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PROGRAM 
 

On-line seminář  
EU-OSHA a Českomoravská konfederace odborových svazů 

 

18. května 2021 | 9.00 – 13.30  
 

09.00 – 09.05 Úvodní slovo 

Ing. Radka SOKOLOVÁ, místopředsedkyně ČMKOS 

09.05 – 09.30 Evropská kampaň BOZP 2020 – 2022: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou 
zátěž 

Ing. Jaroslav HLAVÍN, Český Focal Point, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 
Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD 
pomocí digitálních technologií 

09.30 – 10.10 Úvod do diagnostiky a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD 

Martin RÖHRICH., BioFeedback Trainer 

10.10 – 10.50 Moderní metody diagnostiky a prevence přetížení pohybového aparátu a MSD 

Martin RÖHRICH., BioFeedback Trainer  

10.50 – 11.00 Přestávka a on-line chat 

11.00 – 11.40 Použití digitálních nástrojů v oblasti diagnostiky a prevence přetížení 
pohybového aparátu a MSD 

Martin RÖHRICH., BioFeedback Trainer 

11.40 – 12.00 Přestávka a on-line chat 

 

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

12.00 – 12.50 Covid-19 jako nemoc z povolání, uznávání a odškodňování 

JUDr. Martin MIKYSKA, advokát 

12.50 – 13.00 Přestávka a on-line chat 

13.00 – 13.40 Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v souvislostech BOZP a 
pracovnělékařských služeb 

JUDr. Martin MIKYSKA, advokát 

13.40 Závěrečná diskuse 
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Diagnostika a prevence přetížení pohybového 
aparátu a MSD pomocí digitálních technologií

„Prevence přetížení pohybového aparátu 
a muskuloskeletálních poruch“

On-line seminář
EU-OSHA a Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Anna Cidlinová, Ph.D., Ing. Martin Röhrich

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je
součástí výzkumného úkolu 04-2020-VÚBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná
manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci
s HSEF s.r.o., v letech 2020–2021.
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Vznik a důsledky poruch pohybového aparátu

Přetěžování a poruchy pohybového aparátu 
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Obvyklé faktory zájmu charakterizující pracovní místo a výkon pracovní činnosti

Ø Faktory, kterými lze charakterizovat pracovní místo, a na které je 
potřeba se při prohlídce a hodnocení pracoviště zaměřit jsou:

• pracovní rovina,
• pracovní prostor,
• pracovní sedadlo a pracovní stůl,
• zorné pole a světelné podmínky,
• pracovní poloha,
• pracovní pohyby,
• rozmístění ovládacích a pomocných prvků,
• rozmístění obrazovek a dalších sdělovačů,
• všeobecné pracovní podmínky.
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Základní předpoklady pro vnik poruch pohybového aparátu

Ø Nejčastěji identifikované rizikové faktory
poruch pohybového aparátu a vzniku
MSD jsou:

• Nevhodný pohyb těla nebo jeho jeho jednotlivých
částí

• Dlouhodobé setrvání v jedné pozici
• Nesprávná pracovní poloha nebo špatné sezení
• Nesprávný proces manipulace včetně úchopu

břemene
• Nesprávné postupy při zvedání nebo manipulaci

těžkých břemen
• Opakované pohyby při pracovní činnosti, ruce/

paže/ končetiny
• Špatné rozložení / střídání pracovních aktivit

obr. zdroj www.ergo-plus.com
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Analýza - Pracovní místa a pozice

Oblast A – časté (20 až 40x za osmihodinovou směnu) a přesné pohyby.
Oblast B – pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy – mírné předklánění či pohyb do 
stran.
Oblast C – maximální dosah – méně časté a pomalejší pohyby a nutnost otáčení trupu

Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem
• u mužů 220 až 310 mm,
• u žen pak 210 až 300 mm.

Pohyby rukou nesmějí při jakékoliv pracovní činnosti překážet žádanému výkonu. Dosah končetin musí být v rozsahu optimálních fyziologických 
vlastností pracovníka vzhledem k funkčním prostorům pracovního místa.
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Analýza - Pracovní místa a pozice
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Analýza - Pracovní místa a pozice

Ø Z hlediska charakteru vykonávané práce se doporučuje následná výška pracovní plochy:

• obecně 5 – 10 cm pod úrovní loktů,
• pro vykonávání jemných prací 5 – 10 cm nad úrovní loktů,
• pro manuální práce 10 – 15 cm pod úrovní loktů,
• pro vykonávání těžkých prací 15 – 40 cm pod úrovní loktů.
• Při práci vyžadující zvýšenou náročnost na zrak, například při manipulaci s drobnými předměty 

nebo součástkami, se výška pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 mm.
• Při práci, při níž se manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg při práci převážně 

vstoje, se manipulační rovina snižuje o 100 až 200 mm.

