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Workshop k projektu Výzkum ergonomických aspektů v kontextu moderních 
přístupů a změn na pracovištích pro prevenci muskuloskeletálních 

onemocnění 
 
 
 
Datum: 23. 6. 2021 

Místo: Kutná Hora* 

Čas: 10:00 
 
 
 
Program: 
 
 

10:00 – 11:05 Zahájení (RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., DBA) 

10:05 – 10:30 Aktuální stav řešení projektu a postupy k ukončení projektu v roce 2021 (RNDr. 

Stanislav Malý, Ph.D., DBA) 

10:30 – 11:00 Prezentace k výsledkům a výstupům MUDr. Sylvy Gilbertové, CSc., k zdravotní 

části projektu  

11:00 – 11:30 Vystoupení Ing. Ivana Dlugoše, Ph.D., k výsledku Odborná publikace 

11:30 – 12:00 Vystoupení Ing. Andrey Macháčkové, k výsledku Metodický postup 

12:00 – 12:15 Vystoupení odborného garanta k ukončení projektu (Ing. Petr Mráz) 

12:15 – 13:00 Rozprava k výsledkům 

13:00 – 13:30 Závěr jednání 

 

 
Program workshopu je určen pro odbornou veřejnost, poskytovatele 

pracovnělékařských služeb, odbory, zaměstnavatele a další zájemce o oblast 

ergonomie.  

Program bude aktuálně upraven podle rezervace restaurace. 

Po dohodě je možná návštěva města a památek KH. 

Občerstvení zajištěno. 

https://www.vubp.cz
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Prezentace prosíme, zašlete na email: malys@vubp-praha.cz, aby bylo možno zrcadlit 

prezentaci na obrazovce. Pokud by prezentace byla mimo možnost emailu, prosím 

poslat přes úschovnu.  
 
 
 
 
*Doprava po dohodě bude zajištěna na místo i zpět autem ze stanice Kutná Hora 

hlavní nádraží (případně z Kolína hlavní nádraží).  

https://www.vubp.cz
mailto:malys@vubp-praha.cz
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Zápis z workshopu k projektu Výzkum ergonomických 
aspekt ů v kontextu moderních p řístup ů a změn na 
pracovištích jako rozhodující faktor prevence 
muskuloskeletálních onemocn ění (MSD) 
číslo projektu II_VP_101_S4 
 

 

Workshop 2021 

Kutná Hora 23. 6. 2021 od 10:00 hodin 

 

Přítomni:  

Bc. Libuše Bělohlávková 

Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. 

MUDr. Sylvia Gilbertová, CSc. 

Ing. Andrea Macháčková 

Klára Malme,  

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., DBA – vedoucí řešitel projektu 

Ing. Petr Mráz – odborný garant projektu 

Ing. Vladimíra Lesenská 

Ing. Petr Polák, MBA  

Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D. 

doc. Pavel Urban, CSc.  

Mgr. Kristýna Vavrečková 
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Program workshopu: 

 

1) Zahájení workshopu přednese RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., DBA – vedoucí řešitel 
projektu 

2) Aktuální stav řešení projektu a postupy k ukončení projektu v roce 2021 přednese 
RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., DBA 

3) Prezentace k výsledkům a výstupům k zdravotní části projektu – Škola zad 
přednese MUDr. Sylvia Gilbertová, CSc.  

4) Prezentace k výsledku – Odborná publikace přednese Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. 

5) Prezentace k výsledku – Metodický postup přednese Ing. Andrea Macháčková 

6) Vystoupení odborného garanta projektu k ukončení projektu přednese Ing. Petr 
Mráz 

7) Rozprava k výsledkům 

8) Závěr jednání 

 

1) Zahájení workshopu 

Vedoucí řešitel projektu doktor Malý přivítal hosty, zejména garanta projektu Ing. Mráze 
a ostatní odborníky z oblasti ergonomie a pracovního lékařství. Poděkoval účastníkům, že 
si v náročné době udělali čas na diskusi k důležitému tématu muskuloskeletálních 
onemocnění.  

