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Prevence MSD identifikací a odstraněním rizikových 

faktorů 

1 ÚVOD 

 

Komplexní ergonomická hodnocení, s ohledem na vývoj problému, je v zásadě nezbytné provádět i na 
pracovištích, která představují jen nízké riziko výskytu potíží s pohybovým ústrojím. Muskuloskeletální 
poruchy (MSD) způsobené nevhodnými pracovními polohami, repetitivními pohyby a mnohdy 
i stresem, stále stoupají. 

Repetitivní pracovní pohyby, typu ohýbání trupu, tlačení, zvedání a tahání břemen, stejně jako dlouhé 
sezení a nevhodné držení těla způsobují a zhoršují problémy s pohybovým aparátem. 

Provedení komplexního ergonomického posouzení představuje proto první nezbytný krok pro 
zaměstnavatele, kteří chtějí významně snížit pracovní neschopnost v souvislosti s bolestmi zad a jinými 
poruchami pohybové soustavy. 

Ergonomické posouzení pracoviště vytváří objektivní pohled na rizikové faktory pracovních podmínek 
a pracovního prostředí, které mohou vést k muskuloskeletálním poruchám a k zvýšenému výskytu 
pracovních úrazů zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní nástroje MSD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizikové faktory MSD 

Obrázek 1 Preventivní nástroje MSD a rizikové faktory MSD 
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Pro úspěšné zavedení ergonomických zlepšujících opatření na pracovištích je zásadní na začátku 
identifikovat vedoucí pracovníky, které mají pravomoc a povinnosti řešit tuto problematiku. Externí 
konzultanti, kteří provádějí hodnocení ergonomického rizika, musí spolupracovat s kmenovými 
zaměstnanci organizace, kteří jsou již od začátku členy týmu. Kladné účinky tohoto takzvaného 
participativního přístupu, kdy se zaměstnanci aktivně podílejí na hodnocení rizik a zavádění nápravných 
opatření, byly popsány v řadě studií. (1) 

Cílem hodnocení ergonomické zátěže na pracovištích je zjištění negativních vlivů, jež působí na zdraví 
a psychiku člověka zejména při dlouhodobém přetěžování organizmu. Je nezbytné zajistit kontrolu 
s ohledem na bezpečnostní, zdravotní a ekologické, ale také na psychické a estetické faktory. 
Očekávaným výsledkem tohoto postupu je následně zlepšení zdravotního stavu a spokojenosti 
zaměstnanců, včetně zvýšení produktivity a kvality práce. 

Obecně lze úvod uzavřít, že ergonomické hodnocení představuje porovnání zjištěného stavu s danými, 
legislativně určenými limity nebo všeobecně uznanými ergonomickými zásadami. (2) 

 

2 NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU K HODNOCENÍ ZÁTĚŽE MSD 

Prostřednictvím správné aplikace navrhované metodiky dojde k identifikaci a kvantifikaci rizikových 
MSD faktorů tak, aby bylo možné měřitelně zlepšit pracovní prostředí, které je bezpečnější a zdravější. 
Metodiku lze rozdělit do 5 kroků. 

 

2.1 1. krok: Monitoring a sběr generických a aktuálních dat 

 

Monitorovací systém se zaměřuje na možný vznik muskuloskeletálních poruch ve vztahu k rizikovým 
faktorům práce. Ideálně by měl identifikovat rizikové faktory pracoviště před vznikem symptomů MSD.  

Nástroje monitoringu a sběru dat mohou být pasivní nebo aktivní. Shrnutí aktivního a pasivního 
přístupu je uvedeno v tabulce 1. Proces pasivního monitoringu se opírá o informace shromážděné 
z existujících databází a záznamů (např. podnikové výkazy, záznamy o odškodnění pracovníků, zprávy 
o pracovních úrazech a záznamy o nepřítomnosti zaměstnanců v práci) k identifikaci případů MSD 
a potenciálních problémových prací. Záznamy z pasivního monitoringu jsou často užitečné při určování 
frekvence, s jakou by se měly používat aktivní monitorovací nástroje, včetně požadovaných zásahů 
nebo při posuzování účinnosti ergonomických opatření. Při pasivním sběru dat lze také použít 
jednoduchou analýzu pracovní činností nebo analýzu fyzické zátěže k posouzení vhodnosti práce při 
návratu pracovníka po úrazu. (3) 
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Tabulka 1 Metody pasivního a aktivního sledování 

Pasivní sledování Aktivní sledování 

Informační zdroj a metoda již existuje a jsou 
obvykle určeny pro další administrativní účely 

Informační zdroj a metoda jsou specificky 
navrženy pro sledování konkrétního problému 

Relativně levné Finančně přijatelné až náročné 

Obvykle vyžaduje další kódování informací pro 
různé účely  

Protože nástroje jsou tzv. „šity na míru“, 
zahrnují alespoň informace o pracovní pozici 
a další data, která sledující analytik považuje  
za důležitá; zahrnuje i data pro propojení 
informací mezi rizikovým faktorem a daty MSD 

Příklady: zdraví a bezpečnost, lékařské záznamy, 
údaje o výměně pracovníků, předčasné odchody 
do důchodu, záznamy o nepřítomnosti v práci 
a o přesunech zaměstnance, zprávy o 
pracovních úrazech, informace o kvalitativních 
a produktivních aspektech pracovní činnosti.   

Příklady: pro sledování MSD: důvěrné dotazníky 
bez osobních údajů, dotazníkové průzkumy, 
fyzické prohlídky sledování rizikových faktorů: 
průchody na pracovišti, kontrolní seznamy 
práce, průzkumy nepohodlí pracovních míst 
atd.  

Zdroj: Převzato z Kuorinka a Forcier (1995) 

 

Celkově je tedy nezbytné seznámit se s historií pracoviště, prostudovat záznamy a zprávy o úrazech, 
protokoly o zásazích první pomoci, zprávy o odškodnění pracovníků. Zároveň je vhodné identifikovat 
všechny vysoce rizikové činnosti a události, včetně běžných zranění a stížností zaměstnanců. To umožní 
získat informace a soustředit se na ergonomická hodnocení a zlepšení ve vytipovaných oblastech, což 
je předpokladem dobrých výsledků nápravných opatření. 

Aktivní monitoring využívá speciálně navržené nástroje a informace z kontrolních seznamů a analýz 
pracovních úkolů. Jak je uvedeno v tabulce 2, lze využít jak zdravotně aktivní přístup, tak aktivní dohled 
v souvislosti s rizikovými faktory. Protože se většina muskuloskeletálních poruch prezentuje některými 
bolestivými příznaky nebo diskomfortem, jsou dotazníky týkající se zdraví užitečné i při identifikaci 
nových začínajících problémů a také při posuzování účinnosti lékařských a ergonomických zásahů. 
Vedle dotazníků na určité symptomy lze lékařské záznamy a vyšetření použít také při aktivním 
zdravotním sledování (tabulka 3). (3) 

 

Tabulka 2 Souhrn nástrojů používaných při pasivním a aktivním sledování 

Přístup Nástroje 

Zdraví  

  Pasivní Existující záznamy 

  Aktivní, úroveň 1 Sledování příznaků nebo dotazníky 

  Aktivní, úroveň 2 Zdravotní pohovory  

Rizikové faktory  

  Aktivní, úroveň 1 Přehledné kontrolní seznamy rizikových faktorů 

  Aktivní, úroveň 2 Podrobná analýza pracovní činnosti 

Zdroj: Převzato z Kuorinka a Forcier (1995). 
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Tabulka 3 Příklady nástrojů pro sledování MSD 

Zaměření sledování Metody sledování 

Pasivní Aktivní 

Zdraví (MSD) Podnikové záznamy 
o zdravotních intervencích, 
Záznamy o odměnách 
pracovníků, Zprávy o pracovních 
úrazech a nemocích z povolání, 
Žádosti zaměstnanců o přeložení, 
Údaje o nepřítomnosti na 
pracovišti a jejich důvodech, 
Záznamy o stížnostech 
pracovníáků 

Kontrolní listy, Dotazníkové 
průzkumy, Zdravotní prohlídky 

Rizikové faktory na pracovišti 
(související s MSD) 

V praxi se nepoužívá pro rizikový 
faktor MSD 

Kontrolní seznamy, Dotazníky, 
Analýzy pracovní činnosti 

Zdroj: Převzato z Kuorinka a Forcier (1995) 

 

Detailní monitoring pracovní činnosti typicky sestává z pracovních analýz na mikroúrovni a zahrnuje 
rozdělení na jednotlivé pracovní akce, zjištění, změření a kvantifikaci rizikových faktorů a identifikaci 
problémů a podmínek, které přispívají ke každému rizikovému faktoru. Mezi nástroje, které mohou být 
použity k provedení analýz pracovních úkolů, patří foto a videozáznam, měřicí pásmo, váha pro zjištění 
hmotnosti nástrojů a jejich částí, stopky pro měření délky expozice, případně sofistikovanější nástroje 
(elektrogoniometry pro měření polohy a pohybu zápěstí kloubů; elektromyografické (EMG) vybavení 
pro hodnocení svalové aktivity; zařízení pro analýzu vibrací pro hodnocení vibračních charakteristik 
ručních nástrojů a další). 

Pracovní expozice jsou charakterizovány velikostí, trváním a rychlostí opakování, stejně jako faktory 
organizace práce (počet hodin ve směně (8, 10, 12 h), plán střídání pracovních míst, pokud je to možné, 
a systémy odměňování (hodinově, úkolově atd.). Tyto údaje mohou být sledovány ve vztahu 
k existujícím zjištěním, pokud jde o úrovně expozice spojené se zvýšeným rizikem, nebo mohou být 
použity např. k určení míry rizika jednotlivých zdrojů rizika (rizikové faktory). (3) 

Tento metodický krok by měl tedy zajistit shromažďování nezbytných informací v souvislosti s pracovní 
činností − počet zaměstnanců na pracovišti, pracovních cyklech, použitých pracovních nástrojích atd. 

 

2.2 2. krok: Shromažďování subjektivních údajů 

 

Dalším krokem je provedení subjektivního zhodnocení pracoviště osobní prohlídkou a tím dosažení 
reálného porozumění danému pracovišti a podmínek, ve kterých zaměstnanci pracují. Je vhodné 
pozorovat toto pracoviště nezávisle a kriticky, dělat si poznámky o problémových oblastech, pohovořit 
si krátce přímo s pracovníky o pracovních podmínkách. Důležité je vysvětlit zaměstnancům cíle a smysl 
této analýzy, aby jejich odpovědi byly upřímné a otevřené. Tímto způsobem lze získat cenné informace 
z první ruky, které nelze jiným způsobem zjistit. Participací zaměstnanců do procesu se zvyšuje 
pravděpodobnost pro úspěch přijetí jakékoli budoucí změny z jejich strany. Zaměstnancům lze položit 
například následující otázky: 
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- Zahrnuje vaše práce nějaké opakované (repetitivní) pohyby? 
- Jak často pociťujete bolest nebo diskomfort při práci? 
- Pociťujete únavu při výkonu vaší práce? 
- Cítíte někdy nebezpečí při výkonu své práce? 
- Napadá vás něco, co by zvýšilo váš pracovní komfort, energii nebo pocit bezpečí při práci? 
- Co byste vy sám udělal pro zlepšení pracovního prostředí? 

Kromě osobních rozhovorů je u větších pracovišť dobré provést průzkum spokojenosti zaměstnanců, 
kterých se průzkum týká. Získají se tím informace a zkušenosti, které nejsou při pozorování patrné. (4) 

 

2.3 3. krok: Volba nástroje pro hodnocení 

 

Data získaná v kroku 1 a 2 jsou podkladem pro volbu nástrojů, kterými se budou hodnotit rizikové 
faktory na daném typu pracoviště. Typ pracovního systému předurčuje volbu souboru posuzovacích 
hledisek – ergonomických kritérií. Každému z těchto kritérií jsou definovány kvalitativní hodnoty – 
ergonomické parametry, které vycházejí z výkonové kapacity člověka a jeho vztahu k technice 
a prostředí. 

Použitá kritéria se liší podle různých autorů a metod. Mezi nejdůležitější kritéria patří: 

pracovní prostor, pracovní poloha, pracovní pohyby, manipulace s břemeny, podlahová plocha, 
prostor pro dolní končetiny, pracovní rovina, světlá výška pracoviště, fyzická zátěž, vybavení 
pracoviště, manipulace s břemeny, typ ovladačů a sdělovačů, vizuální podmínky, akustické podmínky, 
barevná řešení pracovního prostředí, mikroklimatické a psychosociální podmínky. 

Uvedená kritéria a jejich kvantifikace jsou většinou dána platnou legislativou, zákony, směrnicemi, 
normami, vyhláškami, nařízeními atd. s tím, že většina těchto legislativních opatření vychází z předpisů 
EU. 

Při hodnocení je nezbytné znát princip zvolené metody, její přednosti a nedostatky a musí být také 
určeny její možnosti (rozlišovací přesnost, komplexnost, možnosti vyjádření) a náročnost (časová, 
kapacitní a technická).    Znalost metod je nezbytná proto, aby bylo možno vhodně zvolit metodu, která 
zachycuje možnou perspektivu rizika, a aby bylo možno efektivně komunikovat s ostatními 
zúčastněnými stranami o rizicích fyzické a ergonomické zátěže, které na pracovišti existují.  

Při provádění jakéhokoli hodnocení je důležité použití zavedených, zdokumentovaných metod, protože 
to zajišťuje, že analýzy jsou prováděny standardizovaným a opakovatelným způsobem. Pokud by se 
tedy později provedla stejná analýza, je možné smysluplně porovnat výsledky obou studií. 

Existuje řada metod, které umožňují studovat, analyzovat a hodnotit člověka při plnění pracovních 
úkolů. Kombinace těchto metod se znalostmi o anatomické struktuře těla a o tom, jak reaguje na 
zatížení, umožňuje efektivně navrhovat zdravotně optimální pracoviště. (5) 
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Obrázek 2 Faktor rizika MSD 

 

Při hodnocení ergonomických rizik se uvažují tři klíčové ukazatele ergonomické expozice: 

I) Intenzita pracovní zátěže: např. nevhodné polohy těla a/nebo končetin a použití síly při manipulaci, 
zvedání, tlačení a tahání břemen,  

F) Frekvence pracovní zátěže: např. repetitivní pohyby, 

D) Trvání pracovní zátěže: např. statická práce, statická pracovní poloha, nemožnost změny polohy, 
atd.  

Pomocí těchto kategorií lze identifikovat mnoho běžných ergonomických rizik: Takto lze sledovat ruční 
manipulaci (I), nevhodné polohy těla (I/D),  repetitivní pracovní pohyby (F) a statickou práci (D). 

Tabulka 4 uvádí příklady, jak lze tři klíčové ukazatele biomechanické expozice seskupit s výše 
uvedenými ergonomickými riziky pro účely MSD. Tabulka také ukazuje, že je možné s ohledem na 
kombinaci rizik popsat seskupení více než jedním klíčovým indikátorem. Například při měření úhlu 
sklonu zad během zvedání břemene (vyjádřeno ve stupních a v Newtonech) v kombinaci s časem 
stráveným v tomto sklonu (vyjádřeným v procentech pracovní doby nebo v sekundách) lze určit riziko 
MSD pro kombinaci nevhodných poloh těla a statické práce. Výzkumy ukazují, že kombinace rizikových 
faktorů je obzvláště významným faktorem, který je třeba vzít v úvahu při hodnocení rizik. Vedle toho 
je třeba sledovat i souběžné rizikové faktory MSD. (1) 

  

Rizikový 

faktor 

MSD 

Nevhodné polohy těla Repetitivní pohyby 

Nadměrné síly Nadměrné 

úchopové síly 

Osobní Statické pozice 

Riziko závisí na intenzitě, frekvenci a délce trvání 
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Tabulka 4 Klasifikace biomechanického zatížení do tří klíčových indikátorů (intenzita, frekvence 
a doba trvání) ergonomických rizik pro WRMSD, jejich měření a některé rizika MSD spojená s těmito 
expozicemi 

Klíčový indikátor Riziko Měření Běžné MSD 

I: Intenzita Ruční manipulace Kg nebo newtony Poranění obratlů 
a meziobratlových 

disků (ploténky) 

Poranění šlach 

Poranění svalů 

Nevhodné polohy těla Stupně 

F: Frekvence Repetitivní pohyby  Čas cyklu Poranění šlach 

Poranění svalů 
Ruční manipulace 

D: Doba trvání Statická práce Čas strávený v jediné 
pozici, EMG − úroveň 

Poranění šlach 

Poranění svalů 

Nevhodné polohy těla Počet přestávek 

Stupně 

Zdroj: W. J. A. Grooten, E. Johansson (2018) 

 

V této tabulce nejsou zahrnuty psychosociální faktory, včetně organizačních, individuální 
a environmentálních faktorů, které by měly být následně společně zahrnuty do celkového posouzení 
úrovně rizika. 

