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1 Úvod do problematiky 
 
Vývoj a implementace nových výrobků, zavádění zcela nových technologií, produktové 
inovace, požadavky na nové funkcionality výrobků a zkracování doby životního cyklu výrobků 
klade vysoké požadavky na současné zaměstnance ve všech průmyslových odvětvích. Tradiční 
pojetí pracovního prostředí, pracovišť a výkonu jednotlivých operací nebo činností se začíná 
výrazně měnit. Tempo produktových změn a změn výrobních programů a technologií se 
promítá také do nutnosti neustálého sledování a hodnocení nebezpečí, rizik a pracovních 
podmínek, které tyto změny z pohledu bezpečnosti práce a ochrany zdraví vytvářejí. 
Tradiční pojetí hodnocení nebezpečí, rizik a pracovních podmínek a ergonomie pomocí 
systému tužka-papír v blízké budoucnosti přestane především ve velkých výrobních podnicích 
stačit tempu vznikajících změn. 
V oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a ergonomie za začínají proto objevovat nové 
technologie, které mají usnadnit doposud užívané metody a postupy, zrychlit je a pomoci 
zajistit co nejlepší pracovní podmínky pro současnou pracovní sílu.  
Moderní technologie jako jsou Ergo Wearables (Nositelné senzory a pomůcky pro oblast 
ergonomie pohybu a pohybové zátěže), kamerové systémy pro sledování pohybu a analýzy 
rizikového chování, různé typy 3D skenerů a senzorů pro sledování pohybu, biologické osobní 
senzory a zařízení pro měření a sledování pracovní zátěže ve spojení s výpočetní technikou  
a prvky umělé inteligence a strojového učení postupně mění náhled na metody práce v oblasti 
bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ergonomie. 

2 Digitální ergonomie 
Současně používané digitální technologie přináší do klasického pojetí bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví a ergonomie nový pohled na celou problematiku. Obdobně, jak vznikla  
a ustálila se oblast digitální bezpečnosti v oblasti ergonomie se začíná stále častěji objevovat 
pojem Digitální Ergonomie.  Pojem Digitální Ergonomie jako takový není prozatím jednoznačně 
definován, ale jeho význam a obsah začíná postupně nabývat konkrétních rozměrů a obsahu.  
Se zaváděním výpočetní techniky, tabletů, chytrých telefonů a dalších digitálních zařízení  
a rozhraní se výraz digitální ergonomie začal používat ve smyslu funkční dostupnosti/ 
ergonomii digitálních a man-machine rozhraní. V současnosti je Digitální Ergonomie chápána 
jako zastřešující pojem pro řadu oblastí jako jsou: 

• navrhování a digitální modely, 

• metody plánování,  

• simulace a tvorba prototypů, 

• realizace a neustálého zlepšování produktů a pracovních systémů, 

• digitální rozhraní a man-machine komunikace, 

• měření a hodnocení fyziologických parametrů, 

• měření a hodnocení ergonomických parametrů, 

• kognitivní ergonomie, 

• hodnocení informačních a datových modelů, 

• a další. 
 
Pojem Digitální ergonomie se tedy nezaměřuje jen na oblast výpočetních systémů  
a programových rozhraní, ale má přesah i do ostatních oblastí techniky a lidí. 
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3 Digitální nástroje pro sledování pohybu 
 
Sledování pohybu při různých pracovních úkonech a jeho následná analýza jsou nezbytně 
nutné pro hodnocení jak zdravotních, tak i ergonomických dopadů výkonu pracovních činností 
a stanovení možných nápravných opatření k jejich eliminaci. Sledování pohybu pouhým okem 
a následná analýza případných rizik souvisejících především s výkonem pohybově nebo fyzicky 
náročné práce vyžaduje jak určitou časovou náročnost, tak i zkušenost pozorovatele  
a hodnotitele.  Z praktického hlediska je proto snaha používat řadu pomůcek, které by 
usnadnily jak záznam, tak i jeho následné zpracování. 
Různé typy aplikací umožňující ergonomické analýzy, především pak analýzy pohybové zátěže 
a přetěžování pohybového aparátu začaly nejprve využívat statické digitální fotografie  
a dalších nástrojů k analýze úhlů a postavení jednotlivých částí těla.  Přibližně před 10-ti lety 
se společně s implementací kamer s vyšším rozlišením v mobilních telefonech a tabletech 
začaly objevovat první funkční aplikace k analýze pohybů těla a možných rizik přetížení. Tyto 
první aplikace se zaměřily především na možnost sledovat zpomalený pohyb a provádět jeho 
analýzu. Byly schopny pracovat především s oblastí trupu a paží. Jejich základním nedostatkem 
byla nutnost záznamu pohybu pouze pod určitým úhlem a omezení analýzy na 2D prostor. 
V řadě případů museli hodnotitelé ve vyhodnocovacím programovém vybavení pomáhat 
s korekcí nesprávně stanovených kloubních spojení. Některé z těchto aplikací našly posléze 
větší uplatnění v oblasti fitness, sportovních a rekreačních aktivit než v oblasti ergonomie 
pohybu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Obr. Příklad vizualizace postoje – zdroj www.qinematic.com 