 

2) Aktuální stav řešení projektu a postupy k ukon čení projektu v roce 2021 

Vedoucí řešitel doktor Malý seznámil účastníky workshopu s cíli projektu. Připomněl 
důvody aktuálnosti tématu muskuloskeletálních onemocnění (vysoká incidence nemocí, 
jakož to nemoc z povolání nejen v České republice, ale v celém vyspělém světě). Dále 
byly diskutovány výstupy projektu za rok 2020 a také výstupy, které budou finalizovány 
v roce 2021, který je rokem závěrečným. U výstupu s pracovním názvem „publikace 
MSD“ vedoucí řešitel představil kapitoly publikace a za hlavní cíl textu označil holistický 
přístup k řešení muskuloskeletálních obtíží, tedy včetně psychosociálních rizik, práce 
personalistů v podnicích a podpory ergonomických řešení vedením podniku.  

 

3) Prezentace k výsledk ům a výstup ům k zdravotní části projektu – Škola zad 

Doktorka Gilbertová seznámila účastníky projektu se svým výstupem k zdravotní části 
projektu. Jedná se o komplexně zpracovaný materiál, který umožní v podnicích 
praktickou ukázku nácviku správného a zdravého sezení a držení těla. Konkrétní kapitoly 
školy zad: nácvik správného sedu, dynamický sed, správná dynamika těla při sezení, 
vstávání ze židle, kompenzační cvičení, úlevové a odpočinkové polohy, ergonomie 
sezení, alternativní sezení (balóny, klekačky), ergonomické pomůcky. O podobné 
programy je značný zájem, praktické ukázky, včetně možnosti prohlídky zaměstnanců 
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fyzioterapeutem – lékařem jsou vítané a vnímané jako vhodný benefit při současném 
stylu sedavého zaměstnání, práce formou home office, při práci s počítačem apod.  

 

4) Prezentace k výsledku – Odborná publikace 

Doktor Dlugoš představil konkrétně připravovanou odbornou publikaci, která by měla 
obsáhle a holisticky pojmout problematiku muskuloskeletálních onemocnění. Od 
ergonomicky uspořádaného pracoviště, přes prevenci možných rizik spojených 
s muskuloskeletálními onemocněními, stresem na pracovišti a psychosociálními aspekty 
ovlivňujícími pracovníka, kvalitní personální činností, která má vliv na vhodný výběr 
pracovníka na konkrétní pracovní místo, až po příklady dobré praxe. Publikace bude 
doplněna o dotazníková šetření ve vybraných podnicích, která se zaměřila nejen na 
problematiku muskuloskeletálních obtíží, ale také na otázku spokojenosti pracovníků, 
úroveň ergonomie na pracovišti atd.  

 

5) Prezentace k výsledku – Metodický postup 

Inženýrka Macháčková představila text metodologie, která byla v rámci projektu 
připravena a zpracována pro potřeby široké veřejnosti, a to včetně laiků. Jedná se o velmi 
obsáhle zpracované zahraniční metodologické analýzy, které jsou cenným základním 
rozcestníkem v poměrně složitém a rozsáhlém komplexu současného poznání v oblasti 
ergonomických analýz. Jednotlivé analýzy jsou určené buď na komplexní posouzení 
pracoviště či na jednotlivé jeho části, části lidského těla (svalstvo), typy činností (např. 
repetitivně činnosti).   

 

6) Vystoupení odborného garanta projektu k ukon čení projektu 

Inženýr Mráz, jakož to garant projektu se vyjádřil k jednotlivým cílům projektu. Jakož to 
zásadní a potřebné výstupy označil Školu zad, a to zejména s důrazem na její 
implementaci v podnicích a také publikaci, která novým (holistickým) přístupem pomůže 
široké odborné veřejnosti, ale i v podnicích a u závodních lékařů či lékařů pracovně 
lékařských služeb pomoci zorientovat se v důležité problematice, která je v současné 
době na téměř každém pracovišti řešena ve vysoké míře. Obzvláště v době covidové 
pandemie, kdy je vysoký důraz kladen na práci z domova a také otázky správného 
uspořádání domácího pracoviště může být Škola zad nápomocna při řešení optimálního 
pracovního místa i v domácích podmínkách. V kombinaci s problematikou onemocnění 
bederní páteře se jedná o jeden z prioritních úkolů současného pracovního lékařství. 

