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1. Orientace v právních a ostatních předpisech, evropských právních předpisech v oblasti ergonomie 

práce a prevence pracovních rizik 

1a Orientovat se v základních evropských směrnicích, týkajících se oblasti BOZP, oblasti 
technických požadavků a norem v oblasti ergonomie a dále v základních právních předpisech ČR v 
těchto oblastech  

1) Je oblast ergonomie zakotvena v právních předpisech? 

a) není 

b) ano, např. zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 361/2007 Sb., vyhl. č. 79/2013 Sb. 

c) ano, v zákoně o odborné způsobilosti v ergonomii 

2) Vedle Specialistů v ergonomii mohou poskytnout zaměstnavatelům poradenství v oblasti 

ergonomie 

a) technici BOZP 

b) pracovníci oddělení nákupu / logistiky 

c) poskytovatelé pracovnělékařských služeb 

3) Zákony ČR jsou harmonizovány Směrnicím (ES) 

a) ne, Směrnice (ES) jsou převáděny do českého právního řádu nařízeními vlády 

b) ano, zámysl Směrnic má závazný cíl, kterého musí být během určené doby dosaženo 

c) ne, jsou-li Směrnice uvedeny jako přímo použitelný předpis 

4) Nařízení (EU) 

a) je přímo použitelné v každém členském státě 

b) je transponováno do práva jednotlivých členských zemí EU 

c) není závazné 

5) Harmonizace právní úpravy znamená 

a) proces postupného vydávání evropských právních předpisů 

b) proces zakotvení požadavků evropských právních předpisů v příslušných zákonech 

a podzákonných právních předpisech 

c) proces začleňování právních a technických norem do Sbírky zákonů 

6) Komunitární právo je 

a) tvořeno soustavou směrnic a rozhodnutí, které může být členskými státy akceptováno 

b) je podřazeno národním zájmům, členské státy mohou požadavky v rámci akceptace zmírňovat 

c) je nadřazeno národnímu právu a musí být členským státem akceptováno 

7) Směrnice Rady o zavádění opatření ke zlepšení BOZP při práci zaměstnanců 89/391/EHS, 

převedená v roce 2000 do českého právního řádu 

a) zavedla aktivní vyhledávání rizik 

b) zavedla pojem ergonomie do českého právního řádu 

c) nebyla novelou zákoníku práce do zákona č. 262/2006 Sb., převedena 

8) Na základě rámcové smlouvy 89/391/EHS (BOZP) je vydáno několik směrnic, které se označují jako 

samostatné přílohy – těchto platných směrnic je:  

a) 18 samostatných příloh 

b) 19 samostatných příloh 

c) 20 samostatných příloh 
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9) Pro kategorizaci práce je potřeba zhodnotit  

a) 12 parametrů pracoviště 

b) 13 parametrů pracoviště 

c) 10 parametrů pracoviště 

10) Mezi parametry, které hodnotíme při kategorizaci práce, nepatří: 

a) fyzická práce, vibrace, prach 

b) chemické látky, pracovní poloha, zraková zátěž 

c) rotace práce, režim práce a přestávek, směnový režim 

1b Orientovat se v prováděcích právních předpisech k zákonům ČR v oblasti BOZP a v ergonomii  

1) Hlavní odpovědnost za oblast právní úpravy BOZP a tak i ergonomie má v ČR 

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem zdravotnictví 

b) Státní úřad inspekce práce a Státní zdravotní ústav 

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českým báňským úřadem 

2) Zákoník práce je 

a) zákon č. 262/2006 Sb. 

b) zákon č. 258/2000 Sb. 

c) zákon č. 89/2012 Sb. 

3) Do kdy musí zaměstnavatel, po uvedení nového pracoviště do provozu, podat oznámení/žádost o 

zařazení prací do kategorií?  

a) Do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací 

b) Před uvedením nového pracoviště do provozu 

c) Po kolaudaci provozu 

4) Dle kterého zákona je zaměstnavatel povinen zpracovat kategorizaci prací?  

a) Dle zákona č. 258/2000 Sb. 

b) Dle zákona č. 373/2011 Sb. 

c) Dle zákona č. 309/2006 Sb. 

5) Rizikovými faktory, dle zákona 258/2000 Sb., v platném znění jsou  

a) faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele 

(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé 

mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost) 

b) faktory zařazené dle kategorizace prací do 3. a 4. kategorie  

c) faktory představující riziko z hlediska bezpečnosti práce 

6) Kategorizaci prací uvádí zákon: 

a) zákon o ochraně veřejného zdraví 

b) zákoník práce 

c) zákon o specifických zdravotních službách 

7) Rizikovými faktory, dle zákona 309/2006 Sb., v platném znění jsou  

a) faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické 

činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 

nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost) 

b) faktory zařazené dle kategorizace prací do 3. a 4. kategorie  

c) jakékoliv faktory představující riziko pro zaměstnance8)  
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8) Co je hlavním smyslem kategorizace prací? 

a) Stanovení míry rizika u vykonávaných prací z hlediska ochrany zdraví při práci a přijetí 

potřebných opatření k snížení míry rizika. 

b) Rozdělení prací dle profesí do více kategorií. 

c) Záleží na dobrovolném rozhodnutí zaměstnavatele, zda ji bude provádět. 

9) Kolik existuje kategorií rizika ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. 

a) 2 kategorie 

b) 3 kategorie 

c) 4 kategorie 

10) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

a) stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií 

b) stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci 

c) se zaměřuje na ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

11) Vyhláška č. 432/2003 Sb. 

a) stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií 

b) stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci 

c) se zaměřuje na ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

12) Zákon č. 309/2006 Sb. 

a) stanovuje technické aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích 

b) stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci 

c) se zaměřuje na ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

1c Orientovat se v platných technických normách v jednotlivých oblastech ergonomie  

1) Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí je 

a) NV č. 495/2001 Sb. 

b) NV č. 378/2001 Sb. 

c) NV č. 362/2005 Sb. 

2) Nařízení vlády o podrobnějších podmínkách na pracoviště a pracovní prostředí je:  

a) NV č. 378/2001 Sb. 

b) NV č. 361/2007 Sb. 

c) NV č. 101/2005 Sb. 

3) Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je  

a) NV č. 272/2011 Sb. 

b) NV č. 1/2008 Sb. 

c) NV č. 361/2007 Sb. 

4) Zařazování prací do kategorií s uvedením rozhodných limitů a charakteristik uvádí 

a) zákon č. 262/2006 Sb. 

b) nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

c) vyhláška č. 432/2003 Sb. 
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5) Ergonomické prvky výrobků jsou garantovány 

a) zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 

b) nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 

c) zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

6) Norma ČSN EN 547 se zaměřuje na: 

a) fyzickou výkonnost člověka 

b) návrh ovladačů a sdělovačů 

c) tělesné rozměry člověka 

7) Norma ČSN EN 1005 se zaměřuje na: 

a) fyzickou výkonnost člověka 

b) návrh ovladačů a sdělovačů 

c) tělesné rozměry člověka 

8) Norma ČSN EN 894 se zaměřuje na: 

a) fyzickou výkonnost člověka 

b) návrh ovladačů a sdělovačů 

c) tělesné rozměry člověka 

9) Technická norma je 

a) závazné doporučení technického charakteru 

b) je nezávazné kvalifikované doporučení  

c) je závazný dokument technického charakteru 

10) Česká technická norma  

a) má chráněné označení ČSN  

b) užívá označení ČTN 

c) je k dohledání ve Sbírce státních norem 

11) Technickou normu lze do soustavy ČSN převést 

a) pouze po její harmonizaci do soustavy EN norem 

b) překladem, převzetím originálu nebo schválením k přímému použití 

c) schválením Legislativní radou vlády ČR 

12) ČSN EN 614-1 stanovuje: 

a) bezpečnost strojních zařízení 

b) ergonomické zásady pro projektování 

c) ergonomické zásady pro hodnocení fyzické zátěže 

13) Pro hodnocení fyzické zátěže z pohledu obsluhy strojních zařízení, používané síly, zaujatých 

pracovních poloh a pohybů, lze použít především 

a) ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače 

b) ČSN EN ISO 14738 Bezpečnost strojních zařízení – Antropometrické požadavky na uspořádání 

pracovního místa u strojního zařízení 

c) normy řady ČSN EN 1005 (Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka) 

14) Mezi základní normy ke stanovení rozměrových charakteristik těla a dosahových vzdáleností patří 

a) ČSN 26 9010 (šířky a výšky cest a uliček) 

b) ČSN CEN/TR 13201-1 (osvětlení pozemních komunikací) 
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c) ČSN EN 349+A1 (definování nejmenších mezer k zamezení stlačení částí lidského těla) 

15) Mezi normy definující osvětlení pracovního prostředí (celkových prostor) nepatří: 

a) ČSN EN 1837+A1 (integrované osvětlení) 

b) ČSN 73 0580 (denní osvětlení budov: budov, obytných budov, škol, průmyslových budov) 

c) ČSN EN 12464 (osvětlení vnitřních a venkovních pracovních prostor) 

16) Mezi technické normy specifikující ergonomické požadavky při možné expozici prachu 

a chemickým látkám nepatří: 

a) ČSN EN 689 (stanovení inhalační expozice) 

b) ČSN EN ISO 28802 (ergonomie fyzického prostředí) 

c) normy řady ČSN EN ISO 14123 (bezpečnost strojních zařízení) 

2. Orientace v základech ergonomie 

2a Popsat definici, náplň, cíle a rozdělení oboru ergonomie 

1) Ergonomie optimalizuje vztahy 

a) člověk – organizace - řízení 

b) člověk – technika (pracoviště) - prostředí  

c) pracovník – nářadí - zátěž 

2) Hlavním cílem ergonomie je 

a) pohoda člověka a produktivita systému 

b) bezpečnost systému 

c) absence nemocí 

3) Faktor ohrožení může mít charakter 

a) spojitý nebo nespojitý 

b) progresivní nebo sestupný 

c) fyzikální, chemický, biologický, fyzický nebo psychický  

4) Intenzita ohrožení v poli rizika 

a) stoupá, nebo klesá 

b) je konstantní, nebo kolísá 

c) může mít všechny uvedené vlastnosti  

5) Jaké je správné dělení hlavních stupňů ergonomie práce do životního cyklu výrobku? 