 

Pro každý pracovní úkol se tedy provede objektivní hodnocení tří klíčových indikátorů – intenzity, 
frekvence a doby trvání. Metody dostupné pro observaci rizik, tj. metody, které metodika využívá, jsou 
již v praxi zavedené a osvědčené. Výběr vhodné metody, popřípadě více metod je zásadní pro 
identifikaci rizika fyzické, případně i psychické zátěže. 

Vybrané metody, které umožňují observaci a vyhodnocení rizik MSD jsou: 

 Kontrolní seznamy/Checklisty pro zóny vyžadující zvláštní opatrnost a pro nebezpečné zóny 
WISHA 

 Observační (pozorovací) metody – 19 metod + 4 metody se speciálním zaměření 

 

Použitá metoda umožní vyhodnotit pracoviště s ohledem na jeden nebo více faktorů fyzického zatížení 
(poloha těla, výdej tělesných sil a/nebo čas), někdy v kombinaci s dalšími aspekty pracovního prostředí. 
Většina popsaných metod hodnocení strukturuje analýzu a priorizuje zaměření na určité problémy tím, 
že identifikuje největší rizika fyzických úrazů, řazením podle závažnosti ohrožených tělesných 
segmentů. 

Takto vzniklá struktura hodnocení usnadňuje komunikaci hodnotitele s ostatními zúčastněnými 
subjekty a zdůvodňuje konkrétní opatření a intervence zaměřením na základní příčiny podle poznatků 
fyzické ergonomie. 
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2.3.1 Kontrolní seznamy/Checklisty 

 

Checklist představuje soubor otázek, které umožňují orientační ergonomické hodnocení pracovišť.  

Jedná se o srovnávací metodu, kdy jsou zvolené oblasti a parametry porovnávány s příslušnými 
legislativními a normativními předpisy. Hodnocení se provádí na základě posouzení splnění nebo 
nesplnění daného kritéria podle  předpisu. 

Výhodou checklistů je univerzální použitelnost pro nejrůznější pracoviště a pracovní místa. Nevýhodou 
však je někdy přílišná podrobnost, tj. velký počet kritérií, nebo naopak chybějící specifické otázky 
u dalších pracovišť. Proto je výhodné použití checklistů zaměřených na určitou skupinu pracovišť 
a pracovních míst se společnými znaky. (2) Checklistů je mnoho druhů a velké množství je popsáno 
např. v materiálech Státního zdravotního ústavu (příloha 1 uvádí checklist pro základní ergonomické 
hodnocení pracovního místa s ohledem na onemocnění pohybového aparátu). 

 

V rámci aplikace hodnocení posuzovatel sleduje zaměstnance v průběhu směny a zaznamenává údaje 
do příslušných dotazníků (checklisty). Existují orientační checklisty (např. WISHA – viz příloha 2 a 3), 
které slouží jako vodítko pro vyhledávání ergonomických rizik, ale také checklisty pro hodnocení 
důležitých parametrů pracovního místa a pracoviště.  

Postup při používání checklistů: 

- Vyhodnocení situace na základě nahlášených nedostatků 
- Identifikace rizik, pomocí orientačních checklistů 
- Vyhodnocení rizika a analýza, použití checklistů subjektivního hodnocení, pro dané 

hygienické a normové limity, atd. 
- Provedení odborných měření v indikovaných případech 
- Návrh ergonomických opatření 
- Vyhodnocení efektivity opatření 

  

Pro běžné použití checklistů se používají psací potřeby a není nutné žádné speciální vybavení. 

Ve vyspělých státech a USA se používají WISHA dva typy kontrolních seznamů pro identifikaci rizik 
MSD. Jednak pro indikátory nižší úrovně rizika (s varováním – příloha 2) a pro indikátory vyšší úrovně 
rizika (včetně rizik a kalkulačky pro analýzu zdvihacích pracovních operací a vibrací ruky a paže – 
příloha 3). 

Oba kontrolní listy uvádí pracovní činnosti, včetně délky trvání s tím, že se zaškrtne pole, které 
odpovídá pracovním podmínkám při dané činnosti. Pokud je splněna podmínka nižší prahové hodnoty, 
je zaškrtnuto políčko v kontrolním listu „s varováním“. Pokud je splněna podmínka vyšší prahové 
hodnoty (obvykle se jedná o delší časové období pracovní činnosti), zaškrtne se políčko v kontrolním 
listu „s nebezpečím“. Pokud jsou zaškrtnuta pouze pole v kontrolním listu „s varováním“, riziko 
existuje, ale okamžitá akce, další analýzy nebo opatření se nedoporučují. Pokud je zaškrtnuto jedno 
nebo více polí „s nebezpečím“, existuje významné riziko MSD související s danou prací a jsou 
doporučeny další kroky.   

 

2.3.2 Pozorovací metody 

 

Tyto metody jsou vždy založeny na koncepci externího hodnotitele (většinou ergonoma), který sleduje 
pracovníka provádějícího práci a vyplňuje předdefinovaný bodovací list. Tyto metody jsou časově 
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náročnější, ale jejich spolehlivost a platnost se považují za uspokojivé. V současné době existuje mnoho 
různých pozorovacích metod pro hodnocení ergonomického rizika a neexistuje jednotná shoda o jejich 
výběru. (1) 

Volba metody závisí na jejich co největší přesnosti a efektivitě. Jako nejvýnosnější se jeví pozorovací 
metody využívající předem definované výsledkové listy. 

Tabulka 5 představuje seznam 19 metod, s uvedením tělesných částí, společně s klíčovými indikátory 
a zaměřením metody. Obecně bylo shledáno, že tyto metody jsou snadno použitelné a poskytují 
ergonomům užitečné informace pro sdělení rizik zaměstnavatelům/zaměstnancům formou zelené, 
žluté a červené barvy, včetně poskytnutí pokynů a opatření pro ergonomické zásahy. Popis a použití 
jednotlivých metod hodnocení ergonomického rizika je v příloze 4. 

Šest metod hodnotí rizika na všech částech těla současně (OWAS, PATH, PLIBEL, REBA, RULA, a WERA), 
zatímco dalších 13 metod studuje jen jednotlivé konkrétní části. Pokud jde o intenzitu, všechny klíčové 
ukazatele měří všechny nástroje a všechny kromě jedné (KC) hodnotí tělesnou polohu pracovníků. 
Čtrnáct z 19 metod zachycuje frekvence pracovního úkolu, zatímco jeden nástroj (KC) hodnotí frekvenci 
jen částečně, tj. klade hodnotiteli jednoduchou otázkou ano či ne, a zda došlo k nějakým repetitivními 
pohybům. Čtyři metody pozorování (AULA, LUBA, QEC a RULA) nezahrnují frekvenci v rámci hodnocení 
rizik. Sedm metod stanoví dobu trvání (JSI, AULA, HARM, KIM I-II, KIM III, RAMP a WERA) a dvě metody 
měří trvání pouze částečně (ART, QEC), např. pracovní úkol byl prováděn 0−2 h, 2−4 h nebo> 4 h/den. 

Z uvedených metodických nástrojů šest hodnotí všechny tři klíčové ukazatele komplexně: JSI, HARM, 
KIM I-II, KIM III, RAMP a WERA, zatímco jeden nástroj hodnotí klíčové ukazatele částečně (ART). (1) 

 

Tabulka 5 Metody pro hodnocení ergonomického rizika u MSD způsobených prací 

Název a odkaz Zaměření 
metody 

Využití zejména 
pro obor 

Část těla Intenzita Frekvence Délka 
trvání 

ART (9) Repetitivní 
pohyby 

Většinou 
ruce/prsty 

Částečně 
(poloha) 

Ano Částečně 

AULA (10) Poloha těla 
Zemědělství 

Horní končetina Ano (poloha) Ne Ano 

CTD Index 
nebezpečí (11) 

Opakované 
namáhání 

Horní končetina Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ne 

HAL Úroveň 
aktivity ruky (12) 

Opakované 
namáhání delší 
než 4 h 

Zápěstí/ruka Ano (Síla) Ano Ne 

HARM (13) Manuální 
namáhání 
delší než 1 h 
Počítačová 
pracoviště 

Krk/rameno, 
Spodní 
paže/zápěstí 

Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ano 

JSI Index pracovní 
zátěže (14) 

Opakované 
namáhání 
horní končetiny 

Ruka, horní paže Ano (poloha) Ano Ano 

KC (15) Repetitivní 
pohyby 
Automobilky 

Ruka, spodní 
paže 

Ano (Síla 
a poloha) 

Částečně Ne 
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KIM I-II (16) 
Zvedání/Tahání/Tl
ačení 

Ruční 
manipulace 
s břemeny 

Trup Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ano 

KIM III (17) 
Manuální práce 

Paže/zápěstí Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ano 

LUBA (18) Statické polohy Krk, rameno, 
horní záda, 
spodní záda, 
loket a 
zápěstí/ruce 

Ano (Poloha) Ne Ne 

OCRA (19) Opakované 
namáhání 

Horní končetina Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ne 

OWAS (20) Poloha těla 
Ocelářský 
průmysl 

Celé tělo Ano (poloha) Ano Ne 

PATH (21) Manuální 
namáhání těla 
Stavební práce 

Celé tělo Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ne 

PLIBEL (22) 
 

Polohy a pohyby 
celého těla 

Celé tělo Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ne 

QEC (23) 
 

Manuální 
namáhání 

Záda, krk, paže, 
ruka 

Ano (poloha) Ne Částečně 

RAMP (24) Manuální 
namáhání 

Záda, horní 
končetina 

Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ano 

REBA (25) Polohy a pohyby 
celého těla 
Zdravotnictví 

Celé tělo Ano (poloha) Ne Ne 

RULA (26) Polohy a pohyby 
horních končetin 
a těla 

Horní 
končetina/celé 
tělo 

Ano (poloha) Ne Ne 

WERA (27) Polohy a pohyby 
celého těla 

Celé tělo Ano (Síla 
a poloha) 

Ano Ano 

Zdroj: W. J. A. Grooten, E. Johansson (2018) 

 

Tabulka 6 metod specifického zaměření představuje metody určené pro konkrétní využití – pro 
počítačová pracoviště, pro vibrace rukou, pro psychosociální rizika a zvedání břemen. 

Tabulka 6 Metody specifického zaměření 

EWA (28) Práce na počítači − následuje po RULA 

HAV (29) Výpočet pro vibrace rukou (kalkulačka v Excelu) 

IVRE-ARMS (30) Analýza opakovaných činností s psychosociálními riziky (fyzické, kognitivní 
a organizační) 

NIOSH (31) Metoda pro zvedání – zjišťuje doporučené povolené hmotnosti 

Zdroj: VÚBP, v. v. i. (2021) 
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Tabulka uvádí velké množství nástrojů, které lze použít při hodnocení ergonomických rizikových 
faktorů. Ukazuje, které části těla a klíčové ukazatele (I, F, D) jsou těmito nástroji hodnoceny. Všechny 
nástroje hodnotí tělesné polohy (intenzita), ale další dvě klíčové otázky biomechanické expozice 
(frekvence a doba trvání) nejsou zahrnuty do všech observačních metod. Pokud jde o nástroje, pouze 
šest hodnotí všechny tři klíčové ukazatele: JSI, HARM, KIM I-II a KIM III, RAMP a WERA a mezi těmito, 
pouze WERA měří biomechanické riziko pro všechny části těla. Pro odborníky, kteří provádějí 
hodnocení rizik, je důležité si uvědomit, že k odhadu objektivních úrovní rizika lze použít kombinace 
různých metod současně. 

 

 

Obrázek 3 Výběr vhodné metody hodnocení 

 

2.3.2.1 Výběr vhodného hodnotícího ergonomického nástroje v souvislosti s pracovní činností 

 

Ergonomické hodnocení rizik, kontrolní listy a auditní nástroje jsou rozhodující v ergonomickém 
procesu a pomáhají identifikovat ergonomická rizika vzniku muskuloskeletálních poruch a RSI svalů či 
šlach (poškození opakovanou námahou) a syndromu karpálního tunelu (Repetitive Strain Injury – jedná 
se o opakovanou námahu, vedoucí ke zranění opakovanými fyzickými pohyby trvajícími delší dobu. 

VOLBA VHODNÉ METODY HODNOCENÍ 

Aby bylo možné určit, která metoda je nejlepší pro analýzu daného úkolu, je třeba zodpovědět 

následující otázky, které vedou k optimálnímu výběru nejvhodnější metody. 

Hlavní charakteristika pracovního úkolu. 

• Zahrnuje úkol intenzivní práci rukou a paží? Zahrnuje zvedání, spouštění, tlačení, tahání 

nebo přenášení břemen? Jedná se o těžkou, intenzivní práci nebo o lehkou, ale stálou zátěž? 

• Některé úkoly vyžadují velké síly, časy nebo nevhodné polohy. Je jeden z těchto aspektů 

dominantní nad ostatními? 

• Je cílem popis, studie nebo hodnocení pracovního úkolu? 

• Je vyžadován rychlý „screening“ pro stanovení priorit? 

Povaha ergonomického problému 

• Kde se dá předpokládat vznik problémů s nesprávným nebo nevhodným pracovním 

postupem? 

• Jsou problémy způsobeny pohyby nebo statickými polohami? 

• Je pracovní úkol výrazně intenzivní v souvislosti s určitou částí těla? 

Co lze v tomto pracovním úkolu měřit? 

• Měření úhlů kloubů, čas pro daný pracovní úkol, použité síly nebo hmotnosti a vzdálenosti 

(pokud jsou relevantní). Některá z těchto měření vykazují nápadné hodnoty? 

• Pokud jsou zjištěny extrémní hodnoty měření, může to pomoci výběru analytické metody. 

Jak souvisí pracovní úkol s tělesnými rozměry osoby provádějící danou práci? 

• Při sledování osoby provádějící úkol je třeba zohlednit specifické operace pracovního úkolu 

(pokud existují), které zvyšují pracovní zátěž, vytvářejí nevhodné tělesné polohy nebo 

nepohodlí v souvislosti s tělesnými rozměry pracovníka? 
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V konečném důsledku RSI jde o poškození šlach, nervů, svalů a dalších měkkých tělesných tkání.  Různá 
povolání mohou mít charakteristické RSI, které mohou vyplývat z opakujících se úkolů, které se v těchto 
povoláních vykonávají.  Používáním počítačů, notebooků, tabletů a mobilních telefonů došlo k epidemii 
poranění rukou, paží, ramen, zad a krku.  Tisíce opakovaných stisků kláves a dlouhé časové fáze držení, 
svírání a tažení myší mohou vyvolat tělesné poškození. Toto je zesilováno špatným a nevhodným 
držením a polohou těla, které mohou zbytečně zatěžovat šlachy a nervy rukou, zápěstí, paží, ramenou 
a krku. Delší čas strávený v jedné poloze, nedostatek přiměřeného odpočinku a přestávek, vedou vždy 
k zranění). 

Při hodnocení určité práce s ohledem na konkrétní ergonomická rizika, je důležité použít nejvhodnější 
nástroj v souvislosti s povahou sledované práce a namáhanými částmi těla. (6) To uvádí tabulka 7. 

