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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. 

Základ tvoří ergonomie pro zdravou populaci, která je východiskem stanovení úprav 

pro handicapované. Samostatné kapitoly jsou věnovány  projektu dvou pracovišť, 

s důrazem na ergonomická opatření, která zajistí zlepšení pracovního komfortu 

handicapovaných a následně zefektivní pracovní výkon. První pracoviště řeší úpravy 

pracovního prostředí pro dva vozíčkáře a jejich speciální potřeby. Druhá chráněná 

dílna je projektovaná jako zcela nové ergonomické pracoviště pro skupinu 

handicapovaných. Použili jsme testy pro horní končetinu a jemnou motoriku. 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. 

 

Anotation 

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. Improvements for the disabled are 

based on ergonomics for healthy people. Separate chapters describe the design of 

two workplaces where attention is paid to ergonomic measures that will improve 

the working comfort of the handicapped which, in turn, make the productivity more 

efficient. The first workplace is the work station which addresses special needs of 

two wheelchair users. The second sheltered workshop is a new ergonomic 

workplace for a group of the handicapped. We used tests for arms and fine motoric 

motions. We analysed the working instructions for assembly of the TRUXX DIGGER 

toy and created a more efficient working instructions. We used the MTM method 

and respected limited motion n of the workers. A 3D model is available for the 

workplace No. 2.  
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Seznam použitého značení 

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 

OZP  - osoba zdravotně postižená 

OSOSP - osoby s omezenou schopností pohybu 

RS  - roztroušená skleróza 

SF  - srdeční frekvence 

UP  - úřad práce 

ZPS  - změněná pracovní schopnost 
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1 Úvod 

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 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, 

ergo testů a testů pro HK.  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ 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. 

2.1 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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3 ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ A ERGONOMIE 
 

3.1 Ergonomie 

„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.“ 

3.2 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 zaměstnání, je mnohdy 

potřeba provést specifické úpravy pracovního prostředí, rozsah úprav se různí. 

Často stačí doporučit vhodnou kompenzační pomůcku, nebo pouze upravit nástroj 

či nářadí. V mnoha případech je ale nutné provést zásadní úpravy od individuálních 

pomůcek až po zcela nový návrh pracoviště. Disertační práce řeší oba případy 

těchto problémů. 
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4 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

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 (dále jen OZP) 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.  

4.1 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. 

4.2 Požadavky na pracovní prostor pro OSOSP 

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 
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uspořádání i konstrukční řešení jedinečný, vždy s ohledem na potřeby 

handicapovaného a druh pracovní činnosti, kterou bude vykonávat. 

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). 

Pro zaměstnávání OZP jsme se soustředili na projektování dvou pracovišť 

v chráněných dílnách v Hrabyni. 
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5 PRACOVIŠTĚ číslo 1 – Chráněná dílna Pavel Kašing 

5.1 Analýza stávajícího stavu - pracoviště číslo 1  

Místnost o rozměrech 5 x 4 m má těžce ovladatelné vstupní dveře viz.obr. 

č. 2. 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. 

Hygienické zařízení je nevyhovující, chybí místnost pro odpočinek a skladovací 

prostory. 

 
Obrázek č. 1 současný stav  
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Obrázek č. 2 Otevírání dveří 

5.2 Příklad funkčního testu 

Individuální změny pracoviště vychází z detailní analýzy funkčních 

úchopových schopností jednotlivých zaměstnanců. Zde je uveden příklad funkčního 

testu pracovníka číslo 2 (diagnóza myopatie). 

Tabulka č. 1 Vyšetření precizního úchopu pracovník číslo 2, (dg.myopatie) 

 

Sv
e

d
e

 

N
e

sv
e

d
e

 

S 
 o

m
e

ze
n

ím
 

poznámka 

1. Úchop 2 prsty (pinzeta)   x  

2. Špetka   x  

3. Laterální úchop   x  

4. Úchop míče nebo koule x    

5. Háček x   Snížená svalová síla. 

6. Úchop válce až k sevření 
ruky do pěsti 

x    
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5.3 Návrh pracoviště číslo 1 

 

Obrázek číslo 3 Navrhované změny pracoviště 1 

 

Projekt nového pracoviště řeší prostorové úpravy stávající místnosti s těmito 

změnami: 

 Uspořádání stolů pro tří imobilní pracovníky a jednoho mobilního 

pracovníka – prostor vyhovuje 4 pracovníkům. 

 Otvírání stávajících dveří bylo nahrazeno elektronickým ovládáním dveří. 

 Podlaha – zde doporučujeme protiskluzovou podladu materiál Vinyl – 

struktura dřeva – buk. 

 Osvětlení – doplnit o stolní lampy. 

 Barvy zdí odstíny jemně zelené, 2 a 2 zdi o dva tóny sytější. 

