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ÚVOD 

Pocit pracovní pohody (případně její nedostatek) je jedním z faktorů, který výrazně 

působí na motivaci a výkonnost zaměstnanců. Silně ovlivňuje konkurenceschopnost celé 

firmy a konkurenceschopnost jednotlivých firem pak určuje sílu ekonomiky daného státu. 

V Listině základních práv a svobod [1] je stanoveno, že zaměstnanci mají právo 

na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. V práci tráví 

zaměstnanci zhruba třetinu svého života, z toho důvodu mají pracovní podmínky obrovský 

vliv na jejich zdraví a celkovou životní pohodu.  

Zkoumáním člověka v pracovním procesu se zabývá mimo jiné bezpečnost práce 

a ergonomie. Bezpečnost práce se věnuje snižováním rizik při práci, prevencí úrazovosti 

a nemocí z povolání. Oproti tomu ergonomie je zaměřena na analýzu problémů týkajících se 

narušování pracovní pohody a optimalizaci pracovní zátěže. 

Pro ergonomické hodnocení bylo vybráno pracovní místo pokladní z důvodu vlastních 

dlouholetých zkušeností práce na pozici kontrolor řízení v hypermarketu. Ve vybraném 

hypermarketu mi bude umožněno hodnocení pracovních podmínek zaměstnanců pokladen 

pod podmínkou neuvedení názvu hypermarketu a neprovádění fotodokumentace. Tyto 

požadavky jsou plně akceptovány.  

Cílem diplomové práce je provést komplexní ergonomické hodnocení a návrh 

optimalizace pracovního místa pokladní v hypermarketu. V posuzovaném hypermarketu bude 

provedeno celkové hodnocení pracovních podmínek pokladních. Bude posuzováno 

uspořádání pracovního místa, fyzická a mentální zátěž zaměstnanců pokladen a podmínky 

pracovního prostředí. Bude mi umožněno strávení pracovních směn s jednotlivými 

zaměstnanci pokladen a rozdání dotazníků zjišťujících subjektivní zdravotní zátěž pokladních.  

Ergonomické hodnocení bude zpracováno moderními metodami (profesiografie, 

RULA) a v souladu s požadavky legislativy, mezinárodních standardů i ergonomickými 

doporučeními. Na základě vyhodnocení zátěže a podmínek ovlivňující práci budou navržena 

opatření, která zvýší pracovní pohodu zaměstnanců. 
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Legislativa 

Znalost zákonné legislativy, předpisů a norem je předpokladem k zajištění vyhovujících 

pracovních podmínek zaměstnanců. V této diplomové práci je uplatněno: 

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

ve znění pozdějších předpisů. [2] Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravuje mimo jiné rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, 

hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování, způsob hodnocení rizikových faktorů 

z hlediska ochrany zdraví zaměstnance, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnance, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, bližší 

požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při fyzické zátěži aj. 

ČSN EN ISO 6385 Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů [3], která 

stanovuje základní ergonomické zásady jako výchozí směrnice pro navrhování pracovních 

systémů a definuje související základní pojmy. Je považována za podstatnou ergonomickou 

normu, od které jsou odvozovány další normy, které se zabývají specifickými problémy. 

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

Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení [4]. Tato 

norma obsahuje pokyny pro posuzování možných zdravotních rizik souvisejících s polohami 

a pohyby u strojního zařízení. Jsou v ní popsány polohy a pohyby, při nichž nedochází 

k žádnému nebo jen k minimálnímu vnějšímu silovému působení. Cílem uvedených 

požadavků je snížení zdravotního rizika pro téměř všechny zdravé dospělé pracovníky. 

ČSN ISO 10075. Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži – Všeobecné 

termíny a definice. [5] Tato norma definuje termíny z oblasti mentální pracovní zátěže, 

mentální stres, mentální napětí a specifikuje vztahy mezi příslušnými pojmy.  

ČSN ISO 10075-2. Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži – Část 2: 

Zásady projektování. [6] Obsahuje doporučení pro projektování pracovních systémů včetně 

návrhů zadání a zařízení a projektování pracovního místa i pracovních podmínek s ohledem 

na mentální pracovní zátěž a její účinky. Týká se vhodného projektování práce a využití 

lidských kapacit s cílem zajistit optimální pracovní podmínky s ohledem na zdraví 

a bezpečnost, pohodlí, výkon a efektivnost práce a rovněž s cílem zabránit přetížení 

i nevytížení. 
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1 Ergonomie 

V roce 2000 Mezinárodní ergonomická společnost (IEA) navrhla následující definici 

ergonomie a její základní oblasti uplatnění: „Ergonomie je vědecká disciplína, založená 

na poznávání vztahů mezi člověkem a dalšími prvky systému. Aplikací vhodných metod, 

teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i výkonnost. Přispívá k řešení projektů a hodnocení 

práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů, aby byly v souladu s potřebami, schopnostmi 

a výkonnostním omezením lidí.“ [8] 

Ergonomie se vyznačuje systémovým pojetím pracovního místa, pracovních procesů, 

organizace práce i dopadů na životní prostředí, a to interdisciplinárním přístupem 

za spoluúčasti zaměstnanců. [22] 

1.1 Nejdůležitějších kritéria a parametry ergonomického hodnocení 

pracovních systémů 

Při ergonomickém hodnocení pracovního systému se zkoumají ergonomická kritéria, 

což je soubor posuzovacích hledisek zaměřených na úlohu člověka v pracovním systému, 

i jejich kvalitativní hodnoty (ergonomické parametry). Výběr ergonomických kritérií je 

odvozen z povahy pracovního systému. Mezi nejdůležitější kriteria a parametry 

ergonomického hodnocení pracovních systémů patří: 

 podlahová plocha pro jednoho pracovníka, 

 světlá výška pracoviště (výška nad podlahou), 

 vzdušný prostor, 

 pracovní prostor, 

 pracovní (manipulační) rovina, 

 prostor pro dolní končetiny, 

 pracovní poloha, 

 pracovní pohyby, 

 poměr statické a dynamické práce, 

 fyzická namáhavost práce, 

 ovládací síly, 

 manipulace s břemeny, 

 zrakové podmínky, 

 barevné řešení prostředí a technických zařízení, 

 zrakové zdroje informací, 
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 akustické podmínky, 

 mikroklimatické podmínky, 

 psychosociální podmínky. [7] 

Ergonomické hodnocení zahrnuje posouzení parametrů pracovního systému a porovnání 

výstupních hodnot s legislativou, technickými normami, směrnicemi, doporučeními 

a všeobecně přijímanými ergonomickými zásadami. 

1.2 Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů 

Podle ČSN EN ISO 6385 [3] se pracovní systém skládá z jednoho nebo více 

pracovníků a pracovního vybavení, kteří spolupůsobí při plnění systémové funkce 

v pracovním prostoru, v pracovním prostředí, za podmínek daných pracovními úkoly. 

Stav pracovního systému je utvářen třemi základními komponenty: lidmi, stroji 

a pracovním prostředím. 

Člověk: 

 je rozhodující, limitující složka systému, která ovlivňuje jeho konečné chování, 

 je posuzován podle výkonnostní kapacity (senzorické, mentální a motorické), osobní 

stability a adaptační schopnosti, 

 v součinnosti s pracovním vybavením na určitém pracovišti v daném pracovním prostředí 

realizuje pracovní úkoly. [8] 

Stroj: 

 je jednou ze součástí pracovního vybavení pracoviště, 

 jeho technická úroveň a vhodnost konkrétního použití ovlivňuje způsob a náročnost 

vykonávané práce člověkem i její výsledek. [8] 

Pracovní prostředí: 

 fyzikální, chemické, biologické, organizační, sociální a kulturní faktory působící 

na pracovníka, 

 je vázáno na pracovní prostor, kde působením na osoby ovlivňuje plnění pracovního úkolu 

a jeho výsledek. [3] 
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Zaměření návrhů musí být prováděno se zřetelem na: 

 antropometrii a biomechaniku, 

 mentální schopnosti, 

 sdělovače, signalizační prvky a ovladače, 

 interakce s fyzikálním prostředím, 

 interakce v pracovním procesu. [3] 

Navrhování pracovních systémů je opakující se strukturovaný proces řady 

projektových fází, který má za cíl optimalizaci pracovní zátěže, zabránění narušujícím 

účinkům a podporování používání prostředků usnadňující práci. Jeho výsledkem je nový 

návrh nebo přeprojektování a lze ho rozdělit do následujících fází: 

1. stanovení cílů (analýza požadavků), 

2. analýza a přiřazení funkcí, 

3. koncept návrhu 

4. podrobný návrh obsahující tyto komponenty: 

 návrh organizace práce, 

 návrh pracovních úkolů, 

 návrh práce, 

 návrh pracovního prostředí, 

 návrh pracovního vybavení, hardwaru a softwaru, 

 návrh pracovního prostoru a pracovní soustavy, 

5. realizace, implementace a ověření, 

6. hodnocení. [3] 

Během realizace nového návrhu pracovního systému se musí zajistit použití vhodných 

metod a technik. 
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1.3 Metody ergonomického hodnocení 

Při aplikaci metody nebo kombinace metod i při práci se získanými výsledky je 

potřeba dodržovat a respektovat obecné metodické zásady ergonomického hodnocení, 

navrhování v rámci ergonomických projektů a zpětnou vazbu celého ověřovacího 

a intervenčního procesu – obrázek č. 1. [13] 

 

Obrázek č. 1 Proces hodnocení, výběru metod a ergonomické intervence [13]  

Nejdůležitějším kritériem pro správné definování problému a volbu vhodné 

odpovídající metody je stanovení účelu a cíle plánovaného šetření. Pro rozhodování 

o metodách, technikách a postupech zjišťování je nezbytné poznání a posouzení situace 

v konkrétních podmínkách. [13] 

1.3.1 Výběr ergonomických metod 

V současné době jsou známy ověřené podklady o poměrně velkém množství metod, 

které souvisí s hodnocením a posuzováním ergonomických parametrů. [13] 

Faktory, které musí být pro potřebu volby metody hodnocení i navrhování zohledněny jsou: 

 přesnost metody, 

 rozsah metody a druh hodnocených kritérií (časové nároky, odborné nároky, nároky 

na komunikaci, pohyb, prostředky apod.), 

 přijatelnost a přiměřenost metody 

 návratnost a úměrnost vynaložených nákladů. [13] 
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Při volbě vhodné metody je nutné respektovat hlediska výběru: 

1. praktické hledisko – hloubka zkoumání, přijatelnost metody, zdroje, užitečnost, přínos, 

2. psychometrické hledisko – platnost, struktura, návaznost, podoba, spolehlivost, přesnost, 

teoretický základ, objektivnost. [13] 

Rozhodování o vhodnosti výběru metody je určováno aspekty: 

1. Které jsou významné proměnné – jak jsou definovány, jak budou zaznamenávány, 

2. Jaké budou výsledky analýzy – kvalitativní, kvantitativní, obojí, 

3. Jaké budou úrovně zkoumání – kdo, co se bude na zkoumání podílet, kde bude šetření 

probíhat, jaké zařízení a nástroje budou potřeba. [13] 

Správné uplatnění metod musí sloužit technické praxi pro účely hodnocení 

a navrhování pracovních systémů s cílem zlepšení a optimalizace procesů s důrazem na lidský 

faktor. [13] 

1.3.2 Rozdělení typů metod ergonomických hodnocení 

Existuje velké množství členění metod pro účely ergonomických hodnocení 

pracovních systémů s cílem nastavení efektivní ergonomické intervence. Níže jsou uvedeny 

některé druhy členění podle různých hledisek. [13] 

Metody ergonomického hodnocení podle podmínek aplikace: 

 deskriptivní metody – používají se pro posuzování událostí, podob a podmínek 

v závislosti na zkušenostech, charakteru a zvláštnostech systému, 

 experimentální (empirické) metody – jsou určeny k hodnocení vzájemných vztahů v rámci 

systému a jeho uspořádání, u posuzování lidského faktoru se jedná o účelové rozlišení 

náhodných selhání od selhání vázaných na některý z prvků systému, 

 vyhodnocovací (evaluační) metody – jsou specifické pro objektivní hodnocení i návrhy 

produktů, výrobků, technologií, procesů, postupů a činností. Cíle aplikace 

vyhodnocovacích metod jsou obvykle završením aplikací metod deskriptivních 

a experimentálních. [13] 
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Metody ergonomického hodnocení podle účelu použití: 

 metody sběru dat – jsou užívány ke sběru specifických dat vztahujících se k systému nebo 

scénářům, 

 analytické metody – k analýzám pozice člověka a jeho role při výkonu úkolů a scénářů 

v systémech, 

 poznávací analytické metody – k popisu dosud neznámých souborů uspořádání činností 

a úkonů, 

 diagramové moduly – grafické zobrazení úkolů a procesů prostřednictvím 

standardizovaných symbolů, 

 metody zjišťování lidských selhání – k předvídání a zjišťování možných selhání člověka 

v pracovním systému, 

 analýzy mentální pracovní zátěže, 

 situační měřící metody – analýza připravenosti člověka na situace, které mohou v systému 

nastat, jsou užívány pro určení požadavků na znalosti a schopnosti operátorů a obsluhy 

strojního zařízení, 

 analýzy vzájemných vazeb – slouží k hodnocení i návrhy a projektování požadavků 

a funkcí vzájemných propojení mezi jednotlivými složkami systému s cílem optimalizace, 

 metody projektování 

 metody pro hodnocení a nastavení výkonu – pro určení odpovídajících časových nároků 

na pracovní úkony, úkoly, a činnosti, 

 týmové výkonové analýzy – pro hodnocení výkonu skupin a týmů pro jednotlivé činnosti 

i celkové scénáře a snímky práce. [13] 
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2 Vybrané ergonomické kriteria a parametry 

2.1 Uspořádání pracovního místa 

Podstatou ergonomického přístupu k pracovnímu místu je spojení funkční efektivity, 

snadnosti použití, komfortu, bezpečnosti a zdraví, kvality pracovního života v jeden celek. 

Pracovní místo nesmí být navrženo tak, aby splňovalo jedno kritérium na úkor ostatních. 

Pracovní místo se musí přizpůsobit pracovníkovi na základě zdraví, bezpečnosti a kvality 

pracovního života stejně, jako se musí zvažovat požadavky na produktivitu, efektivitu 

a kvalitu výkonu. [10] 

Rozměry pracovního místa se musí přizpůsobit antropometrickým odchylkám 

ve skupině uživatelů a různým pracovním úkolům. Vycházet pouze z průměrných hodnot je 

nedostačující. [8] 

Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory 

a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin 

zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. [2] 

2.1.1 Výška pracovní roviny 

Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní 

pracovní poloze, hmotnosti předmětů, břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti 

manipulováno a zrakové náročnosti při práci. [2] Výška pracovní roviny nad podlahou 

při práci vsedě a stoje by měla být přibližně stejná, jako je výška lokte nad podlahou. Při práci 

vyžadující zvýšené nároky na zrak nebo při manipulaci s těžkými předměty se doporučená 

výška pracovní roviny přizpůsobuje. [7] 

2.1.2 Pracovní pohyby 

Pracovní pohyby je potřeba vykonávat v takové míře a rozsahu, aby nedocházelo 

k přetěžování používaných svalových skupin. Pracovní pohyby mají být rytmické, plynulé 

a prováděné takovými rychlostmi, které odpovídají pohybování daných částí těla po přímých 

drahách. Dosah končetin musí být v rozsahu optimálních fyziologických vlastností pracovníka 

vzhledem k funkčním prostorům pracovního místa. [15] 
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Dosah horních končetin při práci vstoje a vsedě podle platné legislativy [2] jsou 

znázorněny na obrázku č. 2. 