 

Tabulka 7 Vybrané pracovní činnosti a vhodné metody pro hodnocení pracovní zátěže MSD 

Pracovní činnosti (namáhané části těla) 
Metody vhodné pro hodnocení pracovní 

zátěže MSD 

Identifikace aktuálních muskuloskeletálních 
poruch a rizik MSD (celé tělo) 

Nástroje mapování těla (Severské dotazníky) 
REBA 

PLIBEL 
QEC 

Fyzická námaha (celotělová) Borgovo hodnocení vnímané námahy 

Svalová únava (celotělová) Rodgersovo hodnocení svalové únavy 

Ruční manipulace 
KIM 

NIOSH 

Repetitivní činnosti 

ART 
CTD 
HAL 

IVRE-ARMS 
JSI 
KC 

OCRA 

Horní část těla (horní končetiny) 

AULA 
EWA 

JSI 
OCRA 
RULA 

Náročné ruční manipulace 
JSI 

HARM 
RAMP 

Vibrace HAV 

Zdroj: S. Bowden (2020) 
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2.3.2.1.1 Identifikace aktuálních  muskuloskeletálních poruch a rizik MSD (celé tělo) 

 

V případě nejistoty jak a kde zahájit proces hodnocení, je výhodné řešit široké posouzení s cílem 
identifikovat aktuální MSD a RSI rizika všeho druhu. K tomuto účelu jsou dostačující nástroje tělesného 
mapování, např. Severské dotazníky (příloha 5), nástroje rychlého posouzení REBA, PLIBEL, nebo QEC. 

Postup: Sledují se systematicky jednotlivé části těla s cílem zjistit, zda pracovník pociťuje bolesti, 
diskomfort, sníženou citlivost, brnění nebo mravenčení a ostré bolesti ve vybraných tělesných 
segmentech: krk, ramena, lokty, zápěstí, horní část zad, dolní části zad (boky, stehna, hýždě), kolena 
a kotníky, chodidla. 

 

2.3.2.1.2 Fyzická námaha – celotělová 

 

Borgovo hodnocení vnímání námahy (příloha 6) hodnotí celkovou fyzickou námahu a srdeční frekvenci 
v souvislosti s prováděnou činností. 

Používá se v případě nutnosti odhadu srdeční frekvence a k subjektivnímu odhadu fyzické náročnosti 
práce (intenzita aktivity, vnímaná námaha) − pro hodnocení a prevenci profesionální RSI a MSD. 

Postup: Zaměstnanec popisuje své pocity fyzické námahy při provádění pracovního úkolu, které 
vyjadřuje číslem na škále: (škála 6−20; 6 = žádná námaha, 20 = maximální námaha) a ke každému 
identifikovanému škálovému číslu připojí nulu. Toto výsledné číslo potom označuje srdeční frekvenci 
pro každý pracovní úkol. 

Pomocí Borgovy škály (RPE − Rating of Perceived Effort) mohou zaměstnanci odhadovat a sledovat 
celkovou intenzitu své aktivity jednoduše prostřednictvím fyzického stresu, úsilí a únavy pro každý 
daný úkol. Na stupnici je indikována srdeční frekvence. Borgovo hodnocení 12−14 nasvědčuje nízké 
intenzitě aktivity. Pokud je hodnocení příliš vysoké nebo výrazně pod bezpečnou úrovní, je 
zaměstnanci doporučeno, aby při plnění úkolu příslušně upravil pracovní tempo. 

 

2.3.2.1.3 Svalová únava (celotělová) 

 

Rodgersovo hodnocení svalové únavy (příloha 7) hodnotí celkovou fyzickou únavu a slouží k identifikaci 
rizik MSD v souvislosti s vykonávanou prací. 

Používá se pro posouzení svalové únavy, která se kumuluje do 5 minut od zahájení dané činnosti, 
během různých opakovaných pracovních úkonů, které se provádějí hodinu a déle v nekomfortních 
polohách a při opakované námaze – slouží pro hodnocení a prevenci RSI (Repetitive Strain Injury) 
a MSD.  

Postup: Pracovní činnost se rozdělí na jednotlivé úkoly, jimž se přiřadí procento odpovídající jejich 
podílu v každé směně. 

Rovnice v rámci Rodgersova hodnocení svalové únavy počítá potenciál únavy každého úkolu od 
nízkého po velmi vysoký. Důvodem je náchylnost ke zranění a zánětu u rychle rostoucího svalového 
výkonu. Optimalizace únavy proto minimalizuje potenciální svalová zranění. 
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2.3.2.1.4 Ruční manipulace 

 

Manipulace s břemeny a materiálem je obecně definována jako jakýkoliv úkol, který vyžaduje přepravu 
nebo přesun nákladu většinou manuální fyzickou silou (včetně zvedání, pokládání, tlačení, tahání, 
nesení nebo přenášení). Dále uvedené metodické nástroje umožňují a pomáhají identifikovat riziko 
MSD pro takto charakterizované pracovní úkoly.  

Metoda KIM je screeningovou metodou zaměřenou na ruční manipulaci s břemeny. Existují tři různé 
varianty KIM: jedna je určena pro analýzu pracovních úkolů a činností zahrnujících manuální 
manipulaci, druhá je určena pro tahání a tlačení nákladu a konečně třetí je určena pro zvedání, držení 
a přenášení nákladu. Pro stanovení celkového skóre se používá řada hodnotících bodů a atributů, 
včetně času, zátěže, držení a polohy těla, pracovních podmínek a pracovního prostředí. Tyto body 
a atributy lze následně porovnat se stupnicí v metodice a určit tak závažnost rizika pro pracovníka. 

Metoda NIOSH se používá k výpočtu pomocí rovnice, zda je zvedání břemene přijatelné. Metodou se 
vypočítá doporučený hmotnostní limit RWL. Ten představuje maximální hmotnost břemene pro 
minimálně 75 % ženské populace a maximálně 99 % mužské populace. Určuje se rovněž míra 
relativního fyzického klidu, tzv. zvedací index LI, který je poměrem mezi zdvihanou hmotností a RWL. 

Metoda se používá se pro zlepšení stávajících podmínek při ruční manipulaci a zjištění rizikovosti této 
pracovní činnosti z hlediska MSD a prevence. 

 

2.3.2.1.5 Repetitivní činnosti 

 

Metody ART, CTD, HAL, IVRE-ARMS, JSI, KC a OCRA jsou určeny k hodnocení expozice MSD a rizika RSI, 
zapříčiněných opakovanými pohyby paží a rukou. 

Zejména ART a OCRA hodnotí běžné rizikové faktory při repetitivní práci, které přispívají k rozvoji 
poruch horních končetin. Jsou vhodným nástrojem pro hodnocení rizik a identifikaci opakujících se 
úkolů, které představují potenciálně ergonomické riziko a mají vliv na optimální opatření ke snížení 
tohoto rizika. Prostřednictvím posouzení metodou ART lze určit, která opatření je třeba přijmout jako 
prioritní na základě stávajících úrovní rizika. 

 

2.3.2.1.6 Horní část těla (horní končetiny) 

 

Metody AULA, EWA, JSI, OCRA a RULA hodnotí rizika vzniku muskuloskeletálních poruch související 
s prací a rizika opakovaného poškození horních končetin – konkrétně sílu, nevhodné polohy a držení 
těla, opakované pohyby a nedostatečné doby zotavení. 

Metoda AULA vychází z hodnocení pracovních poloh při práci v zemědělství a hodnotí úroveň rizika 
jednotlivých poloh a délku jejich trvání. 

Metoda EWA je zaměřena zejména na pracoviště s počítači a na identifikaci rizikových faktorů, 
vzniklých sedavou prací a nevyhovujícím pracovním prostředím. 

Metoda JSI bere v úvahu kritéria typu intenzita a trvání námahy, fyzická síla, poloha ruky, rychlost práce 
a doba trvání a přiřazuje multiplikátor každé proměnné. Výsledné skóre − Index napětí, je výsledkem 
vynásobení všech faktorů a je vyjádřením rizika vzniku poruchy horní končetiny. 

Metoda OCRA vyhodnocuje čtyři hlavní rizikové faktory na základě jejich časového trvání: opakování 
a četnost akcí, síla, nevhodné polohy a držení těl, pohyby a nedostatečné období zotavení. Ocra index 
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je výpočtem funkcí těchto rizikových faktorů a označuje odhadovanou úroveň rizika MSD a RSI podle 
barevného modelu (zelená; žlutá; červená).   

Při hodnocení metodou RULA je sledován celý úkol a jsou identifikovány klíčové sledované polohy. Tyto 
polohy se dále pozorují, což umožňuje vypočítat skóre RULA pomocí hodnotícího formuláře RULA. Za 
podmínky zhoršující držení a polohu těla, se přidávají další „trestné“ body. Konečné skóre se používá 
jako indikace, v jakém časovém termínu (jak brzy) je nezbytné problém řešit. V analýze RULA se uvažují 
pozice šesti různých segmentů těla: horní část paže, předloktí, zápěstí, krk, trup (horní část trupu) 
a nohy. Na základě odchylek každé části těla od „neutrální“ polohy, hmotnosti zátěže a povahy pohybů 
(statických nebo dynamických) se vypočítává celkové skóre. Konečné skóre v rozmezí 1 až 7 odpovídá 
hodnocení, které naznačuje, zda pozice představuje riziko zranění. 

 

2.3.2.1.7 Náročné ruční manipulace 

 

Metodou JSI se kalkuluje riziko vzniku MSD nebo RSI rukou, zápěstí, předloktí nebo loktů − podle úkolů 
náročných pro ruce.  

Metoda HARM se používá pro manuální práci a je využitelná pro počítačová pracoviště. Hodnotí se 
jednotlivé činnosti náročné na ruce z hlediska času, aktivit ruky, síly, polohy těla, vibrací a dalších 
aspektů. Vypočítává se celková hodnota rizika, jehož úroveň je zařazena do kategorie zelené, žluté 
nebo červené.  

Metoda existuje ve formě zjednodušeného kontrolního seznamu pro počáteční screening s názvem 
RAMP I, kde se odpovídá Ano nebo Ne na otázky výskytu řady typů rizik (oblast pozic a poloh, repetitivní  
pohyby, zvedání, tlačení/tahání, fyzická zátěž a vnímaný diskomfort), nebo jako RAMP II, vylepšený 
analytický modul, který se použije, když analýza RAMP I identifikuje rizika, která přinášejí nejistotu 
v příčině nebo závažnosti a vyžadují další analýzu. Výstupem z RAMP II je barevná stupnice hodnocení 
zelená (nízké riziko), žlutá (průměrné riziko) a červená (vysoké riziko), spolu se součtem skóre, které 
určuje priorizaci a pořadí řešení.  

 

2.3.2.1.8 Vibrace 

 

Kalkulačka HAV měří expozici vibracím rukou a paží. 

Používá se v případě, že pracovníci často používají elektrické nářadí nebo stroje, které vytvářejí vibrace 
(ruční elektrické nářadí, ručně obsluhovaná poháněná zařízení, poháněné stroje na ruční zpracování 
materiálů) – s cílem posouzení a prevence RSI a MSD. 

HAV je nástroj pro výpočet denní expozice vibrací rukou a paží na pracovišti. Nástroje a stroje, které 
přenášejí vibrace do rukou a paží, mohou způsobit syndrom vibrací rukou a paží HAVS nebo syndrom 
karpálního tunelu SKT. Pro každého zaměstnance se důrazně doporučuje pravidelně kalkulovat úroveň 
expozice vibracím. 

  

Psychosociální faktory  

 

Podobně jako jiné faktory pracovní zátěže, mohou být zdrojem pracovního stresu také psychosociální 
rizika. Může se jednat o organizaci práce, pracovní náplň, pracovní i mimopracovní vztahy. Tyto faktory 
a jejich výskyt se projevuje nižším pracovním výkonem, zvýšeným rizikem pracovních úrazů, zvýšeným 
absentismem a negativním vlivem na psychické a fyzické zdraví zaměstnanců. 
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Pracovní psychologie hraje nemalou roli v oblasti hodnocení ergonomických rizik na pracovišti. 
S moderním řešením pomocí ergonomických přístupů a stále častějším přizpůsobením nástrojů 
uživateli a stále rostoucím apelem na striktní dodržování hygienických předpisů, se problematika 
psychologie práce dostává postupně do popředí a žádá si stále větší pozornost při komplexním řešení 
pracoviště nebo pracovní pozice.  

Pokud na pracovišti panují kolegiální neshody, nedostatečná komunikace (v horizontální i vertikální 
rovině), nedostatečná nebo nevhodná motivace, pracovníci nemají dostatečnou kontrolu nad 
vykonávanou prací, pracují pod vlivem stresu nebo jsou negativně ovlivňování událostmi svého 
osobního života, je nezbytné tyto a další rizika aktivně řešit a komunikovat. To platí i přesto, že je 
ergonomicky excelentně řešené pracovní místo a vyřešena expozice fyzikálním faktorům (hluk, 
vibrace…). Je známo, že řešení psychosociálních a kognitivních rizik na pracovišti není zdaleka tak 
jednoduché jako řešení rizik ostatních, a proto může relativně často docházet k jejich velmi povrchnímu 
a nedostatečnému vyhodnocení, případně k úplnému vynechání. 

Základními kameny psychologie práce by měly být zvládnutá organizace pracovních činností, snížení 
expozice pracovnímu stresu, aktivní komunikace na všech úrovních (horizontální i vertikální), neustálá 
práce na kvalitě interpersonálních vztahů, práce na silné pozitivní motivaci pracovníků, vedení 
podřízených nadřízenými (vedoucí jsou vzorem) a případné individualizování přístupu k jednotlivým 
pracovníkům. Jednou z možností řešení faktorů soukromého života je podpora psychické pohody 
pracovníků, například zavedením různých rehabilitačních či rekreačních programů. 

Stále častěji se hovoří o zvyšování úrovně kultury bezpečnosti práce. Kultura bezpečnosti je součásti 
podnikové kultury a úzce souvisí s pracovní psychologií. Podniky s vysokou kulturou bezpečnosti 
zpravidla mají méně pracovních úrazů, nižší výskyt prací podmíněných MSD úrazů a nemocí z povolání. 
Zaměstnanci jsou spokojenější a mají pocit, že jsou důležitou částí společnosti, mají zájem o dění 
v podniku a interpersonální vztahy na pracovištích jsou na dobré úrovni. Jedná se o dosažení příslušné 
mentality jednotlivce při činnosti v organizaci, nebo sdílený vzorec chování a jednání. Zuravlov (1997) 
popisuje všudypřítomnost kultury bezpečnosti jako způsob, kterým lidé myslí a pracují. Dosáhnutí 
stavu vysoké kultury bezpečnosti by mělo být cílem každé organizace. 

Psychosociální faktory jsou obvykle rozděleny do tří subkategorií. První zahrnuje faktory týkající se 
práce a pracovního prostředí, které nejsou přísně fyzické a zahrnují aspekty související s (1) obsahem 
úlohy, např. pracovní zátěž, kontrolu nad prací, přestávky a odpočinek a další cyklické aspekty; 
(2) organizace práce, např. dohled, interpersonální vztahy, prestiž, status, hierarchie v podniku; 
a (3) finanční aspekty, např. mzda, zaměstnanecké výhody, dovolená, záležitosti týkající se vlastní 
finanční situace. Druhá kategorie zahrnuje činnosti mimo pracovní prostředí, např. cvičení, druhé 
zaměstnání, rodina, záležitosti péče o děti. Třetí subkategorii představuje individuální charakteristika, 
jako jsou aspekty genetické, např. pohlaví, rasa, inteligence a anatomická charakteristika; sociální 
postavení, kulturní zázemí, úroveň vzdělání a osobnost jednotlivce, tj. postoj k práci, postoj k životu, 
tendence ke stresu a bolesti atd. (Hurrell a Murphy, 1992). 

Jedním z faktorů, který je nejvíce asociován k MSD horních končetin, je vysoká pracovní zátěž různých 
forem, včetně pracovních tlaků a nedostatku přestávek v odpočinku.  

Pohlaví a věk byly nejčastějšími individuálními charakteristikami vykazujícími pozitivní asociaci s MSD 
s tím, že ženy a starší pracovníci jsou obvykle ohroženi více. Faktory mimopracovní ukázaly jen málo 
významných asociací, možná kvůli překrývajícím se nebo matoucím účinkům mnoha těchto faktorů 
nebo kvůli skutečnosti, že externí faktory a situace mohou být zhoršeny pracovními podmínkami 
(Sauter and Swanson, 1996). Významné asociace byly zjištěny u všech typů MSD v závislosti na typu 
dotazů položených podle druhu symptomů. Velkých počet studií uvádí mnohem významnější 
souvislosti s poruchami krku ve srovnání s poruchami loktů, zápěstí nebo rukou. (7) 

Metoda, která se přímo zabývá posouzením psychosociálních faktorů u repetitivních činností, se 
nazývá IVRE-ARMS a je uvedena v tabulce 5 mezi metodami se speciálním zaměřením. Psychosociální 
faktory jako jsou odpočinek a přestávky, vykonávání práce pod tlakem, možnost neočekávaných 
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situací, atd. se uvažují v metodách PLIBEL a také QEC. V metodě WERA se posuzují tyto vlivy částečně 
– frekvence opakování úkonů, vibrace, doba trvání, úchopy, atd. 