 Odkladné ploch pro mobilní kontejner podle potřeby práce na výrobu 

návrhů. 
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 Nový prvek šatní skříně – na uložení osobních věcí. 

 Klimatizace. 

 Individuální změny pro jednotlivé pracovníky. 

 Pracovník dg.paraplegie. 

 Pracovník dg.myoptaie. 

U obou pracovníků byly provedeny podrobné testy jemné motoriky a testy 

preziního úchopu.Na základě anamnézy byl celkově vyhodnocen zdravotní stav 

a doporučny změny. 

Nové prvky 

Denní místnost pro odpočinek viz obr. číslo 3 

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 (svačinárna). 

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 

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. 
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Opěrky pro horní končetinu, opěrku dopručujeme vyrobit na míru, s měkkým 

povrchem a pružným fixátorem, který zamezí nastupujícímu třesu. Držák 

dokumentů. 

1. 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. Antidekubitní podložka, která zabraňuje vzniku dekubitů 

(proloženin) a zlepšuje sed na invalidním vozíku. 

2. Návrh změn pro pracovníka s dg. myoptie 

Popruhy k fixaci trupu (pásy), zlepšují stabilitu těla v sedu. 

Popruhy pro fixaci DK (dolních končetin), zabraňují vzniku třesu a zlepšují stabilitu 

sedu. Antidekubitní podložka zamezuje dekubitům. 

Myš pro ovládání viz.obrázek č. 4, vychází ze zjištění testu HK, pracovník má 

převládající úchop kulový, tento typ myši je určen pro zmíněný úchop, myš by bylo 

vhodné upravit o povch z měkčeného materiálu s omyvatelným povrchem. 

Klávesnice, obr. č. 5, je doporučena na základě omezení vyplývajících z testu pro HK.        

                                                                                    

Obrázek č. 4 a 5 Velký „trackball“ a Klávesnice pro ovládání jednou rukou 

Všechny doporučené změny byly konzultovány s jednotlivými pracovníky i vedoucím 

dílny panem Kašingem. Dílčí doporučení byly ověřeny v praxi,  improvizovaná 

zádová opěrka ve formě polštářů splnila svůj účel.  
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6 PRACOVIŠTĚ číslo 2 – Centrum svaté Kláry 

Druhá část výzkumu byla realizovaná v Charitě Hrabyně, Centru svaté Kláry. 

Zde je dílna zaměřená na kompletaci dětských plastových hraček, bagrů 

a nákladních autíček včetně postaviček řidiče. Jednotlivé komponenty jsou ručně 

montované. Chráněná dílna Charity Hrabyně nabízí kompletační a montážní práce, 

pro firmy, organizace i jednotlivce.  Dílna zaměstnává 10 osob se zdravotním 

znevýhodněním. Jejím největším obchodním partnerem je LENA Dolní Benešov, 

která zabezpečuje poptávku dětských plastových hraček v tuzemsku i v zahraničí. 

Zde 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. Analýzu pracovního postupu montáže hračky BAGR TRUXX. 

 

6.1 Analýza stávajícího stavu - pracoviště číslo 2 

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. 
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Obrázky číslo 6, 7, 8, 9 současný stav pracoviště č. 2 

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 vlastní pracovní dílny, expedice, sociálního 

zařízení a odpočinkové místnosti. Zcela nové pracoviště bylo projektováno na 

žádost ředitele pana Ing. Františka Horsáka. 



Autoreferát                                                                                 Zdeňka Římovská 

 

 

19 
 

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 TRUXX tabulka 

číslo 14. Vycházeli jsme z metody MTM (Methods Time Measurement) a zároveň 

plně respektovali pohybové, motorické i mentální schopnosti 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.].  

 

Příklad 1. Fáze návrhu a analýzy pracovního postupu BAGR TRUXX 

 

Obrázek číslo 10 Bagr Truxx 
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Bagr TRUXX - plastová hračka, která se skládá z patnácti komponentů, 

včetně štítku. Analýza podává návrh ekonomického rozložení pohybu. Na montáži 

se podílí 5 pracovníků, pracovní postup je rozdělen do 5 fází, 1 fáze 1 minuta. 

Jednotlivé fáze: 

1. Nasazení disků do koleček 4 x, nasazení  osky do kolečka (2x). 

2. Nasazení osek s kolečky do podvozku (2x) a nasazení pojistky. 

3. Lisování 

4. Montáž karoserie a smontovaného ramene 

5. Montáž kabiny, panáčka s pojistkou a štítku 

 Jako příklad uvádím detailní popis 1. fáze kompletace (ostatní fáze 

obsahuje disertační práce). 