 

7) Rozprava k výsledk ům 

Účastníci workshopu ocenili zaměření materiálů, které jsou učené jak pro obornou, tak 
i pro laickou veřejnost. Jak již vyplynulo z úvodního workshopu v roce 2019, tak ani 
pracovníci pracovně lékařských služeb nemají dostatek, informací či pomůcek, pro 
hodnocení muskuloskeletálních poruch. Přitom muskuloskeletální poruchy se dlouhodobě 
objevují v řebříčcích nemoci z povolání, mohou způsobovat závažné pracovní úrazy. 
Tedy je velmi žádoucí nejen tyto otázky diskutovat, ale především komplexně řešit a do 
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budoucna prohlubovat získané poznatky, aby měli zaměstnavatelé a zaměstnanci kvalitní 
nástroje pomoci při řešení muskuloskeletálních onemocnění. 



NÁVRH METODICKÉHO PREVENTIVNÍHO POSTUPU K HODNOCENÍ 
ZÁTĚŽE MSD v různých podmínkách u vybraných pracovních činností

Ing.Andrea Macháčková

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

23.6.2021
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www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Rizikové faktory a preventivní nástroje MSD

Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Důležitost prevence MSD

� Zaměstnavatelé by měli sami podporovat provádění komplexního ergonomického 
posouzení pracovišť, pokud jim záleží na zdraví svých zaměstnanců

� sníží  se absentérství související s bolestí zad a jinými MSD

Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz

Hodnocení zátěže MSD
 posouzení negativních vlivů na zdraví a psychiku člověka, hlavně při dlouhodobém

přetěžování organizmu.

 Potřeba kontroly aspektů:

� Bezpečnostních

� Zdravotních

� Ekologických

� Psychických

� Estetických

� Důsledek: zlepšení zdraví a spokojenost pracovníků, zvýšení produktivity a kvality práce.



Cíl navrhovaného metodického preventivního postupu

 identifikovat a kvantifikovat rizikové faktory

 vytvořit bezpečnější a zdravější pracoviště

Postup ergonomického hodnocení v 5 krocích

1.krok: Kontrola všech existujících údajů a sběr dat

 Historie pracoviště: sběr údajů o pojistných událostech, úrazech, stížnostech

 Získání informací pomocí kontrolních seznamů a analýzy činností týkající se

zdraví a symptomů.

2.krok: Shromažďování subjektivních údajů

Osobní prohlídka pracoviště či kanceláře

• zaznamenat problémové oblasti

• pohovořit s pracovníky o pracovních podmínkách

• vysvětlit zaměstnancům smysl a cíle analýzy



3.krok: Výběr nástroje pro hodnocení (Výběr metody)

Metody pro sledování a vyhodnocení rizik MSD

 Kontrolní seznamy – orientační hodnocení, jsou univerzální, někdy

příliš podrobné

WISHA – vodítko pro vyhledávání ergonomických rizik

SZÚ – mnoho druhů, např. ergonomické hodnocení

pracovního místa s ohledem na onemocnění

pohybového aparátu

 Pozorovací metody – časově náročnější, potřeba znalostí hodnotitele 
pro správný výběr metody 

 Neexistuje univerzální metoda



Vybrané pracovní činnosti a vhodné metody pro hodnocení zátěže MSD

Vhodná metoda nebo metody se vyberou podle toho, o jakou práci se jedná, která část těla je

ohrožena a které klíčové ukazatele (Intenzitu, frekvenci, nebo dobu trvání) daná metoda hodnotí

Pracovní činnosti a namáhané části těla Vhodné metody pro hodnocení zátěže 

MSD

Identifikace současných muskuloskeletálních poruch 

a rizik (celé tělo)

Nástroje mapování těla (Severské 

dotazníky), REBA, PLIBEL, QEC

Fyzická námaha (celé tělo) Borgovo hodnocení vnímané námahy

Svalová únava (tělo) Rodgersovo hodnocení svalové únavy

Ruční manipulace s materiálem KIM, NIOSH

Opakující se činnosti
ART, CTD, HAL, IVRE-ARMS, JSI, KC, 
OCRA

Horní část těla (horní končetiny) AULA, EWA, JSI, OCRA, RULA

Činnosti náročné na ruce JSI, HARM, RAMP

Vibrace HAV



4.krok: Shromažďování objektivních údajů (Použití metody)

 prioritní seznam pracovních činností a oblastí k vyhodnocení

 pomocí zvolené metody se posoudí rizikové faktory a dokončí objektivní

hodnocení.

