucím dílny panem 

Kašingem. Dílčí doporučení byla ověřena v praxi, např. improvizovaná zádová opěrka ve formě 

polštáře. Vzhledem k finanční nákladnosti (otevírání dveří) aj., byly osloveny sponzorské firmy. 

SmVaK Ostrava a.s.a Stora Enso.  
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9 PROJEKT PRACOVIŠTĚ – CHARITA HRABYNĚ, CENTRUM SVATÉ 
KLÁRY 

 

Charita Hrabyně je církevní právnická organizace. Zřizovatelem je sídelní biskupství 

Diecéze ostravsko - opavské. Tato charita je organizační složkou Diecézní charity ostravsko-opavské. 

Předmět činnosti vzniklé charity je charitativní činnost ve prospěch lidí v nouzi, poskytování 

sociálních služeb, zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, ústavů, sociálních a jiných 

zařízení, provozování chráněných dílen pro zdravotně postižené, pořádání sbírek a humanitárních 

akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí. Charita Hrabyně je evidována na Ministerstvu 

kultury České republiky v Rejstříku evidovaných právnických osob. Každá charita se řídí stanovami 

Diecézní charity ostravsko-opavské a jsou také vymezeny Kodexem kanonického práva a obecně 

právními předpisy České republiky. Byla stanovena územní působnost a to mezi třemi charitami již 

fungujícími Charitou Ostrava, Opava a Hlučín. Působnost  této charity je v obcích Hrabyně, 

Budišovice, Pustá Polom, Opava Podvihov, Hlubočec, Kyjovice, Těškovice, Čavisov, Nové Sedlice, 

Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota, Nový Dvůr, 

Výškovice.  Charita Hrabyně navázala na činnost Charitního centra svaté Kláry. (Interní materiály 

Charity Hrabyně). 

Výzkum byl realizován v centru svaté Kláry. Zde je dílna zaměřená na kompletaci dětských 

plastových hraček, bagrů a nákladních autíček včetně postaviček řidiče. Jednotlivé komponenty jsou 

ručně montované.  

V Centru svaté Kláry v Hrabyni se výzkum soustředil na skupinovou práci – montáž dětských 

hraček. Projekt řeší: 

1. Návrh nového prostředí, včetně uspořádání jednotlivých pracovních úseků, montáže, 

expedice, skladovacích prostor, hygienického zařízení i denní místnosti. 

2. Návrh mobilních pracovních stolů a jejich umístění s využitím uspořádání pracovních stolů 

a nářadí a dopravního pásu. 

3. Projektování prostředků pro převoz materiálu, mobilní kontejnery na kolečkách a zásobníky 

na komponenty. 

4. Analýza pracovního postupu montáže hračky BAGR TRUXX. 

 

Chráněná dílna Charity Hrabyně nabízí kompletační a montážní práce, pro firmy, organizace 

i jednotlivce.  Dílna zaměstnává 10 osob se zdravotním znevýhodněním. Jejím největším obchodním 
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partnerem je LENA Dolní Benešov, která zabezpečuje poptávku dětských plastových hraček 

v tuzemsku i v zahraničí. Distribuci na bývalých západních trzích zajišťuje mateřská Firma Simm 

Marketing GmbH se sídlem v Roth – Eckersmuhlen. Převážná část výroby se realizuje pro zahraniční 

trh. 

 Společnost LENA – hračky s.r.o. se zaměřuje na distribuci sortimentu do všech zemí světa. 

Firma LENA – hračky, dodává zboží ze skladu u Ostravy do Německa, Holandska, Norska, Švédska, 

Anglie, Irska, USA, Rakouska, Polska, Slovenska, Ruska a Švýcarska. Firma LENA má výhradní 

zastoupení i pro země tzv. východního bloku, (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko). 

Distribuci na Slovensku zajišťuje firma LENA – Slovakia. Chráněná dílna Charity v Hrabyni zajišťuje 

kompletaci a montáž zmíněných hraček. Náhradním výrobním programem je balení návodů pro 

montáž nábytku pomoci kovových tyčinek pro IKEA Ostrava.  

 

9.1 Managment a řízení  

 

Struktura celé Charity je vyobrazena na obrázku číslo 27. Vlastní provoz chráněné dílny 

v Hrabyni v Centru svaté Kláry je zajištěn takto:  Zakázky sjednává a posuzuje vedoucí pracovník, 

který: vyhodnotí jejich náročnost na montáž, dle technické dokumentace výrobek rozloží a složí. 

Provádí analýzu pracovních úkonů a rozděluje úkoly jednotlivým pracovníkům, bez pracovních testů 

zátěže, s obecným přihlédnutím k jejich schopnostem. Každý den pracovníkům rozděluje materiál 

včetně nářadí na pracovní místo a průběžně jej doplňuje. 80% času pracovní doby tráví s pracovníky 

v dílně, plní tedy funkci asistenta, poradce, mistra, přípraváře i psychologa. Denně zpracovává 

evidenci odvedené práce, na základě pracovní dokumentace, kterou si vede každý pracovník a 

odevzdává ji na konci směny. Vedoucí pracovník vyhodnotí odvedenou práci a s dodacím listem 

předá na ekonomické oddělení.  
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Obrázek č. 32 Organizační struktura charity Hrabyně 

Zdroj autorka 
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9.2 Analýza stávajícího pracoviště 

 

Všichni pracovníci mají tělesný handicap různého rozsahu, vždy se jedná o postižení 

pohybového aparátu, (v některých případech jde o vadu kombinovanou). Převažující je postižení 

pohybové, nejsou zde vozíčkáři (současné prostředí není bezbariérové). Pracovníci se pohybují 

pomocí francouzských berlí, holí i bez, ale obtížně. Komplikovaná lokomoce vyžaduje bezpečné 

pracovní prostředí, včetně odstranění bariér, přebytečného materiálu a zavedení systému 

uspořádání materiálu i nářadí. Prostředí působí chaoticky, chybí zde systém uspořádání, výrobky 

jsou přenášeny ručně.     

      

Obrázek č. 33, 34 Montáž hraček v CHD Charita svatá Klára – současný stav 

Zdroj vlastní archív autorka 

 

               

Obrázek č. 35, 36 Montáž hraček v CHD Charita svatá Klára – současný stav 

Zdroj vlastní archív autorka 
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Obrázek č. 37, 38 Montáž hraček v CHD Charita svatá Klára – současný stav 

Zdroj vlastní archív autorka 

 

Práce je chaoticky rozčleněna do čtyř místností, chybí mechanizace při expedici, prostory 

jsou malé, nevyhovující. Chybí mobilní kontejnery pro třídění materiálu při rozdělování na jednotlivá 

pracoviště. Pracoviště není přizpůsobeno lidem na invalidním vozíku. Stoly jsou různorodé, výškově 

rozdílné, výška není nastavitelná, židle jsou různorodé, nevyhovující. Hygienické zařízení 

nevyhovuje normám a není přizpůsobeno vozíčkářům. 