 
Obrázek č. 2 Dosahy horních končetin [2]  

Při pracovních činnostech je nutné předcházet příliš velkým dosahům horních končetin 

jak dopředu, tak na stranu, aby se zamezilo předklánění a rotacím. Nástroje a jiné pracovní 

objekty, které jsou pravidelně používány, by měly být umístěny přímo před tělem nebo 

ve velmi malé vzdálenosti od těla. [16] 

2.1.3 Pohybový prostor pro nohy 

Prostor pro dolní končetiny při práci vsedě musí být dostatečně veliký, aby umožňoval 

volný pohyb dolních končetin z hlediska jeho výšky, šířky a hloubky. [7] 

2.1.4 Zorné podmínky 

Podmínky pro dobré zrakové vnímání (zorné podmínky) jsou velmi důležité 

pro rozměrové řešení, neboť více než 80% informací dostáváme pomocí zraku. Základní 

zorné podmínky jsou: 

 zorná vzdálenost (vzdálenost mezi pozorovaným detailem a okem), která je závislá 

na zrakových nárocích, velikosti kritického detailu, 

 osa pohledu (polopřímka vycházející z oka při přirozené poloze hlavy a oční bulvy), jejíž 

úhel závisí na poloze krční páteře, 

 zorné pole (oblast, kterou můžeme vidět, aniž pohneme okem), ve kterém musí být 

nejčastěji přímo pozorovaná místa. [8][7] 
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2.1.5 Sedadla 

Pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha trvale vstoje, musí být, pokud to 

umožňuje technologie a pracovní podmínky, vybaveno pro krátkodobý odpočinek vsedě. [2] 

Výška sedáku musí být přizpůsobena postavě člověka, přední hrana sedáku musí být 

níže než je světlá výška podkolenní jamky. Stavitelnost výšky sedáku musí být jednoduchá, 

bez speciálního náčiní a trvalá, aby nedocházelo k samovolné změně polohy. Při práci, která 

vyžaduje velmi častou změnu polohy a je nutné otáčet se kolem základní polohy, je výhodné 

otočné sedadlo vybavené pojízdným zařízením. Sklon sedáku má být rovnoběžný se stehenní 

kostí a bederní opěrka musí být stavitelná, a to jak výškově i hloubkově. [8] 

Důležitou součástí sedadla mohou být loketní opěrky. Slouží nejen k podepření 

horních končetin a tím ke snížení zátěže ramenních pletenců a krční páteře, ale i k bočnímu 

podepření trupu, usnadňují vstávání a usedání, omezují sezení s kulatými zády. [7] 

2.2 Zátěž pracovní polohy 

Jedním z nejdůležitějších kritérií při ergonomickém hodnocení pracovního místa je typ 

pracovní polohy, tzn. postavení těla v trojrozměrném prostoru. Za nejvýhodnější pracovní 

polohy se považuje sed a stoj, za optimální jejich střídání. Obě tyto polohy mají své výhody 

a nevýhody (tabulka č. 1). [7] 

Tabulka č. 1 Porovnání výhod sedu a stoje (upraveno[8][9])  

Výhody sedu Výhody stoje 

 menší statické zatíženi 

 menší energetická namáhavost 

 jemnější a přesnější pohyby 

 odlehčení dolních končetin 

 možnost využívání činnosti nohou 

 větší soustředění 

 možnost odpočinku při mikropauzách 

 možnost střídání nohou 

 větší dosah končetin 

 větší síla 

 větší bdělost 

 možnost rychlého úniku 

 možnost střídání pracovišť 

Hodnocení zátěže pracovní polohou v české legislativě NV 361/2010 Sb. [2] vychází 

z ČSN EN 1005-4 + A1[4], ve které je ale odlišně upraveno hodnocení zdravotního rizika 

úklonu trupu do stran a otáčení, ohýbání šíje do stran a otáčení. Proto budou tyto pracovní 

polohy posuzovány i podle výše uvedené normy. 
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2.2.1 Zátěž pracovní polohy podle platné legislativy 

Při hodnocení pracovní polohy se používá dvoukrokový systém. První krok zahrnuje 

hodnocení poloh jednotlivých částí těla podle úhlů, v druhém kroku se stanoví, za jakých 

podmínek práce jde o polohu přijatelnou, nepřijatelnou nebo podmíněně přijatelnou. [2] 

Hodnocení polohy trupu 

Při hodnocení polohy trupu (obrázek č. 3, tabulka č. 2) se vychází z polohy páteřního 

výrůstku sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální 

polohu. Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi 

rovinou procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4°. [2] 

 

Obrázek č. 3 Polohy trupu při práci vzhledem k časovému intervalu [2] 

Tabulka č. 2 Hodnocení poloh trupu [2] 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statická poloha 

trupu 

Předklon trupu > 60°. 

Záklon bez opory celého těla. 

Výrazný úklon či pootočení trupu > 20°. 

Dynamická poloha 

trupu 

Předklon trupu > 60° při frekvenci pohybů ≥ 2/min. 

Výrazný úklon či pootočení > 20° při frekvenci pohybů ≥ 2/min.  

Podmíněně přijatelná poloha 

Statická poloha 

trupu 

Předklon trupu 40° až 60° bez opory trupu (KROK 2A). 

Záklon trupu s oporou těla (KROK 2B). 

Výrazný úklon či rotace větší 10° a menší než 20°. 

Dynamická poloha 

trupu 

Předklon trupu > 60° při frekvenci pohybů < 2/min (KROK 2C). 

Výrazný úklon trupu do stran > 20° při frekvenci pohybů < 2/min (KROK 2A).  

Záklon trupu při frekvenci pohybů < 2/min (KROK 2C).  

KROK 2: 

A Přijatelná poloha Jestliže doba držení v této poloze je kratší než max. přijatelný čas držení. 

B Přijatelná poloha Jestliže je opora trupu (zádová opěra). 

C Nepřijatelná poloha Jestliže stroj je používán po dobu delší než polovinu pracovní směny. 
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Hodnocení polohy krku a hlavy 

Při hodnocení polohy krku a hlavy (obrázek č. 4, tabulka č. 3) se vychází buď z úhlu 

pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou 

oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině. [2] 

 
Obrázek č. 4 Sklon hlavy vzhledem k časovým intervalům [2] 

Tabulka č. 3 Hodnocení poloh krku a hlavy [2] 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statická poloha 

Předklon hlavy > 25° bez podpory trupu. 

Záklon hlavy bez podpory celé hlavy. 

Úklon a rotace hlavy > 15°. 

Dynamická poloha 

Úklon a rotace hlavy > 15° s frekvencí pohybů ≥ 2/min. 

Předklon hlavy > 25° při frekvenci pohybů ≥ 2/min. 

Záklon hlavy s frekvencí pohybů ≥ 2/min. 

Podmíněně přijatelná poloha 

Statická poloha Předklon hlavy 25 až 40° s podporou celého trupu (KROK 2A). 

Dynamická poloha 

Předklon hlavy 25 až 40° při frekvenci pohybů < 2/min (KROK 2B). 

Záklon hlavy do 15° při frekvenci pohybů < 2/min (KROK 2B).  

Úklon a rotace hlavy do 15° s frekvencí < 2/min (KROK 2B).  

KROK 2: 

A  Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení. 

B Nepřijatelná poloha Je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny. 
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Hodnocení horních končetin 

Při hodnocení horních končetin (obrázek č. 5, tabulka č. 4) se vychází ze dvou bodů 

na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je 

definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze 

paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla. [2]  

 

 
Obrázek č. 5 Poloha horních končetin vzhledem k časovému intervalu [2]  

Tabulka č. 4 Hodnocení poloh horních končetin [2] 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statická 

poloha 

Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace paže, zvednuté rameno). 

Vzpažení paže > 60°. 

Extrémní polohy kloubů horních končetin, jejichž rozsah se blíží max. rozpětí. 

Dynamická 

poloha 

Vzpažení paže > 60° při frekvenci pohybů ≥ 2/min. 

Zapažení při frekvenci pohybů ≥ 2/min. 

Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží max. rozpětím s frekvencí ≥ 2/min. 

Podmíněně přijatelná poloha 

Statická poloha Vzpažení paže 40 až 60°, jestliže paže není podepřena (KROK 2A). 

Dynamická poloha 

Vzpažení paže 40 až 60° při frekvenci pohybů ≥ 2/min (KROK 2 A, B). 

Zapažení při frekvenci pohybů < 2/min (KROK 2 B).  

Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží max. rozpětím s frekvencí < 2/min.  

KROK 2: 

A  Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení. 

B Nepřijatelná poloha Je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny. 
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Hodnocení dolních končetin 

Hodnocení poloh dolních končetin se provádí podle obrázku č. 6 a tabulky č. 5. 

 
Obrázek č. 6 Polohy dolních končetin [2]  

Tabulka č. 5 Hodnocení poloh dolních končetin [2] 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statické 

polohy 

Extrémní flexe kolena, extrémní dorzální/plantární flexe v kotníku. 

Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu rozpětí. 

Nevhodné polohy dolních končetin (extrémní flexe kolena, extrémní dorzální a 

plantární flexe v kotníku, vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních končetin). 

Dynamické 

polohy 

Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí ≥ 2/min. 

Vnitřní a zevní rotace kloubů dolních končetin spojená s frekvencí pohybů ≥ 2/min. 

Podmíněně přijatelná poloha 

Dynamické 

polohy 

Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí s frekvencí < 2/min 

(KROK 2). 

Vnitřní a zevní rotace kloubů spojená s frekvencí pohybů < 2/min. 

KROK 2: 

Nepřijatelná poloha Je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny. 
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Hodnocení ostatních částí těla 

Hodnocení poloh ostatních částí těla se provádí podle tabulky č. 6. 

Tabulka č. 6 Hodnocení poloh ostatních částí těla [2] 

KROK 1: 

Nepřijatelná poloha 

Statické polohy Extrémní polohy kloubů. 

Dynamické polohy 
Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí 

≥ 2/min. 

Podmíněně přijatelná poloha 

Dynamické polohy 

Práce vleže, v kleče, v dřepu (KROK 2). 

Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí s frekvencí 

< 2/min (KROK 2). 

KROK 2: 

Nepřijatelná poloha Je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny. 

2.2.2 Zátěž úklonem a otáčením 

V ČSN EN 1005-4 + A1 se polohy části těla hodnotí také ve dvou krocích. Nejdříve se 

zařadí polohy podle pásem, pak se určí pomocí tabulky, zda jde o polohu přijatelnou, 

nepřijatelnou nebo podmíněně přijatelnou. [4] 

Úklon trupu do stran nebo otáčení 

Krok 1: 

Určí se sklon trupu stranou a jeho otáčení a zařadí se do jednoho z pásem (obrázek č. 7). 

 
Obrázek č. 7 Úklon trupu do stran nebo otáčení (upraveno [4]) 
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Krok 2: V tabulce č. 7 jsou v každém pásmu uvedeny hodnotící závěry. 

Tabulka č. 7 Hodnocení úklonu a otáčení [4]  

Pásmo Statická poloha 
Dynamická poloha 

nízká četnost (< 2/min) vysoká četnost (≥ 2/min) 

1 přijatelná přijatelná přijatelná 

2 nepřijatelná podmíněně přijatelná (Krok 2a) nepřijatelná 

(Krok 2a: nepřijatelná, má-li být strojní zařízení používáno dlouhodobě stejnou osobou.) 

Ohýbání šíje stranou nebo otáčení 

Krok 1: Posuzují se polohy hlavy vzhledem k horní části trupu. Určí se ohnutí šíje stranou 

a její otočení a zařadí se do jednoho z pásem na obrázku č. 8. 

 
Obrázek č. 8 Ohnutí šíje do stran nebo otočení (upraveno[4])  

Krok 2: V tabulce č. 8 jsou v každém pásmu uvedeny hodnotící závěry. 

Tabulka č. 8 Hodnocení ohnutí šíje do stran a při otočení [4]  

Pásmo Statická poloha 
Dynamická poloha 

nízká četnost (< 2/min) vysoká četnost (≥ 2/min) 

1 přijatelná přijatelná přijatelná 

2 nepřijatelná podmíněně přijatelná (Krok 2a) nepřijatelná 

(Krok 2a: nepřijatelná, má-li být strojní zařízení používáno dlouhodobě stejnou osobou.) 
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2.3 Fyzická zátěž 

Fyzické zatížení člověka vyplývá z jakékoli činnosti. Jakmile člověk zvýší svůj 

metabolismus nad základní hodnotu, musí vydávat určitý objem energie na vykonávanou 

činnost. Fyzická zátěž může být buď: 

 dynamická, kdy dochází ke střídavému zapojování svalových skupin a střídání napětí 

a uvolňování svalstva, 

 statická, kdy zůstává zachována délka svalu, ale zvyšuje se jeho napětí. [8][17] 

2.3.1 Celková fyzická zátěž 

Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané 

velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. Posuzuje 

se z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje v netto 

hodnotách a pomocí hodnot srdeční frekvence. [2] 

2.3.2 Lokální svalová zátěž 

Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami. 

Při hodnocení lokální svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty 

pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce 

při práci v průměrné osmihodinové směně. [2] 

Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí: 

 přípustné hodnoty lokální svalové zátěže s převahou dynamické nebo statické složky, 

která se vyjadřuje v procentech maximální svalové síly (Fmax) přepočtené 

na osmihodinovou směnu, 

 počty pohybů drobných svalů prstů a ruky, 

 průměrné minutové počty pohybů drobných svalů prstů a ruky za osmihodinovou 

směnu. [2] 

2.3.3 Manipulace s břemeny 

Manipulace s břemenem je každá činnost vyžadující použití lidské síly k jeho zvedání, 

ukládání, přenášení, držení, tlačení nebo táhnutí. Hodnocení zdravotního rizika při ruční 

manipulaci s břemenem zahrnuje posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, 

kumulativní hmotnosti, vynakládaného energetického výdeje a vyhodnocení pracovních 

podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází. [2] 



VŠB-TU Ostrava Diplomová práce Bc. Jana Suchá 

21 

 

Aby bylo sníženo riziko vzniku poškození, byly právními předpisy [2] stanoveny 

přípustné hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného břemene (tabulka č. 9). 

Tabulka č. 9 Přípustné hygienické limity pro hmotnost břemene 

Hygienické limity pro hmotnost břemene Muži (v kg) [2]  Ženy (v kg) [2] 

Zvedání a přenášení 
občasné 50 20 

časté 30 15 

Při práci vsedě 5 3 

Kumulativní hmotnost za pracovní směnu 10 000 6 500 

2.4 Mentální zátěž 

Mentální pracovní zátěž lze charakterizovat intenzitou, trváním a časovým rozložením 

intenzity, ve kterém je obsluha vystavena pracovní zátěži. Kromě intenzity mentální pracovní 

zátěže má z hlediska výsledné únavy význam časové rozložení pracovní zátěže. Aby se 

předešlo přetížení, je třeba věnovat pozornost následujícím faktorům: 

 délka pracovní doby – musí být přizpůsobena intenzitě pracovní zátěže, 

 přestávky mezi následujícími pracovními dny nebo směnami – musí umožňovat úplné 

zotavení z únavy z předešlé směny, 

 denní doba – výkon v nočních hodinách je horší než v denních, proto musí být výkonové 

požadavky na obsluhu snížené, 

 směnová práce – obsluha se musí vyrovnat s časovými změnami ve výkonu, z toho 

důvodu se musí využívat ergonomicky zdůvodněné směnové rozvrhy, 

 přestávky v práci a odpočinek – musí se dávat přednost krátkým přestávkám po krátké 

době, před delšími přestávkami po dlouhé době, 

 změna úkolů s různými požadavky nebo druhy mentální pracovní zátěže. [6] 

Prací s psychickou zátěží se podle NV č. 361/2007 Sb. [2] rozumí práce spojená 

s monotonií, ve vnuceném pracovní tempu, v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním 

režimu, vykonávaná pouze v noční době. 