Ø Pro výšku pracovní roviny stanovovanou podle výšky postavy pracovníka:

• pro člověka s výškou postavy 155 cm se doporučuje výška pracovní plochy 60 cm,
• pro člověka 170 cm vysokého 65 cm a
• pro člověka 185 cm výšky pak 70 cm.
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Analýza pracovních činností a pohybů při výkonu činnosti

Ø Hodnocení manipulační zátěže
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky

Správné pohybové návyky

Nesprávné pohybové návyky
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky

Nesprávné pohybové návyky

Správné pohybové návyky
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Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce

Ø V souvislosti s výkonem pracovních činností obvykle provádíme řadu analýz 
jako například:

• Analýza nebezpečí a rizik
• Analýza pracovních míst a pozic
• Dotazníková hodnocení a šetření pracovní zátěže
• Hodnocení výkonu pracovní činnosti
• Ergonomické checklisty
• Hodnocení manipulační zátěže
• Měření lokální svalové zátěže
• Měření celkové fyzické zátěže
• Měření a hodnocení pracovních poloh
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Mezi běžné MSD patří: 

• Syndrom karpálního tunelu 
• Záněty šlach
• Napětí svalů / šlach
• Podvrtnutí vazů
• Tenze krční páteře
• Komprese hrudního koše
• Tendonitida rotátorové manžety
• Laterální Epikondylitida
• Radiální tunelový syndrom

• Záněty nervů 
(neuritida/polyneuritida ) 

• Poškození funkce ukazováčku a 
palce

• DeQuervainův syndrom/ bolesti 
palce

• Syndrom mechaniky zad
• Degenerativní onemocnění disku
• Prasklý / herniovaný disk
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Příčiny vzniku poruch pohybového aparátu

Ø Většina poruch pohybového a nervosvalového aparátu souvisejících s prací
jsou dlouhodobé kumulativní́ poruchy

• Tyto poruchy nevznikají v průběhu dnů nebo týdnů, ale v řádu týdnů, měsíců,
či delších časových úseků

• Poruchy vznikají především v souvislosti s přetížením určitých částí pohybového ústrojí,
nebo z důvodu kompenzace nesprávných pohybových návyků

Ø Obtíže pohybového aparátu spojené s výkonem pracovních činností jsou
v rámci dlouhodobé diagnostiky dobře rozpoznatelné a identifikovatelné jako:

• poruchy konkrétních tělesných struktur - svalů, kloubů, šlach, vazů, kostí
• symptomy přetíženími nebo onemocněním určitých funkčních celků pohybového aparátu
• poruchy nervových spojení a zakončení a poruchy krevního oběhu
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Projevy poruch pohybového aparátu a MSD

Krk

Ramena 

Horní část páteře 
Lokty

Bederní část páteře

Zápěstí a ruce

Kyčle a pánev

Kolena

Kotníky a chodidla

Záda Horní 
končetiny

Dolní 
končetiny

Přehled obtíží MSD souvisejících se specifickou 
částí těla – EU OSHA 2019

Typ obtíží Procento zaměstnanců kteří obtíže 
indikovali 

Bolesti krku a ramen 48%
Bolesti dolní části zad 47%
Bolest předloktí 18%
Bolest rukou 24%
Bolest v kyčlích 15%
Bolest v kolenou 20%
Bolest nohou nebo chodidel 23%
Ostatní obtíže 14%
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Z krátkodobého pohledu se obtíže spojené s pohybovým aparátem projevují 
ve formě nárazových symptomatických příznaků jako:

• bolesti kloubů a svalů, 
• snížení fyzické síly a výkonnosti,
• snížení svalové koordinace, 
• snížení koncentrace a dalších navazujících příznaků nervosvalových obtíží
• přetrvávající fyzické, fyziologické nebo psychické obtíže
• druhotně pak působí:

• ztráta koncentrace, 
• zvýšení počtu nehod, úrazů, 
• nárůstu nemocnosti nebo dokonce ve formě nemocí 

přímo NEsouvisejících s výkonem povolání nebo pracovní činnosti.
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Analýza potenciálních rizik 
a včasná diagnostika přetížení pohybového aparátu

Prevence a pohybové zdraví jako základní předpoklad 

optimálního pracovního výkonu 
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Většina poruch pohybového aparátu souvisejících s prací se vyvine postupem času…….

