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Tento dokument byl zpracován jako podklad pro projekt „Podmínky a zdroje pro udržitelný rozvoj kvality 

pracovního života v ČR v éře nastupující průmyslové revoluce“ (TL01000502), který je řešen s finanční podporou 

Technologické agentury ČR v rámci programu Éta.“ 
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Tato příloha byla zpracována jako dílčí etapový výstup ve vazbě na jeden z plánovaných 

výstupů projektu: 

 
Nový vzdělávací pilotní modul pro efektivní řízení kvality pracovního života, BOZP 

a ergonomie (druh výsledku: O – Ostatní výsledky, termín dosažení výsledku: 12/2020) 

Popis výstupu: Vytvoření nového vzdělávacího pilotního modulu pro efektivní řízení 
nákladů KPŽ, BOZP a ergonomie v podnicích je důležité jak v současnosti, tak v blízké 
budoucnosti, protože vývojové trendy v technice směřují k návrhům složitých a komplexních 
tech. objektů s výkonnými řídícími soustavami, k novým technologiím a k používání nových 
materiálů. Současně se zpřísňují požadavky na kompetence, výkonnost a vzdělanost 
člověka v pracovním procesu a zároveň se zpřísňují požadavky na ochranu environmentu. 
Současný stav poznání a předchozí řešení: Jedná se o zcela nové pojetí modulu 
vzdělávání v pilotní verzi. Hlavní zaměření modulu bude na řízení nákladů ve světle nově 
nastupujících technologických a společenskoekonomických změn. 

Plánované činnosti a aktivity roku 2018 

Analýza stavu vzdělávání problematiky BOZP na VŠ a VOŠ 05/2018 - 10/2018 

Soustředění informačních zdrojů k problematice vzdělávání BOZP a ergonomie na 
vysokých školách (obsah, metody, postupy, rozsah). Poznatky a zjištění budou 
zpracovány formou dílčí studie. 

Dílčí šetření u cílových skupin a zjištění zpětné vazby 10/2018 - 06/2019 

Příprava, realizace a vyhodnocení několika šetřících sond v rámci vybraných cílových 
skupin v ČR (VŠ, případ. VOŠ) k problematice vzdělávání BOZP a ergonomie. Šetření 
bude zaměřeno na obsah, rozsah, metody, postupy jak z pohledu učitelů, tak z pohledu 
studentů. Zpětná vazba bude také reflektovat atraktivitu daného oboru i formu předávání 
potřebných poznatků a informací a míru uplatnitelnosti v reálné praxi. 

 
 

Role a význam vysokého školství jsou pro vyspělé společnosti naprosto zřejmé. Dlouhodobý 

záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí 

činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, zpracovaný MŠMT1 uvádí: Vysoké 

školy jsou nenahraditelnou součástí každé vyspělé a moderní společnosti. Vysoké školství 

významně přispělo a nadále přispívá k jejímu růstu kulturnímu i ekonomickému a přijímá 

svůj díl zodpovědnosti za další udržitelný rozvoj. Přestože vzdělávací činnost je prvotní 

a nejvlastnější činností vysokých škol, všechny tři skupiny činností hrají svou 

nezanedbatelnou úlohu. Právě propojení vzdělávání, výzkumu, dalších tvůrčích činností 

a třetí role činní vysoké školy jedinečnými. Každá vysoká škola je jiná, každá má svůj 

nezaměnitelný profil a poslání a každá realizuje základní činnosti jiným způsobem a do jiné 
 
 

 

1 http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/DZ_2016_2020.pdf 

http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/DZ_2016_2020.pdf
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míry, ale každá plnohodnotně a vytrvale přispívá k naplňování sdílených akademických 

a společenských hodnot. 

Vysoká škola je jako vzdělávací instituce nejvyšším článkem vzdělávací soustavy České 

republiky. Vzdělávací činností vysokých škol se rozumí především takové aktivity, které 

přímo směřují k rozvoji znalostí, schopností a postojů studentů a připravují je na život 

v budoucím nepředvídatelném, náročném a dynamickém světě. Vzdělávací činnost může 

nabývat   mnoha   různých   podob,   od   tradiční   výuky   pomocí   přednášek,   seminářů 

a samostatné přípravy, přes přímé zapojení studentů do tvůrčích činností či odborné praxe, 

až po formy projektové výuky, on-line vzdělávání a dalších moderních způsobů zvyšování 

způsobilostí studentů. Klíčovými výstupy vzdělávání jsou jak odborné, oborově specifické, 

znalosti a dovednosti, tak širší soubor přenositelných kompetencí včetně kreativity, 

kritického myšlení, měkkých dovedností a připravenosti pro další, celoživotní vzdělávání. 

 
 

Zpracovaný dokument vychází z etapy soustředění informačních zdrojů k problematice 

vzdělávání BOZP a ergonomie na vysokých školách (obsah, metody, postupy, rozsah), 

přináší přehled poznatků a zjištění. Hlavními zdroji byly internetové stránky jednotlivých škol. 

Jedním z plánovaných zdrojů byly také speciální čísla Učitelských novin se zveřejňovanými 

studijními programy a obory. Nicméně je třeba konstatovat, a z praxe nám bylo potvrzeno, 

že školy z důvodu konkurence tyto programy ne vždy zveřejňují a některé ze škol mají 

stránky pod heslem. 

V souladu s úvodní etapou vztahující se k výstupu – novému vzdělávacímu modulu - byla 

provedena analýza vzdělávání BOZP a ergonomie na vysokých školách v ČR a na 

Slovensku. Zjištěné skutečnosti, které jsou součástí této přílohy k průběžné zprávě za rok 

2018, jsou dále využívány v druhé etapě s přesahem do následujícího roku 2019 

a vztahující se k šetření cílových skupin, zaměření šetření a zjištění zpětné vazby se týká 

obsahu vyučovaných předmětů na vysokých veřejných školách, co konkrétně se vyučuje na 

přednáškách a cvičeních, jaká je hodinová dotace daných předmětů, zdali je dostatečná, 

povinná a doporučená odborná literatura v daných předmětech. Dále dotázání se na metody 

a postupy, které se uplatňují při výuce BOZP a ergonomie a to jak z pohledu pedagogů, tak 

i z pohledu studentů. Díky zpětné vazbě lze zjistit, zdali jsou vyučované předměty pro 

studenty atraktivní, co by chtěli případně změnit při výuce, a to ať již na přednáškách či 

cvičeních. 

Shrnutí k vzdělávání BOZP a ergonomie v ČR 

Ergonomie se nejčastěji vyučuje na technických, zemědělských oborech a BOZP na 

lékařských a právnických fakultách. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyučuje 

Terapeutické techniky a činnosti a v rámci tohoto předmětu se věnuje jednotlivým 

činnostem, které usnadní později studentům rozhodování, jakou aktivitu si zvolit při použití 
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v léčebné rehabilitaci, s ohledem na cíle ergoterapie. V rámci přednášek se vyučuje jak 

ergoterapie, tak i BOZP na pěti přednáškách. 

Mendelova univerzita v Brně vyučuje předmět Bezpečnost a hygiena práce, který se vyučuje 

v doktorském studijním programu. V rámci tohoto předmětu je kladen důraz na získání 

teoretických znalostí včetně legislativy a na získání praktických poznatků o bezpečnosti 

práce. Předmět zahrnuje jednak legislativu a systém řízení BOZP v podniku (bezpečný 

podnik, implementace ČSN EN ISO 18001), dále pak prevenci BOZP, pracovní nehody, 

úrazy a choroby z povolání a hygienu práce. Stejná univerzita vyučuje v doktorském studiu 

Ergonomii v dřevařském a nábytkářském průmyslu. Hlavním cílem tohoto předmětu je, 

seznámit studenty se systémovými vazbami mezi člověkem, technikou a prostředím 

a výrazně si tak rozšířit získané znalosti v předchozím magisterském studiu. Studenti si na 

tomto předmětu osvojí vybrané poznatky z ergonomie se zaměřením na dřevařský 

a nábytkářský podnik, a to zejména v subsystému člověk-fyziologie práce (pracovní 

a fyzická zátěž, pracovní výkon atd.), v subsystému člověk-stroj (normování činností, 

ovládací prvky strojů atd.) a v subsystému člověk-prostředí (pracovní prostředí, negativní 

činitele v pracovním prostředí - hluk, vibrace atd.). 

Univerzita v Hradci Králové vyučuje předmět Organizace bezpečnosti práce na pracovišti. 

Tento předmět se zabývá využíváním teoretických základů a poznatků v oboru BOZP 

a jejich následné převedení do praxe. Předmět se zabývá možnostmi a činnostmi, které 

souvisejí se zaváděním funkčního systému BOZP na pracovištích v jednotlivých kategoriích 

subjektů výrobního i nevýrobního charakteru. 

Technická univerzita v Liberci, ekonomická fakulta vyučuje předmět Základy práva II. 

V rámci tohoto předmětu je přednáška věnována i Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

s vysvětlením procesu BOPZ, právní úpravy této problematiky a popisu kontrolních 

mechanismů a jednotlivých dotčených orgánů, které vykonávají kontrolní činnost v rámci 

BOZP. 

Ergonomie se nejčastěji vyučuje v rámci technických oborů, např. na Strojní fakultě ČVUT 

v Praze je zařazen předmět Strojírenská ergonomie, v rámci něhož je kladen důraz, aby 

studenti fakulty dokázali později při vykonávání své práce na všech úrovních i ve všech 

oblastech hospodářství zajistit optimální pracovní pohodu jak svou, tak i uživatelů 

navrhovaných systémů a svých podřízených. Důraz je kladen na to, aby se studenti naučili, 

jak zajistit ochranu zdraví člověka, ale zároveň i zabezpečit vyšší kvalitu a produktivitu. Na 

stejné univerzitě, Fakultě dopravní se vyučuje Hygiena práce a ergonomie v dopravě. Cílem 

tohoto předmětu je, aby se studenti naučili, jak lze techniku co nejvíce přizpůsobit 

možnostem a schopnostem člověka. Důraz je kladen, aby se studenti zvládli orientovat v 

dané problematice při vykonávání své praxe, proto jsou v tomto předmětu zařazeny 

i názorné příklady z praxe v dopravě a s tím související legislativa. Studenti se učí aplikovat 

znalosti z vědních oborů jako je hygiena práce a ergonomie v praxi v dopravě. Dalším 
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předmětem, který se vyučuje na stejné fakultě, je Ergonomie v letectví. Patří mezi povinné 

předměty na magisterském studiu. Studenti se seznamují se současným přístupem 

k základnímu designu pilotních kabin, kde hlavní důraz je kladen na "uživatelskou 

přívětivost" a "toleranci chyb". Tyto dva koncepty jsou diskutované spolu s uživatelskými 

charakteristikami (jako schopnost a limitace), které musí být brány v úvahu v počátečních 

fázích designu. Studenti se učí, jak vytvářet displeje, ovládací prvky a design, aby byly 

v souladu s ergonomickými požadavky. 

Předmět Ergonomie I se vyučoval i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ale 

v současnosti se nerozvrhuje. Studenti se zde učili o ergonomii, jejím vývoji a třech hlavních 

oblastech ergonomie. Cílem tohoto předmětu bylo posílit studentovo vnímání vlastního těla 

a naučit ho, aby dokázal profesionálně přizpůsobovat své projekty potřebám lidského těla 

a dokázal se orientovat v civilizačním a technologickém vývoji ve prospěch přirozené lidské 

harmonie. 

Své specifické postavení mezi vyššími odbornými školami ve vztahu k výuce problematiky 

BOZP má Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické 

Chotěboř, která v současné době nabízí technické a ekonomické obory, obory maturitní 

a obory tříleté ukončené závěrečnou zkouškou. Škola nabízí tříletý obor Řízení bezpečnosti 

práce a v rámci některých předmětů úzce spolupracuje s VÚBP. 

Zpracování nového vzdělávacího pilotního modulu má své opodstatnění také s ohledem na 

nástup robotizace a automatizace. Jeho přínosem bude efektivnější řízení kvality 

pracovního života, BOZP a ergonomie. Tento nový vzdělávací pilotní modul si klade za cíl 

mimo jiné i snížení množství pracovních úrazů a zlepšení dodržování zásad BOZP při 

zajištění zvýšení produktivity práce. 

 
 
 

Základní rámcový přehled vzdělávání ergonomie a BOZP v ČR Vysoké školy 

a Vyšší odborné školy .................................................................................................................................... 6 

Základní rámcový přehled vzdělávacích institucí v oblasti ergonomie 

na území Slovenské republiky .................................................................................................................... 74 
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Univerzita Hradec Králové 

Organizace bezpečné práce na pracovišti 

http://fis.uhk.cz/fispublic/predmety/sylabus.asp?studpredmetid=ORPRPRK&UcPl=ano 

Kreditové hodnocení předmětu 3 

Volně volitelný předmět ne 

Garant předmětu Kolář Karel 

Garantující katedra CH - Katedra chemie 

Způsob ukončení předmětu zk - zkouška 

Forma zkoušky pu - písemná a ústní 

Rozsah výuky předmětu studium prezenční: přednáška 2 hod. týdně 

Prerekvizity Předmět nemá prerekvizity 

Kontraindikace Předmět nemá kontraindikace 

Závislé předměty Předmět není prerekvizitou jiného předmětu 

 
Anotace předmětu 

• Úvod do předmětu, princip BOZP, základní pojmy v oblasti BOZP 

• Historie bezpečnosti práce a její právní vývoj 

• Postavení bezpečnosti práce v České republice 

• BOZP jako jedna z priorit státu deklarovaná zákonem a BOZP jako veřejné téma 

• Možnosti státu při správě BOZP 

• Inspekce práce, pracovní metody orgánů inspekce práce 

• BOZP dle zákoníku práce, prevence rizik 

• Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP, práva a povinnosti zaměstnance, dle 

zákoníku práce 

• Navazující (na zákoník práce) a další zákonné povinnosti 

• Pracovní systém a jeho složky, pojmy: nebezpečí, ohrožení, riziko, opatření 

• Postavení, role a vztahy osob v hierarchii podniku (zaměstnanec, vedoucí 

pracovník, statutární zástupce, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, 

„bezpečnostní technik“) 

• Pracovní úraz, spory a východiska v posuzování pracovních úrazů v praxi 

• Legislativa v teorii a v praxi v oblasti BOZP z pohledu zaměstnance 

• Legislativa v teorii a v praxi v oblasti BOZP z pohledu zaměstnavatele 

• Rozpor teorie a praxe v oblasti bezpečnosti práce, míra a důvody tohoto rozporu 

• BOZP a integrovaný systém řízení podniku 

• Tvorba systémů řízení BOZP, programy Bezpečný podnik, Bezpečné pracoviště 

• Výrobní a nevýrobní budovy a prostory 

• Požadavky na výrobní průmyslové budovy 

• Pracoviště, charakteristika pracoviště, rozlišení pracovišť 

• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

• Základní pohled na bezpečnost strojních zařízení 

http://fis.uhk.cz/fispublic/predmety/sylabus.asp?studpredmetid=ORPRPRK&UcPl=ano
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• Provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, pracovní 

pomůcky 

• Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení 

• Podmínky při uvádění strojů a zařízení na trh 

• Zásady správné instalace a provozu strojů 

• Ochranná zařízení, základní pojmy a rozlišení 

• Obsluha a podmínky k obsluze strojů a zařízení 

• Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení 

Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností 

 
Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky 

Využití teoretických základů a poznatků v oboru BOZP pro jejich účinné převedení do praxe. 

Možnosti a činnosti spojené se zaváděním funkčního systému BOZP na pracovištích v 

jednotlivých kategoriích subjektů výrobního i nevýrobního charakteru. Postavení a role 

jednotlivých osob v hierarchii podniku, tj. zaměstnance, vedoucího pracovníka, statutárního 

zástupce, „bezpečnostního technika“ apod. při plnění a zajišťování příslušných povinností 

daných právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. 

 
Literatura, na níž je předmět vystavěn 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, Sbírka zákonů 2005, částka 30, s. 834-847. 

 
Literatura doporučená studentům 

• Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce, Sbírka zákonů 2006, 

částka 84, s. 3146-3241. 

• Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), Sbírka zákonů 2006, částka 96, s. 3789-3797. 

• Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [online]. Internetový oborový 

portál BOZPinfo.cz. Dostupné na www: 

• Kolektiv autorů. Co se v mládí naučíš. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce, 2006. 31 s. ISBN 80-86973-09-3. 

• ČSN 49 6100 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. Společná ustanovení, s účinností od 1. července 1988. 

• ČSN 49 6100 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů 

a zařízení. Změna a - 4/1990, s účinností od 1. června 1990. 

• ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny, s účinností od 

1. srpna 1991. 

• ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy. Prosinec 1993. Změna 1, květen 1996. 
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• ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci 

tvářecích strojů. Změna a - 11/1987, s účinností od 1. ledna 1998. 

• ČSN EN 1070 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie. Duben 

2000. 

• ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Říjen 2002. 

• ČSN EN ISO 12100-1 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, 

všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie. 

Červen 2004. 

• ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, 

všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady. Květen 2004. 

• HEMERKA, Ladislav. Možnosti státního odborného dozoru nad bezpečností práce 

a nad ochranou zdraví pracujících. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity 

Hradec Králové, 2006. 72 s. Bakalářská práce. 

• HEMERKA, Ladislav, BOŽOVSKÝ, Josef, NOVOTNÝ, Karel. Požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 1. vyd. 

Rožnov pod Radhoštěm: ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., 2007. 52 s. 

ISBN neuvedeno. 

• KUBÍČKOVÁ, Daniela. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a motorové vozíky. 

Bezpečnost a hygiena práce, 2003, č. 5, s. 5-6. ISSN 0006-0453. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí, Sbírka zákonů 2001, částka 144, s. 7982-7989. 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

Sbírka zákonů 2001, částka 178, s. 11028-11032. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí, Sbírka zákonů 2005, částka 30, s. 834-847. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky, Sbírka zákonů 2005, částka 125, s. 6174-6182. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních 

požadavcích bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Sbírka zákonů 

2006, částka 188, s. 7889-7921. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace 

a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, Sbírka zákonů 2006, částka 188, s. 

7922-7926. 

• NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik. 1. 

vyd. Rožnov pod Radhoštěm: ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., 2000. 104 

s. ISBN neuvedeno. 

• PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje Výkladový slovník. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 

280 s. ISBN 80-200-0950-7. 



Strana 10 / 119 

 

 

 
 

• ŠALAMON, Pavel. Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. 36 s. ISBN 80- 

86552-61-6. 

• Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 

1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky, Sbírka zákonů 1993, částka 1, s. 17-24. 

• Usnesení Vlády České republiky ze dne 19. května 2003 č. 475 o Národní politice 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci [online]. Dostupné na www: 

• Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992, Ústava 

České republiky, Sbírka zákonů 1993, částka 1, s. 1-16. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. ze dne 15. dubna 1982, 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, Sbírka zákonů 1982, částka 9, s. 131-176. 

• Výklad vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15. 4. 1982, kterou 

se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení. Čj. 9154/1.80/1.90/83/15.9. Praha: Český úřad bezpečnosti práce. 1983. 

• Zákon České národní rady č. 552/1991 Sb. ze dne 6. prosince 1991 o státní 

kontrole, Sbírka zákonů 1991, částka 104, s. 2732-2735. 

• Zákon č. 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, Sbírka zákonů 2005, částka 94, s. 

5138-5143. 

• Zákon č. 338/2005 Sb., kterým předseda vlády vyhlásil úplné znění zákona č. 

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, Sbírka zákonů 

2005, částka 120, s. 5976-5979. 

 
 

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta 

Základy práva II. – Katedra práva 

https://elearning.tul.cz/mod/resource/view.php?id=23313 

Charakterizovat proces BOPZ, právní úpravu této problematiky a popsat kontrolní 

mechanismus a jednotlivé orgány vykonávající kontrolní činnost v rámci BOZP. 

Charakterizovat občanské právo procesní, jeho zařazení do systému práva a uvést 

jednotlivé prameny práva, které toto právní odvětví upravují. Popsat subjekty civilního řízení. 

Charakterizovat druhy civilního řízení, popsat podmínky řízení a průběh řízení na 1. stupni. 

Popsat proces dokazování, charakterizovat důkazní prostředky (svědek, znalec, listiny, 

ohledání). 

Popsat proces rozhodování a jednotlivé typy rozhodnutí v rámci civilního řízení, 

charakterizovat řádné a mimořádné opravné prostředky a proces rozhodování odvolacího 

soudu. Charakterizovat náklady řízení. 

 
Přednášky 

A. Obchodní korporace 

https://elearning.tul.cz/mod/resource/view.php?id=23313
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1. Pojem, přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 

2. Založení, vklad, základní kapitál, podíl, orgány, zrušení a zánik. 

3. Jednotlivé právní formy obchodních společností. 

4. Jednotlivé právní formy obchodních společností. 

5. Jednotlivé právní formy obchodních společností. 

6. Družstvo. 

B. Pracovní právo 

7. Pracovní právo: pojem, prameny, pracovněprávní vztahy, základní 

1. zásady, subjekty. 

8. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

9. Pracovní doba. Doba odpočinku. Překážky v práci. Dovolená. 

10. Odměňování zaměstnanců. Náhrada výdajů. Péče o zaměstnance. 

11. Odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

C. Občanské právo procesní 

12. Občanské právo procesní: pojem, prameny, subjekty civilního řízení. 

13. Druhy civilního řízení. Dokazování. 

14. Rozhodnutí a opravné prostředky. Náklady řízení 

 
 

Vysoká škola podnikání a práva 

https://is.vspp.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=7313;lang=cz 
 

Firemní správce – hospodář II (BP22_5_E) 

 
Anotace: 

PVP II: Terénní výzkum, praktická realizace projektu z PVP I a verifikace osobního projektu 

profesionálního rozvoje (zpracovaného v PVP I) - sjednání realizace osobního projektu v 

praxi - podniku, organizaci aj., aktivní zapojení do aktivit podniku, organizace apod. a 

zahájení profesního stínování aktivit v praxi (vč. definitivního nalezení podniku, organizace 

apod., resp. přípravy zahájení podnikání /převzetí firmy apod./, vypracování konkrétního 

zaměření aktivit v PVP II až IV, případně přepracování osobního projektu z PVP I, vytvoření 

harmonogramu aktivit v PVP II až IV vč. věcné /konkrétních aktivit/ bilance naplnění cílů 

PVP II až IV). 

 
Struktura výuky PVP II firemní správce - hospodář: 

• Cíle PVP I -IV firemní správce - hospodář. Vymezení náplně předmětu PVP II, zadání 

úkolů, stanovení kritérií hodnocení práce studenta, vymezení obsahu a způsobu 

hodnocení zkoušky. /cvičení - výklad pedagoga/. 

• Teoretický vstup I. (zadání úkolu k samostudiu) k problematice práce správce - 

hospodáře MSP se zaměřením na jednotlivé oblasti zvolené studentem v rámci 

https://is.vspp.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=7313%3Blang%3Dcz
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profilace v podniku. Student získá přehled o dílčí náplni správce - hospodáře MSP 

v oblastech: práva, ekonomiky, marketingu, managementu, personalistiky, výroby 

a technologie, BOZP, požární ochrany, ekologie, společenské odpovědnosti firmy - 

zejména s důrazem na specifika těchto činností v MSP. Zadání odborné literatury 

k dané problematice. /cvičení - výklad pedagoga/ 

• Zpracování vybraných okruhů náplně práce správce - hospodář MSP dle profilace 

studenta a jeho smluvené praxe v konkrétním podniku. /cvičení - řízené samostudium 

dle zadání cvičení č. 2/ 

• Konzultace a prezentace poznatků získaných samostudiem - důraz na teoretické 

podklady profilace studenta na praxi, očekávané možnosti aplikace v praxi /cvičení - 

kolokvium/. 

• Zapojení studenta do praxe v podniku, konzultace osobní profilace a náplně činnosti 

v podniku. /terénní cvičení - samostatná práce studenta - podnik I./ 

• Zpracování a konzultace plánu praxe a náplně práce studenta na praxi v podniku, 

očekávání studenta v oblasti osobního a profesního rozvoje dle zjištěných možností 

a osobní zkušenosti v podniku. /cvičení - kolokvium/ 

• Zapojení studenta v podniku, profesní stínování aktivit. /terénní cvičení - samostatná 

práce studenta - podnik II./ 

• Teoretický výklad k odborným tématům II. (viz příloha Oblasti znalostí firemního 

správce - hospodáře , T-II). /cvičení - výklad pedagoga/ 

• Profesní stínování aktivit v podniku, ověření teoretických poznatků v praxi /terénní 

cvičení - samostatná práce studenta - podnik III./ 

• Profesní stínování aktivit v podniku, ověření teoretických poznatků v praxi /terénní 

cvičení - samostatná práce studenta - podnik IV./ 

• Teoretický výklad k odborným tématům III. (viz příloha Oblasti znalostí firemního 

správce - hospodáře , T-III). Zadání odborné literatury k dané problematice. /cvičení 

- výklad pedagoga/ 

• Profesní stínování aktivit v podniku, ověření teoretických poznatků v praxi /terénní 

cvičení - samostatná práce studenta - podnik V./ 

• Konzultace, sdílení a diskuze získaných zkušeností studentů v praxi, konzultace 

k vypracování individuálního plánu profesního rozvoje v konkrétním podniku. /cvičení 

- kolokvium/ 

• Prezentace a obhajoba individuálního plánu profesního rozvoje na základě 

praktických zkušeností ze stínování aktivit v podniku /cvičení/ 

Obsah předmětu: 

• 1. Cíle PVP I IV firemní správce hospodář. Vymezení náplně předmětu PVP II, zadání 

úkolů, stanovení kritérií hodnocení práce studenta, vymezení obsahu a způsobu 

hodnocení zkoušky. /cvičení výklad pedagoga/. (dotace 0/0) 

• 2. Teoretický vstup I. (zadání úkolu k samostudiu) k problematice práce správce 

hospodáře MSP se zaměřením na jednotlivé oblasti zvolené studentem v rámci 

profilace v podniku. Student získá přehled o dílčí náplni správce hospodáře MSP 
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v oblastech: práva, ekonomiky, marketingu, managementu, personalistiky, výroby 

a technologie, BOZP, požární ochrany, ekologie, společenské odpovědnosti firmy 

zejména s důrazem na specifika těchto činností v MSP. Zadání odborné literatury 

k dané problematice. /cvičení výklad pedagoga/ (dotace 0/0) 

• 3. Zpracování vybraných okruhů náplně práce správce hospodář MSP dle profilace 

studenta a jeho smluvené praxe v konkrétním podniku. /cvičení řízené samostudium 

dle zadání cvičení č. 2/ (dotace 0/0) 

• 4. Konzultace a prezentace poznatků získaných samostudiem důraz na teoretické 

podklady profilace studenta na praxi, očekávané možnosti aplikace v praxi /cvičení 

kolokvium/. (dotace 0/0) 

• 5. Zapojení studenta do praxe v podniku, konzultace osobní profilace a náplně 

činnosti v podniku. /terénní cvičení samostatná práce studenta podnik I./ (dotace 0/0) 

• 6. Zpracování a konzultace plánu praxe a náplně práce studenta na praxi v podniku, 

očekávání studenta v oblasti osobního a profesního rozvoje dle zjištěných možností 

a osobní zkušenosti v podniku. /cvičení - kolokvium/ (dotace 0/0) 

• Zapojení studenta v podniku, profesní stínování aktivit. /terénní cvičení samostatná 

práce studenta podnik II./ (dotace 0/0) 

• 8. Teoretický výklad k odborným tématům II. (viz příloha Oblasti znalostí firemního 

správce hospodáře, T-II). /cvičení výklad pedagoga/ (dotace 0/0) 

• 9. Profesní stínování aktivit v podniku, ověření teoretických poznatků v praxi /terénní 

cvičení samostatná práce studenta podnik III./ (dotace 0/0) 

• 10. Profesní stínování aktivit v podniku, ověření teoretických poznatků v praxi /terénní 

cvičení samostatná práce studenta podnik IV./ (dotace 0/0) 

• 11. Teoretický výklad k odborným tématům III. (viz příloha Oblasti znalostí firemního 

správce hospodáře, T-III). Zadání odborné literatury k dané problematice. /cvičení 

výklad pedagoga/ (dotace 0/0) 

• 12. Profesní stínování aktivit v podniku, ověření teoretických poznatků v praxi /terénní 

cvičení samostatná práce studenta podnik V./ (dotace 0/0) 

• 13. Konzultace, sdílení a diskuze získaných zkušeností studentů v praxi, konzultace 

k vypracování individuálního plánu profesního rozvoje v konkrétním podniku. /cvičení 

kolokvium/ (dotace 0/0) 

Výstupy z učení: 

Mezi základní cíle předmětu patří: 

- Student zpracuje rámcový plán své profesionální profilace a v rámci své praxe se 

aktivně zapojí do jeho plnění. 

- Student si sjedná praxi v konkrétním malém a středním podniku, kde bude vykonávat 

praxi. 

- Získá základní již praktické znalosti a zkušenosti se správou a řízením malé a střední 

firmy, 

- Student má získat základní profesionální profilaci v souvislosti s praxí v konkrétním 

malém nebo středním podniku, 
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- Student získá komplexní znalosti o administrativní, organizační a ekonomické správě 

malé a střední firmy. 

 
Znalosti a dovednosti získané studentem po ukončení předmětu: 

- Student si vypracuje vlastní osobní projet profesionálního rozvoje a aktivně ho plní 

na konkrétním pracovišti, 

- Student si vytvoří kontakty s praxí - s konkrétním malým nebo středním podnikem 

a v daném podniku si sjedná praxi. 

- Student získá odbornou profesionální profilaci k pozici správce malé a střední firmy 

(popř. dílčí složky velkého podniku), který zajišťuje komplexní administrativní, 

organizační a ekonomickou správu firmy v zájmu a dle pověřených kompetencí 

vlastníka firmy. 

 
Vstupní znalosti: 

Předměty Firemní správce - hospodář malé a střední firmy I. až IV. navazují na předměty 

jako je Podnikání a podnik, Management, Právo, Řízení lidských zdrojů, Účetnictví a daně 

apod. Pomůže Vám tak syntetizovat již získané poznatky a rozšířit je o nové souvislosti 

v aplikaci na malé a střední podnikání, ale zejména svým přímým spojením s praxí a sbírání 

zkušeností v konkrétním podniku. 

 
Způsob a metody výuky: 

Tento předmět PVP II. navazuje na předmět Firemní správce hospodář malé a střední firmy 

I. Studenti zskají přehled, co je základní náplní podnikatele v sektoru MSP, s jakými 

činnostmi a specifiky se potýká. 