Na základě pozorování, rozhovorů s vedoucí dílny, ředitelem a pracovníky bylo navrženo 

nové pracoviště. Projekt byl řešen komplexně, s ohledem na výrobu – montáž dětských hraček. 

Cílem bylo, aby pracoviště poskytovalo možnost přizpůsobit své podmínky výrobě, která se mění 

podle typu zakázky. 

Projekt předkládá řešení pracovní dílny, expedice, sociálního zařízení a odpočinkové 

místnosti. Zcela nové pracoviště bylo projektováno na žádost ředitele pana Ing. Františka Horsáka. 

Dále bylo doporučeno využití testů pro nově příchozí pracovníky. Testy slouží ke zjištění 

motorických schopností, mentální úrovně i fyzické zátěže pracovníků. S ohledem na zjištěné údaje 

budou pracovníci zařazeni na optimální pracovní činnosti. Pro práci vsedě je možno zařadit lidi 

s pohybovým postižením, avšak odpovídajícími motorickými schopnostmi HK. Často snížené 

intelektové schopnosti nebrání provádění nenáročných monotónních operací, naopak v určitých 

případech mohou být kontraproduktivní. Vždy je nutné pojímat pracovníka komplexně a práci 

určovat cíleně, tak aby jeho pracovní výkon byl co nejvyšší a on sám jej zvládal bezpečně a bez obtíží.  

Mimo vlastní řešení prostorového uspořádání se projekt také zabýval analýzou pracovní činnosti při 

vlastní montáží dětské hračky BAGR TRUX tabulka číslo 17. Vycházeli jsme z metody MTM (Methods 

Time Measurement) a zároveň plně respektovali pohybové, motorické i mentální schopnosti 
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pracovníků. S každým pracovníkem byl proveden rozhovor a pracovník byl se souhlasem otestován, 

vedoucí pracovník byl seznámen s výsledky a doporučením včetně zdůvodnění. 

Současný stav: Denně je za 1 hodinu smontováno 25 ks hraček v počtu 5 pracovníků, kteří se podílejí 

na vlastní montáži. Hodinová výrobnost V [ks25./ hod.].  

   

9.3 Návrh a analýza pracovního postupu BAGR TRUXX 

Bagr TRUXX - plastová hračka, která se skládá z patnácti komponentů, včetně štítku. Analýza 

podává návrh ekonomického rozložení pohybu. 

 

Obrázek č. 39 Bagr Truxx 

Převzato z http://www.hrackyslunicko.cz 

 

Analýza pracovního postupu montáže BAGR TRUXX 

Operace: Nasazení disků do koleček 4 x, nasazení  osky do kolečka (2x)     

Tabulka č. 17 Analýza pracovního postupu fáze 1, pracovník č.1.  

(Místo je určeno pro vozíčkáře) 
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Analýza pracovního postupu fáze 1 

Uspořádání pracoviště 

Na páse : 

Na stole: kolečka, osky a disky 

V kontejneru : zásoba koleček, osek a disků 

Náčrt součástky  : 

Kolečka       

Osky  

Disky        

Levá ruka Pravá ruka 

 Postup Čas Postup 

1. Sáhnout do přihrádky s 

kolečky 

2s  Sáhnout  do přihrádky s disky 

2. Vybrat kolečko 0,5s  Vybrat disk 

3. Uchopit kolečko 1s  Uchopit disk 

4. Přemístit kolečko do 

montážního prostoru 

2s Přiemístit disk do montážního prostoru 

5. Držet kolečko 2s Nasadit disk do kolečka 

6.. Položit kolečko s  diskem na stůl, akci opakujeme 4 x – čas 30 s 

7. Uchopit 1. kolečka s diskem 1s 

 

Sáhnout do přihrádky s osky 

8. Držet kolečko s diskem 1s  Vybrat osku 

9.  Držet kolečko s diskem 1s  Uchopit osku 

10 Držet kolečko s diskem 1s  Umístit osku ke kolečku 

11.         Držet kolečko s diskem 2s  Nasadit  osku do otvoru kolečka 

12. Sáhnout pro dřívko 1s Sáhnout pro kladívko 

13.       Uchopit dřívko 1s Uchopit kladivko 

14. Umístit dřívko na osku 2s Úder kladívka do dřívka 
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15. Odložit dřívko 1s  Odložit kladivka 

16. Přemístit smontovaný kus na 

dopravní pás 

2s Nečinná 

Opakujeme akci 2x  - čas 26 s 

 17.                        Uchopit 3. kolečko 1s Uchopit 4. kolečko 

18. Přemístit 3. kolečko na 

dopravní pás 

2s Přemístit 4. kolečko na dopravní pás 

   

19.            

Ovládání posuvu dopravního 

pásu 

1s  

Celkový čas 60 s  

 

Pracovní postup číslo 1, práce je určena pro člověka na invalidním vozíku, projekt řeší jak 

prostorové uspořádání stolu i jeho úpravu s výkrojem pro invalidní vozík. 

Základním požadavkem je dobrá jemná motorika, jsou zde zvýšené nároky na JM, zvládnutí 

drobných úchopů špetky, štipce a koordinace rukou, koordinace ruka oko. Dále schopnost 

koncentrace na výkon a pracovní tempo. Přesnost při montáži osek. Kontraindikací mimo třesu 

může být také zvýšená potivost rukou, která se u některých testovaných projevovala. 