Cílem je přesná kvantifikace expozice rizika MSD u dané činnosti.

5.krok: Analýza všech dat a vyhodnocení rizik vedoucích k výskytu 

MSD (Návrh opatření)

 seznam rizikových faktorů s možností snížení rizik

 zjištění potřeby zásahu do pracovní činnosti

Po zavedení změn provést následná hodnocení pro zjištění úspěšnosti

nápravných opatření.



Lékařský přístup
nutnost konzultace s lékařem / fyzioterapeutem 

při ergonomickém posuzování pracovišť 

� posoudit potenciální problémy 
(poskytnout dokumentaci o 
úrazovosti, nemocnosti)

� navrhnout alternativy k uspořádání 
pracovišť a mechaniky těla 

� navrhnout cvičení

� provádí pracovnělékařské prohlídky 

� vstupní: způsobilost provádět 
práci

� periodické: sleduje změny 
zdravotního stavu, měl by 
posoudit možnost vzniku MSD 
– opatření: cvičení

� mimořádné a výstupní LP



Závěr

Cíl navrhované metodiky

 identifikace a kvantifikace rizikových faktorů

 zlepšení pracovního prostředí na bezpečnější a

zdravější

 prevence vzniku MSD



Děkuji za pozornost

Andrea Macháčková

Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.
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WORKSHOP K PROJEKTU

č.: II_VP_101_S4

Téma prezentace: 

„Odborná publikace“

23.06.2021

KUTNÁ HORA, Švestková 775

Autor: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz 

www.bozpinfo.cz



Motto

"Buď napište něco, 

co bude stát za přečtení, 

nebo udělejte něco, 

co bude stát za napsání."

Benjamin Franklin
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STRUKTURA PUBLIKACE
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PUBLIKACE

NÁZEV?

PŘEDMLUVA A 
ÚVOD

Člověk 
v pracovním 

procesu

Požadavky na 
pracovní 
prostor

Kancelářské 
práce a VDT

Profesionálně 
podmíněné 
onemocnění

Příklady dobré 
praxe

Podnikový a 
medicínský 

výzkum

Závěry a 
doporučení



Člověk v pracovním procesu
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Fyzické a psychické předpoklady člověka na pracovní
činnost

Fyzická zátěž 

Psychická zátěž

Organizační předpoklady pracovního výkonu člověka

Ergonomie práce

Personální management a řízení lidských zdrojů



Požadavky na pracovní prostor
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Základní a všeobecní faktory ovlivňující tvorbu pracovního
prostoru

Základní problémy související s návrhem pracovního místa



Kancelářské práce a práce se zobrazovacími jednotkami

Výzkumný ústav 
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Pracovní místo

Pracovní židle

Počítačová klávesnice

Počítačová myš

Monitor (displej)

Dokumenty (písemní doklady)

Podnožky pod nohy

Požadavky na pracovní prostředí a pracovní podmínky



Profesionálně podmíněné onemocnění
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Rizikové faktory

Kumulativní poškození pohybových struktur

Onemocnění zad

Onemocnění horních končetin



Příklady dobré praxe

Výzkumný ústav 
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Příčinné souvislosti a důsledky demotivace a nedůsledného
uplatňování základních manažerských funkcí v praxi

19 - letý právní spor, ve věci přiznání, resp. nepřiznání
nemoci z povolání (SKP)

Příklad pozitivního proaktivního ergonomického přístupu
zaměstnavatele, postup a výsledky ergonomické analýzy



Podnikový a medicínský výzkum

Výzkumný ústav 
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www.vubp.cz 

www.bozpinfo.cz

Pracovní prostředí

Zdravotní stav

Ergonomické pomůcky

Ergonomické hodnocení práce s PC



Závěry a doporučení

Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz 

www.bozpinfo.cz
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Dosavadní náplň a členění obsahu publikace

Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i.

www.vubp.cz 

www.bozpinfo.cz

Publikace 
k projektu 
II_VP_101_S4

174 stran 
textu 

38 obrázků 31 tabulek

67 zdrojů 
odborné 
literatury

členění textu

7 hlavních 
kapitol

24 podkapitol 48 subkapitol
26 subkapitol II. 