Úkolem studenta je vypracovat si svůj osobní projekt profesionálního rozvoje a vytvořit si 

konkrétní kontakty s malými a středními podniky (resp. dílčí organizační složky velkého 

podniku), kde můžete vykonávat praxi. 

 
Rámcové podmínky zápočtu: 

Předmět je zakončen jen zkouškou. 

Rámcové podmínky zkoušky: 

Kombinované studium: Vypracování individuálního plánu profesního rozvoje realizovaného 

v konkrétním podniku a harmonogramu aktivit v PVP II a podniku. Sjednání praxe a 

realizace osobního projektu v konkrétním malém nebo střením podniku (resp. dílčí 

organizační složky velkého podniku). 

Kombinovaná zkouška: Písemný test teoretických znalostí. Ústní obhajoba individuálního 

plánu profesního rozvoje realizovaného v konkrétním podniku. 

 
Studijní zátěž: 

Druh Kombinované studium 

Účast na přednáškách/tutoriálech 15 h 
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Příprava na přednášky/tutoriály 15 h 

Studium e-learningových materiálů 5 h 

Zpracování dávek 2 h 

Příprava a prezentace seminární 

práce/referátu 
15 h 

Práce na týmovém projektu 5 h 

Příprava na souhrnný zápočtový test 10 h 

Příprava na zkoušku 11 h 

Celkem 78 h 
 

Literatura: 

Základní: 

• HRONOVÁ P., FIALOVÁ, V. Firemní správce - hospodář. 1. vyd. Ostrava: VŠP, a.s, 

2014. 

• SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2010. ISBN 978-80-247-3339-5. 

• HRONOVÁ, P. -- JANOVSKÁ, K. -- FIALOVÁ, V. Podnikání a podnik III. 1. vyd. 

Ostrava: VŠP, a.s, 2014. 

Doporučená: 

• JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 

2008. ISBN 978-80-247-2690-8. 

• VEBER, J.; SRPOVÁ, J., a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, a.s, 2005. ISBN 978-80-247-2409-6. 

• GRUBLOVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 

ISBN 80-86122-75-1. 

• HRONOVÁ P., FIALOVÁ, V. Podnikání a podnik I. 1. vyd. Ostrava: VŠP, a.s, 2013. 

• HRONOVÁ P., FIALOVÁ, V. Podnikání a podnik II. 1. vyd. Ostrava: VŠP, a.s, 2013. 

• MIKOLÁŠ, Z. FOLVARČNÁ, A. Malá a střední firma. 1. vyd. Háj ve Slezsku: MAJ, 

2005. ISBN 80-86458-02-4. 

 

Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě 

Sylabus modulu právo v podnikání 

Název přednášky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její právní úprava 

http://modularizace.vsp.cz/attachments/prilohy/soubor/Sylabus-PRAVO-V-PODNIKANI.pdf 
 

Pojem BOZP, inspektorát práce, prevence, normy ČSN, požární ochrana, požární řád, 

požární poplachová směrnice, ohlašovna požáru, preventivní hlídky, první pomoc, zdravotní 

způsobilost, ochranné pomůcky, zácvik, přezkušování, prověrky bezpečnosti, pracovní 

úraz, odpovědnost za provoz, těhotné ženy a kojící matky 

http://modularizace.vsp.cz/attachments/prilohy/soubor/Sylabus-PRAVO-V-PODNIKANI.pdf
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• základní vyhlášky, zákony a nařízení vlády k BOZP 

o postavení orgánů inspekce práce a oblasti jejich působení 
o prevence a technické normy ČSN k BOZP 
o požadavky na bezpečnost výrobků 
o firemní předpisy k BOZP: 

▪ Požární ochrana 

▪ Požární řád pro kotelnu 

▪ Požární poplachová směrnici 

▪ Řád ohlašovny požárů 

▪ Příkaz ke svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření 

▪ Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se 

vzduchem 

▪ Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) 

požárním nebezpečím 

▪ Pokyny pro činnost požární preventivní hlídky o Vnitřní předpis zaměstnavatele 

k prokazování zdravotní způsobilosti k výkonu práce 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředků a dezinfekčních 

prostředků 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při předcházení a 

vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostí a k 

zajišťování první pomoci na pracovišti 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele prpráci s tlakovými nádobami 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, zácvik a přezkušování zácvik a přezkušování 

▪ Záznam provedení školení požární ochrany v místech svařování 

▪ Tematický plán a časový rozvrh školení požární ochraně vedoucích 

zaměstnanců 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, 

kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele k objasnění příčin a okolností vzniku pracovních 

úrazů 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za provoz elektrických 

zařízení 

▪ Vnitřní předpis zaměstnavatele k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

těhotných žen, kojících žen, matek do konce devátého měsíce po porodu 

a mladistvých 
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- Seznámení se s nejčastějšími problémy v BOZP na pracovištích - panelová diskuze 

s pracovníkem Inspektorátu práce. 

- Vypracování vnitřní směrnice podle zadání 

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Terapeutické techniky a činnosti 

https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets1 

68.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=KFE&predmetZkrPred=TT 

2E5&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs 
 

Cíle předmětu (anotace): 

Předmět učí studenty základní znalosti různých druhů lidských činností, znalost materiálů a 

nástrojů. Seznamuje s různými variacemi pracovních činností, uvědomí si jejich použití 

u různých druhů onemocnění. Předmět je koncipován jako praktický. Rozbor jednotlivých 

činností usnadní studentům rozhodování o použití v léčebné rehabilitaci, s ohledem na cíle 

ergoterapie. 

 
Požadavky na studenta 

Výroba kompenzační nebo didaktické pomůcky pro využití v ergoterapii, její prezentace, 

písemný test. 

 
Obsah 

Témata přednášek: 

1.Hodnota výtvarných a rukodělných činností v Ergoterapii 

2.Analýza činnosti 

3.Analýza činnosti - praktické ukázky 

4.Vliv práce na lidský organismus 

5. Využití terapeutických technik při skupinové ergoterapii 

6. Košíkářství - využití pedigu, proutí, papíru. Indikace, kontraindikace, BOZP. 

7.Využití papíru - volba druhu papíru a techniky. Indikace, kontraindikace, BOZP. 

8.Využití textilního materiálu - tradiční ruční práce, práce s textilem a další techniky. 

Indikace, kontraindikace, BOZP. 

9. Práce s těstem a jinými hmotami - slané těsto, využití hlíny, fimo hmoty apod. 

Indikace, kontraindikace, BOZP. 

10. Práce s drátem - drátování, výroba bižuterie. Indikace, kontraindikace, BOZP. 

11.Využití dostupných materiálů v ergoterapii. 

Témata seminářů: 

1. - 11: Vybrané terapeutické techniky se zaměřením na rukodělné činnosti, společenské 

a taneční hry, výrobu individuálních kompenzačních nebo didaktických pomůcek. 

https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=KFE&predmetZkrPred=TT2E5&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=KFE&predmetZkrPred=TT2E5&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=KFE&predmetZkrPred=TT2E5&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs
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Získané způsobilosti 

Oborové znalosti: Student umí vysvětlit zásady a postupy při aplikaci konkrétní terapeutické 

techniky v ergoterapii. 

Oborové dovednosti: Student provede rozbor činnosti dle kazuistiky. Ovládá konkrétní 

techniku a na základě provedeného kineziologického rozboru navrhne vhodný postup, 

s ohledem na věk a dg. pacienta. Student dokáže uzpůsobit nebo vyrobit jednoduchou 

individuální kompenzační nebo didaktickou pomůcku. 

 
Literatura 

• SUTTNEROVÁ, E. Automatická kresba: artrelax. 1.vyd. Plzeň: Nava, 2006. 188 s. 

ISBN 80-7211-225-2. 

Doporučená: 

• KOHL, M. Dalších 199 výtvarných činností. 1.vyd. Praha, Portál, 1997. 258 s. ISBN 

80-7178-148-7. 

• COSS, M. Encyklopedie vyšívání. 1.vyd. Praha: Ikar, 190 s. ISBN 80-7202-204-0. 

1997. 

• JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTAROVÁ, L. Ergoterapie. 1.vyd. Praha: 

Portál 2009. 272 s. ISBN 978-80-7367-583-7. 

• KLUSOŇOVÁ, E. Ergoterapie I. 2.vyd. Praha: Avicenum, 184 s.. 1990. 

• KLUSOŇOVÁ, E. Ergoterapie v praxi. Brno, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8. 

• KREJČA, A. Grafické techniky. 3.vyd. Praha: Aventinum, 205 s. ISBN 80-85277-48- 

4. 1995. 

• BRAVENEC, M. Grafika. 1.vyd. Hodonín: ALBERT, 2005. 99 s. ISBN 80-7326-073- 

5. 

• BALLESTAR, V. B. Kresba: kompletní průvodce technikami kresby. 1.vyd. 

Dobřejovice: Rebo 

• Production CZ, 2005. 320 s. ISBN 80-7234-411-0. 

• WATSONOVÁ, L. Kresba úvodní kurs.1. vyd. Praha: Knižní klub, 2007. 128 s. ISBN 

978-80-242-1874-8. 

• SMITH, S. Kurz kresby. 1.vyd. Praha: Ikar, 1995, 159 s. ISBN 80-859044-05-7. 

• BLABOLILOVÁ, M. Malba a grafika. 1.vyd. Roudnice nad Labem: Galerie 

moderního umění, 2005. 30 s. ISBN 80-85053-50-0. 

• ŽEJDLOVÁ, K. Nové originální ruční práce: nápadité dárky a milé drobnosti pro 

hezký domov. 1.vyd. Praha: Euromedia Group-Ikar, 2005. 424 s. ISBN 80-249- 

0566-3. 

• CIKÁNOVÁ, L. Objevujte s námi tvar. 1.vyd. Praha: Aventinum, 1995.123 s. ISBN 

80-7151-732-7. 

• KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi.1.vyd.Praha: Galén, s.r.o., 2009. 

713s. ISBN 978 - 80 -7262 -657 - 1. 
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• LUKEŠOVÁ-ŠIMKOVÁ, J. a kol. Ruční práce: praktická ilustrovaná příručka. 2. 

české vyd. Praha: Slováry, 2004. 240 s.. 2004. ISBN 80-7209-603-6. 

• KŘÍŽOVÁ, V. Ruční tkaní. 1.vyd. Praha: SPN, 1983. 4 s. 

• VODÁKOVÁ, J. a kol. Speciální a pracovní výchova a ergoterapie. 1.vyd. Praha: 

UK Praha, 2003. 90 s.. ISBN 80-7290-113-3. 

• RADA, P. Techniky keramiky. 1.vyd. Praha: Aventinum, 1995. 207 s. 

• MATUŠKA, P. Usmívání:Kresba, malba, řezba. 1.vyd. České Budějovice: 

Karnáček, 2006. 253 s. ISBN 80-239-6819-X. 

• KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247- 

2699-1. 

• KOL. AUTORŮ. Velká kniha keramiky. 2.vyd. Praha, Knihcentrum, 1996.144 s. 

ISBN 80-86054-28-9. 

Pracovní právo 

Anotace 

Cíle učiva: Formulovat pojem závislá práce, způsoby vzniku pracovního poměru, vytvořit 

vlastní   pracovní   smlouvu,   objasnit   způsoby   skončení   pracovního   poměru,   práva 

a povinnosti vyplývající z pracovního poměru, vztahy související s výkonem práce včetně 

odpovědnosti za škodu. 

 
Osnova: 

1. Pojem a prameny pracovního práva 

2. Zákoník práce (systematika zákona 

3. Závislá práce 

4. Účastníci pracovně právních vztahů 

5. Pracovní poměr, pracovní smlouva 

6. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

7. Změny pracovního poměru (převedení, pracovní cesta, přeložení) 

8. Skončení pracovního poměru (formy, způsob) 

9. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

10.Pracovní doba 

11.Přestávka v práci 

12.Doba odpočinku 

13.Práce přesčas, noční, pracovní pohotovost) 

14.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

15.Odměňování za práci 

16. Srážky z příjmu 

17. Překážky v práci na straně zaměstnance 

18.Překážky v práci na straně zaměstnavatele 

19.Dovolená 
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20. Péče o zaměstnance 

21. Odpovědnost zaměstnance za škodu 

22.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

23.Odbory a kolektivní vyjednávání 

Literatura: 

• Právo pro střední školy podle nového občanského zákoníku (část 4.) 

• Autoři: Radovan Ryska, Monika Puškinová; Vydal: EDUKO 2012 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

 

Západočeská univerzita v Plzni 

Katedra technologie obrábění, předmět: Ergonomie (KTO/ERG) 

 
Cíle předmětu (anotace): 

https://courseware.zcu.cz/portal/studium/courseware/kto/erg 

Seznámení s interdisciplinárním oborem - ergonomií pro studenty Fakulty zdravotnických 

studií. Znalost aplikace ergonomické analýzy v se zaměřením na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Na základě zadání projektové práce řešení modelové situace z praxe. 

Předmět Ergonomie je prioritně určen posluchačům Fakulty zdravotních studií. V tomto 

předmětu je studentům nabízena možnost, rozšířit své znalosti z oblasti hygieny, cíleně 

zaměřené na pracovní prostředí průmyslových objektů. Další, nedílnou součástí předmětu, 

je nabídka pravidel správného ergonomického myšlení, tj. umění posuzovat pracoviště 

v duchu správných zásad, které napomohou k tzv. pracovní pohodě při jakékoliv činnosti 

a v současnosti respektují požadavek prevence a ochrany zdravotních rizik. 

 
Obsahové zaměření přednášek: 

1. Úvod, historie, současné pojetí ergonomie 

2. Základní oblasti výkonnostního omezení člověka 

3. Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže 

4. Prostorové požadavky na pracoviště, vybavení pracovišť 

5. Ergonomické požadavky při práci se zobrazovacími jednotkami 

6. Pracovní prostředí -mikroklima, chemické látky 

7. Pracovní prostředí - osvětlení, záření, barevné řešení 

8. Pracovní prostředí - hluk a vibrace 

9. Pracovní stres a zdraví 

10.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

11.Kategorizace prací 

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

Ochrana zvířat a welfare 

https://courseware.zcu.cz/portal/studium/courseware/kto/erg
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https://fvhe.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce- 

ustavy/ubchbf/biochemie/vyuka/sylaby/ochrana-zvirat-a-welfare.html 
 

Přednášky 

1. Úvod do studia. Biochemické děje, přehled metabolismu, biologické materiály. 

2. Biochemická vyšetření, interpretace výsledků. Biochemické aspekty organismus 

a prostředí. 

3. Enzymy, jejich klasifikace, účast v biochemických dějích. 

4. Biochemické reakce, jejich energetika, makroergní sloučeniny. 

5. Glykolýza, aerobní a anaerobní průběh, energetika, kinasové reakce. 

6. Pentózový cyklus, jeho průběh, charakteristika fází. 

7. Glukoneogeneze a její biochemický význam. 

8. Glykémie a její regulace, význam stanovení. 

9. Citrátový cyklus jednotlivé reakce, energetika, regulace. 

10.Dýchací řetězec a jeho průběh. 

11.Biochemie lipidů mastné kyseliny, fosfolipidy, cholesterol. 

12.Antioxidanty a nové biochemické poznatky, oxidační stres. 

13.Význam minerálních látek v metabolismu. 

14.Vybrané biochemické ukazatele a jejich souvislosti. 

 
Cvičení 

1. Úvodní cvičení, zásady BOZP v biochemické laboratoři, organizace práce. 

Zásady správné laboratorní praxe, práce s automatickými pipetami a 

instrumentální technikou ve cvičeních. 

2. Úloha I. Vysolování a dialýza bílkovin krevního séra. Průkazy kvalitativních reakcí. 

3. Úloha II. Stanovení koncentrace minerálních látek v krevním séru hořčík a fosfor. 

4. Úloha III. Stanovení koncentrace železa ve vzorku krevního séra. 

5. Úloha IV. Stanovení glykémie (hladiny glukosy), Sestrojení glykemické křivky 

modelového vzorku. 

6. Seminární cvičení I. - tematická náplň: Biologické materiály, biochemická vyšetření, 

interpretace výsledků. Písemný test č. 1. 

7. Úloha V. Stanovení kyseliny močové a její vybrané reakce. 

8. Úloha VI. Jodometrické stanovení vitaminu C v moči. 

9. Úloha VII. Stanovení vápenatých iontů ve vzorku krevního séra. Chromatografické 

dělení směsi aminokyselin na Alufolu. 

10. Úloha VIII. Stanovení katalytické koncentrace ALP v krevním séru. 

11.Seminární cvičení II. - tematická náplň: Kontrolní séra pro správnou laboratorní 

praxi. Písemný test č. 2. 

12.Demonstrační cvičení analyzátor VetTest. 

13.Náhradní a konzultační cvičení. 

14.Zápočet. 

https://fvhe.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce-ustavy/ubchbf/biochemie/vyuka/sylaby/ochrana-zvirat-a-welfare.html
https://fvhe.vfu.cz/informace-o-fakulte/sekce-ustavy/ubchbf/biochemie/vyuka/sylaby/ochrana-zvirat-a-welfare.html
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UTB (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets1 

68.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=AUBI&predmetZkrPred=A7 

BOZ&predmetRok=2018&predmetSemestr=ZS&portalLocale=cs 
 

Cíle předmětu (anotace): 

Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, způsobu řízení BOZP v podniku, řešení otázek BOZP ve specifických podmínkách, 

postupů při porušení povinností. Studenti se seznámí s národní i mezinárodní legislativou, 

normami, zákony a vyhláškami platícími pro oblast BOZP a jejich uplatňováním v podnicích. 

Součástí předmětu je problematika státního dozoru, jeho uplatňováním a vymáháním. 

 
Zkouška 

Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část zkoušky představuje test 

z problematiky, pokrývající celý studijní předmět. V ústní části zkoušky bude vedena diskuse 

na vybrané problémy z testové části a doplněna další otázka v závislosti na obsahu a úrovni 

vědomostí studenta a jeho znalosti problematiky ve cvičeních. 

 
Obsah 

1. Úvod do BOZP 

2. Legislativní zakotvení BOZP, Zákoník práce 

3. BOZP podle normy OHSAS 

4. BOZP a hygiena práce normy pro pracoviště 

5. BOZP a řešení úrazů. Přestupky proti BOZP a jejich řešení 

6. BOZP a státní dozor 

7. BOZP na úrovni podniku 

8. BOZP při práci na staveništi 

9. BOZP a doprava 

10. BOZP a práce ve výškách a hloubkách 

11. Řízení BOZP, odpovědnost za řízení a koordinaci 

12.BOZP vyhláška 50 

13.BOZP a práce ve specifických podmínkách. (les, zvířata) 

14.BOZP a Požární ochrana 

Cvičení 

1. Řešení BOZP podle OHSAS 

2. Povinnosti zaměstnavatele při řešení otázek BOZP 

3. Povinnosti zaměstnance z hlediska ochrany zdraví 

4. Návrh systému řízení BOZP v podniku 

https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=AUBI&predmetZkrPred=A7BOZ&predmetRok=2018&predmetSemestr=ZS&portalLocale=cs
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=AUBI&predmetZkrPred=A7BOZ&predmetRok=2018&predmetSemestr=ZS&portalLocale=cs
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=AUBI&predmetZkrPred=A7BOZ&predmetRok=2018&predmetSemestr=ZS&portalLocale=cs
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5. Plánování BOZP. Školení k BOZP 

6. Povinnosti při pracovních úrazech 

7. Úrazové pojištění zaměstnanců 

8. Prezentace případové studie. 

 
Masarykova univerzita 

Projekt: Zavedení praktické výuky ergonomie se zaměřením na fyzickou a kognitivní 

diagnostiku (Zavedení výuky ergonomie) 

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36318 
 

Ergonomie - Fakulta sportovních studií 

https://is.muni.cz/predmet/fsps/bp1208?lang=cs&obdobi=6485 
 

Cíle předmětu 

Cílem tohoto předmětu je získat potřebné informace o možných úrazech a onemocněních z 

povolání, o rizikových faktorech spojených s dlouhodobým užíváním osobních počítačů 

a sezení před obrazovkou. Student by měl získat znalosti jak ergonomicky řešit pracovní 

prostředí, měl by umět popsat rizikové faktory ovlivňující vznik nemocí z povolání, jako jsou 

například muskuloskeletální onemocnění a měl by získat vědomosti jak jim předcházet 

dodržováním bezpečnostních a hygienických zásad stejně tak jako dodržováním dostatečné 

regenerace na pracovišti s cílenou edukací zaměstnanců. 

 
Osnova 

1. Úvod do ergonomie - definice ergonomie, základní oblasti ergonomie, speciální oblasti 

ergonomie. 2. Ergonomické hodnocení pracovních systémů - základní kritéria a parametry 

ergonomického hodnocení pracovních systémů. 3. Sezení a práce v sedě a vliv sezení na 

pohybový systém – základní biomechanické a zdravotní aspekty, základní ergonomické 

požadavky na správné pracovní sedadlo, dynamický sed. 4. Práce s počítačem - 

ergonomické požadavky na práci s počítačem, zdravotní aspekty práce s počítačem. 5. 

Profesionálně podmíněná onemocnění pohybové soustavy - cervikobrachiální syndrom, 

cervikokraniální syndrom, cervikokefalické syndromy, lumbosakrální algické syndromy, 

syndrom karpálního tunelu, epikondylitis radialis humeri, epikondylitis ulnaris humeri a další. 

6. Stres v pracovním procesu - stres, stresory, prevence stresu ve vztahu k charakteristice 

pracovní zátěže. 7. Duševní hygiena- metody duševní hygieny. 8. Legislativa a ergonomie 

- nejdůležitější legislativní zákony vztahující se k ergonomii. 9. Bezpečnost práce. 10. 

Kompenzační cvičení - aplikace základních uvolňovacích, protahovacích, posilovacích a 

dechových cvičení v pracovním prostředí. 11. Praktický nácvik využití kompenzačních prvků 

a úpravy pracovního místa I. 12. Praktický nácvik využití kompenzačních prvků a úpravy 

pracovního místa II. 13. Praktický nácvik využití kompenzačních prvků a úpravy pracovního 

místa III. 

https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36318
https://is.muni.cz/predmet/fsps/bp1208?lang=cs&obdobi=6485
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Literatura 

• International Ergonomics Association < http://www.iea.cc/ergonomics/> 

International Journal of Industrial Ergonomics Journal of Occupational 

Rehabilitation Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work 

Occupational and Environmental Medic 

• GILBERTOVÁ, Sylva a Oldřich MATOUŠEK. Ergonomie : optimalizace lidské 

činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 239 s. ISBN 8024702266. info 

Výukové metody: cvičení 

Metody hodnocení: Aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování zápočtového testu, 

vypracování seminární práce na zadané téma. 

 
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní 

http://www.fst.zcu.cz/ (nejsou podklady veřejně přístupné) 
 

Ergonomie: povinný předmět 

Praktika z ergonomie 

https://zcu.cz/export/sites/zcu/study/dokumenty/stud_programy/REK/certi.pdf 

https://www.zcu.cz/research/prezentace-tymu/tymy/ERIT--Ergonomicky-racionalizacni-a- 

inovacni-tym/historie.html 
 

Poptávka na spolupráci 

Spolupráce je otevřena univerzitám, výzkumným ústavům, výrobním podnikům i malým 

soukromým firmám zabývající se oblastí ergonomie a racionalizace práce. Spolupráce je 

otevřena odborníkům z praxe v oblasti ergonomie a racionalizace práce. Spolupráce je 

otevřena i studentům a žákům odborných škol pro společné praktické i vědeckovýzkumné 

projekty. 

 
Vybrané výsledky a publikace 

• Görner, T., Šimon, M. Ergonomická optimalizace pracoviště ve ŠKODA ELECTRIC 

a.s.. In Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň, Západočeská 

univerzita. 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7043-844-2 

• Bureš, M. Principles of a new methodology for industrial workplaces design. In: 

Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM 

symposium. Vienna, Austria. 2009. s.515-516. ISBN 978-3-901509-70-4 

• Bureš, M. New approach to ergonomic design of industrial workplaces. In: 

International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 

(IEEM). Hong Kong, 2009. ISBN 978-1-4244-4870-8 

• Bureš, M., Görner, T., Šimon, M., Sekulová, K. Využití digitálních nástrojů 

ergonomie pro praxi. In: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti 

http://www.iea.cc/ergonomics/
http://www.fst.zcu.cz/
https://zcu.cz/export/sites/zcu/study/dokumenty/stud_programy/REK/certi.pdf
https://www.zcu.cz/research/prezentace-tymu/tymy/ERIT--Ergonomicky-racionalizacni-a-inovacni-tym/historie.html
https://www.zcu.cz/research/prezentace-tymu/tymy/ERIT--Ergonomicky-racionalizacni-a-inovacni-tym/historie.html
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[online], 2011, roč. 4, č. 1. dostupný z http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01- 

2011/digitalni-nastroje-ergonomie.html . ISSN 1803–3687 
 
 

Vysoká škola Báňská - Fakulta strojní 

bakalářský studijní program 

https://www.fs.vsb.cz/347/cs/studium-a-vyuka/ 

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlan 

Id=18883&locale=cs 
 

347-0315/02 – Ergonomie I (ERI) 

Katedra částí a mechanismů strojů 

Určeno pro typy studia: bakalářské 

 
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi 

Seznámit se základními požadavky na prostředí člověka v pracovní i mimopracovní oblasti 

z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce. 

 
Vyučovací metody: 

• Přednášky 

• Cvičení (v učebně) 

• Experimentální práce v laboratoři 

Anotace 

Základní informace pro studium předmětu, vztah člověk – stroj, kvalita pracovního prostředí, 

její hodnocení z hlediska hygienických norem (fyzické, smyslové a mentální parametry 

člověka, rozměrové řešení pracovního místa, vazby na technickou estetiku, navrhování 

pracovního prostředí z hlediska osvětlení, hluku, vibrací, barevného řešení, bezpečnosti a 

hygieny práce). 

Povinná literatura: 

• [1] PLCHOVÁ, A., HRUDIČKOVÁ, M.: Design v konstrukci strojů – návody do 

cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2005. 

• [2] KRÁL, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi; VAVA, Ostrava 1998. 

• [3] KRÁL, M.: Pokyny pro navrhování strojů a prostředí z hlediska ergonomiky, 

Škoda Plzeň, 1985. 

• [4] PETR, Jiří: Ergonomie; iVBP, Brno 1999. Normy: Aktuální znění normativních 

předpisů a Nařízení vlády z oblasti antropometrických údajů a ochrany zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Doporučená literatura: 

• [1] CHUNDELA, L.: Ergonomie; ČVUT, Praha 2001. 

• [2] CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie – Příklady; ČVUT, Praha 2005. 

http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2011/digitalni-nastroje-ergonomie.html
http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2011/digitalni-nastroje-ergonomie.html
https://www.fs.vsb.cz/347/cs/studium-a-vyuka/
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=18883&locale=cs
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=18883&locale=cs
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Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru 

• Kontrolní test 

• E-learning 

• Ergonomie I v prostředí Moodle; https://vyuka.fs.vsb.cz/ 

Osnova předmětu 

Ergonomie, ergatika. Fyzické parametry člověka, antropometrické údaje podle evropských 

šetření. Smyslové a mentální parametry člověka, spolehlivost lidského činitele. Rozměry 

pracovního prostoru ve stoje a v sedě. Ovladače a sdělovače, jejich velikost a umístění 

v zorném poli. Pracovní nářadí a pomůcky z hlediska ergonomie, optimalizace rozměrů 

a tvarů. Ergonomie prostředí, osvětlení pracoviště, dovolené hodnoty hluku a vibrací. 

Význam barevného řešení pracoviště, bezpečnostní barvy. Bezpečnost a hygiena práce. 

Normování lidské práce. 

 
Inženýrská ergonomie (IER) 347-0518/01 

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?versi 

on=347- 

0518/01&subjectBlockAssignmentId=263245&studyFormId=1&studyPlanId=18913&locale 

=cs&back=true 
 

Katedra částí a mechanismů strojů 

Určeno pro typy studia: navazující magisterské, magisterské 

 
Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi 

Identifikovat a pojmenovat jednotlivé ergonomické problémy, - vybrat vhodný způsob řešení, 

- aplikovat ergonomické analýzy a legislativní a normativní podklady, - používat měřicí 

přístroje pro ergonomická měření, - posuzovat vhodnost uspořádání pracovního místa, 

vhodnost pracovních poloh, - vytvářet nová uspořádání pracovního místa v souladu s 

ergonomickými požadavky. 

 
Povinná literatura: 

• PETR, Jiří: Ergonomie; iVBP, Brno 1999. 

• aktuální legislativní podklady přístupné na internetu, dle pokynů na přednáškách 

a ve cvičeních 

• E-learningová podpora Ergonomie I v prostředí Moodle, přístupná z 

http://vyuka.fs.vsb.cz/, předměty katedry 340 - Ergonomie I 

Doporučená literatura: 

• CHUNDELA, L.: Ergonomie; ČVUT, Praha 2005. 

• CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie – Příklady; ČVUT, Praha 2005. 

• PLCHOVÁ, A., HRUDIČKOVÁ, M.: Design v konstrukci strojů – návody do cvičení, 

VŠB-TU Ostrava, 2005. 

https://vyuka.fs.vsb.cz/
http://vyuka.fs.vsb.cz/
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• KRÁL, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi; VAVA, Ostrava 1998. 

• KRÁL, M.: Pokyny pro navrhování strojů a prostředí z hlediska ergonomiky, Škoda 

Plzeň, 1985. 

 
Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru 

• Práce ve cvičení, vypracování programů dle zadání. 

• E-learning 

• E-learningová podpora Ergonomie I v prostředí Moodle dostupná z 

www.vyuka.fs.vsb.cz 

Osnova předmětu 

1. Úvod do ergonomie, ergatika, systém člověk – technika – prostředí, míra ohrožení 

člověka. 2. Antropocentrismus, fyzické parametry člověka (rozměrové, pohybové, 

somatické, energetické), smyslové parametry člověka (zrak, sluch, reflexy apod.), mentální 

parametry. 3. Technika, rozměrové řešení pracovního místa, zorné podmínky, somatografie 

lidského těla. 4. Komunikace mezi člověkem a technikou, ovládače, jejich rozdělení, řešení, 

normalizace, umístění. Sdělovače, rozdělení, řešení, normalizace, umístění, vztah mezi 

ovládači a sdělovači. 5. Vybavení pracoviště, pracovní nástroje a pomůcky, tvarování 

rukojetí. Sedadla, základní členění, tvary a rozměry, vztah sedadla a pracovní plochy, 

rozměrové optimalizace pro různě vysoké uživatele. 6. Vlastnosti prostředí. Osvětlení, hluk, 

vibrace, klimatické podmínky na pracovišti (teplota, vlhkost, proudění vzduchu). Legislativa, 

měření. 7. Barvy, jejich působení na člověka, bezpečnostní význam barev. Bezpečnost a 

hygiena práce, ergonomické projektování 8. Zátěž fyzická, ergonomická měření a 

hodnocení pracovní polohy, měření tělesné námahy. Ergonomické analýzy - RULA. Zátěž 

psychická, pracovní režim. 9. Ergonomické analýzy NIOSH, Snook & Ciriello, KIM. 

