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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je identifikace a ergonomické hodnocení fyzické zátěže 

operátora při výrobě lehkých motorů. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole 

je definovaná ergonomie, její základní oblasti a cíle. Ve druhé kapitole je blíže specifikována 

fyzická zátěž, její druhy, základní hodnocení a podmínky ochrany zdraví. Třetí kapitola je 

věnována metodám, které byly použity pro identifikaci a hodnocení fyzické zátěže ve 

vybrané firmě. Čtvrtá kapitola se okrajově dotýká významu psychické zátěže a stresu 

v souvislosti s fyzickou zátěží. V páté kapitole jsou uvedeny informace o vybrané firmě. 

V šesté kapitole je popsána identifikace a hodnocení vybraných pracovních poloh 

pracovníka ve firmě. Poslední kapitola uvádí navrhovaná nápravná opatření. 

Klíčová slova: ergonomie, fyzická zátěž, metody hodnocení, pracovní poloha 

Summary 

This bachelor thesis deals with identification and evaluation of physical stress of light 

engines construction operator from ergonomic point of view. The thesis is divided into seven 

chapters. First chapter deals with ergonomics and its fundamental fields and goals. Second 

chapter further specifies physical stress and different types, basic evaluation and health and 

safety conditions. Third chapter focuses on methods used for identification and evaluation 

of physical stress in selected company. Fourth chapter shortly describes the significance of 

psychological stress in connection with physical stress. Fifth chapter describes the company. 

Sixth chapter focuses on identification and evaluation of selected working postures. Last 

chapter proposes corrective measures.  

Keywords: ergonomics, physical stress, evaluation methods, working posture 
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Úvod 

Moderní doba se sebou přinesla nové technologie a automatizaci mnoha výrobních 

procesů, ale i přes to zůstává mnoho pracovních činností, při jejichž výkonu je člověk 

nezbytný. Proto by člověk a jeho zdraví měli být pro zaměstnavatele prioritou. Zatímco 

v dřívějších dobách si člověk přizpůsoboval práci, pracoviště i pracovní nástroje k obrazu 

svému, v dnešní době mnoho zaměstnavatelů vytváří univerzální pracoviště i nástroje 

a od svých zaměstnanců očekává, že právě oni se budou přizpůsobovat práci a pracovnímu 

prostředí i za cenu svého zdraví. Zaměstnanci ze strachu, že své zaměstnání ztratí, se 

podmínkám práce přizpůsobují, a přitom si neuvědomují, že si tím mohou nenávratně 

poškodit zdraví. 

Pracovní pohodou a zároveň ochranou zdraví při práci se zabývá ergonomie. Část 

ergonomie se věnuje fyzické zátěži, zejména pracovním polohám. Pro identifikaci 

a ergonomické hodnocení fyzické zátěže operátora při výrobě lehkých motorů bude použito 

dvoukrokového systému hodnocení pracovní polohy, metody OWAS, ergonomického 

checklistu a dotazníku. Identifikací a následným hodnocením této fyzické zátěže bude 

zjištěno, ve kterých oblastech způsobujících fyzickou zátěž je nezbytné zlepšení nebo 

změna, a na základě toho budou navržena nápravná opatření.  
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Rešerše 

Účelem této rešerše je prostudování odborné literatury a informačních zdrojů 

zaměřených na identifikaci a ergonomické hodnocení fyzické zátěže operátora při výrobě 

motorů pro motorový paragliding. Důraz byl kladen především na možné podmínky mající 

vliv na fyzickou zátěž tohoto operátora a metody, kterými lze tuto fyzickou zátěž 

identifikovat a následně hodnotit.  

Celkově bylo prostudováno 17 zdrojů (5 odborných publikací a 12 internetových 

zdrojů, kterými byly doplňovány informace z odborných publikací a informace týkající se 

řešené problematiky ve vybrané firmě Nirvana Systems). Zdroj [18] byl publikován 

ve slovenštině, zbylé zdroje byly uveřejněny v češtině. 

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

[12] a publikace [18] jsou z pohledu mé práce nejdůležitějšími zdroji. V nařízení vlády [12] 

jsou uvedeny rizikové faktory pracovních podmínek a dvoukrokový systém hodnocení 

fyzické zátěže, který identifikuje a hodnotí fyzickou zátěž z pohledu zdravotního rizika. 

Nařízení vlády [12] také uvádí základní podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží. 

Publikace [18] obsahuje základní informace o ergonomii jako vědní disciplíně a podrobné 

informace nezbytné pro přesnější identifikaci a hodnocení fyzické zátěže jednotlivých částí, 

z které je fyzická zátěž složena, např. pracovní poloha, manipulace s břemeny. Součástí 

publikace [18] jsou i informace týkající se psychické zátěže, další informace k této oblasti 

byly čerpány také z publikace [11]. 

Základní informace z oboru ergonomie jsou obsaženy ve zdrojích [5],[7] a [8]. Další 

informace pomáhající provést přesnější identifikaci a hodnocení fyzické zátěže jsou uvedeny 

v internetových zdrojích [9] a [13-16]. 

Obsahem zdroje [1] jsou hodnotící metody. Z těchto metod je vybrána metoda 

OWAS, u které je uveden její původ a podrobný popis postupu identifikace a hodnocení 

fyzické zátěže. Obecné informace a princip pro metodu hodnocení pomocí ergonomických 

checklistů jsou uvedeny v internetových zdrojích [1] a [4]. 

Základní informace, historie, filozofie a nabídka výrobků vybrané firmy, jsou 

uvedeny na internetových stránkách [2],[3] a [13].  
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Uvozující poznatky o ergonomii a poznatky týkající se problematiky fyzické zátěže 

jsou předmětem zdrojů [5-10] a [13-16], informace pro oblast věnující se metodám 

identifikace a hodnocení fyzické zátěže lze nalézt v internetových zdrojích [1] a [4]. 

Informace o firmě jsou uvedeny na internetových stránkách [2],[3] a [13]. 

1 Definice ergonomie a její základní oblasti 

Ergonomie je definovaná různě. Pro účely této práce byla vybrána následující 

definice, která je v souladu s materiály vydanými Mezinárodní organizací práce. 

„Ergonomie je interdisciplinární systémový vědný obor, který komplexně řeší činnost 

člověka a jeho vazby s technikou (strojem) a prostředím s cílem optimalizovat jeho psycho-

fyziologickou zátěž a zaručit rozvoj jeho osobnosti [18].“ 

Ergonomie je víceoborová vědní disciplína, její součástí jsou biologické, technické 

a společensko-ekonomické obory. Jedná se o vědu, jejímž předmětem je přizpůsobování 

práce člověku po stránce smyslové, psychické a jeho fyzickým schopnostem. Cílem 

ergonomie je vytvořit optimální podmínky práce, zahrnující požadavky nové techniky 

a technologií včetně ekonomické efektivnosti plnění pracovního úkolu [7]. 

 Dle Mezinárodní ergonomické společnosti – angl. International Ergonomics 

Association (dále jen „IEA“) jsou základními oblastmi ergonomie: 

• fyzická ergonomie – předmětem je vliv pracovních podmínek a pracovního prostředí 

na lidské zdraví, přitom využívá znalostí anatomie, antropometrie, fyziologie, 

biomechaniky aj., řeší okruh problémů pracovních poloh, manipulace s břemeny, 

opakující se pracovní činnosti, uspořádání pracovního místa a v neposlední řadě 

bezpečnost práce; 

• psychická (kognitivní) ergonomie – zaměřuje se na psychologické hledisko pracovní 

činnosti, může to být např. paměť, usuzování, pracovní stres nebo vzájemné působení 

„člověk – počítač“; 

• organizační ergonomie – zaměřuje se na optimalizaci socio-technických systémů, 

organizačních struktur, postupů a dosažení požadovaného cíle, součástí je lidský 

systém, komunikace, týmová práce a celkové sociální klima [18]. 