 

Analýza pracovního postupu montáže BAGR TRUXX 

Operace: Nasazení osek s kolečky do podvozku (2x) a nasazení pojistky 

Tabulka č. 18 Analýza pracovního postupu fáze 2, pracovník č.2  

Analýza pracovního postupu fáze 2 

Uspořádání pracoviště  

Na páse : kolečka s oskami a disky , kolečka s 

disky  

Náčrt součástky:  

eč

ka 
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Na stole: podvozek a pojistka 

V kontejneru : podvozek a pojistka 

 

Pojistka Podvozek 

 

Levá ruka Pravá ruka 

1. Sáhnout na pás pro kolečko 

s oskou a diskem 

2s Sáhnout pro podvozek 

2. Přemístit do montážního 

prostoru 

2s Přemístit podvozek do montážního prostoru 

3.   Uchopit podvozek 1s Uchopit kolečko s oskou a diskem 

4.   Držet podvozek 5s Nasadit 1.kolečko s oskou a diskem do 

podvozku 

5.  Držet podvozek 5s Nasadit 2.kolečko s oskou do podvozku 

6. Držet podvozek a osku 1s Držet podvozek a osku 

7. Otočit podvozek na čela 

koleček 

4s Otočit podvozek na čela koleček 

8. Sáhnout pro kolečko s diskem 1s Sáhnout pro kolečko s diskem 

9. Vybrat 1s Vybrat 

10. Uchopit 1s Uchopit 

11. Nasadit na osku 2s Nasadit na osku 

12.  Zatlačit kolečko 1s Zatlačit kolečko 

13. Uchopit a natočit podvozek ve 

směru otvoru pro zasunutí 

pojistky 

4s Uchopit pojistku (sáhnout, vybrat) 

14. Držet podvozek 2s Přemístit pojistku do montážního prostoru 

15.  Držet podvozek 4s Nasunout pojistku do otvoru podvozku 
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16. Držet podvozek 2s Dotlačít pojistku až na doraz 

17.  Kontrola funkce pojistky 

(vysunutí a zasunutí) 

5s 

 

Kontrola funkce pojistky  

(vysunutí a zasunutí) 

18.                 Přemístit smontovaný    kus na 

dopravní pás 

2s Nečinná 

19.  Odložit smontovaný   kus na 

dopravní pás 

1s Nečinná 

20. Ovládání posuvu dopravního 

pásu 

1s  

 Celkový čas 60 s  

 

Pracovní postup číslo 2 práci může vykonávat člověk s poruchou pohybového aparátu DK.  

Vyžaduje JM v normě, koordinaci ruka oko, ale také svalovou sílu maximálně s třetinovým 

omezením od průměru. Dále schopnost koncentrace na výkon a pracovní tempo. Vyhovuje 

koncentrace a schopnost provedení při opakujících se činnostech. Při testování byla zjištěna u dvou 

pracovníků schopnost plně se soustředit na výkon a v průběhu středové hodnoty se objevovalo 

mírné zvýšení tempa. 

 

Analýza pracovního postupu montáže BAGR TRUXX 

Operace: Lisování 

Tabulka č. 19 Analýza pracovního postupu fáze 3, pracovník č.3 

 

Analýza pracovního postupu fáze 3 

Uspořádání pracoviště 

Na páse : podvozek s kolečky a pojistka 

Na stole :lis 

Náčrt lisu:  

 

eč

ka 



Disertační práce 

 
 

90 
 

Levá ruka Pravá ruka 

1.  Sáhnout na pás pro podvozek 

s oskami a kolečky, uchopit 

5s Uchopit páku lisu 

2 Přemístit podvozek do 

montážního prostoru k lisu 

5s 

 

Kontrola polohy páky lisu   

(otevření lisu) 

3  Nasadit 1. kolečko podvozku 

na vodící trn lisovacího 

zařízení 

12,5s Nasadit 1. kolečko podvozku na vodící trn 

lisovacího zařízení 

4.        Držet podvozek 5s Lisovat 

5 Nasadit 2.kolečko podvozku na 

vodící trn lisovacího zařízení 

12,5s Kontrolovat polohu páky lisu  

(otevření lisu) 

6.              Držet podvozek 5s Lisovat 

7.             Kontrolovat nalisování koleček 5s Kontrolovat nalisování koleček 

8.        Přesunout smontovaný kus na 

dopravní pás 

2s Nečinná 

9.       Odložit smontovaný kus na 

dopravní pás 

2s Nečinná 

10. Ovládání posuvu dopravního 

pásu 

1s  

 Celkový čas 60 s  

 

Pracovní postup číslo 3, práci může vykonávat člověk s poruchou pohybového aparátu DK.  

Vyžaduje JM v normě, ale bez zvýšených nároků, koordinaci ruka oko, svalová síla musí být v normě, 

jsou zde zvýšené nároky na přesnost. 

Dále schopnost koncentrace na výkon a pracovní tempo. Vyhovuje koncentrace a schopnost 

provedení při opakujících se činnostech. 
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Analýza pracovního postupu montáže BAGR TRUXX 

Operace: Montáž karoserie a smontovaného ramene 

Tabulka č. 20 Analýza pracovního postupu fáze 4, pracovník č. 4 

 

Analýza pracovního postupu fáze 4 

Uspořádání pracoviště 

Na páse : podvozek s kolečky a pojistkou 

Na stole : karosérie a rameno 

V kontejneru: zásoba karosérie a ramena   

Náčrt součástky :   

      

karoserie                             rameno 

Levá ruka Pravá ruka 

1 Sáhnout na pás pro podvozek 

s kolečky a pojistkou    

 Vybrat,  Uchopit 

5s Sáhnout na pás pro podvozek s kolečky 

a pojistkou    

 Vybrat,  Uchopit 

 

2. Přesunout do montážního 

prostoru 

3s Uchopit karosérii 

Odjistit pojistku podvozku 

3 Držet podvozek 10s Nasadit karosérii do otvoru podvozku 

4. Obě ruce - zatlačit karosérii do 

podvozku až do  slyšitelného 

cvaknutí 

3s Obě ruce - zatlačit karosérii do podvozku až do 

slyšitelného cvaknutí 

5.  Kontrola funkce spojení 

karosérie a podvozku  

10s Kontrola funkce spojení karosérie a podvozku 

(otáčení a zajištění proti otáčení karoserie) 

eč

ka 
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(otáčení a  zajištění proti 

otáčení karoserie) 

6.  Montáž ramene  

Držet karosérii 

14s Montáž ramene  

(sáhnout, vybrat, uchopit  rameno a nasunout 

do otvoru v karosérii)   

7. Obě ruce - zatlačit rameno do 

otvoru v karosérii 

10s 

 

Obě ruce  -zatlačit rameno do otvoru v 

karosérii 

8.  Přemístit smontovaný kus na 

dopravní pás 

2s Přemístit smontovaný kus na dopravní pás 

9.  Odložit smontovaný kus na 

dopravní pás 

2s Odložit smontovaný kus na dopravní pás 

10. Ovládání posuvu dopravního 

pásu 

1s Nečinná 

 Celkový čas 60 s  

 

Pracovní postup číslo 4, práci může vykonávat člověk s poruchou pohybového aparátu DK.  

Vyžaduje JM v normě, koordinaci ruka oko, svalovou sílu v normě. Dále schopnost koncentrace na 

výkon a pracovní tempo. Vyhovuje koncentrace a schopnost provedení při opakujících se 

činnostech. 