a) preventivní, korekční a participační ergonomie 

b) vývojová, výrobní a reaktivní 

c) preventivní, korekční a reaktivní 

6) Jaké činnosti se nejlépe slučují s pojmem preventivní ergonomie? 

a) Nápravná ergonomická opatření v existujícím procesu 

b) Ergonomické zásahy do vývoje výrobku nebo procesu 

c) Vyhodnocování fyzického stavu zaměstnanců 

7) Jaké činnosti se nejlépe slučují s pojmem korekční ergonomie? 

a) Ergonomické zásahy do vývoje výrobku nebo procesu 

b) Zkoumání a náprava ergonomických podmínek při výkonu činnosti  

c) Nápravná ergonomická opatření při výrobě produktu   
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8) Jaké činnosti se nejlépe slučují s pojmem participační ergonomie? 

a) Ergonomické zásahy do vývoje výrobku nebo procesu 

b) Průběžné vyhodnocování KPI ukazatelů výroby 

c) Zkoumání a náprava ergonomických podmínek při výkonu činnosti 

9) Pod termínem “technika” rozumíme 

a) stroj a sedák 

b) obrazovku a počítač 

c) vše co nepatří pod prostředí a člověka 

10) Hlavním smyslem a cílem ergonomie je 

a) kontrola bezpečnostních předpisů  

b) návrh či hodnocení a racionalizace systému člověk-technika-prostředí 

c) stanovení správných zásad pro práci v systému Č-T-P 

11) Systémovým přístupem řešení rozumíme a aplikujeme 

a) že ve vztahu Č-T-P vznikají nové vazby, vedoucí k synergickému efektu  

b) že musíme řešit jednotlivé členy systému 

c) že hlavním prvkem je subsystém člověk 

12) Komplexní způsob řešení znamená, že 

a) řešíme všechny členy systému 

b) řešíme všechny typy a druhy rizika 

c) řešíme podrobně jednotlivé prvky systému 

2b Popsat z ergonomického hlediska vztah člověk - technické vybavení pracoviště (stroje, 
nástroje, zařízení, roboti, pracovní pomůcky apod.)  

1) Do termínu „technika“ zahrnujeme 

a) všechno, co člověk k činnosti používá, nebo odkud získává informace 

b) stroje, nářadí, přístroje 

c) dopravní prostředky, dopravníky, palety 

2) Rozměrové řešení techniky musí respektovat 

a) rozměry průměrného člověka 

b) pohlaví a věk člověka, pracovní prostor, pohybový prostor, zorné podmínky a speciální 

podmínky práce 

c) minimální a maximální rozměry muže, dosahový prostor 

3) Základní zorné podmínky jsou 

a) velikost kritického detailu, barevné řešení 

b) intenzita a stínivost osvětlení 

c) zorná vzdálenost, úhel osy pohledu, velikost zorného pole 

4) Technická estetika má za úkol navrhnout techniku aby 

a) byla dobře prodejná 

b) byla estetická, produktivní  

c) byla krásná 

5) Kolaborativní robot: Je průmyslový robot, který je jeho výrobcem označen jako kolaborativní, bez 

dalších zásahů do bezpečnosti procesu práce schopný bezpečně spolupracovat s člověkem? 
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a) Ano, je 

b) Ne, není 

c) Podmínečně je 

6) Kolaborativní robot: Jaká 3 hlavní opatření je nutné kontrolovat na pracovišti, kde dochází k 

interakci robota (kolaborativního robota) se zaměstnancem? 

a) Doložení kolaborativnosti robota s člověkem od výrobce, rychlost pohybů robota, poloha robota 

a jeho části vůči zaměstnanci při práci 

b) Poloha robota a jeho části vůči zaměstnanci při práci, rychlost pohybů robota, charakteristika 

předmětu manipulace 

c) Doložení kolaborativnosti robota s člověkem od výrobce, umístění robota v rámci výrobní 

haly/linky, charakteristika předmětu manipulace 

7) Kolaborativní robot: Jaké jsou 3 hlavní podmínky z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce, které 

je nutné dodržet při návrhu/kontrole pracoviště, kde dochází ke spolupráci robota s člověkem? 

a) Vyloučení rizika úrazu zaměstnance robotem, jeho částí, či předmětem montáže; kontrola 

programu robota z hlediska bezpečnosti práce; přítomnost bezpečnostních prvků na pracovišti, 

které omezí pohyb člověka v blízkosti robota 

b) Vyloučení rizika úrazu zaměstnance robotem, jeho částí, či předmětem montáže; dodržení 

ergonomických a hygienických limitů lidské práce; vyloučení průniku obálek pohybů hlavy 

zaměstnance a robota, jeho částí, či předmětu montáže 

c) Vyloučení průniku obálek pohybů hlavy zaměstnance a robota, jeho částí, či předmětu montáže; 

dodržení ergonomických a hygienických limitů lidské práce; kontrola programu robota z hlediska 

bezpečnosti práce 

8) Z pohledu vztahu zaměstnanec – pracovní pomůcka, je pro ergonoma nejdůležitější pro posouzení 

vhodnosti použití pracovní pomůcky 

a) tvrzení zaměstnance, že mu pomůcka při práci vyhovuje a je na ní zvyklý 

b) vhodná konstrukce pomůcky a její správné použití 

c) pokud je pomůcka označena výrobcem jako ergonomická 

2c Popsat z ergonomického hlediska vztah člověk - pracovní prostředí (osvětlení, mikroklima, 
hlučnost, vybavení pracoviště, spolupracovníci apod.)  

1) Do ergonomických faktorů „prostředí“ zahrnujeme 

a) všechny parametry a činitele, které mohou mít vliv na pohodu a produktivitu člověka 

b) osvětlení, hluk a vibrace 

c) bezpečnostní faktory 

2) Jedním z nejvýznamnějších ergonomických faktorů prostředí je 

a) osvětlení 

b) barevné řešení 

c) systém řízení 

3) Do faktoru mikroklima nezahrnujeme: 

a) tlak vzduchu 

b) negativní ionty 

c) množství a hustotu isobar 
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4) Jednotkou intenzity hlučnosti je: 

a) torr 

b) dB 

c) Hz 

5) Jaké jsou vhodné přístupy k analýze vlivu fyzikálních faktorů pracovního prostředí na člověka? 

a) Pohovor se zaměstnancem + měření (hluk, osvětlení, teplota,…). 

b) Měření (hluk, osvětlení, teplota,…) + monitorování zdravotního stavu zaměstnance. 

c) Kombinace přístupů popsaných v bodu a) a b). 

6) Jaké 3 základní faktory osvětlení pracoviště z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce je třeba brát 

v úvahu při návrhu/kontrole osvětlení pracoviště (srovnávací rovina je v tomto případě totožná s 

pracovní rovinou)? 

a) Intenzita světelného toku, rovnoměrnost světelného toku, oslnivost světelného toku 

b) Intenzita světelného toku, oslnivost světleného toku, ekonomičnost osvětlení 

c) Směr osvětlení, stínivost, ekonomičnost osvětlení 

7) Jaké pomůcky by měly být z pohledu ergonomie optimalizovány prioritně? 

a) nejtěžší pomůcky (nepřesahující hygienické limity) 

b) nejfrekventovanější pomůcky 

c) největší pomůcky 

8. Intenzitu osvětlení měříme v: 

a) lumenech 

b) luxech 

c) Wattech  

9. Barva se vyznačuje třemi znaky 

a) tón + sytost + světlost 

b) citovost + psychologie + tradice 

c) odstín + kontrast + jasnost 

2d Popsat základní ergonomické požadavky na fyzické, fyziologické, psychické vlastnosti a 
schopnosti člověka  

1) Při navrhování výškových parametrů stroje jsou většinou limitním rozměrem 

a) minimální rozměry člověka 

b) průměrné rozměry člověka 

c) maximální rozměry člověka 

2) Účinnost lidské práce je zhruba v rozmezí % 

a) 5 – 30 % 

b 25 – 50 % 

c) 40 – 60 % 

3) Mezi smyslové vlastnosti člověka nepatří: 

a) sluch 

b) paměť 

c) vnímání polohy 
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4) Mírou spolehlivosti člověka je 

a) procento zmetků 

b) stupeň plnění norem 

c) pravděpodobnost bezporuchové činnosti 

5) Jak lze efektivně a co nejdříve zjistit zhoršující se psychický stav zaměstnance, který je způsoben 

pracovním prostředím? 

a) Díky pohovoru se zaměstnancem. 

b) Pravidelným měřením efektivity a produktivity práce, kterou zaměstnanec vykonává. 

c) Kombinací přístupů popsaných v bodu a) a b). 