Monotonie je postupně rozvíjející se stav snížené aktivace, který se projevuje hlavně 

ospalostí, unavitelností, snížením a kolísáním výkonnosti, zhoršením adaptibility a reaktivity, 

a je také provázen zvýšením variability srdeční frekvence. [5] Jednou z mnoha podmínek 

vedoucích ke vzniku monotonie je úkol s malými požadavky na pozornost, s nízkou až střední 

úrovní obtížnosti pochopení, opakovatelnými výkonovými požadavky a malými změnami 

v zadání nebo podmínkách prostředí, zejména pokud je činnost prováděna v delším časovém 

úseku. [6] 
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2.5 Podmínky ovlivňující práci 

2.5.1 Osvětlení 

Jednou ze základních podmínek práce je vhodné osvětlení, kterým můžeme nejen 

zajistit vykonávání práce, ale zvýšit i její kvalitu, čistotu, bezpečnost práce a snížit zrakovou 

únavu i zlepšit psychickou pohodu. [8] 

Osvětlení může být přirozené, umělé a sdružené (kombinace předešlých). Při volbě 

osvětlení se musí: 

 zabránit míhání, 

 zabránit odleskům nebo oslnění, 

 zabránit matoucím stínům, 

 zabránit stroboskopickým jevům, 

 kontrast musí odpovídat pracovnímu úkolu, 

 zachovat podání barev. [17] 

Pro zajištění dobrého osvětlení je nezbytné zajistit pravidelnou údržbu. Zdroje 

a svítidla se musí pravidelně čistit, protože jinak klesá jejich výkonnost. Stěny a stop se mají 

čistit a malovat (bílit) jednou za 2 roky. [8] 

2.5.2 Hluk 

Hlukem označujeme zvukový jev, který vyvolává nepříjemný, rušivý nebo škodlivý 

sluchový vjem. Hluk můžeme hodnotit především podle hlasitosti (intenzitě), výšky, barvy, 

časovému průběhu, rytmičnosti, umístění zdroje, vztahu k hluku. Nepříznivé vlivy hluku 

můžeme rozdělit do tří stupňů: 

 obtěžující vliv, který se projevuje narušením pracovní pohody, člověk má nepříjemné 

pocity, ztěžuje si na podmínky práce, ale na produktivitu práce nemá vliv, 

 rušivý vliv, kdy hluk již měřitelně ovlivňuje činnost člověka, klesá produktivita a jakost 

práce, 

 škodlivý vliv hluku, který se projevuje nejenom na výkonu pracovníka, ale způsobuje 

i trvalé změny lidského organismu. [8] 

Velmi diskutovaná je otázka hudby na pracovišti. Obecně se soudí, že hudba může mít 

motivační a zklidňující účinek a doporučuje se zejména při monotónní práci. Neměla by to 

být však hudba se zpěvem, příliš hlasitá a nerytmická a nemělo by jí být příliš mnoho. Výběr 

hudby musí odpovídat charakteru práce a neměla by znít déle než polovinu směny. [8] 
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2.5.3 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky je vlastně kvalita ovzduší, ve kterém pracovník provádí danou 

činnost. Nepříznivé klimatické hodnoty se projevují nejprve na narušení pracovní pohody, 

při horším působení snížením produktivity práce a může dojít až k ohrožení zdraví. [8] 

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou 

prací (podle energetického výdeje) a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu, 

teplota okolních ploch, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu a hodnotí se z hlediska 

její krátkodobé a dlouhodobé únosnosti pro zaměstnance. Zátěž chladem při práci se hodnotí 

z hlediska její únosnosti pro zaměstnance ve směně a únosné hodnoty zátěže chladem jsou 

stanoveny s ohledem na energetický výdej zaměstnance a teplotu vzduchu korigovanou podle 

rychlosti jeho proudění. [2] 

2.5.4 Barevné řešení pracoviště 

Na pracovišti je potřeba zohlednit i správné osvětlení (barvu použitého světla), 

rozložení jasu a barevné řešení interiéru (kombinace barev stropu, stěny, podlahy a nábytku), 

protože jsou nezbytným předpokladem nejen pracovní pohody, ale i pohody osobní a také 

předpokladem pro úspěšné zvyšování pracovní produktivity. [15] 

Při volbě barevného odstínu je nutno zvážit druh převládající činnosti, velikost a tvar 

prostoru, barvu zpracovávaných předmětů, barvu a intenzitu osvětlení a mikroklimatické 

podmínky. [7] 
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3 Vybrané ergonomické metody 

Předpokladem k vytvoření takového prostředí na pracovišti, kde budou zaručeny 

optimální podmínky pro práci člověka, je poznání obtěžujícího, rušivého a škodlivého vlivu 

pracovních podmínek na člověka. [9] 

3.1 Check listy 

Pro orientační zhodnocení ergonomických požadavků a pracovních podmínek 

na pracovištích prováděných v rámci prevence rizik lze využít jednoduché kontrolní listy 

(check listy). Jde v podstatě o soubor kritérií, které by se měli zvažovat při porovnávání 

s odpovídajícími legislativními požadavky (zákony, vyhlášky, normy apod.). [7] 

3.1.1 Metoda profesiografie 

Posouzení pracovního zatížení a požadavků na fyzický, mentální a psychický výkon 

pracovníka je základem profesiografie, jejímž cílem je stanovení optimálních pracovní zátěže 

a prvků pracovního prostředí při součastném splnění požadavků kladených pracovním 

procesem. Pro tento účel pouhé dotazníky nepostačí a je nutné využít kontrolních listů, 

do kterých se u jednotlivých hodnocených prvků zapisují již konkrétní hodnoty nebo úrovně 

(bodové hodnocení). [15]  

Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam 

do kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí jednotlivá kritéria pomocí bodové škály 

1 až 5, přičemž 1 představuje minimální zatížení či působení daného faktoru na člověka 

a 5 maximální. Uvedená kriteria nejsou striktní a lze je podle potřeby upravovat. [15]  

Tato metoda vychází ze systematického pozorování a má tři fáze: 

1. popis činnosti obsahující všeobecnou charakteristiku, výčet a sled vykonávaných úkonů, 

používaných nástrojů, strojů, zařízení apod., 

2. popis faktorů, podmínek a prostředí, za kterých je činnost prováděna, 

3. odvození požadavků na pohybové, smyslové a mentální zatížení. [15]  

Po ohodnocení jednotlivých kritérií přistupujeme k hodnocení jako celku, a to následovně: 

1. v jednotlivých sloupcích vypočítáme sumu, 

2. sumu v jednotlivých sloupcích vynásobíme příslušným váhovým faktorem (1 až 5), 

3. sečteme výsledek získaný bodem 2, 

4. výsledek získaný v bodu 3 vydělíme číslem 16, 

5. přiřadíme stupeň náročnosti práce podle tabulky č. 10. [15]  
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Tímto způsobem získáme posouzení pracovního zatížení a nároků na pracovníky 

(tabulka č. 10), což je pouze orientační kvalitativní informace. Detailnějším posouzením 

kontrolního listu lze stanovit příslušná nápravná opatření směřována ke zmírnění působení 

nežádoucích faktorů a určit priority v řešení. Tato metoda je ale značně subjektivní. [15] 

Tabulka č. 10 Profesiografie – vyhodnocení pracovního zatížení [15]  

Stupeň náročnosti 

práce 

Rozpětí hodnot získaných 

hodnocením 

Pracovní zatížení a nároky 

na pracovníka 

1 1,0 – 1,5 Velmi malé 

2 1,6 – 2,5 Malé 

3 2,6 – 3,5 Střední 

4 3,6 – 4,5 Zvýšené 

5 4,6 – 5,0 Vysoké 

3.2 Metoda RULA 

Tato metoda zahrnuje hodnocení poloh horních končetin (paží, předloktí a zápěstí), ale 

také krku, trupu a dolních končetin. Slouží k odhadu rizika jejich poškození a míry poškození. 

U jednotlivých částí těla je určena základní (neutrální) poloha ke stanovení základního 

skóre, poté jsou uvedeny popisy poloh pro získání dodatečných bodů (proměnného skóre). 

V hodnocení je uvedeno také skóre silové – zátěžové (síla a zátěž vynakládaná při práci) 

a skóre svalové (vliv převážně statické polohy při práci). [14] 

3.2.1 Hodnocení poloh horních končetin 

Horní končetiny se posuzují zvlášť pro pravou a levou horní končetinu. 

Paže [14] 

Základní polohy paží (obrázek č. 9):  

Flexe 0–20°, extenze 0–20°  Základní skóre 1 

Flexe 21–45°, extenze > 21°    2 

Flexe 46–90°     3 

Flexe > 90°     4 

 
Obrázek č. 9 RULA – základní polohy paže [12] 
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Proměnlivé skóre: 

+1 paže v odtažení  

–1 při opoře váhy paže 

+1 zvednutá ramena nebo nadměrné použití telefonu 

Maximální možné skóre paží je 6 bodů. 

Předloktí [14] 

Základní polohy předloktí (obrázek č. 10):  

Flexe 60–100°   Základní skóre 1 

Flexe 0–60°     1 

Flexe a extenze > 100°    2 

 
Obrázek č. 10 RULA – základní polohy předloktí [12] 

Proměnlivé skóre: 

+1 paže křížící střednici nebo ven na stranu (obrázek č. 11) 

–1 sezení s nízko položenou klávesnicí a negativní naklonění 

 
Obrázek č. 11 RULA – proměnlivé skóre předloktí [12]  

Maximální možné skóre předloktí je 3 body.  

Zápěstí [14] 

Základní polohy zápěstí (obrázek č. 12):  

Neutrální poloha  Základní skóre 1 

Ohnuté zápěstí od – 15° do + 15°   2 

Ohnuté zápěstí > + 15°    3 

Ohnuté zápěstí > – 15°    3 

 
Obrázek č. 12 RULA – základní polohy zápěstí [12]  
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Proměnlivé skóre: (obrázek č. 13) 

+1 zápěstí odkloněno (ulnárně/radiálně) 

+1 zápěstí v neutrální poloze nebo stočené ve střední poloze 

+2 téměř krajní rotace zápěstí 

 

Obrázek č. 13 RULA – proměnlivé skóre zápěstí [12]  

Maximální možné skóre zápěstí je 6 bodů. 

Po zhodnocení a obodování jednotlivých poloh horních končetin se z tabulky č. 11 

vypočte skóre tabulky A (skóre polohy horní končetiny) nejdříve pro pravou horní končetinu, 

a pak pro levou. 

Tabulka č. 11 RULA – skóre polohy horní končetiny [14] 
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3.2.2 Hodnocení poloh krku, trupu a nohou 

Krk [14] 

Základní polohy krku (obrázek č. 14):  

Flexe 0–10°   Základní skóre 1 

Flexe 10–20°     2 

Flexe > 20°     3 

Extenze     4 

 
Obrázek č. 14 RULA – základní polohy krku [12]  

Proměnlivé skóre: (obrázek č. 15) 

+1 otočený krk 

+1 krk nakloněný na stranu 

 
Obrázek č. 15 RULA – proměnlivé skóre krku [12]  

Maximální možné skóre krku je 6 bodů. 

Trup [14] 

Základní polohy trupu (obrázek č. 16):  

Vzpřímená poloha, dobrá opěra Základní skóre 1 

Flexe 0–20°     2 

Flexe 21–60°     3 

Flexe > 60°     4 

 
Obrázek č. 16 RULA – základní polohy trupu [12]  
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Proměnlivé skóre: (obrázek č. 17) 

+1 trup otočený na stranu 

+1 trup nakloněný na stranu 

 
Obrázek č. 17 RULA – proměnlivé skóre trupu [12]  

Maximální možné skóre trupu je 6 bodů. 

Dolní končetiny [14] 

Skóre nohou: (obrázek č. 18) 

1 nohy a chodidla jsou při sedu dobře podepřeny, vyrovnané zatížení 

1 stoj s rovnoměrným rozložením na obě chodidla 

2 nohy/chodidla nepodepřená nebo nerovnoměrně zatížená 

 
Obrázek č. 18 RULA – skóre nohou [12]  

Maximální možné skóre nohou jsou 2 body.  

Po zhodnocení a obodování postavení krku, trupu a nohou se z tabulky č. 12 vypočte 

skóre tabulky B. 

Tabulka č. 12 RULA – skóre postavení krku, trupu a nohou [14] 
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3.2.3 Skóre silové – zátěžové a skóre svalové 

Silové – zátěžové skóre [12]  

Skóre zohledňuje sílu a zátěž vynakládanou při práci: 

0 žádná překážka + méně než 2 kg přerušované zátěže nebo síly 

+1 2 – 10 kg přerušované zátěže nebo síly 

+2 2 – 10 kg statická zátěž 

+2 2 – 10 kg opakující se zátěž nebo síla 

+2 10 kg či více přerušované zátěže nebo síly 

+3 10 kg statická zátěž 

+3 10 kg opakovaná zátěž nebo síla 

+3 náraz nebo prudké zvyšování síly 

Svalové skóre [14] 

+1 převážně statická poloha u práce (např. držení více než 1 min. nebo opakování 

více než 4 krát za min.) 

+1 práce ve statické poloze více než 2 hodiny 

Práce se zobrazovací jednotkou [14] 

+1 ≥ 4 hodiny a ≤ 6 hodin 

+2 > 6 hodin za den 

3.2.4 Skóre celkové  

Po zhodnocení a obodování jednotlivých částí těla se vypočítá skóre C a skóre D: [14] 

 Skóre C = skóre tabulky A + skóre svalové + skóre silové – zátěžové 

 Skóre D = skóre tabulky B + skóre svalové + skóre silové – zátěžové 

Z těchto hodnot se odečte hodnota celkového skóre z tabulky č. 13. 

Tabulka č. 13 RULA – celkové skóre [14] 
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Toto výsledné skóre se dělí do skupin a je spojeno s doporučením na změnu v součastném 

provádění práce. (tabulka č. 14) 

Tabulka č. 14 RULA – doporučení na změnu v provádění práce 

Skupina Celkové skóre Doporučení 

1 1 – 2 Práce je přijatelná, pokud není prováděna po dlouhou dobu. 

2 3 – 4 Je potřebné další hodnocení a změny by měly být požadovány. 

3 5 – 6 Je potřebné provést změnu v provádění práce co nejdříve. 

4 7 Změna v provádění práce je potřebná okamžitě. 

Existuje mnoho počítačových aplikací, kterými se lze celkem rychle a snadno dostat 

k výsledku celkového skóre. Nejlevnější způsob je navštívení webových stránek 

www.rula.co/uk [12], kde pouhým klikáním myši na odpovídající obrázky jde získat celkové 

skóre během několika minut. 

4 Profesionálně podmíněná onemocnění 

Je obtížné prokázat, že určité onemocnění bylo způsobeno výkonem povolání. 

Onemocnění, jež mohou za určitých okolností splňovat podmínky uznání nemoci z povolání, 

jsou zařazena do Seznamu nemocí z povolání. [18] 

V tabulce č. 15 je uveden vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání, nemocí 

z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování (DNJZ), ohrožení nemocí 

z povolání a jejich přepočet na 100 tisíc nemocensky pojištěných osob v letech 2002 –2010. 