úrovně



Aktuální stav řešení

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

V rámci naplnění dalšího ze stanovených úkolů spojených

s výstupy projektu VO1-S4, finalizuji v PowerPoint prezentaci

přednášky k tématům (330 snímků):

 Úvod do ergonomie.

 Legislativní rámce spojené s ergonomií.

 Ergonomické principy navrhování pracovišť.

 Fyzická zátěž.

 Psychická zátěž.

 Ergonomické rizika.





ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ, 

ŽELÁM KRÁSNY ZOSTATOK DNEŠNÉHO DŇA

dlugos@vubp-praha.cz

ivan.dlugos79@gmail.com

+421 918 882 327 

mailto:dlugos@vubp-praha.cz
mailto:ivan.dlugos79@gmail.com


MUDr. Sylva Gilbertová, CSc
Výzkumný ústav bezpečnosti práce



� White (1983)
výchovné a tréninkové prostředky péče o páteř a 
mechaniku těla umožňující návrat k normální aktivitě a 
vedoucí k prevenci další ataky bolesti zad

� E. Rašev (1992)
systém, který učí optimalizaci pohybu v nejrůznějších 
zátěžových situacích

� Hlavní náplní ŠZ je pedagogicko-instruktážní činnost, ve 
které se snažíme jedince naučit pochopení podstaty BZ a 
získání motivace podílet se aktivně na udržení dobrého 
stavu hybného systému



� Snížení PN, snížení bolesti zad

� Snížení spotřeby léků

� Snížení závislosti na odborné zdravotní péči

� Schopnost vyrovnat se s vlastními problémy

� Umožnění návratu do „normálního způsobu života“



� 6 – 15 osob 

� trvání 4 – 10 týdnů (týdenní odstupy)

� 1 lekce cca 60 minut

� Indikace především funkční poruchy dle možnosti 
homogenní skupiny (klinicky i profesionálně)

� Personálně – fyzioterapeut, rehabilitační lékař
spolupráce – psycholog, ergonom, designér, lékař 
pracovního lékařství

� Zajištění tělocvičny (min. 5m2 podlahové plochy na osobu), 
místnost pro uložení pomůcek



� Základní ŠZ

� Speciální  (Neck  school,  LB school ,  HK, klouby)

� Preventivní  ŠZ :

- rizikové profesionální skupiny ( PC, závozníci, zdravotní sestry, řidiči)

- děti základních a mateřských  škol ( základy ergonomie, sed,fyzická 
zdatnost, hravé formy výuky, proškolení pedagogů)

- ŠZ pro seniory  (J.Krämer : „ Je nutné se pohybovat“)

těžiště v pravidelném  provozování rekreačních ,sportovních činností bez    
přetížení (chůze, turistika, plavání, běžky, cyklistika)

pohybový režim – izometrická cvičení,  prevence pádů apod.

ergonomie  - sezení, „easy chair“, podložení v sedě , ve spánku  a pod)



� 1. TEORETICKÉ ZNALOSTI
� anatomie a biomechanika 

krční páteře
� Příčiny bolestí (změny 

držení, přetěžování HK, 
zrakové podmínky, 
mikroklimatické podmínky, 
psychická zátěž, 
mimopracovní příčiny-sport, 
spánek, zdravotní, úrazy 
apod.

� Základy ergonomie a 
životosprávy (pracovní 
poloha a stereotypy, 
uspořádání pracovního 
místa, sed atd.)

� 2. PRAKTICKÁ VÝUKA
� Nácvik držení (sed, vstávání, 

usedání, poloha ve spánku 
atd.)

� Pracovní polohy a činnosti
(počítač, řízení auta apod.)