6) Maximální svalová síla je na 1 cm2 průřezu svalu 

a) 5 – 50 N 

b) 30 – 80 N 

c) 70 – 120 N 

7) Počet základních smyslů člověka je 

a) pět 

b) šest 

c) více jak deset 

8) Pro ergonomické provedení pracovního úkonu je nutnost 

a) správné koordinace pohybů  

b) zhodnocení rozměrů člověka    

c) posouzení podmínek pracovního prostředí 

2e Popsat ergonomické projektování, normování lidské práce, režim práce a odpočinku, 
směnovou práci  

1) Metoda projektování „Somatografie“ je založena na 

a) výpočtu somatických dat 

b) zakreslení průměrně vysoké postavy 

c) zakreslení minimální a maximální postavy 

2) Metoda projektování „JACK“ je založena na využití 

a) šablon firmy „JACK“ 

b) využití výpočetní techniky 

c) výpočtu antropologických parametrů 

3) Snímek pracovního dne slouží především pro 

a) určení velikosti výdělku 

b) zjištění doby časových ztrát 

c) kontrolu vykonané práce 

4) Režim práce a odpočinku musí respektovat 

a) individuální potřeby pracovníka 

b) kapacitní výpočty výroby 

c) křivky výkonnosti práce a požadavky legislativy 

5)  Mezi základní časové studie patří 

a) snímek dne a snímek operace 
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b) metody předem stanovených časů a multimomentová studie 

c) sumární měření a snímek jednotlivce 

6) Metody předem stanovených časů fungují na principu analýzy 

a) pracovních pohybů 

b) pracovních poloh 

c) fyzické zátěže 

7) Jaké jsou 3 základní oblasti (systémy) z hlediska ergonomického projektování, které od sebe při 

návrhu/optimalizaci pracoviště nelze oddělit? 

a) Člověk – technika – prostředí 

b) Člověk – předmět práce – bezpečnost práce 

c) Člověk – hygienické limity – pracovní pomůcky 

8) Kdy je nejvhodnější začít uvažovat o ergonomičnosti pracoviště? 

a) Při návrhu pracoviště 

b) Při realizaci pracoviště 

c) Při evidenci zhoršeného zdravotního stavu zaměstnanců na pracovišti 

9) Jaká jé správná kombinace vlastností zaměstnance, který bude pozorován pro účely správného 

určení/zpřesnění pracovní normy již existujícího pracovního procesu? (Příklad: ruční montáž s 

dobou trvání jednoho taktu méně než 2 minuty): 

a) Vysoce produktivní; zaškolený; dlouhodobý pracovní poměr 

b) Středně produktivní; zaškolený; doba v pracovním poměru nerozhoduje 

c) Podprůměrně produktivní; zaškolený; dlouhodobý pracovní poměr 

10) Co zahrnujeme do časového snímku průměrné směny? 

a) Mimořádné odstávky výroby 

b) Pravidelné odhlašování práce 

c) Úklid pracoviště zaměstnancem 

2f Popsat ergonomické zásady výrobních a nevýrobních pracovišť  

1) Při ergonomickém řešení výrobních systémů jde především 

a) o produktivitu práce 

b) minimální náklady 

c) pracovní pohodu a produktivitu práce 

2) Nevýrobní systémy se ergonomicky neoptimalizují z nedostatku 

a) odborných znalostí návrhářů a projektantů 

b) finančních prostředků 

c) času 

3) Výrobní i nevýrobní systémy se musí z ergonomického hlediska řešit především 

a) komplexně, systémově a ekonomicky 

b) ekonomicky 

c) produktivně 

4) Optimální výrobní pracoviště by mělo z hlediska antropometrie odpovídat 

a) všem současným pracovníkům na daném pracovišti 

b) aktuálnímu celostátnímu průměru 
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c) potenciálnímu zaměstnanci tak, aby mohl svoji práci vykonávat v pracovní pohodě 

5) V rámci výrobního pracoviště není vhodné při časté manipulaci předměty ukládat do výšky větší 

než 

a) 180 cm 

b) 160 cm 

c) 150 cm 

6) Co je to pracovní rovina? 

a) Deska stolu, na kterém probíhá práce (např. montáž) 

b) Rovina, ve které probíhá většina práce (např. montáž) 

c) Rovina, ve které je umístěna většina pracovních pomůcek 

7) Jaký je nejvhodnější typ výrobního pracoviště s ohledem na produktivitu i ergonomii práce? 

a) Pracoviště určené pro práci vsedě 

b) Pracoviště určené po práci ve stoje/v polosedu 

c) Je dáno konkrétním procesem práce na daném pracovišti 

8) Hlavní rozdíl mezi výrobními a nevýrobními systémy spočívá v: 

a) komplexnosti 

b) systémovosti 

c) složitosti řešení subsystému technika 

3. Zpracování kategorizace prací  

3a Popsat jednotlivé ergonomické faktory kategorizace prací dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., 
vyhlášky č. 432/2003 Sb. a NV 361/2007 Sb. v platném znění  

1) Mezi základní fyziologické faktory kategorizace prací patří 

a) pracovní polohy, celková fyzická zátěž, psychická zátěž, zraková zátěž 

b) pracovní polohy, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž  

c) pracovní polohy, celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, psychická zátěž 

2) Aby nedošlo k překročení limitu pro 2. kategorii, celková doba práce v jednotlivé nepřijatelné 

pracovní poloze nesmí překročit dobu: 

a) 30 minut za průměrnou směnu 

b) 160 minut za průměrnou směnu 

c) 20 minut za průměrnou směnu 

3) Podmínky pro zařazování prací do kategorií upravuje 

a) zákon č. 258/2000 Sb. 

b) vyhláška č.432/2003 Sb. 

c) zákon č.309/2006 Sb. 

4) Limity pro ruční manipulaci s břemeny pro muže jsou 

a) hmotnost ručně přenášených břemen muži se pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 

30 do 50 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 15 do 30 kg nebo kumulativní hmotnost 

břemen přenášených za průměrnou směnu je vyšší než 7000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 10 

000 kg 
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b) hmotnost ručně přenášených břemen muži se pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 20 

do 40 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 15 do 30 kg nebo kumulativní hmotnost břemen 

přenášených za průměrnou směnu je vyšší než 7000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 10 000 kg 

c) hmotnost ručně přenášených břemen muži se pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 50 

do 70 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 20 do 50 kg nebo kumulativní hmotnost břemen 

přenášených za průměrnou směnu je vyšší než 8000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 12 000 kg 

5) Co se rozumí pod pojmem občasné zvedání a přenášení břemene? 

a) Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene 

nepřesahující souhrnně 60 minut v průměrné osmihodinové směně.  

b) Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene 

nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.  

c) Zvedání a přenášení břemen není definováno v pracovním postupu. 

6) Co se rozumí pod pojmem časté zvedání a přenášení břemene? 

a) Zvedání a přenášení břemen je dáno v pracovním postupu. 

b) Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující 

souhrnně více jak polovinu směny. 

c) Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující 

souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně 

7) Který právní předpis ukládá povinnost zařazení bezpečnostních přestávek, pokud dojde 

k překročení limitů u fyziologických faktorů práce? 

a) Zákon č. 258/2000 Sb. 

b) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

c) Zákon č. 309/2006 Sb. 

8) Limity pro ruční manipulaci s břemeny pro ženy jsou 

a) hmotnost ručně přenášených břemen ženami se pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 

10 do 25 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 2 do 10 kg nebo je kumulativní hmotnost břemen 

přenášených za průměrnou směnu vyšší než 2500 kg, ale nepřekračuje hodnotu 4500 kg. 

b) hmotnost ručně přenášených břemen ženami se pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 

15 do 20 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 5 do 15 kg nebo je kumulativní hmotnost břemen 

přenášených za průměrnou směnu vyšší než 5500 kg, ale nepřekračuje hodnotu 8500 kg. 

c) hmotnost ručně přenášených břemen ženami se pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí 

od 15 do 20 kg a při časté manipulaci v rozmezí od 5 do 15 kg nebo je kumulativní hmotnost 

břemen přenášených za průměrnou směnu vyšší než 4500 kg, ale nepřekračuje hodnotu 6500 

kg. 

9) Pro kategorizaci práce je potřeba zhodnotit 

a) 12 parametrů pracoviště 

b) 13 parametrů pracoviště 

c) 10 parametrů pracoviště 

10) Mezi parametry které hodnotíme při kategorizaci práce, nepatří 

a) fyzická práce, vibrace, prach 

b) chemické látky, pracovní poloha, zraková zátěž 

d) rotace práce, režim práce a přestávek, směnový režim 
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11) Kolik existuje kategorií rizika 

a) 2 kategorie 

b) 3 kategorie 

c) 4 kategorie   

4. Orientace v dopadech nesprávného ergonomického řešení na pohodu a zdraví člověka 

4a Orientovat se v základech anatomie, fyziologie lidského těla a psychologie práce  

1) Pomocí percentilů se počítá 

a) hmotnost těla 

b) minimální a maximální výška těla 

c) povrch těla 

2) Při rozměrovém projektování pracoviště je třeba s odlišnou výškou pracovníků počítat 

a) vždy 

b) někdy 

c) nikdy 

3) Síla příčně pruhovaného svalu je závislá na jeho 

a) délce 

b) uchycení 

c) průřezu 

4) Pozornost nemůže být 

a) záměrná, volní, úmyslná 

b) samovolná, bezděčná 

c) logická, rozumová 

5) Při rozměrovém řešení techniky nesmíme zapomínat na 

a) intenzitu osvětlení 

b) pracovní vybavení (oblečení) 

c) směnnost 

6) Výška těžiště těla ve stoji je přibližně 

a) 69 % 

b) 58 % 

c) 51 % 

7) Vydaná energie se skládá z 

a) energie bazálního metabolismu + energie na práci + energie nepracovní 

b) energie na pohyb + energie na klid  

c) energie na chůzi + energie na pohyb + energie bazálního metabolismu 

8) Mezi základní způsoby zvyšování spolehlivosti člověka nepatří: 

a) zkvalitnění člověka (školení, zácvik,…) 

b) zvýšení ergonomičnosti systému 

c) systém pokut a trestů  

4b Popsat základy ergonomických řešení a terapeutických přístupů v prevenci vzniku MDS 
(muskuloskeletární onemocnění) v důsledku nadměrné svalové zátěže člověka  

1) V rámci prevence MSDs je primárně potřeba eliminovat 
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a) nadměrné síly a četnost pohybů při práci 

b) manipulaci s břemeny   

c) nadměrné síly, rizikové polohy, četnost úkonů a časovou expozici 

2) Vhodná ergonomická opatření bychom měli přijímat v této posloupnosti 

a) technická, technologická, organizační, vzdělávací 

b) technologická, ochranné pomůcky, organizační 

c) kompenzační, technická, organizační 

3) V rámci prevence vzniku syndromu karpálního tunelu je nutné 

a) snížit počet pohybů za minutu 

b) snížit počet pohybů za cyklus, eliminovat rizikové polohy horních končetin 

c) zajistit častější preventivní prohlídky  

4) Úpravy ERGO designu pracoviště pro prevenci MSDs by měly primárně zahrnovat 

a) zlepšování pracovních podmínek a mikroklimatu 

b) pojízdné regály s materiálem a výškově stavitelné stoly 

c) nastavení optimálních dosahových vzdáleností, výškově stavitelnou pracovní rovinu 