 

Analýza pracovního postupu montáže BAGR TRUXX 

Operace: Montáž kabiny, panáčka s pojistkou a štítku 

Tabulka č. 21 Analýza pracovního postupu fáze 5, pracovník č. 5 

 

Analýza pracovního postupu fáze 5 

Uspořádání pracoviště 

Na páse : podvozek s kolečky, karoserií a 

ramenem 

 Náčrt součástky:  kabina, panáček, pojistka 

štítek 
eč

ka 
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Na stole: kabina, panáček s pojistkou a štítky 

V kontejneru:  zásoba  

kabina, panáček s pojistkou a štítky 
    

 

 

 

Levá ruka Pravá ruka 

1.  Sáhnout na pás pro podvozek 

s kolečky a karosérií, Uchopit 

2s Sáhnout na pás pro podvozek s kolečky 

a karosérií, Uchopit 

2. Přemístit do montážního 

prostoru a položit 

2s Přemístit do montážního prostoru a položit 

3. Sáhnout  pro kabinu 

Uchopit kabinu 

2s Držet podvozek 

4. Přemístit do montážního 

prostoru 

2s Držet podvozek 

5. Nasadit kabinu 10s Nasadit kabinu + držet podvozek 

6. Obě ruce - zatlačit kabinu do 

karosérie až do cvaknutí 

5s Obě ruce - zatlačit kabinu do karosérie až do 

cvaknutí 

7.  Uchopit a odklopit kabinu  

Dílčí kontrola funkce 

10s Držet karosérií 

8.  Uchopit a nasadit panáčka 

s pojistkou 

7s Držet karosérií 

9.  Držet karosérií 10s Nasadit pojistku 

10. Nalepit štítek 5s Nalepit štítek 

11. Přemístit smontovaný bagr na 

dopravní pás 

2s Přemístit smontovaný bagr na dopravní pás 
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12.  Odložit smontovaný bagr na 

dopravní pás 

2s Odložit smontovaný bagr na dopravní pás 

13 Ovládání posuvu dopravního 

pásu 

1s Nečinná 

 Celkový čas 60 s  

 

Pracovní postup číslo 5, práci může vykonávat člověk s poruchou pohybového aparátu DK.  

Vyžaduje JM v normě, koordinaci ruka oko, svalovou sílu v normě. Dále schopnost koncentrace na 

výkon a pracovní tempo. Vyhovuje koncentrace a schopnost provedení při opakujících se 

činnostech. Práce je náročná na přesnost. Vyžaduje se schopnost odhalení a řešení chyb. 

Analýza pracovního postupu montáže BAGR TRUXX 

Operace: Montáž ramene  

Tabulka č. 22 Analýza pracovního postupu fáze 0 

Počet pracovníků dle potřeby tato fáze je realizovaná jako přípravná. 

 

Analýza pracovního postupu fáze 0 

Uspořádání pracoviště 

Na stole : 4 komponenty 

rameno, lžíce, páka, táhlo 

V kontejneru: zásoba 

4 komponenty 

rameno, lžíce, páka, táhlo 

Náčrt součástky : rameno, lžíce, páka,táhlo 

 

                                 

            

Levá ruka Pravá ruka 

1.               Sáhnout pro páku, vybrat, 

uchopit 

5s Sáhnout pro táhlo, vybrat, uchopit 
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2. Přemístit do montážního 

prostoru 

5s Přemístit do montážního prostoru 

3.                  Spojit  páku s táhlem 20s Spojit  páku s táhlem 

4.                Sáhnout,vybrat,uchopit 

rameno  

5s Držet páku s táhlem  

5. Přemístit a držet rameno 50s Prostrčit táhlo otvorem ramene a páky zatlačit 

až do cvaknutí  

6.                   Držet táhlo 50s 

 

Montáž táhla do lžíce  

7.               Držet rameno 10s Držet lžíci 

8.                       Drží rameno 50s Nasadit lžíci do ramene 

9.                   Kontrola funkce lžíce 10s Kontrola funkce lžíce 

10.           Odložit rameno do kontejneru 5s  Odložit rameno 

 do kontejneru 

 Celkový čas 200 s  

 

Montáž ramene je prováděna jako přípravná fáze, před započetím vlastní kompletace 

BAGRU TRUXX, počet pracovníků 2, stoly na montáž jsou v projektu umístěny samostatně. V době 

přípravy se ostatní pracovníci mohou podílet na přípravě jednotlivých komponentů do mobilních 

kontejnerů, nebo využít náhradního programu „ruličkování“ papírových návodů.(zde jsou nároky 

na JM), koordinaci rukou a svalovou sílu. Montáž ramene vyžaduje dobrou svalovou sílu i přesnost 

práce. Operace nasazení táhla do lžíce je poměrně obtížná, plast, ze kterého je hračka vyrobena je 

tvrdý, proto k roztažení místa nasazení bylo doporučeno namočení ramene do teplé vody.    

Smontovaný bagr je na dopravním pásu přesunutý do expedice. Zde jsou bagry baleny do 

krabic – 3 druhy balení. 

1. Pracovník – připevní štítek, logo, kód a provede kontrolu výrobku (bagru).(Štítek je 

potištěná kartička s názvem výrobku a výrobce a různé údaje o výrobku). Na štítek se nalepí 

kód a plastovým páskem se připevní k hotovému bagru. Hotový bagr se vloží do krabice. (3 

druhy krabic).  
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2. Dva mobilní pracovníci balí bagry krabic po šesti kusech, krabice se zalepí  páskou, označí 

štítkem výrobku a stohují se na palety. Když je na paletě požadovaný počet krabic, obtočí 

se fólií a tím jsou připraveny k přepravě. Tyto pracovní činnosti provádějí mobilní osoby. 

V projektu je v expedici vytvořeno místo i pro třetího pracovníka. Původně měli pracovat 

v expedici pouze 2. Dostatečný prostor v expedici zajišťuje bezpečný pohyb.   

 

9.4 Návrh nového pracoviště 

 

 Návrh nového pracoviště obrázky číslo 40, 41 a 42 vychází z doporučených změn analýzy 

pracovního postupu kompletace a montáže plastové hračky „bagr TRUX“ a je aplikovatelný i na 

montáž jiných druhů hraček uvedených v příloze. V projektu jsou zohledněny fyzické i psychické 

potřeby handicapovaných pracovníků, včetně jejich motorických schopností, což bylo pro projekt 

zásadní. 