Ø Většinou neexistuje jen jedna příčina muskuloskeletálních poruch, neboť se často jedná 
o kombinaci různých faktorů, jako jsou např.:

• faktory související s vybavením a uspořádáním pracovišť a pracovních podmínek, 
• vlivy pracovního cyklu a pracovní směnnosti, 
• vliv pracovních podmínek, 
• fyzické faktory a předpoklady pracovníků,
• psychosociální nebo psychické vlivy, 
• nedostatek správné fyzické přípravy a rekondice, 
• způsob správné regenerace,
• výrazná změna charakteru pracovní činnosti nebo způsobu práce (změna pozice –

kuchař jde pracovat k výrobní lince nebo do skladu)

Ø Působení negativních vlivů na pracovníky je taktéž velmi úzce spjato s konkrétním typem 
práce a způsobem plnění pracovních povinností a zadaných úkolů.
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Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Ø Poruch pohybového aparátu jsou v mnoha případech spojeny s 
predispozicemi souvisejícími se špatným držením těla a pohybovými návyky

Ø Prvotní příznaky vzniku MSD zahrnují běžné příznaky jako jsou:
• celková slabost nebo zhoršená schopnost regenerace určitých částí těla
• pohybová ztuhlost a ztráta svalové pružnosti
• omezení svalové hybnosti, nebo snížený rozsah kloubní pohyblivosti
• bolest svalů, šlach nebo kloubů
• zhoršená citlivost tkání a schopnost správně vnímat pohyb, sílu a zatížení jednotlivých 

částí těla 

Ø V mnoha případech jsou z důvodu špatné prevence a neznalosti postižených osob tyto 
prvotní příznaky ignorovány a zlehčovány

Ø Právě v tomto prvotním stádiu je možné zajistit velmi účinnou nápravu, prevenci a eliminaci 
potenciálních obtíží souvisejících s činností nervosvalového aparátu.
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky

Smartfone posture – zdroj http://www.dpwellbeing.com

http://www.dpwellbeing.com/
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Diagnostika poruch pohybového aparátu 

Ø Společnými znaky poruch pohybového aparátu jsou obvykle:

• Dlouhodobě špatné postavení nebo pozice těla,
• Dlouhotrvající výkon práce v omezeném rozsahu pozic,
• Dlouhodobý vliv vysoké svalové zátěže,
• Dlouhodobé přetížení určitých svalových skupin,
• Dlouhodobě opakované hrubé pohyby bez možnosti kompenzace,
• Dlouhodobě opakované jemné motorické činnosti ruky bez možnosti kompenzace,
• Pohyby s vysokou frekvencí stejného charakteru (vysoká/ velmi vysoká monotonie),
• Permanentní svalové napětí,
• Kompenzace pohybových stereotypů, 
• Opakované namáhání postižené části,
• Chybějící nebo narušená adaptace tkání na tahový stres,
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Důsledky přetěžování pohybového aparátu

Ø V souladu s výsledky provedených studií realizovaných v rámci členských 
států EU zaměřených na sledování poruch pohybového aparátu zjištěné 
obtíže pohybového aparátu nesouvisejí pouze s běžně známými příčinami, 
jako:

• jednostranné zatěžování organismu 
• poškození z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby, 
• vlivy jednorázového namáhání, spojení s extrémní psychickou zátěží 
• špatná úroveň regenerace a odpočinku organismu především
• doba výkonu práce/ směnnost
• chybějící možnost fyzické přípravy, 
• chybějící nebo nedostatečně zajištěná oblast nápravných, protahovacích 

a relaxačních cviků nebo cílená změna pracovní činnosti zaměření právě 
na využití jiných svalových skupin,

• aktivní relaxace a rekonvalescence zaměstnanců,
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Důvody správného pohybu a postavení těla při práci

Ø Správná ergonomie a pohybová strategie mohou zlepšit držení těla 
a z dlouhodobého hlediska účinně zabránit přetížení, únavě a zranění.