5) V rámci prevence onemocnění bederní páteře je klíčové 

a) používat technické prostředky pro manipulaci a dodržovat zásady správné manipulace s 

břemeny 

b) využívat spolupracující roboty a optimální výrobní proces 

c) eliminovat nepřijatelné pracovní polohy a posilovat svaly 

6) Správný terapeutický přístup při prevenci MSDs zahrnuje 

a) dostatek kompenzačních cvičení a rehabilitaci 

b) diagnostiku, cílenou fyzioterapii, nácvik pohybových stereotypů a pravidelné kontroly 

c) pravidelné cvičení, kompenzační programy a dohled na pracovišti 

7) Nadměrnou svalovou zátěž můžeme mimo jiné snížit 

a) stanovením vhodných pracovních postupů a nácvikem správných pohybových stereotypů 

b) větším počtem školení a zdravotních prohlídek 

c) zkrácením doby montážního cyklu a zrychlením pohybů 

8) Cílená intervence fyzioterapeuta přímo na pracovišti zahrnuje: 

a) eliminaci rizik, nácvik správného provedení pracovních úkonů a cílenou terapii 

b) proškolení na dodržování technologických postupů 

c) prohlídku pracoviště, eliminaci rizik, akční plán kapacit a zdrojů 

4c Popsat základy ergonomických řešení a terapeutických přístupů v prevenci nadměrné zátěže  

1)  Jako prevenci vzniku syndromu tenzní šíje z práce na PC je doporučováno 

a) monitor umístěn ve vzdálenosti 75 cm od očí 

b) správně nastavené područky a jejich využívání 

c) sed na Gymballu (velký míč) 

2) Správné postavení v kyčli pro práci na PC je 

a) 90° flexe, 0° abdukce, 0° zevní rotace 

b) 75° flexe, 40° abdukce, 15° zevní rotace 

c) 110° flexe, 15° abdukce, 10° zevní rotace 
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3) Napřímeného sedu při práci u PC se dosahuje pomocí těchto pokynů 

a) odtlačte se od sedacích kostí za temenem hlavy ke stropu 

b) ramena směřujte dopředu a podsaďte pánev  

c) rukama zatlačte do stolu a zatněte břišní svaly 

4) K odstranění bolestivých reflexních změn ve svalu využíváme principu  

a) reflexní iniciace 

b) postizometrické relaxace  

c) antagonistické proaktivace 

5) Základní pravidla Školy zad jsou 

a) Zamezit nadměrnému pohybu v zádech při rotaci, předklonech, úklonech 

b) Zajistit dostatek pohybu v zádech při rotací, předklonech, úklonech 

c) Obnovit pohyblivost v zápěstí a kyčli 

6) Mezi základní preventivní kroky eliminující vznik syndromu karpálního tunelu patří 

a) eliminovat stres při práci 

b) mít v potravě dostatek vitamínu E a C 

c) vyhýbat se nadměrnému počtu pohybů v oblasti ruky a předloktí a eliminovat decentrované 

postavení v zápěstí 

7) Mezi základní konzervativní postupy léčby syndromu karpálního tunelu patří 

a) Skotské střiky  

b) dlahování ruky a měkké techniky v oblasti zápěstí 

c) elektroléčba středového nervu a mobilizace ramenního kloubu 

8) Prevence zmrzlého ramene je 

a) eliminace pohybu paže nad úrovní hlavy 

b) eliminace upažení více než 30° 

c) eliminace pohybu paže do vnitřní rotace  

4d Popsat problematiku rehabilitační ergonomie  

1)  Hlavní negativní faktor práce na PC, které podporují vznik bolestivých stavů pohybové soustavy 

je: 

a) statická poloha těla a repetitivní pohybu ruky a předloktí 

b) dlouhodobá visuální zátěž a velký jas monitoru 

c) nedostatek čerstvého vzduchu v místnosti a zvýšená vlhkost 

2) Expirační postavení hrudníku způsobuje 

a) přetížení mm. scaleni a sníženou funkci bránice 

b) oslabení trapézového svalu a dysfunkci mezilopatkových svalů  

c) přetížení m. biceps brachii a a dysfunkci prsních svalů 

3) Bolesti hlavy z dlouhodobé práce u PC způsobují nejčastěji 

a) trapézový sval 

b) krátké suboccipitální svaly 

c) mm. Scaleni na přední a boční straně krku 

4) Dechová vlna popisuje 

a) správnou frekvenci dechu 
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b) správnou lokalizaci dechových pohybů  

c) správnou hloubku dechu 

5) Terapie vzpřímeného držení těla dle Bruggera pracuje s modelem 

a) tří ozubených kol, popisující pohyby pánve, hrudního koše a šíje 

b) dvou kosočtverců, popisující nastavení stehenní kosti a ramen 

c) jednoho kruhu, popisující pohyby v oblasti hlubokých stabilizačních svalů 

6) V případě akutního spazmu (houser/ústřel) v oblasti beder je doporučeno 

a) Posílení břicha a protažení zad 

b) Aplikace tepla na místo bolesti 

c) Tlumit bolest a být co nejvíce v klidu 

7) Ergonomickou židli lze obecně definovat jako 

a) židle, která umožňuje synchronní pohyb sedáku 

b) židle, která zajistí dynamický pohyb zádové opěry 

c) židle, která poskytuje správnou oporu v oblasti beder, lopatek, loktů 

8) Mezi nejznámější teorie bolesti patří:  

a) vrátková teorie bolesti, teorie bolesti kódů 

b) prahová teorie bolesti, teorie bolesti dle Kevina 

c) percepční teorie bolesti, teorie bolesti dle Luce 

4e Orientovat se v programech výchovy ke zdraví - cviky, prevence bolestí zad, intervenční 
programy  

1) Metodika cvičení SM systém je primárně zaměřena na 

a) léčbu výhřezu meziobratlové ploténky v oblasti beder 

b) léčbu zmrzlého ramene 

c) léčbu karpálního tunelu 

2) Metodika Mojžíšové může být definována jako metoda, která 

a) aktivuje hluboký stabilizační systém 

b) zajišťuje vhodnou pohyblivost osového aparátu 

c) využívá speciální nastavení aker k dosažení vhodné aktivace středu těla 

3) Pro úspěšné zavedení programu "kompenzace fyzické zátěže" ve firmě je nutné zajistit 

a) kvalitní fyzioterapeuty, podporu vedení společnosti, dostatek zdrojů 

b) dostatek pomůcek a zájemců o program 

c) kvalitní fyzioterapeuty a dobrou prezentaci cílů programu 

4) Určete správně tvrzení v rámci dechových synergií 

a) s výdechem se automaticky aktivují prsní svaly, aktivují se bicepsy 

b) s nádechem se automaticky aktivují svaly rotátorové manžety a hýžďové svaly 

c) s výdechem se automaticky aktivují břišní svaly, uvolňují se prsní svaly a skalenové svaly  

5) Škola zad je primárně zaměřena na: 

a) prevenci nevhodných pohybů při manipulaci s břemeny 

b) snížení počtu pohybů v oblasti ruky ke snížení rizika vzniku syndromu karpálního tunelu 

c) protažení ztuhlých svalů v oblasti zad  
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6) Metodiku Sensomotorické stimulace poprvé formuloval 

a) prof. Janda 

b) prof. Kolář 

c) prof. Véle 

7) V rámci vývoje zdravé nožní klenby u dětí je odbornou veřejností zastáván názor:  

a) nošení pevných bot, které zpevní kotník  

b) nošení anatomicky tvarovaných vložek 

c) chůze na boso, případně chůze s minimální podporou/stabilizací 

8) V rámci motorického učení nových pohybových stereotypů je obecně doporučovaná doba 

působení: 

a) 3 měsíců 

b) 6 měsíců 

c) 9 měsíců 

4f Popsat vliv stresu na pohodu a zdraví člověka  

1) Nadměrný pracovní stres definujeme jako: 

a) psychický a fyzický stres při práci 

b) krátkodobé pracovní vypětí s negativními dopady na organismus   

c) dlouhodobé a nadměrné působení stresových faktorů během pracovního procesu 

2) Pracovní pohodu negativně ovlivňují hlavně: 

a) monotonie, vnucené tempo, noční směny, nevhodné pracovní podmínky 

b) nedostatečná finanční odměna a příjemný kolektiv 

c) kolegové, nadřízení, kontrolní orgány 

3) Dlouhodobý stres často způsobuje: 

a) lepší připravenost organismu na stresové situace 

b) poruchy spánku, zvýšenou únavu, agresivní reakce, hypertenzi a nemoci srdce a cév 

c) zhoršení interpersonálních vztahů a zvýšenou hladinu cukru v krvi 

4) Pracovní pohodu definujeme: 

a) subjektivní stav člověka ve vztahu k rušivému prostředí při maximálním výkonu 

b) dobře nastavené pracovní podmínky a prostředí 

c) subjektivní stav člověka ve vztahu k pracovnímu prostředí umožňující podat optimální výkon 

5) Stres na pracovišti můžeme snižovat pomocí 

a) vhodných motivátorů, lepších mezilidských vztahů a pracovních podmínek 

b) metody cukru a biče a nastavením vysokých cílů 

c) jasným systémem cílů, odměn a pokut ve vazbě na pracovní výkon 

6) Hlavní cíle programu work-life-balance jsou: 

a) dosažení pracovní a životní rovnováhy s využitím vydělaných peněz 

b) najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem s využitím vlastní sebereflexe 

c) zajistit dostatečnou pracovní pohodu pomocí benefitů a vhodných motivátorů 

7) Stresová reakce organismu je 

a) fyziologická reakce organismu na situace, které se zdají být obtížně zvládnutelné 

b) negativní reakce organismu na situace spojené s nadměrnou pracovní zátěží 
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c) fyziologická reakce organismu na situace, které mohu řešit pouze s pomocí druhých 