Kategorizace prací. Role konstruktéra, technologa, pracovníka bezpečnosti práce. 

 
ŠKODA AUTO Vysoká škola 

http://www.savs.cz/ 
 

Metody štíhlé výroby (ŠAVŠ - ZS 2016/2017) – 6. ergonomie 

https://is.savs.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=10573;zpet=%2Fauth%2Fkatalog%2Findex. 

pl%3Ffakulta%3D7P900%2Cobdobi%3D177%2Cjak%3Ddle_jmena;jazyk=1;lang=sk 
 

Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ) 

Cíl předmětu: 

Poskytnout základní informace o filozofii štíhlého podniku, štíhlé výrobě, štíhlém výrobním 

systému, o principech a metodách štíhlého podniku a jejich možnostech uplatňování v praxi. 

Zásadní pozornost bude věnována praktickým ukázkám realizace a funkčnosti metod 

štíhlého podniku na řadě simulačních a optimalizačních her. 

http://www.vyuka.fs.vsb.cz/
http://www.savs.cz/
https://is.savs.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=10573%3Bzpet%3D%2Fauth%2Fkatalog%2Findex.pl%3Ffakulta%3D7P900%2Cobdobi%3D177%2Cjak%3Ddle_jmena%3Bjazyk%3D1%3Blang%3Dsk
https://is.savs.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=10573%3Bzpet%3D%2Fauth%2Fkatalog%2Findex.pl%3Ffakulta%3D7P900%2Cobdobi%3D177%2Cjak%3Ddle_jmena%3Bjazyk%3D1%3Blang%3Dsk
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Výukové metody: 

• Přednášky 

• Exkurze 

• Příklady z praxe (Best practices) 

• Případové studie 

Obsah předmětu: 

1. Principy a metody štíhlého podniku I. (dotace 2/2) 

a. Požadavky zákazníka 

b. Štíhlý výrobní systém 

c. Metody štíhlého podniku v praxi 

2. Principy a metody štíhlého podniku II. (dotace 2/2) 

a. Výroba dle požadavku zákazníka 

b. Optimalizační hra 

3. Týmová práce, organizace pracoviště dle metody 5S, práce se standardy (dotace 

2/2) 

a. Týmová práce - organizace výroby ve ŠKODA AUTO 

b. Standardy na pracovištích, standardní operační listy 

c. Simulace metody 5S 

4. Rychlé přeseřízení, autonomní údržba, JIT simulace (dotace 2/2) 

a. Simulace rychlého přeseřízení ve výrobě 

b. TPM - autonomní údržba 

c. Simulace JIT procesu 

5. Odstraňování plýtvání v podniku (dotace 2/2) 

a. Simulace minifabrika - hledání plýtvání ve výrobě 

b. Trénink úspory energií 

6. Ergonomie, optimalizace výrobní linky (dotace 2/2) 

a. Pracovní podmínky, pracovní prostředí 

b. Optimalizace výrobní linky 

 
Podpora distančních forem studia: 

Online výukové materiály zveřejněné na dokumentovém serveru (podkladové materiály 

k přednášené tématice, části odborných textů). Kontakty na odborníky z oddělení výrobního 

systému Škoda, s kterými je možné konzultovat témata zadaných semestrálních prací, po 

vzájemné dohodě se i osobně sejít. Konzultace s vyučujícími zaměřené na probíranou látku. 

Jednak prostřednictvím e-mailu, osobně ve vymezených časech, nebo po vzájemné 

dohodě. 

 
Literatura: 

Základní: 

• IMAI, M. Kaizen.: Metoda, jak zavést úspornější a flexibilnější výrobu v podniku. 

1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 272 s. ISBN 978-80-251-1621-0. 
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Doporučená: 

• Výukové podklady Výrobního systému ŠKODA 

• LIKER, J K. Tak to dělá Toyota .: 14 zásad řízení největšího světového výrobce . 

1. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2007. 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7. 

 
Bezpečnost v dopravě 

https://is.savs.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=5126;design=60 

Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ) 

 
Cíl předmětu: 

Seznámit posluchače s principy aktivní a pasivní bezpečnosti automobilů, základy 

biomechaniky poranění a stavby karosérií v nouzovém režimu. 

Obsah předmětu: 

1. Bezpečnost dopravy, statistiky, hodnocení dopravních nehod. (dotace 1/1) 

2. Legislativa v bezpečnosti vozidel, schvalovací zkoušky. (dotace 1/1) 

3. Principy pasivní bezpečnosti, prevence nehod. (dotace 1/1) 

4. Úvod do biomechaniky poranění, modely v biomechanice. (dotace 1/1) 

5. Mechanismy poranění, jejich popis a hodnocení. (dotace 1/1) 

6. Definice biomechanických kritérií poranění (dotace 1/1) 

7. Figuríny v pasivní bezpečnosti, matematické modely. (dotace 1/1) 

8. Mechanismy poranění hlavy a mozku, kritéria, diffusní poranění mozku. 

Hodnocení úrazů krční páteře, hrudníku, břicha, pánve, končetin. (dotace 1/1) 

9. Principy funkce zádržných systémů. Konstrukce bezpečnostních pásů. (dotace 

1/1) 

10. Popis funkce systému airbagů, konstrukce, dynamika plnění. (dotace 1/1) 

11. Konstrukce, senzorika a aktivace zádržných systémů. (dotace 1/1) 

12. Vývojové zkoušky v oblasti pasivní bezpečnosti. (dotace 1/1) 

13. Nouzové stavy karosérií, stavba bezpečné karosérie. (dotace 1/1) 

14. Ponehodové systémy (eCall). (dotace 1/1) 

Literatura: 

Základní: 

• VOGEL, D. -- SCHAAR, O. Crash analysis. [online]. 2006. URL: 

http://www.ni.com/pdf/products/us/crash_functions_descriptions.pdf. 

 
Doporučená: 

• Kovanda, J., Riva, R.: Vehicle-human Interaction. Ed. Spiegel, Milano, 1999 

https://is.savs.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=5126%3Bdesign%3D60
http://www.ni.com/pdf/products/us/crash_functions_descriptions.pdf


Strana 30 / 119 

 

 

 
 

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 

https://www.fd.cvut.cz/pro- 

studenty/predmety.html?kp=&np=ergonomie&vp=&ks=&nu=all&odeslano=ano&po= 
 

Hygiena práce a ergonomie v dopravě 

https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmet-detail.html?kod=15Y1HE 

povinný předmět Bakalářské studium 

 
Anotace: 

Základní poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie a jejich aplikace v dopravě. 

Faktory pracovního prostředí a vliv těchto faktorů na zdraví pracujících. Vytváření a ochrana 

pracovních podmínek nepoškozujících veřejné zdraví. Vzájemné vazby člověk-stroj- 

prostředí. Přizpůsobení techniky možnostem a schopnostem člověka. Příklady z praxe v 

dopravě, související legislativa. 

 
Cíle: 

Naučit studenty, jak techniku co nejvíce přizpůsobit možnostem a schopnostem člověka. 

Rychlá orientace v dané problematice v praxi. Aplikace znalostí z vědních oborů hygiena 

práce a ergonomie v praxi v dopravě. 

 
Ergonomie v letectví – magisterské studium, povinný předmět 

https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmet-detail.html?kod=21ERGK 
 

Anotace: 

Všeobecný koncept ergonomie. Vizuální systém člověka. Sluchový systém člověka. Systém 

zpracování informací u člověka. Environmentální vlivy na lidskou výkonnost. Displeje, 

ovládací prvky a design v souladu s ergonomickými požadavky. Design kokpitu v souladu s 

ergonomickými požadavky. 

 
Cíle: 

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným přístupem k základnímu designu 

pilotních kabin s hlavním ohledem na "uživatelskou přívětivost" a "toleranci chyb". Tyto dva 

koncepty budou diskutované spolu s uživatelskými charakteristikami (jako schopnost 

a limitace), které musí být brány d úvahy v počátečních fázích designu. 

 
ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

Povinné předměty: Strojírenská ergonomie 

 
Cílem předmětu "Strojírenská ergonomie" je seznámit posluchače s problémy, omezeními 

a optimálním řešením elementárního prvku podniku či organizace, se systémem člověk - 

technika ( stroj ) - prostředí. Charakter předmětu vychází z antropocentrického principu, tedy 

https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmety.html?kp&np=ergonomie&vp&ks&nu=all&odeslano=ano&po
https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmety.html?kp&np=ergonomie&vp&ks&nu=all&odeslano=ano&po
https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmet-detail.html?kod=15Y1HE
https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmet-detail.html?kod=21ERGK
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že každý systém ČTP ať již ve výrobní, řídící, technologické, projekční či jiné oblasti je nutno 

jednoznačně přizpůsobit možnostem, schopnostem a dovednostem nejslabšího prvku - tedy 

daného člověka. Posluchači se naučí nejen vycházet z limitů člověka při projektování 

systému ČTP, ale i hodnotit stávající ergonomickou úroveň systému a navrhovat 

racionalizační opatření pro jeho optimalizaci. Posláním předmětu tedy je, aby absolventi FS 

dokázali při své práci na všech úrovních a oblastech hospodářství jak zajistit optimální 

pracovní pohodu svou, tak i uživatelů navrhovaných systémů i svých podřízených. 

Neopomenutelným výstupem je i ochrana zdraví člověka i vyšší kvalita a produktivita práce. 

 
Osnova 

Ergonomický systém člověk - technika - prostředí. Model ohrožení zdraví. Člověk - 

fyziologické, psychické a mentální parametry. Technika - rozměrové řešení, ovládače 

a komunikační zařízení, nářadí, zařízení, pracovní vybavení, estetické řešení. Prostředí - 

osvětlení, záření, hluk, vibrace, klimatické podmínky, barevné řešení, fyzická, psychická 

a mentální zátěž. Bezpečnost a hygiena práce. Hodnocení rizika. Životní prostředí. 

Ergonomické projektování. Normování lidské práce její hodnocení. 

 
Osnova cvičení 

1. - 6. Měření laboratorních úloh 

2. - 13. Prezentace semestrálních prací studentů 

 
Literatura 

• Chundela, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005 

• Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005 

• Grandjean, E.: Ergonomice and Health in modern Office, London TF, 1984 

• Chapanis, A.: Man- maschine - engineering, London, 1965 

• Král, M.: Ergonomie a její využití v tech. praxi, I.+II.., Brno, Ostrava, 1994, 1998 

• Mc Cormick, E.J.: Human faktors engineering, N.Y., 1964 

• Durrel, K, F. H.: Ergonomice, London, 1975 

• Šmíd, N.: Ergonomické parametry, Praha SNTL, 1977 

• Veber, V.: Pracovní prostředí, Praha, 1982 

Požadavky 

Vypracování osmi laboratorních úloh. Vypracování a prezentace semestrální práce 

o rozsahu 5 stran textu. 

Zkouška z těchto témat: 

1. Ergonomie a Ergatika. Model ohrožení. 

2. Antropocentrismus. Fyzické parametry člověka. 

3. Smyslové parametry člověka. Mentální parametry. 

4. Spolehlivost lidského činitele. Technika - rozměrové řešení. 

5. Komunikace člověk - technika. Ovladače. Sdělovače. 

6. Vazby ovladač - sdělovač. Vybavení pracoviště. 
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7. Technická estetika. Prostředí. 

8. Osvětlení. Záření. Hluk. Chvění a otřesy. 

9. Klimatické podmínky. Barevné řešení. 

10. Zátěž fyzická. Metody měření. Zátěž psychická. Metody měření. 

11. Ekonomie pohybů a režim práce. Bezpečnost práce. 

12. Hygiena práce. Sociální podmínky a životní prostředí. 

13. Ergonomické projektování. Normování lidské práce. 

14. Ukazatele lidské práce. Rizikovost. 

 
volitelné předměty: Design v konstrukci strojů 1 (DKS1) 

https://dms.fs.cvut.cz/12922_Public/B%C3%ADl%C3%A1%20kniha/2018- 

2019/BKVP20182019zalozky.pdf 
 

Osnova předmětu: 

Stručný vývoj techniky a umění. Estetika, vkus, móda a jejich vliv na životní prostředí 

a utváření člověka. Konstruktér a estetika. Tvary a barvy. Nápady z hlediska funkčnosti 

a estetiky. Ergonomie v konstrukci, účelovost a snadnost obsluhy. Design dopravních 

prostředků, nástrojů a výrobních zařízení, estetika prostředí pracoviště. Psychologie 

zákazníka. Současné trendy v technickém designu 

 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

https://vufind.lib.cas.cz/Record/000021087 
 

Ergonomie I (předmět není vypsán) 

 
Anotace: 

Při absenci psychologie ve výuce a formálnosti anatomie bez fyziologických souvislostí je 

ergonomie jediným předmětem, který seznamuje s vlastnostmi toho, jemuž je určena tvorba 

architektů a designérů. Ergonomie je interdisciplinární obor zabývající se interakcí lidského 

organismu a prostředí. Zkoumá tři vzájemně propojené roviny, které jsou charakterizovány 

jako fyzická ergonomie, psychická ergonomie a organizační ergonomie. Interdisciplinarita 

ergonomie je zárukou celostních řešení architektonických a designérských projektů. 

Spočívá zejména ve využití oborů medicíny, psychologie (především kognitivní, kde 

významnou roli hraje teorie komunikace), fyziky, ekologie a filosofie, ale i dalších. Předmět 

obsahuje také oblasti užitečné při navrhování oděvů a graf. designu. Znalost ergonomie 

posiluje mj. profesní etiku studenta, neboť k ergonomickým řešením návrhů zatím 

projektanty nevede závazná legislativa, jako je tomu např. v oblasti ekologie. 

Požadavky: 

https://dms.fs.cvut.cz/12922_Public/B%C3%ADl%C3%A1%20kniha/2018-2019/BKVP20182019zalozky.pdf
https://dms.fs.cvut.cz/12922_Public/B%C3%ADl%C3%A1%20kniha/2018-2019/BKVP20182019zalozky.pdf
https://vufind.lib.cas.cz/Record/000021087
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Osnova přednášek: 

1. Co je ergonomie, její stručný vývoj, tři hlavní oblasti ergonomie. Základní pojmy 

v ergonomii (komfort-diskomfort, fyzické a psychické kondice, inteligentní design 

a architektura, nemocný dům a dopravní prostředek ad.). Doporučená odborná 

literatura, normy pr ergonomii ČSN, EN, ISO, IEC. Případová studie: spotřebitelský 

obal potravin 

2. Lidský organismus v prostředí a v interakci s předměty. Základní charakteristika 

lidského organismu (systém systémů, závislost na vývoji druhu). Vlastnosti prostředí, 

vlnění, rytmy a algoritmy, antropocentrismus. Případová studie: kancelářské 

pracoviště 

3. Pohybový systém a antropometrie. Síly a těžiště. Případová studie: praktické cvičení 

měření lidského těla 

4. Lidské tělo a energie. Teplo a termoregulace. Případové studie: mikroklima různých 

interiérů a jejich řešení 

5. Nervová soustava člověka, lidská inteligence. Případové studie: interiér a exteriér 

obytného domu 

6. Lidská psychika, znalosti, vzdělanost, problematika stresu, emocí... Případová 

studie: podnikové relaxační centrum 

7. Smyslové vnímání, vnímání barev, problematika smyslového smogu, virtuální realita. 

Případová studie: sedací nábytek a ergonomie interiéru bytu 

8. Vizuální komunikace, gramotnost. Komunikace člověk ? stroj, sdělovače a ovladače. 

Případová studie: osobní komunikační souprava 

9. Rozdíly mezi lidmi (velikost, psychika, pohlaví, věk atd.). Případová studie: vybavení 

interiérů koupelen a lázní 

10. Problematika vybraných činností ? práce s břemeny, sporty, odpočinek. Případová 

studie: sportovní pomůcky (kola, lyže, skateboardy ) 

11. Současný stav a předpoklad vývoje vztahu člověk ? technika. Případová studie: 

programovatelné a automatické stroje 

12. Problematika komplexního ergonomického hodnocení. Popis práce ke zkoušce. 

Případová studie: interiér vozu hromadné dopravy a dopravního terminálu 

Osnova cvičení: 

Cíle studia: 

• -posílit studentovo vnímání vlastního těla a naučit ho osobní zkušenost s tělem 

promítat do druhých lidí 

• -podnítit studentovo vnímání vývojových, rodových, kulturních a obecně 

osobnostních psychických a fyzických odlišností mezi lidmi 

• -naučit studenta vnímat harmonii a negativní stavy těla jako výsledek konkrétních 

krátkodobých a dlouhodobých vlivů celku prostředí i jeho detailů na lidský 

organismus a pochopit tak vztah ekologie a ergonomie 

• -posílit studentovo vnímání kvality architektonických a designových produktů 

především v interakci s lidským tělem 
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• -vysvětlit způsoby vyvažování interakce člověka s produkty a prostředím fyzicky, 

psychicky a organizačně 

Výsledky učení: 

Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen: 

• -profesionálně přizpůsobovat své projekty potřebám lidského těla 

• -koordinovat vlivy ekonomiky, estetiky, efektivnosti, ekologie a ergonomie do 

harmonického projektu 

• -identifikovat osobnostní předpoklady své a svých kolegů ve tvůrčím týmu 

• -užívat argumenty profesní etiky k prosazení nepovrchního komfortu projektu 

• -využívat znalosti potřeb lidského těla nejen při projektování, ale také při testování 

hotových produktů architektury a designu 

• -orientovat se v civilizačním a technologickém vývoji orientovat ve prospěch 

přirozené lidské harmonie 

Studijní materiály: 

• Fassati, Tomáš: Výuka ergonomie na VŠUP (sylaby), VŠUP, Praha, 2008 

• Fassati, Tomáš: Cesty k inteligentnímu designu a architektuře, 2016 

• Malý Stanislav; Král, Miloslav; Hanáková, Eva: ABC ergonomie, Praha, 2010 

• Chundela, Lubor: Ergonomie, ČVUT, Praha, 2008 

• Gilbertová, Sylva; Matoušek, O.: Ergonomie, Praha, 2006 

• Fassati, Tomáš: Učebnice praktické vizuální komunikace, Institut inf. designu, 

Benešov, 2009 

• Norman, Donald, A.: Design pro každý den, Praha, 2010 

• Normy ČSN, EN a ISO pro ergonomii, jejichž soupis je uveden v sylabech 

předmětu. 

V Knihovně VŠUP je také k dispozici soubor literatury a učebních materiálů z bývalé zlínské 

pobočky, který je pedagogem tohoto předmětu dále rozvíjen a počítá se s ním pro 

plánovanou laboratoř ergonomie. Uvedený fond je částečně sepsán zvláštním seznamem 

přístupným na webu školní knihovny. 

Pro rozšíření výukového prostoru je pro studenty pedagogem připravena bohatá forma e-

learningu, jednak na školním intranetu (moodle), jednak na internetu (facebook Inteligentní 

design a architektura, Instagram), kde mají individuálně aktivně reagovat na jednotlivá 

témata. 

Skripta: 

https://www.wikiskripta.eu/w/Ergonomie 

 

Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta - Ústav techniky 

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=109736;lang=cz 

https://www.wikiskripta.eu/w/Ergonomie
https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=109736%3Blang%3Dcz
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Základy bezpečnosti práce 

 
Zaměření předmětu: 

Získání základního přehledu o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a prevence závažných havárií 

 
Obsah předmětu: 

1. Úvod do problematiky, pracovní úrazovost (dotace 1/0) 

2. Zákoník práce - práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vztahu 

k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. (dotace 2/0) 

3. Identifikace a hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dotace 2/0) 

4. Ochrana zdraví při práci (dotace 2/0) 

5. Bezpečnost vyhrazených technických zařízení (dotace 1/0) 

Výstupy předmětu: 

Všeobecné kompetence: 

- Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací 

- Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) 

- Schopnost analýzy a syntézy 

- Schopnost kritiky a sebekritiky 

- Schopnost řešit problémy 

- Uvědomění si konceptu kvality 

- Základní všeobecné znalosti 

Oborově specifické kompetence: 

- Aplikace znalostí při identifikaci rizik, při řešení pracovních úrazů, při kategorizaci 

prací a událostí spojených s BOZP a požární ochranou 

- Schopnost analýzy a syntézy 

- Schopnost samostatné práce 

- Základní orientace v právních předpisech a technických normách vztahujících se 

k bezpečnosti práce a požární ochraně 

Literatura: 

• NEUGEBAUER, T. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce. Praha. Wolters 

Kluwer. 2016. ISBN 978-80-7552-107-1. 

• FERRET, E. -- HUGHES, P. Introduction to Health and Safety at Work. Oxford 

Elsevier Limited. 2009. ISBN 978-0-7506-8503-0. 

• Právní a technické předpisy vztahující se k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany. 
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Organizace práce (LDF) - 2017/2018 - doktorská studia 

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?odkud=;zobrazit_sklad=0;zobrazit_obdobi=0;obd 

obi=;predmet=104484;typ=21;jazyk=1;vystup=1;lang=cz;quick=1 
 

Cíl předmětu: 

Doktorand by měl získat základní poznatky z organizace práce, aby je dovedl aplikovat ve 

své práci vedoucího. 

 
Obsah předmětu: 

Organizace práce (dotace 0/0) 

a. Organizační struktury ve velkém a malém podniku. Projekty využití dislokačních 

prostorů; uspořádání strojů, pomůcek a toků materiálů, technologických a 

pracovních postupů, zejména s ohledem na bezpečnost práce. 

b. Výběr a rozmísťování pracovníků, stanovení kompetencí a vztahů mezi 

pracovníky (důraz na kooperaci), zvyšování jejich kvalifikace a osobní plány 

odborného růstu. chronometráž a normování práce. 

c. Určení standardního výkonu (výkonové normy), chronometráž a normování 

práce. Kontrola a hodnocení pracovníků. Poskytování informací pro pracovní 

proces 

 
Metody předmětu: Po úvodní konzultaci následuje samostudium z doporučené 

literatury a konzultace o nejasnostech a problémech, a zase následuje samostudium. 

 
Literatura: 

Základní: 

• ŠEDIVÝ, V. -- KOHOUT, V. Ergonomie: (cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 101 s. ISBN 80-7157-182-2. 

• ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně, 2004. 71 s. ISBN 80-7157-763-4. 

• ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP. [online]. 2006. URL: 

http://user.mendelu.cz/~sedivy. 

Dokonalá organizace v malé firmě: optimální sebeřízení, organizace času a 

administrativa. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 175 s. ISBN 80-7261-088- 

0. 

• BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování: Jak se každý den chovají spolupracovníci, 

nadřízení, podřízení. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. 

• GALLWEY, W T. Tajemství vysoké pracovní výkonnosti: metoda Inner Game. 1. 

vyd. Praha: Management Press, 2004. 255 s. ISBN 80-7261-115-1. 

• MATYÁŠ, K. Zásady organizace práce v lesním podnikání. Písek: Čs.matice 

lesnická, 1947. 428 s. 

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?odkud=%3Bzobrazit_sklad%3D0%3Bzobrazit_obdobi%3D0%3Bobdobi%3D%3Bpredmet%3D104484%3Btyp%3D21%3Bjazyk%3D1%3Bvystup%3D1%3Blang%3Dcz%3Bquick%3D1
https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?odkud=%3Bzobrazit_sklad%3D0%3Bzobrazit_obdobi%3D0%3Bobdobi%3D%3Bpredmet%3D104484%3Btyp%3D21%3Bjazyk%3D1%3Bvystup%3D1%3Blang%3Dcz%3Bquick%3D1
http://user.mendelu.cz/~sedivy
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Bezpečnost a hygiena práce (LDF) - 2016/2017 - doktorská studia) 

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=100998;lang=cz 
 

Zaměření předmětu: 

Získat teoretické, včetně legislativy, a praktické poznatky o bezpečnosti práce. Naučit se je 

využívat pro praktickou aplikaci nejen v oboru lesního hospodářství a to jak při pozorování 

práce, tak při stanovení diagnózy pracovních podmínek. Naučit se principy bezpečné práce 

vyjadřovat slovem i obrazem v jednoduchých, ale zároveň srozumitelných heslech. Dále by 

měl získat informace o hygieně práce, tzn. o způsobu určení správných podmínkách práce 

(včetně vlivu faktorů pracovního prostředí). 

 
Obsah předmětu: 

1. Legislativa a systém řízení BOZP v podniku (bezpečný podnik, implementace ČSN 

EN ISO 18001) (dotace 0/0) 

a. Organizace BOZP na úrovni státu, firmy, jednotlivého pracovníka. Práva a 

povinnosti v BOZP. 

b. Řízení BOZP ve firmě. 

2. Prevence BOZP (dotace 0/0) 

a. Informace + školení BOZP (vstupní, periodické, specializované). 

b. Zdravotní prohlídky (vstupní, preventivní). 

c. Osobní ochranné prostředky a náhradní opatření. 

3. Pracovní nehody, úrazy a choroby z povolání. (dotace 0/0) 

a. Nehody a úrazy, činnosti bezprostředně následující, sepsání záznamu úrazu, 

analýza příčin a zdrojů PÚ, ekonomická analýza. 

b. První pomoc v rozsahu laika. 

c. Nemoci z povolání. 

4. Hygiena práce (dotace 0/0) 

a. Vliv prac. podmínek na zdraví člověka; reakce a adaptace člověka na faktory 

prostředí. 

b. Faktory prac. prostředí - fyzikální: mechanické, mikroklima, záření včetně osvětlení, 

hluk a vibrace; chemické, biologické, sociální a environměntální faktory. 

c. Působení faktorů prac. prostředí na zdraví, měření a ochrana před jejich účinkem. 

Literatura: 

• Ergonómia a bezpečnosť pri práci v lesnom hospodářství. Bratislava. Príroda 1989. 

ISBN 80-07-00046-1. 

• ŠEDIVÝ, V. -- KOHOUT, V. Ergonomie: (cvičení). Brno. Mendelova zemědělská a 

lesnická univerzita v Brně. 1995. ISBN 80-7157-182-2. 

• ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. Brno. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně. 2004. ISBN 80-7157-763-4. 

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=100998%3Blang%3Dcz


Strana 38 / 119 

 

 

 
 

• ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP 

• Srovnání technologií těžby harvestorem a motorovou pilou z hlediska ergonomie, 

bezpečnosti práce, zdravotních rizik a vlivu na životní prostředí. 2008 

• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : podle stavu k 19.2.2007. Ostrava. Sagit. 

2007. ISBN 978-80-7208-618-4. 

• ČERMÁK, J. Bezpečnost práce : aktualizované okruhy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Praha. Eurounion. ISBN 2006 80-7317-051-5. 

• NERUDA, J. -- SIMANOV, V. Technika a technologie v lesnictví. Brno 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. ISBN 2006 80-7157- 

988-2. 

• NOVOTNÝ, K. Základní požadavky na pracoviště z hlediska bezpečnosti práce. 

Rožnov RoVS 2008 

• JINDŘICHOVÁ, J. -- PODLEŠÁK, K. Hygiena práce a choroby z povolání 

v zemědělství. Praha. SZdN 1969. 

• základní literatura 

 

 
Ergonomie v dřevařském a nábytkářském průmyslu (LDF - 2018/2019 - doktorská 

studia) 

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=112166;zpet=../pracoviste/predmety.pl?i 

d=50,design=102,lang=cz;lang=cz 
 

Zaměření předmětu: 

Předmět "Ergonomie v dřevařském a nábytkářském průmyslu" v doktorském studiu si klade 

za cíl posluchače podrobně seznámit se systémovými vazbami mezi člověkem, technikou a 

prostředím a výrazně tak rozšířit získané znalosti předchozím magisterském (inženýrském) 

studiu. Studenti si osvojí vybrané poznatky z ergonomie se zaměřením na dřevařský a 

nábytkářský podnik a to zejména v subsystému člověk-fyziologie práce (pracovní a fyzická 

zátěž, pracovní výkon, atd.), v subsystému člověk-stroj (normování činností, ovládací prvky 

strojů, atd.) a v subsystému člověk-prostředí (pracovní prostředí, negativní činitele v 

pracovním prostředí - hluk, vibrace, atd.). 

 
Obsah předmětu: 

1. Postavení ergonomie ve vědě (význam, uplatnění, historický vývoj a související 

vědecké disciplíny s ergonomií); (dotace 0/0) 

2. Pracovní proces a psychologie; (dotace 0/0) 

3. Antropometrie (zpracování a vyhodnocení antropometrických údajů); (dotace 0/0) 

4. Profesiografie (zpracování a vyhodnocení metody analýzy pracovních činností); 

(dotace 0/0) 

5. Bezpečnost strojů a zařízení (směrnice, normy); (dotace 0/0) 
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6. Faktory pracovního prostředí a pracovní podmínky (klasifikace a fyzikální faktory 

pracovního prostředí, sociální klima, biorytmus, adaptace); (dotace 0/0) 

7. Negativní činitele v pracovním prostředí; (dotace 0/0) 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví v pracovním procesu (legislativa, prevence, pracovní 

úrazy a jejich klasifikace, nemoci z povolání, ochranné pomůcky, pracovní režim 

a relaxace); (dotace 0/0) 

Literatura: 

• ERBAN, Václav. Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně- 

psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech. 1. vyd. Technická 

univerzita v Liberci. 2007. 138 s. ISBN 978-80-7372-172-5. 

• GILBERTOVÁ, S.; MATOUŠEK, O.: Ergonomie : optimalizace lidské činnosti , Grada 

Publishing, Praha, 2002. 

• HRUBÁ, D.: Ergonomie, UJEP, Brno, 1986. 

• CHUNDELA, Lubor. Strojírenská ergonomie: příklady. České vysoké učení technické 

v Praze: 2003. 119 s., 11. ISBN 80-01-02679-5. 

• KONRÁD, V.: Ergonómia a bezpečnosť pri práci. Návody na cvičenia, VŠLD, Zvolen, 

1989. 

• MATOUŠEK, O.: Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže, 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha, 2004. 

• PETR, J.: Ergonomie. Codex Bohemia, 1999. 

• Platné normy ČSN a předpisy. 