Speciálními oblastmi ergonomie jsou: 
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• myoskeletální ergonomie – snaží se předcházet nemocem z povolání podmíněných 

nemocemi pohybového aparátu, zejména nemoci zad a horních končetin vznikající 

při přetížení; riziko se zvyšuje s nadměrným vynakládáním sil, vynucenou 

nepřirozenou polohou a jednotvárností práce vzniklou opakovatelností pohybů; 

• psycho-sociální ergonomie – zaměřuje se na psychologické požadavky při práci 

a pracovní stres, je nezbytná pro výběr odpovídajícího zaměstnance na konkrétní 

pracovní pozici, souvisí s myoskeletální ergonomií, jelikož stres, psychologické 

a sociální faktory podstatně podporují výskyt nemocí pohybového aparátu; 

• participační (účastnickou) ergonomii – představuje spojení organizačních 

a manažerských aktivit, spolupráce zaměstnanců různých profesí a funkčních 

zařízení na navrhování a realizaci změn pracovního systému; 

• rehabilitační ergonomie – zabývá se profesní přípravou a přizpůsobování pracovního 

místa, nástrojů a ostatních pomůcek tak, aby vyhovovaly výkonové kapacitě 

handicapové osoby s daným zdravotním postižením [18]. 

1.1 Předmět zkoumání a cíl 

Ergonomie, jako interdisciplinární vědní obor, slučuje znalosti z mnoha vědních 

oborů a aplikuje je do systému „člověk – technika – prostředí“, viz Obr. 1. Cílem poznání 

systému a jeho prvků je jejich zaměření na efektivitu vztahů mezi nimi. Systém je chápan 

jako otevřený, dynamický a jeho významným prvkem je člověk, který je vnímán jako 

limitující složka ovlivňující svým rozhodnutím konečné chování systému [8],[18]. 

 

Obr. 1 – Systém „člověk – technika – prostředí“ [5] 
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Cílem ergonomie, viz Obr. 2, je co nejvíce a nejlépe přizpůsobit práci člověku, čímž 

získáme ekonomické výhody, např. zkrácený čas, který je třeba pro vykonání pracovní 

činnosti, zvýšenou produktivitu práce, předejití různým onemocněním a úrazům, eliminaci 

podnikového a mezipodnikového výkyvu. Z pohledu člověka docílíme například jeho 

spokojenosti, radosti z práce, dobrého zdravotního stavu a zlepšení jeho životní úrovně [18]. 

 

Obr. 2 – Cíle ergonomie [7] 

2 Hodnocení a podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží 

Fyzická zátěž se vyvíjí u jakékoliv pracovní činnosti, závisí na rozsahu a množství 

využívaných svalů, při jejichž použití dochází ke spotřebovávání energie. U fyzické zátěže 

je zatěžován pohybový systém, srdečně cévní systém a dýchací systém. Z hlediska pohybů 

svalů při výkonu pracovních činností, lze zátěž dělit na statickou a dynamickou [15],[18]. 

Dynamická zátěž se vyznačuje změnou délky svalu při zachování napětí. Příkladem 

může být natahování ocelové pružiny oběma rukama. Díky různě dlouhým intervalům, 

během kterých se střídá stahování a uvolňování různých svalových skupin, je možné 

zaměstnance vystavit dlouhodobější fyzické zátěži bez únavy a negativního dopadu na jeho 

zdraví [14],[18]. 

Statickou zátěž lze charakterizovat jako trvání svalového stahu, zvýšení svalové síly 

a udržování polohy. Z časového hlediska by tato svalová síla vynakládaná na svalový tah 
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měla trvat déle než 3 sekundy. Příkladem statické práce může být držení břemene nebo tlak 

vyvíjený na ovladač [16],[18]. 

2.1 Celková svalová zátěž 

Celková svalová zátěž je zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými 

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

celkové fyzické zátěže lze pomocí hygienických limitů energetického výdeje v hodnotách 

netto nebo hodnot srdeční frekvence za osmihodinovou směnu probíhající za obvyklých 

pracovních podmínek. Výše energetického výdeje při dlouhodobě vykonávané práci se má 

přibližně shodovat s jednou třetinou fyzické zdatnosti zaměstnance [12],[15]. 

2.2 Lokální svalová zátěž 

Lokální svalová zátěž je charakteristická pro zatěžování malých svalových skupin 

při práci končetinami. Předmětem hodnocení jsou vynakládané svalové síly, počty pohybů 

a pracovní polohy končetin podmíněné rozsahem statické a dynamické složky práce konané 

v průměrné osmihodinové směně [9]. 

Hygienickými limity lokální svalové zátěže jsou myšleny hodnoty vynakládaných 

svalových sil, směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztahující se k průměrné směnové 

časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a také hodnoty průměrných 

minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně. 

V případě překročení hygienických limitů při celkové nebo lokální fyzické zátěži, 

musí být do pracovní doby zařazena bezpečnostní přestávka v trvání 5 až 10 minut 

po každých dvou hodinách od započetí výkonu práce, není-li to možné, musí se zajistit 

střídání činností nebo zaměstnanců [12]. 

2.3 Pracovní poloha 

Pracovní poloha, ve které je práce vykonávána, přímo ovlivňuje fyzickou zátěž. 

I při výkonu stejné práce, mohou různé polohy způsobit jiné reakce na tělo člověka v podobě 

projevení námahy na její vykonání. Se zvyšujícím se vnějším výkonem těla lineárně stoupá 

i energetická spotřeba. Pro dosažení správné pracovní polohy je nevyhnutelné, aby při práci 

byly zapojeny ty svalové skupiny, které jsou pro výkon dané činnosti nezbytné [18]. 



7 

 

Pracovní polohy lze dělit na: 

• základní pracovní polohu – poloha, při výkonu hlavní činnosti, ve které zaměstnanec 

setrvává podstatnou část pracovní směny; 

• vedlejší pracovní polohu – poloha zaměstnance při výkonu vedlejších nebo 

pomocných činností trvajících převážně kratší dobu (např. údržba stroje, seřízení 

stroje) [6]. 

Z pohledu vlivu pracovní polohy na svalově-kosterní systém lze pracovní polohy 

dělit na: 

• fyziologicky vhodnou (přirozenou) polohu – poloha, ve které je vhodné provádět 

pracovní úkoly nebo činnosti a při které poloha trupu a končetin nevyžaduje statické 

úsilí a výrazné odchylky od neutrální polohy; 

• fyziologicky nevhodnou polohu – poloha, ve které je člověk schopen pracovat jen 

po krátkou dobu, vyžaduje velkou energetickou spotřebu a vede k brzké únavě, jedná 

se o polohy vyžadující výraznou změnu polohy trupu a končetin, zejména předklon, 

záklon, dřep, klek, práce nad hlavou apod. Dlouhodobá práce v těchto polohách 

může vést k vážnému poškození svalově-kosterního aparátu [6],[18]. 

Za nejvhodnější pracovní polohy lze pokládat sed a stoj, především jejich střídání. 

Výhodou polohy v sedu ve srovnání s polohou ve stoje je menší statické zatížení, menší 

energetický výdej, lepší koordinace pohybů a přesnější práce. Na rozdíl od polohy vsedě, 

poloha ve stoje umožňuje vyvinout větší sílu a pohybovat se ve větším rozsahu [6]. 

Pracovní poloha je určena několika následujícími faktory: 

• pracovní místo a pracovní činnosti – mohou to být rozměry pracovního místa, jeho 

uspořádání, umístění sdělovačů, ovladačů, zorné podmínky, vlastnosti nářadí, 

konstrukce a design technologických prostředků; 

• individuální vlastnosti zaměstnance – zejména antropometrické rozměry těla, např. 

výška, rozměry horních a dolních končetin, hmotnost a individuální výkonnostní 

kapacita svalově-kosterního a senzorického systému [6]. 

Hodnocení pracovní polohy se provádí při trvalé práci konané zaměstnancem, 

obzvláště při opakujících se úkolech a činnostech, u kterých si zaměstnanec nemůže sám 
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zvolit pracovní polohu, která může být přímo závislá na konstrukci stroje, charakteru 

prováděné práce, na uspořádání pracovního místa nebo pracoviště [12]. 

Metody hodnotící pracovní polohy nejčastěji využívají srovnávání úhlových 

parametrů sklonu trupu, hlavy a končetin od neutrální polohy, tzv. referenční. Vhodná 

metoda a přístup k hodnocení je vybírán podle potřebné míry přesnosti hodnocení pracovní 

polohy. Nejčastěji se v praktických podmínkách setkáváme s přímým pozorováním. Dalším 

kritériem je čas a délka setrvání v pracovní poloze.  Pro podrobnější hodnocení lze pracovat 

i s dalšími faktory, např. jak často dochází ke změně polohy, stabilita pracovní polohy nebo 

hmotnost a dráha pohybů s břemenem [6]. 