Obr. Příklad vizualizace pohybu a pohybových vzorů - zdroj https://kinetisense.com 
 

http://www.qinematic.com/
https://kinetisense.com/
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Přesto existuje řada aplikací, které pomocí digitálních technologií jsou schopny rychlým 
způsobem zaznamenat, analyzovat a poskytovat informace sloužící k hodnocení základních 
ergonomických parametrů a parametrů pracovního prostředí. jako jsou např: 

• pořízení záznamu pracovní a pohybové aktivity (fotografie a videa), 

• měření délek částí těla a pracovních vzdáleností, 

• měření postavení a úhlů jednotlivých kloubů, 

• měření úrovně osvětlení a hluku, 

• měření postavení a umístění držadel, úchopů a pracovních částí nářadí a nástrojů a dalších 

parametrů. 

Umělá inteligence a strojové učení přinesly do 
technologie záznamu, zpracování a 
vyhodnocení obrazových informací další 
možnosti. Již se tak nemusíme spoléhat na 
typické ergonomické postupy založené na 
pozorování a znalosti omezeného počtu 
expertů k provádění hodnocení rizik přetížení 
pohybového aparátu. Dnešní pokročilá 
bezsenzorová technologie snímání pohybu 
pomocí AI nástrojů dokáže rychle shromáždit 
potřebná data pomocí fotoaparátu/ kamery na 
jakémkoli mobilním zařízení a provést základní hodnocení pohybových rizik v reálném čase. 
Cílem použití takovýchto aplikací není provedení detailní ergonomické a pohybové analýzy, 
ale je zaměřeno na orientační popis podmínek vykonávané práce. Jednoduchost a rychlost 
takovýchto zařízení a aplikací tak mohou do budoucna pomáhat vedoucím týmům, 
manažerům, ale i samotným zaměstnancům pracovat na zlepšování pracovních podmínek a 
snižování potenciálních rizik přetížení pohybového aparátu a MSD. 

Chceme-li v rámci analýzy pohybové zátěže pracovat s více parametry a provádět přesná 
měření a detailněji analyzovat potenciální rizika, nebo pracovat na zlepšení ergonomie 
pracoviště, pracovní efektivitě a výkonnosti, můžeme použít technologii kompletního 
zachycení pohybu MoCap a 3D kinematické analýzy pohybu.  

Při kinematické analýze je pohyb sledované osoby 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. Vzhledem k 
charakteru pohybu segmentů lidského těla je často využíváno také úhlových veličin, kdy ze 
závislosti úhlu na čase je odvozena úhlová rychlost a následně úhlové zrychlení sledovaného 
subjektu. Pomocí kinematického modelu můžeme monitorovat jak pohyby celého těla, tak  
i pohyby vybraných částí nebo identifikovaných bodů na těle sledované osoby. Kinematickou 
analýzu můžeme využít především k: 

● sledování pohybu těla nebo jeho jednotlivých segmentů nebo částí 

● identifikaci chybných pohybů nebo pohybových vzorů 

● identifikaci příčin přetěžování pohybového aparátu 

● identifikaci potenciálních možností zlepšení pohybu a eliminaci rizikových faktorů 

● sledování přesnosti pohybu těla jeho jednotlivých segmentů nebo částí 

● porovnání vykonávaného pohybu s dalšími fyziologickými parametry jako například činnost 

svalů nebo srdeční a dechová činnost při manipulaci s těžkými břemeny.  

zdroj: ISNH news: www.ishn.com 
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V současnosti se nejvíce používají dva typy kinematické analýzy: 
● rovinná analýza (dvojdimenzionální, 2D) studuje pohyb těla nebo jeho částí pouze v jedné́ 

rovině; 
● prostorová analýza (trojdimenzionální, 3D) popisuje komplexní pohyb těla, jeho částí nebo 

vybraných bodů v prostoru. 