� Činnosti všedního dne, sport
� Kompenzační cvičení pro 

doma i v pracovní době
� Pomůcky

(ergonomické/rehabilitační –
např. opěrka zad, předloktí)



Základní teoretické znalosti

� Ergonomické zásady (pracovní 
poloha, design, uspořádání 
pracovního místa, pomůcky)

� Základy anatomie a 
biomechaniky páteře

� Problematika stresu, únavy, 
relaxace

� Zásady životosprávy

Praktická výuka

� Výuka optimalizace pohybů v 
nejrůznějších zátěžových 
situacích(pracovních i 
mimopracovních)

� Výuka správného držení – sed, 
stoj, leh, manipulace s břemeny

� Kompenzační pohybový režim, 
včetně relaxace



� Lepší podmínky pro uplatnění preventivních forem ŠZ

� Detekce včasných známek přetížení a BZ – efektivnější 
výsledky ŠZ

� Uplatnění kompenzačních pohybových programů podle 
charakteru pracovního zatížení

� Lepší podmínky pro realizaci ergonomických zásad (před 
ŠZ i v jejím průběhu)

� Navození pozitivní motivace v rámci pracovního kolektivu 
(k ovlivnění životního stylu)



� Podpora managementu organizace 
(organizační, finanční, motivační)

� Navození kladné motivace jedinců ke změně 
chování (aktivní přístup k výuce a k 
celoživotnímu zachování pohybového režimu, 
vyšší zodpovědnost za vlastní zdraví, 
vyrovnání se s event. residuální bolestí)

� Program ŠZ musí respektovat: pracovní 
zátěž, klinický stav klientů ŠZ, event. přání 
managementu závodu a samotných klientů 
(organizace, časové a prostorové možnosti 
atd.)



� PN   + -

� Snížení bolestí

� Užívání léků

� Frekvence návštěv u lékaře

� Spokojenost s programem

� Kontrolní testy  - držení , stereotypy, svalová 
dysbalance apod.

vhodnost  zajištění kontrolní skupiny



1. Nácvik správného sedu

2. Dynamický sed

3. Správná dynamika těla při sezení

4. Vstávání ze židle

5. Kompenzační cvičení

6. Úlevové a odpočinkové polohy

7. Ergonomie sezení

8. Alternativní sezení (balóny, klekačky)

9. Ergonomické pomůcky







o pohybový sektor (prostor mezi DK - ± 45°)











� Drž se vzpřímeně, zachovej fyziologickou křivku zad

� Pravidelně opravuj držení těla

� Předem plánuj průběh činností

� Břemena zvedej i hlavou nejen tělem

� Nezústavej dlouhodobě ve stejné poloze

� Co nejvíce se pohybuj

� Seď co nejméně , seď  dynamicky

Základ ŠZ – ekonomické zatěžování kloubů, vyloučení 
ohybového napětí











Výzkum ergonomických aspektů v kontextu 
moderních přístupů a změn na pracovištích jako 
rozhodující faktor prevence muskuloskeletálních 

onemocnění (MSD)

Číslo projektu: II_VP_101_S4
Vedoucí řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Předmět a cíle řešení projektu

Výzkum by měl být zaměřen především na 
prevenci profesionálně podmíněných MSD, kde 

zásadní roli jejich rozvoje představují 
ergonomické rizikové faktory. V rámci řešení je 

do komplexního preventivního přístupu nezbytné 
zahrnout i přístupy medicinské, zaměřené 
především na vypracování kompenzačních 

pohybových programů podle typu zátěže. Nelze 
opominout i význam psychosociálního stresu na 

rozvoj profesionálně podmíněných MSDs
Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Výchozí představy a směry

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz

Nízká informovanost managementu podniků i 
samotných zaměstnanců jak o vzniku těchto 

onemocnění, tak především o možnostech prevence 
řešení problému

Přednášky, publikace, intervenční programy přímo 
pro účely vybraných pracovištích. Lze tak 

předpokládat, že zvýšené povědomí v oblasti 
ergonomie a zdravotních aspektů profesionálně 

podmíněných MSD může vést nejen k snížení obtíží 
pracovníků, ale též i k snížení pracovní 

neschopnosti



Výstupy projektu 
� Analýzy pracovních činností, ergonomických checklistů, měření a observace

� Klinická studie vybraných pacientů s problémy MSD a posouzení korelujících 
vlivů jejich pracovního života

� Zpracování a odevzdání článků do periodik MSD (Jrec) 

� Uspořádání odborného workshopu k problematice profesionálně podmíněných 
MSD (W) – každý rok

� Souhrnná výzkumná zpráva obsahující kompletní genezi, průběh a výsledky 
projektu, včetně metodické a dalších nezbytných příloh (Vsouhrn)

� Metodický postup k odhadu zátěže v souvislosti s profesionálními MSD, včetně 
preventivních doporučení pro nastupující zaměstnance a rehabilitačně 
fyziologických programů u pracovníků již postižených MSD

� Odborná knižní publikace k problematice MSD, výsledkům a závěrům projektu 
(B), resp. k problematice MSDs. 



