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PŘÍLOHA č. 1 USPOŘÁDÁNÍ WORKSHOPU (W) 

 
Workshop (Konzultační den) k projektu Výzkum 

ergonomických aspektů v kontextu moderních 

přístupů a změn na pracovištích pro prevenci 

muskuloskeletálních onemocnění 

 
 

Číslo výzkumného úkolu:  

V01-S4 

 
Název výzkumného úkolu:  
 
Výzkum ergonomických aspektů v kontextu 
moderních přístupů a změn na pracovištích jako 
rozhodující faktor prevence muskuloskeletálních 
onemocnění 
 

Hlavní řešitel:  
 
VÚBP, v. v. i. 
 
Spoluřešitel: 
 

 

 

 

 

https://www.vubp.cz
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Zápis 

Workshop (Konzultační den) k projektu Výzkum ergonomických aspektů 

v kontextu moderních přístupů a změn na pracovištích pro prevenci 

muskuloskeletálních onemocnění 

 

 
Datum: 25. 6. 2020 

Místo: Kutná Hora 

Čas: 11:00 

 

 

Účastníci konzultačního dne: 

 

Ing. Petr Mráz, RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA, MUDr. Sylvia Gilbertová, CSc., Ing. Ivan 

Dlugoš, Ph.D., Ing. Andrea Macháčková, Bc. Libuše Bělohlávková, Klára Malme 

 
Program: 
 

 

1. Zahájení (RNDr. Malý) 

2. Aktuální stav řešení projektu (RNDr. Malý) 

3. Prezentace MUDr. Gilbertové k zdravotní části projektu  

4. Vystoupení Ing. Dlugoše k aktuálnímu stavu řešení projektu  

      5.   Vystoupení Ing. Macháčkové k analýzám literatury 

      6. RNDr. Malý - poznámky k jednání s odborným garantem a možnosti dalšího 

pokračování projektu 

      7. Konzultace k úpravám a přípravě literárních výstupů (články, kniha) a postupu 

metodického řešení 

     8.   Závěr jednání 

 

https://www.vubp.cz
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1. Zahájení (RNDr. Malý) 
 

Vedoucí řešitel projektu zahájil Konzultační den k projektu MSD, přivítal hosty, zejména pak 

garanta projektu Ing. Mráze.  

 
2. Aktuální stav řešení projektu (RNDr. Malý) 

 

Vedoucí řešitel projektu přednesl postup prací na projektu, zejména dotazníková šetření, 

zpracování zahraniční odborné literatury, přípravu článků a práci na publikaci. 

 

3. Prezentace MUDr. Gilbertové k zdravotní části projektu  

 

MUDr. Sylvia Gilbertová odprezentovala svou práci, která se zaměřila na kazuistiky pacientů, 

které docházejí do její praxe (Stres, MSD a praxe). Své poznatky použije pro odborný článek 

do recenzovaného časopisu.  

 

4. Vystoupení Ing. Dlugoše k aktuálnímu stavu řešení projektu 

 

Ing. Dlugoš představil v jaké fázi se v současné chvíli projekt nachází, jaké je nutné zpracovat 

další podklady a představil část publikace, kterou zpracovává (zejména témata jako je 

vnucené tempo, displejová pracoviště, ergonomie pracoviště, stres a další psychosociální 

faktory). 

 

5. Vystoupení Ing. Macháčkové k analýzám literatury 

 

Ing. Macháčková představila nejzajímavější poznatky z rešerší zahraniční literatury. Své 

poznatky ztvárnila pro analytickou část projektu.  

 

6. RNDr. Malý - poznámky k jednání s odborným garantem a možnosti dalšího 

pokračování projektu 

https://www.vubp.cz
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Vedoucí řešitel RNDr. Malý a garant projektu Ing. Mráz vedli diskusi o možném směřování 

projektu, potřebách zřizovatele na poli pracovně podmíněných muskuloskeletálních 

onemocnění. Konzultovali představu o osvětových materiálech, metodice a podpůrných 

programech projektu.  

7.  Konzultace k úpravám a přípravě literárních výstupů (články, kniha) a postupu 

metodického řešení 

 

Diskuse nad konkrétními články a publikací na téma muskuloskeletálních onemocnění 

(kazuistiky, rešerše zahraniční literatury, příklady dobré praxe). Obsah metodiky a jednotlivé 

etapy naplnění obsahu.  

 

8. Závěr jednání 

 

Na závěr konzultačního dne vedoucí řešitel shrnul postupy prací a pokračování zadaných 

úkolů. Garant projektu poděkoval řešitelům za kvalitně odváděnou práci na důležité tématu 

řešení prevence pracovně podmíněných muskuloskeletálních onemocněních.  

  

https://www.vubp.cz