 Pracoviště je vybaveno variabilními pracovními stoly s protiskluzovou úpravou pracovní 

desky. Ergonomické židle se stavitelnou výškou sedu, měkčenou zádovou opěrkou a loketními 

opěrkami, jsou vybaveny zádovým klínem a v případě potřeby mohou být doplněny o opěrku hlavy. 

Snahou bylo zvýšení komfortu, který tito jedinci postrádají a nutně potřebují. Všechna pracovní 

místa mají opěrku pro nohy,(mimo místa pro vozíčkáře). Mobilní kontejnery jsou lehce ovladatelné 

a snímatelné. Zásobníky na materiál jsou řešeny s ohledem na velikost jednotlivých komponentů. 

 Otevírání dveří je elektronické. Vzhledem k tomu, že prostory dílny mají jednu celou stěnu 

prosklenou, denní osvětlení je dostatečně zajištěno. Umělé osvětlení zajištují zářivky. Ke komfortu 

práce přispívá klimatizace a lze využít i reprodukované hudby. Prostory denní místnosti jsou 

doplněny o květiny. Dopravní pás zlepšuje efektivitu práce při montáži i v expedici, se kterou je 

propojen. Denní místnost poskytuje zázemí nejen pro odpočinek, ale slouží jako jídelna. Sociální 

zařízení disponuje sprchou a odpovídá normám pro projektování bezbariérových prostor. 

 Výmalba je tvořená jemnými odstíny modré, které opticky snižují pocit tepla, protože 

prosklená stěna je orientovaná na jih. Mobilní kontejnery a plastové zásobníky jsou laděny do 

odstínu kobaltové modři. Pracoviště je bezpečné a splňuje normy pro imobilní osoby. Jeho hodinová 

výrobnost se zvýší z 25 ks na 56 ks. Hlavním přínosem je zvýšení hodinové výrobnosti, ale také 

zlepšení pracovního komfortu a bezpečnosti práce.  

       Automatizace má využít nejen pracovní potenciál, ale také podpořit motivaci pracovníků s cílem 

překonat osobní handicap.  
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9.5 Návrh pracoviště číslo 2 

 

Obrázek č. 40 Pracoviště číslo 2 

Zdroj autorka 
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Obrázek č. 41 Projekt pracoviště ve 3D 

Zdroj autorka 
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Obrázek č. 42 Projekt pracoviště ve 3D(zmenšená verze) 

Vlastní návrh autorka 

 

Prvky pracoviště 2 

 Podložka pod nohy. 

 Plastový zásobník.  

 Mobilní kontejner na komponenty. 

 Mobilní kontejner pro expedici.  

 Nové židle a pracovní stoly. 

 Dopravní pás. 

 Prostory pro expedici. 

 Prostory pro odpočinek. 

 Hygienické zařízení. 

 Klimatizace. 

 Využití hudby. 

 Výmalba. 
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 Vytápění podlahové. 

 Osvětlení – zářivky. 

 Protiskluzová podlaha, vinyl, světlý buk. 

Ruční ovládání dopravního pásu bude po zácviku pracovníků zablokováno. Rytmizace a posuv pásu 

bude nastaven na interval 1min., pro jednotlivé fáze a zajištěn programovatelným časovačem, který 

bude ovládat posuv  dopravního pásu. Optimalizace je variabilní a přizpůsobitelná možnostem 

handicapovaných. Dostatečný prostor, který je u pracovních stolů z obou stran dovoluje, v případě 

potřeby posílit pracovní tempo o dalšího pracovníka v protilehlé části stolu.  

      Lidé se zdravotním postižením rovnoměrně pokrývají celé věkové, profesní a vzdělanostní 

spektrum. Velmi často, ale žijí v „ilegalitě“, protože obava z předsudků a nepochopení druhých je 

na vyhroceném trhu práce stále příliš silná. Tvrdá výkonová soutěž a rostoucí konkurence v oblasti 

obsazování volných míst nedovoluje žádnou slabinu, žádnou chybu. A tak se velká část zdravotně 

postižených spoluobčanů obává negativních důsledků svého hendikepu stejně, jako se i řada 

manažerů a spolupracovníků bojí zaměstnávání těch, k nimž osud byl méně příznivý. Důsledkem je, 

že často mnohem více motivovaní a houževnatější zdravotně postižení spoluobčané končí v sociální 

síti státu. Neznalost a předsudky druhých den za dnem ubíjí jejich talent a potenciál. Tito lidé, kteří 

mají velmi často ohromnou vůli a výbornou odbornou připravenost, pak mohou pracovat pouze 

díky legislativním opatřením a občanským iniciativám. Díky skupinkám nadšenců, kteří již dávno 

pochopili, že zaměstnávání postižených není pouze ekonomický nebo etický problém. 
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10 ZÁVĚR 

10.1 Shrnutí  

 

Výše uvedené navrhované změny respektují normy a předpisy pro osoby na invalidním 

vozíku a především se snaží podmínky zlepšit. Pracovní prostředí  pro těžce postižené bylo doplněno 

o sociální zařízení, denní místnost a sledovaným pracovníkům byly doporučeny individuální úpravy 

pracovního prostředí.  

 Pro skupinovou práci bylo navrženo zcela nové pracovní prostředí s dopravním pásem, má 

rozfázované pracovní postupy po 1minutě. Jednotlivé pohyby vycházejí z výsledků testů a jsou 

doporučeny s ohledem na schopnosti pracovníků. Vycházeli jsme z metody MTM. Optimalizace 

zvýší pracovní výkon až o 100%, z původní hodinové výrobnosti 25 kusů smontovaných bagrů, lze 

smontovat 56 kusů bagrů za hodinu. Vlastní montáž je rozdělena do pěti hlavních fází, kdy jedna 

fáze trvá 1 minutu. Na montáži se podílí 5 pracovníků, z čehož 1 místo je určeno pro vozíčkáře. 

Přípravná fáze montáže ramene byla stanovena na 200s. V expedici je možno zaměstnat 

3 pracovníky, 2 musí být bez výrazných pohybových omezení, práce není vhodná pro vozíčkáře. 

                                                                         

10.2 Přínos pro využití v praxi 

 

Hlavním přínosem disertační práce pro praxi je zlepšení pracovních podmínek a pracovního 

prostředí OZP v chráněných dílnách. Individuální úpravy prostředí respektují daný handicap, 

pracovní postupy stanovené na základě testů jsou doporučeny tak, aby pohyby byly efektivní 

a zároveň neprovokovaly bolest.  V závislosti na růstu pracovního komfortu je také zvýšení 

produktivity a efektivnosti práce.  