Tabulka č. 15 Počty hlášených případů nemocí z povolání (upraveno [19]) 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Celkový počet hlášených 

případů nemocí z povolání 
1236 1245 1327 1228 1150 1340 1329 1486 1531 

Přepočet na 100 tisíc 

nemocensky pojištěných 

osob 

28,7 29,3 29,0 26,7 25,6 30,2 30,3 33,5 34,3 

Počet hlášených případů 

nemocí z DNJZ 
406 332 430 361 291 305 278 264 275 

Přepočet na 100 tisíc 

nemocensky pojištěných 

osob 

9,4 7,8 9,4 7,9 6,5 6,9 6,3 6,0 6,2 

Počet hlášených případů 

ohrožení nemocí z povolání 
56 68 76 63 66 60 59 72 69 

Přepočet na 100 tisíc 

nemocensky pojištěných 

osob 

1,3 1,6 1,7 1,4 1,5 1,3 1,3 1,6 1,5 

http://www.rula.co/uk
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Pod položkou Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory jsou zařazeny nemoci 

šlach, šlachových pouzder nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z DNJZ. Vznikají 

při práci, při které jsou příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle 

současných lékařských poznatků příčinou nemoci. Jde o chronické, vleklé formy nemoci 

vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti. [18] 

Zaměstnanci na pozici pokladních jsou ohroženi zejména: 

Tendinitidy, tendosynovitidy 

Jedná se o aseptické zápaly šlach a šlachových pouzder, které se vyskytují při pracích 

ve vnucených polohách horních končetin spojených s nadměrným opakováním rychlých 

a nezvyklých pohybů prstů a zápěstí bez dostatečných oddechových přestávek. Vzájemné 

tření šlach a jejich pochev při nadměrném počtu pohybů, zejména ve vnucených polohách 

vede ke svalové únavě a k mikrotraumatům. [21] Nejčastěji bývají postiženy flexory 

a extenzory ruky a předloktí. Dochází ke zduření a bolesti postižených struktur. 

Nad postiženým místem bývá kůže načervenalá, aktivní pohyby jsou pro bolest omezeny. [7] 

Epikondilitida pažní kosti ulnární – oštěpařský loket 

Jedná se o úponové bolesti (entezopatie) v místě úponu šlach přetěžovaných svalů. 

Vznikají při dlouhodobé nepříznivé poloze s ohnutými lokty, kdy dochází k přetěžování 

flexorů ruky a předloktí. Projevují se bolestivou flexí (extenzí) prstů a zápěstí proti odporu. 

[11] [7] 

Na obrázku č. 19 uvedeny nejdůležitější onemocnění horních končetin z přetížení.  

 
Obrázek č. 19 Nejčastější onemocnění horních končetin z přetížení [20] 



VŠB-TU Ostrava Diplomová práce Bc. Jana Suchá 

33 

 

Na obrázku č. 20 jsou uvedeny typy pohybů, které znásobují negativní účinky 

opakující se práce. 

 

Obrázek č. 20 Polohy paže, lokte a zápěstí [20] 
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5 Charakteristika pracovních úkonů zaměstnanců 

na pokladnách 

Před začátkem pracovní směny si pokladní v šatně obléknou pracovní oděv 

a na nástěnce si zjistí nové informace, týkající se práce. Pak si označí začátek pracovní 

směny. V trezoru je pokladním přiděleno číslo pokladny, na které budou pracovat a dostanou 

pokladní zásuvku s finanční hotovostí, kterou si přepočítají. 

Práce na pokladně zahrnuje některé podstatné pracovní úkony, které jsou pro následné 

hodnocení poloh, četností apod. rozděleny do několika úseků. 

Předklon přes pokladní pás 

K tomuto pracovnímu úkonu dochází: 

 při kontrolování pokladního vozíku, zda je veškeré zboží vyloženo na pokladní pás, 

 u počítání zboží v nákupním vozíku, kdy zákazník vyloží na pokladní pás jen jeden kus 

zboží a ostatní kusy ponechá ve vozíku, 

 u případné kontroly tašek zákazníků apod. 

U tohoto pracovního úkonu dochází k předklonu trupu, krku a hlavy. Zaměstnanci 

pokladen menšího vzrůstu se musí postavit „na špičky“. Při práci vsedě musí většinou 

pokladní vstát ze sedadla. 

Skenování zboží 

Zaměstnanci pokladen přemísťují zboží z pokladního pásu, přes místo naskenování 

EAN kódu zboží a následně umístí zboží na odkladnou plochu.  

Zátěž pracovní polohou tohoto pracovního úkonu je odlišná u skenování zboží vsedě 

a vstoje, a to v úhlech předklonu hlavy a krku a v poloze horních končetin. Rozdílná je 

i fyzická zátěž vlivem různých hmotností přemísťovaného zboží. Při skenování zboží dochází 

mimo jiné k rotacím trupu a hlavy a k ohýbání zápěstí. 

Práce s pokladnou 

Do tohoto pracovního úseku je začleněno: 

 zadávání ručních EAN kódů zboží na pokladní klávesnici, 

 zadávání nečitelných EAN kódů, které skenovací zařízení nedokáže načíst, 

 přijímají hotovosti od zákazníků, 
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 vydávání peněz, 

 uskutečňování platby bankovními kartami, 

 vydávání účtenek. 

Zátěž pracovní polohou je odlišná při práci vsedě nebo vstoje, a to i při ručním 

zadáváním na pokladní klávesnici i při práci s hotovostí v pokladní zásuvce. Dochází 

k rozdílným úhlům předklonu trupu a krku i k rozdílným polohám horních končetin. Zápěstí 

bývá ohnuto a při práci s hotovostí v pokladní zásuvce i odkloněno.  

Mezi další pracovní úkony patří telefonování, výměna pokladní pásky, průběžný 

odvod hotovosti, spouštění pokladního pásu, odstraňování čidel z oděvu a obuvi apod., které 

v práci samostatně hodnoceny nebudou.  

Asi deset minut před koncem pracovní doby pokladní (na pokyn hlavní pokladní) 

uzavře pokladnu, spočítá si hotovost a vyplní výčetku pokladní hotovosti. Hotovost 

s výčetkou vloží do pokladního sáčku a tuby a předá hlavní pokladní, která ji pošle potrubní 

poštou do trezoru. Poté pokladní vyplní pracovní výkaz, přiloží k němu účtenky z plateb 

bankovní kartou, přijaté dárkové šeky apod. a odevzdá ho v trezoru. Pak si označí konec 

pracovní směny. 
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6 Hodnocení ergonomických požadavků a pracovních 

podmínek 

6.1 Kontrolní list pro metodu profesiografie 

Na základě pozorování pracoviště pokladních byl vyplněn checklist pro profesiografii 

(tabulka č. 16). 

Tabulka č. 16 Kontrolní list pro metodu profesiografie (upraveno [9])  

Vyhodnocení 

1 2 3 4 5 Položky Kritéria 

 X    1 Fyzická zátěž 

   X  2.1 Prsty a ruce 

  X   2.2 Chodidla a nohy 

  X   2.3 Páteř 

  X   2.4 Ramena 

  X   3.1 Poloha vsedě 

 X    3.2 Prostor pro nohy/chodidla 

  X   3.3 Dosah horní končetiny 

  X   4 Požadavky na zrak 

  X   5 Požadavky na sluch 

  X   6 Postřeh, pozornost 

 X    7 Požadavky na proces myšlení 

  X   8 Požadavky na odpovědnost 

   X  9 Psychické nároky 

   X  10 Pracovní rytmus 

  X   11 Rychlost práce 

 X    12.1 Osvětlení 

  X   12.2 Hluk 

X     12.3 Chvění, vibrace 

 X    12.4 Mikroklimatické podmínky 

X     12.5 Zápach 

X     13 Působení chemických činitelů 

 X    14 Nebezpečí úrazu 

  X   15 Nebezpečí chorob z povolání 

  X   16 Celkové zhodnocení prostředí 

3 6 13 3 0 Součty sloupců hodnocení 

3 12 39 12 0 Součty sloupců x váhový koeficient 

Celkem:              66 

Výpočet pro zařazení práce do skupiny náročnosti práce: 66/16 = 4,125 
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Výpočtem bylo zjištěno, že práce zaměstnanců na pokladnách spadá do 4 stupně 

náročnosti práce, tzn. do kategorie zvýšeného pracovního zatížení a nároků na pracovníka. 

Z toho důvodu je žádoucí stanovit nápravná opatření ke zmírnění působení nežádoucích 

faktorů. 

6.2 Uspořádání pracovního místa 

Níže budou porovnány naměřené hodnoty jednotlivých rozměrů při uspořádání 

pracovního místa pokladních v hypermarketu s legislativními požadavky a ergonomickými 

doporučeními. 

6.2.1 Výška pracovní roviny 

Výška pracovního stolu je totožná s výškou manipulační roviny, nejsou-li předměty, 

s nimiž pracovník manipuluje vyšší než 5 cm. [8] Výška pracovní a manipulační roviny 

pro obecné případy [2][8] a výsledky měření výšky pracovní roviny pro pokladní jsou 

uvedeny v tabulce č. 17. 

Tabulka č. 17 Výška pracovní roviny pro ženy 

Výška manipul. 

roviny 

Výška pracovní roviny 

(v cm) 

Poloha ženy [8] ženy [2]  
Výsledky 

měření 

vsedě 
výška pracovní roviny nad sedákem 

65 cm 
21–30 

90 
výška sedáku nad podlahou 40±5 

vstoje 95 cm 93–108 90 

Výška pracovní roviny je 90 cm a odpovídá tělesným rozměrům pokladních, které 

skenují zboží asi 5 cm nad touto rovinou při práci vstoje. Při práci vsedě je výška sedáku 

sedadla přizpůsobena zvýšené pracovní rovině. Výška sedáku je nastavená zhruba na 60 cm 

a pracovní místo je vybaveno stavitelnou nožní opěrou. Není dodržena nejmenší vzdálenost 

roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu, která je stanovena podle NV č. 361/2007 Sb. 

[2] na 200 mm. Tato vzdálenost je na pokladně přibližně 13–15 cm, podle nastavené výšky 

sedadla. Pod pracovní rovinou se nachází pokladní zásuvka s hotovostí ve výšce 16 cm 

(obrázek č. 21), která omezuje pohyb dolních končetin. 
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6.2.2 Pohybový prostor pro ruce 

Srovnání výsledků měření pohybového prostoru pro ruce při práci na pokladnách 

s dosahy horních končetin [8] [2] jsou uvedeny v tabulce č. 18. 

Tabulka č. 18 Pohybový prostor pro ruce 

Směr Označení Použití Ženy [8] 
Muži a ženy 

[2] 

Výsledky 

měření 

Na každou 

stranu 

dosah předloktí časté 35 cm do 50 cm 30–50 cm 

dosah středu dlaní 

natažené paže 
občas 70 cm do 80 cm do 73 cm 

Dopředu 

dosah předloktí časté 25 cm 25–35 cm 30–37 cm 

dosah středu dlaní 

natažené paže 
občas 40 cm do 46 cm 

4 cm 

do 56 cm 

Pracovní místo na pokladně je s ohledem na dosahy horních končetin pro směr 

na stranu uspořádáno podle ergonomických požadavků. 

Pokladní pás a odkladná plocha má šířku 56 cm. Pokladní klávesnice pro ruční 

zadávání EAN kódů se nachází až za místem pro skenování, tzn. je také vzdálena 56 cm 

od hrany pracovního stolu, a je ve svislé rovině. Rozměry legislativních požadavků 

pro dosahy horních končetin ve směru dopředu jsou překračovány při ručním zadávání 

na pokladní klávesnici a občas při odebírání zboží z pokladního pásu. Tím dochází ke 

vzpažení horních končetin. Pokladní zásuvka pro manipulaci s hotovostí se nachází asi 4 cm 

od hrany pracovního stolu. Při práci vstoje i vsedě tudíž pokladní nadměrně předklánějí hlavu 

a krk a ohýbají zápěstí. 

Pohybový prostor pro horní končetiny ve svislé rovině pro práci vstoje a vsedě je 

odrazem uspořádání pracovního místa (obrázek č. 21). 

 
Obrázek č. 21 Pracovní místo pokladna – ve svislé rovině 
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Srovnání legislativních požadavků a výsledků měření pro jednotlivé pracovní úkony 

ve svislé poloze jsou uvedeny v tabulce č. 19. 

Tabulka č. 19 Pohybový prostor pro ruce ve svislé rovině 

Poloha Dosahy 
Muži a ženy 

[2] 
Výsledky měření 

Vstoje 

od podlahy 

optimální dosah 105–135 cm skenování zboží 95–105 cm 

přijatelný dosah 85–105 cm 
zadávání na pokladní 

klávesnici 
97–107 cm 

nepřijatelné 

pro časté pohyby 
135–180 cm 

práce s hotovostí v pokladní 

zásuvce 
84–90 cm 

Vsedě 

od sedadla 

optimální dosah 35 cm 

skenování zboží 35–45 cm 

zadávání na pokladní 

klávesnici 
37–47 cm 

přijatelný dosah 65 cm 
práce s hotovostí v pokladní 

zásuvce 
24–30 cm 

Dosahy horních končetin ve svislé rovině jsou podle NV č. 361/2007 Sb. [2] při práci 

vstoje v přijatelných mezích a při práci vsedě v optimálních. Pouze při manipulaci s hotovostí 

v pokladní zásuvce vsedě jsou naměřené hodnoty 24–30 cm mimo hranici přijatelného 

dosahu. 

6.2.3 Pohybový prostor pro nohy 

Rozměry volného pohybového prostoru pro dolní končetiny pro práci vsedě podle 

NV č. 361/2007 Sb. [2] a výsledky měření pohybového prostoru pro dolní končetiny při práci 

na pokladnách vsedě jsou uvedeny v tabulce č. 20. 

Tabulka č. 20 Pohybový prostor pro nohy 

Pohybový prostor Muži i ženy [2]  Výsledky měření 

Nejmenší výška nad podlahou 60 cm 74 cm 

Nejmenší celková šířka 50 cm 70 cm 

Nejmenší hloubka (od přední strany stolu) 50 cm 
56 cm 

Optimální hloubka (od přední strany stolu) 70 cm 

Nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní 

plochy pracovního stolu 
20 cm 13–15 cm 

Podle platné legislativy mají zaměstnanci pokladen dostatečný prostor pro dolní 

končetiny. Nevyhovuje pouze, jak již bylo zmiňováno, vzdálenost roviny sedadla od dolní 

plochy pracovního stolu z důvodu pokladní zásuvky pod pracovní rovinou. 
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6.2.4 Zorné podmínky 

Zorná vzdálenost je při práci na pokladně rozdílná u práce vsedě a vstoje. Není 

potřeba, aby zaměstnanci pokladen rozeznávali detaily menší než 1 cm, proto naměřená 

velikost zorné vzdálenosti odpovídá velikosti kritického detailu. (tabulka č.21) 

Tabulka č. 21 Zorná vzdálenost 

Zorné podmínky Doporučená velikost [8] Pracovní poloha Výsledky měření 

Zorná vzdálenost 35–50 cm 
vstoje 55–70 cm 

vsedě 40–55 cm 

6.2.5 Sedadlo 

Sedadla jsou na všech pokladnách stejného typu. Jsou otočná a vybavena pojízdným 

zařízením, což je výhodné, protože pokladní během pracovní směny mění polohu a často se 

otáčejí kolem základní polohy. 

Výška sedáku sedadla je stavitelná jen s použitím nářadí. Většina sedadel je 

přednastavena na 60 cm, což odpovídá výšce pracovní roviny a vybavením pracovního místa 

stavitelnou šikmou nožní opěrou. Zaměstnancům jsou dány k dispozici tři sedáky, kterými si 

mohou zvýšit výšku sedáku. Tyto sedáky pokladní využívají v malé míře z důvodu 

nedostatečného místa pro dolní končetiny mezi sedákem sedadla a pokladní zásuvkou. 