 
Možnost dalšího využití snímaných pohybových dat ke zpracování v podobě kinematické 
analýzy pohybu, ergonomické pohybové analýzy, analýzy pohybové nebo svalové zátěže  
a dalších parametrů do jisté míry závisí na kvalitě a přesnosti digitálního záznamu pohybu – 
MoCap (Motion Capture). Systémy digitálního záznamu pohybu využívají kombinace různých 
typů optických senzorů, značek, kamerových systémů, pohybových a inerciálních senzorů 
nebo jejich vzájemné kombinace. MoCap systémy můžeme z pohledu použitých snímacích 
metod rozdělit na: 
• Optické systémy - optické snímání pohybů vyžaduje použití různých typů kamer umístěných kolem 

sledovaného objektu. Pro zvýšení přesnosti a eliminaci ztráty informací o pohybu těla se dnes 

využívá především kombinace kontrolních značek a kamerového záznamu pohybu. Při snímání 

objektu a kontrolních značek umístěných na těle se využívá kombinace jak standardního, tak i 

infračerveného snímání. Přesnost systému závisí především na rozlišení a rychlosti snímání, 

umístění kamer, schopnosti vzájemné synchronizace kamer a počtu použitých kontrolních značek. 

Čím více kamer a značek, tím lépe, protože pohybující se části těla nebo jednotlivé značky mohou 

být během pohybu zastíněny nebo blokovány jinými značkami nebo objekty. Pro správnou činnost 

optických systémů je důležité: 

o rozlišení a rychlost snímání kamer, počet, umístění kamer a jejich vzájemná synchronizace, 

o vzdálenost kamer od snímaného objektu a jejich schopnost správně předávat informace 

do vyhodnocovací jednotky,  

o použití v exteriéru je limitováno, snímání pohybu objektu je omezeno prostorem  

a umístěním kamer, 

o velikost obrazových značek pro identifikaci pozice snímaného bodu na těle,  

o optické rozlišení a zkreslení objektivů kamer, 

o je nutné zajistit dodržení optimálních světelných podmínek reflexních nebo světelných 

značek a jejich stabilitu proti pohybu, 

o přesnost kalibrace snímacího zařízení a schopnost udržení synchronicity obrazu, 

o schopnost správného zachycení snímaného objektu – velikost a pozice objektu, 

o použití kvalitního prediktivního a opravného algoritmu sloužícího ke korekci chybějících 

bodů, které nebyly kamery schopny zachytit (např. z důvodu překrytí snímaných bodů 

jinou částí těla,  

o 2D, 3D transformační algoritmus pro stanovení nebo výpočet prostorových souřadnic, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. Příklad použití optického systému  - zdroj https://optitrack.com 
 

https://optitrack.com/


 
 

 
 

 

Vybrané digitální metody analýzy pohybové zátěže při výkonu pracovních činností    strana 7 

• IMU Systémy - využívající polohových a pohybových senzorů. Ke snímání polohy a pohybů těla 

můžeme využít jednoduchých pohybových senzorů nebo komplexních IMU (Inerciální Měřicí 

Jednotky) s vestavěnými senzory pro detekci pohybu a umístění těla v prostoru. IMU jednotky 

podle jejich složitosti obsahují jeden nebo několik gyroskopů, akcelerometrů, měřiče tlaku a 

magnetometry. Kombinace senzorů poskytuje především informace o poloze jednotlivých částí 

těla, rotační orientaci, zrychlení pohybu a úhlové rychlosti a orientaci v prostoru. Významnou roli 

hrají také magnetometry, které měří magnetické pole Země nebo uměle vytvořené magnetické 

pole a umožňují sledovat pozici a orientaci IMU senzorů v prostoru. Přesnost IMU systémů záleží 

především na počtu snímaných parametrů, přesnosti senzorů, odolnosti vůči magnetickému rušení 

a schopnosti vzájemné synchronizace použitých IMU jednotek. Pro správnou činnost optických 

systémů je důležité: 

o schopnost jednotek zvládat více jak 3 DOF (Degree of Freedom – stupně volnosti), 

standardně se využívají jednotky s 6 DOF, 

o použití přesných, více rozměrových gyroskopů, goniometrů a akcelerometrů, 

o použití kvalitních magnetometrů, které jsou schopny odolávat vnějšímu 

elektromagnetickému poli a rušení ze strany elektrických a průmyslových zařízení, 