Automatizace výrobního procesu byla navržena s ohledem na psychické i motorické schopnosti 

jednotlivých pracovníků a zvýšení výrobnosti. Metoda MTM a podrobná analýza úchopových 

možností i psychických schopností přispěly k 100 % zvýšení pracovního výkonu při montáži dětských 

hraček.  
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10.3 Vědecký přínos 

 

Mezi přínos pro vědu lze zařadit: 

 podrobnou analýzu (studium pohybů a postupů při práci), 

 návrh pracoviště pro kompletaci plastových hraček z hlediska uplatnění ergonomických 

zásad pro handicapované v CHD může sloužit jako pilotní projekt pro zřizování podobných 

chráněných pracovišť, 

 propojení znalosti z oboru ergonomie, zdravotnictví a sociálních věd přispělo k vytvoření 

ergonomického, bezpečného a komfortního pracoviště, 

 přínosem do budoucna by mohlo být zapracování další mechanizace do výrobního procesu 

kompletace plastových hraček v expedici, 

 praktickou část lze využít jako pilotní projet pro realizaci nových CHD s podobným 

výrobním programem. 

Shrnutí cílů 

Cílem disertační práce bylo vytvoření dvou projektů pracovišť chráněných dílen pro 

handicapované. Nově projektovaná pracoviště poskytují pracovní komfort a zlepšují pracovní 

prostředí. Na základě rozhovorů se nám potvrdilo, že dílčí změny, které již byly realizovány, 

pozitivně ovlivňují pracovní výkon, zejména proto, že snižují bolest u obou pracovníků. Projekt řešil 

dvě chráněné dílny v Hrabyni. Chráněná dílna Pavel Kašing zaměstnává pracovníky s těžkým 

tělesným postižením, ale bez postižení kognitivních, mentálních funkcí. IQ obou testovaných 

pracovníků se pohybuje kolem hodnoty 100, což je běžný průměr populace, jejich vzdělání je 

středoškolské a vysokoškolské. Základní problém byl pohybové postižení – pohyb na invalidním 

vozíku, rychlá unavitelnost, komplikovaná lokomoce. Zde jsme se soustředili na potřeby jednotlivce, 

ale také na celkovou úpravu prostředí dílny i sociálního zařízení. Projekt nabízí elektronické otvírání 

dveří a sociální zařízení je doplněno o relaxační lehátko, které výrazně přispěje ke zlepšení 

pracovního výkonu. Lidé s diagnózou myopatie i s jiným neurologickým postižením mohou 

dosahovat poměrně vysokého pracovního výkonu, ale potřebují při práci častější, kratší přestávky. 

Také problém s vyprazdňováním je příčinou dlouhých přestávek, pracovníci musí k použití 

sociálního zařízení využívat sociální zařízení v jiné části budovy, nebo ve svých bytech. Sociální 

zařízení s potřebným vybavením je v projektu situováno hned naproti pracovní dílny, časová ztráta 

téměř 40 minut se minimalizuje. Celkové, nové prostorové uspořádání nabízí vzdušnější prostor a 

lepší využití světla pro práci, bezpečnější a komfortnější prostředí. Individuální úpravy pro 

jednotlivce se soustředily především na odstranění patologických vzorců při práci a přetěžování 
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svalových skupin, které provokují bolest. Odstranění bolesti, jednoznačně přispívá ke zlepšení 

pracovní pohody a pracovního výkonu. Pro zajištění části ekonomických nákladů byly osloveny 

sponzorské firmy. 

Druhý projekt přináší zcela nové, bezbariérové pracoviště, které je vhodné i pro osoby na 

invalidním vozíku.  Na základě analýzy pracovní činnosti doporučujeme postup při montáži hraček 

s ohledem na ekonomické využití pohybu. Montáž dětských hraček, která tvoří hlavní výrobní 

program, byla zmechanizovaná. Při této optimalizaci lze dosáhnout až 100%tní zvýšení hodinové 

výrobnosti. (Ze stávajících 25 bagrů jsou schopni smontovat až 56 bagrů). Budou zařazeny častější 

kratší přestávky, dle potřeb pracovníků. 

 Pracoviště je vybaveno ergonomickým nábytkem, sociální zařízení a odpočinková místnost 

přispívá k pracovnímu komfortu, zajišťuje výkonný, bezpečný a zdravý systém. 

Pracovníci absolvovali vybrané testy ke zjištění motorických schopností, na základě těchto 

zjištění jim byla doporučena nejvhodnější pracovní činnost. 

 Bez technických úprav pracovního i soukromého prostředí se handicapovaní neobejdou, 

mnohdy stačí jen minimální úpravy, které nejsou finančně nijak nákladné, jindy se jedná 

o rozsáhlejší úpravy a odstranění bariér. Propojením znalostí technických, zdravotních a sociálních 

je možno vytvořit optimální podmínky potřebné pro život i práci handicapovaných. Jednotlivé obory 

disponují širokou škálou odborných informací, avšak efekt pro handicapované nastane pouze 

v případě jejich vzájemného propojení a využití. Snahou odborníků, včetně ergonomů by mělo být 

potvrzení skutečnosti že „Aktivní participace lidí s hendikepem je potvrzením kvality a jedinečnosti 

naší kultury“.   
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PŘÍLOHA B Conclusion – závěr práce 

Summary 

The changes are in line with norms and regulations for wheelchair users and aim at improvements 

in their conditions. The working environment of people with severe handicaps has been 

supplemented with a bathroom and a living room and the employees have been recommended to 

adjust their working environment. 

A completely new workplace with a conveyor belt has been designed for the group work. The 

working procedure consists of one minute steps. Each movement is based on test results and is 

recommended with respect to abilities of the workers. Our work is based on the MTM 

methodology. Optimization increases the work performance by up to 100 % from the original hourly 

productivity of 25 diggers to 56 diggers assembled per hour. The assembly is divided into 5 phases 

and each lasts for 1 minute. 5 workers are involved in the assembly and one of them is a wheelchair 

user. The preparatory phase of the arm assembly has been set to 200 sec. 3 workers can be 

employed in the Dispatch Department and 2 of them should not have any significant limitations of 

motion. 

The contribution of the Thesis 

Main contributions of the thesis to the practice are improved working conditions and working 

environment of the handicapped persons in sheltered workshops. Individual adjustments of the 

environment are compliant with the handicap. Working procedures are recommended based on 

the test results so that the movements could be effective and would not cause any pain. Not only 

the working comfort, but also the production and efficiency of work have improved. 

Automation of the production process has been designed with respect to the both physical and 

motoric skills of the workers and increase in their productivity. MTM and a detailed analysis of grip 

and mental abilities have helped increasing the job performance in the toy assembly by 

100 %. 