• Držení těla/ postoj je postavení, ve kterém se naše tělo nachází ve stoje, vsedě nebo 
vleže,

• Správné držení těla/ správný postoj je takové nastavení pohybového aparátu, při 
kterém jsou naše vazy, šlachy, svaly a klouby v co nejmenším zatížení a napětí proti 
gravitaci 

• Naše každodenní pohyby a činnosti mohou ovlivnit držení těla, modifikovat vzájemné 
poměry a postavení vazů, šlach, svalů a kloubů

• Při krátkodobé změně držení/ postoje můžeme pociťovat snížení výkonnosti, únavu, 
bolesti

• Dlouhodobá modifikace držení/ postoje může způsobit významné fyziologické změny 
nebo poškození určitých částí těla
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Proč je správné držení těla důležité

Ø Držení těla/ základní postoj si většina z nás ani neuvědomuje. 

Ø Je to forma automatismu, který určité svalové skupiny dělají za nás

• Určité svalové skupiny, svalů kolem páteře, skupiny zádových svalů, svalů dolních 
končetin a svalů hrudníku a břicha jsou kriticky důležité při udržování správného 
držení těla – tzv. posturální svalstvo. 

• Když skupiny posturálního svalstva, spolu s ostatními svalovými skupinami fungují 
správně, brání automaticky gravitačním silám aby tlačily tělo nebo jeho části dopředu 
a dolů. 

• Posturální svaly také pomáhají taktéž udržovat rovnováhu těla při pohybu.

Ø Správné držení těla nám pomáhá stát, chodit, sedět a ležet v pozicích, které kladou 
nejmenší tlak na podpůrné svaly a vazy během pohybu a aktivity s hmotností.
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Pohyb je práce/ práce je pohyb

Ø Základní pohybové návyky x pracovní pohybové návyky
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Důsledky dlouhodobého přetěžování pohybového aparátu

Ø Dlouhodobé přetěžování pohybového aparátu a chronické projevy onemocnění svalové
a kosterní soustavy mají vliv nejen na celkovou tělesnou fyziologii ale mohou vyvolat vznik
dalších obtíží a onemocnění

studie www.boneandjointburden.org z roku 2020, % rozložení populace USA indikující onemocnění spojené s pohybovým aparátem a dalšími zdravotními obtížemi

http://www.boneandjointburden.org/
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Diagnostika poruch pohybového aparátu 

Ø Poruchy pohybového aparátu souvisejí často:
• s povahou pracovní činnosti, pracovním prostředím,
• celkovou fyzickou a psychickou zátěží ale
• také pohybovými návyky pracovníků.

Ø Jednotlivé syndromy, přestože v konečném důsledku postihují pohybový aparát se liší
podle vzniku, příznaků a průběhu a stejným způsobem bychom k nim měli přistupovat

Ø Z funkčního a diagnostického hlediska jsou obtíže pohybového aparátu označovány jako:

• MSD (Musculoskeletal disorders – poruchy pohybového aparátu)
• CTD (Cumulative Trauma Disorder – kumulativní traumatické poruchy),
• RSI (Repetitive Strain Injury či Repetitive Stress Injury – poruchy související

s opakovaným namáháním postižené části),
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Diagnostika poruch pohybového aparátu - CTD 

• CTD (Cumulative Trauma Disorder – kumulativní traumatické poruchy),
• Kumulativní traumatická porucha (CTD) je termín pro různá poranění pohybového

aparátu a nervového systému, která jsou způsobena opakujícími se úkoly, silnou
námahou, vibracemi, mechanickou kompresí nebo dlouhodobým špatným držením
těla.

• Možné vlivy vzniku CTD:
• prostředí na pracovišti,
• jednotvárnost pracovních činností a pohybových aktivit mimo pracovní činnost
• snížení úrovně pohybových aktivit při kterých je zapojen ohyb celého těla (chůze)
• jednostranná opakovatelnost úkolů a malá variabilita pracovní činnosti,
• zkrácení času na odpočinek, zvýšený psychický tlak a rostoucí očekávání

vysokého výkonu
• Prevence a včasná diagnóza mohou být nejlepší prostředky ke snížení výskytu a

závažnosti CTD.
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Diagnostika poruch pohybového aparátu - RSI 

• RSI (Repetitive Strain Injury či Repetitive Stress Injury – poruchy související
s opakovaným namáháním postižené části),

• Jedná se o obtíže spojené s opakovaným namáháním určitých tělesných částí (RSI).
• Z medicínského hlediska jsou obtíže popisovány bolesti pociťované ve svalech,

nervech a šlachách způsobené opakovaným pohybem nebo nesprávnou činností
určité části těla.