8) Cílená intervence za účelem snižování psychické zátěže zahrnuje 

a) střídání pracovních činností, vhodný režim práce a odpočinku, optimální pracovní tempo 

b) častější bezpečnostní přestávky a vhodný systém benefitů 

c) pravidelné zdravotní prohlídky a farmakologickou léčbu 

4g Charakterizovat specifika ergonomie pro osoby se specifickými potřebami s ohledem na 
jejich zdravotní stav (osoby zdravotně postižené), mladistvé osoby, seniory, těhotné ženy a ženy do 
devíti měsíců po porodu)  

1) Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat prací přesčas 

a) mladistvé, těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než jeden rok 

b) mladistvé a těhotné ženy 

c) těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než 5 let 

2) Kojící matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 

jednoho roku jeho věku 

a) jedna půlhodinová přestávka na kojení 

b) tři čtvrthodinové přestávky na kojení 

c) dvě půlhodinové přestávky na kojení 

3) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož 

hmotnost překračuje 

a) 15kg při občasné manipulaci a 7kg při časté manipulaci 

b) 10kg při občasné manipulaci a 5kg při časté manipulaci 

c) 10kg 

4) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce, při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně 

manipulovaného břemene za průměrnou směnu překračuje 

a) 2000kg 

b) 1500kg 

c) 1000kg 

5) Práce vykonávané ve vnuceném pracovním tempu jsou zakázány 

a) mladistvým a těhotným ženám 

b) mladistvým, těhotným a kojícím ženám 

c) mladistvým 

6) Těhotným ženám jsou zakázány práce 

a) všechny rizikové 

b) spojené s občasnou manipulací s břemenem o hmotnosti 8kg 

c) na pracovištích, kde je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20% objemu 

7) Práce spojené s ruční manipulací břemen, jehož hmotnost při občasné manipulaci přesahuje 10kg 

a při časté manipulaci 5kg je zakázána 

a) mladistvým chlapcům i dívkám a těhotným ženám 

b) mladistvým dívkám a těhotným ženám 

c) těhotným ženám 
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8) Mladistvým je povolena práce, při níž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného 

břemene nepřekročí 

a) 3500kg u chlapců a 200kg u dívek 

b) 4500kg u chlapců a 3000kg u dívek 

c) 5500kg u chlapců a 4000kg u dívek 

9) Mladistvým jsou zakázány práce 

a) se zdrojem ionizujícího záření 

b) spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, překračujícím přípustný 

expoziční limit snížený o 10dB 

c) vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti 

její změny 

10) Chráněné pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením, na jehož 

zřízení poskytuje Úřad práce příspěvek, musí být obsazeno po dobu 

a) 1 roku 

b) 2 let 

c) 3 let 

11) Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit 

maximálně 

a) maximálně pětinásobek průměrné mzdy 

b) maximálně osminásobek průměrné mzdy 

c) maximálně desetinásobek průměrné mzdy 

12) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se poskytuje 

a) i na pracovní místo zřízené mimo pracoviště zaměstnavatele 

b) do maximální výše 48.000,- ročně 

c) na pracovní místo zřízené pro zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou 

13) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby 

se zdravotním postižením. Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit 

a) zaměstnáním alespoň 8% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců 

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 30% 

zaměstnanců na zřízených nebo vymezených pracovních místech, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením 

c) odvodem do státního rozpočtu 

5. Orientace v zákonných právech a povinnostech zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele 

pracovně lékařských služeb 

5a Orientovat se v zákonech a v jejich prováděcích právních předpisech, které upravují 
pracovnělékařské služby  

1) Poskytovatel pracovně lékařských služeb poradenství v oblasti ergonomie 

a) není oprávněn poskytovat 

b) poskytuje pouze na vyžádání zaměstnavatele 

c) je povinen poskytovat 

2) Povinnost poskytovatelů pracovnělékařských služeb poskytovat zaměstnavatelům poradenství v 

oblasti ergonomického uspořádání pracovišť je uvedena 
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a) v zákoně č. 258/2000 Sb. 

b) v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

c) ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. 

3) Rozsah a náplň lékařských prohlídek pro rizikové faktory určuje 

a) zákon č. 258/2000 Sb. 

b) nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

c) vyhláška č. 79/2013 Sb. 

4) Právním předpisem, který stanovuje práva a povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele PLS je 

a) zákon č. 258/2000 Sb. 

b) nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

c) zákon č. 373/2011 Sb. 

5) Který právní předpis ukládá zaměstnavateli povinnost provádět pravidelné dohledy na všech 

pracovištích poskytovatelem PLS? 

a) Zákon č. 258/2000 Sb. 

b) Vyhláška č. 79/2013 Sb. 

c) Zákon č. 373/2011 Sb. 

6) Který právní předpis stanovuje periodicitu pracovně lékařských prohlídek? 

a) Zákon č. 258/2000 Sb. 

b) Vyhláška č. 79/2013 Sb. 

c) Zákon č. 373/2011 Sb. 

7) Který právní předpis řeší obsah pracovně lékařských služeb? 

a) Zákon č. 258/2000 Sb. 

b) Vyhláška č. 79/2013 Sb. 

c) Zákon č. 373/2011 Sb. 

8) Dle zákona č. 373/2011 Sb., je poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

a) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní 

lékařství 

b) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství 

c) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, interna, chirurgie, pracovní lékařství 

5b Popsat práva a povinnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb a zaměstnavatelů v 
oblasti ochrany zdraví při práci upravená v platných právních předpisech České republiky  

1) Zaměstnavatel je povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s 

poskytovatelem PLS, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

a) do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, 

pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy 

b) do kategorie druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž 

výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy 

c) do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté 

2) Musí pracovníci v pracovním poměru DPP a DPČ na práce 1 a 2 kategorie, bez činností pro jejíž 

výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným prováděcím právním předpisem, na 

lékařskou prohlídku k poskytovateli PLS? 
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a) Nemusí, pokud není stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně 

a součet dob, není delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo pokud 

zaměstnavatel provádění těchto prohlídek nevyžaduje. 

b) Ano, musí. 

c) Musí pouze v případě, jedná-li se o práce vykonávané ve druhé kategorii. 

3) Může zaměstnavatel vyslat pracovníky na prohlídku PLS k jejich registrujícímu lékaři? 

a) Ne, nemůže v žádném případě 

b) Může, jde-li o práce zařazené do 1. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-

li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny 

prováděcím právním předpisem  

c) Může, jde-li o práce nerizikové, tedy 1. a 2. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví  

4) Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku? 

a) Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Pouze v případě jde-li o 

posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí 

případný zaměstnavatel vždy. 

b) Vstupní lékařskou prohlídku hradí vždy zaměstnavatel. 

c) Vstupní lékařskou prohlídku hradí vždy uchazeč a po skončení zkušební doby je mu náklad 

proplacen zaměstnavatelem. 

5) Pracovnělékařskými prohlídkami za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, 

jsou: 

a) vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná 

b) vstupní prohlídka, prohlídka periodická, prohlídka mimořádná, prohlídka výstupní a prohlídka 

následná 

c) vstupní prohlídka, prohlídka periodická, prohlídka mimořádná, prohlídka výstupní 

6) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví do druhé kategorie se provádí: 

a) jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku 

b) jednou za 5 let, nebo jednou za 3 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku 

c) jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku 

7) Kdy musí zaměstnavatel vyslat pracovníka na výstupní lékařskou prohlídku? 

a) pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v 

kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté 

b) pokud byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti po dobu delší než 6 měsíců 

c) vždy při ukončení pracovního poměru  

8) Lékařský posudek musí být vydán, nestanoví-li tento zákon č.373/2011 Sb., nebo jiný právní 

předpis jinak, nejdéle: 

a) do 15 pracovních dnů 

b) do 10 kalendářních dnů 

c) do 10 pracovních dnů 
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6. Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť 

6a Popsat existující ergonomické postupy, analýzy, normy vztahující se k hodnocení práce, 
pracovišť, prostředí, výrobků a k nim zpracovávané dokumenty  

1) Metoda RULA 

a) zabývá se hodnocením zátěže dolních končetin 

b) zabývá se především oblastmi krku a horních končetin 

c) zabývá se manipulací s břemeny 

2) Metoda EAWS 

a) metoda se dá použít ve všech fázích výrobního procesu 

b) metoda se dá použít jen při kancelářské práci 

c) metoda se dá použít jen při krátkých operacích 

3) Příloha č. 5 NV 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se mimo jiné týká 

a) hodnocení pracovních poloh a lokální svalové zátěže 

b) hluku a vibrací 

c) ionizujícího a neionizujícího záření 

4) Metodika OCRA se používá 

a) pro hodnocení ergonomie práce v kancelářích 

b) pro posuzování rizika fyzikálních faktorů 

c) pro hodnocení opakované ruční práce (manipulace) a rizika poškození horních končetin 

5) Norma ČSN EN 1005-4+A1 popisuje 

a) hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení   

b) ruční manipulaci s břemeny ve vztahu k strojnímu zařízení  

c) parametry pro hodnocení lokální svalové zátěže 

6) Moderní systémy Motion Capture lze výhodně použít zejména pro 

a) hodnocení a měření lokální svalové zátěže   

b) hodnocení a měření celkové fyzické zátěže  

c) komplexní ERGO analýzu pracoviště v 3D prostředí 

7) Norma ČSN EN ISO 6385 popisuje  

a) světelné podmínky na jednotlivých pracovištích 

b) ergonomické zásady navrhování pracovních systémů 

c) parametry pro hodnocení hluku 

8) Nařízení vlády 272/2011 Sb. se mimo jiné také týká  

a) hodnocení světelných podmínek na jednotlivých pracovištích 

b) hodnocení celkové fyzické zátěže při práci   

c) hodnocení hluku na pracovištích 

9) Využití ergonomických softwarů jako je např. Tecnomatix Jack, DS Delmia atd. je vhodné 

především  

a) pro hodnocení rizikových pracovních poloh a úkonů 

b) pro hodnocení lokální fyzické zátěže  

c) pro hodnocení hluku na pracovištích 
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6b Popsat systém přípravy a realizace preventivních opatření k ochraně pohody, bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, včetně zpracovávaných dokumentů  