• RÓNAY, E.; SLÁMA, O.: Ergonómia a bezpečnosť pri práci v lesnom hospodárstve, 

Príroda, Bratislava, 1989. 

• RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. 1. vyd. Vysoké učení technické v Brně: Akademické 

nákladatelství Cerm, s.r.o., 2006. 62 s. ISBN 80-214-3313-2. 

• SLONEK, L. a kol.: Ergonomické podmínky práce v dřevařských závodech. VŠZ, 

Brno, 1970. 

• ŠEDIVÝ, V.: Ergonomie (cvičení), MZLU, Brno, 2004. 

 
Dřevařská ergonomie (LDF - ZS 2007/2008) 

https://www.is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=32737;lang=sk 
 

Zaměření předmětu: 

Předmět "Dřevařská ergonomie" seznamuje posluchače magisterského (inženýrského) 

studia se základními prvky systémových vazeb mezi člověkem (lidským činitelem), 

technikou a prostředím (ČTP). Prioritním zaměřením předmětu jsou vybrané ergonomické 

prvky z oblasti dřevařského průmyslu, resp. primárního, popř. sekundárního zpracování 

dřeva. Součástí předmětu jsou pravidelná cvičení umožňující studentům získat základní 

dovednosti při projektování ergonomického systému ČTP včetně hodnocení a navržení 

opatření v jednotlivých subsystémech (např. člověk-stroj; člověk-prostředí, atd.). 

https://www.is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=32737%3Blang%3Dsk


Strana 40 / 119 

 

 

 
 

Obsah předmětu: 

1. Pojem ergonomie a její interdisciplinární charakter (dotace 0/0) 

2. Ergonomický systém člověk -- technika -- prostředí (dotace 0/0) 

3. Legislativní rámec a institucionální zajištění ergonomie (dotace 0/0) 

4. Prvek ergonomické systému -- člověk (fyziologické, psychické a mentální 

parametry) (dotace 0/0) 

5. Prvek ergonomického systému -- technika (rozměrové a dispoziční řešení, pracovní 

vybavení, estetické řešení, ovladače a komunikační zařízení, stroje a zařízení) 

(dotace 0/0) 

6. Prvek ergonomického systému -- prostředí (osvětlení, záření, hluk, vibrace, 

klimatické podmínky, barevné dispozice) (dotace 0/0) 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dotace 0/0) 

Literatura: 

• Erban, V.: Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické 

otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech. TU Liberec, 2007 

• GILBERTOVÁ, S.; MATOUŠEK, O.: Ergonomie: optimalizace lidské činnosti, Grada 

Publishing, Praha, 2002 

• HÁJEK, Václav. Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 

2004. 128 s., 130 obrázků. ISBN 80-86817-00-8. 

• CHUNDELA, Lubor. Strojírenská ergonomie: příklady. 1. vyd. České vysoké učení 

technické v Praze: 2003. 119 s., 11 obrázků. ISBN 80-01-02679-5. 

• Král, M.: Ergonomický výkladový slovník. IVPB Brno, J. Loudin-ROVS, Rožnov pod 

Radhoštěm, 1999 

• Král, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi I, II, III. IVBP Brno, A. Vávra-VAVA, 

Ostrava 1998 

• MATOUŠEK, O.: Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže, 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha, 2004 

• PETR, J.: Ergonomie. Codex Bohemia, 1999 

• Platné normy ČSN a předpisy 

• RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. 1. vyd. Vysoké učení technické v Brně: Akademické 

nakladatelství Cerm, s.r.o., 2006. 62 s. ISBN 80-214-3313-2. 

• ŠEDIVÝ, V.: Ergonomie (cvičení), MZLU Brno, 2004 

Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (LDF) 

Zaměření předmětu: 

Rozeznat problémovou situaci v systému člověka při práci, analyzovat ji, zvolit metody sběru 

dat, provést syntézu, kvalifikovat a kvantifikovat ergonomické zásahy do systému ke 

zlepšení funkčních vlastností systému. 
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Obsah předmětu: 

1. Vymezení ergonomie (dotace 2/0) 

a. cíl předmětu; vznik, vývoj, trendy ergonomie; zákon o zdraví, hygienické normy 

a ČSN; mezinárodní spolupráce 

2. Systém člověka při práci (dotace 2/0) 

a. vymezení systému, účelu a vstupů, systémová analýza a syntéza, popis 

složek 

3. Multidisciplinarita ergonomie (dotace 2/0) 

a. participující   vědy;   monodisciplinární,   interdisciplinární,   multidisciplinární 

a transdisciplinární přístup; aplikace 

4. Antropologie a biomechanika (dotace 2/0) 

a. člověk a kultura, základy anatomie, pohybová a prostorová analýza člověka 

při práci, antropometrická standardizace, zvláštnosti pohlaví, věku, ras, profesí, 

zdatnosti 

b. dynamika sil a tlaků 

5. Fyziologie práce (dotace 2/0) 

a. fungování orgánů a soustav člověka při práci; odezva na zátěž a její měření 

6. Transformační aktivity (dotace 2/0) 

a. typy prací, výkon a únava, rekondice, režim práce a odpočinku, výkonové 

normy 

7. Faktory pracovního prostředí působící na člověka (dotace 2/0) 

a. fyziologická a kulturní adaptace; rozdělení a popis faktorů 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dotace 2/0) 

a. legislativa, povinnosti státu, firem, odborů a pracovníků; prevence: vyšetřování 

rizik, technická údržba, dohled a progres, školení, zdravotní prohlídky, osobní 

ochranné pracovní prostředky 

9. Provozní nehody, pracovní úrazy (dotace 2/0) 

a. analýza, záznam o pracovním úrazu, první pomoc; a nemoci z povolání u 

pracovníků LH 

10. Metody hodnocení strojů (check-list), prací (profesiografie, chronometráž) a 

výkonnosti (odměňování) (dotace 2/0) 

11. Průmyslový design (dotace 2/0) 

a. funkce-ergonomie-bezpečnost-krása; působnost materiálu, velikosti, tvaru, 

barvy; estetické aspekty výtvarných principů 

12. Sociologie práce a psychologie práce (dotace 2/0) 

a. formální a neformální skupiny, autoritativní a demokratické vedení, sociální 

role, sociometrie 

b. výběr a rozmístění pracovníků, motivace ke spolupráci, řešení konfliktů 
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Výstupy předmětu: 

 
Všeobecné kompetence: 

- Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací 

- Etické závazky 

- Interpersonální dovednosti 

- Kapacita k učení se 

- Kapacita přizpůsobovat se novým situacím 

- Podnikatelský duch 

- Schopnost analýzy a syntézy 

- Schopnost aplikace znalosti v praxi 

- Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce 

- Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru 

- Schopnost organizace a plánování 

- Schopnost rozhodovat 

- Schopnost samostatné práce 

- Schopnost vedení 

- Uvědomění si konceptu kvality 

- Základní profesní znalosti 

Oborově specifické kompetence: 

- Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů. 

- Schopnost propojovat fakta více oborů do systému člověka při práci. 

- Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů. 

- Schopnost vcítit se do pracovníka podle vzroru - Co nechceš, aby ti dělali druzí, 

nedělej ty jim 

Literatura: 

• ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně. 2004. ISBN 80-7157-763-4. 

• Ergonomie a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

http://old.mendelu.cz/~klepar/ergonomie, 2006. 

• Rónay,E.;Sláma,O. , Ergonómia a bezpečnosť pri práci v lesnom hospodárstve. , 

Príroda, Bratislava, 1989. 

• https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=39231;jazyk=1;lang=cz 
 

Ergonomie 

Doktorské studium 

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=101051;lang=cz 

http://old.mendelu.cz/~klepar/ergonomie
https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=39231%3Bjazyk%3D1%3Blang%3Dcz
https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=101051%3Blang%3Dcz
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Zaměření předmětu: 

Nastudovat a pochopit: Význam člověka v ergonomickém systému člověka při práci, která 

má dva účely - ochranu zdraví pracovníků a - zvýšení produktivity jejich práce. Složitost 

člověka při práci nelze pochopit jednou vědou, je zapotřebí více vědeckých oborů 

(multidisciplinarita). 

Antropologie - rozměry pracovníků pro konstrukci strojů, pomůcek a pracoviště (dosahy 

a výhledy, pracovní polohy a pohyby). Biomechanika - rozsahy pohybů v kloubech, síly, 

tlaky, rychlosti a četnosti pracovních pohybů a poloh. Fyziologie práce - funkce kosterně 

svalové soustavy, trávicí, dýchací, srdce a oběhové, hormonální a nervové orgánů 

a soustav při práci; výkon a únava, typy prací, výkonnové normy a režim práce a odpočinku. 

Hygiena práce - pracovní podmínky a faktory pracovního prostředí (limity a měření). 

Lékařství - první pomoc. Bezpečnost práce - legislativa a povinnosti tripartity; stanovení 

rizik; pracovní úrazy a choroby z povolání; prevence. Technika - pracoviště, ovládaře a 

sdělovače, nástroje, spolehlivost strojů, check-list. Design - konstrukce dle zásad ergonomie 

a bezpečnosti; psychická a estetická působnost výtvarných principů. Ekonomie - čas jsou 

peníze, chronometráž, odměňování. Psychologie práce - výběr pracovníků, motivace, 

konflikty; role vedoucího, typy řízení a komunikace. Sociologie práce - formální a neformální 

skupiny, plnění sociální role, sociometrie. 

 
Obsah předmětu: 

1. Ergonomie - definice, vývoj, mezinárodní spolupráce; systémová analýza a syntéza; 

multidisciplinarita ergonomie. (dotace 0/0) 

a. Antropologie - rozměry pracovníků pro konstrukci strojů, pomůcek a pracoviště 

(dosahy a výhledy, pracovní polohy a pohyby). Biomechanika - rozsahy pohybů 

v kloubech, síly, tlaky, rychlosti a četnosti pracovních pohybů a poloh. 

b. Fyziologie práce - funkce kosterně svalové soustavy, trávicí, dýchací, srdce 

a oběhové, hormonální a nervové orgánů a soustav při práci; výkon a únava, typy 

prací, výkonnové normy a režim práce a odpočinku. 

c. Hygiena práce - pracovní podmínky a faktory pracovního prostředí (limity a měření). 

Lékařství - první pomoc. 

d. Bezpečnost práce - legislativa a povinnosti tripartity; stanovení rizik; pracovní úrazy 

a choroby z povolání; prevence. 

e. Technika - pracoviště, ovládaře a sdělovače, nástroje, spolehlivost strojů, check-list. 

f. Design - konstrukce dle zásad ergonomie a bezpečnosti; psychická a estetická 

působnost výtvarných principů. 

g. Ekonomie - čas jsou peníze, chronometráž, odměňování. 

h. Psychologie práce - výběr pracovníků, motivace, konflikty; role vedoucího, typy řízení 

a komunikace. 

i. Sociologie práce - formální a neformální skupiny, plnění sociální role, sociometrie. 
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Požadavky na ukončení: 

Předmět je ukončen komisionální ústní zkouškou v trvání 1-1,5 hod. Jsou vyžadovány 

znalosti z učebnice Ergonomie a BOZP v plném rozsahu. Ověřuje se schopnost praktické 

aplikace znalostí, zejména týkajících se disertační práce. 

 
Literatura: 

• ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně. 2004. ISBN 80-7157-763-4. 

• ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP 

• Ergonómia a bezpečnosť pri práci v lesnom hospodářství. Bratislava. Príroda. 1989. 

ISBN 80-07-00046-1. 

• CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha: ČVUT v Praze. 2005. ISBN 80-01-02301-X. 

• PETR, J. Ergonomie. Praha. Codex. 1999. ISBN 80-85963-97-3. 

• Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha. Grada Publishing. 2002. ISBN 80- 

247-0226-6. 

• Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace. Rožnov pod Radhoštěm: 

Rožnovský vzdělávací servis. 2002. ISBN 80-238-9179-0. 

• Human resources management & ergonomics. Žilina. ISSN 1337-0871 

• HANKER, J. .Metodika racionalizácie práce. Bratislava. Práca. 1975 

• Srovnání technologií těžby harvestorem a motorovou pilou z hlediska ergonomie, 

bezpečnosti práce, zdravotních rizik a vlivu na životní prostředí. 2008 

• GLIVICKÝ, V. a kol. Úvod do ergonomie. Praha. Práce. 1975 

 
Fakulta zdravotních studií 

https://courseware.zcu.cz/portal/studium/courseware/kto/erg 
 

Předmět Ergonomie 

prioritně určen posluchačům Fakulty zdravotních studií. V tomto předmětu je studentům 

nabízena možnost, rozšířit své znalosti z oblasti hygieny, cíleně zaměřené na pracovního 

prostředí průmyslových objektů. Další, nedílnou součástí předmětu, je nabídka pravidel 

správného ergonomického myšlení, tj. umění posuzovat pracoviště v duchu správných 

zásad, které napomohou k tzv. pracovní pohodě při jakékoliv činnosti a v současnosti 

respektují požadavek prevence a ochrany zdravotních rizik. 

 
Cíle předmětu (anotace): 

Seznámení s interdisciplinárním oborem-ergonomií pro studenty Fakulty zdravotnických 

studií. Znalost aplikace ergonomické analýzy v se zaměřením na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. 

Na základě zadání projektové práce řešení modelové situace z praxe. 

https://courseware.zcu.cz/portal/studium/courseware/kto/erg
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Obsahové zaměření přednášek: 

1. Úvod, historie, současné pojetí ergonomie 

2. Základní oblasti výkonnostního omezení člověka 

3. Hodnocení psychické, fyzické a senzorické pracovní zátěže 

4. Prostorové požadavky na pracoviště, vybavení pracovišť 

5. Ergonomické požadavky při práci se zobrazovacími jednotkami 

6. Pracovní prostředí -mikroklima, chemické látky 

7. Pracovní prostředí - osvětlení, záření, barevné řešení 

8. Pracovní prostředí - hluk a vibrace 

9. Pracovní stres a zdraví 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

11. Kategorizace prací 

Literatura 

Doporučená: 

• Malý, Stanislav; Král, Miroslav,; Hanáková, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : 

Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-027-0. 

• Gilbertová S., Matoušek, O. Ergonomie. Grada Publishing, 2002. 

• Gilbertová, Sylva; Matoušek, Oldřich. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. Praha 

: Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6. 

• Král, M. Ergonomie a její využití v technické praxi II.. 1. vyd. Ostrava: VAVA, 1998. 

• Salvendy, Gavriel. Handbook of human factors and ergonomics. 3rd ed. Hoboken : 

John Wiley & Sons, Inc., 2006. ISBN 0-471-44917-2. 

• Dlouhá, B a kolektiv:. Prevence v pracovním lékařství. GEOPRINT, Praha, 2010. 

ISBN 978-80-7071-315-0. 

• Glivický, Vladimír. Úvod do ergonomie. Praha : Práce, 1975. 

• Marek, Jan., Skřehot, Petr. Základy aplikované ergonomii. VÚBP ,v.v.i. , Praha, 2009. 

ISBN 978-80-86973-58-6. 

Předpoklady 

Odborné znalosti - pro úspěšné zvládnutí předmětu se předpokládá, že je student před 

zahájením výuky schopen: 

• obecná znalost pracovních podmínek (hluk, osvětlení,fyzická zátěž) 

• rozeznat rizikové faktory na pracovišti 

• charakterizovat roli člověka při práci 

• Odborné dovednosti - pro úspěšné zvládnutí předmětu se předpokládá, že student 

před zahájením výuky dokáže: 

• rozpoznat rizika pracovního prostředí 

• popsat a definovat pracovní činnost na základě ergonomických aspektů 



Strana 46 / 119 

 

 

 
 

Výsledky učení 

• Odborné znalosti - po absolvování předmětu prokazuje student znalosti: 

• základní znalosti z oblasti hygieny práce a pracovního lékařství 

• z oblasti definování rizikových prací 

• ze základního principu projektování pracoviště 

• Odborné dovednosti - po absolvování předmětu prokazuje student dovednosti: 

• samostatně analyzovat rizikovost pracoviště 

• výběru vhodné metody ergonomické studie a její zpracování 

• Obecné způsobilosti - po absolvování předmětu je student schopen: 

• bc. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o 

povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení 

 
 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

http://www.vstecb.cz/ 
 
 
 

UTB (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) 

Základy výrobních systémů 

https://stag.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168 

.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=MUPI&predmetZkrPred=PZV 

RS&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs 
 

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit vědomosti získané v rámci předmětů Podniková 

ekonomika a Řízení a organizace výroby zejména v oblastech tvorby výrobních systémů 

teorie konkurenceschopnosti, jejích faktorů, měření produktivity jako srovnatelného kritéria 

efektivity (či dříve také efektivnosti), až po analýzu vybraných metod průmyslového 

inženýrství (PI). V rámci nich se soustředíme převážně na problematiku metod v rámci Lean 

Production a ergonomie pokračuje… 

 

 
Ostravská univerzita – Lékařská fakulta 

http://projekty.osu.cz/ipzp/16_sylaby-novychinovovanych-kurzu.html 

Ergonomie záchranáře 

http://projekty.osu.cz/ipzp/dok/sylaby/2009_puvodni/Sylaby_2009/ERGZZ.htm 
 

Anotace předmětu: 

Pracovní aktivita záchranáře klade vysoké nároky nejen na jeho psychickou ale také 

fyzickou přípravu. Práce s neustálou přítomností stresového faktoru sebou nese možnost 

snadného poškození pohybového systému. Znalost ergonomických pohybových 

http://www.vstecb.cz/
https://stag.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=MUPI&predmetZkrPred=PZVRS&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs
https://stag.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=MUPI&predmetZkrPred=PZVRS&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs
https://stag.utb.cz/StagPortletsJSR168/ProhlizeniPrint?stateClass=cz.zcu.stag.portlets168.prohlizeni.predmet.PredmetSylabusState&predmetZkrPrac=MUPI&predmetZkrPred=PZVRS&predmetRok=2016&predmetSemestr=LS&portalLocale=cs
http://projekty.osu.cz/ipzp/16_sylaby-novychinovovanych-kurzu.html
http://projekty.osu.cz/ipzp/dok/sylaby/2009_puvodni/Sylaby_2009/ERGZZ.htm
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mechanismů, které je možno preventivně využít při každodenní práci v této profesi patří 

mezi základní znalosti. Teoretické zdůvodnění mechanismů poškození pohybového 

systému v podmínkách vysoké fyzické zátěže. Praktický nácvik preventivních šetřících 

pohybových stereotypů. 

 
Obsahové zaměření: 

Přednášky: 

• Možné poškození pohybového systému přetížením vlivem nadměrné zátěže 

• Poškození meziobratlových plotének 

• Úponové bolesti, 

• Blokády jednotlivých segmentů páteře a žeber 

• Ergonomie pracovních činností vzhledem k profesi 

Cvičení: 

• Praktický nácvik uvolnění a protažení jednotlivých predisponovaných svalových 

skupin 

• Praktický nácvik preventivních šetřících pohybových programů vzhledem k profesi 

Literatura: 

• GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK,O. Ergonomie. Optimalizace lidské činnosti.. Praha, 

Grada Publishing, 2002. 

• RAŠEV, E. Škola zad.. Praha Direkta, 1992. 

• LEWIT, K. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace.. Praha, NADAS, 1990. 

 
 

VUT (Vysoké technické učení v Brně) 

https://www.vutbr.cz/studenti/predmety/detail/136582 

Ergonomie 

Garant: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. 

 
Cíle předmětu: 

Cílem tohoto předmětu je získání znalostí potřebných pro navrhování a modernizaci 

průmyslových výrobků a pracovního prostředí. Úkolem předmětu je vést studenty 

k antropocentrickému přístupu v designérské tvorbě. Předmět poskytuje informace 

o člověku, o   soustavě   ovladačů   a   sdělovačů,   o zásadách   pro   tvorbu   prostoru 

a o bezpečnosti práce. 

 
Výstupy studia a kompetence: 

Získání znalostí o člověku, o pracovním prostředí, soustavě ovladačů a sdělovačů, 

o zásadách pro tvorbu prostoru, o bezpečnosti práce a metodickém postupu konstruování. 

Studenti získané znalosti uplatní v projektech zadávaných v rámci ateliérové tvorby. 

https://www.vutbr.cz/studenti/predmety/detail/136582
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Prerekvizity: 

Předmět je svým charakterem a náplní specifický a nepředchází mu žádný obdobně 

orientovaný předmět. Přesto se u studentů předpokládá základní orientace v problematice 

biologie člověka, fyziky, statistiky a základů konstruování. U biologie a fyziky postačí 

středoškolská úroveň znalostí, u statistiky a základů konstruování znalosti v rozsahu učiva 

probíraného v rámci vysokoškolského studia. 

 
Obsah předmětu (anotace): 

V předmětu jde o seznámení se se všemi aspekty soustavy člověk-stroj-prostředí s cílem 

jejich implementace do návrhu designérského díla, se zvláštním zřetelem na užitnost 

a bezpečnost soustavy. Za pomoci nových počítačových technologií aplikují studenti 

získané znalosti na úkolech modelujících situace spojené s užíváním a obsluhou předmětů 

a strojů. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního 

sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Metody vyučování: 

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a 

teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru. 

 
Osnova: 

Přednáška 

1. Úvod do předmětu. Ergonomie - definice, základ, přínos, cíl; 

2. Člověk - fyzické vlastnosti, rozměry, tělo člověka; 

3. Člověk - počitky a vjemy. Reflexy; 

4. Člověk - psychologické vlastnosti člověka. Mezilidské vztahy; 

5. Člověk - motivace. Výkonnost. Organizace práce; 

6. Člověk a stroj. Přednosti člověka. Přednosti stroje. Rozměrové řešení stroje; 

7. Nářadí a pomůcky. Sedadla; 

8. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači. Řešení soustavy 

ovladačů a sdělovačů; 

9. Člověk a prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy; 

10. Bezpečnost práce; 

11. Interiér, bydlení, prostor; 

12. Prostory bytové, prostory komunikační. 

13. Barva, Handicap. 

 
Laboratoře a ateliéry 

1. Výroba figuríny 5%, 50%, 95% v měřítku 1:5 a 1:10. 

2. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, analýza tématu, skici. 

3. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, skici. 
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4. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, varianty. 

5. Ergonomické parametry I. – ergonomické řešení sedadel, vizualizace. 

6. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, analýza tématu, skici. 

7. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, skici. 

8. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, varianty. 

9. Ergonomické parametry II. – ergonomické řešení stroje, vizualizace. 

10. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostoru, analýza tématu, skici. 

Test. 

11. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostředí, skici. 

12. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostředí, varianty. 

13. Ergonomické parametry III. – ergonomické řešení prostředí, vizualizace. 

 
Literatura: 

• GILWANN, Miroslav a Přemysl JANÍK. Človek v pracovnom priestore: 

architektonická somatografia. Bratislava: Práca, 1971. 

• CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 

2013. ISBN 978-80-01-05173-3. 

• LORKO, Martin a Zuzana JAMBRICHOVÁ. Ergonómia. Prešov: Technická univerzita 

v Košiciach, 1998. ISBN 8070993928. 

• RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 

80-214-3313-2. 

• SANDERS, Mark S. a Ernest J. MCCORMICK. Human factors in engineering and 

design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, c1993. ISBN 0-07-054901-x. 

• ŠEDIVÝ, Vladimír a Václav KOHOUT. Ergonomie: (cvičení). Brno: Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita, 1995. ISBN 80-7157-182-2. 

• TILLMAN, Barry, David J. FITTS, Wesley E. WOODSON, Rhonda ROSE- 

SUNDHOLM a Peggy TILLMAN. Human factors and ergonomics design handbook. 

Third edition. New York: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-0-07-170287-4. 

Literatura - doporučená: 

• CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 

2013. ISBN 978-80-01-05173-3. 

• KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi II: Normativy ledského těla. 

Biomechanika a bioenergetika. Ostrava: Alexandr Vávra-Vava, 1998. ISBN 80- 

86168-04-2. 

• RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 

80-214-3313-2. 
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Univerzita Karlova v Praze 

Ergonomie - Fakulta tělesné výchovy a sportu PZTV034 

Studijní opora kombinovaného studia Ortotik-protetik 

 
Charakteristika: 

Ergonomie je interdisciplinární obor zabývající se postavením člověka v pracovní 

i mimopracovní oblasti a prevenci poškození zdraví především v pracovních podmínkách. 

Cílem studia je seznámit studenty se základy ergonomie a dále se speciální problematikou 

rehabilitační ergonomie, resp. řešením pracovních i mimopracovních podmínek lidí 

postižených. 

 
Obsah výuky: 

1. Ergonomie - definice, obsah, typy ergonomie se zvláštním důrazem na 

rehabilitační ergonomii. 

2. Hodnocení pracovního zatížení, pracovních podmínek a pracovního prostředí, 

profesiografie. 

3. Ergonomické požadavky na práci vsedě, správné pracovní sedadlo. 

4. Požadavky na sedadla pro osoby se sníženou mobilitou, sed vozíčkářů, řízení 

auta. 

5. Ergonomické požadavky na práci s počítačem. 

6. Ergonomické požadavky na práci vstoje. 

7. Ergonomie lokomoce u jedinců s různých typem zdravotního handicapu 

8. Ergonomie bydlení, architektonické bariéry, základní požadavky na správnou 

postel. 

9. Manipulace břemen, bezpečné techniky manipulace břemen, zvedání a přenášení 

osob se sníženou mobilitou. 

10. Onemocnění horních končetin z přetížení. Ergonomické řešení pracovního místa 

u onemocnění horních končetin. Specifiky problémů u vozíčkářů. 

11. Ergonomie školního věku, zvláštnosti ergonomie u dětí zdravotně postižených 

12. Požadavky na zápočet 

Literatura: 

• GILBERTOVÁ, S., MATOUŠEK, O.: Ergonomie. Optimalizace lidské činnosti. Praha: 

Grada, 2002, 239 s. ISBN 8024702266 

• CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha : CVUT FS, 2001,171s.ISBN 80-01-02301-X 

• KRÁL, M. Ergonomie a její využití v technické praxi. Ostrava : VAVA, 1998 

• RUBÍNOVÁ,D.: Ergonomie. Brno, Vysoké učení technické, Akademické 

nakladatelství Cerm,s.r.o.2006,62s. ISBN 80-214-3313-2 

• BRHEL,P.a kolektiv autorů: Pracovní lékařství.Brno,2001, Národní centrum pro 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 338s, ISBN 80-7013- 

414-3 
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• MAREK,J., SKŘEHOT,P.: Základy aplikované ergonomie.Praha, VÚBP,2009,118s., 

ISBN 978-80-86973-58-6 

Tematické plány kombinovaného studia ERGONOMIE 

V rámci 3 dvouhodinových konzultací pro kombinované studium budou odpřednesena 

následující témata: 

1. Ergonomie - definice, obsah, typy ergonomie se zvláštním důrazem na 

rehabilitační ergonomii. Ergonomie bydlení, architektonické bariéry se zaměřením 

na problematiku tělesně postižených. 

2. Manipulace    břemen,   bezpečné    techniky   manipulace    břemen,      zvedání 

a přenášení osob se sníženou mobilitou.Onemocnění horních končetin z přetížení. 

Specifiky problémů u vozíčkářů. 

3. Ergonomické požadavky na práci vsedě a u počítače, správné pracovní sedadlo. 

Požadavky na sedadla pro osoby se sníženou mobilitou, sed vozíčkářů, řízení 

auta. 

Literární zdroje: 

• Gilbertová, Matoušek s.167-206, 193-206, Pracovní lékařství s.111-114, Marek, 

Skřehot,s.81-89 

• Gilbertová, Matoušek s.209-218, Prac. lékařství s.115-118 

• J.Votava a kolektiv: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. UK Praha 

2003, Nakladatelství Karolinum, 207s, ISBN 80-246-0708-5 

• Klusoňová, E.,Pitnerová,J : Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami 

hybnosti. Brno,2000,IDV PZ, 107s, ISBN80-7013-319-8 ( vhodné též pro úkol2.4.) 

• Filipiová,D.: Život bez bariér. Grada Publishing 1998, 101s., ISBN 80-7169-233-63 

• Gilbertová, Matoušek s. 103 -151, Pracovní lékařství,s.102 -111, Marek, Skřehot , s 

55-73 

• Klíčová slova: Pracovní polohy, ergonomie  sezení, alternativní sed, ergonomie 

pracovního místa, ergonomic workplace, chair design 

• Gilbertová, Matoušek s. 153 – 165, Glivický,V., Hladký,A.: Škodí počítač našemu 

zdraví? Codex Bohemia, Praha, 1995,103s. 

• Gilbertová, Matoušek s.59 -100, Pracovní lékařství s.236 - 260 

• Klíčová slova:Onemocnění končetin z přetížení, nemoci z povolání, repetitive strain 

Injury (RSI ), occupational back pain, musculoskeletal ergonomics 

• V.Hájek: Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi. Sobotales 2004, ISBN 80-86817- 

00-8 
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B. Více informací o oborech a studijních/vzdělávacích programech vyšších 

odborných škol (VOŠ) zaměřených na bezpečnost práce a/nebo řízení/management 

 

 

 

Za pomoci online databází škol v České republice SeznamŠkol.eu bylo vyhledáno cca 

92 oborů vyššího odborného studia, a to vč. oborů a studijních/vzdělávacích programů 

vyšších odborných škol (VOŠ) zaměřených na bezpečnost práce a/nebo 

řízení/management – z nich výběr oborů: 

 
• Bezpečnost práce a krizové řízení 

• Management malých a středních firem 

• Řízení bezpečnosti práce 
 

 

Bezpečnost práce a krizové řízení 

Zaměření: Obecné a specializované 

 
Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. 

http://vosz.sszprerov.cz/ 
 
 

 

Absolvent je vybaven morálními, pracovními, sociálními a kulturními postoji. Absolvent je na 

základě získaných zkušeností schopen navrhovat potřebná preventivní opatření a technická 

řešení pro předcházení mimořádným událostem a minimalizaci jejich následků a pro 

zajištění bezpečnosti osob a majetku. Absolvent bude schopen zpracovávat 

vnitropodnikové předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Je připraven 

působit i jako erudovaný odborný specialista v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP), případně je schopen působit v těchto oblastech na nižších řídicích úrovních. 