• Příznaky RSI se mohou pohybovat od mírných až po závažné obtíží zdravotního
charakteru. Celkové obtíže se obvykle se vyvíjejí postupně. Často zahrnují:

• Bolest, bolest nebo citlivost
• Ztuhlost svalů, šlach, podpovrchových vrstev kůže
• Pulzující tlak nebo bolest
• Brnění zhoršená nebo necitlivost
• Celková slabost a snížení svalové síly
• Zvýšená citlivost na chlad a teplo
• Křeče atd
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Diagnostika poruch pohybového aparátu - RSI 

• RSI může mít řadu různých přímých nebo nepřímých příčin vzniku
• Podle provedených průzkumů a šetření mezi činnosti, které zvyšují riziko vzniku RSI

patří:
• opakované jednostranné zatěžování stejných svalových skupin
• udržování stejné polohy těla nebo končetin po delší dobu
• vykonávání činností vyvolávající zatížení svalů a kloubních spojení v úrovních, které jsou mimo

obvyklý rozsah, na který jsou pracovníci při výkonu činnosti zvyklí (pracovník výrobní linky jde
bez řádné přípravy na novou pozici ve skladu, kde rovná materiál nad úrovní hlavy)

• udržování špatného držení těla
• dlouhodobě celkově špatné postavení jednotlivých částí těla (plochá noha, svalové disbalance)
• zvedání těžkých předmětů
• snížená fyzické kondice, nedostatečná rekondice, nedostatečná úroveň přirozeného

celotělového pohybu
• předchozí zranění nebo stavy nedoléčených zranění především rotátorové manžety, zranění

zápěstí, zad nebo ramen, krční hrudní nebo bederní páteře, zranění kotníků, kolen nebo kyčlí.
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Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu 
a MSD pomocí digitálních technologií

Pohybové zdraví jako základní předpoklad 

optimálního pracovního výkonu 
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Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce

Ø Některé z možností detailní analýzy 
pracovní zátěže:

• Posturální analýza
• Analýza celkové tělesné zátěž 

a svalové práce
• Analýza lokální svalové zátěže
• Analýza manipulačních zátěže
• RULA analýza (Rapid Uper Limb 

Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body 

Assessment)
• OWAS analýza
• Analýza dle ISO 11 226 atd..

Obr. zdroj: ergo-plus.com
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Analýza přetížení pohybového aparátu – ergonomická diagnostika

Obr. zdroj: ergo-plus.com



33info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Jak využít moc digitálních technologií

Ø Digitální technologie je možné využít 
především k analýze potenciálních nebezpečí, 
prevenci a včasné diagnostice změn,

Ø Dnešní technologie umožňují provádět řadu 
neinvazivních měření z povrchu těla,

Ø Sledováním a porovnáním různých 
biologických veličin je možné predikovat 
nebezpečí přetížení nebo poškození těla a 
jeho částí,

Ø Pokrývají nejen část analýzy a diagnostiky, ale 
mohou nabídnout i nástroje k nápravě,

• Cvičení, biologická zpětná vazba, uvolnění a 
stimulace svalů, atd..

Smartfone posture – zdroj http://www.dpwellbeing.com

http://www.dpwellbeing.com/
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Jak využít moc digitálních technologií

Ø Uplatnění digitálních technologií 
v analýze rizik a nebezpečí:

• Analýza tělesná zátěž a svalové práce
• Analýza manipulačních zátěže
• RULA analýza (Rapid Uper Limb Assessment)
• REBA analýza (Rapid Entire Body 

Assessment)

• 2D / 3D Analýza pohybu
• Měření lokální svalové zátěže
• Měření celkové fyzické zátěže
• Měření a hodnocení pracovních poloh

Ø Rozšířené možnosti diagnostiky 
a prevence:

• Posturální analýza
• Gait analýza (analýza chůze)
• BioFeedback diagnostika

• Měření celkového svalového napětí
• Měření svalového napětí
• Sledování funkčnosti cévního systému 

a prokrvení periferií
• Sledování změn dechové činnosti
• Sledování srdeční a dechové souhry (variabilita 

srdečního rytmu a dechová koherence)

• Diagnostika přetížení a poškození 
pohybového a cévního aparátu pomocí 
termální diagnostiky
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Příklad pomůcek pro stimulaci a prevenci přetížení pohybového aparátu

Sledování postavení páteře

Analýza chůze a postavení těla

Analýza postavení chodidla
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Příklady použití digitálních technologií – analýza pohybu

Ø Principy kinematické analýzy

• Při kinematické analýze je pohyb 
posuzován bez ohledu na příčiny (síly), 
které jej způsobují. 

• Základní posloupnost fyzikálních veličin 
vychází z určení závislosti dráhy na čase, 
ze které jsou dále odvozeny závislosti pro 
rychlost a zrychlení. 

• Vlastní princip metody je založen na 
vyhodnocení záznamu pohybu 2D nebo 
pohybu v prostoru – 3D pomocí určení 
souřadnic vybraných bodů na sledovaném 
objektu (na lidském těle) a jejich 
zobrazení pomocí digitálního modelu 
sledovaného subjektu.
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Měření a analýza pracovních činností pomocí MoCap technologie 
a 3D kinematické analýzy

Ø Pro analýzu celkové pohybové zátěže je možné využít nejnovějších 
nástrojů pro sledování pohybu lidského těla MoCap (Motion Capture) 
společně s 3D Kinematickou analýzu pohybu

Ø Principy kinematické analýzy
• Na základě postavení jednotlivých tělesných segmentů a 

analýzy jejich pohybu  v prostoru je možné vytvořit detailní 
popis jednotlivých pohybových sekvencí a případných 
odchylek od obvyklého postavení nebo pohybového vzoru –
např.:
o předklon hlavy
o postavení páteře, 
o nerovnoměrné postavení roviny ramen, 
o hrudníku a pánve; 
o nerovnoměrný pohyb končetin
o rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla pravé a levé nohy 

atd…
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Základní analýza pohybu  - Posturální analýza a Gait analýza (analýza chůze)

Ø Analýza chůze je systematické studium lidského pohybu

Ø Analýza chůze se používá k hodnocení základních pohybových návyků při sportu, pracovní
činnosti nebo v medicíně tam, kde je ovlivněna schopnost jedince správně se pohybovat –
chodit.

Ø Dnes se tato analýzy běžně používá ve sportovní biomechanice, aby pomohla sportovcům
běžet efektivněji nebo identifikovala problémy spojené s držením těla nebo pohybem při
sportovním výkonu po zranění.

obr. zdroj : en.wikipedia.org/wiki/Gait_analysis
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Důvody správného pohybu a postavení těla

Ø Správná ergonomie pohybu a pohybová strategie mohou zlepšit držení 
těla a zabránit přetížení, únavě a zranění.

• Držení těla/ postoj je postavení, ve kterém se naše tělo nachází ve stoje, vsedě, vleže, 
při chůzi nebo sportovní aktivitě

• Správné držení těla/ správný postoj je takové nastavení pohybového aparátu, 
při kterém jsou naše vazy, šlachy, svaly a klouby v co nejmenším zatížení 
a napětí proti gravitaci 

• Každodenní činnosti a OPAKOVANÉ POHYBY mohou ovlivnit držení těla, 
modifikovat vzájemné poměry a postavení vazů, šlach, svalů a kloubů

• Při krátkodobé změně držení/ postoje můžeme pociťovat snížení výkonnosti, svalové síly, 
únavu, bolesti

• Dlouhodobá modifikace držení/ postoje může způsobit významné fyziologické změny nebo 
poškození určitých částí těla
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Základní analýza pohybu  - Posturální analýza a Gait analýza (analýza chůze)

Obr. Základní informace o provedené analýze chůze – Xsens Mo?onCloud
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Využití analýzy chůze a základního postoje těla při diagnostice pohybu

obr. zdroj : Core mobility solution Inc. 

obr. zdroj : americanbonehealth.org

obr. zdroj : Body Stientific International
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Sledování funkčnosti pohybového aparátu pomocí termálního
zobrazení