Výše uvedenými faktory se podrobněji zabývá také metoda ergonomické analýzy EWA pro počítačová 
pracoviště, kde je uvedena tabulka s komplexnějším zvažováním psychických vlivů. 

 

2.4 4. krok: Vytváření souboru objektivních údajů 

 

Po provedení metodických kroků 1 až 3, tj. po zjištění historie pracovních úrazů, observaci pracoviště 
a po realizaci přímé zpětné vazby, se pokračuje objektivnější částí hodnotícího procesu. Na základě 
dříve shromážděných poznatků se vypracuje komplexní seznam prioritních pracovních činností 
a pracovních oblastí, které je třeba hodnotit. Praktickou pomůckou je rozdělení práce na jednotlivé 
pracovní úkoly nebo jednotlivé pracovní činnosti a popis dílčích aktivit každého úkolu nebo pracovní 
činnosti. 

V této fázi se použije zvolený nástroj pro hodnocení a pomocí něj se provede měření rizikových faktorů 
a dokončí se objektivní hodnocení. Cílem v této fázi je přesná kvantifikace expozice rizika MSD 
v souvislosti s posuzovanou pracovní činností. 

 

2.5 5. krok: Analýza dat a vyhodnocení rizik, které mohou vést k vzniku MSD 

 

Za pomoci holistického využití získaných informací a poznatků se vytvoří seznam rizikových faktorů 
a zvažují se možnosti jejich snížení. V této souvislosti je nezbytné provést analýzu příčin, tj. zjistit 
problémy, které přispívají k potenciálu těchto rizikových faktorů. Vedle analýzy stávajících dat je 
nezbytné zvažovat i nová subjektivní i objektivní zjištění, shromážděná v průběhu hodnocení 
pracovních úkolů a pracovních činností. Identifikují se zásadní poznatky, včetně možností ke zmírnění 
rizika a priorizují se podle potenciálu pro vznik a závažnost MSD. Na základě výsledků použitých metod 
se zjistí potřeby intervence do pracovní činnosti a je-li to nezbytné, mělo by být ihned po zavedení 
intervence provedeno následné hodnocení s ohledem na zjištění její účinnosti a kontroly potenciálního 
vzniku nových problémů. Doporučuje se také určit oblasti zájmu v krátkodobém a dlouhodobém 
horizontu. 

 

2.5.1 Hlavní ergonomické rizikové faktory a nástroje prevence MSD 

 

Je obecně uznáváno, že existují 3 hlavní ergonomické rizikové faktory MSD – Repetitivní pracovní 
pohyby, nadměrná fyzická zátěž a práce v nepřirozených a vnucených polohách. 

 

2.5.1.1 Rizikový faktor: Repetitivní pracovní pohyby  

 

Mnoho pracovních úkolů a cyklů se opakuje a je často řízeno časovými cíli výroby a pracovními procesy. 
Časté opakování úkolů v kombinaci s dalšími rizikovými faktory jako jsou nadměrná fyzická zátěž 
a nepřirozené nebo vnucené pracovní polohy mohou přispět a přispívají ke vzniku MSD. Pracovní úkol 
je považován za často se opakující (repetitivní), pokud doba opakovaného pohybu je 30 sekund a méně. 
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Eliminace nadměrné fyzické zátěže a vynakládání fyzických sil, stejně jako eliminace používání 
nepřirozených a vnucených poloh snižuje tělesnou únavu a umožní provádět úkoly i vysoce repetitivní 
bez významného zvýšení rizika MSD u většiny pracovníků. 

 

Nástroje v pracovní praxi 

 

Vyžadování bezpečných a účinných postupů při realizaci pracovních úkolů může významně snížit riziko 
MSD. Pracovníci by měli být proškoleni ve správných pracovních technikách a měli by být motivováni 
převzít odpovědnost za prevenci MSD. 

 

Rotace pracovních míst 

 

Pracovníci mohou rotovat mezi jednotlivými pracovišti a pracovními úkoly tak, aby nedocházelo 
k dlouhodobému provádění jediného pracovního úkolu, čímž lze snížit únavu, která může vést k MSD. 

 

Přestávky na aktivní protažení 

 

Zavedení přestávek k odpočinku nebo k protažení těla umožňuje zajistit optimalizaci krevního oběhu 
potřebného pro zotavení pracovníka. 

 

2.5.1.2 Nadměrná fyzická zátěž 

 

Mnoho pracovních úkolů vyžaduje vysokou fyzickou zátěž lidského těla. Svalové námaha se zvyšuje 
v reakci na vysoké silové požadavky pracovního úkolu, což zvyšuje i související únavu, která může vést 
k MSD. Odstranění nadměrné fyzické zátěže u pracovních operací snižuje u většiny pracovníků únavu 
a riziko vzniku MSD. Použití mechanických pomůcek, vyvažovacích systémů, výškově nastavitelných 
zvedacích stolů a pracovních stanic a speciálních ergonomických nástrojů sníží potřebu fyzických sil 
a svalové námahy při práci. 

 

Nástroje v pracovní praxi 

 

Jedná se o optimalizaci pracovního procesu využitím vozíků či zvedáků, které snižují požadavky na 
zvedání a přenášení nebo posouvání předmětů, stejně jako eliminace jakékoli překážky v dosahových 
vzdálenostech ke snížení ramena páky potřebné ke zvednutí předmětu. 

 

Správná mechanika těla 

 

Pracovníci by měli být samozřejmě vyškoleni k používání správných technik zvedání břemen a práce ke 
snížení požadavků na fyzickou sílu. 
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2.5.1.3 Nepřirozené nebo vnucené pracovní polohy 

 

Nepřirozené nebo vnucené polohy působí nadměrnou silou na klouby a přetěžují svalstvo a šlachy 
v okolí příslušného kloubu. Tělesné klouby vykazují nejvyšší účinnost, když pracují nejblíže ve středním 
rozsahu pohybu kloubu. Riziko MSD se zvyšuje, pokud kloub pracuje mimo tento střední rozsah pohybu 
opakovaně nebo po delší dobu bez možnosti adekvátní doby zotavení. 

Proto je nutné eliminovat nebo snížit nepřirozené nebo vnucené polohy pomocí ergonomických úprav, 
které se snaží zachovat optimální rozsah pohybu kloubu tak, aby bylo možné plnit pracovní úkol ve 
středních polohách pohybu zranitelných kloubů. V této souvislosti by měly být používány správné 
ergonomické nástroje, které zaměstnancům umožňují udržovat optimální polohy kloubů. 

 

Nástroje v pracovní praxi 

 

Jako u dalších faktorů by měly být na pracovišti zavedeny pracovní postupy, které zohledňují a snižují 
vykonávání nepřirozených nebo vnucených poloh. Pracovníci by měli být proškoleni ve správných 
pracovních technikách a měli by se pokud možno vyhnout těmto polohám. 

 

Rotace pracovních míst 

 

Střídání pracovních úloh omezuje opakované a trvalé nepříznivé nebo vnucené polohy. 

 

Přestávky na aktivní protažení 

 

Opět platí, že zavedení přestávek k odpočinku nebo k protažení těla eliminuje do určité míry účinky 
opakovaných nebo dlouhodobě nepříznivých poloh. (8) 

 

2.5.2 Efekt intervence po metodickém vyhodnocení rizik MSD zátěže  

 

Odborní pracovníci stanoví priority pro intervence na hodnocených pracovištích. Zároveň musí 
přesvědčit vedení organizace k poskytnutí nezbytných finančních prostředků zdrojů k dosažení náprav 
a zlepšení situace. V souvislosti s několika metodami hodnocení [RULA, OCRA, QEC] byly vyvinuty 
systémy a kritéria hodnocení umožňující kombinace úrovní expozice příslušným faktorům tak, aby bylo 
možno získat skóre pro konkrétní tělesné segmenty nebo kombinovanou sumu kalkulovanou pro daný 
problémový pracovní úkol. Tato skóre lze poté vzájemně porovnat. Navrhovaná intervenční opatření 
závisí na reflektované potřebě a odhadech úrovně zlepšení, které lze dosáhnout provedením změn. 
S ohledem na omezení průkazných prostředků bývají skórovací systémy oblíbené jak u odborníků, tak 
u vedoucích pracovníků, protože představují významnou pomoc v rámci komunikace i v rozhodování. 
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3 ZDRAVOTNÍ PŘÍSTUP  

 

Primárním cílem zdravotního přístupu je prevence profesionálních MSD a úrazů (Hagberg a kol., 1995). 
Tento přístup (v souvislosti s MSD) zahrnuje diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a zpětný návrat na 
pracoviště. Vedle tohoto základního přístupu by měli být pracovní lékaři zapojeni i do pasivního 
i aktivního zdravotního monitoringu, do školicích programů pracovních dovedností a do 
ergonomických aktivit na pracovištích (Hagberg a kol., 1995). Využití zpráv o pracovních úrazech 
a nemocech z povolání pro účely zdravotního monitoringu představuje formu pasivního zdravotního 
sledování. Účinný pasivní zdravotní dohled vyžaduje specifická data související s MSD. V dané populaci 
zaměstnanců nebo ve specifické zaměstnanecké kategorii, kde existuje vysoké riziko vzniku MSD, může 
být nezbytné provést aktivní zdravotní sledování (především periodická lékařská hodnocení 
k identifikaci pracovníků v raných stádiích MSD) a vést tyto pracovníky k včasné sekundární prevenci. 
(3) 

Při ergonomickém monitoringu a posuzování pracovišť jsou nezbytné konzultace s lékařem pracovně 
lékařských služeb, ideálně fyzioterapeutem s cílem posoudit potenciální problémy a navrhnout 
alternativy k ergonomickému uspořádání pracovišť a úpravy pracovních poloh. Současně je vhodné 
navrhnout systémy cviků a cvičení, které mohou být užitečným nápravným a preventivním nástrojem 
(viz Program Škola zad jako řešení MSD v publikaci výzkumného úkolu).  

V rámci přijímacích řízení nových zaměstnanců je nezbytné a důležité posoudit jejich fyzickou kapacitu 
a zdravotní dispozice, aby byla zjištěna jejich schopnost plnit pracovní úkoly uvedené v popisech práce 
pro danou pracovní pozici.  

Zaměstnavatel by měl vybavit uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance při vyslání 
k pracovnělékařským prohlídkám žádostí, obsahující informace o druhu práce, pracovních podmínkách 
a pracovním režimu dané pracovní pozice. Příklad žádosti zaměstnavatele o provedení prohlídky 
a formulář výpisu ze zdravotní dokumentace, jsou uvedeny v příloze 8. 

Formulář lékařského posudku, který vydá poskytovatel pracovnělékařských služeb při prohlídce, podle 
vyhlášky MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, je uveden v příloze 9. 

Posouzení zdravotní způsobilosti a podrobnosti ohledně náležitostí žádosti o provedení 
pracovnělékařské prohlídky ve vztahu k práci uvádí ustanovení § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., 
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.  

 

3.1 Vstupní prohlídky 

 

Provádí se před dnem nástupu do práce, či při převedení na jinou práci, pokud se tím změní pracovní 
podmínky. Pokud bude nastupující pracovník shledán zdravotně nezpůsobilým při vstupní prohlídce, 
pracovní poměr nevznikne. 

Příklad formuláře pro vstupní prohlídku je v příloze 10. 

 

3.2 Periodické lékařské prohlídky 

 

Provádí se pravidelně z důvodu včasného odhalení změn zdravotního stavu, které mohou vzniknout 
v souvislosti s náročností práce nebo se stárnutím organizmu. Frekvence opakování vychází z několika 
pravidel. Je třeba uvažovat kategorie práce (kategorie 1−4, podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, do níž byl zaměstnanec zařazen), a také podle rizikových faktorů 
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pracovních podmínek a rizika ohrožení zdraví (podle fragmentu #f5024263 vyhlášky č. 79/2013 Sb). 
Někdy se stanovují podmínky způsobilosti pro danou činnost podle jiného právního předpisu, např. 
u řidičů z povolání. 

 

3.3 Mimořádné lékařské prohlídky 

 

Pokud je důvodný předpoklad, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti a také v případě 
zvýšení míry rizika pracovních podmínek. Také se provádí při přerušení výkonu práce z určitých důvodů.  

 

3.4 Výstupní lékařské prohlídky 

 

Mohou se provádět na žádost zaměstnavatele i zaměstnance a musí se provádět v určitých případech. 

Při tomto typu prohlídky se nevydává lékařský posudek, ale potvrzení o provedení výstupní prohlídky. 

Všechny důležité informace jsou uvedeny v materiálech Státního zdravotního ústavu, 2018: Novela 
zákona č. 373/2011 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. 

 

4 ZÁVĚR 

 

Posouzení expozice rizikovým faktorům MSD na pracovišti je relativně složitý a problematický proces. 
V textu je uvedena a popsána celá řada metod hodnocení. Zásadní otázkou je výběr vhodné metody 
nebo kombinace těchto metod. Obecnější hodnocení založená na observaci se jeví jako nejlépe 
přizpůsobená potřebám odborníků. Tito mají většinou k dispozici pouze omezený čas a zdroje 
a potřebují základ pro stanovení priorit intervence. Vybraná metodika by měla umožnit kvalifikovaně 
se rozhodnout, které techniky jsou nejvhodnější pro konkrétní situace v praxi. 

Hodnocení a analýza by měly být prováděny pomocí stejné metody či metod před i po intervenci na 
pracovišti, aby bylo možné dokumentovat, srovnat a sledovat zlepšení a eliminaci rizika. 
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PŘÍLOHA 1 

 

CHECKLISTY SZÚ 

 

Checklist pro základní ergonomické hodnocení pracovního místa s ohledem na onemocnění  

pohybového aparátu
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PŘÍLOHA 2 

 

Kontrolní seznam WISHA – zóny s varováním 

Kontrolní seznam zón s varováním – Pro každou hodnocenou pracovní pozici 

vyplňte zvlášť 
Pohyby nebo polohy, které jsou běžnou 

a předvídatelnou součástí práce a vyskytují se 

více než jeden den v týdnu nebo častěji než 

jeden týden v roce. 

Pokud 

souhlasí 

       X 

Hodnocená 

pracovní 

pozice: 

 

Datum: 

 

Počet 

zaměstnanců 

vykonávající tuto 

práci: 

Nepřirozené polohy Komentáře/Postřehy 

 

1. Práce s rukama nad 

hlavou nebo lokty nad 

rameny celkem více než  

2 hodiny denně. 

 

 

 

2. Práce s krkem nebo 

zády ohnutými o více než 

30 stupňů (bez podpory 

a  bez možnosti měnit 

polohu) celkem více než 

2 hodiny denně. 

 

 

 

3. Práce v dřepu celkem 

více než 2 hodiny denně. 

 

 

 

4. Práce v kleče celkem 

více než 2 hodiny denně. 

 

 

Vysoká síla vyvíjená rukou/působící na ruku Komentáře/Postřehy 

 

5. Svírání nepodepřených 

předmětů o hmotnosti 

2 libry (0,91 kg) nebo více 

jemným úchopem jednou 

rukou nebo svírání silou 

4 libry (1,81 kg) nebo více 

jemným úchopem jednou 

rukou, celkem více než 

2 hodiny denně 

(srovnatelné se sevřením 

poloviny štosu 

papíru). 
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6. Uchopení 

nepodepřených předmětů 

o hmotnosti 10 liber  

(4,55 kg) nebo více jednou 

rukou silovým úchopem 

nebo uchopení silou  

10 liber nebo více jednou 

rukou silovým úchopem, 

celkem více než 2 hodiny 

denně.  