Analýza pracovního postupu montáže BAGR TRUXX 

Fáze 1, pracovník číslo 1, Místo je určeno pro vozíčkáře 

Operace: Nasazení disků do koleček 4 x, nasazení  osky do kolečka (2x)   

Tabulka číslo 2 Analýza pracovního postupu fáze 1 

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           
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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 

15. Odložit dřívko 1s Odložit kladivka 

16. 
Přemístit smontovaný 

kus na dopravní pás 

2s 
Nečinná 

Opakujeme akci 2x  - čas 26 s 
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 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 úchopu 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. 

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, výrobce a různými údaji 

o výrobku. Na štítek se nalepí kód a plastovým páskem se připevní 

k hotovému bagru. Hotový bagr se vloží do krabice. (3 druhy krabic).  

 

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 tady mohli 
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pracovat pouze dva). Dostatečný prostor v expedici zajišťuje bezpečný 

a pohodlný pohyb. 

 

6.2 Návrh nového pracoviště 

 Návrh pracoviště viz obrázek č. 11 a 12, vychází z doporučených změn 

analýzy pracovního postupu kompletace a montáže plastové hračky „bagr TRUXX“ 

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, hlavní 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.  
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       Automatizace má využít nejen pracovní potenciál, ale také podpořit motivaci 

pracovníků s cílem překonat osobní handicap 

 

Obrázek č. 11 Model 3D Montáž hraček 

Prvky pracoviště 2 

 Podložka pod nohy.  Dopravní pás. 

 Plastový zásobník.   Prostory pro expedici. 

 Hygienické zařízení.  Prostory pro odpočinek. 

 Osvětlení – zářivky.  Mobilní kontejner pro expedici. 

 Výmalba.  Využití hudby. 

 Vytápění podlahové.  Nové židle a pracovní stoly. 

 Klimatizace.  Mobilní kontejner na komponenty. 

 Protiskluzová podlaha, vinyl, světlý buk. 
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Obrázek č. 12 Návrh pracoviště číslo 2 



Autoreferát                                                                                 Zdeňka Římovská 

 

 

26 
 

7 ZÁVĚR 

7.1 Shrnutí a dosažené výsledky 

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 1 minutě. 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. 

                                                                      

7.2 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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7.3 Přínos pro vědu 

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 realizaci nových CHD s podobným výrobním programem, 

 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. 

 

7.4 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 
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v projektu situováno hned naproti pracovní dílny, časová ztráta téměř 40 minut se 

minimalizuje. 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 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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8 WORK CONSULTIONS 

8.1 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. 

8.2 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 %. 
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8.3 Scientific contribution 

Following contributions have resulted from the Thesis: 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. 

8.4 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 
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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 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". 
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University of Olomouc 

 1999 Education of autistic children, Effeta Brno 
 2007 Personal assistance for mentally handicapped people 
 2008 Two-year programme Q Ostrava, Improving the quality of social 

services in the Statutory City of Ostrava, Quality methods, Strategic 
Management, Benchmarking in social services, Improving the quality of 
social services – national quality standards, accreditation number: 
2007/215 – SP. 

 

Professional Experience 

 2007 – until now, Secretary and Assistant Professor at The Silesian 
University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, The Institute of 
Nursing. Teaching of Occupational Therapy, Communication, Sociology 
and Community Home Care. Duties of a Secretary, administrative, 
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organizational and methodological activities. Member of the FVP SLU 
Opava Senate, Chair of the Chamber of Labour. 

 1998 – 2007 SZŠ and VOŠZ Ostrava Mariánské Hory – senior teacher for 
certified occupational therapists. Since 2005 Head of the Occupational 
Therapy field of study. Teaching of Occupational Therapy and 
Occupational Therapy praxis in a facility for the mentally handicapped in 
special schools, rehabilitation centres, homes for elderly and in hospitals. 
Teaching of Psychology, Special Pedagogy, Art Therapy including Ceramic 
Arts, Occupational Therapy, Care for handicapped clients, Occupational 
Health and Management. 

 1989 – 1998 Facility for the mentally handicapped in Ostrava Muglinov – 
Occupational Therapist – Artist, Art Therapist, Educator. Working with the 
mentally retarded people – social health and rehabilitation. Co-operation 
with families of the mentally handicapped and retarded people, 
consultancy. Art Therapist and Head of Creative Studio Na Liščině for the 
mentally retarded people, clients with multiple disabilities, children with 
behavioural disorders and Roma children. ObKS Ostrava Poruba – Head of 
Promotion – management of advertising and culture. 

 1980 – 1986 VŽS. 
 1986 – 1989 KG - Artist. 
 1978 – 1980 SMKNV - SOU Frenštát pod Radhoštěm – teacher.  
 Since 1989 volunteering for people with mental retardation. Member of 

the Community planning – Commission for the mentally retarded people 
in Ostrava. 
 

 