Správná funkčnost a adaptabilita
pohybového aparátu – správné prokrvení

Disfunkce pohybového aparátu nebo
špatné prokrvení
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Analýza dechové a srdeční souhry při zátěži - koherence

Souhra srdeční a dechové činnosti

– sledovaná osoba bez obtíží

Souhra srdeční a dechové činnosti –osoba
s indikovaným přetížením/ onemocněním hrudní

páteře

Záznam dechové činnosti Záznam dechové činnosti

Záznam srdeční činnosti Záznam srdeční činnosti
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Co se stresory a jejich projevy 
– schopnost zvládat činnost

Fyziologické projevy stresorů na lidské tělo – mozková a srdeční činnost 

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Mozková aktivita - Příprava na
činnost

Mozková aktivita - Výkon naučené činnosti Mozková aktivita - Reakce v rámci
naučené činnosti

Srdeční aktivita – stresory nemají vliv na činnost srdce
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Co se stresory a jejich projevy 
– schopnost zvládat činnost

Fyziologické projevy stresorů – mozková a srdeční činnost :

10.-11.10. 2019 Seminář ČPTM

Mozková aktivita - Příprava na
činnost

Mozková aktivita - Výkon činnosti která 
není zvládnuté

Mozková aktivita - Reakce v rámci výkonu
činnosti

Srdeční aktivita – stresory MAJÍ vliv na činnost srdce
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Diagnostika a prevence přetížení pohybového aparátu 
a MSD pomocí digitálních technologií

Příklady použití digitálních technologií
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při 
výkonu pracovních činností – RULA digitální analýza

Obr. Digitální RULA analýza– Xsens Mo?onCloud
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při 
výkonu pracovních činností – RULA digitální analýza

Rula analýza - Tlačení vozíku – Xsens Mo?onCloud
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
Nácvik činnosti – tahání osoby při vyprošťování
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Sledování výkonu pracovních činností – sledování pohybů těla s očí při řízení vozidla
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
příprava výrobku na výrobní lince

Manipulace s díly na lince



52info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
Příprava stroje na pracovní činnosti a manipulace s materiálem
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Příklady měření a analýzy zátěže pohybového aparátu 
při pracovní činnosti – tlačení vozíku
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí MoCap a 3D Kinematické analýzy pohybu –
tlačení vozíku

Tlačení vozíku
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Možnosti detailní analýza přetížení pohybového aparátu při výkonu pracovních činností –
RULA digitální analýza – tlačení vozíku
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Příklady měření a analýzy zátěže pohybového aparátu 
při pracovní činnosti – příprava materiálu
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Příklady měření a analýzy zátěže pohybového aparátu 
při pracovní činnosti – manipulace s materiálem pod úrovní pasu
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Příklady měření a analýzy zátěže pohybového aparátu 
při pracovní činnosti – manipulace s materiálem nad hlavou
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti - Montáž
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti - Montáž
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Příklady hodnocení negativních vlivů na pohybový aparát u sledované 
pracovní pozice

Pozice bez vlivu nízké riziko střední rizikovysoké riziko ohrožení
Tlakový tester 37% 35% 18% 8% 2%
Montáž 1 15% 38% 34% 12% 1%
Montáž 2 18% 42% 31% 8% 1%
Pájení 22% 18% 44% 12% 4%
Pájení s přípravkem 16% 18% 48% 12% 6%
Příprava na mytí 14% 27% 18% 29% 12%
Manipulace s materiálem 28% 12% 25% 24% 11%
Manipulace s vozíkem 38% 8% 14% 22% 18%
Balení jednotky 24% 28% 20% 22% 6%
Kabeláž 1 27% 26% 22% 15% 10%
Příprava montáže kabeláže 28% 32% 18% 10% 12%
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
standardních metod analýzy pohybové zátěže - NOK
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
standardních metod analýzy pohybové zátěže - NOK
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti – montáž



71info@hsef.cz;  www.hsef.cz

Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže pracovní činnosti pomocí 
3D Kinematické analýzy pohybu a RULA analýzy
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Měření a analýza zátěže  - pozice pájeni – hadice se soupravou 1,7 kg
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Možnosti detailní analýzy a optimalizace pracovních činností pomocí digitálních nástrojů 
a Ergonomické  analýzy

Obrázek – zdroj Vive Lab SW
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Nácvik pracovních činností pomocí systému ViveLab Ergo
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