Konkrétně se jedná o tyto činnosti: 

A. Obory vyššího odborného studia k datu 13. 6. 2018 

http://www.seznamskol.eu/obor-detail/10831-bezpecnost-prace-a-krizove-rizeni/
http://www.seznamskol.eu/obor-detail/9512-management-malych-a-strednich-firem/
http://www.seznamskol.eu/obor-detail/8528-rizeni-bezpecnosti-prace/
http://www.seznamskol.eu/obor-detail/10831-bezpecnost-prace-a-krizove-rizeni/
http://vosz.sszprerov.cz/
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• provádění analýzy bezpečnostních rizik a stanovení způsobů zajišťování komplexní 

bezpečnosti organizačního celku, včetně metodického usměrňování realizace 

bezpečnostních opatření, 

• provádění školení, poradenství, preventivních kontrol, šetření nastalých pracovních 

úrazů a další činnosti spojené s BOZP, 

• zabezpečení plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu 

vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dále ze zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Možnosti uplatnění absolventa: 

Absolventi naleznou uplatnění jako OSVČ (za podmínky splnění odborné způsobilosti 

vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), dále ve státní správě a samosprávě, v Hasičském záchranném sboru ČR 

a dalších složkách integrovaného záchranného systému, v malých, středních i velkých 

firmách, kde mohou působit v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a také ve 

firmách   zabývajících   se   problematikou   havarijní   připravenosti,   či    krizovým 

řízením. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je v systému krizového řízení vybaven 

schopnostmi, zejména pro koordinaci činností záchranných služeb zařazených do 

integrovaného záchranného systému, a dále zajišťování požadavků a úkolů spojených 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

 
Povolání a typové pozice: 

V souladu s katalogem Národní soustavy povolání je absolvent připravován pro 

kvalifikační úroveň 6: 

• odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP, 

• samostatný bezpečnostní referent, 

• technik požární ochrany. 

Vyučované moduly: 

 
 

Bezpečnost práce a krizové řízení - učební plán 

http://vosz.sszprerov.cz/wcd/docs/vosz/vzdelavaci-programy/bezpenostprceakrizovzen- 

uebnpln.pdf 
 

Řízení bezpečnosti práce 

 
Zaměření: Obecné a specializované 

Dálkové, 4 roky, absolutorium 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, Chotěboř 

http://vosz.sszprerov.cz/wcd/docs/vosz/vzdelavaci-programy/bezpenostprceakrizovzen-uebnpln.pdf
http://vosz.sszprerov.cz/wcd/docs/vosz/vzdelavaci-programy/bezpenostprceakrizovzen-uebnpln.pdf
http://www.seznamskol.eu/obor-detail/8528-rizeni-bezpecnosti-prace/
http://www.seznamskol.eu/skola/407-vyssi-odborna-skola-a-obchodni-akademie-chotebor/
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Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium) 

 
Forma studia: denní nebo dálková 

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno 

absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka 

a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul – 

diplomovaný specialista – (zkratka DiS. za příjmením) 

 
Výuka 

probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia – každý semestr 

je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující. Na výuce 

odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru. 

Garantem výuky po stránce odbornosti je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., se 

sídlem v Praze. 

 
Dálkové studium probíhá v blocích   přibližně jednou za 14 dní, v 12 blocích za semestr 

(8 pátků a 4 soboty – Pá od 9 do 18 a So od 8 do 13), a pak následuje zkouškové období. 

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe. 

 
Profil absolventa Řízení bezpečnosti práce 

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa: 

Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné jak k zajištění řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, tak i pro samostatné podnikání v oboru 

BOZP. V průběhu studia má student možnost získat certifikáty pro samostatnou činnost 

v oboru BOZP i PO, a to přímo na škole. Jedná se o odbornou způsobilost v požární ochraně 

a po získání povinné odborné praxe také odbornou způsobilost v prevenci rizik. Studenti 

dálkového studia, kteří mají požadavek praxe splněn v průběhu studia, mohou získat 

certifikát během studia. Po absolutoriu má student možnost složit zkoušku k získání 

certifikátu Manažer BOZP junior přímo na škole. 

Patří sem zejména: 
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• se orientuje v legislativě, 

• má znalosti a dovednosti v prevenci rizik, 

• zvládá zpracování komplexní dokumentace BOZP vyžadované legislativou, 

• zvládá vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele s ohledem na specifické 

odlišnosti organizace, 

• zvládá komunikovat s příslušnými orgány státní správy, 

• se orientuje 

o v požadavcích kladených na pracovní prostředí, 

o v problematice ochrany životního prostředí, 

o v zásadách bezpečné práce, 

o v základní problematice požární ochrany a prevence závažných havárií, 

o ve výpočetní technice potřebné pro samostatnou činnost, zná specializovaný 

SW v oboru, 

o v manažerské práci i podnikatelských aktivitách aj. 

• zná cizí jazyky potřebné pro komunikaci v EU. 

 
Profesní uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní v podnicích jako technik BOZP nebo v manažerských činnostech 

spojených s řízením BOZP. Po získání certifikátů může pracovat jako osoba odborně 

způsobilá. Může zajišťovat úkoly zaměstnavatele v prevenci rizik nebo v zajištění požární 

ochrany, ve všech organizacích, kde je to legislativně požadováno, nebo jako OSVČ 

v BOZP nebo v PO. Uplatňuje se také v orgánech státního odborného dozoru. 
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Management malých a středních firem 

Zaměření: Ekonomické (Obchod, podnikání, služby) 

 
CZECH SALES ACADEMY 

https://voshk.webnode.cz/ 
 

 
Po skončení studia budete schopni řídit vlastní firmu nebo se uplatníte ve středním 

managementu velkých společností. Oproti studiu na VŠ získáte praktické dovednosti 

a znalosti oceňované zaměstnavateli. Budete dobře připraveni komunikovat dvěma 

světovými jazyky, budete vedeni k tomu, abyste zvládli analytickou práci, a to jak 

samostatnou, tak i v pracovním kolektivu. Významnou kompetencí, kterou získáte, je 

schopnost řešit samostatně složitější rozhodovací úlohy. Při studiu klademe důraz na 

odbornost, komunikační způsobilost a praxi. Teoretické znalosti si vyzkoušíte v souvislé 14 

týdenní praxi, díky které získáte cenné kontakty a budete se rychleji orientovat 

v ekonomické praxi. Mnoho absolventů si v minulosti našlo svoji první pořádnou práci právě 

v průběhu odborné praxe u našich partnerských organizací. 

 
Zdroje: 

1. SeznamŠkol.eu [online]. Copyright © just4web.cz s.r.o. 2009-2016 

[cit. 2018-06-13]. Dostupný z: http://www.seznamskol.eu/obory/. 

2. Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. [online]. 

Copyright © Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, 

s.r.o. 2014 [cit. 2018-06-14]. Dostupný z: http://vosz.sszprerov.cz/. 

3. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické 

Chotěboř [online]. Copyright © Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední 

odborné učiliště technické Chotěboř [cit. 2018-09-06]. Dostupný z: 

https://www.oschot.cz. 

http://www.seznamskol.eu/obor-detail/9512-management-malych-a-strednich-firem/
https://voshk.webnode.cz/
http://www.seznamskol.eu/obory/
http://vosz.sszprerov.cz/
https://www.oschot.cz/
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4. CZECH SALES ACADEMY - VOŠ a SOŠ s.r.o. [online]. Copyright © CZECH 

SALES ACADEMY - VOŠ a SOŠ s.r.o. 2011 [cit. 2018-06-25]. Dostupný z: 

https://voshk.webnode.cz/o-nas/. 

https://voshk.webnode.cz/o-nas/
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Identifikace obsahu výuky v problematice BOZP a ergonomie na VOŠ Chotěboř 

 
Vyšší odborná škola Chotěboř 

https://www.oschot.cz/ 
 

Řízení bezpečnosti práce - Obor vzdělání: 39-08-N/01 

https://www.oschot.cz/39-08-n-01-rizeni-bezpecnosti-prace/ 

Forma studia: denní nebo dálková 

Délka studia: 3 roky (denní studium), 3,5 roku (dálkové studium) 

Studium 

Studium je tříleté u denního studia nebo tři a půl roku u dálkového studia a je zakončeno 

absolutoriem, které tvoří teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka 

a obhajoba absolventské práce. Po úspěšném vykonání absolutoria získá student titul – 

diplomovaný specialista – (zkratka DiS. za příjmením). 

 
Výuka 

Výuka probíhá v běžném školním roce, ale má charakter vysokoškolského studia – každý 

semestr je zakončen zkouškovým obdobím. Výuku zajišťují kvalifikovaní vyučující. Na výuce 

odborných předmětů se kromě učitelů školy podílejí odborníci z praxe v daném oboru. 

Garantem výuky   po   stránce   odbornosti   je   VÚBP.   Dálkové   studium   probíhá 

v blocích přibližně jednou za 14 dní, v 12 blocích za semestr (8 pátků a 4 soboty – Pá od 9 

do 18 a So od 8 do 13), pak následuje zkouškové období. 

Ve druhém a třetím ročníku je zařazena souvislá praxe. 

 
Profil absolventa Řízení bezpečnosti práce 

Výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa: 

Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce 

manažera 

BOZP, k výkonu samostatné činnosti systémového řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v podniku, i pro samostatné podnikání v oboru. 

Patří sem zejména: 

- nutná orientace v legislativě, 

- důraz na znalosti a dovednosti v rozpoznání rizik, podmínek a bezpečnosti 

prostředí, 

- zásad bezpečné práce, 

- požadavek na průběžné používání výpočetní techniky, 

- znalost cizích jazyků, zejména jejich využití v hospodářských činnostech, 

- znalost teoretických poznatků k manažerské práci i podnikatelským aktivitám, 

- nezbytná spolehlivost lidského činitele. 

https://www.oschot.cz/
https://www.oschot.cz/39-08-n-01-rizeni-bezpecnosti-prace/
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Obecné výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa: 

Cílem vzdělávacího programu z obecného hlediska je rozvíjet žádoucí osobnostní rysy. 

Absolvent vzdělávacího programu Řízení bezpečnosti práce má schopnost: 

- samostatného myšlení a jednání, řešení problémů, 

- nést odpovědnost za svá rozhodnutí, 

- pružně přizpůsobit práci požadavkům klienta, 

- být loajální vůči zaměstnavateli, 

- neustále si doplňovat odborné znalosti, 

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, 

- orientovat se v základních problémech mezilidských vztahů, 

- komunikovat v rovině všeobecné i v oblasti své specializace, 

- nalézat variantní řešení, 

- optimální reakce na pracovní a společenské podněty, 

- praktické aplikace získaných vědomostí v různých situacích, 

- aktivní týmové práce, 

- vedení pracovního kolektivu, 

- kultivovaného společenského vystupování doprovázeného potřebnými 

vyjadřovacími schopnostmi, 

- řešit i subjektivně nepříjemné problémy, 

- řídit a motivovat kolektiv pracovníků, 

- jasně formulovat své myšlenky a odborné otázky pro klienty (popř. zaměstnance 

podniku) různých vzdělanostních úrovní, 

- systematicky radit klientům různých vzdělanostních úrovní v odborných otázkách, 

- aktivně využívat volný čas a správně relaxovat, 

- pohotově se rozhodovat a umět přijímat rizika, 

- cílevědomě, rozvážně a rozhodně jednat, 

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi, 

- odolávat psychické zátěži a regulovat psychické stavy, 

- jednat a vystupovat na vysoké společenské úrovni. 

V souvislosti s eliminací rizik, ovlivňujících život a činnost lidí, je absolvent schopen: 

- chápat kvalitu života, kulturu práce a zvyšování životní úrovně na jedné straně a s 

tím související větší nebezpečí vzniku rizika na straně druhé, 

- sledovat nejnovější poznatky a zkušenosti ve světě, 

- uvědomovat si závažnost následků vzniku rizik a jejich dopadu na zdravotní i 

finanční stránku činnosti ekonomických subjektů, popř. osob, 

- uvědomovat si nutnost formování nových pozitivních postojů lidí a podniků 

k problematice BOZP, 

- uvědomovat si závažnost následků, které špatné nebo nedostatečné zajištění 

BOZP přináší, 

- předávat potřebné znalosti a umět vytvářet pracovní návyky. 



Strana 60 / 119 

 

 

 
 

Odborné výstupní znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa: 

Cílem vzdělávacího programu z odborného hlediska je získání dostatečných kompetencí 

pro kvalitní výkon své profese. Absolvent vzdělávacího programu Řízení bezpečnosti 

práce: 

- zná základní principy řízení bezpečnosti práce, 

- je schopen specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků 

řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, 

- získá základní znalosti o systémovém přístupu k zajištění bezpečného objektu, 

zařízení nebo pracoviště/provozu, 

- získá znalosti o způsobech omezování rizik, zahrnujících identifikaci zdrojů rizik, 

jejich hodnocení a řízení, 

- umí využívat technické a netechnické (organizační) prostředky prevence 

pracovních úrazů, nehod a havárií k zajištění bezpečného provozu, 

- je schopen posoudit různé metody hodnocení a sledování pracovních rizik a účinně 

komunikovat s orgány dozoru nad bezpečností práce a zdravotního dozoru, 

inspekčními orgány a poradenskými organizacemi, 

- umí interpretovat výsledky objektivních zjištění a sledování v hygieně práce, 

- má znalosti o správném využívání hygienických limitů (omezení) při hodnocení 

profesionálních expozic (vystavení vlivu faktorům pracovního prostředí a pracovním 

- podmínkám), 

- je schopen identifikovat procesy, činnosti, úkony, u nichž se tato nebezpečí 

pravděpodobně vyskytují, navrhnout opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 

vystavených riziku ohrožení zdraví, 

- umí dávat do souvislosti výše zmíněné zdroje nebezpečí s následnými nemocemi 

z povolání a pracovními úrazy, 

- umí navrhovat odpovídající ochranná opatření, doporučit odpovídající strategii, 

- zvládá komunikaci s moderními informačními médii, 

- orientuje se v ekonomickém informačním systému, 

- ovládá programové vybavení při řešení úloh z oblasti bezpečnosti práce, 

- umí využívat informační a databázové zdroje pro BOZP, 

- ovládá dva cizí jazyky v obecné rovině, z toho alespoň jeden cizí jazyk i v rovině 

odborné, 

- zná činnost podniku z hlediska hmotných a finančních toků, 

- rozumí ekonomickým otázkám zajišťování BOZP a umí je uplatnit v širších 

souvislostech, 

- zná problematiku podnikání, 

- orientuje se v manažerských funkcích a stylech vedení, 

- má základní znalosti: 

▪ postupů řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku, 

▪ prevence nehod a poškození zdraví při práci, 

▪ legislativy BOZP, 

▪ environmentálního managementu a environmentální politiky podniku, 
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▪ environmentální legislativy, 

▪ vlivu havárií na životní prostředí, 

▪ havarijní připravenosti, 

▪ skladování a přepravě nebezpečných látek, materiálů a odpadu, 

▪ výrobě látek nebezpečných pro životní prostředí. 

Důraz je kladen na osvojení praktických aplikací a dovedností, proto studenti absolvují 

praxi, 

která je určena jednak k praktickému seznámení studentů s problémy jejich budoucích 

pracovišť, jednak ke zpracování závěrečné práce. 

 
Profesní uplatnění absolventa 

Absolvent je schopen, po splnění legislativních požadavků, vyplývajících ze zákona 

č. 309/2006, ve znění pozdějších předpisů, zajišťovat odbornou činnost a poradenskou 

činnost v oblasti BOZP, požární ochrany a environmentu tak, že bude znát právní předpisy, 

dokumentaci, nejdůležitější normy a postupy vztahující se k BOZP. Absolvent získá 

kompetence potřebné k samostatné administrativní, koncepční i řídící činnosti v oboru 

BOZP. 

Dosažené znalosti, dovednosti a schopnosti budou absolventi moci uplatnit ve všech 

oblastech hospodářského života, protože výrobní i nevýrobní sféra se musí řídit příslušnými 

ustanoveními zákoníku práce, prováděcími předpisy k zákoníku práce a dalšími předpisy 

souvisejícími z hlediska BOZP. 

 
Výčet předpokládaných profesních činností 

Absolvent se uplatní v podnicích, institucích i jako OSVČ při zajišťování bezpečnosti osob 

a majetku činnostmi: 

- implementovat do podniku/firmy systémy řízení BOZP a EMS, příp. další existující 

řídicí systémy, 

- samostatně zpracovávat a zavádět specifické bezpečnostní programy a normy, 

- řídit tým specialistů podniku/firmy, odpovědných zaměstnavateli za prevenci rizik, 

- prosazovat dodržování platné legislativy v oblasti bezpečnosti práce v 

podniku/firmě, 

- organizovat školení všech zaměstnanců v otázkách BOZP vč. vedoucích 

pracovníků a top managementu, 

- dbát na dodržování zásad zajišťování bezpečnosti práce na pracovišti, 

- uplatňovat zásady ochrany zdraví pracovníků (hygiena práce) vč. výběru 

a přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, 

- prosazovat zásady péče o pracovní prostředí, zvyšování pracovní pohody 

a dosahování potřebné úrovně kultury práce, 

- uplatňovat zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

- prosazovat zásady prevence závažných havárií, 

- dodržovat zásady vedení dokumentace BOZP, 

- odpovídat za postupy plánování v souvislosti se zajišťováním BOZP na pracovišti, 
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- navrhovat, pořizovat a aktualizovat nezbytnou dokumentaci BOZP. 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Cílem vzdělávacího programu je poskytovat prakticky orientované vyšší odborné vzdělání 

v daném oboru, připravovat studenty pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností, 

které nevyžadují vysokoškolské vzdělání, ale specificky zaměřené vzdělání odborné. 

Současně poskytuje i vzdělání všeobecné (výuka dvou cizích jazyků, matematika), 

ekonomické, potřebné pro podnikání i manažerskou práci a vzdělání v oblasti informačních 

technologií. Vyšší odborné vzdělání rozvíjí a prohlubuje vědomosti a dovednosti studenta 

získané na střední škole a poskytuje vědomosti a dovednosti, které mají vyšší než 

středoškolskou úroveň, avšak nevyžaduje zvládnutí vědeckých základů oboru na 

vysokoškolské úrovni. 

Cílem vzdělávacího programu je: 

- rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti studenta získané ve středním 

vzdělávání a poskytovat všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro 

výkon náročných činností, 

- vybavit studenta odbornými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro řešení 

specializovaných úkolů v praxi, 

- vybavit studenta jazykovými znalostmi, 

- rozvíjet žádoucí osobnostní rysy, 

- umožnit úspěšné ukončení vzdělávacího programu a tím možnost uplatnění v praxi, 

- vybavit studenta schopnostmi pro uvědomování si potřeby celoživotního 

vzdělávání. 

 

Podniková ekonomika a management 

Anotace předmětu 

Ekonomika je odborným předmětem, který patří mezi předměty tvořící obecný základ 

studijního oboru, rozšiřuje a upevňuje poznatky získané studiem na střední škole, 

seznamuje studenty v obecné rovině s podstatou a fungováním podniku. Předmět 

ekonomika se soustřeďuje na postavení podniku v rámci systémového přístupu, na 

podnikové činnosti, na majetkovou i právní podobu podniku, na ekonomický informační 

systém. Využívá k tomu mezipředmětových vztahů a poznatků z ostatních oborů (statistika, 

právo, řízení bezpečnosti práce, pracovní prostředí apod.). Důraz je kladen na ty stránky, 

které bezprostředně souvisejí s problematikou BOZP. Studenti si tak utvářejí představu o 

rámci, který podnik pro BOZP představuje (např. kde ke vzniku rizik a úrazů dochází apod.), 

a co vše je pro podnik z hlediska BOZP důležité (personalistika, investiční činnost apod.). V 

části podnikání v malé a střední firmě je cílem seznámit studenty se širokou škálou činností, 

které musí zvládnout malý podnikatel, který nemá k dispozici odborné útvary a 

specializované pracovníky na jednotlivé oblasti podnikové činnosti. U studentů je rozvíjena 
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schopnost tvořivého myšlení, schopnost navrhovat varianty řešení, obhajovat je a 

diskutovat. Studenti se učí týmové práci. 

Kapitola organizace a řízení se soustřeďuje na předání základních znalostních úrovní 

a postupů řízení a organizace práce v podniku, na metody rozhodování a běžné 

manažerské dovednosti, kterými jsou vedení, motivace, týmová práce, řízení lidských zdrojů 

a komunikace. Tyto znalosti zároveň představují základní východiska pro studium předmětu 

Řízení BOZP. Předmět rozvijí manažerské způsobilosti, které patří ke klíčovým nástrojům 

řízení lidských zdrojů pro dosahování strategických cílů firmy. 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení studenti: 

- měli znalosti o základních ekonomických kategoriích, 

- znali základní činnosti podniku, 

- samostatně analyzovali problémy, řešili je a vytvářeli obecné závěry, 

- byli schopni aplikovat teoretické poznatky v praxi, 

- chápali ekonomické aspekty BOZP, 

- byli schopni provádět základní ekonomické hodnocení opatření pro prevenci rizik 

(z hlediska BOZP), 

- měli základní znalosti úrovní a postupů řízení a organizace práce v podniku, 

- uměli používat metody rozhodování, 

- získali manažerské dovednosti, kterými jsou: vedení, motivace, týmová práce, 

komunikace, 

- uměli využívat a propojovat nejen materiální, finanční a informační zdroje, ale 

zejména zdroje lidské, 

- byli schopni provádět základní rozhodnutí v oblasti podnikání, získávat a 

zpracovávat informace, formulovat doporučení pro majitele firem a pro manažery na 

vrcholné úrovni i na úrovni jednotlivých podnikových činností, prezentovat a 

obhajovat své názory, reagovat na otázky, pracovat v týmu, 

- chápali lidské zdroje jako klíčový faktor úspěšnosti a prosperity organizace, 

- chápali řízení lidských zdrojů jako hlavní úkol pro zajištění výkonnosti organizace, 

a to: 

▪ zvyšováním produktivity, 

▪ zlepšováním využití lidských zdrojů. 

- prostřednictvím lidských zdrojů napomáhali k lepší alokaci a využití zdrojů 

materiálních, finančních a informačních, 

- uměli pracovat s odbornou literaturou. 
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Právo 

 
Anotace předmětu 

Předmět právo navazuje na znalosti studentů získané ve společenskovědních předmětech 

na střední škole (občanská nauka, právo apod.). Prohlubuje, upevňuje, kvalitativně 

i kvantitativně rozšiřuje a systematizuje znalosti studentů týkající se základů právní teorie a 

předmětů a stěžejních právních předpisů hlavních právních odvětví (ústavní právo, 

občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo a příslušné 

procesně-právní předpisy). V další fázi se blíže zaměří na legislativní opatření související 

s oblastí BOZP, a to z hlediska materiálních i formálních pramenů práva na úrovni ústavní, 

zákonné a podzákonné a dále z hlediska mezinárodních úmluv, kterými je ČR vázána, 

a v neposlední řadě i z hlediska předpisů EU k dané problematice. 

 
Cíle 

Cílem předmětu právo je poskytnout studentům systém právnických vědomostí, které jim 

umožní základní orientaci v českém právním řádu. 

Student: 

- je schopen určit, pod které právní odvětví se přiřadí konkrétní situace, 

- se orientuje v základních právních předpisech, 

- je schopen použít základní právní předpisy v praxi, 

- orientuje se v českém právním řádu. 

Rozpis učiva 

Úvod do práva, základní právní pojmy, terminologie 

Ústavní právo, Listina základních práv a svobod 

Občanské právo 

Obchodní právo 

Trestní právo (hmotné, procesní) 

Správní právo (hmotné, procesní) 

Občanské právo procesní 

Pracovní právo 

Harmonizace právní úpravy v ČR s právem EU 

▪ legislativní opatření ochrany spotřebitele 

▪ legislativní opatření ochrany regulované sféry 

▪ legislativní opatření ochrany života, zdraví a bezpečnosti (vč. přímo použitelných 

předpisů) 

▪ technické předpisy 

Nejdůležitější mezinárodní legislativní úpravy 
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Základy řízení výroby 

 
Anotace předmětu 

Předmět Základy řízení výroby představuje moderní směry řízení výrobního procesu 

podniku 

a poskytuje základní znalosti a metody nezbytné k dosažení ekonomicky efektivní 

a konkurenceschopné činnosti podniku. Předmět svým obsahem pokrývá nejdůležitější 

oblasti 

výroby a řízení výroby. Součástí výuky jsou i základy podnikové metrologie, řízení jakosti 

a spolehlivosti technických zařízení. Předmět je vyučován formou přednášek s 

doporučením vhodných cvičení k jednotlivým probraným tématům. 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student znal: 

- základní typy technologických procesů, 

- vliv technologických procesů na životní prostředí, 

- jednotlivé fáze výroby, 

- aplikaci základních poznatků z oblasti podnikové ekonomiky ve výrobním podniku, 

- základní informace o analýze a hodnocení výrobních procesů a produktů, 

- principy a metody optimalizace podnikových procesů, 

- logistické procesy ve výrobním podniku, 

- problematiku a význam managementu, 

- racionalizaci práce, normování práce a ergonomie. 

 

Řízení BOZP 

Anotace předmětu 

Předmět Řízení BOZP je koncipován tak, aby poskytl znalosti o základních principech 

organizace a řízení bezpečnosti práce a absolventi studijního oboru byli schopni vytvářet 

a využívat řídicí procesy pro efektivní prosazování a kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v podniku. Studenti jsou vedeni k tomu, aby byli schopni aplikovat systémy řízení 

jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do integrovaných systémů 

řízení jakosti a systematicky omezovat rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace. 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- měl informace potřebné pro zavádění systémového řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v podniku a pro zvyšování úrovně BOZP na pracovišti, 

- měl základní znalosti o postupech řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku, 

- uměl analyzovat rizika, 
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- byl v podnikové praxi schopen: 

▪ specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, 

▪ systémového přístupu k řízení BOZP, 

- byl seznámen s kontrolní funkcí státu v BOZP a PO. 
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Prevence rizik (Rizikologie) 

 
Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Prevence rizik má úzkou návaznost na vyučovací předměty Řízení 

BOZP, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Pravidla bezpečné práce. Smyslem 

předmětu je nejen naučit studenta používat metody hodnocení rizik a navrhovat opatření 

k omezování rizik, ale i vypěstovat u něho smysl pro nutnost (povinnost): 

- trvale vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- neustále vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti 

- a zdraví zaměstnanců, 

- přijímat opatření k prevenci rizik v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. 

Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- znal povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik z hlediska zákona, 

- znal rizika a jejich hodnocení, 

- uměl používat metody hodnocení rizik (identifikace, klasifikace a priorizace), 

- uměl navrhovat opatření k eliminaci (omezování), příp. minimalizaci rizik v organizaci, 

- uměl posuzovat nová rizika spojená s technickým a technologickým rozvojem. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Bezpečnost a ochrana zdraví při práci úzce prolíná vyučovacími 

předměty Prevence rizik a Řízení BOZP, využívá znalosti získané v předmětu Právo. Cílem 

předmětu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je seznámit studenta s možnostmi 

omezování rizik ohrožujících zdraví a životy lidí, životní prostředí a majetek a s riziky, která 

jsou způsobována, vyplývají nebo jsou ovlivňována prováděnou pracovní činností. Student 

je veden k tomu, aby se orientoval v organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR 

a v zemích Evropské unie, znal nejdůležitější právní předpisy pro zajišťování rizik, znal 

povinnosti zaměstnavatele a povinnosti zaměstnanců, věděl o činnosti Mezinárodní 

organizace práce a Světové zdravotnické organizace. 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- měl potřebnou úroveň odborných vědomostí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

- měl teoretické poznatky k vykonávání praxe manažera BOZP, 

- byl schopen konfrontovat přístupy podniku k BOZP s národními a evropskými 

zásadami, opatřeními a přístupy, řídit či inspirovat se jimi, 
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- byl schopen analyzovat dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v podniku (zjišťovat nedostatky v úrovni politiky BOZP podniku, nedostatky v 

systému řízení BOZP v podniku), 

- byl schopen navrhovat a prosazovat příslušná opatření k nápravě nedostatků na 

úseku BOZP, pomáhat je řešit, doporučovat osvědčené a inovativní přístupy 

k BOZP a podílet se tak celkově na kultuře BOZP v podniku. 

 

Hygiena práce 

Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Hygiena práce má úzkou návaznost na předměty Krizové řízení 

a Pracovní prostředí. Smyslem předmětu Hygiena práce je jednak seznámit studenta 

s hygienickými požadavky na pracovní prostředí a s možnými pracovními a zdravotními 

riziky, jednak vést studenta k tomu, aby na základě získaných vědomostí dokázal v praxi 

stanovovat a prosazovat požadavky na vytváření a ochranu zdravých pracovních podmínek 

a byl schopen podílet se na vhodném zařazování do práce (komunikace s pracovníky 

státního odborného dozoru a smluvními lékaři závodní preventivní péče). 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- byl schopen rozpoznat faktory pracovního prostředí a vliv faktorů 

spojených výkonem práce na zdraví pracovníka a jeho pracovní pohodu, 

- uměl posoudit různé metody hodnocení a sledování a účinně komunikovat 

s pracovníky odborného dozoru, 

- dokázal interpretovat výsledky objektivních zjištění a sledování v hygieně práce, 

- uměl správně využívat hygienické limity (omezení) při hodnocení profesionálních 

expozic (vystavení vlivu faktorům pracovního prostředí a pracovním podmínkám). 

 

Pracovní prostředí 

Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní prostředí má úzkou návaznost na předmět Bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci a Hygiena práce. Smyslem předmětu Pracovní prostředí je jednak 

vybavit studenta odbornými znalostmi v oblasti – pracovní systém, pracovní podmínky, 

ergonomie, ergonomické požadavky na pracoviště, vliv pracovního prostředí a ergonomie 

na hygienu práce a na produktivitu práce, jednak vést studenty k tomu, aby si uvědomovali 

a v praxi pak vedli zaměstnance k tomu, že bezpečnost práce není jen soukromou záležitostí 

pracovníka, ale je věcí veřejného zájmu (např. pracovní úrazy a nemoci z povolání 
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způsobují každoročně mnohamiliardové ztráty a mají dopad i do systému nemocenského, 

zdravotního a sociálního pojištění, ovlivňují vývoj 

zaměstnanosti, životní podmínky a zpětně i pracovní prostředí). 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- měl dostatečné teoretické znalosti v oblasti – pracovní systém, pracovní podmínky, 

ergonomie, vliv pracovního prostředí a ergonomie na hygienu práce a na 

produktivitu práce, 

- dokázal využít získané znalosti v oblasti prevence, zejména při předcházení 

pracovním úrazům a nemocím z povolání, 

- zvládl v praxi různé způsoby motivování účastníků pracovněprávních vztahů 

(zaměstnavatelů, zaměstnanců, odborů) k vyhledávání rizik a jejich odstraňování, 

- uměl hodnotit rizika z hlediska pracovního systému. 