Sedadlo je stabilní a pro snadnou omyvatelnost je sedák plastový. Některé pokladní si 

stěžují na přílišnou tvrdost sedadla. Hloubka a šířka sedadla, úhly sklonu sedadla k podlaze 

a opěradla k sedadlu splňují ergonomické požadavky, jak je vidět v tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22 Rozměry sedadla 

Označení rozměru sedadla Doporučené rozměry [8] 
Výsledky 

měření 

Výška sedáku od země pro stavitelné sedadlo 35 – 52 cm 60 cm 

Velikost sedáku min. 35 x 35 cm 45 x 42 cm 

Úhel sklonu sedadla k podlaze 0 – 5° 0° 

Úhel sklonu opěradla k sedadlu do 10° 0° 

Sedadla nejsou vybavena loketními opěrkami k podepření horních končetin. 
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6.3 Hodnocení fyzické zátěže 

Fyzická zátěž zaměstnanců pokladen závisí mimo jiné na pracovní směně, dnech 

v týdnu, na probíhajících svátcích, výročích, začátcích letáků, na typu zboží v probíhajícím 

letáku apod.  

Na základě poskytnutých informací jsou v tabulce č. 23 uvedeny procentuální počty 

zákazníků a naskenovaných položek v jednotlivých dnech v týdnu. Největší počet zákazníků 

navštívil hypermarket v pátek a ve středu (den začátku letáku), nejmenší v úterý a pondělí. 

Největší počet naskenovaných položek byl zaznamenán v pátek a v sobotu, nejmenší v úterý. 

Z toho plyne, že zákazníci v pátek a v sobotu mají větší počet položek v nákupním košíku, 

kdežto v pondělí a úterý zákazníci uskutečňují jen menší nákupy. 

Tabulka č. 23 Počet zákazníků a položek v % v dnech týdnu 

Dny v týdnu 
Celkem počet v % v týdnu 

Zákazníci Položky 

Pondělí 11,47 10,09 

Úterý 10,85 9,57 

Středa 16,76 15,69 

Čtvrtek 13,01 12,02 

Pátek 16,66 19,36 

Sobota 16,03 16,96 

Neděle 15,22 16,31 

Celkem 100 100 

V tabulce č. 24 je uveden průměrný procentuální čas v jednotlivých dnech týdnu, který 

pokladní tráví při skenování zboží a placení zákazníků na pokladně, průměrná skenovací 

frekvence a průměrný počet položek za hodinu u podkladní. Dále je doplněn průměrný počet 

položek za osmihodinovou pracovní směnu u pokladní v procentuálním čase skenování 

podle jednotlivých dnů týdnu. 

Tabulka č. 24 Celková výkonnost pokladních v dnech týdnu 

Dny 

v týdnu 

Čas v % Průměrná 

skenovací 

frekvence/ 

hodinu/ 

pokladní 

Průměrný 

počet 

položek/ 

hodinu/ 

pokladní 

Průměrný 

počet 

položek/ 

8 hodin/ 

pokladní 

Skenování Placení 
Nevyužitý 

čas 

Pondělí 38 52 10 1205 463 3704 

Úterý 37 52 11 1241 459 3672 

Středa 39 52 9 1151 451 3608 

Čtvrtek 38 51 11 1234 468 3744 

Pátek 42 50 8 1282 535 4280 

Sobota 42 49 9 1161 491 3928 

Neděle 41 50 9 1176 482 3856 

Průměr 40 51 9 1207 478 3827 
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Z výše uvedených údajů opět vyplývá, že sobota je dnem velkých nákupů a v úterý 

zákazníci nakupují menší počet položek v jednom nákupu. Z dlouhodobého sledování 

přehledů prodeje a výkonností pokladních v kratších časových úsecích během dne lze kvalitně 

naplánovat směny zaměstnanců pokladen, aby nedocházelo k jejich přetížení a tvorbě front 

na pokladnách. 

Tato data budou dále využita při posuzování délky pracovní směny v nepřijatelných 

a podmíněně přijatelných pracovních polohách. 

6.3.1 Hodnocení zátěže pracovní polohou podle platné legislativy 

Pro hodnocení pracovních poloh bylo použito rozdělení pracovních úkonů do úseků 

a probíhalo ve dvou krocích.  

1. KROK 

Při sledování zaměstnanců pokladen při práci byly hodnoceny polohy jednotlivých 

částí těla podle úhlů a četností – tabulka č. 25. 

2. KROK 

Byly zahrnuty podmínky, za kterých lze polohu označenou v prvním kroku 

za podmíněně přijatelnou zařadit mezi polohu přijatelnou a polohu nepřijatelnou mezi polohu 

podmíněně přijatelnou. [2] 

Poté bylo zhodnoceno, zda doba trvání jednotlivých podmíněně přijatelných 

a nepřijatelných poloh odpovídá legislativním požadavkům. Jestli nepřesahuje 160 minut 

v osmihodinové pracovní směně u podmíněně přijatelných poloh a 30 minut u nepřijatelných 

poloh. Zda doba trvání jednotlivých podmíněně přijatelných a nepřijatelných poloh není delší 

než 1 až 8 minut. [2] 
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1. KROK 

Tabulka č. 25 Hodnocení zátěže pracovní polohou – 1 krok 

Části těla 
Charakteristika 

Přijatelnost 

polohy 
Charakteristika  

Přijatelnost 

polohy 

Skenování vstoje Skenování vsedě 

Trup 
předklon do 20° přijatelná neutrální poloha přijatelná 

rotace do 20° přijatelná rotace do 10° přijatelná 

Hlava a krk 

předklon do 25° přijatelná předklon do 20° přijatelná 

rotace do 20°, 

> 2/min 
nepřijatelná rotace do 15°, > 2/min 

podmíněně 

přijatelná 

Horní končetiny vzpažení do 20° přijatelná 
vzpažení do 40–60°, 

> 2/min 
podmíněně 

přijatelná 

Dolní končetiny rovnoměrné zatížení přijatelná rovnoměrné zatížení přijatelná 

Zápěstí 
ohnutí > 20°, stočení, 

> 2/min 
nepřijatelná 

ohnutí > 20°, stočení, 

> 2/min 
nepřijatelná 

 
Zadávání na pokladní klávesnici 

vstoje 

Zadávání na pokladní klávesnici 

vsedě 

Trup předklon do 20° přijatelná neutrální poloha přijatelná 

Hlava a krk předklon 10–20° přijatelná předklon do 10° přijatelná 

Horní končetiny vzpažení do 40° přijatelná 
vzpažení 40–60°, 

< 2/min 
přijatelná 

Dolní končetiny rovnoměrné zatížení přijatelná rovnoměrné zatížení přijatelná 

Zápěstí 
extenze > 20°, 

> 2/min 
nepřijatelná 

extenze > 20°, 

> 2/min 
nepřijatelná 

 
Práce s hotovostí v pokladní zásuvce 

vstoje 

Práce s hotovostí v pokladní zásuvce 

vsedě 

Trup neutrální poloha přijatelná neutrální poloha přijatelná 

Hlava a krk 
předklon 25–40°, 

< 2/min 
podmíněně 

přijatelná 

předklon 25–40°, 

< 2/min 
podmíněně 

přijatelná 

Horní končetiny vzpažení do 20° přijatelná vzpažení do 40° přijatelná 

Dolní končetiny rovnoměrné zatížení přijatelná rovnoměrné zatížení přijatelná 

Zápěstí 
ohnutí < 15°, 

odklonění 
přijatelná 

ohnutí > 20°, 

odklonění, < 2/min 
podmíněně 

přijatelná 

 Charakteristika předklonu přes pokladní pás Přijatelnost polohy 

Trup předklon 40–60° přijatelná 

Hlava a krk předklon 25–40°, < 2/min podmíněně přijatelná 

Horní končetiny neutrální poloha přijatelná 

Dolní končetiny nerovnoměrné zatížení přijatelná 

2. KROK 

Skenováním zboží tráví zaměstnanci pokladen průměrně 40% času v pracovní směně, 

tzn. 192 minut. Při skenování vstoje jsou pokladní v legislativně vyhovující poloze, 

nepřijatelný je pouze úhel a frekvence s jakou hlavu a krk otáčejí. Při skenování vsedě je 

úhel rotace šíje i trupu menší díky otočnému sedadlu. Při skenování vsedě je rotace 
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podmíněna délkou pracovní směny, která nesmí činit více než její polovinu. Což je dodrženo 

a tím je pracovní poloha přijatelnou. Zátěž vzpažením při skenování vsedě lze rovněž 

vyhodnotit jako polohu přijatelnou. Úhel vzpažení je možno zmenšit zvýšením sedadla, 

za předpokladu odstranění zásuvky na pokladní hotovost mezi pracovní rovinou a sedadlem. 

Při skenování dochází k ohýbání zápěstí v rozsahu, blížící se maximálním rozpětím. Tyto 

pohyby zápěstí jsou nepřijatelné a překračují legislativně určenou dobu trvání u nepřijatelné 

pracovní polohy. 

Přibližně 51% času v pracovní směně činí placení zákazníků, tzn. 245 minut. 

Při ručním zadávání na pokladní klávesnici je zápěstí v nepřijatelné poloze – extenzi > 20% 

s proměnlivou četností, podle množství ručně zadávaných EAN kódů a velikostí nákupů. 

Při změně polohy pokladny pro ruční zadávání ze svislé polohy na nakloněnou či vodorovnou 

by legislativní požadavky překračovány nebyly. 

Práce s hotovostí v pokladní zásuvce je spojeno s její nevhodným umístěním. Polohu 

podmíněně přijatelnou pro předklon hlavy a krku lze sice vyhodnotit jako přijatelnou 

z důvodu nízké četnosti, přesto způsobuje u zaměstnanců pokladen bolesti krční páteře. 

Při práci vsedě dochází k ohnutí zápěstí > 20° a k jeho odklonění. Opět z důvodu nízké 

četnosti jde o polohu přijatelnou. 

U předklonu přes pokladní pás lze snížit jeho četnost instalací zrcadel, která by 

usnadnila kontrolu vyprázdnění pokladních vozíků zákazníky. Díky nízké četnosti lze 

podmíněně přijatelnou polohu předklonu hlavy a krku přehodnotit na přijatelnou. 

Pracovní směna pokladní není přerušována bezpečnostními přestávkami a ke střídání 

činností dochází výjimečně. 
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6.3.2 Hodnocení zátěže otáčením podle ČSN ISO EN 1005-4 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce v ČSN EN 1005-4 + A1 [4] je odlišně 

upraveno hodnocení zdravotního rizika úklonu trupu do stran a otáčení, ohýbání šíje do stran 

a otáčení. Hodnocení probíhalo také ve dvou krocích. Nejdříve byla poloha zařazena 

do pásem na odpovídajícím obrázku v teoretické části, a pak bylo pomocí tabulky určeno, zda 

se jedná o polohu přijatelnou, podmínečně přijatelnou, či nepřijatelnou. (tabulka č. 26) 

Tabulka č. 26 Hodnocení zátěže úklony, otáčením a ohýbáním 

Poloha Pásmo Četnost Přijatelnost polohy 

Úklon trupu do stran a otáčení 

Předklon přes pokladní pás 1  přijatelná 

Skenování zboží vstoje – otáčení > 10° 2 > 2/min nepřijatelná 

Skenování zboží vsedě – otáčení < 10° 1 > 2/min přijatelná 

Práce s pokladnou 1  přijatelná 

Ohýbání šíje stranou a otáčení 

Předklon přes pokladní pás 1  přijatelná 

Skenování zboží vstoje – otáčení > 10° 2 > 2/min nepřijatelná 

Skenování zboží vsedě – otáčení > 10° 2 > 2/min nepřijatelná 

Práce s pokladnou 1  přijatelná 

Při skenování vstoje dochází k otáčení trupu a šíje více než 10° s vysokou četností, 

proto se jedná o polohu nepřijatelnou. Při skenování vsedě je úhel otáčení > 10° u otáčení 

šíje – nepřijatelná poloha, u otáčení trupu je úhel menší než 10° – přijatelná poloha. 

6.3.3 Snímky pracovního dne 

Pro hodnocení fyzické zátěže byla dvakrát strávena celá osmihodinová pracovní doba 

se zaměstnankyní pokladny. V práci nebude prováděno hodnocení lokální svalové zátěže 

pro nemožnost získání údajů o velikosti maximálních svalových sil zatěžovaných svalových 

skupin. 

První pokladní 

Pracovní směna první pokladní trvala v pátek od 11.30 do 20 hodin. Práce na pokladně 

byla vykonávána po celou pracovní směnu vstoje. Zaměstnankyně si označila začátek 

pracovní směny v 11.30 hodin, přepočítala si předanou hotovost z trezoru a skenovat zboží 

začala v 11.43 hodin. Na přestávku, která trvala 34 minut, byla uvolněna po 3 hodinách 

a 36 minutách. Další časový blok práce trval 2 hodiny a 24 minut, poté ji byl umožněn odchod 

na toaletu. Po šesti minutách v 18.23 začal poslední úsek pracovní směny. Pokladna byla 
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uzavřena v 19.53 hodin, poté si pokladní spočítala a odevzdala hotovost a vyplnila pokladní 

výkaz. Konec pracovní směny si označila v 20.07 hodin. 

V tabulce č. 27 jsou uvedeny pracovní úkony, které pokladní v pracovní směně 

vykonala, včetně četností rozdělených do časových úseků. 

Tabulka č. 27 Snímek pracovní směny pokladní č. 1 

Činnost 
Četnost v poloze vstoje 

Celkem 
11.43–15.19 15.53–18.17 18.23–19.53 

Skenování zboží 
do 2 kg 2544 1905 643 5092 

nad 2 kg 192 83 41 316 

Použití ruční čtečky EAN kódů 22 8 3 33 

Odstranění čidel z oděvů 3 1 2 6 

Hledání v přehledech EAN kódů 103 73 38 214 

Ruční zadávání 

do pokladny 

krátké EAN kódy 115 82 41 238 

ukončení nákupu 117 91 49 257 

Platba bankovní kartou 62 46 24 132 

Práce s hotovostí v pokladní zásuvce 55 45 25 125 

Předklon přes pokladní pás 47 33 4 84 

Počet naskenovaných položek 2736 1988 684 5408 

Počet zákazníků 117 91 49 257 

Průměrný počet položek při nákupu 23 22 14 21 

Zaměstnankyně na pokladně strávila 7 hodin a 31 minut. Podle poskytnutých údajů 

46 % doby na pokladně skenovala, tzn. 3 hodiny a 28 minut. Naskenovala 5408 položek, 

z toho asi 316 položek vážících více než 2 kg. Zboží nad 15 kg zákazníci nechávali 

v nákupním vozíku a pokladní si ručně zadala jeho EAN kód do pokladny. Limit pro časté 

zvedání a přenášení břemen při práci vstoje tudíž nebyl překračován. Při skenování balených 

minerálních vod (9 kg) pokladní používala ruční čtečku EAN kódů, ale přesto zboží přenášela 

na odkladnou plochu. Vhodnějším postupem je požádání zákazníka, aby si zboží vložil 

do nákupního vozíku rovnou z pokladního pásu. Kumulativní hmotnost přenášeného zboží 

nebylo možno zjistit. 

49 % pracovní doby pokladní trávila při placení zboží zákazníky, tzn. 3 hodiny 

a 41 minut. Na pokladní klávesnici ručně zadávala 495 krát, 125 krát pracovala s hotovostí 

v pokladní zásuvce. Pokladní měla 5 % času nevyužitého (22 minut). 
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V tabulce č. 28 jsou uvedeny polohy částí těla u první pokladní hodnocené podle 

legislativních požadavků [2] v pracovní směně. 