2.4 Pracovní pohyby 

Následující text kapitoly je převzat z publikace [18]. Od kombinace pracovních 

poloh a pracovních pohybů závisí výsledek pracovní činnosti. Určité množství propojených 

základních pohybů do celkové struktury lze pokládat za činnost člověka v pracovním 

procesu. Daná struktura se vytváří v procesu zácviku. Jednotlivé pohyby mají určité funkce, 

které je rozdělují na: 

• pracovní (výkonové) pohyby – pomocí těchto pohybů operátor působí na objekt 

činnosti; 

• gnostické pohyby – zaměřují se na poznání objektu (např. hmatem, měřením, 

kontrolou atd.) a podmínky práce; 

• přizpůsobující pohyby – jsou to nastavovací, korigující, vykonávající a kompenzační 

pohyby. 

Pohyby lze také dělit z pohledu produktivity práce na pohyby přidávající hodnotu, 

které je nutno optimalizovat ze stránky rychlosti, jednoduchosti a účelnosti jejich 

vykonávání, a na pohyby, které hodnotu nepřidávají, ty mohou být gnostické, přizpůsobující 

a zbytečné, tyto pohyby se neoptimalizují a snažíme se je odstranit. 

Základními složkami pohybu jsou rychlost, síla, tempo, rytmus, koordinovanost, 

přesnost, jistota, plastičnost a obratnost. Charakter konaných pohybů je podmíněný objekty, 

na které je práce zaměřená. Harmonizovaná spolupráce smyslových a pohybových orgánů 

je koordinovaná nervovou soustavou. 
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Střídavé zatěžování různých svalových skupin horních a dolních končetin, trupu 

a hlavy s malým dílem statické práce lze považovat za fyziologicky nejvhodnější skladbu 

pracovních pohybů. 

2.5 Ruční manipulace s břemeny 

Množství pracovních činností vyžaduje ruční manipulaci s břemeny, za kterou lze 

považovat manipulaci s živými břemeny, přepravování, nošení jedním, nebo současně více 

zaměstnanci, zvedání, pokládání, strkání, tahání, posouvání a přemísťování. Vlastnosti 

břemen nebo nepříznivé ergonomické podmínky, při ruční manipulaci s břemeny, mohou 

způsobit poškození páteře nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže [12]. 

Ruční manipulace s břemeny je ovlivňována několika základními faktory, jsou to 

vlastnosti břemene (např. hmotnost, rozměry, tvar, těžiště, úchopové možnosti), způsob 

manipulace (např. frekvence zvedání a přemísťování, pomoc druhé osoby), pracovní poloha 

a pohyby (stoj, sed, střídání stoje a sedu), pomůcky a technické prostředky, které manipulaci 

usnadňují (např. vozíky, válečkové dopravníky), pracovní místo, pracoviště a pracovní 

prostředí (např. rozměry prostoru, osvětlení, mikroklima atd.), rizikovost břemene (např. 

špatné úchopové vlastnosti, nádoba s rizikovým obsahem, nádoby pod tlakem). Posledním 

faktorem jsou individuální vlastnosti manipulující osoby, zejména její pohlaví, věk, tělesná 

způsobilost, zdatnost a aktuální zdravotní stav. Neopomenutelnou součástí mající vliv na 

ruční manipulaci s břemeny je i znalost bezpečnostních zásad manipulace a používání 

osobních ochranných pracovních pomůcek [18]. 

2.6 Hodnocení manipulace s břemeny 

Pro hodnocení manipulace s břemeny je vypracováno velké množství testovacích 

metod stanovujících postupy s cílem minimalizovat zdravotní poškození zaměstnance 

vykonávající manipulaci. Je velmi obtížné stanovit objektivní limity maximální přípustné 

hmotnosti nebo jiných zátěžových kritérií, protože je nezbytné brát ohled na více různých 

faktorů, od individuality člověka, vnějších podmínek až po charakteristiku daného 

pracovního úkolu nebo činnosti. I přesto jsou vypracované základní limity maximálních 

přípustných hmotností při manipulaci s břemeny, viz Tab. 1 a Tab. 2 [18]. 
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Při hodnocení se bere v úvahu hmotnost břemene, kumulativní hmotnost, 

vynakládání energetického výdeje nebo srdeční frekvence a v neposlední řadě musí být brán 

ohled i na pracovní podmínky, při kterých je ruční manipulace s břemeny prováděna [12]. 

Přípustné hygienické limity hmotnosti manipulovaného břemena se liší na základě 

časových intervalů trvání manipulace na občasné a časté. Občasné zvedání a přenášení 

nepřesahuje celkem 30 minut za osmihodinovou směnu, zatímco při častém zvedání 

a přenášení je celkový 30 minutový limit za osmihodinovou směnu překročen [17]. 

Tab. 1 – Přípustné hygienické limity pro hmotnost ručně manipulovaného břemene [12] 

 Ruční manipulace s břemeny 

občasné [kg] časté [kg] vsedě [kg] ve směně [kg] 

muž 50 30 5 10 000 

žena 20 15 3 6 500 

 

Tab. 2 – Přípustné hygienické limity pro tlačné a tažné síly [12] 

 Síla pro přepravu břemen ručním vozíkem 

tlačení [N] tažení [N] 

muž 310 280 

žena 250 220 

 

Trvá-li pracovní směna déle než 8 hodin, hodnota navýšení průměrného 

hygienického limitu v procentech odpovídá skutečné době výkonu práce. 

U dvanáctihodinové směny hygienický limit při ruční manipulaci s břemeny nesmí být 

navýšen o více než 20 %. Celkové procentuální navýšení průměrného hygienického limitu 

je závislé na konkrétní délce směny. Za každou hodinu přesahující osmihodinovou směnu 

se průměrný hygienický limit navyšuje o 5 %. 

V případě překročení hygienických limitů při ruční manipulaci s břemenem musí být 

do pracovní doby zařazena bezpečnostní přestávka v trvání 5–10 minut po každých dvou 

hodinách od započetí výkonu práce, není-li to možné, musí se zajistit střídání činností, nebo 

zaměstnanců [12]. 

2.7 Minimální opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemenem 

Dříve než zaměstnanec započne práci spojenou s ruční manipulací břemene, je třeba 

jej seznámit s co nejpřesnějšími informacemi o hmotnosti a vlastnostech břemene, umístění 
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těžiště a nejtěžší straně břemene, jak jej správně uchopit a zacházet s ním a také jej seznámit 

s rizikem, kterému může být vystaven při nesprávné ruční manipulaci.  

Zaměstnanec musí být hlavně obeznámen s možným poškozením bederní páteře 

v případě otáčení trupu, prudkého pohybu břemene, nestabilního postoje, zvýšené fyzické 

námahy a také v případě, když manipuluje s břemenem mající těžiště mimo jeho střed. 

Nesmí být také opomenuty nedostatky ztěžující manipulaci, např. nedostatek prostoru 

ve svislém směru, nerovnoměrný kluzký a nestabilní povrch nebo nevyhovující 

mikroklimatické podmínky. Je třeba jej upozornit, že se může zvyšovat riziko poškození 

páteře v případě časté a dlouhotrvající fyzické námahy, nedostatku odpočinku a nedostatku 

doby nezbytné pro zotavení v případě, že vykonává práci ve vynuceném pracovním tempu. 

Ruční manipulace s břemenem by měla být během směny rovnoměrně rozložena, 

včetně manipulace s břemenem vykonávané vsedě [12]. 

3 Metody pro identifikaci a hodnocení fyzické zátěže 

Identifikace a hodnocení fyzické zátěže bude prováděno pomocí dvoukrokového 

systému hodnocení pracovní polohy, metodou OWAS a checklistem. 

3.1 Dvoukrokový systém hodnocení pracovní polohy 

Tato metoda hodnocení pracovní polohy se je převzata z Nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [12]. Hodnocení bude prováděno 

použitím dvou kroků: 

1. hodnocení poloh jednotlivých částí těla podle úhlů; 

2. určení podmínek práce, za kterých je možné pracovní polohu hodnocenou v prvním 

kroku za podmíněně přijatelnou zařadit mezi pracovní polohu přijatelnou, 

podmíněně přijatelnou nebo nepřijatelnou. 