Řešitelský tým 2020

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA

MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
Ing. Andrea Macháčková
Klára Malme
Ing. Ivan Dlugoš, PhD.
Bc. Kristýna Vavrečková

Ing. Marek Nechvátal
Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Mgr. Pavlína Sedláčková
Ing. Veronika Mikošková



Výstupy 2020

W - workshop

� V červnu 2021 proběhne workshop za účasti garanta projektu a dalších odborníků v problematice. 

� Pracovní konzultace k prevenci profesionálně podmíněných MSD a podmiňujících ergonomických 
rizikových faktorů;

� Problematika klinických ergonomických aspektů MSD v souvislosti s přetížením krční páteře a 
horních končetin;

� Problematika hodnocení ergonomických pomůcek a příslušenství,

� Konzultace připraveného metodického postupu,

� Další položky projektu a konzultace k nim.

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Výstupy 2021
Jrec – článek v periodiku
Pro účely tohoto výstupu budou zpracovány články k postupu a výsledkům projektu a dalším z projektu vzešlým problémům MSD. 

B - Příprava odborné knižní publikace k tématu
Publikace je připravována průběžně v širokém záběru problematiky, základní text má zatím rozsah 200 stran, 7 kapitol a výzkumný 
tým zvažuje, že do publikace umístí vhodnou formou také informace o připravované metodice a také analytické materiály z 
literatury. Dále jsou uvedeny některé kapitoly z publikace:

Člověk v pracovním procesu

Fyzické a psychické předpoklady člověka na pracovní činnost

Tělesné rozměry a pohyby 

Svalová síla a tělesná práce 

Tělesné rozměry a pohyby 

Pracovník a jeho pracovní potenciál

Psychické a psychomotorické schopnosti a předpoklady člověka 
pro práci

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Manipulace s břemeny

Pracovní podmínky, determinanty pracovní činnosti a optimalizace pracovních podmínek

Poškození páteře 

Metodiky hodnocení vlivu manipulace s břemeny na lidský organizmus a další
Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz



Výstupy 2020

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz

D – Odborný seminá ř a publikace výsledku ve sborníku

Byla plně připravena účast na konferenci AHFE 2020, která se měla konat 16. 
– 20. 7. 2020 v USA v San Diegu. Poster s názvem „Aspects affecting
musculoskeletal diseases workers“ byl přijat. Vzhledem k situaci 
s celosvětovou epidemií COVID-19 nemohla být cesta na konferenci 
realizována a výsledky ve sborníku publikovány. Organizátoři této největší 
ergonomické konference po zrušení akce v roce 2020 přesunuli konferenci na 
rok 2021 (25. – 29. 7. 2021 v New Yorku, USA). Tým se pokusil přihlásit na tuto 
konferenci svoje sdělení, ovšem epidemiologická situace neumožňuje se 
zúčastnit a současně bylo omezeno uplatnění posterových sdělení. Proto po 
dohodě s garantem projektu bylo rozhodnuto nahradit tento výstup dalším 
Jrec článkem v periodiku.



Výstupy 2021

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz 
www.bozpinfo.cz

O - Ostatní

Probíhalo postupné zpracování a upřesnění výstupů v rámci aplikace analýz pracovních 
činností, ergonomických checklistů, měření a observace.

Probíhá klinická studie na skupině vybraných pacientů s problémy v oblasti MSD a posouzení 
korelujících vlivů jejich pracovního backgroundu. 

Probíhá zpracování návrhu a ověřování metodického postupu k odhadu zátěže v souvislosti 
s MSD u vybraných pracovních činností, včetně preventivních doporučení pro nastupující 
zaměstnance a rehabilitačně fyziologických programů u pracovníků již postižených MSD

Probíhá i observace a měření na reálných pracovištích, které byly plánovány na rok 2020

Probíhá postupná finalizace výstupů. 



Děkuji za pozornost
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