Tabulka č. 28 Hodnocení poloh – první pokladní 

Části těla 
Skenování vstoje 

208 minut 

Ruční zadávání 

do pokladny vstoje 

Práce v pokladní 

zásuvce vstoje 

Přijatelnost poloh 

v pracovní směně 

Trup předklon do 20° předklon do 20° neutrální poloha přijatelné 

rotace rotace do 20°   přijatelné 

Šíje předklon do 25° předklon 10–20° předklon 25–40° přijatelné 

rotace rotace do 20°   nepřijatelné 

Horní 

končetiny 
vzpažení do 20° vzpažení do 40° vzpažení do 20° přijatelné 

Zápěstí 
ohnutí > 20°, 

stočení 
extenze > 20° 

ohnutí < 15°, 

odklonění 
nepřijatelné 

Pokladní byla zhruba 208 minut vystavena zátěži rotací při skenování zboží vstoje, což 

překračuje legislativní požadavky pro nepřijatelnou polohu. Taktéž zápěstí bylo vystaveno 

mnohonásobně větší zátěži. Při práci na pokladně je nutné střídání poloh vstoje a vsedě 

s vhodně zvolenými přestávkami. 

Druhá pokladní 

Pracovní směna druhé pokladní probíhala v sobotu od 9 do 17.30 hodin. 

Zaměstnankyně si označila počátek pracovní směny v 8.59 a po přepočítání předané hotovosti 

začala skenovat zboží v 9.08 hodin. Pokladní pracovala vsedě 3 hodiny a 48 minut, poté byla 

uvolněna na přestávku, která trvala 36 minut. Po přestávce pracovala 1 hodinu a 22 minut 

vstoje, pak od 14.54 až do 17.20 vykonávala práci vsedě, tzn. 2 hodiny 26 minut. 

Zaměstnankyně si nevyžádala přestávku na toaletu a při práci vsedě změnila polohu na stoj 

(37 krát) pouze pro přepočítání zboží, které zákazník nevyložil na pokladní pás z vozíku. 

Pokladna byla uzavřena v 17.20 hodin, po spočítání a odevzdání hotovosti a po vyplnění 

pokladní výkazu si pokladní označila konec pracovní směny v 17.41 hodin. 
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V tabulce č. 29 jsou uvedeny pracovní úkony, které pokladní v pracovní směně 

vykonala, včetně četností rozdělených do časových úseků v různých pracovních polohách. 

Tabulka č. 29 Snímek pracovní směny pokladní č. 2 

Činnost 

Četnost 

Celkem 9.08–12.56 

vsedě 

13.32–14.54 

vstoje 

14.54–17.20 

vsedě 

Skenování zboží 

do 2 kg 1297 1026 1554 3877 

nad 2 kg 16 23 63 102 

z toho nad 3 kg 40 nehodnoceno 42 82 

Použití ruční čtečky EAN kódů 20 4 18 42 

Odstranění čidel z oděvů 3 1 0 4 

Hledání v přehledech EAN kódů 51 6 30 87 

Ruční zadávání 

do pokladny 

krátké EAN kódy 51 9 38 98 

ukončení nákupu 108 58 113 279 

Platba bankovní kartou 64 40 66 170 

Práce s hotovostí v pokladní zásuvce 44 18 47 109 

Předklon přes pokladní pás 21 17 16 54 

Počet naskenovaných položek 1353 1049 1659 4061 

Počet zákazníků 108 58 113 279 

Průměrný počet položek při nákupu 13 18 15 15 

Zaměstnankyně byla na pokladně 7 hodin a 36 minut. Podle poskytnutých údajů 53 % 

doby na pokladně strávila skenováním, tzn. 4 hodiny a 3 minuty. Při práci vsedě naskenovala 

celkem 3012 položek v přibližném čase 3 hodiny a 18 minut. 161 položek vážících více než 

dva kg, z toho odhadem 82 kusů zboží vážících nad tři kg, tím byl překročen hygienický limit 

pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou při práci vsedě. Jednalo se zejména 

o různé druhy zeleniny, prací prášky a krmivo pro zvířata. Při skenování balených 

minerálních vod (9 kg) pokladní používala ruční čtečku EAN kódů, pak požádala zákazníka, 

aby si zboží vložil do nákupního vozíku rovnou z pokladního pásu. Při práci vstoje strávila 

pokladní skenováním přibližně 47 minut a naskenovala 1049 položek, z toho asi 23 vážících 

nad 2 kg. Limit pro časté zvedání a přenášení zboží při práci vstoje 15 kg nebyl překračován. 

41 % pracovní doby pokladní trávila při placení zboží zákazníky, tzn. 3 hodiny 

a 7 minut. Z toho asi 2 hodiny a 33 minut v poloze vsedě, ve které na pokladní klávesnici 

ručně zadávala 310 krát, 91 krát pracovala s hotovostí v pokladní zásuvce. Při práci vstoje, 

která trvala přibližně 34 minut, ručně zadávala na pokladní klávesnici 67 krát, 18 krát 

pracovala s hotovostí v pokladní zásuvce. Pokladní měla 6 % času nevyužitého (27 minut). 
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Polohy, ve kterých strávila druhá pokladní pracovní směnu, jsou uvedeny 

v tabulce č. 30. 

Tabulka č. 30 Hodnocení poloh – druhá pokladní 

Části těla 

Skenování 

vstoje 

47 minut 

Skenování 

vsedě 

198 minut 

Zadávání 

do pokl. 

vstoje 

Zadávání 

do pokl. 

vsedě 

Práce 

v pokl. 

schránce 

vstoje 

Práce 

v pokl. 

schránce 

vsedě 

Přijatelnost 

poloh 

Trup 

předklon 
do 20° neutrál do 20° neutrál neutrál neutrál přijatelné 

Rotace 

trupu 
do 20° do 10°     přijatelné 

Šíje 

předklon 
do 25° do 20° 10–20° do 10° 25–40° 25–40° přijatelné 

Rotace 

šíje 
do 20° do 15°     nepřijatelné 

Ruce 

vzpažení 
do 20° 40–60° do 40° 40–60° do 20° do 40° přijatelné 

Zápěstí 

ohnutí 
> 20°, 

stočení 

> 20°, 

stočení 

extenze > 

20° 

extenze > 

20° 

< 15°, 

odklon 
> 20°, 

odklon 
nepřijatelné 

Při skenování vstoje byla překročena doba 30 minut pro trvání nepřijatelné pracovní 

polohy při rotaci hlavy a krku. U rotace šíje a vzpažení při skenování vsedě byla dodržena 

časová podmínka, z toho důvodu je pracovní poloha přijatelnou. Taktéž předklon hlavy a krku 

při práci s hotovostí v pokladní zásuvce je přijatelný. 

Pohyby zápěstím v průběhu pracovní směny jsou z větší části nepřijatelné. Dochází 

k ohnutí zápěstí > 20°, extenzi > 20°, ke stočení a odklonění zápěstí. Částečně lze tuto 

skutečnost ovlivnit vhodnějším uspořádáním pracovního místa. 

6.4 Metoda RULA 

Pro získání potřebných informací bylo zvoleno sledování zaměstnanců pokladen 

při vykonávání pracovní činnosti. Pracovní úkony byly rozděleny do tří úseků, podle druhu 

prováděné činnosti, které se posléze hodnotily samostatně. 

U jednotlivých úkonů byly bodovány polohy horních končetin, krku, trupu a dolních 

končetin a jejich specifika. Poté byla zohledněna síla a zátěž vynakládaná při práci a svalová 

zátěž. Podle tabulek uvedených v teoretické části práce bylo vypočítáno skóre polohy horních 

končetin a skóre postavení krku, trupu a nohou. Nakonec bylo z tabulky odečteno celkové 

skóre, na jehož základě byl pracovní úkon zařazen do skupin s mírou doporučení na změnu 

v součastném provádění práce. 
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6.4.1 Předklon přes pokladní pás 

Při hodnocení předklonu přes pokladní pás (tabulka č. 31) nedochází k zátěži horních 

končetin, z toho důvodu nebyla posuzována poloha pravé a levé horní končetiny zvlášť. 

Tabulka č. 31 RULA – hodnocení poloh při předklonu 

Části těla Charakteristika RULA skóre 

Paže flexe 0–20° 1 

Předloktí flexe 0–60° 1 

Zápěstí neutrální poloha 1 

Skóre polohy horní končetiny 1 

Krk flexe > 20° 3 

Trup flexe 21–60° 3 

Dolní končetiny nerovnoměrná zátěž 2 

Skóre postavení krku, trupu a nohou  5 

Celkové skóre 4 

Celkové RULA skóre je rovno 4, je tudíž potřebné další vyhodnocení a změny by měly 

být požadovány. 

6.4.2 Skenování zboží 

Při hodnocení poloh bylo posuzováno zvlášť skenování zboží vstoje a vsedě. Rovněž 

byla zahrnuta manipulace s břemeny nad 2 kg při skenování. Horní končetiny byly 

posuzovány společně z důvodu obdobné zátěže. (tabulka č. 32) 

Tabulka č. 32 RULA – hodnocení poloh při skenování zboží 

Části 

těla 

Charakteristika 

skenování vstoje 

RULA 

skóre 

0–2 kg 

RULA 

skóre 

> 2 kg 

Charakteristika 

skenování vsedě 

RULA 

skóre 

0–2 kg 

RULA 

skóre 

> 2 kg 

Paže flexe 0–20° 1 1 flexe 46–90° 3 3 

Předloktí flexe 0–60° 1 1 flexe 0–60° 1 1 

Paže křížící střednici +1 +1  +1 +1 

Zápěstí ohnuté > ± 15° 3 3 ohnuté > ± 15° 3 3 

Zápěstí stočené +1 +1  +1 +1 

Silové – zátěžové skóre  +1   +1 

Skóre polohy horní končetiny 3 4  4 5 

Krk flexe 10–20° 2 2 flexe 10–20° 2 2 

Otočený krk +1 +1  +1 +1 

Trup flexe 0–20° 2 2 neutrální poloha 1 1 

Trup otočený na stranu +1 +1    

Nohy rovnom. rozložení 1 1 rovnom. rozložení 1 1 

Silové – zátěžové skóre  +1   +1 

Skóre krku, trupu a nohou 4 5  3 4 

Celkové skóre 4 5  3 5 
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Při skenování zboží vstoje je celkové RULA skóre vyšší než vsedě a je požadována 

podrobnější analýza. Při práci vstoje dochází k větším předklonům a rotacím trupu a šíje než 

při práci vsedě, při které je pokladní vystavena zátěží vzpažením. U skenování zboží nad 2 kg 

je celkové RULA skóre 5 a je potřebné provést změnu v provádění práce co nejdříve. 

Zaměstnanci pokladen by měli být seznámeni se zdravotními riziky při manipulaci s břemeny. 

Mělo by být požadováno používání ručních čteček EAN kódů s následným nepřenášením 

zboží s vyšší hmotností. 

6.4.3 Práce s pokladnou 

Při hodnocení metodou RULA bylo jednotlivě posuzováno ruční zadávání na pokladní 

klávesnici vstoje a vsedě, práce s hotovostí v pokladní zásuvce vstoje a vsedě. (tabulka č. 33) 

Horní končetiny byly posuzovány zvlášť pro pravou a levou horní končetinu pro jejich 

rozdílnou zátěž při práci. Bylo vycházeno ze sledování pokladních, které upřednostňovaly 

pravou ruku při práci s pokladní klávesnici i s pokladní zásuvkou. 

Tabulka č. 33 RULA – hodnocení poloh při práci s pokladnou 

Části 

těla 

Charakteristika 

ruční zadávání 

na pokladně  

RULA 

skóre 

vstoje 

RULA 

skóre 

vsedě 

Charakteristika 

práce s hotovostí 

v pokl. zásuvce 

RULA 

skóre 

vstoje  

RULA 

skóre 

vsedě 

Paže flexe 21–45°, 46–90° 2 3 flexe 0–20°, 21–45° 1 2 

Předloktí flexe 60–100° 1 1 flexe 0–60°, 60–100° 1 1 

Zápěstí extenze >15° 3 3 ohnuté < 15°, > 15° 2 3 

Zápěstí odkloněno    +1 +1 

Skóre polohy pravé ruky 3 4  2 4 

Paže neutrální poloha 1 1 neutrální poloha 1 1 

Předloktí flexe 0–60° 1 1 flexe 0–60° 1 1 

Zápěstí neutrální poloha 1 1 neutrální poloha 1 1 

Skóre polohy levé ruky 1 1  1 1 

Krk flexe 10–20°, 0–10° 2 1 flexe >20° 3 3 

Trup flexe 0–20°, 0° 2 1 neutrální poloha 1 1 

Nohy rovnom. rozložení 1 1 rovnom. rozložení 1 1 

Skóre krku, trupu a nohou 2 1  3 3 

Celkové skóre (pravá HK) 3 3  3 3 

Celkové skóre (levá HK) 2 1  3 3 

Celkové skóre RULA je v případě hodnocení s pravou horní končetinou rovno 

hodnotě 3 ve všech výše uvedených pracovních úkonech při práci na pokladně. To 

upozorňuje, že je potřebné další hodnocení a změny by měli být požadovány. 
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6.5 Hodnocení mentální zátěže 

Zaměstnanci při práci na pokladnách provádějí omezený počet pohybových operací 

a pár jednoduchých úkolů, práce pokladních je tudíž spojená podle ČSN ISO 10075 [6] se 

zvýšenou pohybovou i úkolovou monotonií. Při práci dochází zřídkakdy ke střídání činností 

a pracovní směna není přerušována bezpečnostními přestávkami. 

Vzdělání pokladních většinou neodpovídá profesi, bývá vyšší, než je požadováno. 

Při práci nevyužívají svůj pracovní potenciál, cítí se nevytíženě a mají nízký rozsah 

kompetence. 

Zaměstnanci pokladen jsou finančně hodnoceni podle výkonnosti a počtu chyb 

při skenování zboží, které v některých případech nemohou ovlivnit. Mají hmotnou 

odpovědnost a často řeší konfliktní situace se zákazníky. Sociální klima na pracovišti je 

až na drobné neshody příznivé. 

6.6 Hodnocení podmínek ovlivňující práci 

V následujících kapitolách jsou hodnoceny podmínky, které ovlivňují pracovní činnost 

zaměstnanců pokladen.  

6.6.1 Harmonogram pracovní doby 

Pracovní směny zaměstnanců pokladen jsou přizpůsobeny odhadům počtu zákazníků 

a počtu položek v nákupním košíku tak, aby nedocházelo k tvorbě front na pokladnách, 

a musí pokrýt celý časový úsek, v kterém je hypermarket otevřen. Pokladní v hodnoceném 

hypermarketu mají pracovní směny od 5.30 hodin do 0.30 hodin sedm dní v týdnu, přičemž 

délka pracovní doby, začátky i rotace pracovních směn jsou různé. K posouzení režimu práce 

a odpočinku mezi pracovní směnou a mimopracovním odpočinkem a mezisměnového režimu 

nedošlo z důvodu neposkytnutí údajů o pracovních směnách pokladních. 

6.6.2 Osvětlení 

V hypermarketu je osvětlení zajištěno celkovým umělým osvětlením u stropu. Podle 

vedoucího pracovníka údržby dochází k pravidelné vizuální kontrole funkčnosti zářivek 

a k řádnému čištění svítidel. Ze strany pokladních nebyly k osvětlení uvedeny žádné 

připomínky. 
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6.6.3 Hluk 

Vnímání hluku závisí na subjektivním hodnocení konkrétním člověkem. I když podle 

vedoucího údržby hluk v hypermarketu nepřekračuje legislativní požadavky, může mít 

na některé zaměstnance obtěžující vliv. 

Jedním se zdrojů hluku v posuzovaném hypermarketu je hudba, která je pokladním 

pouštěna po celou pracovní směnu a jejíž druh si nemohou zvolit. V období, kdy docházelo 

k hodnocení zátěže pokladních, zněla ze dvou různých zdrojů odlišná hudba, a to přímo 

v hypermarketu a z přilehlé galerie. Dalším zdrojem je hluk ze stroje čistícího podlahy, 

z jedoucích pokladních vozíků, signály, které se ozývají při naskenování EAN kódu zboží, 

komunikace zákazníků při nákupech apod.  