U hodnocení polohy trupu se vychází z neutrální polohy, která je definována polohou 

páteřního výrůstku sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku. Hodnocení 

je provedeno změřením úhlu, který je svírán trupem a vertikální rovinou, viz Obr. 3. Rovina 

procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovina svírají úhel 4°. Zařazení 

do přijatelné, podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné polohy trupu se provádí dle Tab. 3. 
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Obr. 3 – Hodnocení polohy trupu [12] 

Tab. 3 – Hodnocení polohy trupu [12] 

HODNOCENÍ POLOHY TRUPU  

KROK 1: 

NEPŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická poloha 

trupu 

Předklon trupu větší než 60° 

Zákon bez opory celého těla 

Výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20° 

Dynamická poloha 

trupu 

Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min 

Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné 2/min 

Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20° při frekvenci pohybů větší 

nebo rovné 2/min 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA  

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

Zákon trupu s oporou těla (KROK 2 B) 

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

Dynamická poloha Předklon trupu větší než 60° při frekvenci pohybů menší než 2/min  

(KROK 2 C) 

Výrazný úklon trupu do stran větší než 20° při frekvenci pohybů menší než 

2/min. (KROK 2 A) 

Záklon trupu při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C) 

KROK 2: A) Přijatelná, jestliže doba držení v této poloze je kratší než maximálně 

přijatelný čas držení (v minutách) 

B) Přijatelná, jestliže je opora trupu (zádová opera) 

C) Nepřijatelná, jestliže stroj je používán po dobu delší než polovinu 

pracovní směny 

 

Hodnocení polohy krku a hlavy lze provést dvěma způsoby. Lze vycházet z úhlu 

pohledu (trup je v neutrální poloze), tj. velikost úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo 
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velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině, viz Obr. 4. Zařazení do přijatelné, 

podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné polohy hlavy a krku se provádí dle Tab. 4. 

 

Obr. 4 – Hodnocení polohy hlavy a krku [12] 

Tab. 4 – Hodnocení polohy hlavy a krku [12] 

HODNOCENÍ POLOHY HLAVY A KRKU 

KROK 1: 

NEPŘIJATELNÉ POLOHA 

Statická poloha Předklon hlavy větší než 25° bez podpory trupu 

Záklon hlavy bez podpory celé hlavy 

Úklon a rotace hlavy větší než 15° 

Dynamická 

poloha 

Ukloň a rotace hlavy větší než 15° s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min 

Předklon hlavy větší než 25° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min 

Záklon hlavy s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA 

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

Dynamická 

poloha 

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

Záklon hlavy do 15° při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B) 

Úklony a rotace hlavy do 15° s frekvencí menší než 2/min (KROK 2 B) 

KROK 2: A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení 

B) Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní 

směny 

 

U hodnocení poloh horních končetin se vychází ze dvou bodů, a to z vnější části 

klíční kosti a loketního kloubu. Úhel mezi končetinou v pracovní poloze a neutrální polohou 

těla je definován jako vzpažení horní končetiny, viz Obr. 5. Končetiny volně visící podél 

těla jsou považovány za neutrální polohu. Zařazení do přijatelné, podmíněně přijatelné nebo 

nepřijatelné polohy horních končetin se provádí dle Tab. 5. 
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Obr. 5 – Hodnocení polohy horních končetin [12] 

Tab. 5 – Hodnocení polohy horních končetin [12] 

HODNOCENÍ POLOHY HORNÍCH KONČETIN  

KROK 1: 

NEPŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická 

poloha 

Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace paže, zvednuté 

rameno) 

Vzpažení paže větší než 60° 

Extrémní polohy kloubů horních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu 

rozpětí 

Dynamická 

poloha 

Vzpažení paže větší než 60° při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min 

Zapažení při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min 

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

větší nebo rovné 2/min 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická 

poloha 

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

Dynamická 

poloha 

Vzpažení paže 40 až 60° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min  

(KROK 2 A) 

Zapažení při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B) a polohy kloubů 

v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím s frekvencí pohybů menší 

než 2/min 

KROK 2: A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení 

B) Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní směny 

 

Hodnocení polohy dolních končetin a zařazení do přijatelné, podmíněně přijatelné 

nebo nepřijatelné polohy se provádí dle Obr. 6 a Tab. 6. 
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Obr. 6 – Hodnocení polohy dolních končetin [12] 

Tab. 6 – Hodnocení polohy dolních končetin [12] 

HODNOCENÍ POLOHY DOLNÍCH KONČETIN  

KROK 1: 

NEPŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická 

poloha 

Extrémní flexe kolena, extrémní dorzální/plantární flexe v kotníku 

Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu 

rozpětí (např. extrémní flexe kolene, extrémní dorzální a palmární flexe v kotníku, 

vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních končetin) 

Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu 

rozpětí 

Nevhodné polohy dolních končetin (extrémní flexe kolene, extrémní dorzální 

a palmární flexe v kotníku, vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních končetin) 

Dynamická 

poloha 

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

větší nebo rovné 2/min 

Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená s frekvencí pohybů větší 

nebo rovné 2/min 

Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená s frekvencí pohybů větší 

nebo rovné 2/ min 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA 

Dynamická 

poloha 

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

menší než 2/min (KROK 2). Vnitřní a zevní a rotace kloubů spojená s frekvencí 

pohybů menší než 2/ min 

KROK 2: Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny 

 

Hodnocení polohy ostatních částí těla a zařazení do přijatelné, podmíněně přijatelné 

nebo nepřijatelné polohy se provádí dle Tab. 7. 
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Tab. 7 – Hodnocení polohy ostatních částí těla [12] 

HODNOCENÍ POLOHY OSTATNÍCH ČÁSTÍ TĚLA  

KROK 1: 

NEPŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická poloha Extrémní polohy kloubů 

Dynamická 

poloha 

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

pohybů větší nebo rovné 2/min 

PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA 

Statická poloha Práce vleže, v kleče, v dřepu (KROK 2) 

Dynamická 

poloha 

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

menší než 2/min (KROK 2) 

KROK 2: Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny 

 

Pro dobu práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách je stanoven 

průměrný hygienický limit v průměrné osmihodinové směně 30 minut. V závislosti na typu 

jednotlivých nepřijatelných poloh nesmí doba trvání přesahovat 1 až 8 minut. 

Pro dobu práce v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách je 

stanoven průměrný hygienický limit v průměrné osmihodinové směně 160 minut. 

V závislosti na typu jednotlivých podmíněně přijatelných polohách nesmí doba trvání 

přesahovat 1 až 8 minut. 

Trvá-li pracovní směna déle než 8 hodin, hodnota navýšení průměrného 

hygienického limitu v procentech odpovídá skutečné době výkonu práce. 

U dvanáctihodinové směny hygienický limit práce v podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

poloze nesmí být navýšen o více něž 20 %. Celkové procentuální navýšení průměrného 

hygienického limitu je závislé na konkrétní délce směny. Za každou hodinu přesahující 

osmihodinovou směnu se navyšuje o 5 %. 

V případě překročení hygienických limitů při práci spojené s podmíněnou přijatelnou 

a nepřijatelnou polohou musí být do pracovní doby zařazena bezpečnostní přestávka v trvání 

5 až 10 minut po každých dvou hodinách od započetí výkonu práce. Není-li to možné, musí 

se zajistit střídání činností nebo zaměstnanců. 

3.2 Metoda OWAS 

 Metoda Ovako Working posture Assessment System (dále jen „OWAS“) vznikla 

přibližně v polovině roku 1970 ve Finsku, byla vyvinuta pracovníky těžkého průmyslu 
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ve spolupráci s Finským institutem pro pracovní zdraví. Hodnocení je zaměřeno 

na nepohodlí pracovní polohy na základě polohy zad, rukou, nohou a jejich hladiny zatížení.  

Aplikace metody je založena na pozorování různých pracovních poloh zaujímaných 

zaměstnancem v průběhu plnění úkolů. Metodou lze identifikovat několik základních poloh 

zad, paží a nohou, které jsou kódovány v každé pozici („kód pozice“), touto metodou však 

nelze provádět podrobnou studii závažnosti každé jednotlivé polohy [1]. 

Při hodnocení metodou OWAS se postupuje následovně: 

1. Rozdělí se sledovaná úloha do několika fází, usnadní-li to pozorování. 

2. Určí se celkový čas pozorování vybraného úkolu (20 až 40 minut). 

3. Určí se délka časového intervalu (30 až 60 sekund), během kterého se pozorují 

vybraní zaměstnanci a zaznamenávají se jejich pracovní polohy a vynaložená síla. 