1) Preventivní opatření 

a) má za cíl předcházet rizikům nebo je snižovat na přijatelnou mez 

b) vždy vede k úsporám   

c) může znamenat i zvýšení vlivu škodlivých faktorů 

2) Základem pro návrh preventivních opatření je 

a) mít v pořádku všechny stroje a zařízení 

b) vyhledávání a hodnocení rizik 

c) splňovat podmínky ISO 9001 

3) Na přípravě preventivních opatření pracuje 

a) výhradně technolog 

b) tým lidí např. lékař, odborné osoby, technolog, procesní inženýr apod.  

c) pouze osoba odborně způsobilá 

4) Za aplikaci a realizaci preventivních opatření a technických řešení zodpovídá 

a) výhradně technolog nebo procesní inženýr 

b) interní projektový tým pod vedením procesního inženýra či technologa  

c) pouze specialista v ergonomii 

5) Kritickým místem při zlepšování ergonomie na pracovištích je hlavně: 

a) nedostatečné hodnocení rizik a nepřesnosti měření 

b) příliš složitý výběr z mnoha technických řešení   

c) pomalá nebo nedostatečná aplikace navržených ozdravných opatření přímo ve výrobě 

6) V rámci preventivních opatření jsou v praxi často málo využívána 

a) technická řešení včetně automatizace a úplné eliminace rizik 

b) organizační a tréninková opatření   

c) administrativní opatření 

7) Jedním z primárních rizikových faktorů jsou 

a) nepřiměřeně dlouhá prodleva mezi jednotlivými úkony 

b) nízká prémiová složka při hodnocení zaměstnance   

c) nefyziologické pracovní polohy 

8) V rámci prevence může také pomoci 

a) vyhýbání se některým úkolům ze strany zaměstnance 

b) včasné varování lékaře PLS nebo zpětná vazba přímo z výroby  

c) nespokojenost zástupců odborové organizace 

6c Popsat systém monitorování stavu a provádění interních a externích auditů, ergonomického 
posouzení práce, pracovišť, výrobků, včetně zpracovávaných dokumentů  

1) Systém interních ergonomických auditů by měl zahrnovat 

a) všechny dostupné indexové metody 

b) komplexní hodnocení a posouzení klíčových ergonomických parametrů   

c) měření a hodnocení autorizovanou osobou 
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2) Součástí externího auditu by rozhodně mělo být 

a) posouzení ergonomických parametrů dle platné legislativy včetně návrhu opatření 

b) analýza fyzické a psychické zátěže 

c) posouzení testovacího provozu 

3) Při opakovaném posuzování ergonomických parametrů je vhodné hodnotit 

a) všechny pracovní pozice a všechny výrobní haly 

b) prioritně pracoviště se zvýšeným rizikem a s vysokým počtem zaměstnanců 

c) vše co požaduje odborová organizace 

4) Systém pro řízení interních a externích auditů zahrnuje 

a) hlavně plán auditů včetně vhodných termínů 

b) roční plán včetně plánu zdrojů, časových kapacit, zodpovědných osob, termínů atd. 

c) komplexní seznam otázek pro jednotlivé audity 

5) Interní hodnocení ergonomických rizik je důležité provést 

a) nejpozději před uvedením pracoviště do provozu 

b) do 3 měsíců od uvedení do provozu 

c) do 1 roku od zahájení standardní výroby 

6) V rámci systému zlepšování pracovního prostředí je vhodné 

a) připravit plán klíčových aktivit a využívat principy projektového řízení 

b) stanovit priority a sestavit tým externích a interních odborníků 

c) připravit plán klíčových aktivit dle stanovených priorit, sestavit tým a zajistit dostatek zdrojů 

7) Při posuzování ergonomické vhodnosti výrobku pro daný účel použití je nezbytné 

a) provést důkladné testování vlastností, parametrů a funkčnosti  

b) sepsat kvalitní odbornou zprávu 

c) posoudit parametry dle zadání zadavatele 

8) Systém řízení a hodnocení ergonomických rizik 

a) připravuje vedení společnosti 

b) připravuje odborný tým a schvaluje vedení společnosti 

c) připravuje specialista v ergonomii a HSE manažer 

6d Popsat systém zlepšování pracovního prostředí  

1) Následkem zlepšení pracovního prostředí dochází ke 

a) zvýšení výskytu onemocnění a úrazů 

b) snížení výkonnosti   

c) snížení vlivu škodlivých faktorů 

2) Před samotným zlepšováním pracovního prostředí je třeba 

a) posoudit současný stav pracovního prostředí 

b) znát parametry strojních a výrobních zařízení 

c) mít v pořádku a znát technologické postupy 

3) Systém zlepšování pracovního prostředí: 

a) vede k náhlým a velkým změnám prostředí 

b) vyjadřuje úsilí podniku o neustálé a soustavné zlepšování 

c) vede ke zjištění úrovně kompetencí pracovníků 
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4) Systém zlepšování pracovního prostředí by měl zahrnovat 

a) pouze zlepšování fyzikálních rizikových faktorů 

b) pracovní úrazy a jejich kompenzaci 

c) komplexní zlepšování pracovních podmínek za účelem snížení psychické i fyzické zátěže 

5) Optimální podmínky ergonomického sytému měly být nastaveny 

a) již ve fázi přípravy a návrhu nového pracoviště 

b) v rámci testovacího provozu 

c) při zahájení standardní výroby 

6) V rámci systému zlepšování pracovního prostředí je kritickým místem 

a) nedostatek času a kapacit vedoucích pracovníků 

b) nedostatečné plánování finančních, lidských a časových zdrojů 

c) nedostatek finančních prostředků 

7) Bezprostředně po jakémkoliv zlepšení nebo změně mělo následovat 

a) prověření dopadu zlepšení ergonomickým hodnocením 

b) přerozdělení odměn dle zásluh jednotlivců v týmu 

c) uzavření problému a vyhledání nových témat 

8) Pro zlepšování je efektivní užívat principu 

a) rychlého zásahu 

b) metody 5 proč 

c) Demingova cyklu, neboli cyklu PDCA 

7. Hodnocení ergonomických rizik 

7b Orientovat se v metodách hodnoticích ergonomii pracovišť  

1) Výsledek ergonomického hodnocení je mezi jednotlivými metodikami srovnatelný 

a) někdy 

b) vždy 

c) nikdy 

2) Metoda RULA slouží k hodnocení 

a) pracovních poloh 

b) manipulace s materiálem 

c) tepelné zátěže   

3) Metoda RULA hodnotí polohu 

a) zápěstí, loktů a ramen 

b) krku, bederní páteře a nohou 

c) rukou, krku, trupu a nohou  

4) Metoda NIOSH RWL slouží k hodnocení 

a) pracovních poloh 

b) rizika při manipulaci s materiálem 

c) tepelné zátěže   

5) Při provádění metody NIOSH RWL nepotřebujeme informace o: 

a) dráze přenášení břemene 

b) kvalitě úchopu 
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c) výšce pracovníka   

6) Co je výstupem hodnocení metodou OCRA? 

a) přehled rizikových faktorů 

b) tzv. OCRA index - index rizika onemocnění pohybového aparátu 

c) posouzení rizika fyzické zátěže 

7) Metodika MTM EAWS je vhodná pro hodnocení 

a) pracovních úkonů s cyklem delším než 5min. 

b) repetitivních montážních činností s cyklem 15s až 3min. 

c) rizika vibrací, poloh a fyzické zátěže 

8) V rámci měření lokální svalové zátěže primárně hodnotíme 

a) svalovou sílu, pohyby a tepovou frekvenci. 

b) počet pohybů a rizikové polohy. 

c) průměrnou svalovou sílu v procentech Fmax, výskyt vyšších svalových sil a počet pohybů  

7d Popsat systém ergonomických pokynů k práci a další potřebnou dokumentaci, včetně v ní 
uvedených opatření, jejich účinnost a kontrolu jejich dodržování v praxi  

1) Systém ergonomických pokynů zahrnuje 

a) všechny dostupné podklady a materiály 

b) konkrétní pracovní postupy a návody pro rizikové operace včetně plánu zaškolení a ověření 

dovedností  

c) teoretické postupy a ergonomická doporučení dle nejmodernějších poznatků 

2) Součástí interního ergonomického auditu by mělo být 

a) ověření dodržování stanovených ergonomických pracovních postupů 

b) popis fyzické a psychické zátěže 

c) ověření docházky a prezenčních listin na školení BOZP   

3) Ergonomické standardy a pokyny pro práci obsahují hlavně 

a) popisy strojů, použitých nástrojů a dobu směny 

b) popis doporučených pracovních postupů, včetně správného provedení a fotodokumentace 

c) popis všech rizik a nebezpečí 

4) Instruktážní videa s ergonomickými postupy 

a) jsou lepší než papírové dokumenty 

b) jsou lepší než papírové dokumenty a umožňují lepší zaškolení i ověření aplikace v praxi 

c) nemají velké výhody a jsou výrazně dražší než papírové návody 

5) Ergonomické pokyny a standardy jsou důležité zejména pro 

a) eliminaci rizik a provádění pracovních operací s vyšší efektivitou 

b) vedení společnosti při kontrole KHS 

c) zamezení vzniku nemocí z povolání 

6) Zaměstnanec po řádném zaškolení musí 

a) ergonomické pokyny dodržovat  

b) ergonomické pokyny dodržovat pouze dle vlastního uvážení 

c) ergonomické pokyny dodržovat pouze při kontrole mistrem 

7) Za implementaci ergonomických pokynů zodpovídá 
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a) specialista v ergonomii, BOZP manažer, procesní inženýr a vedoucí pracovníci výroby  

b) specialista v ergonomii a BOZP manažer 

c) specialista v ergonomii, BOZP manažer a personální ředitel 

8) Kontrola dodržování ergonomických postupů by měla probíhat 

a) minimálně 1x ročně 

b) pravidelně v rámci standardních postupů pro kontrolu výroby 

c) minimálně 1x za 6 měsíců 

7e Zhodnotit přínos zjišťování ergonomických rizik a jejich řešení na 3 rizikových pracovištích  