 

 

Často se opakující pohyby Komentáře/Postřehy 

 

7. Opakování stejného 

pohybu krku, rameny, 

lokty, zápěstím nebo 

rukama (kromě práce na 

klávesnici) s malými nebo 

žádnými odchylkami 

každých několik sekund, 

celkem více než 2 hodiny 

denně. 

 

 

 

8. Intenzivní práce na 

klávesnici celkem více než 

4 hodiny denně. 

 

 

Opakované nárazy Komentáře/Postřehy 

 

9. Použití ruky nebo 

kolena jako „kladiva“ více 

než 10 krát za hodinu, 

celkem více než 2 hodiny 

denně. 

 

 

Těžké, časté nebo nepřirozené zvedání Komentáře/Postřehy 

 

10. Zvedání předmětů 

o hmotnosti více než 34 kg 

jednou denně nebo více 

než 25 kg více než 10krát 

denně. 

 

 

 

11. Zvedání předmětů 

o hmotnosti více než  

4,5 kg, pokud je 

prováděno více než 

dvakrát za minutu, celkem 

více než 2 hodiny denně 
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12. Zvedání předmětů 

o hmotnosti více než  

11 kg) nad rameny, pod 

koleny nebo s napnutými 

pažemi více než 25krát za 

den. 

 

 

Střední až vysoké vibrace přenášené na ruce Komentáře/Postřehy 

 

13. Používání rázových 

utahováků, odstraňovačů 

koberců, řetězových pil, 

úderných nástrojů 

(pneumatická kladiva, 

škrabky, sbíječky) nebo 

jiných nástrojů, které mají 

obvykle vysoké úrovně 

vibrací, celkem více než  

30 minut denně 

 

 

 

14. Používání brusek, 

brusičů, přímočarých pil 

nebo jiného ručního 

nářadí, které má obvykle 

mírnou hladinu vibrací 

celkem více než 2 hodiny 

denně 
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PŘÍLOHA 3 

 

Kontrolní seznam WISHA – rizikové zóny se zdrojem rizika 

Kontrolní seznam rizikových zón 
Pro každou „práci v zóně rizika“ zjistěte všechny relevantní rizikové faktory. Pokud existuje zdroj rizika, je možné 

zvýšit bezpečnost práce snížením rizikového faktoru pod určenou úroveň. 

Pohyby a polohy, které jsou běžnou součástí práce. Zakřížkujte  Práce: 

 

Datum: 

Počet zaměstnanců 

vykonávajících tuto 

práci 

 

Nepřirozené polohy Komentáře/postřehy 
 

Práce rukou (rukama) 

nad hlavou nebo 

lokty nad rameny 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

 

Opakované zvedání 

rukou nad hlavu nebo 

loktů nad rameno 

více než jednou za 

minutu 

 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

 

Práce s krkem 

ohnutým o více než 

45 ° (bez opory nebo 

možnosti měnit 

polohu) 

 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

 

Práce v předklonu 

větším než 30 ° (bez 

opory nebo možnosti 

měnit polohu) 

 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

 

Práce v předklonu 

větším než 45 ° (bez 

opory nebo možnosti 

měnit polohu) 

 

Více než  

2 hodiny 

denně 

 

 

 

Práce v dřepu 

 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

 

Práce v kleče 

 

 

 

 

Více než  

4 hodiny 

denně 
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Nadměrné vyvíjení síly rukou/působení sil na ruku Komentáře/postřehy 

Svírání předmětů o hmotnosti cca 0,9 kg nebo více jednou rukou, jemným úchopem a bez opory nebo svírání 

předmětu silou cca 1,8 kg nebo více jednou rukou (srovnatelné se sevřením poloviny standardního balíku 

kancelářského papíru). 

 

+ často opakující se 

pohyby 

Více než  

3 hodiny 

denně 

 

 

 

+ extenze zápěstí > 

30 °, flexe zápěstí > 

45 ° nebo ulnární či 

radiální deviace > 30 ° 

 

 

Více než  

3 hodiny 

denně 

 

 

 

Bez dalších rizikových 

faktorů 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

Úchop předmětů o hmotnosti cca 4,5 kg nebo více jednou rukou, silovým úchopem a bez opory nebo svírání 

silovým úchopem silou odpovídající cca 4,5 kg nebo více jednou rukou (srovnatelné s upínáním lehkých 

automobilových propojovacích kabelů na baterii). 

 

+ často opakující se 

pohyby 

Více než  

3 hodiny 

denně 

 

 

 

+ extenze zápěstí > 

30 °, flexe zápěstí > 

45 ° nebo ulnární či 

radiální deviace > 30 ° 

 

 

Více než  

3 hodiny 

denně 

 

 

 

Bez dalších rizikových 

faktorů 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

Často se opakující pohyby Komentáře/postřehy 

Používání stejného pohybu s malými nebo žádnými změnami každých několik sekund (s výjimkou činnosti psaní 

na klávesnici). 

 

Vysoká námaha 

(extenze zápěstí >  

30 °, flexe zápěstí > 

45 ° nebo ulnární či 

radiální deviace >  

30 °) 

Více než  

2 hodiny 

denně 
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Bez dalších rizikových 

faktorů 

Více než  

6 hodiny 

denně 

 

 

Psaní na klávesnici 

 

+ extrémní polohy 

zápěstí, extenze 

zápěstí > 30 °, flexe 

zápěstí > 45 ° nebo 

ulnární či radiální 

deviace > 30 ° 

 

Více než  

4 hodiny 

denně 

 

 

 

Bez dalších rizikových 

faktorů 

Více než  

7 hodiny 

denně 

 

 

Opakované nárazy Komentáře/postřehy 

 

Použití ruky jako 

„kladiva“ více než 

jednou za minutu 

 

Více než  

2 hodiny 

denně 

 

 

 

Použití kolena jako 

„kladiva“ více než 

jednou za minutu 

 

Více než  

2 hodiny 

denně 
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Kalkulačka pro analýzu zvedacích operací 
 

Společnost Hodnotitel 

Práce Datum 

1. Hmotnost zvedaného objektu 

Zvedaná hmotnost 

 

 

Kg 

 

2. Zakroužkujte číslo na obdélníku níže, které odpovídá poloze rukou osoby, když začne 

zvedat nebo spouštět předměty. 

 

4“ Blízko, 16“ střed, 23“ daleko od těla 
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3. Zakroužkujte číslo, které odpovídá počtu zvednutí za minutu a celkovému času zvedání 

(počet hodin) 

Poznámka: Pro zvedání prováděné méně než jednou za pět minut použijte 1.0 

Počet zvednutí za 

minutu 

Celkový počet hodin denně 

1 hodina nebo 

méně 

1 – 2 hodiny 2 a více hodin 

1 zvednutí za 2−5 

minut 
1 1 0,85 

1 zvednutí za minutu 0,95 0,95 0,7 

2−3 zvednutí za 

minutu 
0,90 0,85 0,6 

4−5 zvednutí za 

minutu 
0,85 0,7 0,5 

6−7 zvednutí za 

minutu 
0,6 0,5 0,35 

8−9 zvednutí za 

minutu 
0,4 0,3 0,15 

10+ zvednutí za 

minutu 
0,2 0,1 0,05 

 

4. Zakroužkujte 0,85, pokud se osoba při zvedání otočí o 45 ° nebo více  

V opačném případě zakroužkujte  1,0  
5. Doplňte čísla získaná v krocích 2, 3 a 4 do rovnice níže 

 

 

 

 

 

6. Je zvedaná hmotnost nižší než limit pro zvedání?  

ANO – OK 

NE – riziko  

  

0,85 

kg 

krok krok krok 

Limit zvedání 

kg 
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Kalkulačka pro vibrace působící na ruku a paži 
 

1. Najděte hodnotu vibrací pro nástroj (od výrobce). Na níže uvedeném grafu označte bod na 

levé straně zobrazený jako hodnota vibrací. 

2. Zjistěte, kolik hodin celkem denně zaměstnanec nástroj používá a označte tento bod v dolní 

části níže uvedeného grafu. 

3. Najděte společný bod těchto hodnot v grafu. 

 

4. Vysvětlení 

a. Pokud tento bod leží v rastrované (šrafované) oblasti Hazard (Nebezpečí, zdroj 

rizika) nad horní černou křivkou, pak by měly být vibrace sníženy pod určenou 

úroveň nebezpečí nebo na úroveň technologicky a ekonomicky proveditelnou. 

b. Pokud bod leží mezi dvěma křivkami (černou a modrou) v oblasti  Caution (Zvýšené 

riziko, vyžadující pozornost), potom práce zůstává označena jako „práce v oblasti se 

zvýšeným rizikem“. 

c. Pokud bod leží v oblasti „OK“ pod spodní modrou křivkou, nejsou nutné žádné další 

kroky. 

Poznámka: Mezní křivka „Zvýšené riziko“ (dole) je založena na 8hodinové energeticky ekvivalentní 

frekvenčně vážené hodnotě zrychlení 2,5 m/s2. Křivka limitu „Nebezpečí“ (nahoře) je založena na 

8hodinové energetické ekvivalentní frekvenčně vážené hodnotě zrychlení 5 m/s2. 
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PŘÍLOHA 4 
 

Metoda ART – Posouzení repetitivních pohybů horních končetin  
 

Nástroj Hodnocení opakujících se pohybů (ART) je navržen tak, aby pomohl posoudit pracovní úkoly, 

které vyžadují opakované pohyby horních končetin (paží a rukou). Lze tak posoudit některé běžné 

rizikové faktory při opakovaných pracovních pohybech, které přispívají k rozvoji poruch horních 

končetin. 

Metoda ART je určena pro zaměstnavatele, specialisty BOZP a ergonomy, případně osobám 

projektujícím pracovní technologie. Může pomoci identifikovat pracovní úkony, které představují 

významné riziko a snížení tohoto rizika. (9) 

Průvodce hodnocením 

Repetitivní pohyby se skládají ze série relativně krátkých pohybů horních končetin, které se opakují 

znovu a znovu a jsou téměř vždy stejné (např. šití kusu látky, výroba jedné části, balení jedné položky). 

Metoda ART je nejvhodnější pro hodnocení pracovních úkolů, které: 

 vyžadují pohyby horních končetin; 

 se opakují každých pár minut nebo častěji; 

 jsou prováděny minimálně po dobu 1–2 hodiny během směny. 

Tyto typy pracovních úkolů se obvykle vyskytují při montáži, výrobě, zpracování, balení, balících 

a třídících pracích, dále i u prací vyžadujících pravidelné používání ručních nástrojů. 

ART není určena pro hodnocení prací se zobrazovacími zařízeními 

 

Metoda je tvořena 3 sekcemi 

 Průvodce metodou – poskytuje podrobné informace o tom, jak metodu používat, rizikové 

faktory a kritéria hodnocení. 

 Vývojový diagram – poskytuje přehled hodnocení. Zkušené uživatele také poměrně rychle 

metodou provede. 

 Formulář popisu úkonu a výsledkový list – poskytuje místo pro zaznamenání informací 

o pracovním úkonu i zjištěné hodnocení. 

 

Před dokončením hodnocení 

 Musí být věnován určitý čas pozorování pracovního úkonu, aby posuzovatel byl ujištěn, že to, 

co pozoruje, odpovídá běžným postupům. 

 V průběhu procesu hodnocení je důležité provádět konzultace se zaměstnanci a s OZO 

(osobou odborně způsobilou). 

 Pokud stejný pracovní úkol provádí několik lidí, je třeba problematiku tohoto úkolu 

konzultovat s více pracovníky. 

 Je možné použít videozáznam pracovního úkolu, aby ho bylo možno opakovaně shlédnout. 
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Vyplnění formuláře popisu úkonu 

 Popis hodnocení opakujícího se pracovního úkolu. 

 Vytvoření časové osy pro označení časů, kdy je opakovaný úkon prováděn, a kdy dojde k jeho 

přerušení nebo pozastavení. Zvážit načasování: 

o Přestávek na jídlo 

o Ostatních oficiálních přestávek 

o Ostatních neoficiálních přestávek (pozastavení výroby…) 

o Jiných neopakujících se úkonů (vizuální kontrola…). 

Tvorba hodnocení 

 Rozhodnout se, zda se provede posouzení levé i pravé paže, nebo jen paže, která je do úkonu 

zapojena více. V případě pochybností hodnotit levou i pravou ruku. 

 Před hodnocením nastudovat průvodce hodnocením. 

 Hodnocení je rozděleno do 4 částí: 

o ETAPA A: Frekvence a opakovatelnost pohybů 

o ETAPA B: Použití fyzické síly 

o ETAPA C: Nepřirozené polohy 

o ETAPA D: Přídavné faktory. 

 Pro každou fázi určit úroveň rizika pro každý rizikový faktor podle vývojového diagramu nebo 

podle průvodce hodnocením. Úrovně rizika jsou klasifikovány v tabulce níže: 

Z = ZELENÁ – Nízká úroveň rizika 

Ž = ŽLUTÁ – Střední úroveň rizika – Je nezbytné zkoumat pracovní úkol podrobněji 

Č = ČERVENÁ – Vysoká úroveň rizika – Jsou nutná okamžitá opatření 

 

 Zakroužkovat barevné pásmo a odpovídající číselné skóre na vývojovém diagramu nebo 

v průvodci hodnocením. Je možné použít mezilehlé skóre, pokud hodnocený faktor je mezi 

dvěma kategoriemi. 

 Vyplnit bodovací listinu podle pokynů. Tím se určí skóre pracovního úkolu a skóre expozice. 

Relizace opatření 

 

Účelem použití metody ART je identifikovat významná rizika a poté snížit úroveň rizika  

Skóre pracovních úkolů a skóre expozice pomáhají priorizovat ty pracovní úkoly, které vyžadují zásadní 

pozornost. Uvedená skóre pomáhají také kontrolovat účinnost jakýchkoli zlepšení. Barvy přiřazené 

rizikovým faktorům pomohou určit, na která opatření ke snížení rizika se zaměřit. 

 V případě pracovních úkolů vyžadujících pozornost, se prioritně nalézá řešení „vyššího řádu“, 

kterým lze reálně vyloučit nebezpečí, například redesignem práce, náhradou nástrojů nebo 

komponentů, případně automatizací úlohy. Pokud tato opatření nejsou proveditelná, je 

nezbytné určit, jak změnit pracovní úkony, aby se vyloučily nebo omezily rizikové faktory, které 

představují červené skóre. Dále je třeba zvážit způsob snížení žlutého skóre. Nelze-li zlepšit 

skóre jednotlivých rizikových faktorů, potom připadá v úvahu v nejnižší hierarchii opatření, 

minimalizace rizik nastavením vhodných systémů práce (např. plány rotace úkolů), případně 

zavést použití příslušných OOPP a provést školení. 
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 Preventivní opatření mohou být jednoduchá a nákladově efektivní (např. změny pracovní výšky 

nebo umístění pracovních nástrojů mohou umožnit vhodnější pohyby rukou). 

 V rámci zjišťování rizikových faktorů a zavádění opatření k jejich snižování je vhodné 

konzultovat s lidmi, kteří danou práci vykonávají. Tito zaměstnanci mohou být velice užiteční 

při navrhování účinných a praktických zlepšujících opatření. 

 Nelze zabránit všem onemocněním horních končetin. Vhodné systémy pro včasné hlášení 

příznaků, správnou léčbu, rehabilitaci a návrat do práce jsou základními součástmi zvládání 

rizik těchto onemocnění. 

 

Frekvence a opakovatelnost pohybů 

A1 Pohyby paže 

Sledujte pohyb paže a vyberte kategorii, která je nejvhodnější. Je možné zvolit mezilehlé skóre. 

Posuďte levou (L) i pravou (P) ruku. 

Pohyby paže jsou 

Zřídka (občasný pohyb) 0 0 

Časté (pravidelný pohyb s přestávkami) 3 3 

Velmi časté (nepřetržitý pohyb) 6 6 

 

A2 Opakovatelnost pohybu 

Hodnotíme pouze pohyby paže a ruky, ne prstů. Sledujte pohyb paže a ruky a spočítejte počet 

opakování stejného nebo podobného vzorce pohybu po stanovenou dobu (např. 1 minutu). Posuďte 

levou (L) i pravou (P) ruku. 