4. Při sledování úkolů a fází se určí různé pozice zaměstnance, následně se u těchto 

pozic identifikuje poloha zad, paží a nohou, popř. způsob zvednutí břemene, s kterým 

je manipulováno. 

5. Kódují se sledované polohy, přiřadí se hodnoty číslic ke každé poloze dle Tab. 8, 

která vytvoří jeho „kód pozice“. 

6. Pomocí výpočtu „kódu pozice“, se zařadí do rizikové kategorie dle Tab. 9 s cílem 

rozpoznat ty nejvíc kritické nebo představující vyšší riziko pro zaměstnance. 

Pro stanovení kritických míst se může zařadit i výpočet procenta pozic zahrnutých 

do každé kategorie rizika. 

7. Provede se výpočet procenta nebo relativní četnosti opakujících se poloh zad, paží 

a nohou s ohledem na ostatní. 

8. Pomocí relativní četnosti každé jednotlivé pozice se určí dle Tab. 10 riziko kategorie 

pro jednotlivé části těla (zad, paže, nohy), s výběrem těch nejkritičtějších činností. 

9. Podle výsledků se vypočítají rizika a určí se nápravná opaření. 

10. Při provedení změn, se přehodnotí úlohy pro ověření účinnosti a zlepšení [1].  
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Tab. 8 – Číslice kódu pozice [18] 

Poloha zad Číslice kódu polohy 

rovná 1 

ohnutá 2 

zkroucená 3 

ohnutá a zkroucená 4 

Poloha rukou Číslice kódu polohy 

obě ruce pod úrovni ramen 1 

jedna ruka nad úrovní ramen 2 

obě paže nad nebo na úrovni ramen 3 

Poloha nohou Číslice kódu polohy 

sezení 1 

vzpřímené stání 2 

stání na jedné rovné noze 3 

stání nebo podřep s oběma ohnutými a rovnoměrně zatíženými koleny 4 

stání nebo podřep s oběma ohnutými a nerovnoměrnými koleny 5 

klečení 6 

chůze 7 

Zatížení a síly Číslice kódu polohy 

méně než 10 kg 1 

10 až 20 kg 2 

nad 20 kg 3 

 

Tab. 9 – Akční indexy [18] 

 

 

 

  

Akční indexy 

Z
á
d

a
 

R
u

ce
 Nohy 

1 2 3 4 5 6 7 

síla síla síla síla síla síla síla 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 

2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
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Tab. 10 – Časový vliv pracovní polohy [18] 

Časový vliv pracovní polohy  

 

Záda 
1 – rovná 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 – ohnutá 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

3 – zkroucená 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

4 – ohnutá a zkroucená 1–2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

 

Ruce 
1 – obě ruce pod úrovni ramen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 – jedna ruka nad úrovní ramen 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

3 – obě paže nad nebo na úrovni ramen 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

 

 

 

 

Nohy 

1 – sezení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2 – vzpřímené stání 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

3 – stání na jedné rovné noze 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

4 – stání nebo podřep s oběma ohnutými a 

rovnoměrně zatíženými koleny 

1–2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

5 – stání nebo podřep s oběma ohnutými a 

nerovnoměrnými koleny 

1–2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

6 – klečení 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

7 – chůze 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Procento pracovního času                                                   0 %           20 %    40 %    60 %    80 %   100 % 

V závislosti na výsledné kategorii, se dle Tab. 11 určí, kdy májí být provedena 

nápravná opatření. 

Tab. 11 – Vyhodnocující tabulka [18] 

Vyhodnocující tabulka 

1 (bílá barva) žádné nápravné opatření 

2 (žlutá barva) nápravné opatření v blízké budoucnosti 

3 (zelená barva) nápravné opatření co nejdříve 

4 (červená barva) okamžité nápravné opatření 

 

Pro přesné použití metody je nezbytné brát v úvahu následující doporučení:  

• V případě vynaložení síly se doporučuje zvýšit akční index o silový index snížený 

o jedna. 

• V případě že je tělo zkroucené, nebo nesymetricky zatížené a zároveň se vykonává 

tahání, tlačení a přesouvání předmětů, je nezbytné provést nápravné opatření ihned 

[18].  
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3.3 Checklist 

Checklisty jsou kontrolní seznamy hodnotící ergonomická rizika, která mohou vést 

k poškození pohybového aparátu. Principem metody je pozorování zaměstnanců školenými 

zaměstnanci, kteří tyto checklisty vyplňují. Informace získané pomocí checklistu jsou 

sdíleny se zaměstnavatelem i se zúčastněnými osobami v rámci bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Sdílí se pro usnadnění orientace v této komplikované problematice a také k 

výběru nejzávažnějších zdravotních rizik. Získané informace se využívají pro sjednání 

nápravy a preventivního opatření mající za cíl zmírnění zdravotních následků nebo jejich 

odstranění [1],[4]. 

4 Podmínky ochrany zdraví při práci s psychickou zátěží 

Psychická složka je stejně jako i fyzická, neoddělitelnou součástí pracovní zátěže. 

Velmi výrazně se dostává do popředí za poslední roky, je způsobena změnou životního stylu, 

rozvojem informačních technologií, nesprávnou organizací práce, špatným časovým plánem 

a v neposlední řadě také strachem ze ztráty zaměstnání. 

Hodnotitelné vlivy působící na psychickou zátěž jsou pracovní činnost, pracovní 

prostředí a jeho podmínky působící na kognitivní (poznávací), senzorickou i emocionální 

stránku člověka způsobující stavy zvýšeného napětí a zatížení psychofyziologických funkcí. 

V dnešní době je každý pracující vystaven psychickému zatížení, které má vliv 

na jeho emoční stabilitu, a to nejen během výkonu práce, kdy je třeba se na danou pracovní 

činnost soustředit, ale také po pracovní době, kdy se u zaměstnance může objevovat pocit 

zodpovědnosti nebo obava před důležitým rozhodnutím [18]. 

U hodnocení zdravotního rizika psychické zátěže prozkoumáváme zdroj a ostatní 

okolní vlivy vedoucí k jejímu vzniku. 

Hlavní zdroje psychické zátěže jsou monotonie, charakteristická opakujícími se 

jednoduchými ručními pohyby identického typu nebo nízkým počtem a variabilitou úkolů, 

vynucené pracovní tempo, které je podřízené rytmu stroje nebo jiného zaměstnance, práce 

v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu a práce vykonávané pouze v noční době, 

která je definovaná jako období mezi 22. a 6. hodinou [11]. 
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4.1 Stres a stresory 

Psychická zátěž je doprovázena stresem, který může mít negativní dopad 

na psychický stav člověka. Stres může se sebou přinášet pocit strachu, obavy nebo ohrožení. 

Objevují se i pohybové projevy, např. třesavka, zvýšená svalová aktivita, poruchy pohybové 

koordinace, výjimkou nejsou ani změny kognitivních funkcí, např. změny v myšlení, 

rozhodování a fyziologických funkcí, např. změny tepové frekvence, poruchy trávení, 

spánku, oslabení imunitního systému. V neposlední řadě může docházet k zhoršení 

pracovního potenciálu a vyšší pravděpodobnosti vzniku pracovních úrazů apod. Stresem lze 

obecně nazvat reakci nebo odezvu organismu na působení určitého činitele, v tomto případě 

stresoru. Silné stresové podněty o stejně velké intenzitě mohou vyvolat u různých osob 

rozdílné účinky. 

V práci se člověk setkává s pracovním stresem, který je důsledkem nerovnovážného 

stavu mezi výkonnostní kapacitou člověka a požadavky pracovního úkolu. Stres může být 

ovlivňován osobnostními rysy a fyzikálními nebo sociálními podmínkami na pracovišti 

[6],[18]. 

5 Analýza aktuálního stavu řešené problematiky firmy 

Obsahem této kapitoly jsou základní informace o firmě Nirvana Systems, popis 

pracoviště a pracovního postupu operátora při výrobě lehkých motorů. 

5.1 Základní informace o firmě 

Firma Nirvana Systems je význačný výrobce vybavení pro motorový paragliding, 

nabízející také kompletní informační a poradenský servis. Firma sídlí na letišti Přerov 

Bochoř. V areálu firmy se nacházejí čtyři budovy: budova pro správce, výrobna paramotorů, 

vývojové pracoviště a budova s předváděcí místností a Flyway školou [13]. 