 

Bezpečnost strojů a zařízení 

Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Bezpečnost strojů a zařízení má úzkou návaznost na vyučovací 

předměty Bezpečnost technologií a Pravidla bezpečné práce. Smyslem předmětu je vybavit 

studenta dostatečnými teoretickými znalostmi v oblasti bezpečnosti provozu. Důraz je 

kladen zejména na: 

- požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí, 

- povinnosti zaměstnavatele, které vyplývají z požadavku, aby stroje, technická 

zařízení, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vhodné pro práci, při které budou používány (revize, kontroly, odborná způsobilost). 

Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- uměl definovat nebezpečné prostory uvnitř nebo vně stroje (zařízení), kde je 

zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví a elektrická nebezpečí vyplývající 

z provozu strojů a zařízení, 

- byl v praxi schopen dbát, aby stroje a zařízení byly používány jen k účelům a za 

podmínek, uvedených v provozní dokumentaci, 

- byl schopen provádět kontrolu bezpečnosti provozu podle průvodní dokumentace 

výrobce, 

- byl schopen dohlížet, aby ochranná zařízení strojů splňovala technické požadavky 

stanovené normovou hodnotou, 
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- uměl plánovat revize a kontroly elektrických spotřebičů, revize technických zařízení 

se zvýšeným rizikem a ostatních strojů a zařízení, 

- uměl navrhovat vhodné/á bezpečnostní zařízení pro určitý druh stroje a specifické 

riziko, které se u něj vyskytuje, 

- měl přehled o technických normách, které lze při vlastním výběru bezpečnostních 

zařízení využít, 

- dokázal udělovat vhodné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Bezpečnost technologií 

Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Bezpečnost technologií zahrnuje i bezpečnost při obsluze vybraných 

strojů a zařízení a má úzkou návaznost na vyučovací předměty Pravidla bezpečné práce 

a Bezpečnost strojů a zařízení. Smyslem předmětu bezpečnost technologií je seznámit 

studenta s technologiemi, stroji, mechanismy a činnostmi, které představují zvýšené riziko 

ohrožení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a je třeba při jejich používání a provádění ve 

zvýšené míře dbát na dodržování správných a tedy bezpečných pracovních postupů 

a bezpečného zacházení se stroji. Studenti jsou vedeni k tomu, aby byli v praxi schopni 

uplatňovat všeobecné preventivní zásady pro přijímání a provádění technických, 

technologických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik. 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student byl v praxi schopen uplatňovat 

všeobecné preventivní zásady týkající se: 

- omezování vzniku rizik, 

- odstraňování rizik u zdroje jejich původu, 

- přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, 

- nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních 

podmínkách novými technologickými a pracovními postupy, 

- nahrazování nebezpečných technologií, pracovních prostředků, surovin a materiálů 

méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, 

- omezování počtu zaměstnanců vystavených působení faktorů překračujících 

nejvyšší přípustné hodnoty a dalších škodlivých faktorů na nejnižší počet nutný pro 

zajištění provozu, 

- plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, 

pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

- přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům 

individuální ochrany, 



Strana 71 / 119 

 

 

 
 

- provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení 

v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, 

- navrhování vhodných bezpečnostních opatření pro určitý druh stroje a specifické 

riziko, které se u něj vyskytuje, 

- udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- měl přehled o technických normách, které lze při vlastním výběru bezpečnostních 

zařízení využít, 

- byl schopen zvládnout zkoušku k získání odborné způsobilosti k řízení rizik po 

splnění legislativních požadavků. 

 

Pravidla bezpečné práce 

Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Pravidla bezpečné práce má úzkou návaznost na vyučovací předměty 

Bezpečnost technologií a Bezpečnost strojů a zařízení. Smyslem předmětu Pravidla 

bezpečné práce je seznámit studenty s pravidly bezpečné práce, s pravidly bezpečného 

chování a s pravidly bezpečnosti u vybraných rizikových činností/profesí. Kromě zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vymezeny v zákoníku práce, se student 

seznámí i s pravidly tzv. Správné praxe. Jde o praxí ověřená a osvědčená pravidla, která 

při absenci prováděcích právních předpisů a závazných doporučení státu, představují 

významnou pomoc podnikům při prevenci rizik. 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- byl schopen identifikovat rizikové faktory konkrétních činností včetně podílu 

lidského faktoru a nejčastějších příčin pracovních úrazů, 

- znal obecné zásady prevence úrazů, 

- znal zásady bezpečné práce, bezpečného chování a pracovních postupů pro 

konkrétní činnosti a pracoviště, 

- znal základních požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců pro 

konkrétní činnosti a pracoviště a byl schopen uplatňovat tyto znalosti v praxi, 

- znal zásady přidělování prostředků osobní a kolektivní ochrany a byl schopen 

uplatňovat tyto znalosti v praxi, 

- znal podmínky, za nichž je možné použít ochranné pracovní pomůcky pro práci na 

strojích a zařízeních a byl schopen uplatňovat tyto znalosti v praxi. 
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Prevence havárií 

 
Anotace předmětu 

Vyučovací předmět Prevence havárií má úzkou návaznost na předmět Krizové řízení 

a dotýká se vyučovacího předmětu Ochrana životního prostředí. Smyslem předmětu 

Prevence havárií je seznámit studenty s úkoly podnikové sféry, které vyplývají ze zákona č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších   předpisů (zákon   o   prevenci závažných   havárií).   Studenti   se   seznámí 

s problematikou prevence havárií, která se významně dotýká podniků s průmyslovou a jinou 

výrobou potencionálně ohrožující bezprostřední i vzdálené okolí, obyvatelstvo a životní 

prostředí. Studenti jsou vedeni k tomu, aby chápali, že systémový přístup podniků k zajištění 

bezpečného provozu objektu, zařízení nebo pracoviště může předejít dalekosáhlým 

negativním dopadům na tyto uvedené prvky nebo je alespoň minimalizovat. Informace jsou 

založeny na unifikovaném přístupu k omezování rizik, který zahrnuje identifikaci zdrojů 

nebezpečí, hodnocení rizik a řízení bezpečnosti uplatňovaném v zemích Evropské unie a ve 

světě. 

 
Cíle 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student: 

- znal užití základních přístupů a složek bezpečnostních systémů, 

- byl schopen zpracovat přehled zdrojů nebezpečí určitého procesu a navrhnout 

metody pro minimalizaci možných ztrát a škod, 

- byl schopen kvantitativně vyhodnotit bezpečnost, 

- byl schopen navrhovat způsoby efektivní prevence havárií pro průmyslová zařízení 

a podniky. 

 

Odborná praxe 

Anotace předmětu 

Vzdělávací cíl praxe spočívá v utváření komplexního a samostatného přístupu při řešení 

odborné problematiky přímo v podmínkách organizace, v níž bude praxe probíhat. Studenti 

se naučí samostatně používat osvojených vědomostí a dovedností z jednotlivých předmětů 

při řešení jednoduchých i složitějších úkolů v přirozených podmínkách pracoviště, kde 

student odbornou praxi vykonává. Přímá návaznost odborné praxe a teoretické výuky se 

vztahuje zejména k předmětům Řízení BOZP, a k bloku odborných předmětů souvisejících 

s BOZP, především předmětům: Prevence rizik (Rizikologie), Pracovní prostředí, Hygiena 

práce, Bezpečnost strojů a zařízení, Bezpečnost technologií, Pravidla bezpečné práce. 

Studenti druhého a třetího ročníku vykonávají odbornou praxi v délce 6 a 8 týdnů. Odborná 

praxe ve třetím ročníku je zaměřena na přípravu absolventské práce, která souvisí 

s problematikou příslušného pracoviště. 



Strana 73 / 119 

 

 

 
 

Cíle 

- upevnění a praktické uplatnění získaných znalostí a dovedností na konkrétním pracovišti, 

- seznámení se základními činnostmi a funkcí pracoviště, 

- seznámení s organizační strukturou pracoviště, 

- získání dovedností ve vykonávání cílených činností v oblasti BOZP, 

- vykonávání odborných činností v oblasti BOZP, 

- samostatné řešení jednoduchých problémů v pracovním procesu z hlediska BOZP, 

- získání schopnosti samostatně řešit dílčí problémy související s BOZP, 

- ovládání a upevnění sociální komunikace na pracovišti, 

- prověření jazykových znalostí, 

- příprava pro výkon vlastního povolání, 

- získání studijních materiálů a podkladů k absolventskou práci. 

 

 
Použité zdroje: 

1. Vzdělávací program vyššího odborného vzdělávání pro obor 39-08-N/01 - Řízení 

bezpečnosti práce. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř. Interní 

dokument, prosinec 2010. 142 s. 

2. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické 

Chotěboř [online]. Copyright Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední 

odborné učiliště technické Chotěboř [cit. 2018-09-06]. Dostupný z: 

https://www.oschot.cz. 

3. Vedení Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště 

technického Chotěboř. 

https://www.oschot.cz/
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Základní rámcový přehled vzdělávacích institucí v oblasti ergonomie 

na území Slovenské republiky 

 

Cíl: Základní rámcový přehled o stavu, obsahu a rozsahu vzdělávání ergonomie na vysokých 

školách, univerzitách, odborných školách a dalších institucích na Slovensku 
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1 UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 

 
1.1 Žilinská univerzita 

 

1.1.1 Katedra priemyselného inžinierstva - Strojnícka fakulta 

 
Název předmětu: Ergonomie a měření práce 

Cíl předmětu: Cílem předmětu je naučit studenty používat základní ergonomické zásady 

při projektování pracovních systémů, analyzovat a měřit lidskou práci, stanovovat výkonové 

normy, využívat digitální nástroje při řešení problémů humanizace práce. Spojení 

ergonomie, analýzy a měření práce dává možnost optimalizace výrobních procesů tak, aby 

byla v daných podmínkách dosahovaná maximální produktivita a pracovník byl vystaven 

minimálnímu zatížení. 

 
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 2-3-0 (přednášky-cvičení-lab.cv.) hodin 

za týden, prezenční výuka 

Doporučený semestr / trimestr studia: 3. semestr 

 
Stručná osnova předmětu: 

• Člověk a práce. 

• Ergonomické zásady účasti člověka v pracovním procesu. 

• Ergonomie pracoviště a antropometrie. 

• Zátěž člověka a metody jejího měření. 

• Využití analýzy práce. 

• Metody měření práce. 

• Požadavky na pracovní prostředí a pracovní podmínky. 

 
Doporučená literatura: 

1. SLAMKOVÁ, E. – DULINA, Ľ. – TABAKOVÁ, M. 2010. Ergonómia v priemysle. 1. vydanie. 

Žilina: Georg, 2010. 262 s. ISBN 978-80-89401-09-3. 

2. KANAWATY, G. 1992. Introduction to Work Study. 1st Edition. Geneva: International Labour 

Organization (ILO), 1992. 524 s. ISBN 92-2-107108-1. 

3. DULINA, Ľ. 2010. Čiastkové okruhy projektovania pracoviska, (CD-ROM). Žilina: Slovenská 

ergonomická spoločnosť (SES), 2010. 75 s. ISBN 978-80-970525-7-7. 

4. DULINA, Ľ. – SMUTNÁ, M. 2010. Metódy a softvérová podpora v priemyselnej ergonómii, (CD- 

ROM). Žilina: Slovenská ergonomická spoločnosť (SES), 2010. 90 s. ISBN 978-80-970525-6-0. 
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Závěr: V rámci Žilinské univerzity se ergonomie okrajově připomíná na Katedře dopravní 

a manipulační techniky Strojnické fakulty, v rámci programu Erasmus jako předmět 

Ergonomie a ekologie. Zároveň na Katedře teoretické elektrotechnicky a biomedicínského 

inženýrství Elektrotechnické fakulty, v předmětu Základy ekologie, jako jedna rozsáhlá 

přednáška s tématem Životní a pracovní prostředí člověka. 

 

Obsahová náplň: 

• Rozdělení životního prostředí člověka 

• Životní prostředí člověka a zdraví - Biologická potřeba člověka, Působení faktorů 

vnějšího prostředí, Adaptace na faktory vnějšího prostředí 

• Pohoda prostředí - Estetika a životní prostředí 

• Ekologie a hygiena - Hygiena práce 

• Ergonomie a interakce s PC (Human Computer Interface) - Ergonomie, Význam 

ergonomie v pracovním procesu, Počítač a zdraví 

• Urbanismus 

• "Nový urbanismus" - Urbanismus, developeři a finance 

• Zeleň (vegetace) - Základní klasifikace zeleně 

 
Zároveň je okrajově ergonomie zmiňovaná v předmětu Lékařská biofyzika, kde se studenti 

učí mechanismus vlivu světla na člověka a částečně biomechanika, kde se dozvídají o vlivu 

práce na meziobratlové ploténky. 

 
Na Katedře krizového řízení Fakulty bezpečnostního inženýrství, se vyučují předměty jako 

Manažerská psychologie, Praxe z psychologie a Psychologie pro záchranné služby, jen 

jedna z částí ergonomie. 
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1.2 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

1.2.1 Fakulta prírodných vied 

 
Na fakultě přírodních věd je ergonomie jako taková rozdělena na tři předměty: 

• Legislativa BOZP. 

• Pracovní prostředí. 

• Ergonomie. 

• Ochrana zdraví při práci v učebních a studijních oborech. 

 
Název předmětu: Legislativa BOZP 

Cíl předmětu: 

Po ukončení studia předmětu je student schopen: 

• uvést základní legislativní předpisy pro BOZP v jejich hierarchické posloupnosti, 

• charakterizovat obsah jednotlivých legislativních dokumentů 

• jmenovat podstatné povinnosti zaměstnavatele podle zákona o BOZP, 

• jmenovat práva a povinnosti zaměstnance podle zákona o BOZP, 

• vysvětlit podstatu inspekce práce, 

• zdůvodnit potřebu bezpečnostního a zdravotního označení při práci, 

• popsat základní bezpečnostní a zdravotní požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředky, 

• charakterizovat OOPP, příčiny, kdy zaměstnavatel musí poskytnout OOPP, 

zařadit OOPP do jednotlivých skupin, 

• uvést co je a co není pracovní úraz, nemoc z povolání, klasifikovat zdroje 

a příčiny pracovních úrazů, 

• jmenovat rizikové faktory pracovního prostředí z pohledu zařazení prací do 

kategorií I. až IV. 

 
 

Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 42, 2-1-0 / týden, 

Doporučený semestr / trimestr studia: 1. semestr (1.stupně studia) 

Stručná osnova předmětu: 

• základní legislativní předpisy pro oblast BOZP a jejich hierarchii, 

• rámcový obsah jednotlivých legislativních předpisů, 

• povinnosti zaměstnavatelů z pohledu BOZP, 

• práva a povinnosti zaměstnanců z pohledu BOZP, 

• základní bezpečnostní a zdravotní požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředek, 



Strana 78 / 119 

 

 

 
 

• důvody bezpečnostního a zdravotního označení na pracovišti, 

• klasifikaci a charakteristiku osobních ochranných pracovních prostředků, 

• charakteristiku pracovních úrazů, nemocí z povolání, klasifikaci zdrojů a příčin 

pracovních úrazů, 

• kategorizaci prací z pohledu rizika poškození zdraví. 

 
Doporučená literatura: 

1. OČKAJOVÁ, A., BANSKI, A.: Technická legislatíva. Portál www.e-ducation.com (e-learning) 

2. BANSKI, A., OČKAJOVÁ, A., SUJOVÁ, E.: Bezpečnosť práce v drevospracujúcom priemysle. 

Odborná monografia. Zvolen: TU, 2011: 148s. ISBN 978-80-228-2292-3 

3. Zákony, vyhlášky, nariadenia, dostupné na ˂www.zakonypreludi.sk˃ 

 
Název předmětu Pracovní prostředí 

Cíl předmětu: po ukončení studia předmětu je student schopen: 

• charakterizovat jednotlivé pojmy z pracovního prostředí, 

• zařadit faktory pracovního prostředí podle různých autorů, 

• charakterizovat a popsat vybrané faktory pracovního prostředí - teplota vzduchu, 

vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, hluk, vibrace, osvětlení, záření, 

nebezpečné chemické látky, prach, viry, bakterie, 

• vybrat vhodné měřicí zařízení a orientačně změřit hodnoty vybraných faktorů 

pracovního prostředí, 

• popsat škodlivé účinky jednotlivých faktorů pracovního prostředí na lidský 

organismus, 

• vysvětlit význam mezních hodnot pro jednotlivé faktory v pracovním prostředí, 

• uvést několik případů na eliminaci, případně redukci škodlivých účinků 

jednotlivých faktorů pracovního prostředí na zdraví lidí, 

• popsat základní povinnosti zaměstnavatelů a práva a povinnosti zaměstnanců 

z pohledu vybraných faktorů pracovního prostředí. 

 
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 42, 2-2-0 / týden, 

Doporučený semestr / trimestr studia: 1. semestr (1. stupně studia) 

Stručná osnova předmětu: 

• pracovní prostředí, pracovní podmínky, faktory pracovního prostředí - mikroklima 

(teplota, vlhkost, rychlost proudění vzduchu), hluk, vibrace, osvětlení, záření, 

nebezpečné chemické látky, prach, viry, bakterie, 

• různé klasifikace faktorů pracovního prostředí, 

• faktory tepelně vlhkostního mikroklima, se zaměřením na zátěž teplem a chladem, 

• základní principy osvětlení pracovních prostor, druhy záření, 

• charakteristik hluku a vibrací na pracovišti, 

http://www.e-ducation.com/
http://www.zakonypreludi.sk/
http://www.zakonypreludi.sk/
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• charakteristika nebezpečných chemických látek a přípravků pro lidi a životní 

prostředí karcinogenů a mutagenů, prašnost prostředí z hygienického a 

technického hlediska, 

• charakteristiku biologických faktorů na pracovišti, 

• možnosti měření vybraných faktorů pracovního prostředí a základní měřicí přístroje, 

• základní principy preventivních opatření, opatření na eliminaci, případně redukci 

rizikových faktorů na pracovišti, 

• základní povinnosti zaměstnavatele na pracovišti s rizikovým faktorem, 

• práva a povinnosti zaměstnanců při práci z hlediska faktorů pracovního prostředí. 

 
Doporučená literatura: 

1. OČKAJOVÁ, A. a kol.: Pracovné prostredie a ergonómia. EQUILIBRIA, s.r.o., Košice: 

Vydavateľstvo Belianum UMB v BB, 2013, 402 s. ISBN 978-80-557-0617-7. 

2. OČKAJOVÁ, A.: Pracovné prostredie. Portál www.e-ducation.com (e-learning) 

3. BANSKI, A., OČKAJOVÁ, A., SUJOVÁ, E.: Bezpečnosť práce v drevospracujúcom priemysle. 

Odborná monografia. Zvolen: TU, 2011: 148s. ISBN 978-80-228-2292-3 

4. SCHWARZ, M., DADO, M., HNILICA, R.: Pracovné prostredie a technika prostredia. 1. časť. 

Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 186 s. ISBN 978-80-228-2090-5. 

5. SCHWARZ, M., DADO, M., HNILICA, R.: Pracovné prostredie a technika prostredia. 2. časť. 

Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 152 s. ISBN 978-80-228-2294-7. 

6. Zákony, vyhlášky, nariadenia, dostupné na ˂www.zakonypreludi.sk˃ 

 
 

Název předmětu: Ergonomie 

Cíl předmětu: 

Po ukončení studia předmětu je student schopen: 

• charakterizovat jednotlivé pojmy - ergonomie, antropometrie, fyzická zátěž, 

břemeno, manipulace s břemenem, psychická zátěž člověka v pracovním 

procesu, stres, monotónnost, pracovní poloha, pracovní a manipulační rovina, 

pohybový prostor - manipulační a pedipulační, zorné pole, ovladač, kontrolky, 

nářadí, 

• popsat jednotlivé typy zátěží - fyzickou, psychickou, senzorickou, 

• uvést postupy hodnocení jednotlivých typů zátěží, 

• uvést několik případů na eliminaci, případně redukci jednotlivých typů zátěží, 

• znát historii, principy, cíle, metody a předmět zkoumání ergonomie, 

• vysvětlit důležitost vztahu mezi člověkem - technikou - prostředím, 

• popsat ergonomické požadavky na pracoviště a aspekty členění pracovišť, 

• definovat přijatelné a nepřijatelné pracovní polohy, pracovní prostory, 

• charakterizovat vybavení pracoviště (ovladače, kontrolky, nástroje, nářadí, 

pracovní židle apod.), 

• popsat nejdůležitější požadavky na pracoviště se zobrazovacími jednotkami, 

• charakterizovat estetický a bezpečnostní význam barev na pracovišti. 

http://www.e-ducation.com/
http://www.zakonypreludi.sk/
http://www.zakonypreludi.sk/
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Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 42, 2-1-0 / týden, 

Doporučený semestr / trimestr studia: 2. semestr (1. stupně studia) 

Stručná osnova předmětu: 

• definice - ergonomie, antropometrie, fyzická zátěž, břemeno, manipulace s 

břemenem, psychická zátěž člověka v pracovním procesu, stres, monotónnost, 

pracovní poloha, pracovní a manipulační rovina, pohybový prostor - manipulační 

a pedipulační, zorné pole, ovladač, kontrolky , nářadí, 

• charakteristika fyzické zátěže, základních pracovních poloh, ruční manipulace s 

materiálem, její projevy, nemoci z přetížení, možnosti řešení, 

• charakteristika psychické a senzorické pracovní zátěže, způsoby hodnocení a 

možnosti řešení, 

• aspekty vytvářející sociální pohodu, 

• definice, historie, principy, cíle, metody a předmět zkoumání ergonomie, 

• charakteristika vztahu mezi člověkem - technikou - prostředím, 

• ergonomické požadavky na pracoviště a aspekty členění pracovišť, manipulační 

a pedipulační prostor, 

• základní klasifikace a charakteristika ovladačů, kontrolek, ovládacích pultů, 

terminálových pracovišť z ergonomického hlediska, 

• základní ergonomické požadavky na nástroje a nářadí a na práci s nimi, 

• základní požadavky na pracoviště se zobrazovacími jednotkami, 

• využití barev v průmyslu. 

 
Doporučená literatura: 

1. OČKAJOVÁ, A. a kol.: Pracovné prostredie a ergonómia. EQUILIBRIA, s.r.o., Košice: 

Vydavateľstvo Belianum UMB v BB, 2013, 402 s. ISBN 978-80-557-0617-7. 

2. OČKAJOVÁ, A.: Pracovné prostredie. Portál www.e-ducation.com (e-learning) 

3. SCHWARZ, M., DADO, M., HNILICA, R.: Pracovné prostredie a technika prostredia. 1. časť. 

Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 186 s. ISBN 978-80-228-2090-5. 

4. SCHWARZ, M., DADO, M., HNILICA, R.: Pracovné prostredie a technika prostredia. 2. časť. 

Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. 152 s. ISBN 978-80-228-2294-7. 

5. SZOMBATHYOVÁ, E., HURNÁ, S.: Ergonómia I. Košice: Elfa, s.r.o., 1996 

6. LORKO, M.: Ergonómia vo výrobe. Prešov: FVT, 2001. 105 s. ISBN 80-7099-692-7 

7. SLAMKOVÁ, E. a kol.: Ergonómia v priemysle. Žilina: GEORG, 2010. 262 s. ISBN 978-80- 

89401-09-3 

8. ZELENÝ, J., BESEDA, I.: Inžinierstvo pracovného prostredia. Zvolen: TUZVO 2000. 221 s. ISBN 

80-228-1894-6 

9. Zákony, vyhlášky, nariadenia, dostupné na ˂www.zakonypreludi.sk˃ 

http://www.e-ducation.com/
http://www.zakonypreludi.sk/
http://www.zakonypreludi.sk/


Strana 81 / 119 

 

 

 
 

Název předmětu: Ochrana zdraví při práci v učebních a studijních oborech 

Cíl předmětu: po ukončení studia předmětu je student schopen 

• využít osvojené učivo z podmiňujících předmětů - Legislativa BOZP, Pracovní 

prostředí, Ergonomie při tvorbě semestrálního projektu, 

• aplikovat osvojené teoretické učivo v konkrétních situacích - ve zvoleném 

učebním a studijním oboru, 

• porovnat teoretickou a praktickou rovinu v předmětné oblasti, 

• vyvodit závěry z provedené analýzy reálného prostředí a navrhnout (nastínit) 

vhodné řešení - dispoziční řešení pracoviště, bezpečnostního značení, OOPP, 

barevného řešení, bezpečnosti pracovních prostředků, faktorů pracovního 

prostředí. 

 
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 42, 2-1-0 / týden, 

Doporučený semestr / trimestr studia: 2./3. semestr (1. stupně studia) 

Stručná osnova předmětu: 

• teoretická východiska - legislativní dokumenty pro řešení otázek BOZP 

a pracovního prostředí, 

• konkrétní legislativní dokumenty BOZP v jednotlivých učebních a studijních 

oborech, 

• faktory pracovního prostředí na konkrétním pracovišti, 

• vhodné dispoziční řešení konkrétního pracoviště, zdravotní a bezpečnostní 

požadavky na toto pracoviště, jeho bezpečnostní a zdravotní označení, 

poskytování konkrétních OOPP vzhledem k prováděným činnostem, 

charakteristika rizikových faktorů konkrétního pracovního prostředí, 

• návrhy na zlepšení reálné situace z pohledu BOZP a faktorů pracovního 

prostředí. 
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1.3 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

1.3.1 Katedra strojov a výrobných biosystémov - Technická fakulta 

 
 

Název předmětu: Ergonomie 

Cíl předmětu: 

• Student získá poznatky o ergonomii jako o multidisciplinárním vědním oboru, který 

se zabývá optimalizací lidské psychofyzické zátěže a hledáním cest k zajištění 

rozvoje jeho osobnosti 

 
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 26 hodin přednášek a 26 hodin cvičení, 

exkurze, terénní cvičení 4 hodiny, semestrální a individuální práce, 2-2-0 / týden, 

prezenčně 

Stupně studia: 2. 

Stručná osnova předmětu: 

• Úvod a historie studia ergonomie. Systémový přístup a vědní obory ovlivňující 

ergonomické řešení, ergonomický systém člověk - stroj - prostředí. 

• Základní úkoly ergonomického systému, základní požadavky na ergonomické 

řešení pracovních nástrojů a pracovních prostorů - antropocentrický a 

mechanocentrický princip řešení. 

• Souvislost mezi optimálními potřebami lidského jedince a pracovním prostředím. 

• Vliv prostředí na pracovní činnost - osvětlení, hluk, vibrace, teplota, proudění 

vzduchu apod. 

• Vliv tvarového řešení nástrojů velikostního provedení a umístění ovladačů a 

zobrazovačů a prostorového uspořádání pracoviště na lidskou výkonnost, zátěž 

a vznik obtíží. Propojení ergonomického řešení a platné legislativy, možnost 

posuzování úrovně ergonomického řešení. 

 
Podrobný obsah předmětu: 

 
1. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Úvod, historie, smysl studia ergonomie. Úvod do problematiky ergonomie, 

multidisciplinarita, vazby na související vědní obory, význam, přínos, využití. 

b) Cvičení: Úvod do studia, literatura, požadavky na zápočet, vstupní test. 

 
2. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Požadavky na ergonomické řešení pracovních nástrojů a pracovních 

prostor. Antropocentrický a mechanocentrický princip řešení. Antropometrie. Fyzické 

parametry těla, pohyblivost, pohybový prostor. Význam, sledování, modelování. 

b) Cvičení: Systémový přístup a vědní obory ovlivňující ergonomické řešení, ergonomický 

systém člověk - stroj - prostředí. Základní úkoly 
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3. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Potřeby člověka ve vztahu k pracovnímu prostředí - prostor pro pohyb. 

b) Cvičení: Antropometrie - rozměrová charakteristika postavy (ve stoje, v sedě). 

Statistické zhodnocení. 

 
4. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Potřeby člověka ve vztahu k pracovnímu prostředí - práce vsedě I. 

b) Cvičení: Mechanocentrické a antropocentrické řešení technických zařízení - srovnání 

kabin mobilních strojů (traktor, kombajn). 

 
5. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Potřeby člověka ve vztahu k pracovnímu prostředí - práce vsedě II., v 

pohybu. 

b) Cvičení: Návrh rozměrového řešení pracoviště. Variabilní řešení - samostatná práce 

studentů. 

 
6. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Fyzické parametry člověka (somatické, energetické). Námaha - zátěž - 

únava. Pracovní polohy člověka -význam, sledování, modelování. 

b) Cvičení: Uspořádání pracoviště (prostorové rozmístění nástrojů, výkonnost pracovních 

úkonů) 

 
7. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Potřeby člověka ve vztahu k pracovnímu prostředí - manipulace s břemeny. 

b) Cvičení: Práce s břemeny - samostatná práce. 

 
8. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Vliv prostředí na pracovní činnost - světlo, osvětlení. 

b) Cvičení: Zobrazovací prvky - vizualizace 

 
9. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Vliv prostředí na pracovní činnost - zvuk, hluk. 

b) Cvičení: Ergonomické řešení uspořádání pracoviště - Měření času výkonu pracovních 

činností - Výpočty. 

 
10. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Vliv tvarového řešení nástrojů velikostního provedení a umístění ovladačů a 

zobrazovačů. 

b) Cvičení: Ergonomické řešení uspořádání pracoviště. Reálný stav výkonu práce. Analýzy 

pohybů, hodnocení zatížení. 
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11. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Vliv prostředí na pracovní činnost, na pracovní pohodu a bezpečnost 

člověka - rozměrové řešení, osvětlení, mikroklima, barevné řešení pracovního prostředí. 

b) Cvičení: Propojení ergonomického řešení a platné legislativy, možnosti posuzování 

úrovně ergonomického řešení. 

 
12. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Vliv prostředí na pracovní činnost, na pracovní pohodu a bezpečnost 

člověka - pracoviště s PC. 

b) Cvičení: Ergonomické hodnocení pracovního místa ve smyslu evropských standardů. 

 
13. (přednášek: 1, cvičení: 1) 

a) Přednáška: Normování lidské práce. Pracovní zdravotní služba. 

b) Cvičení: Zhodnocení ergonomicky navrhovaných pracovišť. Prezentace studentů. 

Zápočet. 

 
Doporučená literatura: 

1. SLAMKOVÁ, E. – Dulina, Ľ. – Tabaková, M.:2010. Ergonómia v priemysle. Žilina: Georg, 2010, 

262 s. ISBN 978-80-89401-09-3 

2. ZALEWSKI, P. – Pleszczynski, W.: Ergonomia dla mechanizatorów rolnictwa. Warszawa: 

PWRL, 1985, 301 s. 