Podobný pohybový 

vzorec ruky a paže  

se opakuje 

10 krát za minutu nebo méně 0 0 

11−20 krát za minutu 3 3 

Více než 20 krát za minutu 6 6 

 

  

                     L        P 

                     L        P 
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Použití síly 

B Použití síly 

Pomocí níže uvedené tabulky určete úroveň síly rukou vyvíjené a dobu, po kterou tato síla působí. 

V případě potřeby je možné v tabulce vybrat mezilehlé skóre. Pokud je vyvíjen více než jeden typ síly, 

vyberte nejvyšší skóre získané pomocí tabulky. 

Existují dvě metody k určení úrovně síly ruky: 

 Dotázat se osob vykonávajících danou práci, zda existují nějaké dílčí činnosti, které vyžadují 

svalové síly paže, ruky nebo prstů. Pokud jsou takové dílčí činnosti identifikovány, požádat 

pracovníka, aby popsal úroveň síly každé dílčí činnosti (např. lehká, střední, silná nebo velmi 

silná). 

 V jiném případě použít níže uvedený písemný popis k určení úrovně síly vyvíjené rukou. 

Slabá síla Neexistují náznaky žádného zvláštního úsilí 

Střední síla 

Je třeba vyvinout sílu. Například: 

 Sevření nebo uchopení předmětů s určitým úsilím 

 Pohyb páčkami nebo mačkání tlačítka s určitým úsilím 

 Manipulace s víky nebo součástmi s určitým úsilím 

 Tlačení nebo tahání předmětů s určitým úsilím 

 Používání nástrojů s určitým úsilím 

Vysoká síla Použitá síla je očividně vysoká 

Velmi vysoká síla Použitá síla je blízká pracovníkovu maximu 

 

Popis úrovně použité síly pracovníkem 

 Slabá Střední Vysoká Velmi vysoká 

Zřídka Z0 Ž1 Č6 Nutné změny* 

Část směny  

(15–30 %) 
Z0 Ž2 Č9 Nutné změny* 

Zhruba polovina 

směny  

(40–60 %) 

Z0 Ž4 Č12 Nutné změny* 

Téměř celá 

směna  

(80 % a více) 

Z0 Č8 Nutné změny* Nutné změny* 

*Z důvodu nepřijatelné úrovně síly jsou vyžadovány změny 

  



43 
 

Nevhodné polohy 

Určete dobu, kterou pracovník stráví v pozicích popsaných níže, včetně času stráveného opakovaným 

pohybem (flexe a rotace − ohnutí nebo zkroucení). 

C1 Poloha hlavy/krku 

Poloha krku se považuje za polohu ve flexi nebo rotaci, pokud lze v důsledku provedení úkonu 

pozorovat zjevný úhel mezi krkem a zády. 

 

V téměř neutrální pozici 0 

Ohnutý nebo otočený část směny (15–30 %) 1 

Ohnutý nebo otočený více než polovinu 

směny 
2 

 

C2 Poloha zad 

Poloha zad je považována za nepřirozenou, pokud je pozorováno více než 20 ° flexe nebo rotace. 

 

V téměř neutrální pozici 0 

Předklon, úklon do boku nebo rotace po 

část směny  
1 

Předklon, úklon do boku nebo rotace po 

více než polovinu směny 
2 

 

C3 Poloha paží 

Nepřirozená poloha paže je zvažována, pokud je loket zvednutý do výšky hrudníku a paže není nijak 

podepřená.  

 

Loket je držený v blízkosti těla nebo 

podepřený 
0 0 

Zvednutý po část směny 2 2 

Zvednutý po více než polovinu směny 4 4 

 

C4 Poloha zápěstí 

Zápěstí se považuje za ohnuté nebo vychýlené, pokud lze pozorovat zjevný úhel mezi zápěstím 

a předloktím. 

 

Téměř rovné/v neutrální pozici 0 0 

Ohnuté nebo vychýlené po část směny 1 1 

Ohnuté nebo vychýlené po více než 

polovinu směny 
2 2 

 

  

                     L        P 

                     L        P 
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C5 Úchop rukou nebo prsty 

 

 

Silový úchop nebo přirozený úchop 0 0 

Jemný úchop nebo široký úchop po část 

směny 
1 1 

Jemný úchop nebo široký úchop po více než 

polovinu směny 
2 2 

 

Přídavné faktory 

 

D1 Přestávky 

Určete maximální dobu, po kterou jednotlivci provádějí opakující se úkon bez přestávky. Přestávky jsou 

významné změny nebo pauzy (nejméně 5–10 minut). Zahrnují strukturované přestávky, jako jsou 

přestávky na jídlo a také čas strávený prováděním dalších úkolů, které nezahrnují podobné opakované 

pohyby paží (Vizuální kontroly). 

Pracovník provádí úkon nepřetržitě bez přestávky po dobu: 

Méně než jednu hodinu, nebo jsou časté krátké přestávky (alespoň 10 sekund) každých 

několik minut po celou dobu práce 
0 

1–2 hodiny 2 

2–3 hodiny 4 

3–4 hodiny 6 

4 hodiny a více 8 

 

D2 Pracovní tempo 

Promluvte si s pracovníky o jakýchkoli potížích, které by mohli mít s prací. Vyberte nejvhodnější 

kategorii. Pokud je skóre oranžové nebo červené, požádejte o další informace o tomto aspektu práce. 

Není těžké udržet pracovní tempo 0 

Někdy je těžké pracovní tempo udržet 1 

Pracovní tempo je často obtížné udržet 2 

 

                     L        P 
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D3 Ostatní faktory 

Určete všechny další faktory, které jsou přítomny. Například: 

 Rukavice ovlivňují uchopení a ztěžují manipulaci 

 Nástroj (např. kladivo) se používá k úderu dvakrát nebo vícekrát za minutu 

 Použití ruky jako nástroje (např. kladivo), udeří se desetkrát nebo vícekrát za hodinu 

 Nástroje, obrobek nebo pracovní stanice způsobují komprese tkání 

 Nástroje nebo obrobek způsobují nepohodlí nebo křeče v ruce nebo prstech 

 Ruka/paže je vystavená vibracím 

 Úkon vyžaduje jemné nebo přesné pohyby ruky nebo prstů 

 Pracovník je vystavený chladu nebo průvanu nebo uchopuje studené nástroje 

 Úroveň osvětlení je nedostatečná 

Nejsou přítomny žádné další faktory 0 0 

Je přítomen 1 faktor 1 1 

Jsou přítomny 2 nebo více faktorů 2 2 

 

D4 Doba trvání 

Určete dobu, po kterou pracovník vykonává opakující se úkol v typický den nebo směnu (kromě 

přestávek). Vyberte nejvhodnější kategorii. 

Doba trvání úkonu Násobící koeficient 

Méně než 2 hodiny X 0,5 

2–4 hodiny X 0,75 

4–8 hodin X 1 

Více než 8 hodin X 1,5 

 

D5 Psychosociální faktory 

Psychosociálním faktorům se hodnocení nepřidává. Měly by však být brány v úvahu prostřednictvím 

diskuse s pracovníky, a pokud jsou přítomny na pracovišti, měly by být zaznamenány do výsledkového 

listu. Zahrnují věci jako: 

 Nízká kontrola nad prováděným úkonem 

 Pobídky k vynechání přestávek nebo předčasnému ukončení 

 Monotónní práce 

 Vysoká úroveň pozornosti a koncentrace 

 Časté termíny „natěsno“ 

 Nedostatek podpory ze strany nařízených nebo spolupracovníků 

 Nadměrné pracovní nároky 

 Nedostatečné školení 

                     L        P 
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Vyplňování výsledkového listu 

Zadejte barevný pás a číselné skóre pro každý rizikový faktor na výsledkové listině. Ve výsledkové listině 

je také místo pro zaznamenání dalších důležitých zjištění hodnocení. 

Pokud hodnotíte obě paže, je třeba posoudit několik faktorů pouze jednou. Jedná se o držení 

hlavy/krku, držení zad, přestávky a pracovní tempo. Tato skóre by však měla být zadána do sloupců 

pro levou i pravou ruku. 

Podle pokynů níže vypočítejte skóre úkonu a skóre expozice. 

Výpočet skóre úkonu 

Chcete-li vypočítat skóre úkolu, sečtěte skóre na výsledkové listině 

Skóre úkonu = A1 + A2 + B + C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + D1 + D2 + D3 

Pokud hodnotíte obě paže, skóre pro levou a pravou paži by měla být vedena odděleně a neměla by 

být kombinována. 

Výpočet skóre expozice 

Je možné upravit skóre úkonu tak, aby odráželo celkovou dobu trvání úkonu pracovníkem. Vynásobte 

skóre úkonu příslušným multiplikátorem doby trvání (D4), abyste vypočítali skóre expozice. 

 

 

 

Skóre úkonů a skóre expozice pomáhají upřednostňovat ty úkony, které vyžadují nejnaléhavější 

pozornost, a pomáhají kontrolovat účinnost jakýchkoli vylepšení. 

Barvy přiřazené rizikovým faktorům pomohou určit, kam zaměřit opatření ke snížení rizika. 

V následující tabulce je navržen systém pro interpretaci skóre expozice. 

Skóre expozice Navrhovaná úroveň expozice 

0–11 Nízká Zvažte individuální okolnosti 

12–21 Střední Nutné další hodnocení 

22 nebo více Vysoká Velmi nutné další hodnocení 

 

I když je skóre expozice nízké, vezměte v úvahu potřeby určitých jednotlivců a skupin (nové a nastávající 

matky, pracovníci, kteří jsou noví, vracejí se do práce nebo mají potíže s opakovanou prací). 

K přizpůsobení těmto lidem může být stále zapotřebí individuální úpravy práce. 

  

Skóre 

úkonu 
 X multiplikátor 

doby trvání 
 = skóre 

expozice 
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Řešení rotace úkonů 

Metoda výpočtu skóre expozice se použije tam, kde pracovník provádí stejný opakující se úkon po celý 

den nebo směnu. Existuje však možnost, že pracovníci mohou ve své práci skutečně vykonávat několik 

různých opakujících se úkonů. 

Pokud pracovníci ve svém zaměstnání střídají jiné opakující se úkony, měly by být posouzeny všechny 

úkony zahrnující opakované pohyby horních končetin a zvážena jejich celková expozice. 

Jednou z možností je použít metodu ART k vyhodnocení každého opakujícího se úkonu v rotaci. Poté 

porovnejte barvy a skóre rizikových faktorů napříč různými úkony. Pokud zjistíte, že pracovníci rotují 

na úkony s podobnými červenými skóre nebo vysokými skóre úkonů, nemusí rotace úkonů poskytovat 

dostatečné variace. V takovém případě dále prozkoumejte systém rotace úkonů. Je důležité mluvit 

s pracovníky o tom, zda rotace poskytuje dostatečné zotavení nebo zdokonaluje jejich práci jinými 

způsoby. 
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Tabulka pro popis prováděného úkonu 

Jméno hodnotitele:  Datum:  

Název společnosti:  Místo:  

Název úkonu:  

Popis úkonu:  

 

Jaké je hmotnost používaných nástrojů/věcí?  

 

Která strana těla je primárně zatěžována? Levá  Pravá  Obě  

 

Jaké ruční nástroje jsou používány?  

Rychlost výroby (pokud je k dispozici)         Jednotek za směnu, hodinu nebo minutu 

Jak často je úkon opakován? Každých                    Sekund 

 

Nakreslete přestávky za směnu 

            

První hodina  

Jak dlouho 

vykonává 

pracovník daný 

úkon? 

…bez přestávky hodin 

…za typický den nebo směnu (včetně přestávek) hodin 

Jak často pracovník vykonává dané úkony? (denně, týdně…)  

Jak často se úkon ve firmě provádí? (denně, týdně…)  

Mění pracovník činnost? 

Pokud ano, za jaké činnosti? 
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Tabulka skóre 

V následující tabulce zadejte barevné pásmo a číselné skóre pro každý rizikový faktor. 

Rizikový faktor 
Levá paže Pravá paže 

Barva Skóre Barva Skóre 

A1 Pohyby paže     

A2 Opakovatelnost pohybů     

B Použitá síla  

 

   

C1 Poloha krku/hlavy  

 

   

C2 poloha zad  

 

   

C3 Poloha paže  

 

   

C4 Poloha zápěstí  

 

   

C5 Uchopování rukou/prsty  

 

   

D1 Přestávky  

 

   

D2 Pracovní tempo  

 

   

D3 Ostatní faktory  

 

   

Skóre úkonu 
 

 

  

D4 Multiplikátor doby trvání 

 

X  X 

Skóre expozice 
 

 

  

D5 Psychosociální faktory 

 

Existují další náznaky, že úkol je vysoce rizikový? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol nebo podobné úkoly mají historii (např.: kniha úrazů společností, lékařsky diagnostikované 

případy poruch horních končetin). 

Existují náznaky, že pracovníci považují úkol za obtížný (např.: nošení podpěr nebo bandáží, 

hlášení nepohodlí nebo bolesti). Zeptejte se pracovníků, zda mají některý z těchto příznaků. 

Jiné indikace? Pokud ano, popište je. 
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Metoda AULA – Hodnocení horních končetin v zemědělství 

Hodnocení horní končetiny v zemědělství (AULA) bylo vyvinuto pro hodnocení poloh horní části těla 

a končetin. 

Kong, Lee, Lee, Han a Kim (2011) vyvinuli nástroj pro hodnocení horních končetin v zemědělství (AULA) 

k hodnocení rizik pozic horních končetin v zemědělských úkolech. Vyvinuli ergonomický kontrolní 

seznam AULA na základě analýzy 14 pozic horních končetin, které se často vyskytují při zemědělských 

činnostech a má čtyři úrovně rizika – při práci ve stoje: střední (nejnižší úroveň), vyšší, vysoká a velmi 

vysoká (nejvyšší úroveň). (10) 

 

Hodnocení horních končetin v zemědělství – AULA 

 

Pozice:____________________ Trvání:______________________ 

 

1. Hodnocení pozice těla → Úroveň rizika pozice 

2. Hodnocení trvání pozice (minuty) → Úroveň rizika trvání pozice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň rizika pozice 

P
o

zi
ce

 

B0 

S0 

E45 

B0 

S0 

E90 

B0 

S45 

E40 

B0 

S45 

E45 

B0 

S45 

E490 

B0 

S90 

E45 

B0 

S90 

E90 

B0 

S125 

E0 

 

Úroveň 1 1 2 2 2 3 3 4 

 

P
o

zi
ce

 

B45 

S45 

E0 

B45 

S45 

E45 

B45 

S90 

E0 

B45 

S90 

E45 

 

P
o

zi
ce

 

B90 

S90 

E0 

B90 

S90 

E45 

 

 

 

Úroveň 2 3 3 3  Úroveň 2 2 

 

B: Záda      S: Ramena      E:Loket 
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Úroveň rizika trvání pozice 

Pozice 

 

 

 

 

 

Úroveň 

 

B0 

S0 

E45 

B0 

S0 

E90 

B0 

S45 

E0 

B0 

S45 

E45 

B0 

S45 

E90 

B0 

S90 

E45 

B0 

S90 

E90 

B0 

S125 

E0 

B45 

S45 

E0 

B45 

S45 

E45 

B45 

S90 

E0 

B45 

S90 

E45 

B90 

S90 

E0 

B90 

S90 

E45 

1 ~3 

min 
~2 

min 
- - - - - - - - - - - - 

2 ~8 

min 
~7 

min 
~2 

min 
~2 

min 
~1 

min 
- - - ~1 

min 
- - - ~1 

min 
~1 

min 

3 ~17 

min 
~14 

min 
~9 

min 
~8 

min 
~5 

min 
~2 

min 
~2 

min 
- ~2 

min 
~5 

min 
~2 

min 
~4 

min 
~6 

min 
~5 

min 

4 17~ 

min 
14~ 

min 
9~ 

min 
8~ 

min 
5~ 

min 
2~ 

min 
2~ 

min 
1~ 

min 
2~ 

min 
5~ 

min 
2~ 

min 
4~ 

min 
6~ 

min 
5~ 

min 

 

Úroveň 1 2 3 4 

Úroveň rizika Střední Vyšší Vysoká Velmi vysoká 
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Metoda CTDI – Kumulativní trauma 