o možnost pracovat s antropometrickými rozměry měřeného subjektu, 

o schopnost kalibrace a synchronizace jednotlivých senzorů, 

o kvalitní komunikační protokol mezi jednotlivými senzory/ skupinou senzorů a přijímací 

jednotkou, 

o použití v exteriéru je limitováno pouze konstrukcí snímacích jednotek, 

o schopnost eliminovat výpadky a rušení informací ze snímacích senzorů (např. formou 

interní paměti a zpětné synchronizace přenášených dat ze senzorů), 

o 2D, 3D transformační algoritmus pro stanovení nebo výpočet prostorových souřadnic, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. Příklad použití systému s IMU jednotkami – zdroj: www.xsens.com 

 

http://www.xsens.com/
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• Kombinované IMU a optické systémy – systémy používající jak optické 

senzory a kamerové systémy, tak i jednotky IMU kombinují možnosti 

obou systémů. Použití takovýchto systémů je v současnosti velmi 

omezené a využívají se spíše zřídka pro účely výzkumu a vývoje, protože 

jejich využití v exteriéru je limitováno. Kombinované systémy se využívají 

především ke snímání vybraných částí těla, jako jsou ruce, prsty nebo 

hlava a obličej. (obr. příklad použití kombinovaného systému pro snímání pohybů ruky 

a prstů: www.manus-meta.com) 

 

 

4 Digitální nástroje pro hodnocení pohybové zátěže 
 
Klasické pozorovací metody, jsou obvykle založeny na pozorování pohybu a výkonu pracovní 
činnosti odborníkem, který zaznamenává pozorované odchylky nebo potenciální nebezpečí 
vznikající při výkonu pracovní činnosti obvykle do připravených formulářů. Výsledek této 
formy hodnocení závisí však především na dovednostech a předchozí praxi odborníka, který 
pozorování provádí. Digitální nástroje pohybové ergonomické analýzy, jak již bylo uvedeno, 
využívají především informace získané prostřednictvím digitálního záznamu pohybu – Motion 
Capture – MoCap. Pomocí těchto nástrojů můžeme provádět jak řadu pohybových  
a ergonomických analýz, tak i realizovat optimalizaci a návrhy nových pracovišť, která budou 
v souladu s požadavky správné praxe a ochrany zdraví.  
Na základě postavení jednotlivých tělesných segmentů a jejich následné analýzy pohybu  
v prostoru je možné sledovat a hodnotit jednotlivé vlivy a rizika špatného nebo nevhodného 
pohybu těla nebo výkonu činnosti, při které může dojít k přetížení pohybového aparátu nebo 
jeho poškození nevhodnou polohou, zátěží, počtem opakování nebo nerovnoměrným 
rozložením zátěže. Snadno tak můžeme identifikovat pohybové ukazatele jako například: 

• předklon hlavy, 
• postavení hlavy vůči trupu, 
• postavení krční a hrudní páteře,  
• nerovnoměrné postavení roviny ramen,  
• nerovnoměrné postavení roviny hrudníku , 
• nerovnoměrné postavení roviny pánve, 
• zvýšené prohnutí bederní a hrudní páteře, 
• nerovnoměrný pohyb končetin, 
• rozdíl kontaktu jednotlivých částí chodidla pravé a levé nohy s podložkou, 
• pohybová nesouhra horních končetin a ruky při manipulaci, 
• jednostranné zatížení některé z dolních končetin při pohybu se zátěží, 
• nutnost kompenzace základního postoje (zvedání chodidel nebo jedné končetiny, 

opírání končetin o pracovní nástroje – stůl, výrobní linku,..) 
• schopnost horních a dolních končetin vykonávat souměrnou činnost, 
• schopnost horních a dolních končetin vykonávat souvztažnou činnost držení nebo 

nesení břemene při stoji nebo chůzi, 
• schopnost ramen/ hrudníku udržet správnou pozici vůči pánvi, 
• schopnost dolních končetin zajistit stabilitu a pohybovou souhru, atd. 

http://www.manus-meta.com/
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Celkovým porovnáním jednotlivých parametrů je možné sledovat společné ukazatele mající 
vliv na výkon pracovní činnosti, jako jsou: 

• schopnost horních a dolních končetin vykonávat souměrnou činnost, 
• schopnost horních a dolních končetin vykonávat souvztažnou činnost držení nebo nesení 

břemene při stoji nebo chůzi, 
• schopnost ramen/ hrudníku udržet správnou pozici vůči pánvi, 
• schopnost chodidel a dolních končetin zajistit stabilitu a pohybovou souhru 
• činnost horních končetin při manipulaci břemene, 
• činnost trupu při manipulaci břemene atd. 