Scientific contribution 

Following contributions have resulted from the Thesis: 
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 a detailed analysis has been performed (study of motion and procedures at work), 

 designing the workplace for the plastic toys assembly in terms of application of ergonomic 

principles for the handicapped in CHD can be used as a pilot project for implementation of 

new CHD with a similar manufacturing programme, 

 combination of ergonomics, health care and social sciences have contributed to the 

creation of an ergonomic, safe and comfortable workplace, 

 in the future the plastic toy assembly could include other mechanised steps. 

Summary of the objectives 

The aim of this thesis is to create two workplaces for the handicapped persons in sheltered 

workshops. The newly designed workplaces provide a comfortable and better working 

environment. Interviews with the both workers have proved that the completed changes have a 

positive effect on their job performance - the pain has been reduced. The project dealt with two 

sheltered workshops in Hrabyně. The Pavel Kašing Sheltered Workshop employs workers with 

severe disabilities but without cognitive or mental disorders. IQ score of the both workers is around 

100 (this being the average IQ of population), one of them is a university graduate, while the other 

one is a college graduate. Their main problem is their physical disabilities – wheelchair movement, 

rapid fatigue and complicated locomotion. We focused on individual needs and complete redesign 

of the workshop environment and sanitary facilities. The project offers an automatic door opening 

system and a relaxing couchette in a restroom which will significantly improve their job 

performance. People diagnosed with myopathy or other neurological disorders can achieve 

relatively high job performance, but they need more frequent short breaks. Long breaks are also 

caused by the distance of the bathroom which is situated in another part of the building or in their 

flats. The restroom with the necessary equipment is planned to be just opposite the workshop and 

the time loss of almost 40 minutes is minimized. Thanks to the new layout the space will offer more 

light and air and improved safety and comfort. Individual adjustments focused on elimination of 

pathological patterns at work and muscles overloading which cause pain. Pain reduction 

significantly increases job performance and well-being. Sponsors were asked to co-fund the 

costs.The second project brings a completely new and barrier-free workplace which is suitable for 

wheelchair users. Having analysed the work activities, it is recommended to consider economic 

motions during the assembly of toys. The toy assembly which is the core production programme 

has been mechanized. Thanks to this optimization the hourly productivity can be increased up to 

100 % (from the original assembly of 25 diggers to 56 diggers per hour). The workers will take short 

breaks more frequently.The workplace is efficient, safe and healthy – it is equipped with the 
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ergonomic furniture and the bathroom and relaxing room are more comfortable.We have tested 

the motoric abilities of the workers to find out the best work activities for them. The handicapped 

require technical improvements of their working and private environments. Minimal modification 

which is not so expensive is mostly helpful, but sometimes rather big adaptations and removal of 

barriers are necessary. Combination of technical, healthcare and social knowledge can create the 

optimum conditions for the life and work of the disabled. Each discipline has a wide range of 

information and they need to be combined in order to have a positive effect on the handicapped. 

Experts and ergonomics professionals should aim at confirming the fact that "active participation 

of the handicapped is a proof of quality and uniqueness of our culture". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA C 

 

Stav CHD a zaměstnávání OZP v zahraničí a Test Pracovní křivky 
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PŘÍLOHA C – Stav CHD  a zaměstnávání OZP v zahraničí 

 
 Slovensko  

Na Slovensku (5,4 mil. obyvatel) je podpora zaměstnávání občanů se zdravotním postižením řešena 

v zákoně o službách zaměstnanosti (slovenský zákon č. 5/2004Z. z.) a jeho osmá část pojednává 

o podmínkách poskytování jednotlivých nástrojů aktivních opatření na trhu práce (AOTP) pro 

občany se zdravotním postižením. Záměrem tohoto aktivního opatření je podpora cílené přípravy 

na pracovní uplatnění, umístění a setrvání na otevřeném trhu práce. 

Na druhé straně je v zákoně pamatováno i na příspěvky na zřízení chráněné dílny nebo chráněného 

pracoviště, které poskytuje úřad práce zaměstnavateli. Délka zachování místa je 2–3 roky. Zákon 

stanovuje i řadu dalších příspěvků, např. pro OSVČ, na obnovu vybavení, činnost asistenta atd. Při 

přiznávání jednotlivých dávek se na Slovensku navázalo na příjem daného jedince, tím se snížila 

motivace lidí pracovat. Raději zůstávají na sociálních dávkách a jsou na tom finančně stejně i bez 

práce. Ti nejschopnější pak situaci řeší tím, že si zřídí živnost a ve výdajích umoří veškeré příjmy. Pak 

nemají ze své činnosti žádný zdanitelný příjem, který by jim snižoval nárok na výplatu sociálních 

dávek. 

Slovinsko 

Ve Slovinsku (5 mil. obyvatel) je problematika zařazování postižených do pracovního procesu 

nevyhovující a velmi nešťastná. V rámci řešení nárůstu nezaměstnanosti bylo v minulých letech 

stanoveno, že pokud pobíratel plného invalidního důchodu začne pracovat, je mu výplata důchodu 

pozastavena a k obnovení jeho vyplácení dojde, pokud ztratí schopnost pracovat nebo o zaměstnání 

přijde. Tím přestala převážná část postižených pracovat, až na několik výjimek s nadprůměrným 

výdělkem na manažerských postech. Naopak rodinní příslušníci začali být evidováni jako osoby 

poskytující danému handicapovanému člověku osobní asistenci, za což pobírají od státu příspěvek. 

Sice se podařilo snížit počet osob evidovaných jako nezaměstnané, avšak došlo k velkému nárůstu 

výdajů ze sociálního systému. 

  

Dánsko 

V Dánsku (cca 5,5 mil. obyvatel) je situace jiná. Na národní úrovni již 90 let zastřešuje jedna 

organizace všechny postižené, je to DPOD (Disabled Peoples Organisations in Denmark). Pod ní 

pracují jednotlivé zájmové organizace zastupující 35 druhů postižení. Díky této koncepci a dostatku 

finančních prostředků se podařilo dosáhnout bezbariérového prostředí jak pro osoby s omezenou 

mobilitou, tak pro nevidomé nebo neslyšící. Bezbariérovosti bylo plně dosaženo v celé 
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infrastruktuře včetně veřejné dopravy i ve všech institucích a objektech veřejné vybavenosti. 