Firma byla založena v roce 1999 pod názvem Nirvana paragliding. Vyráběla 

motorové krosny. Sériovou výrobu zahájila o rok později. V roce 2002 firma zahájila prodej 

padáků značky Nirvana, které byly konstruovány speciálně pro motorový paragliding. Dva 

roky po přestěhování do nových prostor, v roce 2006, firma rozšířila nabídku svých produktů 

a uvedla na trh novou kolekci Flystyle včetně nového vodního záchranného systému. 

Následující roky byla nabídka produktů stále rozšiřována a v roce 2010 firma zřídila první 
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půjčovnu paramotorů, padáků a dalšího vybavení pro motorový paragliding v České 

republice. V roce 2014 proběhlo poslední stěhování do prostor aktuálního sídla firmy [3]. 

Firma si zakládá na zkušenostech získaných v konkurenčním prostředí závodů, které 

následně přenášejí do sériové výroby, na bezpečnosti, přičemž všechny modely splňují 

nejpřísnější bezpečnostní kritéria a jsou testovány podle evropských norem v České 

republice a v Německu. V neposlední řadě si firma zakládá na nepřetržitém vývoji, díky 

kterému výrobky obstojí při nejrůznějších klimatických podmínkách a nadmořských 

výškách, a dokonalém servisu, který je zajišťován dealery po celém světě v záruční 

i pozáruční době [2]. 

V současné době firma nabízí čtyři druhy paramotorů, tři druhy tříkolek, padáky, 

doplňky a ostatní výbavu. Firma je schopna vyrobit čtyři až pět paramotorů týdně v závislosti 

na typu motoru. 

Firma má celkem 10 zaměstnanců, z toho dvě obchodní zástupkyně, jednu nákupčí, 

servisního technika a vedoucího výroby, který má na starost 4 mechaniky. Organizační 

struktura firmy je znázorněna na Obr. 7. 

 

Obr. 7 – Organizační struktura firmy 

5.2 Popis pracoviště 

Výrobní prostor o rozměrech 15,2 m × 6,3 m pro výrobu paramotorů je rozdělen 

do pěti pracovišť, viz Obr. 8. 
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Obr. 8 – Nákres posuzovaného pracoviště pro výrobu paramotorů  

Pracoviště č. 1 slouží jako elektrodílna, vyrábí se zde elektrokomponenty a přilby. 

Na pracovišti č. 2 se vyrábí motory a provádí se zde servisní práce. Na pracovišti č. 3 probíhá 

opracování sklolaminátových skeletů a montáž motorů a elektroinstalace do skeletů. 

Na pracovišti č. 4 se vyrábí drobné díly a na pracovišti č. 5 probíhá výroba drobných dílů 

a servisní práce. 

5.3 Popis pracovního postupu 

Jedná se o jednosměnný provoz s délkou směny 8 hodin. Podrobný popis pracovního 

procesu vybraného pracovníka se každý den liší. Obecným postupem je: 

1. Příchod do práce, kde pracovník dostane od vedoucího výroby výrobní příkaz. 

2. Pracovník se přesune do skladu, kde si na základě výrobního příkazu vybere potřebné 

součástky. 

3. Následně se pracovník přesune na své pracovní místo a zahájí práci dle výrobního 

procesu, viz podrobný popis pracovního procesu. 

4. Po 4,5 hodině práce, má pracovník přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut. 

5. Po přestávce pracovník pokračuje dle výrobního procesu. 

6. Po skončení práce pracovník uklidí své pracovní místo a odejde domů. 
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Podrobný popis pracovního procesu vybraného pracovníka v den identifikace a 

hodnocení fyzické zátěže byl: 

1. Pracovník umístil polomotor, viz Obr. 9, na pracovní stůl. 

2. Následně proběhla montáž: 

➢ malé řemenice; 

➢ rozety; 

➢ zapalování; 

➢ rotoru. 

3. Provedl seřízení předstihu. 

4. Dále pokračoval montáží: 

➢ krytu zapalování; 

➢ krytu startéru; 

➢ horního a spodního držáku motoru; 

➢ karburátoru; 

➢ reduktoru s řemenem. 

Během jedné pracovní směny vybraný pracovník vyrobil 3 motory, viz Obr. 9, 

výroba jednoho motoru trvala 2,5 hodiny. 

 

Obr. 9 – Vlevo polomotor, vpravo motor 
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6 Identifikace a hodnocení fyzické zátěže 

V této kapitole jsou podrobně popsány vybrané pracovní polohy operátora při výrobě 

lehkých motorů doplněné o fotografie vybraných poloh a jejich následné hodnocení 

dvoukrokovým systémem hodnocení pracovní polohy, metodou OWAS, checklistem 

a dotazníkem. 

6.1 Popis vybraných pracovních poloh 

Při pracovní poloze č. 1 pracovník utahuje šrouby rozety, jedná se o statickou polohu. 

Při této pracovní poloze má mírně ohnutá, zkroucená záda, výrazně předkloněnou hlavu, 

paži pravé horní končetiny na úrovni ramene, levou horní končetinu pod úrovní ramene a 

pravá dolní končetina je rovná, levá dolní končetina je mírně ohnutá viz Obr. 10. 

Při pracovní poloze č. 2 pracovník ručně utahuje matici malé řemenice momentovým 

klíčem, jedná se o statickou polohu. Při této pracovní poloze má mírně ohnutá, zkroucená 

záda, předkloněnou hlavu, obě horní končetiny pod úrovní ramen, pravá dolní končetina je 

mírně ohnutá a levá dolní končetina je rovná, viz Obr. 11. 

Při pracovní poloze č. 3 pracovník provádí kontrolu seřízení předstihu, jedná se 

o statickou polohu. Při této pracovní poloze má mírně ohnutá, zkroucená záda 

a předkloněnou hlavu, levou horní končetinu na úrovni ramene, pravou horní končetinu 

pod úrovní ramene a stojí s oběma ohnutými a rovnoměrně zatíženými koleny viz Obr. 12. 

Při pracovní poloze č. 4 pracovník zašroubovává pomocí vrtačky šrouby krytu 

zapalování, jedná se o statickou polohu. Při této pracovní poloze má mírně ohnutá a výrazně 

zkroucená záda, předkloněnou hlavu, pravá horní končetina je nad úrovní ramene, levá horní 

končetina je pod úrovní ramene, pravá dolní končetina je mírně ohnutá a ve vzduchu, levá 

dolní končetina je rovná, viz Obr. 13. 
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Obr. 10 – Pracovní poloha č. 1 

 

Obr. 11 – Pracovní poloha č. 2 

 

Obr. 12 – Pracovní poloha č. 3 

 

Obr. 13 – Pracovní poloha č. 4 
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Více než 95 % pracovního času pracovník stál. Během výroby často manipuloval 

s motorem o hmotnosti v rozmezí 7,9–13 kg, která se odvíjela od výrobní fáze kompletování 

motoru. 

6.2 Dvoukrokový systém hodnocení pracovní polohy 

Pracovní poloha č. 1 spadá při hodnocení trupu, dolních končetin a ostatních částí 

těla do přijatelné polohy. Poloha hlavy a krku je v nepřijatelné poloze z důvodu předklonu 

hlavy přibližně 90° bez podpory trupu, poloha pravé horní končetiny je nepřijatelná 

z důvodu vzpažení ve výšce ramene, přibližně v 90°. 

Pracovní poloha č. 2 spadá při hodnocení trupu, horních končetin, dolních končetin 

a ostatních částí těla do přijatelné polohy. Poloha hlavy a krku je v nepřijatelné poloze 

z důvodu předklonu hlavy přibližně 40° bez podpory trupu. 

Pracovní poloha č. 3 spadá při hodnocení trupu, dolních končetin a ostatních částí 

těla do přijatelné polohy. Poloha hlavy a krku je v nepřijatelné poloze z důvodu předklonu 

hlavy přibližně 30° bez podpory krku, poloha levé horní končetiny je nepřijatelná z důvodu 

vzpažení ve výšce ramene, přibližně v 90°. 

Pracovní poloha č. 4 spadá při hodnocení dolních končetin a ostatních částí těla 

do přijatelné polohy. Poloha trupu je nepřijatelná, pracovník má v této poloze výrazně 

zkroucený trup, poloha hlavy a krku je v nepřijatelné poloze z důvodu úklonu hlavy přibližně 

45°, poloha pravé horní končetiny je nepřijatelná z důvodu vzpažení nad úrovní ramene. 

6.3 Metoda OWAS 

Kódy jednotlivých poloh části těla byly určeny dle Tab. 8, výsledný akční index byl 

určen dle Tab. 9. 