 
Existuje celá řada nadstavbových biomechanických a ergonomických softwarových nástrojů, 
která mohou zpracovávat a vyhodnocovat data získaná z různých MoCap nebo video 
systémů jako např: 

• BoB - Biomechanics of Bodies 

• C-Motion 

• Dassault Systemes 

• D-LAB 

• Humantech systém 

• HM-Analyzer-X 

 

• Ramsis 

• Siemens Tecnomatix Jack PLM 
Software, Tecnomatix Process 
Simulate Human 

• The motion monitor 

• ViveLab Ergo 

• Xsens Motion Cloud 

a provádět detailní ergonomické analýzy nebo analýzy pohybové zátěže. Některé systémy 
navíc začínají podporovat sběr a hodnocení dalších biologických signálů, jako jsou EMG signály 
svalové činnosti, srdeční a dechová činnost, pohyby očí, nebo intenzitu osvětlení. 
  
Hodnotící parametry pohybové nerovnováhy a možných přetížení můžeme podle 
funkcionality hodnotícího nástroje a hodnotící metody doplnit například o: 
konkrétní antropometrické údaje sledované osoby,  váhu manipulovaného břemene, časové 
rozmezí pro výkon určitých sledovaných činností, nebo dosažené vzdálenosti, způsob 
postavení nebo podpory těla při manipulaci a další parametry, které mohou ovlivnit celkovou 
analýzu zatížení pohybového aparátu. 
 
Pomocí těchto rozšiřujících nástrojů můžeme realizovat jak například základní pohybovou 
analýzu, tak i řadu analýz zátěžové a pohybové ergonomie a ergonomických a optimalizačních 
analýz jako například: 

• RULA 

• ISO 11226:2000 

• EN 1005-4+A1 

• OWAS 

• NASA-OBI 

• SPAGHETTI DIAGRAM 

• Analýza dostupnosti/ dosažitelnosti 

 
 
 
  



 
 

 
 

 

Vybrané digitální metody analýzy pohybové zátěže při výkonu pracovních činností    strana 10 

• RULA – (Rapid Upper Limb Assessment) analýza pohybu v souladu se standardem 
RULA. Metodologie RULA slouží k analýze možných přetížení horních končetin. Pro 
prováděnou analýzu pomocí RULA metodologie je důležité, že vzájemným porovnáním 
jednotlivých parametrů jako jsou např. váha břemene, postavení jednotlivých částí těla 
při manipulaci, plynulost pohybu, postavení jednotlivých kloubů, dynamika pohybu, 
zrychlení, zpomalení pohybů atd. je možné pomocí složitého matematického aparátu 
vyhodnotit místa na lidském těle, ve kterých dochází ke zvýšené zátěži nebo přetížení, 
aniž bychom museli měřit všechny svalové partie zúčastněné na vykonávaném pohybu. 
Tímto způsobem je možné sledovat nejen působení lokální zátěže na jednotlivé části 
těla při výkonu pracovní činnosti. Vzájemným porovnáním údajů z 3D kinematického 
modelu a RULA systému je možné nahlížet na tělo jako celek a sledovat jeho pohyb 
komplexním způsobem. Můžeme tak tedy hodnotit nejen stav tělesných struktur 
v oblasti horní části těla, ale celkovou úroveň nebezpečí a rizika pro další svalové partie 
a pohybové soubory vyplývající z vykonávané pracovní činnosti nebo konkrétního 
pohybu při práci, a to včetně pánve, dolních končetin a chodidel. 

• OWAS (Ovako Working posture Analysis Systém) identifikuje zátěž pohybového 
sytému - nejčastější pracovní pozice pro záda (4 pozice), horní končetiny (3 pozice)  
a dolní končetiny (7 pozic) a hmotnosti manipulovaných částí (3 kategorie). Výsledkem 
hodnocení jsou 4 kategorie akčních změn. 

• NASA-OBI  (NASA Occupational Biomechanic Index) – je založen na standardu NASA 
STD 3000 - zkoumá statické fyzikální síly ovlivňující kostru a svalový systém. Provedená 
analýza zobrazuje zatížení poškozující zdraví pomocí diagramu. Výsledkem hodnocení 
je stupnice indikující přetížení od 1 do 4. 