3. KIRCHNER, J.H. – Baum, E.: Mensch – Maschine – Umwelt, Ergonomie für Kostrukteure. 

Berlin: Beuth, 1986 

4. CHUNDELA, L.: Ergonomie. Praha: ČVUT, 2000, 220 s. ISBN 80-01-00327-2 

5. GILBERTOVÁ,S. – Matoušek, O.: Ergonomie. Praha: Grada Publishing, 2002, 239 s. ISBN 80- 

247-0226-6 

6. Zákon NR SR 330/1996 Z.z. o bezpečnos a ochrane zdravia pri práci 

7. CHUNDELA, L.: Ergonomie. Praha:ČVUT, 2005, 173 s. ISBN 80-01-02301-X 
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Název předmětu: Aplikovaná ergonomie 

Cíl předmětu: Student získá rozšířené poznatky o ergonomii s cílem jejich aplikování při 

hodnocení a optimalizaci lidské psychofyzické práce. 

Doporučený semestr: doktorský (technika a mechanizace zemědělské výroby, řídicí 

systémy ve výrobní technice) 

Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 1 hod přednášek týdně, prezenční 

Stupně studia: 2. 

 
Stručná osnova předmětu: 

• Úvod a historie studia ergonomie. 

• Ergonomický systém a jeho úkoly. 

• Návrhy a hodnocení nástrojů a pracovního prostředí z pohledu ergonomických 

požadavků a platné legislativy. 

• Aplikace ergonomických principů ve výrobní praxi. 

• Hodnocení ergonomických parametrů - metody, technické požadavky. 

 
Doporučená literatura: 

SLAMKOVÁ, E. – DULINA, Ľ. – TABAKOVÁ, M.:2010. Ergonómia v priemysle. Žilina: Georg, 

2010, 262 s. ISBN 978-80-89401-09-3 
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1.4 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 

1.4.1 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 

 
 

Název předmětu: Základy ergonomie 

Cíl předmětu: 

poskytnout posluchačům soubor základních informací o možnostech člověka při zvyšování 

efektivity lidské práce tak, aby ve smyslu trendů ve vyspělých státech bylo možné dosahovat 

přínosy z nákladů tak, aby při tom nedocházelo k poškození zdraví pracovníků vlivem 

rizikových faktorů práce a pracovních podmínek. Dále je zde možnost získat základní 

poznatky k iniciování ergonomických programů. 

 
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 26 hodin přednášek a 26 hodin cvičení, 

semestrální a individuální práce, 2-2-0 / týden, prezenčně, kombinovaně 

Doporučený semestr: 5. semestr bakalářský (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

Stupeň studia: 1. 

Stručná osnova předmětu: 

• Úvod do ergonomie. 

• Typy úloh v ergonomii. 

• Statistika v ergonomii. 

• Člověk v pracovním procesu jako objekt i subjekt ergonomického řešení. 

• Ergonomie, vědy uplatňující se v praxi v rámci programů BOZP a jejich úlohy 

(I. až V.). 

• Podnikové ergonomické programy v mikroergonomii. 

• Mikroergonomia jako součást procesů probíhajících v podnikové praxi, operativní 

přístup; Makroergonómia, řešení, proaktivní přístup v etapách technického řešení 

při vypracovávání ergonomických technických podkladů pro konstruktéry a 

projektanty, základní výzkum. 

• Člověk a současné výrobní systémy. 

 
Obsah předmětu: 

1. Úvod do ergonomie (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Definice a cíle ergonomie a předmět zájmu, historie ergonomických aktivit při vývoji 

nástrojů, vývoj a výroba nástrojů jako jedna z evolučních strategií, historie ergonomie; 

b) Metody a přístupy, znalostní základna ergonomie, současné trendy; 

c) Ergonomie z hlediska procesů probíhajících v podniku a jako součást programů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
2. Typy úloh v ergonomii (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Člověk v pracovně organizačním systému, systémový přístup, 
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b) Ergonomie z hlediska procesů probíhajících v podniku a jako součást programů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

c) Hlavní typy ergonomických úloh (ergonomická analýza, ergonomická racionalizace, 

ergonomické modelování a ergonomické projektování); 

 
3. Statistika v ergonomii (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Typy dat v ergonomii a jejich získávání; 

b) Hypotézy v ergonomii; 

c) Statistické hodnocení dat v rámci ergonomických analýz, 

d) Ergonomické databáze, základní statistické charakteristiky v ergonomii, kvantily, 

percentily a problém pokrytí populace vyráběným rozměrovým sortimentem výrobků. 

 
4. Člověk v pracovním procesu jako objekt i subjekt ergonomického řešení (přednášek: 2, 

cvičení: 2) 

a) Variabilita lidských znaků; 

b) Ergonomie a její vztah k vědním disciplínám; 

c) Ergonomie a legislativa. 

 
5. Ergonomie a vědy uplatňující se v praxi v rámci programů BOZP a jejich úlohy I 

(přednášek: 2, cvičení: 2 

a) Anropológia pro oblast ergonomie; 

b) Biomechanika pro oblast ergonomie. 

 
6. Ergonomie a vědy uplatňující se v praxi v rámci programů BOZP a jejich úlohy II 

(přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Anatomie pro oblast ergonomie; 

b) Fyziologie pro oblast ergonomie. 

 
7. Ergonomie a vědy uplatňující se v praxi v rámci programů BOZP a jejich úlohy III 

(přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Environmentalistika pro oblast ergonomie; 

b) Hygiena práce pro oblast ergonomie; 

c) Preventivní pracovní lékařství (PPL). 

 
8. Ergonomie a vědy uplatňující se v praxi v rámci programů BOZP a jejich úlohy IV 

(přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Psychologie práce pro oblast ergonomie; 

b) Sociologie práce pro oblast ergonomie. 

 
9. Ergonomie a vědy uplatňující se v praxi v rámci programů BOZP a jejich úlohy V 

(přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Průmyslový design; 
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b) Technika a technologie; 

c) Ekonomie. 

 
10. Mikroergonómia ergonomie jako součást procesů probíhajících v podnikové praxi, 

operativně reagující přístup (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Účastnická ergonomie, ergonomický proces, ergonomická analýza a racionalizace 

práce; 

b) Hodnocení rizik (risk assesment); 

c) Seznámení z riziky (risk announcement, risk communication); 

d) Organizování řešení a zajišťování preventivních opatření (risk management). 

 
11. Podnikové ergonomické programy v mikroergonomii ((přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Ergonomický tým, skupinové řešení problémů; 

b) Iniciování ergonomických programů; 

c) Proces ergonomického řešení; 

d) Hodnocení účinnosti přijatých opatření (hodnocení dopadů na zdraví z hlediska 

ergonomie a přínosů z nákladů CBA). 

 
12. Makroergonomia, řešení, proaktivní přístup v etapách technického řešení při 

vypracovávání ergonomických technických podkladů pro konstruktéry a projektanty, 

základní výzkum (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Ergonomické aspekty projektování; 

b) Kritéria racionality pracovních systémů; 

c) Makroergonomické řešení v rámci v rámci mikroergonomie; 

 
13. Člověk a současné výrobní systémy (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Základní pojmy, výrobní proces, pracovní proces, pracovní postupy, technologické 

postupy, pracovní operace, úkony, pohyby 

b) Ergonomie v průmyslových odvětvích 

c) Místo a perspektiva člověka v pracovních a výrobních systémech. 

 

 
Doporučená literatura: 

1. SABLIK, J. Ergonómia. 

2. HULÍN, M. – SABLIK, J. – HATIAR,  K. Ergonómia – nástroj zvyšovania produktivity. 

Produktivita a inovácie, 9. s. 16–17. ISSN 1335-5961. 

3. SABLIK, J. – BURANSKÁ, Ľ. Ergonómia: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 

1987. 197 s. 

4. HATIAR, K. Hodnotenie rizík v pracovnom procese z hľadiska ergonómie. Risk evaluation in 

work process in light of ergonomics. Bezpečná práca, 35. s. 3–10. ISSN 0322-8347. 

5. HATIAR, K. – PALÁT, M. Základy ergonómie. In BUCHANCOVÁ, J. Pracovné lekárstvo a 

toxikológia. Martin : Osveta, 2003, s. 150–158. ISBN 80-8063-113-1. 
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6. HATIAR, K. – COOK, T. – SAKÁL, P. – GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. – BUBLAVÁ, P. Ergonómia 

a ľudské zdroje v procese transformácie priemyslu na Slovensku. In Manažment ľudského 

potenciálu v podniku: Zborník 5. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 21.-22.máj 

2008. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2008, s. 156–161. ISBN 978-80-228- 

1871-1. 

7. HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy. Ergonomics and preventive 

ergonomic programs. Bezpečná práca, 35. s. 8–13. ISSN 0322-8347. 

8. HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 2. časť. Riziká v pracovnom 

procese z hľadiska ergonómie. Bezpečná práca, 35. s. 3–6. ISSN 0322-8347. 

9. HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 3. časť. Hodnotenie rizík v 

pracovnom procese z hľadiska ergonómie. Bezpečná práca, 35. s. 3–10. ISSN 0322-8347. 

10. HATIAR, K. – KOBETIČOVÁ, L. – HAJNIK, B. Ergonomická analýza pomocou 

modifikovaného dotazníka Nordic Questionnaire. 

11. HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 5. časť. Ergonomické 

hodnotenie a riešenie priestorových pomerov pracovísk. Bezpečná práca, 35. s. 17–30. ISSN 

0322-8347. 

12. HATIAR, K. – COOK, T. – SAKÁL, P. – BUBLAVÁ, P. Ergonómia, ergonomické programy a 

oblasť BOZP. In TUREKOVÁ, 

13. I.- BALOG, K. Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008: Zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej konferencie. 12-13 May 2008, Staré Hory, Slovakia. 1. vyd. 

Trnava : AlumniPress, 2008, s. 27–36. ISBN 978-80-8096-056-8. 

14. HATIAR, K. Moderná ergonómia. In Ergonómia pre 21.storočie. Ergonómia ako nástroj 

zvyšovania produktivity: Zborník prednášok. Piešťany, 27.-28.11.2008. Žilina : SLCP 

Consulting, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-89333-06-6. 
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Název předmětu: Ergonomie 

Cíl předmětu: 

• Student získá znalosti z oblasti ergonomie a její uplatňování v provozech podniků 

při zvyšování efektivity lidské práce. 

• Zvládne metody, které mu v souladu s platnou legislativou umožní odborně 

zhodnotit výskyt rizikových faktorů z hlediska ergonomie na pracovištích v 

provozech a určit priority při jejich odstraňování. 

• Bude schopen posoudit přínosy řešení ze zdravotního i ekonomického hlediska 

a na základě výsledků ergonomické analýzy v provozech podniku bude schopen 

připravit pro nadřízené informaci s návrhem postupu při řešení zjištěných 

nedostatků. 

• Bude schopný kvalifikovaně spolupracovat s příslušným nadřízeným orgánem 

a i externími specialisty při hodnocení zdravotních i ekonomických dopadů, při 

interpretaci výsledků a při přípravě návrhů řešení. 

 

Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností: 26 hodin přednášek a 26 hodin cvičení, 

semestrální a individuální práce, 2-2-0 / týden, prezenčně 

Stupeň studia: 2. 

Stručná osnova předmětu: 

• Úvod do ergonomie (základní pojmy a definice, definice ergonomie podle IEA, 

vznik a vývoj trendů v oblasti ergonomie, současné trendy v ergonomii). 

• Typy úloh v ergonomii. 

• Ergonomie při navrhování nových zařízení a systémů (makroergonomie). 

• Ergonomie v podnikové praxi (mikroergonomie). 

• Ergonomie a vědy uplatňující se v praxi v rámci programů integrované BOZP 

a jejich úlohy ergonomické aspekty biologicko-medicínských, společenských, 

technických, uměleckých a ekonomických věd). 

• Základní výzkumné otázky pro oblast ergonomie. 

• Metody hodnocení dopadů práce a pracovních podmínek na zdraví zaměstnance 

podniku. 

• Metody hodnocení přínosů nákladů na ergonomické řešení. 

• Chápání rizika v oblasti ergonomie a z hlediska BOZP. 

• Platná legislativa a metody používané při ergonomickém řešení. 

• Statistické podklady a tabulky pro ergonomické řešení. 

• Normování práce. 

• Člověk v pracovním procesu jako objekt i subjekt ergonomického řešení. 

• Řešení vztahů člověk-stroj, člověk-organizace práce a člověk-podmínky 

pracovního prostředí. 

• Podnikové ergonomické programy. 

• Problematika člověka ve výrobních systémech, současnost a předpokládané 

trendy. 
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Obsah předmětu: 

1. Úvod do ergonomie (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Definice a cíle ergonomie, její předmět zájmu, historie ergonomických aktivit při vývoji 

nástrojů, vývoj a výroba nástrojů jako jedna z evolučních strategií, historie ergonomie; 

b) Metody a přístupy, znalostní základna ergonomie, současné trendy; 

c) Ergonomie z hlediska procesů probíhajících v podniku a jako součást programů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

d) Lidé v pracovněorganizačním systému, systémový přístup, ergonomické analýzy, 

ergonomická racionalizace, ergonomický design a modelování; 

 
2. Design experimentů a hodnocení v oblasti ergonomie (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Hypotézy ergonomických hodnocení a výzkumů; 

b) Statistické hodnocení dat v rámci ergonomických analýz, základní statistické 

charakteristiky uplatňované v ergonomických databázích a podkladech, kvantily, percentily 

a problém pokrytí populace vyráběným rozměrovým sortimentem výrobků; 

c) Ergonomické studie dopadové, popisné, případové i kohortní. 

 
3. Člověk v pracovním procesu jako objekt i subjekt ergonomického řešení I (přednášek: 2, 

cvičení: 2) 

a) Antroposociogenéze ve vztahu k lidským pracovním aktivitám, rozvoji technologií a 

odvětví hospodářství; 

b) Ergonomické aspekty environmentalistiky a humánní ekologie, vlivy faktorů životního i 

pracovního prostředí jako jeho části (abiotické, biotické a sociální faktory, trvale udržitelný 

rozvoj); 

c) Vliv faktorů životního a pracovního prostředí, rizikové faktory z hlediska ergonomie, 

důsledky neuplatňování ergonomie. 

 
4. Člověk v pracovním procesu jako objekt i subjekt ergonomického řešení II (přednášek: 

2, cvičení: 2) 

a) Variabilita lidských znaků, ergonomická antropologie, funkční hygienické požadavky 

člověka při práci v limitech jeho výkonnosti; 

b) Základy ergonomické funkční anatomie vůči vlivům práce a faktorů pracovního prostředí 

na hlavní lidské orgánové systémy. 

 
5. Člověk v pracovním procesu jako objekt i subjekt ergonomického řešení III (přednášek: 

2, cvičení: 2) 

a) Biomechanika, pracovní pohyby; 

b) Časové a pohybové studie. 

 
6. Zatížení prací i při práci (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Fyziologie práce, zatížení a namáhání jako limity lidské pracovní výkonnosti; 
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b) Psychické zatížení, únava, monotónnost. 

 
7. Člověk a současné výrobní systémy (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Základní pojmy, výrobní proces, pracovní proces, pracovní postupy, technologické 

postupy, pracovní 

operace, úkony, pohyby; 

b) Místo a perspektiva člověka v pracovních a výrobních systémech. 

 
 

8. Makroergonomie, řešení, proaktivní přístup v etapách technického řešení při 

vypracovávání ergonomických technických podkladů pro konstruktéry a projektanty, 

základní výzkum (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Ergonomické aspekty projektování; 

b) Kritéria racionality pracovních systémů. 

 
9. Vztahy v subsystému člověk stroj, práce, pracovní proces, pracovní předměty 

a pracovní prostředky, technická opatření na snížení dopadů zatížení organismu při práci, 

únavy a monotónně v rámci ergonomického řešení (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Řešení prostorových poměrů pracovišť, strojů i technických zařízení, dimenze 

komunikací; 

b) Pracovní postupy, pracovní pohyby a ruční pracovní operace; 

c) Pracovní polohy, stání a sezení; 

d) Kontrolky a ovladače a zásady jejich rozmisťování; 

e) Práce u počítačů; 

f) Tvary rukojetí; 

 
10. Vztahy v subsystému člověk a organizace práce, administrativní a organizační 

ergonomické opatření zaměřená na snížení vlivu zatížení organismu při práci, únavy 

a monotónnost v rámci ergonomického řešení (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Ergonomické aspekty výběru pracovníků; 

b) Ergonomické aspekty zácviku pracovníků; 

c) Režim práce a odpočinku a pracovní přestávky z hlediska ergonomie; 

d) Motivace k práci, identifikace a spokojenost s prací, pracovní morálka z hlediska 

ergonomie 

e) Rotace pracovníků; 

f) Obohacování a rozšiřování práce; 

g) Ergonomické zásady tvorby pracovních postupů ergonomické zásady při tvorbě 

pracovních norem, metody a postup normování práce. 

 
11. Vztahy v subsystému člověk podmínky pracovního prostředí dle platné legislativy 

(přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Hodnocení pracovního prostředí a rizikovosti pracovišť; 

b) Osvětlení pracovišť; 
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c) Hluk a vibrace na pracovišti; 

d) Mikroklimatické podmínky na pracovišti. 

 
12. Mikroergonomie ergonomie jako součást procesů probíhajících v podnikové praxi, 

operativně reagující přístup (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Účastnická ergonomie, ergonomický proces, ergonomická racionalizace práce; 

b) Hodnocení rizik (risk assesment); 

c) Seznámení z riziky (risk announcement, risk communication); 

d) Organizování řešení a zajišťování preventivních opatření (risk management). 

 
13. Podnikové ergonomické programy (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Ergonomický tým, skupinové řešení problémů; 

b) Iniciování ergonomických programů; 

c) Proces ergonomického řešení; 

d) Hodnocení účinnosti přijatých opatření (hodnocení dopadů na zdraví z hlediska 

ergonomie a přínosů z nákladů CBA). 

 
14. Uplatňování ergonomie v praxi (přednášek: 2, cvičení: 2) 

a) Ergonomie a konstrukční řešení; 

b) Ergonomie v průmyslových odvětvích; 

c) Vztah ergonomie a designu, zásady designérské řešení výrobků, zásady estetizace 

pracovišť, techniky a předměty denní potřeby; 

d) Ergonomie a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Doporučená literatura: 

1. HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy. Ergonomics and preventive 

ergonomic programs. Bezpečná práca, 35. s. 8–13. ISSN 0322-8347. 

2. HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 2. časť. Riziká v pracovnom 

procese z hľadiska ergonómie. Bezpečná práca, 35. s. 3–6. ISSN 0322-8347. 

3. HATIAR, K. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 3. časť. Hodnotenie rizík v 

pracovnom procese z hľadiska ergonómie. Bezpečná práca, 35. s. 3–10. ISSN 0322-8347. 

4. HATIAR, K. – KOBETIČOVÁ, L. – HAJNIK, B. Ergonómia a preventívne ergonomické 

programy, 4. časť: Ergonomická analýza pomocou modifikovaného dotazníka ”NORDIC 

QUESTIONNAIRE”. In Bezpečná práca. s. 20–28. 

5. UHROVČÍKOVÁ, P. – SAKÁL, P. – HATIAR, K. – COOK, T. Hodnotenie ekonomickej 

efektívnosti ergonomických a environmentálnych projektov pomocou CoBe@ v 1.4 ako 

softvérovej podpory metodiky CBA v HCS modeli 3E. In Montáž, stav a vývojové trendy: 

Workshop, Trnava 20.júna 2006. Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006. 

6. Ergonómia 2012...zdravie a produktivita: Medzinárodná vedecká konferencia, Žilina, 

04.12.2012. 1.. vyd. Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2012. 100 strany. ISBN 978- 

80-970974-1-7. 
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1.5 Technická univerzita v Košiciach 

 

1.5.1 Katedra dizajnu - Fakulta umení 

 
 

Název předmětu: Ergonomie I. 

Cíl předmětu: 

Studenti jsou seznámeni se základními pojmy interdisciplinární nauky, jakou je 

ergonomie, jakož i participujících vědních disciplín. Probírána je problematika 

komunikace s předmětným světem a okolím s ohledem na ergolimitní faktory, také 

základní otázky statické a dynamické antropometrie, fyziologie práce, kineziologie, 

rozbor a analýza pracovního prostoru. V laboratoři jsou provedeny antropometrická 

měření s řešením konkrétní zadané problematiky formou semestrální práce. 

 
Rozsah a metoda vzdělávacích činností: 2 hod. týdně, prezenční 

Forma výuky: přednáška, seminář, cvičení numerické a laboratorní, projektová práce, 

ateliér, stáž, exkurze, odborná praxe 

Doporučený semestr: 1., 2., 3., 4. rok ZS ve studijním programu: Architektura a 

urbanismus, 2. rok studijní program Design 

Stupeň studia: 1. 

Stručná osnova předmětu: 

• Ergonomie - pojem, definice, historický vývoj (2hod) 

• Historie tvorby předmětného světa z pohledu ergonomie (2hod) 

• Ergonomie v soustavě vědních disciplín - charakteristika (2hod) 

• Antropologie, somatologie - pojem, definice (2hod) 

• Antropometrie (2hod) 

• Biomechanika - pojem, definice - základní pojmy (2hod) 

• Zadání semestrální práce - Antropometrická měření. Statická antropometrie. 

Dynamická antropometrie. Metody sběru informací - statistika - statistické 

vyhodnocení. Konstrukce figuríny - oskara - aplikace. 

 
Doporučená literatura: 

1. S. Kiss: Ergonómia 

2. J.Hanker: Ergonómia v priemysle 

3. J.Klementa: Somatológie a antropológie 

4. J.Valenta: Biomechanika 

5. B.Švestka: Pracovné lekárstvo 

6. R.Linc: Náuka o pohybe 

7. V.Lánik: Kineziológia 

8. J.Matoušek: Metódy štúdia práce v priemysle 

9. E.Slamková a kol.: Ergonómia v priemysle 

10. M.Smutná, Ľ.Dulina: Metódy a softvérová podpora v priemyselnej ergonómii 
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11. J.Kováč, E.Szombathyová: Ergonómia 

12. Príslušné hygienické smernice 

 
 

Název předmětu: Ergonomie II. 

Cíl předmětu: 

Výukový proces navazuje na předmět Ergonomie I. Studenti jsou obeznámeni se základy 

fyziologie, fyziologie práce, pracovního lékařství se zaměřením na pohybový a smyslový 

aparát   při   charakterizaci   činností   v   pracovním   prostoru   s   cílem   jeho   zkoumání 

a analyzování. V rámci cvičení jsou zkoumány a analyzovány ergometrické hodnoty. 

Semestrální zadání je zaměřeno na analýzu a návrh konkrétního pracovního prostoru. 

Rozsah a metoda vzdělávacích činností: 2 hod. týdně, prezenční 

 
Forma výuky: přednáška, seminář, cvičení numerické a laboratorní, projektová práce, 

ateliér, stáž, exkurze, odborná praxe 

Doporučený semestr: 1., 2., 3., rok LS ve studijním programu: Architektura a urbanismus, 

2. rok studijní program Design 

Stupeň studia: 1. 

 

Stručná osnova předmětu: 

• Základy fyziologie práce (2hod) 

• Svalový a pohybový aparát (2hod) 

• Smyslové receptory (2hod) 

• Kineziologie - pojem a předmět zkoumání (2hod) 

• Pracovní prostor - charakteristika a typy (2hod) 

• Rozbor a analýza pracovního prostoru (2hod) 

• Pracovní lékařství (2hod) 

• Zadání semestrální práce - kinematika pohybového ústrojí - dosahové zóny, 

zorné podmínky - perimetrie, analýza pracovního prostoru, návrh pracovního 

prostoru. 

 
Doporučená literatura: 

1. S. KISS: Ergonómia 

2. J.HANKER: Ergonómia v priemysle 

3. J.KLEMENTA: Somatológie a antropológie 

4. J.VALENTA: Biomechanika 

5. B.ŠVESTKA: Pracovné lekárstvo 

6. R.LINC: Náuka o pohybe 

7. V.LÁNIK: Kineziológia 

8. J.MATOUŠEK: Metódy štúdia práce v priemysle 

9. E.SLAMKOVÁ A KOL.: Ergonómia v priemysle 

10. M.SMUTNÁ, Ľ.DULINA: Metódy a softvérová podpora v priemyselnej ergonómii 



Strana 96 / 119 

 

 

 
 

11. J.KOVÁČ, E.SZOMBATHYOVÁ: Ergonómia 

12. Príslušné hygienické smernice 

 

Název předmětu: Aplikovaná ergonomie I. 

Cíl předmětu: 

Výuka je zaměřena na prohloubení poznání aplikace ergonomických zásad v procesu 

specifik pro tvorbu v designu. Prostor je věnován otázkám fyzické, smyslové, psychické 

zátěže, požadavkům na kontrolky, ovladače a problematiky chirotechniky, jakož i související 

normalizace a legislativy. Studenti jsou vedeni k osvojení si postupů a návyků v procesu 

analýz jednoduchých pracovních a obslužných činností, k návrhu, jakož i experimentu a 

opětovnému ověření pomocí modelové simulace. 

Rozsah a metoda vzdělávacích činností: 2 hod. týdně, prezenční 

Forma výuky: seminář 

Doporučený semestr: 3. a 4. rok LS ve studijním programu: Architektura a urbanismus, 

Volné výtvarné umění, Design 

Stupeň studia: 1. 

 
 

Stručná osnova předmětu: 

• Fyzická zátěž - hodnocení, vliv na organismus, optimalizace. 

• Smyslová zátěž - hodnocení, vliv na organismus, optimalizace. 

• Základní požadavky na pracovní nástroje, chirotechnika. 

• Legislativa, normalizace. 

• Zpracování ergonomického návrhu 

o analýza, 
o vypracování alternativ, 
o výběr alternativ, 
o simulace, 
o vizualizace a prostorový návrh. 

 
Doporučená literatura: 

1. S. KISS: Ergonómia 

2. J.HANKER: Ergonómia v priemysle 

3. J.KLEMENTA: Somatológie a antropológie 

4. J.VALENTA: Biomechanika 

5. B.ŠVESTKA: Pracovné lekárstvo 

6. R.LINC: Náuka o pohybe 

7. V.LÁNIK: Kineziológia 

8. J.MATOUŠEK: Metódy štúdia práce v priemysle 

9. E.SLAMKOVÁ A KOL.: Ergonómia v priemysle 

10. M.SMUTNÁ, Ľ.DULINA: Metódy a softvérová podpora v priemyselnej ergonómii 

11. J.KOVÁČ, E.SZOMBATHYOVÁ: Ergonómia 

12. Príslušné hygienické smernice 
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Název předmětu: Aplikovaná ergonomie II. 

Cíl předmětu: 

Předmět Aplikovaná ergonomie II. navazuje na předmět Aplikovaná ergonomie I. Výuka 

je zaměřena na prohloubení poznání aplikace ergonomických zásad v procesu specifik 

pro tvorbu v designu. Prostor je věnován otázkám hygieny práce, mikroklimatu, hluku, 

osvětlení a vibracím, jejich odezvám na organismus, optimalizaci, jakož i související 

normalizaci a legislativě. Studenti jsou vedeni k osvojení si postupů a návyků v procesu 

analýz jednoduchých pracovních a obslužných činností, k návrhu, experimentu a 

opětovnému ověření pomocí modelové simulace. 

 
Rozsah a metoda vzdělávacích činností: 2 hod. týdně, prezenční 

Forma výuky: seminář 

Doporučený semestr: 3. rok LS ve studijním programu: Architektura a urbanismus, 

Volné výtvarné umění, Design 

Stupeň studia: 1. 

 
Stručná osnova předmětu: 

• Základy hygieny práce. 

• Mikroklima na pracovišti - hodnocení, vliv na organismus, optimální podmínky. 

• Denní osvětlení - analýza a požadavky. 

• Umělé osvětlení - analýza a požadavky. 

• Hluk - vliv na organismus, analýza, požadavky. 

• Vibrace - vliv na organismus, analýza, požadavky. 

• Legislativa, normalizace. 

• Zpracování ergonomického návrhu: 

o analýza, 
o vypracování alternativ, 
o výběr alternativ, 
o simulace, 
o vizualizace, prostorový návrh. 

 
Doporučená literatura: 

1. S. KISS: Ergonómia 

2. J.HANKER: Ergonómia v priemysle 

3. J.KLEMENTA: Somatológie a antropológie 

4. J.VALENTA: Biomechanika 

5. B.ŠVESTKA: Pracovné lekárstvo 

6. R.LINC: Náuka o pohybe 

7. V.LÁNIK: Kineziológia 

8. J.MATOUŠEK: Metódy štúdia práce v priemysle 

9. E.SLAMKOVÁ A KOL.: Ergonómia v priemysle 
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10. M.SMUTNÁ, Ľ.DULINA: Metódy a softvérová podpora v priemyselnej ergonómii 

11. J.KOVÁČ, E.SZOMBATHYOVÁ: Ergonómia 

12. Príslušné hygienické smernice 

 
 
 

Doplňující informace: 

Ve studijním oboru Architektura a urbanismus, design, volné výtvarné umění, v rámci 

studijního programu Architektura a urbanismus, design, volné výtvarné umění, v 5.a 6. 

ročníku magisterského studia je povinně volitelný profesnědoplňkový předmět 

Ergonomické projektování I., II. 
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1.5.2 Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania – Strojnícka fakulta 

 
 

Název předmětu: Ergonomické měření 

Cíl předmětu: 

Získat poznatky ze základů ergonomie, zvládnout základní principy a pravidla, 

metodické postupy při antropometrických měřeních, somatografických modelech, 

lidských měřítkách. Schopnost navrhovat prostředí s ohledem na ergonomické 

požadavky. 

Rozsah a metoda vzdělávacích činností: 2 hod. přednášek, 2 hod. cvičení týdně, 

prezenční 

Forma výuky: přednáška, cvičení, domácí zadání - úkoly 

Doporučený semestr: LS, 3. ročník 

Stupeň studia: 1. 

Studijní program: protetika a ortotika 

 
Stručná osnova předmětu: 

• Základy ergonomie. Obsah ergonomie a související vědní obory. 

• Antropologické základy ergonomie. Somatometrie. Somatografická měřítka 

a model. 

• Antropometrie statická a dynamická. 

• Fyziologické základy ergonomie: Kosterní svalstvo, Druhy kontrakcí svalů. 

Svalová síla. 

• Měřicí prvky a podsystémy pro měření polohy. 

• Měřicí prvky a podsystémy pro měření pracovního výkonu. 

• Měření na zátěžových ergometrických stendech. 