Pokladní staršího věku si stěžují na výběr hudby a její přílišnou hlasitost. Všechny 

pokladní obtěžuje výběr hudby před vánočními svátky, kdy celý měsíc poslouchají zejména 

koledy.  

6.6.4 Klimatické podmínky 

Práce pokladních je podle přílohy č. 1 NV č. 361/2010 Sb. [2] zařazena do třídy práce 

IIa, což je práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží. V této třídě 

práce musí být teplota vzduchu v rozmezí 18–27°C, rychlost proudění vzduchu 0,1–0,2 ms
-1 

a relativní vlhkostí 30–70%.  

Teplota, rychlost proudění vzduchu a relativní vlhkost je v hypermarketu zajišťována 

klimatizací a podle vedoucího pracovníka údržby je u ní kontrolována její správná funkčnost 

a prováděny pravidelné revize. Ačkoli teplota a rychlost proudění vzduchu odpovídá 

legislativním požadavkům, přesto některé pokladní pociťují chlad, bez ohledu na roční 

období, při práci na pokladnách v blízkosti mrazících boxů a v zimě nepříjemné proudění 

chladného vzduchu od vchodových dveří. 

6.6.5 Barevné řešení pracoviště 

V hodnoceném hypermarketu je bílý strop, na podlaze je bílá dlažba a nábytek bílý 

v kombinaci se šedou. Stěny mají žlutou a zelenou barvu. Výše uvedené barevné řešení 

pracoviště budí příjemné pocity a pozitivně ovlivňuje pracovní pohodu. 
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6.7 Hodnocení zatěžovaných oblastí části těla zaměstnanců 

Onemocnění podpůrně-pohybového aparátu je způsobováno nadměrným zatěžováním 

svalově-kosterního aparátu nebo následkem výkonu práce ve fyziologicky nevhodných 

pracovních polohách. Mohou vzniknout nemoci šlach, šlachových pochev, úponů, svalů, 

kloubů, periferních nervů končetin a cévního systému. Počátek onemocnění je postupný 

a symptomy se mohou objevit nepozorovaně. [22], [15] Z toho důvodu je nezbytné sledovat 

všechny formy bolesti. 

Sestavila jsem dotazník pro subjektivní hodnocení zdravotního stavu (příloha č. 1), 

ve kterém měli zaměstnanci pokladen na modelu lidského těla zakroužkovat místa, kde 

pociťují bolest nebo obtíže z důvodu vykonávání pracovního úkolu a k zakroužkované oblasti 

přiřadit míru intenzity bolesti. Další otázky byly zaměřeny na charakter obtíží a jejich 

frekvenci. Pro statistické účely byly do dotazníku zařazeny dotazy na věk, dobu zaměstnání 

v dané profesi apod. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 11 stálých zaměstnankyň pokladen a vyhodnocení 

bylo rozděleno podle pracovní polohy při výkonu pracovní činnosti z důvodu uvádění 

obdobných oblastí zátěže. 

6.7.1 Subjektivní zdravotní obtíže při práci vstoje 

V dotazníku čtyři pokladní (ve věku 43–45 let a dobou zaměstnání v dané profesi 5–12 

let) uvedly, že vykonávají práci pouze vstoje. V tabulce č. 34 jsou představeny oblasti těla, 

u kterých zaměstnankyně pociťují obtíže z důvodu vykonávání pracovních úkolů. Jedná se 

zejména o bolesti krční páteře a lýtek. Obtíže s krční páteří jsou spojeny s předklonem krku 

při práci vstoje a rotací krku a hlavy při skenování zboží, rovněž bolesti lýtek jsou projevem 

práce vstoje. Bolest zápěstí uvedly dvě pokladní a je vyvoláno ohýbáním zápěstí 

při skenování zboží a extenzí zápěstí při ručním zadávání na pokladní klávesnici. 

Tabulka č. 34 Zdravotní potíže při práci vstoje 

Zatěžovaná 

oblast 

Bolest – četnost Frekvence – četnost 

malá středně velká velká často týdně 
občas 

dlouhotrvající 

Krční páteř 1 1 1 1 1 1 

Lýtka  1 2 1 2  

Zápěstí  2  1 1  



VŠB-TU Ostrava Diplomová práce Bc. Jana Suchá 

55 

 

Jedna pokladní uvedla časté bodavé bolesti a křeče v lýtkovém svalstvu a vznik 

křečových žil. Zaměstnankyně, která pracuje jako pokladní již 12 let, pociťuje pouze malé 

obtíže s krční páteří týdně, z důvodu pravidelného cvičení. 

Tři pokladní trápí otoky kotníků a dvě pokladní uvedly bolest rukou za spánku. 

6.7.2 Subjektivní zdravotní obtíže při práci vsedě 

Práci pouze vsedě vykonávají dvě účastnice dotazníku ve věku 40 a 45 let a dobou 

zaměstnání 10 a 15 let v dané profesi. Obě zaměstnankyně si stěžovaly na středně velké až 

velké bolesti hrudní páteře a ramen s různou frekvencí (tabulka č. 35). Jedna z pokladních 

pociťuje středně velké bolesti paží. Obtíže jsou projevem vzpažení horních končetin 

při skenování zboží a zadávání na pokladní klávesnici, častým křížením střednice pažemi 

a jejich pohybem na stranu. Druhá z pokladních cítí občasnou mírnou bolest zápěstí. 

Tabulka č. 35 Zdravotní potíže při práci vsedě 

Zatěžovaná oblast 
Bolest – četnost Frekvence – četnost 

malá středně velká velká stále občas týdne 

Hrudní páteř  1 1 1 1  

Ramena   2  1 1 

Paží  1   1  

Zápěstí 1    1  

Jedna z pokladních pociťuje časté mravenčení vycházející s hrudní páteře směrem 

k paži a otok zápěstí a kolen. Druhá pokladní si stěžuje na povolení břišního svalstva. Obě 

pokladní budí bolesti rukou ze spánku. 

6.7.3 Subjektivní zdravotní obtíže při střídání pracovních poloh při práci 

Pět zaměstnankyň pokladen při práci střídají polohu vstoje a vsedě. Je jim 29–53 let 

a jako pokladní pracují v rozpětí 5–13 let. Věk a doba práce (podle odpovědí v dotazníku) 

nemají vliv na četnost a frekvenci bolesti zatěžovaných oblastí. Při práci vnímají obtíže 

uvedené v tabulce č. 36. Jsou to kombinace bolestí, které doprovázejí práci při poloze vstoje 

a vsedě. 

Tabulka č. 36 Zdravotní potíže při střídání pracovních poloh 

Zatěžovaná 

oblast 

Bolest – četnost Frekvence – četnost 

malá středně velká velká nesnesitelná často týdně měsíčně 

Krční páteř 1 2 1  2 1 1 

Zápěstí 1 1 1  2 1  

Kolena  1    1  

Hlava  1  1 2   

Ramena 1     1  
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Jedna z pokladních si stěžuje na zmenšení svalové síly a křeče v zápěstí a dolních 

končetinách. Jiná uvádí časté nesnesitelné bolesti hlavy, jejímž zdrojem je (podle názoru 

pokladní) zatížení krční páteře a hluk při práci. 

Tři zaměstnankyně pociťují bolest rukou ze spánku, jedna pokladní otok zápěstí 

a kotníků, jinou trápí otoky zápěstí a kolen. 

7 Shrnutí vyhodnocení zátěže zaměstnanců pokladen 

Pro celkové posouzení pracoviště byla použita metoda profesiografie. Podle této 

metody spadá práce na pozici pokladní do 4 stupně náročnosti práce, do kategorie zvýšeného 

pracovního zatížení a nároků na pracovníka. 

Bylo provedeno hodnocení uspořádání pracovního místa. Nevyhovující je zejména 

umístění pokladní zásuvky a s tím související nedostatečná vzdálenost sedadla od dolní 

plochy pracovní roviny a omezení pohybu dolních končetin při snaze přizpůsobit si výšku 

sedadla tělesným rozměrům. Poloha pokladní zásuvky nesplňuje legislativní požadavky 

pro pohybový prostor horních končetin dopředu a ve svislé rovině. Neuspokojivé je i svislé 

umístění pokladní klávesnice pro ruční zadávání a její vzdálenost pro dosah horních 

končetin směrem dopředu. 

Dále byly hodnoceny pracovní polohy podle platné legislativy. K nepřijatelné poloze 

dochází při skenování zboží vstoje u rotace hlavy a krku. Pohyby zápěstím v průběhu 

pracovní směny jsou z větší části také nepřijatelné. 

Při práci s NV č. 361/2007 Sb. [2] ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny 

nedostatky u hodnocení pracovních poloh hlavy a krku. Mezi nepřijatelné dynamické 

polohy je zařazen úklon a rotace hlavy větší než 15° s frekvencí pohybů větší nebo rovné 

2/min. Úklon a rotace hlavy do 15° při frekvenci pohybů menší než 2/min je podmíněně 

přijatelná poloha. Není tedy hodnocen úklon a rotace hlavy do 15° s frekvencí pohybů 

větší nebo rovné 2/min, kterým jsou zaměstnanci pokladen zatíženi v posuzovaném 

hypermarketu při skenování zboží vsedě. 

V legislativě jsou stanoveny minimální podmínky ochrany zdraví při práci, které musí 

být splněny. Cílem této diplomové práce je provést ergonomické hodnocení, z toho důvodu 

proběhlo i posouzení problémů, týkajících se narušování pracovní pohody, podle technických 

norem. 



VŠB-TU Ostrava Diplomová práce Bc. Jana Suchá 

57 

 

Podle ČSN EN 1005-4 + A1 [4] patří otáčení trupu a šíje při skenování zboží vstoje 

a otáčení šíje při skenování vsedě mezi polohy nepřijatelné. 

Sledována byla i fyzická zátěž jednotlivých pokladních v pracovní směně. Byly 

zjišťovány počty pohybů v pracovních úkonech, hmotnost manipulovaného zboží, pracovní 

polohy a rozložení pracovní směny. 

K odhadu rizika poškození a míry poškození z přetížení zejména horních končetin byla 

použita metoda RULA. Při skenování zboží vstoje je celkové RULA skóre vyšší než vsedě 

a je potřebné další vyhodnocení a změny by měly být požadovány. U skenování zboží 

nad 2 kg je nezbytné provést změnu v provádění práce co nejdříve. 

Zaměstnanci pokladen vykonávají práci spojenou s monotonií, při práci nevyužívají 

svůj pracovní potenciál, mají nízký rozsah kompetence, mají hmotnou odpovědnost a často 

řeší konfliktní situace se zákazníky. 

Pro zjištění, které části těl pracovníků jsou konkrétně zatěžovány, byl použit dotazník 

pro subjektivní hodnocení zdravotního stavu. Při převažující práci vstoje pokladní trápí 

bolesti krční páteře a lýtek, při práci vsedě bolesti hrudní páteře a ramen. Většina 

zaměstnankyň pociťuje bolest rukou ze spánku, trápí je otoky kotníků a zápěstí. 

Zkoumání bylo podrobeno i pracovní prostředí a harmonogram pracovní doby. 
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8 Optimalizace pracovního místa a zátěže zaměstnanců 

pokladen 

Snížení pracovní zátěže zaměstnanců pokladen lze docílit dvěma způsoby: 

1. Vyloučení pokladní z procesu práce na pokladně. V některých řetězcích jsou již dnes 

nainstalovány pokladny, které obsluhují zákazníci. Sami si naskenují zboží a provedou 

platbu. Pokladní provádějí jen dozor a pomáhají zákazníkům při obtížích s obsluhou 

pokladen. Negativní stránkou této varianty je minimalizace počtu zaměstnanců pokladen. 

V současné ekonomické situaci a nedostatku volných pracovních míst je toto řešení 

z mého pohledu nevhodné. 

2. Optimalizace pracovního místa a zátěže pokladních. 

Na základě vyhodnocení zátěže a pracovních podmínek zaměstnanců pokladen navrhuji níže 

uvedené doporučení k zlepšení pracovní pohody pokladních. 

8.1 Harmonogram pracovní směny 

K omezení nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnanců musí být práce spojené 

s fyzickou a psychickou zátěží přerušovány bezpečnostními přestávkami nebo musí být 

zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. [2] Modifikace činností je vlivem možností 

k obměně práce a fyzické zátěže pokladních nevhodné. 

V průběhu pracovní směny dochází ke kolísání výkonnosti. Pro omezení vzniku únavy 

a snížení výkonnosti je nejvhodnější zavedení krátkých bezpečnostních přestávek spojených 

se změnou pracovní polohy. Po jejich zavedení nebude docházet k často diskutovanému 

problému odchodů zaměstnanců pokladen na toaletu. Po krátkém odpočinku lze očekávat 

i vytracení pocitu psychického napětí z monotónní činnosti. 

Návrh harmonogramu pracovní směny pro zaměstnance pokladen je uveden 

v tabulce č. 37. 

Tabulka č. 37 Harmonogram osmihodinové pracovní směny 

Úsek pracovní doby Délka trvání 

1. pracovní blok 2 hodiny 

bezpečnostní přestávka 10 minut 

2. pracovní blok 1 hodina 50 minut 

oběd 30 minut 

3. pracovní blok 2 hodiny 

bezpečnostní přestávka 10 minut 

4. pracovní blok 1 hodina 50 minut 

Celkem 8 hodina 30 minut 
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8.2 Optimalizace fyzické zátěže 

Asi 40% pracovní směny pokladní tráví skenováním zboží. Skenování zboží vstoje je 

prováděno v nepřijatelné poloze rotace hlavy a krku. Při respektování legislativních 

požadavků nemůže zaměstnanec déle než jednu 1 hodinu a 15 minut v osmihodinové pracovní 

směně vykonávat práci na pokladně vstoje. Z toho vyplývá nutnost optimalizovat pracovní 

zátěž zejména pro práci vsedě. 

8.2.1 Návrh uspořádání pracovního místa 

Níže jsou uvedeny návrhy na změnu uspořádání pracovního místa s ohledem 

na snížení zátěže pracovní polohou při práci vsedě. 

Přemístění pokladní zásuvky 

Při hodnocení zaměstnanců pokladen v pracovní směně v rámci této práce byl zjištěn 

nízký počet manipulací s pokladní zásuvkou. Pokladní průměrně 117 krát pracovala 

s hotovostí v pokladní zásuvce, což je asi 44% všech plateb. Ostatní zákazníci platili 

bankovními kartami. Trend bezhotovostních operací se jistě bude v budoucnu nadále 

rozšiřovat. 

Doporučuji přesunutí pokladní zásuvky ze současného umístění, jenž je vyhrazeno 

pro časté činnosti. Nejvhodnější by bylo přemístění na levou stranu od pokladního pásu 

na přilehlý odkladný stolek, na kterém je již postavena tiskárna účtenek. Tím by nedošlo ani 

ke zvýšení zátěže rotací, protože pokladní se otáčejí pro vytisknutou účtenku.  

Dále navrhuji zvolit pokladní zásuvku s otvorem, do kterého by mohly pokladní 

ukládat podepsané stvrzenky plateb bankovní kartou bez otevírání a zavírání pokladní 

zásuvky. V současné době pokladní přidávají podepsané stvrzenky rovnou k pokladnímu 

výkazu, který mají odložený na pravé straně od pokladního pásu. 

Změna svislé polohy pokladní klávesnice 

Při práci na pokladní klávesnici dochází k extenzi zápěstí vlivem její svislé polohy. Její 

umístění nesplňuje legislativní požadavky pro dosahovou vzdálenost směrem dopředu. 

Existují dva způsoby řešení: 

1. přesun pokladní klávesnice do vodorovné polohy mimo pokladní pás, 

2. naklonění pokladní klávesnice na stávajícím místě. 
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U první varianty by došlo ke zvýšení zátěže rotací, proto doporučuji druhý způsob 

řešení. 