1) Zjišťování ergonomických rizik firmě přináší 

a) lepší znalosti a schopnosti managementu 

b) možnost zlepšování, inovací a eliminace rizikových faktorů na hodnocených pracovištích 

c) teoretické postupy a vylepšení 

2) Hlavním přínosem ergonomické analýzy je 

a) možnost snížení či úplné eliminace ergonomického rizika 

b) popis fyzické a psychické zátěže 

c) hodnocení pracovních postupů   

3) Ergonomické standardy vytvořené na základě hodnocení rizik obsahují hlavně 

a) popisy strojů, použitých nástrojů a dobu směny 

b) popis doporučených pracovních postupů, včetně správného provedení a fotodokumentace 

c) popis všech rizik a nebezpečí 

4) Přínosy zjišťování ergonomických rizik můžeme sledovat 

a) formou sledování nemocnosti 

b) hodnocením produktivity, ekonomiky provozu, zdravotních a personálních ukazatelů 

c) formou hodnocení zaměstnaneckých benefitů 

5) Výsledky zjišťování ergonomických rizik pomáhají zlepšovat kvalitu práce 

a) nikdy 

b) ve většině případů 

c) vždy 

6) Výsledky zjišťování ergonomických rizik přináší v rámci pracovnělékařských služeb 

a) možnost cílené prevence, zvýšení kvality lékařských prohlídek a snížení zdravotních obtíží 

b) pouze malé možnosti zlepšení kvality práce lékařů 

c) větší počet bodů pro lékaře pracovnělékařských služeb za více výkonů 

8. Komunikace s oblastními inspektoráty práce a s krajskými hygienickými stanicemi 

8a Popsat organizaci a činnost orgánů inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich 
práva a povinnosti při provádění kontrol v oblasti ergonomie a ochrany zdraví  

1)  Inspektoři OIP při provádění kontroly: 

a)  mohou kontrolovat plnění interních předpisů vydaných podle zákoníku práce 

b) mohou kontrolovat plnění interních předpisů vydaných podle zákoníku práce, do tohoto 

oprávnění nespadají interní předpisy vydané na základě technických norem 

c) nemohou kontrolovat interní předpisy 

2)  Inspektoři OIP mohou výkon kontroly 
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a) zahájit výkon kontroly bez informování kontrolované společnosti 

b) zahájit pouze se souhlasem vedení kontrolované společnosti 

c)  zahájit po předložení průkazu inspektora kontrolované osobě 

3)  Inspektoři OIP v místě výkonu kontroly 

a)  mohou nařídit např. provedení měření či zkoušek 

b) nemohou nařídit provedení měření či zkoušek, toto právo přísluší jen pracovníkům hygienických 

stanic 

c) mohou nařídit provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí se svolením odborového 

orgánu či zástupce pro oblast BOZP, jestliže u kontrolované osoby působí 

4)   Při nesouhlasu se závěry a zjištěními uvedenými v protokolu o kontrole pracovníky OIP 

a) se nelze odvolat 

b) se postupuje podle zákona o Státním odborném dozoru 

c)  se postupuje podle správního řádu  

5)  Oblastní inspektoráty práce v organizační struktuře spadají pod: 

a) Český báňský úřad 

b)  Státní úřad inspekce práce  

c)  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

6) V organizační struktuře Státního úřadu inspekce práce se nachází: 

a) 8 Oblastních inspektorátů práce, úřad spolupracuje s Technickou inspekcí České republiky 

b) 7 Oblastních inspektorátů práce, úřad spolupracuje s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v 

oblasti ochrany zdraví 

c) 14 Oblastních inspektorátů práce, úřad spolupracuje s Českou ergonomickou společností v 

oblasti ergonomie 

7)  Inspektor Oblastního inspektorátu práce je oprávněn: 

a) vyjadřovat se ke všem nově projektovým dokumentacím 

b) kontrolovat závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací 

c) auditovat zavedený a udržovaný ergonomický systém organizace 

8) Dodržování kolektivních smluv je také oprávněn kontrolovat: 

a) pracovník orgánu ochrany veřejného zdraví 

b) ergonom podniku 

c) inspektor Oblastního inspektorátu práce 

8b Vyjmenovat práva a povinnosti zaměstnavatele (kontrolovaná podnikající FO a právnická 
osoba) a příklady jeho správních deliktů v oblasti ergonomie a ochrany zdraví při práci  

1) Pracovníci hygienické stanice protokol o kontrole 

a) předávají povinné osobě na místě 

b) zasílají povinné osobě do tří dnů od vykonání kontroly 

c) zasílají povinné osobě v termínu do poloviny právního měsíce 

2)  Pracovníci hygienické stanice rozhodují o kategorizaci prací 

a) ve všech případech 

b)  na základě žádosti zaměstnavatele 

c) při každé kontrole u zaměstnavatele 
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3)  Není-li právním předpisem upraven hygienický limit 

a) je nutné o jeho stanovení požádat příslušnou odbornou společnost 

b)  může jej stanovit orgán státního zdravotního dozoru 

c) stanovuje si jej zaměstnavatel sám 

4)  Pracovníci hygienické stanice 

a) mohou uzavřít provozovnu po písemném upozornění na porušování povinností, které mohou 

mít za následek ohrožení zdraví zaměstnanců 

b)  mohou uzavřít provozovnu a to i jen na základě ústního vyhlášení 

c) nemohou uzavřít provozovnu 

5)  Státní zdravotní dozor 

a)  může zakázat uvádění nebo dodávání výrobku na trh pokud existuje odůvodněná informace, 

že je výrobek nebezpečný 

b) nemůže zakázat uvádění nebo dodávání výrobku na trh, i když existuje odůvodněná informace, 

že je výrobek nebezpečný 

c) může zakázat uvádění nebo dodávání výrobku na trh na základě stížností alespoň tří subjektů 

6)  Přestupky a správní delikty řeší zákon č. 251/2005 Sb., a dělí je na: 

a) přestupky a správní delikty osob 

b) přestupky podnikajících fyzických osob a správní delikty právnických osob 

c)  přestupky fyzických osob a přestupky a správní delikty podnikajících fyzických osob 

a právnických osob 

7)  Přestupkem podle zákona č. 251/2005 Sb., není: 

a)  nesplnění některé povinnosti ergonoma podniku při správě cizího majetku 

b) nepřijetí opatření proti opakování pracovního úrazu 

c) nedodržení povinnosti při zajišťování BOZP stanovené § 101-103 zákoníku práce 

8)  Přestupkem podle zákona č. 251/2005 Sb., není: 

a) nevedení evidence pracovních úrazů ve stanoveném rozsahu, ačkoli má povinnost podle 

zvláštního právního předpisu 

b)  nevedení evidence zaměstnanců s uznanou ergonomickou nemocí 

c) nevedení evidence fyzických osob, u nichž byla uznána nemoc z povolání 

8c Vysvětlit problémy spojené s ohrožením zaměstnanců při práci a vznikem nemocí z povolání 
nebo pracovních úrazů  

1)  Pracovní úraz je definován jako 

a) poškození zdraví, včetně možného poškození, nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle 

na působení zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

b)  poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, 

náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním 

c) poškození zdraví, došlo-li k němu krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při 

práci 

2)  Mezi náhrady vyplácené zaměstnanci při úraze nepatří: 

a) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

b) náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
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c)  náhrada věcné škody zúčastněné osoby  

3)  Nemocí z povolání jsou nemoci 

a)  vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných 

škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání; nemocí 

z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek 

b) vznikající nepříznivým působením rizikových ergonomických faktorů a jsou uvedeny v seznamu 

nemocí z povolání 

c) vznikající nepříznivým působením rizikových faktorů, pokud vznikly za podmínek uvedených v 

seznamu nemocí z povolání a jsou uznány posudkovým lékařem Kliniky nemocí z povolání 

4)  Pro uznání nemoci z povolání musí být naplněny tři podmínky: 

a) nemoc musí být v seznamu nemocí z povolání; musí být splněny podmínky, za kterých nemoc 

vzniká; musí být prokázáno, že pracovník onemocnění utrpěl v pracovním procesu 

b) nemoc musí být v seznamu nemocí z povolání; musí být prokázáno, že pracovník daným 

onemocněním trpí; musí se doložit, že onemocnění vzniklo v souvislosti s plněním pracovních 

povinností 

c)  nemoc musí být v seznamu nemocí z povolání; musí být prokázáno, že pracovník trpí 

onemocněním v určité tíži; musí být splněny podmínky, za kterých nemoc vzniká 

5)  Pojem makroergonomie: 

a)  je spojen s uspořádáním pracoviště a jeho charakteristikami a s charakterem prováděné práce 

b) je spojen s používanými prostředky a nářadím 

c) takový pojem neexistuje 

6)  Pojem mikroergonomie 

a) neexistuje 

b)  je spojen s charakteristikou používaných pracovních prostředků – s rozhraním člověk-technika 

c) je spojen s organizací práce pro konkrétní pracovní prostředky 

7)  Vedle Specialistů v ergonomii mohou poskytnout zaměstnavatelům poradenství v oblasti 

ergonomie: 

a) technici BOZP 

b) pracovníci oddělení nákupu / logistiky 

c)  poskytovatelé pracovnělékařských služeb 

8)  Povinnost poskytovatelů pracovnělékařských služeb poskytovat zaměstnavatelům poradenství v 

oblasti ergonomického uspořádání pracovišť je uvedena 

a) v zákoně č. 258/2000 Sb. 

b) v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

c)  ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. 