• Ergonomické tabulky. 

• Ergonomické a bezpečnostní aspekty při práci. Úprava pracovního prostředí. 

• Ergonomie při práci s PC. Ergonomické aspekty pro ovládání strojů a přístrojů. 

Úprava prostředí pro osoby se zdravotním postižením. 

• Psychologické základy ergonomie. Ergoterapie. 

 
Doporučená literatura: 

1. GILBERTOVÁ,S., MATOUŠEK,O.: Ergonomie optimalizace lidské činnosti. GRADA, 2002, 

ISBN 80-247-0226-6, 239 str. 

2. VÉLE, F.: Kineziologie pro klinickou praxi. Avicenum, 1997 

3. KIS,Š.: Ergonómia. ES TU Košice, 1990 

4. Antropometrické mierky a tabuľky. Henry Dreyfuss Associates, Cambridge , Massachusets, 

1990. 
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Název předmětu: Ergonomické a kineziologické měření 

Cíl předmětu: Výuka ergonomie s důrazem na fyziologii a měřicí prvky 

 
Rozsah a metoda vzdělávacích činností: 2 hod. přednášek, 2 hod. cvičení týdně, 

prezenční 

Forma výuky: přednáška, cvičení, domácí zadání - úkoly 

Doporučený semestr: ZS, 2. ročník 

Stupeň studia: 2. 

Stručná osnova předmětu: 

• Základy ergonomie (ergonomické tabulky). 

• Somatometria, somatografická měřítka a modely (práce se somatografickými 

měřítky a modely). 

• Fyziologické základy ergonomie, zatížení, námaha, výkonnost, výkonová 

pohotovost a odolnost, pracovní způsobilost (stanovení rozsahu pohybu v hlavních 

kloubech člověka). 

• Fyziologické základy ergonomie - snímání vybraných fyziologických parametrů 

(nositelná elektronika) - měření rozsahu pohybu s elektronickým přístrojem. 

• Statická a dynamická práce, krevní oběh, dýchání a pracovní výkon, únava 

organismu (statická a dynamická práce, krevní oběh, dýchání a pracovní výkon, 

únava organismu - výpočet BMI). 

• Měřicí prvky a podsystémy pro měření polohy a svalové síly. 

• Psychologické základy ergonomie. 

• Měření distribuovaných tlaků. 

• Měřicí prvky a podsystémy pro měření pracovního výkonu. 

• Měřicí prvky a podsystémy pro měření pracovního výkonu. Měření na zátěžových 

ergmetrických Stendal (laboratorní měření pro analýzu chůze). 

• Měření pro vyhodnocování prototypových činností. Analýza chůze. Videosystémy 

pro analýzu chůze. 

• Navrhování zdravotnických zařízení z hlediska ergonomie. 

 
Doporučená literatura: 

1. CAROLA, R., HARLEY, J.P., NOBACK, CH.R.: Human anatomy. McGraw-Hill Inc., United 

States of America, 1992, ISBN 0-07-010527-8. 

2. VAUGHAN, CH.L., DAVIS, B.L., O`CONNOR, J.C.: Dynamics of Human Gait. 

3. Mills Litho, Kiboho Publishers, South Africa, 1999, ISBN 0-620-23560-8. 

4. ŠIMŠÍK,D., GALAJDOVÁ,A.: Biomedicínske inžinierstvo. SjF, TU Košice, 2007 

5. ŠIMŠÍK,D., PORADA,V.: Analýza pohybu človeka pri identifikácii osôb v kriminalistike. SjF 

TUKE, 2008, 272 strán. 

6. ŠIMŠÍK,D. A KOL. Učebné texty k vybraným kapitolám. 

7. LÁNIK, V.: Kineziológia. Osveta, 1990. 
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1.6 Prešovská univerzita v Prešove 

 

1.6.1 Katedra fyzioterapie – Fakulta zdravotníckych odborov 

 
 

Předmět ergonomie se nevyučuje, ale mezi hlavními disciplínami, které katedra zajišťuje, 

na bakalářském stupni patří do výuky fyziologie s důrazem na fyziologii tělesné zátěže, nebo 

ergoterapie. 

Věnují se tématům jako: 

- "Ergonomie práce a její vliv na růst kvality života a společenské praxe" 

- "Ergonomie a fyziologie práce sester" 
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1.7 Doplňující informace 

 

1.7.1 Ergonomie implantátu 

 
 

V rámci předmětu Management vývoje výrobků na Technické univerzitě v Košicích 

(Strojnícka fakulta, studijní program Protetika a ortotika) se vyučuje i tzv. Ergonomie 

implantátu. 

 

1.7.2 Humanizace a estetizace 

 

V rámci předmětu Design přístrojů na Katedře Přístrojová, regulační a automatizační 

technika se jako volitelný předmět vyučuje Zlidštění a estetizace tvorby přístrojové techniky 

a uplatňování ergonomie a zásad designu. 

 

1.7.3 Ergonomie v mikrointeriérech 

 
 

Ergonomie se velmi okrajově zmiňuje i v předmětech jako Didaktika odborných předmětů 

(technických či ekonomických) v rámci Dodatkového pedagogického studia. Například 

Doplňující pedagogické studium ŽU v Žilině v rámci předmětu Didaktika odborných 

předmětů ekonomických obsahuje minimálně základní informace o ergonomii mikrointeriérů 

(třídy, učebny, laboratoře). Jde o pár informací podpořených materiály vyučujícího ke 

rozšířeným sylabům pro studenty, kde se studenti dozvědí základní požadavky dané 

legislativou na rozměry těchto mikrointeriérů, hygienická pravidla, minimální volný 

nezastavěný podlahový prostor, šířky přechodových uliček apod. V oficiálních "skriptech" 

však žádnou část ergonomie nenajdeme. 

 
1.7.4 Ergonómia v odbore bionika a biomechanika 

 
 

Ve třetím stupni vysokoškolského studia se na několika univerzitách studuje vědní obor 

bionika a biomechanika. 

Absolvent ovládá vědecké metody výzkumu v oblastech: zkoumání podstaty a průběhu 

biologických dějů k řešení analogických problémů v technice, přenosu a zpracování 

informací,   v oblasti   řízení a   jejich   aplikací,   při navrhování   různých   typů   řídicích 

a informačních systémů pro účely vědy a praxe. Zaměřuje se na získání nejnovějších 

teoretických a technických poznatků založených na současném stavu vědeckého poznání 

v lékařské elektronice, v měřicích a monitorovacích systémech, zobrazování, zpracování 

medicínských obrazů, počítačového modelování biologických objektů a struktur, výzkumem 
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senzorických systémů, neuronových sítí, umělé inteligence a biometrie. Zkoumá živé i 

neživé systémy a procesy týkající se mechanických zákonitostí 2 pohybu živých organismů. 

Ve vztahu k člověku zkoumá pohyb zejména z hlediska kinematiky a kinetiky tuhých látek, 

mechaniky biotekutin a živých tkání. Biomechanika se při řešení interdisciplinárních 

problémů orientuje na kineziologické otázky jako je analýza prototypových aktivit, na 

ergometrii, sportovní lékařství a sportovní kinantropologii. 

Předměty specializace, pro medicínskou orientaci: Biofyzika, Základy fyziologie, Normální 

anatomie, histologie a embryologie, Biochemie, Modelování, simulace a řízení ve fyziologii, 

Biotechnologie, Sportovní lékařství, Pracovní lékařství, Ortopedie a protetika. Předměty 

specializace, pro technickou orientaci: Elektronické měřicí metody, snímače a přístroje, 

Zobrazovací metody a systémy, Číslicové zpracování obrazových a řečových signálů, 

Metody rozpoznávání vícerozměrných signálů, Počítačové zpracování signálů, Zpracování 

a analýza biosignálů, Lékařská elektronika, Biomechanika a biomechanizmy, 

Biokybernetika a biořízení, biomateriály, Biomedicínská optika, Biologické efekty 

neionizujících elektromagnetických polí, Medicínská informatika, Umělá inteligence, 

Aplikovaná mechanika, Rehabilitační inženýrství, Ergonomie, Kineziologie, Spolehlivost 

a bezpečnost zdravotnických systémů, Sportovní kinantropologie. 
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2 STŘEDNÍ ŠKOLY 

 
2.1 Střední odborné školy - zdravotnická 

Na středních odborných školách najdeme "stopy" ergonomie především na zdravotnických 

školách, kde je nezbytné vysvětlit jak manipulovat s pacientem (břemenem) ve smyslu 

zásad ergonomie. 

V základech ošetřování a asistence najdeme základní informace o způsobech manipulace 

s pacientem (jako břemenem) při mytí, přebalování, oblékání, ošetřování atd. V rámci těchto 

škol se ale detailnější ergonomie nerozebírá. Spíše se jí více věnují v různých 

pečovatelských kurzech pro dospělé. 

 
V předmětech středních zdravotnických škol spíše můžeme nalézt pouze některé části 

ergonomie, například: 

 
Zátěž v práci sester - faktory: 

• fyzikální: zvýšená teplota, hluk, nesprávné osvětlení, vibrace radiační záření, 

elektrický proud, 

• chemické: cytostatika, diagnostika, dezinfekční přípravky, 

• sociální: rodina, mezilidské vztahy na pracovišti, konflikt mezi prací a ostatními 

rolemi, vztah nadřízených a podřízených, pracovní podmínky, organizace práce 

a jiné. 

 
Podle charakteru působících podnětů a primárních reakcí můžeme rozlišit tři druhy zátěže: 

• Biologická zátěž - činitelé mají fyzikální, chemickou nebo biologickou povahu, 

organismus odpovídá primárně biologicky, psychické reakce jsou následné 

a druhotné. 

• Fyzická zátěž - požadavky se týkají primárně svalové činnosti, organismus funguje 

jako zdroj energie, svalová činnost se odráží v psychickém prožívání. 

• Psychická zátěž - proces primárně psychického zpracování a vyrovnávání se 

s požadavky životních a pracovních situací. Tělesné reakce jsou druhořadé, 

vyvolané psychickým procesem. 

• Pracovní zátěž - pracovní zátěž představuje určitou vyčleněnou kategorii celkové 

životní zátěže a stresu, spojenou s pracovní činností a pracovními podmínkami. 
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2.2 Střední odborné školy - strojírenství 

 

V některých učebních oborech, například autoopravář - mechanik je možné nalézt v 

předmětu Informatika tematický celek: 

• ergonomie a fyziologie práce u počítače, 

• bezpečnost při práci s počítačem. 

 
V takovém předmětu jsou pak kromě jiných očekávané vzdělávací výstupy: 

• jmenovat pravidla chování v učebně, zásady ergonomie a fyziologie práce 

s počítačem. 
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2.3 Střední průmyslové školy 

 

V rámci SPŠ se objevují "stopy" ergonomie v některých studijních oborech, například: 

TECHNIK V STROJÁRSTVE - Odborné zaměření: DOPRAVNÉ ZARIADENIA 

Popis odboru: 

Příprava pro kvalifikované provádění střednětechnických funkcí, získání dovednosti pro 

navrhování a vyhotovení výkresové dokumentace systémem CAD. Získání znalostí 

o funkčních principech dopravních zařízení a automobilů, ekonomice, estetice, ergonomii a 

ekologii. 

 
Závěr: 

Pokud se na středních školách nebo gymnáziích objevuje ergonomie, jde spíše o základní 

informace při práci s počítačem v předmětu informatika. 
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3 SOUKROMÉ INSTITUCE 

 
3.1. Slovenská ergonomická spoločnosť, o.z. 

 

3.1.1 Průmyslová ergonomie 

 
Slovenská ergonomická společnost, o.z. ve spolupráci s CEIT, a.s. Divize digitální podnik 

organizuje školení pro průmyslové ergonomy. 

Délka školení: 3 dny (možnost absolvovat pouze 1 den, případně pouze 2 dny) 

Průběh školení: Teoretické a praktické poznatky z problematiky, test v závěru školení. 

Ukončení školení: Osvědčení o absolvování 

 
Max. počet účastníků: 3-6 

Možnosti absolvování: 

1. Otevřený kurz (účastníci z různých firem). 

2. Uzavřený kurz (účastníci výlučně z jedné společnosti). 

 
Hlavní oblasti školení 

• Základy ergonomie v průmyslu. 

• Projektování průmyslových pracovišť (výroba, montáž, logistika, administrativa). 

 

Po absolvování školení budou účastníci 

• Znát zásady ergonomie při projektování průmyslových pracovišť. 

• Schopni identifikovat rizika z pohledu ergonomie v průmyslu. 

• Znát důsledky nedodržování zásad ergonomie na takových pracovištích. 

• Znát nástroje ergonomie s využitím platné legislativy SR a obecně uznávaných 

evropských metod hodnocení ergonomie. Obsah školení (podrobný rozpis bloků) 

 
1. den vzdělávání 

 
 

Blok č. 1 - ERGONOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 

1) Úvod do ergonomie (efekty ergonomie, znalostní základna se zdůrazněním 

fyziologie práce, reaktivní a proaktivní ergonomie, význam ergonomie v pracovním 

procesu - ekonomický a lidský). 

2) Základní nezbytná terminologie v ergonomii. 

3) Identifikace ergo rizik fyzické zátěže. 

4) Fyzická zátěž (námaha a zátěž, kategorizace, 10 hlavních metod fyzické zátěže). 
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5) Pracovní polohy (fyziologické a nefyziologické - ukázky, hodnocení pracovních 

poloh). 

6) Rizika související s pracovními polohami - praktické ukázky. 

7) Nemoci z přetížení (repetitivní činnosti) - CTD (nejznámější typy a jejich příčiny ve 

vztahu k probírané problematice, identifikace a eliminace). 

8) Rizika související s pracovními polohami - praktické příklady. 

9) Možná rizika z pohledu průmyslové ergonomie obecně (jejich identifikace a 

eliminace) - praktické příklady. 

10) Manipulace s břemeny (7 základních faktorů manipulace s břemeny, zásady 

bezpečné manipulace s břemeny, hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny). 

11) Systémy hodnocení manipulace s břemeny. 

12) Platná legislativa SR ve vztahu k ergonomii a technické normy využívané v 

průmyslové ergonomii. 

 
2. den vzdělávání 

 
Blok č. 2 - PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ 

1. Důvody a typy zátěže. 

2. Výkonnost, syndrom vyhoření, únava - projevy. 

3. monotónně - její hodnocení. 

4. Pracovní přestávky - režim práce a odpočinku. 

5. Hodnocení mentální zátěže. 

 
Blok č. 3 - PROJEKTOVÁNÍ PRACOVIŠŤ 

1) Ergonomické požadavky na pracoviště. 

2) Antropometrie v ergonomii. 

3) Funkční a rozměrové parametry pracoviště (pracovní a manipulační roviny). 

Zásady pro optimální uspořádání pracoviště (řešení pro průmyslové pracovní místo). 

4) Vybavení pracoviště (ovladače, sdělovače, displeje). 

5) Zásady ergonomie pracovních pomůcek s ohledem na způsoby úchopů. 

6) Hygiena pracoviště (osvětlení, akustika, mikroklima). 

7) Časové hledisko - režim práce a odpočinku (změny výkonnosti v čase). 

8) Případová studie (projektování pracoviště na modelovém příkladu - identifikace rizik, 

zhodnocení, návrhy nápravných opatření s odůvodněním). 

 
V závěru 2. dne, případně úvodem 3. dne realizována identifikace rizik na vybraných 

pracovištích ve společnosti, pro osvojení si získaných znalostí účastníky vzdělávání. 

 
3. den vzdělávání 

 
Blok č. 4 - PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Vlivy na pracovní okolí. 
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2. Hluk a jeho působení na člověka. 

3. Vlhkost vzduchu a teplota prostředí. 

4. Faktory ovlivňující vidění na pracovišti. 

5. Hodnocení pracovního prostředí. 

 
Blok č. 5 - ERGONOMIE PRACOVIŠŤ SE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKOU 

1. Legislativní a normativní podpora 

2. Dopady nedodržování ergo zásad při práci se zobrazovací jednotkou. 

3. Hlavní zásady ergonomie v administrativě. 

 
Blok č. 6 - SOFTWARE PODPORA v ergonomii 

1. Systém hodnocení zdravých pracovišť. 

2. Sběr dat pro hodnocení pracovišť. 

3. Využití VR a antropometrie. 

4. Hodnocení pracovních poloh, repetitivních činností, zatížení kloubů, manipulace s 

břemeny, zatížení páteře, analýza zorného a manipulačního prostoru a speciální analýzy. 

 
ZÁVEREČNÁ ZKOUŠKA FORMOU TESTU PRO PROVĚŘENÍ ZÍSKANÝCH 

VEDOMOSTÍ ÚČASTNÍKU VZDELÁVÁNÍ. 

 
 

Doplňující informace 

• Na základě aktivního absolvování školení a úspěšně realizované závěrečné 

zkoušky získá účastník osvědčení o absolvování školení. 

• V rámci školení jsou aktivně využívány praktické příklady, cvičení a výpočty 

jednotlivých metod pro efektivnější osvojení si vědomostí. 

• Školení je připraveno na základě hlavních oblastí, které musí průmyslový ergonom 

ovládat. 

• V případě absolvování části školení (1 nebo 2 dny), bude závěrečná zkouška 

modifikována pro prověření získaných znalostí zkráceného školení. 

• Minimální počet účastníků školení: 3 

• Maximální počet účastníků školení: 6 

 
3.1.2 Audit administrativy 

 
Je program, který je možné využít jako komplexní plnohodnotné hodnocení nebo školící 

program pro samotné pracovníky office nebo ergonomů. 

Sestává z 8 oblastí a spolu 77 zásad ergonomie v administrativě vytvořených na základě 

legislativy a evropských norem. 

Oblasti auditu administrativy: 

1. Funkční a rozměrové požadavky pracoviště. 



Strana 110 / 119 

 

 

 
 

2. Pracovní židle a podnožka pod nohy. 

3. Pracovní stůl. 

4. Klávesnice a myš. 

5. Monitor. 

6. Osvětlení a zraková pohoda. 

7. Mikroklima a hluk. 

8. Režim práce a odpočinku. 
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3.1.3 Základy ERGONOMIE s využitím virtuální a rozšířené reality pomocí aplikace 

CERAA 

 

CERAA (Ceit ERgonomics Analysis Application) je jedinečná aplikace, která rychle 

a jednoduše odhalí rizikovost pracoviště. Hodnocením prochází prostorové podmínky 

a pracovní polohy. Využívá prvky virtuální a rozšířené reality, a především celé hodnocení 

je výlučně ve smyslu platné legislativy. 

 
Blok č. 1 - ERGONOMIE V PRŮMYSLU 

• Úvod a rizika v průmyslové ergonomii 

• Kumulativní traumatické potíže 

• Břemena, legislativa, normy 

 
Blok č. 2 - PROJEKTOVÁNÍ PRACOVIŠŤ 

 
Blok č. 3 - CERAA aplikace - odborné pozadí a fungování aplikace 

• modul - prostorové podmínky na pracovišti a pracovní polohy 

• modul - hodnocení administrativy 

• modul - hodnocení manipulace s břemeny 

 
Blok č. 4 - CERAA aplikace - osvojení si práce s aplikací (i na pracovištích společnosti) 
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3.2. BOZBO, s.r.o. 

 

3.2.1 PC Ergonómia – kurz eLearning 

 
 

Pro ty co pracují často s počítačem. Vzdělávání má pomoci předejít zdravotním 

problémům a zvýšit efektivitu práce. 

 
Výhody vzdělávání: 

• osvojení si správného sezení u počítače, 

• předcházení chronickým potížím podpůrněpohybového aparátu, 

• vyhnutí se nepříznivým odleskům na obrazovce, 

• celkové zvýšení komfortu práce, 

• snížení zrakové zátěže, 

• zvýšení efektivity práce. 

 
Ke vzdělávání jsou používány obrázky, videa, cviky, ukázky pracovišť, pro zmírnění a 

prevenci problémů při práci s PC. 

 
Zpracovaná legislativní východiska, teoretické i praktické poznatky transformovány do 

hutného textu, názorných obrázků, popisu jednoduchých cvičení, testovacích otázek. 
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3.3. IPA Slovakia, s.r.o. 

 

3.3.1 Ergonomie a projektování pracovišť 

 
 

Hlavní myšlenkou je optimalizovat vztahy mezi člověkem a dalšími složkami pracovního 

systému (pracoviště, pracovní postup, pracovní prostředky a pracovní prostředí). 

Cíl: tento seminář je i součástí vzdělávacího programu Expert normovač. 

Cíle semináře: 

• Seznámit se s problematikou ergonomie. 

• Porozumět základním ergonomickým principům na pracovišti. 

• Umět posoudit fyzické zatížení člověka. 

 
Program: 

• Zatížení, námaha pracovníka a jejich důsledky - význam pracovní ergonomie. 

• Zásady navrhování rozměrových charakteristik pracoviště - prac. výšky, prac. 

poloha, dosahy, manipulační vzdálenosti, antropometrické. 

• Výběr a posuzování nářadí a pracovních prostředků s ohledem na ergonomii. 

• Posuzování zatížení člověka v pracovním systému člověk - stroj. 

• Hodnocení zatížení při manipulaci s břemeny. 

• Hodnocení zatížení statickou prací. 

• Předcházení vzniku kumulativních traumatických obtíží a nemocí z povolání. 

• Navrhování pracoviště s ohledem na pracovní okolí. 

• Praktická aplikace na pracovišti. 

 
Cílová skupina: průmysloví inženýři, projektanti pracovišť, technologové, normovači, mistři 

a předáci ve výrobě. 
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3.4. COMM-PASS s.r.o. 

 

3.4.1 Workshop Ergonomie – „mýty a fakta ... čemu věříme, co nás ohrožuje a co opravdu 

pomáhá?“ 

- ergonomie na pracovišti - „Pohybujme se, abychom mohli sedět." 

 

• naučíte se konkrétní cviky, které využijete ke zlepšení vašeho pracovního dne, 

• poznáte zásady a principy jako ergonomicky zacházet s vlastními silami, 

• získáte praktické návody jak si vytvořit ergonomické pracovní prostředí, 

• naučíte se kroky jak předcházet vzniku funkčních poruch pohybového aparátu, 

vázaných na sedavé zaměstnání. 

 
Cílem workshopu je přiblížit vám základní principy fungování našeho těla v moderním 

pracovním prostředí a jeho vliv na zdraví našich zad a na stav páteře. Základem zdravého 

fungování v dnešní době je ergonomické pracovní prostředí a ergonomické nakládání 

s naším tělem a silami. 

 
• konkrétní principy aplikace ergonomie v pracovním prostředí, 

• konkrétní cviky na zlepšení pracovního dne, 

• svalová funkčnost - praktická cvičení, 

• jak ergonomicky zacházet s vlastními silami, 

• praktické návody jak vytvořit ergonomické pracovní prostředí, 

• kroky jak předcházet vzniku funkčních poruch pohybového aparátu, vázaných na 

sedavé zaměstnání, 

• postupy pro ozdravení celého organismu, 

• postupy jak efektivně vnímat vlastní tělo, 

• jak odhalit negativní "stakeholder" pracovního prostředí, 

• způsoby a formy jak mozek během práce ovlivňuje tělo, 

• praktické možnosti jak minimalizovat trvalé psychické napětí, eliminovat STRES, 

zvýšit tak odolnost organismu a podpořit IMUNITNÍ SYSTÉM, 

• nejčastější příčiny bolestí zad při sedavém stylu práce, 

• správné pochopení bolestí zad, důvody a cíle jejich vzniku, 

• bezpečné pohyby směřující k eliminaci bolestí zad, 

• zásady správného pohybu a pohybových aktivit na pracovišti jako součást 

prevence bolestí zad, 

• správné a ergonomické držení těla a vliv na zdraví zad, 

• ergonomické zvedání břemen a riziko zranění zad, 

• zásady a ergonomie správného sezení. 
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3.5 APOS Consulting s.r.o. 

3.5.1 Ergonomie 

Délka trvání: 2 dny 

Doporučený počet účastníků: 8 - 10 

Typ školení: uzavřené 

 
Cílová skupina: průmysl (operátoři, týmlídři, procesní a projektoví inženýři, odborní 

pracovníci na úseku BOZP, linioví a TOP manažeři) 

Uzavřená školení se realizují přímo u klienta. 

Osnovu a délku školení lze přizpůsobit dle konkrétních požadavků zákazníka. 

Účastníci školení získají všeobecný přehled o ergonomii,   legislativních   požadavcích 

a rizicích, které vyplývají z nedostatečného důrazu na ergonomii. Získají teoretické znalosti 

o metodách a nástrojích pro měření ergonomické zátěže, které vedou ke zvýšení 

produktivity a ke zlepšení pracovního prostředí. V praktické části se účastníci zapojí do 

analýzy a optimalizace ergonomie na vybraném pracovišti. 

 
Osnova školení: 

• Úvod do ergonomie. 

• Legislativa a normativní požadavky. 

• Ergonomické principy navrhování pracoviště 

o Základní rozměry. 
o Manipulační roviny. 
o Základní pracovní polohy. 
o Nefyziologické pracovní polohy. 
o Dosahové vzdálenosti. 
o Dlouhodobé, nadměrné a jednostranné zatížení. 

• Fyzická zátěž 

o Způsoby manipulace s břemeny. 
o Přípustné hmotnostní limity. 
o Energetický výdej. 
o Zatížení dynamickou a statickou prací. 
o Hodnocení fyzické zátěže. 

• Psychická zátěž 

o Psychická pracovní zátěž. 
o Senzorická zátěž. 
o Hodnocení psychické zátěže. 

• Ergonomická rizika 

o Extrémně nebo nepřirozené polohy kloubů. 
o Síla, frekvence nebo opakování. 
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o Čas na zotavení. 
o Individuální faktory. 
o Statické zatížení. 
o Lokální mechanické zatížení. 
o Teplota, vibrace a jiné rizikové faktory. 

• Porovnání metod ergonomického hodnocení. 

• Analýza konkrétního pracoviště. 
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3.6 ABP Management, s.r.o. 

 

3.6.1 Ergonomie ve výrobě 

 

"Ergonomie pracoviště a její neustálé zlepšování se v posledních letech stávají prioritami 

mnoha výrobních podniků. Na druhé straně jsou manažeři, kteří vidí investici do ergonomie 

jako náklad. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Ergonomicky řešené pracoviště může 

zvýšit efektivitu operátora, snížit ztrátový čas a zejména zlepšit pracovní podmínky, zdraví 

a motivaci zaměstnanců. "- tak zní úvodní představení tohoto školení. 

 
Cíl školení je: 

• pochopit a používat metody ergonomie pro identifikaci a vyhodnocení rizikových 

faktorů souvisejících s pracovním místem, 

• navrhnout ergonomická pracovní místa, 

• zlepšit ergonomii na nynějších výrobních pozicích, 

• snížit riziko bolesti / poranění operátora, 

• získat certifikát OHSAS 18001, 

• zohlednit ergonomii pracovního místa při vytváření časových norem a vyvážení 

linky, 

• snížit procesní čas. 

 
Cílová skupina: 

• Ergonomové. 

• Vývoj procesu. 

• Inženýring. 

• Logistika. 

• Výroba. 

• Manažeři oddělení. 

Obsah školení: 

• Principy ergonomie a jejich aplikace. 

• Fyzické aspekty práce v procesu vytváření pracovního místa a příslušných 

zařízení. 

• Analýza ergonomie pracovního místa. 

• Klasifikace ergonomie pracovního místa. 

• OHSAS 18001 a ergonomie. 

• Časové systémy (MTM / MOST / REFA) a ergonomie. 

• Neustálé zlepšování ergonomie. 

 
Délka školení: 1 den 
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3.7 Academy X s.r.o. 

 

3.7.1 Kurz plánování prostoru a ergonomie 

 
Kurz se věnuje zásadám pro účelné zařizování obytných prostor. Není pravda, že do malého 

prostoru se nemůže nic vejít a naopak, že ve velkém prostoru se budete ztrácet. Vše záleží 

na tom, jak jej využijete. Stačí vědět pár triků a jakékoliv místo může být účelně využito. V 

kurzu se budete věnovat i ergonomii a požadavkům člověka na životní prostor. Kurz je 

vhodný pro všechny, kteří se chtějí věnovat interiérovému designu a Home Stagingu. Také 

pro ty, kteří plánují změny ve svém bydlení a hledají způsob, jak účelně využít prostor, který 

mají k dispozici. 

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin 

Osnova kurzu: 

• Analýza proporcí člověka jako takového, mmj. při některých činnostech a z nich 

vycházejících potřeb na prostor. 

• Analýza typologických zásad pro jednotlivé prostory. 

• Analýza typologie nábytku, ze které vycházejí rozměry nábytku, zásady při 

umísťování v prostoru, ať už půdorysně nebo výškově. 

• Základy navrhování podle zásad Feng Shui, orientace místností, proudění 

energie, používání architektonických prvků, zařízení a jejich vliv. 

• Jaký je význam ergonomie při práci, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele 

z hlediska ergonomie podle legislativy na Slovensku. 

• Rozebrání a přehled metod a technik při ergonomickém hodnocení 

a projektování. 

• Zhodnocení možností a schopností člověka v pracovním procesu, stanovení 

úrovně ergonomického rizika. 

• Základy ergonomického hodnocení stávajících pracovišť. Základy 

ergonomického projektování pracovišť. 

• Vyhodnocení rizikových faktorů působících na člověka na pracovišti a správné 

navržení pracoviště. 

• Ekonomický aspekt ergonomických opatření - optimalizace nákladů na 

ergonomii. 

• Zhodnocení nákladů při ergonomických opatřeních a jejich optimalizace. 

https://www.kreativnekurzy.com/planovanie-priestoru-a-ergonomia/
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3.8 VENTRO Centrum pohybu 

 

3.8.1 Kurz o zdravém sezení a ergonomii 

 
 

"Jak díky zdravému sezení lze zmírnit bolesti zad? Dá se notebook nastavit do správné 

pozice? Jak vysoko si máte nastavit monitor? Jak se lépe soustředíte na práci? Co můžete 

udělat pro lepší pocit, abyste na konci necítili unavení na konci pracovní doby? "- tak zní 

úvodní představení kurzu. 

 
Témata: 

• základy fungování těla, využitelné při jakékoliv činnosti, 

• ukázka a realizace správného sedu a dýchání, 

• nastavení pracovního místa ve smyslu fyziologie člověka a potřeb, 

• praktické ukázky vlivu na pracovní a sportovní život, 

• diskuse na téma pracovní židle, pracovní stůl, ergonomické pomůcky a využití 

moderních přístupů k pracovnímu místu (například Stand-up stůl), ergo pomůcky - 

myši, podsedáky, podnožky a jejich používání. 