Nástroj byl vyvinut pro detekci poranění při opakovaném namáhání a obsahuje čtyři hlavní faktory, 

které přispívají k součtu bodů (na základě konkrétní rovnice): frekvence, držení těla, síla a různé 

faktory. (11) 

Index nebezpečí CTD 
 

 

Název pracoviště: Označení pracoviště: Datum: 

Popis práce: Oddělení: Analytik: 

 

Doba cyklu (v minutách; získaný z video záznamu) å 
                              (480 & oběd & přestávky) 

# Cyklů/den =   ------------------------------------    = 

                                        Doba cyklu 

 

äa ä 

větší z äa nebo äa  

# Částí/den (pokud víte) äb 

# Pohybů rukou/cyklus  å 
# Pohybů rukou/den (ä x å)   æ 

                                                                            Faktor frekvence (dělení æ číslem10 000) = 

 

(zakroužkujte odpovídající 

podmínky) 

Body 

0 1 2 3 

Pracovní poloha Sed Stoj   

Pozice ruky 1: Ne Ano   

Pozice ruky 2: boční sevření Ne Ano   

Pozice ruky 3: sevření dlaně Ne Ano   

Pozice ruky 4: tlak prstů Ne Ano   

Pozice ruky 5: silový úchop Ano Ne   

Typ dosahu Horizontální Nahoru/Dolů   

Odchylka ruky 1: Ohyb Ne Ano   

Odchylka ruky 2: Natažení Ne Ano   

Odchylka ruky 3: Radiální 

odchylka 

Ne Ano   

Odchylka ruky 4: Ulnární odchylka Ne Ano   

Rotace předloktí Neutrální Dovnitř/ven   

Úhel lokte ´90 st …90 st   

Rozpažení ramen (abdukce) 0 <45 st <90 st >90 st 

Vzpažení ramen (flexe) 0 <90 st <180 st >180 st 

Záda/krk pod úhlem  0 <45 st <90 st >90 st 

Rovnováha Ano Ne   

                                               Celkový počet bodů pro zakroužkované podmínky ç 

                                                                                              Faktor polohy (vydělit ç číslem 10) = 
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Síla úchopu nebo sevření použitá při činnosti è                      kg ē vydělit è číslem é: 

Maximální síla úchopu nebo sevření é                      kg 

                                                                                               Faktor síly (vydělit ē číslem 0,15) = 

 

(zakroužkujte odpovídající 

podmínky) 

Body 

0 1 2 3 

Ostré hrany Ne Ano   

Rukavice Ne Ano   

Vibrace Ne Ano   

Typ činnosti Dynamická Střídavá Statická  

Teplota Teplo Chlad   

                                               Celkový počet bodů pro zakroužkované podmínky ë 

                                                                                            Smíšený faktor (vydělit ē číslem 3)= 

 

CTD Index nebezpečí = 0,3 x (faktory frekvence + polohy + síly) + 0,1 x (smíšený faktor) 

 

CTD Index nebezpečí = 0,3 x (              +             +           ) + 0,1 x (                          )     = 
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Metoda HAL – Úroveň aktivity ruky 

Cílem této metody je posoudit riziko MSD pro ruce a předloktí při opakované práci prováděné po dobu 

nejméně čtyř hodin. Metoda je založena na dvou proměnných, které se posuzují podle jednoduchých 

pozorování a odhadů osoby provádějící práci: 1) úroveň aktivity ruky (HAL), která udává, jak často jsou 

pohyby prováděny (hodnoceno na stupnici 1−10), a 2) ruční síla, ve které se vyprodukovaná síla 

odhaduje pomocí stupnice Borg cr-10. Tyto proměnné jsou umístěny na dvou osách v grafu 

s vyznačenými oblastmi pro červenou, žlutou a zelenou pro identifikaci akce a mezních hodnot (TLV). 

(12) 

 

ACGIH  TLV   pro činnost ruky 

Práce Analytik Datum 

Levá Pravá 

Úroveň aktivity ruky (HAL) 

(Viz rozmezí dole) 

  

Normalizovaná maximální síla (NPF)   

Poměr = NPF / (10·HAL)   

Určený výsledek 

                                                   TLV = 0,78 

                                                     AL = 0,56 

>TLV          

AL do TLV      

<AL           

>TLV         

AL do TLV   

<AL         

 

Hodnocení úrovně aktivity ruky 

 

 

 

 

 

Odhad normalizované maximální síly pro ruční síly 

% 

MVC 

Subjektivní měřítko Moore – Garg  měřítko pozorovatele 

(alternativní metoda) 

NPF 

hodnocení Verbální hodn. 

0 0 Vůbec žádná  0 

5 0,5 Extrémně slabá 

(jen znatelná) 

Sotva znatelné nebo uvolněné úsilí 0,5 

10 1 Velmi slabá  1 

20 2 Slabá (lehká) Znatelné nebo určité úsilí 2 

30 3 Mírná  3 

 

 

 
 

0 

Ruce nečinné 

většinu času;  

bez 

pravidelné 

námahy 

 

2 

Důsledné 

zřetelné 

dlouhé 

pauzy; nebo 

velmi pomalý 

pohyb 

4 

Pomalé stálé 

pohyby/ 

námaha; 

časté krátké 

přestávky 

6 

Stálý pohyb/ 

námaha; 

občasné 

přestávky 

10 

Rychlé stálé 

pohyby/ 

potíže 

s udržováním 

tempa nebo 

nepřetržité 

námahy 

8 

Rychlé stálé 

pohyby/ 

námaha; 

žádné 

pravidelné 

přestávky 
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40 4  Zjevné úsilí, ale nezměněný výraz 

obličeje 

4 

50 5 Silná (těžká)  5 

60 6  Značné úsilí se změněným výrazem 

obličeje 

6 

70 7 Velmi silná 7 

80 8   8 

90 9  Použití ramen nebo trupu k vyvinutí 

síly 

9 

100 10 Extrémně silná 

(téměř maximální) 

 10 

 

                             

 

 

Výsledky 

Skóre Akční úroveň Zaškrtávací 

pole 

Pod akční limit Nehrozí nebezpečí MSD  

Nad akčním limitem 

a pod TLV 

Trochu zvýšené nebezpečí MSD. Doporučují se 

opatření včetně dohledu.  

 

Nad TLV Výrazně zvýšené nebezpečí MSD. Měla by být 

přijata patřičná kontrolní opatření 
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Úroveň aktivity ruky (HAL) 
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Metoda HARM – Metoda hodnocení rizika ruky/paže 

HARM hodnotí riziko poranění ruky, paže, ramene a krku při pracovních úkolech, které trvají nejméně 

jednu hodinu, zatímco hmotnost manipulovaného materiálu je menší než 6 kg. Tato metoda je určena 

k použití pouze pro manuální a namáhavou práci. Měla by se používat k hodnocení práce s počítačem. 

Hodnocení se provádí současně na jednom pracovním úkolu, tj. pokud je v práci několik úkolů 

náročných na ruce, jsou hodnoceny samostatně. HARM hodnotí šest různých oblastí: čas, nejaktivnější 

ruka, síla, držení těla, vibrace a další faktory. Pro tyto oblasti se počítají různé rizikové body, které se 

nakonec kombinují, což vede k posouzení rizik. Úrovně rizika jsou odstupňovány zeleně, žlutě nebo 

červeně. Formulář pro posouzení je pětistránkový dokument, alternativně se jedná o počítačový 

nástroj. (13) 

FORMULÁŘ PRO POSOUZENÍ 

Metoda hodnocení rizika ruky/paže (HARM) 

HARM 2.0 

Úkol                          …………………………………………. Datum               ………………………………………….. 

Oddělení/práce      …………………………………………. Vyplněno kým …………………………………………… 

 

Krok 1. Hodnota doby trvání úkolu 

Krok 1A: Celková doba trvání úkolu v průběhu „průměrného pracovního 

dne“ (všechna časová období by měla být sečtena). Uveďte dobu 

trvání pouze pro dny, kdy k úkolu došlo (maximálně 10 hodin). 

 

….hodin – 1= …… 

Krok 1B: Kolik dní v týdnu se úkol vyskytuje? 

- 1 nebo 2 dny v týdnu: odečíst 1 bod z hodnoty: 
- 3 nebo víc dní, hodnota zůstává stejná: 

 

-1 

-0 

Krok 1C: Je přestávka nejméně 7,5 minuty * každých 1,5 hodiny? 

- Ano; odečtěte 1 bod z hodnoty 
- Ne; hodnota zůstává stejná: 

* Přečtěte si v příloze, co se rozumí přestávkou 

 

-1 

-0 

Krok 1D: Vypočítejte hodnotu trvání 

úkolu 

Pokud je hodnota trvání úkolu 

menší než 1, pak hodnota je 1 
 

………………….. 

 

Krok 2. Nejaktivnější ruka Zakroužkujte nejaktivnější paži/ruku při úkolu: pravá/levá 

Pokračujte krokem 3 až 8 pro tuto ruku 

 

Krok 3. Hodnota síly 

Krok 3A  Krok 3B  Krok 3C 

Určete, která ruka je nejaktivnější 

 

velmi podobné síly by měly být hodnoceny jako 

jedna a stejná síla 

 Trvání silového 

napětí 

v sekundách za 

minutu 

 Počet zatížení za 

minutu 

(frekvence) 
(přeskočte, pokud je 

frekvence 

menší než 1x/min) 
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Množství 

síly 

Popis a příklady  ˂4 4−30 >30  1−4 4−30 ≥30 

(extrémně) 

nízká až 

průměrná: 

hmotnost 

<100 g až 1 

kg 

síla <1 N až 

10 N 

Lehký tlak prsty na držení/uchopení. 

Například: 

- třídění písemností/předmětů, 

- stisknutí prsty, 

- držení malého elektrického nářadí 

rukou 

- uchopení/uchopení, přidržení nebo 

připevnění dílů, silné stisknutí 

  

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

3,5 

  

 

 

1 

 

 

 

2,5 

 

 

 

4 

poněkud 

vysoká až 

vysoká: 

 

hmotnost: 1 

až 6 kg 

síla: 10 až 60 

N 

Pevné držení ruky při vysoké síle 

vyvíjené na paži. Například: 

- použití nože/kleští, 

- používání nástrojů, 

- tlačení těžkých předmětů (např. 

pokladník), 

- držení těžkých nástrojů, ovládání tuhé 

páky 

  

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

6,5 

  

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

6,5 

největší síla Úder plochou rukou/pěstí např. kladivo  - - -  3 5 8 

 

Krok 3D      Hodnota síly = nejvyšší zakroužkovaná hodnota = …………………….. 

 

V případě vysokých sil: Pamatujte! Pokud je vynaložená síla vyšší než 6 kg, musí být posouzena jinou 

metodou (např. metodou vyhodnocení rizika pro zvedání nebo tlačení/tahání). 

 

 

Krok 4A      Hodnota polohy pro HLAVU/KRK a RAMENA/HORNÍ                

PAŽE 

Procento trvání úkolu, kdy 

se pozice vyskytuje 

˂10 % 10−50 % >50 % 
Hlava je nakloněna více dopředu než 

na první fotografii NEBO se naklonila 

více dozadu než na druhé fotografii 

Hlava je nakloněna dále do strany 

než na první fotografii NEBO je hlava 

otočena, jako na druhé fotografii 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

3 

 

 
 

 

 

Hlava je nakloněna dopředu 

a současně se otáčí 

 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

4 



58 
 

Hlava je zakloněná dozadu 

a současně se otáčí 

 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

4 

Hlava/brada jsou tlačeny (hodně) 

dopředu 

 

 

 

0 

 

 

1,5 

 

 

3 

Paže předloktí není podepřena 

a horní část paže je více dopředu 

nebo více do strany od trupu než 

na fotografii, NEBO za trupem 

 

 

 

0 

 

 

2,5 

 

 

3,5 

Zvednutá ramena (vysoko) 

 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

4 

 

Určete „hodnotu polohy pro krk/ramena“ = nejvyšší skóre = 

 

…………………… 

 

Krok 4B      Hodnota polohy pro ZÁPĚSTÍ/DOLNÍ ČÁST PAŽE Procento trvání úkolu, kdy 

se pozice vyskytuje 

˂10 % 10−50 % >50 % 

Loket výrazně ohnutý nebo 

prodloužený 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

Předloktí se otáčí dále než na 

fotografii (ve směru šipky) 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

Ruka je ohnutá 

do strany (v směru malíčku 

a/nebo palce) na zápěstí tak, aby 

poloha zápěstí byla mezi 

polohami zobrazenými na 

fotografiích. 

 

 

 

0 

 

 

1,5 

 

 

3 
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Ruka je ohnutá v zápěstí tak, že 

poloha zápěstí je mezi pozicemi 

zobrazenými na fotografii 

 

 

0 

 

1,5 

 

3 

 

Určete „hodnotu polohy pro dolní část paže/zápěstí“ = nejvyšší 

skóre = 

 

………………………. 

 

Krok 5. Hodnota pro vibrace 

Jsou používány vibrační nástroje? 

• Ne, vložte „0“ pro hodnotu vibrací do šedých polí níže a pokračujte krokem 6 

• Ano, je známa intenzita vibrací? 

• Ne, pokračujte krokem 5A: intenzita vibrací není známa 

• Ano, přejděte na krok 5B: intenzita vibrací je známa 

 

Krok 5A           Intenzita vibrací není známa 

Která ze situací platí? Zakroužkujte odpovídající 

hodnotu a napište ji do šedého pole ve spodní části 

tabulky. 

Doba expozice během úkolu 

 

0−4 hodiny 

 

4−8 hodin 

Popis Hodnota 

Téměř žádné vibrace nebo žádné vibrace vnímané uživatelem 

nebo zjevné pro hodnotitele 

0 0 

Vibrace nejsou zjevné, ale vnímány uživatelem (pocit chvění) 2 2 

Vibrace viditelné pouze na dolní části paže/ruky, jasně vnímané 

uživatelem 

2 4 

Ruce, paže nebo ramena jsou zjevné, vibrace jsou uživatelem 

jasně vnímány 

4 4 

 

Hodnota pro vibrace: uveďte zakroužkovanou hodnotu 

 

………. 

 

………. 

 

Krok 5B           Intenzita vibrací je známa 

 Hodnota 

Která ze situací platí? Zakroužkujte odpovídající 

hodnotu a napište ji do šedého pole ve spodní části 

tabulky. 

Doba expozice během úkolu 

Intenzita vibrací  

0−4 hodiny 

 

4−8 hodin 

˂2,5 m/s2 0 0 

≤2,5–5 m/s2 2 2 

≤5–10 m/s2 2 4 

>= 10 m/s2 4 4 

 

Hodnota pro vibrace: uveďte zakroužkovanou hodnotu 

 

………. 

 

………. 
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Krok 6.          Jiné faktory: 

Uveďte, zda se následující situace vztahuje k úkolu Zakroužkujte 

správnou odpověď 

Přestávky jsou poskytnuty pouze ve stanovených časech přestávek (na rozdíl 

od přestávek provedených dle uvážení zaměstnance) 

Ano/Ne 

Práce se studenými nebo vlhkými materiály se provádí bez rukavic Ano/Ne 

K narušení koncentrace dochází pravidelně (pouze pokud práce vyžaduje 

soustředění)? 

Ano/Ne 

Rukojeti nejsou tvarované nebo jsou kluzké nebo vlhké. K uchopení 

nataženými prsty nebo k sevření 2 nebo 3 prsty často dochází kvůli držení 

velkých nebo malých předmětů 

Ano/Ne 

Prováděná práce je náročná na přesnost. Vyžaduje přesné umístění nebo 

přesunutí prstů nebo rukou, např. montáž velmi malých součástí nebo 

chirurgické zákroky 

Ano/Ne 

  

Hodnota pro jiné faktory: 0,5 za každou odpověď „ano“ z výše uvedených ………. 