9. Řízení ergonomických rizik 

9a Popsat systém provádění preventivních šetření na pracovištích firmy, v níž uchazeč 
pracuje/pracoval, nebo které poskytuje/poskytoval své služby  

1) Mezi sledované hodnoty klimatických podmínek pracoviště mimo jiné patří: 

a) osvětlení 

b) přenášený hluk a vibrace 

c) teplota a vlhkost 
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2)  Klimatické podmínky na pracovišti neovlivňuje: 

a) větrání pracoviště 

b) používané osvětlení pracovního místa 

c) distribuce ochranných nápojů 

3) Větráky mají být nastaveny tak, aby 

a) mířily na hlavu pracovníka 

b) na záda či tělo pracovníka 

c) mířily mimo pracovníka 

4) Jsou-li zjištěny zúžené rozměry pracovišť 

a)  musí být učiněna opatření k rozvolnění zastavěné plochy 

b) musí být nadbytečný pracovník propuštěn 

c) musí být s pracovníky provedena instruktáž k vhodnému pohybu po pracovišti 

5)  Jsou-li přístupové komunikace užší 

a) musí zaměstnavatel rozšířit chodbu 

b)  musí zaměstnavatel přístupovou komunikaci více uvolnit 

c) musí zaměstnavatel užší přístupovou komunikaci vyznačit odlišnou barvou 

6)  Pracovníky používané židle nemusí: 

a) odpovídat pracovní činnosti pracovníka 

b) být nastavitelné podle antropometrických hodnot pracovníka 

c)  být pojízdné 

7)  Úložné prostory pro pracovní pomůcky a prostředky nemohou být 

a) vzdálené od místa práce 

b) umístěny v dosahu ruky pracovníka 

c)  umístěny mimo běžný dosah pracovníka  

8)  Denní světlo se nesmí odrážet 

a) od zobrazovací jednotky 

b) od zrcadel 

c) do očí pracovníka 

9)  Lokální svalovou zátěž není možné snížit 

a)  zlepšením mikroklimatu na pracovišti 

b) rotací pracovníků na pracovištích 

c) změnou charakteristiky a režimu výkonu práce 

10)  Celková fyzická zátěž je hodnocena i z hlediska 

a) dodržování minutových, směnových a ročních hodnot energetického výdeje 

b) vlivu celotělových vibrací 

c) vlivu nárazové práce s nadměrnou zátěží 

11)  Při hodnocení chemické zátěže se klade důraz mimo jiné na: 

a) bezinfekčnost a aktuálnost průkazu pracovníka v potravinářství 

b) odvětrávání pracovišť přednostně v místě vzniku emisí  

c) na proškolení všech pracovníků vysokoškolsky vzdělaným chemikem 

12)  Při hodnocení vlivu hluku na pracovníka se nesmí zapomenout 



Specialista v ergonomii (kód: 39-009-N) 

Stanovení výukového obsahu kompetencí a kritérií 

 

Stránka 34 z 36 

a) na vliv vibrací 

b)  na vliv hluku z okolního prostředí 

c) na vliv leteckého provozu 

13)  Psychická pohoda na pracovišti nemá vliv na: 

a) výkon pracovníků 

b) pohybový aparát pracovníků 

c) organizaci bezpečnostních přestávek 

9b Popsat systém tvorby dokumentace hodnoticí ergonomii ve firmě  

1) Dokumentace hodnotící ergonomii neobsahuje: 

a) rozměrové charakteristiky pracoviště 

b) rizikové faktory 

c) finanční ohodnocení změny 

2) V dokumentaci hodnotící ergonomii musí být obsaženy: 

a) finanční odpovědnost pracovníků 

b) návrhy změn zjištěného nevhodného stavu 

c) popis pracovních povinností statutárního orgánu 

3) Za tvorbu dokumentace hodnotící ergonomii ve firmě odpovídá: 

a) ergonom firmy 

b) vedoucí ekonomického oddělení 

c) výkonný ředitel firmy 

4) V dokumentaci hodnotící ergonomii musí být obsaženy: 

a) finanční odpovědnost pracovníků 

b) návrhy změn zjištěného nevhodného stavu 

c) popis pracovních povinností statutárního orgánu 

5) Dokumentace hodnotící ergonomii se vede: 

a) při příležitosti vzniku nové výroby, tj. jednorázově 

b) jen jsou-li na pracovišti zjištěny závažné nedostatky 

c) průběžně 

6) Dokumentace ergonomie se předkládá ke kontrole: 

a) nepředkládá se 

b) vedoucím pracovníkům zaměstnavatele 

c) kontrolním orgánům ochrany veřejného zdraví (KHS) 

9d Popsat systém školení vedoucích a technických pracovníků na jednotlivých stupních řízení v 
oblasti ergonomie a ochraně zdraví, ergonomii práce, pracovišť a výrobků, zhodnotit jeho klady a 
nedostatky  

1)  Komplexní školení o ergonomii obsahuje: 

a) ergonomii pracovního místa vymezeného rozhraním pracovník-strojní zařízení 

b) ergonomii pracovního prostředí (např. místnost) a místa práce (např. stůl, stroj, zařízení) 

c)  ergonomii pracovního prostředí (např. místnost), místa práce (např. stůl, stroj, zařízení), 

pracovní postupy (např. činnost, nářadí, pomůcky) a materiály (např. fyzikální a zdravotní 

charakteristiky) 



Specialista v ergonomii (kód: 39-009-N) 

Stanovení výukového obsahu kompetencí a kritérií 

 

Stránka 35 z 36 

2)  Školení ergonomie je vhodné organizovat: 

a) je-li to potřebné a vhodné 

b) maximálně 1x za 5 let 

c)  minimálně vždy při nástupu do práce, změně pracoviště a změně technologie práce  

3)  Ergonomické školení by mělo vždy být: 

a) samostatné – nespojované s jinými druhy školení 

b) výhradně názorné 

c)  součástí školení BOZP a školení pracovních postupů 

4)  Následky nevhodné ergonomie je vhodné vysvětlit prostřednictvím: 

a)  počínajících zdravotních příznaků a objasnění zdravotních dopadů 

b) technických ukazatelů, stanovených rozměrů a normových hodnot 

c) přiblížením vhodných korekčních opatření 

5)  Součástí ergonomických školení by mělo být: 

a) vystoupení člena statutárního orgánu organizace za účelem podpory změn 

b) vypracování komplexního návrhu změn na pracovišti v rámci podpory spolupráce zaměstnanců 

c)  ukázky preventivních cviků ke zmírnění následků nevhodné charakteristiky práce 

6)  V rámci ergonomického a pracovně bezpečnostního pohledu na výkon práce lze definovat: 

a) zásady obsluhy vyhrazených technických zařízení 

b)  význam bezpečnostních přestávek a mikropřestávek 

c) práci při chovu zvířat v ZOO 

7)  Ergonomické školení 

a) je vhodné organizovat odděleně pro vedoucí pracovníky a ostatní pracovníky 

b) není potřebné organizovat, stačí připomenutí právních předpisů 

c)  je vhodné organizovat pro skupiny pracovníků se stejnými charakteristikami práce 

8)  Při ergonomickém školení není vhodné 

a) využít ukázky z pracovišť s uvedením jejich možné nápravy 

b) poukazovat na vyvolavatele konkrétních zdravotních obtíží 

c)  neobjasňovat působení ergonomických faktorů 

9e Popsat systém vyhodnocování ekonomické účinnosti realizovaných opatření, která jsou 
součástí systému řízení ergonomie a ochrany zdraví ve firmě 

1)  Jedním ze základních modelů pro zjišťování ekonomické účinnosti opatření je: 

a) model efektivity a produktivity práce 

b)  model porovnání efektivity, produktivity a kvality práce "před a po" optimalizaci pracoviště 

c) teoretický model pro hodnocení efektu opatření 

2)  Pro hodnocení ekonomické účinnosti opatření v praxi používáme: 

a)  tzv. "cost benefit analýzu" 

b) analýzu hodnocení rizik 

c) analýzu optimalizace výrobních procesů 

3)  Kromě ekonomické účinnosti opatření v rámci zlepšování ergonomie práce sledujeme: 

a) snížení zdravotních obtíží při chřipkových epidemiích 

b) spokojenost zaměstnanců s motivačním systémem společnosti 
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c)  snížení zdravotních obtíží, zlepšení pracovních podmínek a spokojenosti pracovníků 

4)  Pro vyhodnocení ekonomické účinnosti potřebujeme znát: 

a) produktivitu a efektivitu výroby "před a po" zavedení opatření 

b) produktivitu výroby a spokojenost pracovníků "před a po" zavedení opatření 

c) produktivitu a kvalitu výroby, četnost zdravotních obtíží a náklady na implementaci opatření 

5) Hlavní problémy systémů pro hodnocení účinnosti a návratnosti ergonomických opatření jsou: 

a) nedostatek relevantních dat a časových kapacit na zpracování hodnocení efektivity opatření 

b) nedostatek kapacit a lidských zdrojů 

c) vysoká časová náročnost na zpracování analýz ekonomické účinnosti v reálné praxi 

6) Při hodnocení ekonomické účinnosti je nutné zohlednit: 

a) přímé a nepřímé náklady na nemocnost a fluktuaci zaměstnanců 

b) pouze nepřímé náklady a celkové investice na realizaci ergonomických opatření 

c) veškeré relevantní náklady a přínosy, které máme v dané situaci k dispozici 

7) Častým nedostatkem ergonomických projektů je: 

a) nedostatečné hodnocení spokojenosti zaměstnanců 

b) nedostatečné hodnocení přínosů a ekonomické účinnosti projektu 

c) nízká efektivita a produktivita práce manažera projektu 

8) Za sledování ekonomické účinnosti ergonomických opatření by měl v rámci projektu zodpovídat: 

a) manažer projektu a bezpečnostní technik 

b) manažer projektu a hlavní ergonom firmy 

c) řešitel, personalista a ergonom 