Tab.  12 – OWAS – Hodnocení pracovních poloh 

Pracovní 

poloha č. 

Kód polohy 

zad 

Kód polohy 

rukou 

Kód polohy 

nohou 

Zatížení a síla Akční index 

1 4 1 3 1 2 

2 4 1 2 1 2 

3 2 2 4 1 3 

4 4 2 3 1 3 
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Prostřednictvím kódu pozic byly dle Tab. 9 určeny akční indexy. Pro pracovní polohy 

č. 1 a č. 2 je akční index 2, dle Tab. 11 by měla být v brzké době pro tyto pracovní polohy 

provedena nápravná opatření. Pro pracovní polohy č. 3 a č. 4 je akční index 3, dle Tab. 11 

by v tomto případě měla být nápravná opatření provedena co nejdříve. 

Dle ukazující časový vliv pracovní polohy, polohu zad lze zařadit do kategorie 4, 

ohnutá a zkroucená záda u pracovníka se vyskytují přibližně 80 % pracovního času, je třeba 

dle Tab. 11 tedy provést okamžité nápravné opatření. Vzhledem k tomu, že pracovník stojí 

více než 95 % pracovního času na jedné rovné noze, lze jej z časového hlediska zařadit do 

kategorie 3, dle Tab. 11 je tedy nutné provést nápravná opatření co nejdříve. 

6.4 Checklist 

Ergonomický checklist je sestaven z devíti otázek zaměřujících se především 

na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu. 

  



29 

 

Tab.  13 – Checklist 

Kontrolní seznam 

Číslo 

otázky 

Otázka ANO NE Poznámka 

1 Je součástí školení ergonomie?  X  

2 Je na pracovišti dostatek místa? X   

3 Může si pracovník vybrat, zda chce u plnění 

pracovního úkolu sedět nebo stát? 

X   

4 Má pracovník k dispozici nastavitelnou pracovní 

plochu a sedací plochu? 

  

X 

U sedací plochy lze 

nastavit výšku, ale je 

poškozena. 

5 Je případná manipulace s břemenem usnadněna? X  K dispozici je 

manipulační vozík. 

6 Je při výkonu pracovní činnosti nezbytná 

pracovní poloha trupu v předklonu nebo úklonu? 

  

 X 

Je to způsobeno špatnou 

výškou pracovního 

stolu. 

7 Je při výkonu pracovní činnosti nezbytná 

pracovní poloha krku a hlavy v předklonu, 

úklonu nebo otočení? 

  

X 

Je to způsobeno špatnou 

výškou pracovního 

stolu. 

8 Je při výkonu pracovní činnosti nezbytná 

pracovní poloha horních končetin na nebo nad 

úrovni ramen? 

  

X 

Je to způsobeno špatnou 

výškou pracovního 

stolu. 

9 Je při výkonu pracovní činnosti nezbytný podřep 

nebo klečení? 

X   

6.5 Dotazník 

Součástí dotazníku bylo 5 otázek se zaměřením na oblasti, které by mohly ovlivňovat 

fyzickou zátěž pracovníka při plnění pracovních činnosti. Otázky byly položeny 

pracovníkovi č. 1 vyrábějícímu motor, pracovníkovi č. 2, který motor vkládá do skeletu 

paramotoru a vedoucímu výroby. Pracovníkovi č. 2 a vedoucímu výroby byly otázky 

položeny z důvodu jejich možného vlivu na pracovníka č. 1, u kterého je prováděna 

identifikace a hodnocení fyzické zátěže. 

  



30 

 

1. Máte zdravotní potíže, popřípadě jak často? 

 Pracovník č. 1: Ano, jedenkrát týdně mám bolesti za krkem vedoucí k bolestem 

hlavy. 

 Pracovník č. 2: Ano, během roku se u mě objevuje bolest hlavy trvající přibližně 

jeden měsíc. 

 Vedoucí výroby: Ano, přibližně dvakrát týdně mám bolesti hlavy. 

2. Postrádáte nebo naopak přebývá něco na Vašem pracovišti? 

 Pracovník č. 1: Nic na svém pracovišti nepostrádám a nic mi na mém pracovišti 

nepřebývá. 

 Pracovník č. 2: Na svém pracovišti postrádám odsávání při obrušování 

sklolaminátového skeletu. 

 Vedoucí výroby: Na svém pracovišti postrádám kvalitní pracovní plochu. 

3. Máte nějaký námět na zlepšení Vašeho pracovního prostředí? 

 Pracovník č. 1: Ne. 

 Pracovník č. 2: Ne. 

 Vedoucí výroby: Ne. 

4. Jak moc jste ve stresu na škále 1 do 10, přičemž 1 je nejméně a 10 nejvíce? 

 Pracovník č. 1: Ve většině případů převládá stres na úrovni 3, občas nebývám 

ve stresu vůbec. 

 Pracovník č. 2: Můj stres je dlouhodobě na úrovni 10. 

 Vedoucí výroby: Můj stres je dlouhodobě na úrovni 6. 

5. Jaká je vaše životospráva, např. kvalita spánku, dostatek pohybu, popř. 

vyhovující strava? 

 Pracovník č. 1: Mám kvalitní spánek, délka spánku se mi s roky zkracuje, ale to 

připisuji stárnutí, mám dostatek pohybu a strava je také 

v pořádku. 
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 Pracovník č. 2: Mám dostatek kvalitního spánku, vyhovující množství pohybu 

a vyhovující množství a kvalitu stravy. 

 Vedoucí výroby: Mám dostatek kvalitního spánku, vyhovující množství pohybu 

a vyhovující množství a kvalitu stravy. 

6.6 Hodnocení manipulace s břemenem 

Pracovník po celou pracovní dobu manipuluje s motorem v rozloženém 

i zkompletovaném stavu. Minimální hmotnost motoru v rozloženém stavu je 7,9 kg, 

maximální hmotnost motoru ve zkompletovaném stavu 13 kg. Kompletovaný motor si 

pracovník otáčí podle svých potřeb. Během montování jednoho motoru pracovník otočí 

kompletovaný motor přibližně dvacetkrát. Pracovník vezme kompletovaný motor do rukou 

a otočí jej, jedno přetočení trvá přibližně 1–2 sekundy, manipulace je hodnocena jako 

občasná. 

Protože nebyla po každé přidané součástce měřena přesná hmotnost kompletovaného 

motoru, je ve výpočtech počítáno s průměrnou hmotností. 

𝑚𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á =
7,9 + 13

2
= 10,45 𝑘𝑔 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á = (10,45 · 20) · 3 = 627 𝑘𝑔 

Během jedné pracovní směny pracovník zvedne přibližně 627 kg. Přípustný 

hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem je dle Tab. 1 

u občasného zvedání 50 kg a za celou směnu 10 000 kg. Nebyl překročen přípustný 

hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene. 

6.7 Zhodnocení pracovních poloh 

Pracovník během svého výkonu práce zaujímá nevhodné pracovní polohy. I přes 

možnost výběru plnění pracovního úkolu v sedu nebo ve stoji, pracovník volí stoj. V pozici 

stoje pracovník setrvává více než 95 % pracovního času. 

V případě všech hodnocených pracovních poloh docházelo k ohnutí trupu 

a při pracovních polohách č. 1, 2 a 3 docházelo i ke zkroucení trupu. 
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Při pracovních polohách č. 1, 2 a 3 se hlava nachází v předklonu a v případě pracovní 

pozice č. 4 je hlava v úklonu. 

Ohnutá a zkroucená záda a předkloněná hlava způsobují pracovníkovi bolesti 

za krkem vedoucí až k bolestem hlavy. S těmito potížemi se pracovník setkává jedenkrát 

týdně. Důvodem zaujímání těchto nevhodných pracovních poloh je pracovní stůl, u které 

nelze nastavit vhodnou výšku. 

Špatná a nepolohovatelná výška pracovního stolu, způsobuje také nepřijatelné 

polohy horních končetin, které je třeba zvedat do výše úrovni ramen. V případě pracovní 

polohy č. 4 pravá horní končetina přesahuje výšku úrovně ramene. To může být další 

z důvodu pracovníkovi bolesti za krkem. 

V případě pracovních poloh č. 1, 2 a 3 má pracovník nejméně jedno ohnuté koleno, 

při pracovní poloze č. 4 pracovník stojí jen na jedné noze a druhou má ve vzduchu. Tuto 

polohu dolních končetin pracovník zaujímá z důvodu zvýšení stability postoje a možného 

vývinu větší síly nezbytné pro vykonání určitých pracovních činností. 