Po odstranění pokladní zásuvky, jejíž šířka je 10 cm a nachází se asi 4 cm od začátku 

pracovní roviny, se sníží vzdálenost dosahu směrem dopředu natolik, že může dojít 

k naklonění pokladní klávesnice a tím ke zmenšení extenze zápěstí. Menší dosahovou 

vzdáleností směrem dopředu se sníží i úhel vzpažení horních končetin. 

Instalace zrcadel na pokladnách 

Instalace zrcadel na pokladnách omezí předklánění přes pokladní pás z důvodu 

kontroly vyprázdněného nákupního vozíku u každého zákazníka. 

8.2.2 Správné sezení 

Vadné držení těla při práci vsedě vede k bolestem zad. Zaměstnanci pokladen by měli 

být seznámeni se zásadami správného sedu (obrázek č. 22). Měli by sedět na celé ploše 

sedáku, záda v kontaktu s opěrou, dolní končetiny mírně od sebe, chodidla v kontaktu 

s podložkou, uvolněná ramena a krční páteř protaženou v podélné ose nahoru bez předsunutí 

hlavy. [7] 

 
Obrázek č. 22 Správný sed [7] 

8.2.3 Pracovní sedadlo 

Pracoviště pokladen je vybaveno sedadlem z tvrdého plastu, jehož výška sedáku je 

stavitelná jen s použitím nářadí a je přednastavena na 60 cm. Zaměstnancům jsou dány 

k dispozici tři sedáky, kterými si mohou zvýšit výšku sedáku sedadla. Většině pokladních tyto 

sedadla nevyhovují, a proto raději vykonávají práci vstoje. 

Pracovní místo není ohroženo zvýšeným usazováním prachu, proto navrhuji 

polstrované sedadla se snadnou regulací výšky sedací plochy a opěradla. Sedadla by měla být 
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otočná, vybavena protiskluzovými kolečky a při posazení by mělo dojít k tlumení prudkého 

dosedu. 

Po odstranění pokladní zásuvky bude vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy 

pracovního stolu dostatečně velká pro nastavení libovolné výšky sedáku podle tělesných 

rozměrů jednotlivých pokladních.  

Zaměstnanci by poté měli být poučeni, jak si vhodně upravit sedadlo včetně opěradla. 

U správného nastavení vhodné pracovní výšky, při poloze vsedě s lokty u těla a předloktím 

ležícím volně na pracovní ploše, musí být úhel mezi předloktím a nadloktím 90°. 

8.2.4 Optimalizace manipulace s břemeny 

Zaměstnanci pokladen by měli být seznámeni se zdravotními riziky při manipulaci 

s břemeny. Navrhuji požadovat používání ručních čteček EAN kódů s následným 

nepřenášením zboží s vyšší hmotností. Pokladní by měly zákazníka vybídnout, aby si zboží 

vložil do nákupního vozíku rovnou z pokladního pásu. 

8.2.5 Kompenzační pohybový režim 

Nedostatek vhodné pohybové aktivity stupňuje projevy opakovaného nadměrného 

zatěžování svalově-kosterního aparátu. Doporučuji zavedení benefitů pro zaměstnance 

ve formě cvičení a masáží. 

K uvolnění namáhaného muskoskeletárního systému navrhuji kompenzační cvičení 

(příloha č. 2). Tyto cvičení by byly vyvěšeny na pracovišti a pokladní by je mohly provádět 

během bezpečnostních přestávek nebo při pocitu bolesti či napětí při práci. 

8.3 Optimalizace mentální zátěže 

Vzdělání pokladních je většinou vyšší, než je požadováno. Pokladní se cítí při práci 

nevytíženě. Navrhuji využít pracovní potenciál zaměstnanců pokladen ve prospěch 

hypermarketu. Doporučuji začlenění pokladních do různých činností v rámci hypermarketu 

a spolupráci s ostatními odděleními: 

 personální oddělení – školení kultury klienta pro zaměstnance, 

 marketing – kontrola dostupnosti zboží podle katalogů, spolupráce při plánování akcí, 

 založení skupin Stop odpisům, Snižování zásob apod., kde pod správným vedením formou 

brainstormingu mohou poskytnout zajímavé informace a nápady. 
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Ke zvýšení pracovní pohody a spokojenosti zaměstnanců by mohlo přispět 

mimopracovní rozvíjení vědomostí. Vhodné by bylo zavedení kursů vedených zaměstnanci 

hypermarketu, např.: 

 základ práce na PC – vedený zaměstnanci informatiky, 

 angličtina pro začátečníky – s asistentkou ředitele, apod. 

8.4 Optimalizace pracovního prostředí 

Nejvíce připomínek pokladních bylo na míru hluku v hypermarketu. Hudbu 

na pracovišti po celou pracovní směnu vnímají spíše pozitivně, jen pokladní staršího věku si 

stěžovaly na výběr hudby a její přílišnou hlasitost. V období, kdy docházelo k hodnocení 

zátěže pokladních, zněla ze dvou různých zdrojů odlišná hudba, a to přímo v hypermarketu 

a z přilehlé galerie. 

Doporučuji sjednocení zdrojů hudby a snížení její hlasitosti, a dále pak provedení 

údržby pokladních vozíků, včetně promazání koleček k zabránění skřípění při jízdě. 

Pro zlepšení tepelné pohody zaměstnanců na pokladnách navrhuji instalaci závěsů 

u vchodových dveří v zimním období pro zabránění proudění chladného vzduchu 

do prodejny. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala hodnocením a optimalizací pracovního místa 

pokladní v hypermarketu. Celkovým posouzením pracoviště metodou profesiografie bylo 

zjištěno, že práce na pozici pokladní spadá do kategorie zvýšeného pracovního zatížení. 

Při hodnocení uspořádání pracovního místa bylo odhaleno nevyhovující umístění pokladní 

zásuvky a pokladní klávesnice. Při práci na pokladnách dochází podle platné legislativy [2] 

k nepřijatelné poloze při skenování zboží vstoje u rotace hlavy a krku. Pohyby zápěstím 

v průběhu pracovní směny jsou z větší části také nepřijatelné. Při práci s NV č. 361/2007 Sb. 

[2] ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny nedostatky u hodnocení pracovních poloh 

hlavy a krku. Proběhlo i posuzování problémů, týkajících se narušování pohody zaměstnanců 

pracovní polohou, podle ČSN EN 1005-4 + A1 [4]. Otáčení trupu a šíje při skenování zboží 

vstoje a otáčení šíje při skenování vsedě patří podle této normy mezi polohy nepřijatelné. 

Sledována byla i fyzická zátěž jednotlivých pokladních v pracovní směně. Byly zjišťovány 

počty pohybů v pracovních úkonech, hmotnost manipulovaného zboží, pracovní polohy a 

rozložení pracovní směny. K odhadu rizika poškození a míry poškození z přetížení zejména 

horních končetin byla použita metoda RULA. Zkoumání bylo podrobeno i pracovní prostředí, 

harmonogram pracovní doby a mentální zátěž pokladních. Pro zjištění, které části těl 

pracovníků jsou konkrétně zatěžovány, byl použit dotazník pro subjektivní hodnocení 

zdravotního stavu. 

Vyhodnocení pracovní zátěže zaměstnanců na pokladnách bylo představeno řediteli 

hypermarketu a vedoucí úseku pokladen s doporučením změn pro zlepšení součastného stavu 

pracovních podmínek. Bylo schváleno seznámení zaměstnanců se zásadami správného sedu 

a nutností kompenzačního cvičení, které bude vyvěšeno na nástěnce u šaten pokladních. Přijat 

byl také návrh sjednocení hudby v hypermarketu a v přilehlé galerii se snížením její hlasitosti, 

provedení údržby pokladních vozíků a instalace závěsů u vchodových dveří do prodejny 

v zimním období. Zaměstnanci budou seznámeni se zdravotními riziky při manipulaci 

s břemeny a bude požadováno používání ručních čteček EAN kódů s následným 

nepřenášením zboží s vyšší hmotností. Po prošetření nutnosti poskytování bezpečnostních 

přestávek zaměstnancům s fyzickou a psychickou zátěží, byl akceptován i návrh 

harmonogramu pracovní směny pokladních. 

Využití pracovního potenciálu pokladních rozšířením jejich pracovních činností bude 

probráno s vedoucími jednotlivých oddělení. Zavedení benefitů pro zaměstnance ve formě 
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cvičení, masáží a mimopracovní kurzy budou prodiskutovány s odborovou organizací 

hypermarketu. 

V období, kdy docházelo k hodnocení zátěže pokladních, došlo ke změně vedení 

zkoumaného hypermarketu. Nově příchozímu panu řediteli se jeví uspořádání pracovního 

místa pokladních rovněž nevyhovující. Mé doporučení na přemístění pokladní zásuvky, 

naklonění pokladní klávesnice, instalaci zrcadel na pokladnách a pořízení nových 

ergonomických sedadel považuje za podnětné. Nutnost přetvoření uspořádání pracovního 

místa přednese u vrchního vedení společnosti a změny bude prosazovat v co nejkratším 

možném termínu. 

Cíle diplomové práce, a to provedení komplexního ergonomického hodnocení a návrh 

optimalizace pracovního místa pokladní v hypermarketu, byly tímto splněny. 
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Ergonomické hodnocení pracovníha místa pokladní v hypermarketu 

Příloha č. 1: Dotazník pro subjektivní hodnocení zdravotního stavu 

Jmenuji se Jana Suchá a chtěla jsem Vás poprosit o vyplnění anonymního dotazníku ohledně 

Vašeho zdravotního stavu. Vámi uvedené údaje jsou určeny pouze pro mou osobu a budou 

použity jako podklad k diplomové práci na téma: Hodnocení pracovního místa pokladní 

v hypermarketu. 

 

Je mi: …………….. let 

Výška: …………….. cm 

Doba zaměstnání v dané profesi: …………….. let 

Pracovní zařazení odpovídá vzdělání: 

 ano 

 ne 

Střídání na různých pracovních místech: 

 ano 

 ne 

Základní pracovní poloha: 

 vstoje 

 vsedě 

 s možností střídání stoje a sedu 

Na níže uvedeném modelu lidského těla zakroužkujte místo, kde Vy osobně pociťujete 

bolest nebo obtíže z důvodu vykonávání pracovního úkolu (např. hlava, krční páteř, 

ramena, loket, předloktí a ruka, hrudní páteř, bederní páteř, kyčle, kolena, noha apod.).  
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K zakroužkované oblasti na obrázku přiřaďte číslo, jak intenzivní jsou vaše obtíže: 

1. malé 

2. středně velké 

3. velké 

4. nesnesitelné 

5. jiné (jaké) ……………………………………………………. 

Jakého charakteru jsou Vaše obtíže: 

 bolest 

 necitlivost 

 otok 

 zmenšení svalové síly 

 mravenčení 

 křeče 

 jiné (jaké) ……………………………………….. 

Jak časté jsou tyto obtíže: 

 stále 

 týdně 

 měsíčně 

 každých několik měsíců 

 jiné (jaké) ……………………………………….. 

Budí Vás bolesti rukou ze spánku: 

 ano 

 ne 

Míváte otoky kolen, zápěstí nebo prstů: 

 ano (jaké části těla ……………………………………………….) 

 ne 

 

 

Ještě bych chtěl/a doplnit: (místo pro Vaše návrhy, poznámky, stížnosti a jiné) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za ochotu a Váš čas. 

Jana Suchá 
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Ergonomické hodnocení pracovníha místa pokladní v hypermarketu 

Příloha č. 2: Cviky na protažení, uvolnění a posílení [23] 

Uvolnění dolní krční páteře do úklonu 

Základní poloha: Sed na židli, opřeme záda o opěradlo židle. 

Prsty jedné ruky přiložíme ve výši procvičovaného segmentu na zadní část krku tak, že 

obejmeme trny obratlů. Dlaň a prsty druhé ruky přiložíme přes hlavu na spánkovou krajinu, 

případně až na ucho. Poté při nádechu proti přiložené ruce hlavou lehce zatlačíme. Asi 

po 5 vteřinách tlak uvolníme, hlavu ukláníme na opačnou stranu, ve směru prstů přiložených 

na krku. Dbáme na provedení čistého úklonu bez rotace hlavy a cvičení provádíme v souladu 

s dýcháním. Následně provedeme cvičení na druhou stranu. 

 

Uvolnění horní části hrudní páteře vsedě 

Základní poloha: Sed na židli s vyšším opěradlem. Opřeme se zády o horní hranu opěradla 

v místě, kde je omezen pohyb, a to tak, abychom opřením fixovali trn spodního obratle. Paže 

volně visí dolů. Cvik provádíme za výdechu tak, že horní končetiny lehce zapažíme a rameny, 

hlavou a nepodepřenou částí hrudní páteře tlačíme proti opěradlu. 
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Protažení šíje a ramenního pletence 

Základní poloha: Uvolněný sed nebo stoj s pažemi volně podél těla. Zvedneme ramena 

vzhůru a pokusíme se jimi dotknout ušních boltců. V této poloze vytrváme po dobu 

5 až 10 vteřin, poté zvolna spustíme ramena co nejníže dolů a prodýcháváme po dobu 

5 až 10 vteřin. Variantou cvičení je kroužení rameny s nádechem nahoru a dozadu 

a s výdechem dolů a dopředu. Kroužky postupně zvětšujeme a stejné cvičení provádíme 

v opačném směru. 

 

Uvolnění napětí mezi lopatkami a mobilizace lopatek 

Posílení a protažení oblasti mezilopatkových svalů může být účinným způsobem jak uvolnit 

napětí v této oblasti. 

1. Spojíme dlaně propletením prstů a přitlačíme lokty po celé délce předloktí k sobě. V této 

poloze často pocítíme bod protažení. S dýcháním počkáme na uvolnění.  

2. Spojená předloktí táhneme vzhůru směrem ke stropu. Při prvních pocitech odporu 

zastavíme a s dýcháním opět počkáme na uvolnění. Poté pohyb vzhůru opakujeme až 

do maximálního bodu.  

3. Vrátíme se zpět do výchozí polohy, spojená předloktí táhneme směrem dolů až do pocitu 

odporu a s dýcháním opět počkáme na uvolnění.  
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Protažení oblasti zápěstí a dlaně 

1. Sevřeme ruku v pěst tak, že palec zůstane venku. Pěst ohýbáme dopředu a dolů tak 

daleko, jak jen to půjde. 

2. Kroužíme zápěstím v co možná největším rozsahu. Jeden kruh provádíme přibližně 

po dobu 15 až 20 vteřin. 

3. Základní poloha: Uvolněný stoj nebo rovný sed v předpažení, spojíme ruce propletením 

prstů tak, že dlaně jsou vytočené ven. Pokud je tato poloha nepříjemná, nepostupujeme 

k dalšímu kroku.  

4. V základní poloze vytočíme levou paži loktem vzhůru. Prodýcháme do pocitu uvolnění 

a cvičení zopakujeme na druhou stranu.  

 

Protažení svalů a šlach prstů 

1. Vsedě u stolu ohneme zápěstí dlaní dolů a přitlačíme malíkovou stranu hřbetu ruky 

k okraji stolu. Tuto polohu prodýcháme až do pocitu uvolnění. 

2. Ve stejné poloze otáčíme rukou tak, že ruce ukazují do polohy sedm hodin. Prodýcháme 

do pocitu uvolnění. Při stále stejném ohnutí zápěstí rotujeme rukou tak, že prsty ukazují 

na polohu pět hodin. Počkáme na uvolnění. 

3. Základní poloha vsedě u stolu, přitlačíme prsty na okraj stolu, tak abychom dosáhli ohnutí 

v zápěstí. Jakmile pocítíme nepříjemné pocity, zastavíme a počkáme na uvolnění. Možná 

variace tohoto cvičení je, že jej provádíme s prsty roztaženými.  

 