• ISO 11226:2000 - Mezinárodní norma pro "Hodnocení statických pracovních poloh" 
stanoví ergonomická doporučení pro různé pracovní úkoly. Hodnocení specifikuje 
doporučené limity pro statické pracovní polohy bez jakékoli nebo pouze s minimální 
vnější silou s přihlédnutím k úhlům těla a časovým aspektům vykonávaných činností.  

• EN 1005-4 - EN 1005-4+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - 
Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení. 
Hodnocení je zaměřeno na sledování parametrů pohybové zátěže v souvislosti 
s výkonem pracovních činností s minimální zátěží manipulovaným břemenem. Sleduje 
především požadavky na postavení těla a prováděné pohyby bez jakékoli nebo pouze 
s minimální vnější silou.  

• SPAGHETTI DIAGRAM – pomáhá analyzovat pohybovou vzdálenost při výkonu 
pracovní činnosti. 

• Analýza dosažitelnosti – kontrola dosažitelnosti poskytuje základní informace  
o schopnosti analyzovaného subjektu vykonávat činnosti v optimálním dosahu horních 
končetin.  Umístění objektů a zařízení pro optimalizaci návrhu pracovního místa bude 
vyhodnoceno na základě zobrazeného rozsahu přístupu. 
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Pro názornost uvádíme příklady některých aplikací: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. Příklad použití ergonomické analýzy pohybové zátěže – zdroj: Velocity EHS 
 

 

Obr: Rula analýza – pomocí nástroje Xsens Motion Cloud 
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RULA analýza pomocí ViveLab Ergo

Obr: Analýza pomocí Siemens Process Simulate Human SW – EAWS/ OWAS 

Obr: RULA Analýza pomocí ViveLab Ergo 
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RULA analýza – přehledová analýza - pomocí ViveLab Ergo

RULA analýza – detailní výstup - pomocí ViveLab Ergo

Obr: RULA přehledová Analýza pomocí ViveLab Ergo 

Obr: RULA detailní analýza pomocí ViveLab Ergo 



 
 

 
 

 

Vybrané digitální metody analýzy pohybové zátěže při výkonu pracovních činností    strana 14 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

OWAS analýz - pomocí ViveLab Ergo

OWAS analýza – výstup - pomocí ViveLab Ergo

Obr: OWAS analýza pomocí ViveLab Ergo 

Obr: OWAS detailní analýza pomocí ViveLab Ergo 



 
 

 
 

 

Vybrané digitální metody analýzy pohybové zátěže při výkonu pracovních činností    strana 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr: – příklady analýz – RULA, OWAS, Spaghetti, Analýza dosažitelnosti, RULA v kanceláři pomocí ViveLab Ergo 

NASA OBI analýza - pomocí ViveLab Ergo

Obr: NASA OBI Analýza pomocí ViveLab Ergo 
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5 Stručné shrnutí problematiky 
 
Jednou z nejvíce diskutovaných a sledovaných oblastí hodnocení ergonomických rizik je 
hodnocení pohybové zátěže, pohybových rizik a následná tvorba možných nástrojů prevence 
MSD (muskuloskeletálních poruch).  Při analýze rizikových faktorů a konkrétních příčin 
odpovědných za přetěžování pohybového aparátu především při náročné manipulaci 
s břemeny je odborníky v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ergonomy používána 
řada metod a analytických nástrojů.  
Současné technologické inovace, požadavky na změny výrobních činností, a změny  
v pracovním prostředí vytváří rostoucí tlak hodnotící procesy v oblasti ergonomie  
a pohybové zátěže zrychlovat a přinášet snadno použitelné podpůrné nástroje a řešení jak pro 
odborné technické pracovníky v oblasti designu a optimalizace výrobních technologií, tak  
i liniové vedoucí pracovníky. Ruku v ruce s těmito trendy jsou proto vyvíjeny nové technologie 
a podpůrné aplikace, které mohou v budoucnu usnadnit a zrychlit procesy sběru dat  
a hodnocení rizikových faktorů pohybové zátěže.  
Můžeme předpokládat, že v blízké budoucnosti se i tak náročná činnost, jako je analýza 
pohybové zátěže při manipulaci břemen za pomoci nástrojů AI-Ergonomické analýzy 
s využitím videotechniky a výkonných počítačových systémů s podporou umělé inteligence  
a strojového učení stane běžnou záležitostí dostupnou v každé společnosti. 
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