Při pracovních polohách č. 1, 2 a 4 vyvíjí pracovník sílu, která je nezbytná pro utažení 

některých spojů součástek motoru. Velikost těchto sil nebyla měřena. 

Každá z hodnocených pracovních poloh vyžaduje změnu. Dle metody OWAS by se 

měla u pracovních poloh č. 1 a 2 provést náprava v blízké době v případě pracovních poloh 

č. 3 a 4 by se nápravná opatření měla provést co nejdříve. Časový vliv pracovní polohy 

poukazuje v případě polohy zad na potřebu okamžitého nápravné opatření, v případě stoje 

by měla být nápravná opatření provedena co nejdříve. 

Checklist poukazuje na nedostatek ve školení, kteréhož součástí není ergonomie. 

Pracovníci si tím neuvědomují, že zdravotní problémy, které pociťují, mohou být výsledkem 

zaujímání nevhodných pracovních poloh při plnění svých pracovních úkolů. 

Během identifikace a hodnocení fyzické zátěže na pracovišti pracovníka byl 

zaznamenán zápach acetonu, což by mohlo indikovat špatně větraný výrobní prostor. Podle 

druhu práce byl pracovník na základě NV č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 1, tabulky č. 1 zařazen 

do třídy práce IIb. Minimální množství venkovního vzduchu, které má být na pracoviště 

přiváděno přirozeným způsobem, je 70 m3/h. V případě, že by nebylo toto minimální 
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množství přiváděného vzduchu dodrženo, může zápach acetonu způsobovat pracovníkovi 

bolesti hlavy, které mohou mít vliv na jeho pracovní výkon. 

Bylo také zaznamenáno, že v případě zimního období, kdy prochází pracovníci 

z výrobny do budovy s jídelnou, se nedostatečně oblékají. Může tak docházek k prochlazení 

a následným bolestem různých částí těla, které mohou způsobovat, že je provádění některých 

pracovních činností může více fyzicky zatěžovat než za obvyklých podmínek. 

7 Návrh na nápravná opatření 

Výsledné hodnocení použitých metod ukázalo, že je nezbytné provést v případě 

všech vytipovaných pracovních poloh změnu. 

Všechny identifikované a následně hodnocené pracovní polohy, byly dvoukrokovým 

systémem hodnocení pracovní polohy a metodou OWAS zhodnoceny z dlouhodobého 

hlediska jako nepřijatelné, tudíž je nutné u nich provést nápravná opatření. Checklistem bylo 

zjištěno, že i když pracovní činnost nevyžaduje zaujímání nevhodných pracovních poloh, 

které byly zjištěny, je pracovník nucen je zaujímat z důvodu nevhodné výšky pracovního 

stolu. 

 Protože špatná výška pracovního stolu je důvodem nevhodných pracovních poloh, 

které pracovník zaujímá, navrhuji polohovatelnou výšku pracovního stolu, kterou si 

pracovník bude moci lehce nastavit v závislosti na vykonávaném druhu činnosti a své vlastní 

potřebě. V případě, že to nebude možné, navrhuji vyvýšenou plochu u pracovního stolu. 

I přes to, že pracovník vykonává pracovní činnost, u které lze střídat sed i stoj, více 

než 95 % pracovního času dává pracovník přednost stání. Z tohoto důvodu navrhuji pracovní 

sedadlo pro zvýšený sed, viz Obr. 14, s nastavitelnou výškou sedací plochy. V tomto 

případě, je také nezbytné zajistit volný prostor pod stolem a zajištění opření pro dolní 

končetiny. Jestliže bude pracovník i nadále trvat na výkonu své pracovní činnosti ve stoje, 

navrhuji sedadlo pro polosed, viz Obr. 14, s nastavitelnou výškou, které mu umožňuje větší 

rozsah pohybu a vyvinutí větší síly než při normální sedu. 
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Obr. 14 – Ukázka zvýšeného sedu a polosedu [10] 

Pracovník uvedl, že jedenkrát týdně má bolesti za krkem vedoucí k bolestem hlavy, 

navrhuji tedy, aby do jeho pracovní doby byly zařazeny krátké přestávky, během kterých 

bude mít pracovník možnost si krční páteř protáhnout a uvolnit. Vhodné cviky pro protažení 

a uvolnění krční páteře daného pracovníka navrhuji zkonzultovat s fyzioterapeutem. 

Navrhuji také provést podrobné měření množství vzduchu, jenž je z vnějšího 

prostředí přiváděn přirozeným způsobem do výrobních prostor, a vyhodnotit, zda jsou 

splněny minimální požadavky v této oblasti. V případě že tomu tak není, navrhuji provést 

nápravná opatření.  

V případě zimního období, kdy pracovníci přecházejí z budovy výroby do budovy 

s jídelnou, navrhuji, aby byli obeznámeni s tím, že jejich případné prochlazení může vést 

k bolestem některých částí těla, které jím následně mohou ztěžovat výkon pracovních 

činností. Bylo by vhodné je tedy upozorňovat, že se mají, i když jen na velmi krátký přechod 

mezi budovami, v zimním období dobře oblékat.  

V poslední řadě navrhuji, aby pracovníkům během školení bylo vysvětleno, které 

pracovní polohy jsou při výkonu jejich pracovních činností vhodné a které jim naopak 

mohou z dlouhodobého hlediska poškodit zdraví.  
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Závěr 

V praktické části práce byla provedena analýza aktuálního stavu řešené problematiky 

firmy. Při pracovní činnosti byl pozorován operátor při výrobě lehkých motorů. Byly 

vybrány čtyři pracovní polohy, které během své pracovní činnosti zaujmul. Hodnocení 

pracovních poloh bylo provedeno třemi způsoby. První hodnocení bylo provedeno 

dle dvoukrokového systému hodnocení pracovní polohy obsaženého v nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. Druhou hodnotící metodou byla metoda OWAS, která je nejpoužívanější metodou 

hodnocení pracovních poloh v Evropě. Poslední použitou metodou byl ergonomický 

checklist zaměřený na rizika vedoucí k poškození pohybového aparátu. Pro kompletnější 

zmapování všech možných faktorů majících vliv na fyzickou zátěž pracovníka, bylo použito 

dotazníku, který byl zaměřený na fyzický i psychický stav pracovníků na pracovišti, včetně 

jejich připomínek k pracovnímu prostředí.  

Při hodnocení bylo zjištěno, že všechny vybrané pracovní polohy pracovníka, jsou 

z dlouhodobého hlediska nepřijatelné, zejména polohy trupu a hlavy. Z tohoto důvodu je 

navrženo nápravné opatření v podobě pracovního stolu s nastavitelnou výškou, popř. 

vyvýšená pracovní plocha u pracovního stolu. Dále také sedadlo pro zvýšený sed 

s nastavitelnou sedací výškou, s volným prostorem pod stolem a možností opření dolních 

končetin, nebo, bude-li třeba větší rozsah pohybů nebo vyvinutí větší síly, sedadlo 

pro polosed s nastavitelnou výškou. V neposlední řadě bylo pro vybraného pracovníka 

navrženo zařazení krátkých přestávek na protažení a uvolnění krční páteře, a pro všechny 

pracovníky zvýšení povědomí o ergonomii a správných pracovních polohách během školení. 

Byl také zaznamenán zápach acetonu na pracovišti, který může indikovat špatně 

větraný prostor, proto je dán podnět na provedení potřebného měření, popř. provedení 

nápravného opatření v této oblasti. Bylo také zjištěno, že v zimním období se pracovníci při 

přechodu venkem mezi budovami nedostatečně oblékají. Následkem může být prochlazení, 

které může mít vliv na jejich pracovní výkon. Bylo by tedy vhodné je upozorňovat, že se 

mají při přechodu mezi budovami v tomto období lépe oblékat. 

V případě přijetí nápravných opatření vedením firmy lze dosáhnout lepších 

pracovních podmínek, a tím předcházet poškození zdraví nejen vybraného pracovníka, ale i 

pracovníků vykonávajících podobnou pracovní činnost či pracujících v podobně ztížených 



36 

 

podmínkách. Omezením poškození zdraví pracovníka lze zvýšit jeho životní úroveň, čímž 

docílíme dlouhodobého zvýšení efektivity práce. 
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