V Dánsku není jako u nás rozdělena zdravotní a sociální péče, ale vše je řešeno komplexně z jedné 

složky v úrovni místní samosprávy. Finanční podmínky pro práci závisí na bohatství regionů, kde 

zájmové organizace působí, nyní zaznamenávají problémy s přerozdělováním prostředků. Dánské 

organizace v minulosti odmítly zákonnou povinnost zaměstnávat určité procento lidí s postižením 

jako pozitivní diskriminaci a nyní v situaci ekonomické krize a sociálních úspor se situace postižených 

významně zhoršila. Žádná úroveň postižení nevytváří automaticky nárok na invalidní důchod. Každý 

člověk je posouzen z hlediska schopnosti pracovat a je zařazen do některé ze tří možných kategorií. 

Například na plný invalidní důchod musí být člověk totálně ležící, jinak musí nějakou formou 

pracovat, od úrovně pracovní rehabilitace přes 10 hodinový týdenní úvazek až po 20 hodinový 

úvazek (plný úvazek je v Dánsku 32 hodin týdně). Vedle této povinnosti neexistuje zákonná 

povinnost postižené zaměstnávat, což v době vzrůstu nezaměstnanosti situaci lidí s handicapem 

zhoršuje. V programu podporovaného zaměstnávání je sice zařazeno více jako 65 tisíc lidí 

s tělesným handicapem a dalších 15 tisíc má určenu povinnost částečného pracovního zařazení, 

odpovídající práci ale nemohou sehnat. Pokud však postižený odmítne využít nabídnuté pracovní 

uplatnění a nezařadí se do aktivního života ani doplňováním vzdělání, rekvalifikací nebo činností 

v neziskovém sektoru, je mu snižována i výše příspěvku na zakoupení kompenzačních pomůcek, 

včetně příspěvku na pořízení a provoz automobilu s tím, že veřejnou dopravu má přizpůsobenou. 

Na druhé straně je nutné informovat o dvou národních rehabilitačních centrech pro postižené po 

poranění páteře a míchy, kde klienti zůstávají dle potřeby čtyři měsíce až jeden rok. Personál mimo 

zdravotní a rehabilitační péče s každým klientem a jeho rodinou plánují program pro jednotlivé fáze 

péče dle celkové situace pacienta, řeší se potřeba domácích úprav, stanovují se nutné pomůcky atp. 

Taktéž začínají s pacientem a jeho rodinou hovořit a řešit další život ve smyslu návratu do původní 

práce, práci v jiném oboru, dle potřeby vhodnou rekvalifikaci anebo studium. Začínají komunikaci 

se zaměstnavateli. 

Jak je to u nás?  

V Česku je zákonná úprava obdobná jako na Slovensku, tedy s povinností zaměstnavatelů 

zaměstnávat osoby s handicapem. V obou zemích však chybí aktivní práce se zdravotně postiženým 

tak, aby i tato stránka života byla řešena již v průběhu jeho léčení a aby po ukončení hospitalizace 

a rehabilitace mohl návazně začít dle svých podmínek pracovat. 

 

 

Test Pracovní křivky  
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Jedná se o jednoduchý test na pozornost a přesnost při monotónní duševní práci. Testovaný sečte 

vždy dvě  vedle sebe napsaná čísla, např.2+9 je 11, 11 napíše do prostoru mezi 2 a 9, pokračuje 9+3 

je 12 atd.Celý test se provádí 30 minut, maximální limit je 1 hodina. Po třech minutách určených 

stopkami se hodnotí počet dosažených součtů. Test se vyhodnocuje graficky. Pro zodpovědnější 

práci  musí mít jedinec méně než 2 – 3 chyby v každém časovém intervalu. Když dělá příliš mnoho 

chyb, můžeme předpokládat, že je schopen jen mechanické práce. 

Vyhodnocení testu: 

Průměrné množství součtů/interval (3minuty), 

začáteční nárust tempa práce, 

chyby, 

opravy, 

kolísání tempa práce v průběhu testu, 

konečný nárust tempa práce. 
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PŘÍLOHA D 

 

Doplnění praktické části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  D1 - Pracovní pomůcky 



Disertační práce 

 
 

 
 

 

 Podložka pod nohy 

 Zásobník na drobné součástky. 

 kontejner na převoz komponent. 

 

Převzato z http://www.ergopro.cz/ 

 

 

Převzato z http://www.treston-nabytek.cz/ 

 

Přvzato z http://www.emporo.cz/ 
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Příloha D2 – Typy hraček v dílně 

 

Ukázka jednotlivých typů hraček, které jsou v dílně kompletovány. 

 

                 
 

 

 

               

 

 

                   

Převzato z  http://www.hrackyslunicko.cz/ 
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Příloha D3 – Sportovní aktivity vozíčkářů 

                 

 

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava (SKV), vznikl v roce 1994 a specializuje se na stolní tenis, 

pořádá Mistrovství České republiky ve stolním tenise vozíčkářů. Účastnici jsou nominováni na 

základě devíti nominačních turnajů, které se konají během roku v nejrůznějších městech ČR jako 

Český pohár. Na reprezentanty dohlíží během zápasů lékařský a rehabilitační personál. Ke sportu 

používají handicapovaní speciálně upravené vozíky. 

 

                                                                 

 

                                                       Vozíky pro sport 

                                             Převzato z http://www.invarena.cz/ 
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                        Příloha D4 Ukázky invalidních vozíků firmy Meyra 

         

  

 Elektrický vozík  

 

 

Mechanický vozík Meyra 

Převzato z http://www.meyra.cz 

 

 

http://www.meyra.cz/
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Příloha D5 – Elektrické vozíky firmy Merya 

 

Převzato z http://www.meyra.cz 

 

 

http://www.meyra.cz/
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Příloha D6 – Teleskopické rampy 

                                                                Teleskopické rampy 

    

 

Převzato z http://www.meyra.cz 

 

 

http://www.meyra.cz/
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Převzato z http://www.meyra.cz 
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  Příloha D7 Kompenzační pomůcky pro ovládání počítače 

 

 

 

                                                 

Převzato z http://www.petit-os.cz/ 

Přístroj slouží pro ovládání kurzoru myši mikropohyby úst - je vhodný pro těžce ochrnuté klienty. 

 

 

 

Převzato z http:/www.petit-os.cz/ 

 

Systém I4Control představuje novou počítačovou periferii, která umožňuje ovládat osobní 

počítač pomocí pohybů očí, případně hlavy. 
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  Příloha D8 – Kompenzační pomůcky pro ovládání počítače 

 

 

 

Kensington Orbit TrackBall 

 

 

 

Tento trackball se velmi snadno ovládá, především díky velmi jemnému a přesnému pohybu koule 

a nízkému profilu. Obsahuje optické snímání pohybu. 

Převzato z http:/www.petit-os.cz/ 
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