 

Krok 7.          Vypočítejte celkovou hodnotu rizika: 

Použijte hodnoty z kroku 1 až 6 Hodnoty: 

Hodnota síly (krok 3)    …………… 

Hodnota polohy pro krk/ramena (krok 4A)    …………… 

Hodnota polohy pro spodní paže/zápěstí (krok 4B)    …………… 

Hodnota pro vibrace (krok 5)    …………… 

Hodnota pro jiné faktory (krok 6)    ……………        + 

 Vypočítejte celkovou hodnotu (A)    …………… 

 Hodnota doby trvání úkolu (z kroku 1) (T)    ……………        X 

 Vypočítejte hodnotu rizika 

(hodnota doby trvání úkolu (T) X celková 

hodnota (A) 

    

   …………… 

 

Krok 8.          Posouzení rizika: 

Určete riziko potíží při provádění pracovního úkolu pomocí níže uvedené tabulky: 

Celková 

hodnota 

Riziko Popis 

˂30 ZELENÁ Žádné riziko potíží s rukama, krkem nebo rameny prakticky pro celou 

pracující populaci. 

30−50 ORANŽOVÁ U některých zaměstnanců zvýšené riziko problémů s rukama, krkem 

nebo rameny. V zájmu ochrany všech zaměstnanců je důležité 

přijmout preventivní opatření ke snížení rizika. 

≥50 ČERVENÁ Vysoké riziko potíží s rukama, krkem nebo rameny. Je důležité 

okamžitě přijmout preventivní opatření. 

Zdravotní potíže Pokud existuje podezření, že se týkají úkolu, je VŽDY důležité 

identifikovat rizikové faktory a přijmout preventivní opatření! 
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Metoda JSI – Index pracovní zátěže 

Metoda zahrnuje určení šesti proměnných úkolů (intenzita fyzické námahy, doba trvání námahy za 

cyklus, úsilí za minutu, držení zápěstí, rychlost práce a doba trvání úlohy za den), přiřazení pořadového 

hodnocení každé proměnné podle údajů o expozici a poté přiřazení hodnoty multiplikátoru pro každou 

proměnnou. Index napětí je produktem těchto šesti multiplikátorů.  

JSI je konkrétně zaměřena na horní končetiny (zápěstí a ruce) a je obzvláště výhodná při analýze 

opakovaných úloh. (14) 

 

TABULKA I. Kritéria hodnocení 

Hodnocení Intenzita 

námahy 

 

(IE) 

Trvání 

námahy  

(% cyklu) 

(DE) 

Úsilí/ 

minuta 

 

(EM) 

Pozice ruky 

/zápěstí 

 

(HWP) 

Rychlost 

práce 

 

(SW) 

Doba 

trvání za 

den 

(hodiny) 

(DD) 

1 lehká ˂10 ˂4 Velmi 

dobrá 

Velmi 

pomalá 

≤1 

2 Trochu těžká 10−29 4−8 Dobrá Pomalá 1−2 

3 Těžká 30−49 9−14 Přiměřená Přiměřená 2−4 

4 Velmi těžká 50−79 15−19 Špatná Rychlá 4−8 

5 Téměř 

maximální 

≥80 ≥20 Velmi 

špatná 

Velmi 

rychlá 

≥8 

 

TABULKA II. Kritéria hodnocení 

Hodnocení Intenzita 

námahy 

Trvání 

námahy  

(% cyklu) 

Úsilí/ 

minuta 

Pozice ruky 

/zápěstí 

Rychlost 

práce 

Doba 

trvání za 

den 

(hodiny) 

1 1 0,5 0,5 1,0 1,0 0,25 

2 3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,50 

3 6 1,5 1,5 1,5 1,0 0,75 

4 9 2,0 2,0 2,0 1,5 1,00 

5 13 3,0A 3,0 3,0 2,0 1,50 

                                            (Průměrné trvání námahy za cyklus) 

% trvání námahy= 100* --------------------------------------------------- 

                                               (Průměrná doba cyklu námahy) 

 

Každý ze šesti faktorů je uvažován na základě tabulek využívajících biomechanická, fyziologická, 

epidemiologická a psychologická kritéria a konečného skóre je dosaženo vynásobením všech faktorů 

dohromady: 

JSI = IE × DE × EM × HWP × SW × DD 

Výsledné skóre naznačuje riziko vzniku poruchy horní končetiny. Je třeba také poznamenat, že tato 

metoda má určitý stupeň subjektivity, protože ne všechny faktory lze explicitně měřit. 

Tato metoda nezohledňuje úkoly zahrnující vibrace nebo kontaktní napětí, které budou mít na 

pracovníka samozřejmě v průběhu času významný dopad. 
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Metoda KC – Keyserlingův kontrolní seznam kumulativního traumatu 

Metoda KC byla vyvinuta k mapování rizikových faktorů MSD u horních končetin s cílem snížit počet 

úrazů a diskomfortu způsobených špatnou ergonomií na pracovišti v automobilce. KC hodnotí výskyt 

nevhodných poloh a držení těla, repetitivních pohybů, vnějších sil, vibrací, teplot, průvanu, nástrojů 

a používání rukavic v 18 otázkách s odpověďmi ano/ne pro obě ruce. U některých faktorů je také 

uvedeno trvání a frekvence. Získá se tak celková hodnota součtu a rizika jsou odstupňována do tří 

úrovní. (15) 

 

Keyserlingův kontrolní seznam pro horní končetiny 

Podnik/Pracoviště/Pracovní kroky 

 

Pracovník 

 

Analytik 

Jaká je dominantní ruka 

pracovníka? 

Levá Pravá Obě Datum hodnocení 

 

Odpovězte na níže uvedené otázky zakroužkováním příslušné možnosti 

Opakování Ne Ano 

1. Používáte při práci opakované pohyby rukou? 0 * 

Odpovězte „ano“, pokud platí cokoli z následujícího   

a) pracovní cyklus je kratší než 30 s, nebo 

b) ruce opakují stejné pohyby během více než poloviny 

pracovního cyklu 

 

  

 

Mechanické namáhání Levá ruka Pravá ruka Pozn. 

2. Způsobují tvrdé nebo ostré předměty 

pracovního prostoru, nástroje nebo části, 

místní tlak na:  

Ne Ano Ne Ano  

a) hřbetní nebo boční stranu prstů? 0 √ 0 √  

b) základnu dlaně nebo zápěstí? 0 √ 0 √  

c) předloktí nebo loket? 0 √ 0 √  

d) podpaží? 0 √ 0 √  

3. Používáte oblast dlaně jako „zatloukací 

nástroj“ (kladivo)? 

0 √ 0 √  

Použití síly      

4. Zvedáte, nosíte, tlačíte nebo táhnete 

pracovní předměty o hmotnosti vyšší než 4,5 

kg? 

0 √ 0 √  

5. Pracovník musí uchopit předměty, nástroje 

nebo nářadí, které mají hladký a kluzký 

povrch (žádná povrchová úprava nebo 

zabezpečení ke snížení rizika vyklouznutí)? 

0 √ 0 √  
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6. Používá se ke stisknutí, tlačení nebo pracovní 

činnosti konečky prstů nebo palec? 

0 √ 0 √  

7. Pokud nejsou použity rukavice, zaškrtněte 

políčko a pokračujte k otázce 8 

 

Pokud pracovník nosí rukavice, ztěžuje to 

sevření ruky? 

0 √ 0 √  

Komentáře: 

 

 

 Levá ruka Pravá ruka Pozn. 

Ne Někdy >1/3 

cyklu 

Ne Někdy >1/3 

cyklu 

8. Bere nebo drží pracovník obrobky 

nebo nástroje, které váží více než 

2,7 kg na ruku? 

0 √ * 0 √ *  

Pracovní poloha        

9. Používají se rukojeti? 0 √ * 0 √ *  

10. Vyskytuje se extenze/flexe nebo 

boční odchylka zápěstí? 

0 √ * 0 √ *  

11. Vyskytuje se rotující nebo 

šroubový pohyb předloktí? 

0 √ * 0 √ *  

12. Musí pracovník sahat dozadu za 

tělo? 

0 √ * 0 √ *  

13. Zvedáte při práci ruku tak, aby byl 

loket ve výšce břicha nebo nad 

ním? 

0 √ * 0 √ *  

Nástroje, ruční předměty a další 

vybavení 

       

14. Přenášejí se vibrace z nástrojů 

nebo předmětů do ruky obsluhy? 

0 √ * 0 √ *  

15. Proudí studený odvětrávací 

vzduch přes ruku nebo zápěstí 

pracovníka? 

0 √ * 0 √ *  

16. Používáte rychle jakýkoli prst pod 

velkým tlakem k obsluze zařízení? 

0 √ * 0 √ *  

17. Jsou hmotnosti nástrojů nebo 

předmětů nevyvážené? 

 Ne 

0 

Ano 

√ 

 Ne 

0 

Ano 

√ 

 

18. Vyskytuje se cukání a škubání v 

ruce, když používáte nástroje 

nebo předměty? 

  

0 

 

√ 

  

0 

 

√ 

 

Uveďte seznam nástrojů, předmětů a vybavení, na které se odpovědi na otázky 14–18 vztahují: 

 

 

 

Celková hodnota = -------------/-------------- 

                                   (počet *  /  počet √) 
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Metoda KIM I (zvedání) a KIM II (tlačení a tažení) 

KIM I je určen pro hodnocení pracovních úkolů, které vyžadují ruční manipulaci během pracovního dne. 

Nejprve se určí, zda ruční manipulace zahrnuje především zvedání/držení, držení nebo přenášení 

břemen. To probíhá v určitém časovém rozpětí. Poté se stanoví hmotnost nákladu. Stanoví se 

nejčastější pozice v práci a různé přitěžující faktory. Nakonec se vypočítá rizikový bod. Úrovně rizika 

jsou odstupňovány v zelené, žluté, oranžové nebo červené barvě. (16) 

 

Klíčový indikátor Metody pro posouzení a návrh fyzické zátěže 

při ruční manipulaci s břemeny ≥ 3 kg 

Úkol: 

 

1.krok:  Stanovení časových bodů 

Četnost [až do….krát 

za subaktivitu a 

pracovní den] 

5 20 50 100 150 220 300 500 750 1000 1500 2000 2500 

Body hodnocení času 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. krok: Stanovení hodnotících bodů pro ostatní ukazatele 

Efektivní hmotnost nákladu1) Body hodnocení zatížení  

pro muže 

Body hodnocení zátěže 

 pro ženy 

od 3 do 3 kg 4 6 

>5 do 10 kg 6 9 

>10 do 15 kg 8 12 

>15 do 20 kg 11 25 

>20 do 25 kg 15 75 

>25 do 30 kg 25 85 

>30 do 35 kg 35 100 

>35 do 40 kg 75 

>40 kg 100 
1) „Efektivní hmotnost nákladu“ se týká fyzické zátěže, kterou zaměstnanec skutečně musí manipulovat. 

Při naklápění lepenkové krabice působí pouze přibližně 50 % hmotnosti nákladu a při přepravě nákladu 

ve dvojicích přibližně 60 % hmotnosti nákladu hmotnost nákladu má vliv na osobu (v případě zvýšených 

požadavků na kontrolu a koordinaci zatížení je třeba počítat s více než 50 %).  
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Podmínky manipulace s nákladem Hodnotící 

body 

S nákladem se manipuluje oběma rukama a symetricky 0 

S nákladem se dočasně manipuluje jednou rukou a/nebo asymetricky, nerovnoměrné rozložení 

zatížení mezi oběma rukama 

2 

S břemenem se manipuluje převážně jednou rukou nebo nestabilní těžiště břemene 4 

 

Postavení těla2) (PT) 
Pohyb může probíhat v obou směrech, tj. zobrazené piktogramy mohou představovat začátek i konec operace 

manipulace s nákladem. Pokud je v jednom poli několik piktogramů, je třeba je považovat za rovnocenné. 

Kromě toho je třeba vzít v úvahu rotace/boční sklon trupu, polohu nákladu/uchopení ve vzdálenosti od těla, 

práci se zvednutými rukama a uchopení nad úrovní ramen (další body). 

Začátek/ 

konec 

Konec/ 

začátek 

Hodnotí

cí body 

Začátek/ 

konec 

Konec/ 

začátek 

Hodnotí

cí body 

Další body (max. 6 bodů) 
Relevantní pouze v příslušných 

případech. 

 
 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

103) 

Příležitostné 

rotace a/nebo 

boční 

identifikovatelný 

sklon trupu  

 

+1 

Časté/konstantní 

rotace a/nebo 

boční 

identifikovatelný 

sklon trupu 

 

+3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

133) 

Zátěž uprostřed 

a/nebo ruce občas 

ve vzdálenosti od 

těla 

 

+1 

Zátěž uprostřed 

a/nebo ruce 

často/stále ve 

vzdálenosti od těla 

 

+33) 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

153) 

Paže občas 

zvednuté, ruce na 

úrovni mezi lokty a 

rameny 

 

+0,5 

Paže často /stále 

zvednuté, ruce na 

úrovni mezi lokty a 

rameny 

 

+1 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

183) 

 

 

Ruce občas nad 

výškou ramen 
 

+1 
Ruce často /stále 

nad výškou ramen 
 

+23) 

 

 

 

93) 

  

 

203) 

Hodnotí

cí body 

pro PT 

 

 

+ 

Další 

body 

 

 

= 

Celke

m 

 

 

  

2)Zejména je třeba vzít v úvahu typické polohy těla při zvedání a odkládání břemene. Vzácné odchylky 

lze ignorovat. Pokud se zvedání/přidržování provádí vsedě, např. při přemístění něčeho se musí 
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odpovídajícím způsobem použít piktogramy. Při manipulaci s břemeny vsedě je třeba se vyvarovat 

vyšších hmotností nákladu. 

 3)Upozornění: Pokud byla zvolena tato kategorie, doporučuje se vyhodnotit tuto dílčí aktivitu také 

pomocí KIM-BP (držení těla)! 

 

Nepříznivé pracovní podmínky (uveďte pouze v příslušných případech) 

Indikátory neuvedené v tabulkách je třeba odpovídajícím způsobem zohlednit. 

Vzácné odchylky lze ignorovat. 

Střední  

hodnotící 

body  

IRP 

 

∑IRP 

Poloha a pohyb ruky/paže: příležitostně na hranici rozsahu pohybů 1  

 

často/neustále na hranici rozsahu 

pohybů 

2 

Přenos síly/aplikace omezena: 

obtížně uchopitelná zátěž/větší přídržné síly/nevytvarované rukojeti/pracovní 

rukavice 

 

1 

Přenosu síly/aplikaci značně brání: 

břemena těžko uchopitelná/kluzké, měkké, ostré hrany/žádná/nevhodná 

madla/pracovní rukavice 

 

2 

Nepříznivé podmínky prostředí: nepříznivé povětrnostní podmínky a/nebo 

fyzická zátěž způsobená teplem, taháním, zimou, vlhkem 

1 

Omezené prostorové podmínky: pracovní plocha menší než 1,5 m², podlaha je 

mírně znečištěná a mírně nerovná, mírný sklon až 5 °, mírně omezená stabilita, 

náklad musí být umístěn přesně 

 

1 

Nepříznivé prostorové podmínky: výrazně omezená volnost pohybu nebo 

prostor pro pohyb není dostatečně vysoko, pracuje se ve stísněném prostoru, 

podlaha je velmi špinavá, nerovná nebo zhruba vydlážděná, schody/výmoly, 

silnější sklon 5−10 °, omezená stabilita, náklad musí být umístěn velmi přesně 

 

24) 

Oděvy: další fyzická zátěž kvůli poškození oblečení nebo vybavení (např. při 

nošení těžké pláštěnky, celotělových ochranných obleků, ochranných 

prostředků dýchacích cest, opasků na nářadí apod.) 

 

1 

Potíže s držením/přenášením: Náklad musí být v čase držen v limitu > 5 a 10 

sekundami nebo nesen na vzdálenost v limitu > 2 až 5 m 

2 

Významné potíže způsobené držením/přenášením: Náklad musí být držen  

> 10 sekund nebo přenesen na vzdálenost > 5 m. 

 

54) 

Žádné: neexistují žádné nepříznivé pracovní podmínky 0 
4) Upozornění: Pokud jsou při přepravě nákladu nepříznivé prostorové podmínky nebo pokud musí být 

náklad přepravován na vzdálenosti > 10 m, tato dílčí aktivita má být hodnocena pomocí KIM-BM! 
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Organizace práce/časové rozdělení Bodové 

hodnocení 

Dobrá: časté střídání fyzické zátěže v důsledku jiných činností (včetně jiných typů 

fyzické zátěže) /bez těsného sledu vyšších fyzických zátěží v rámci jednoho typu 

fyzické zátěže během jednoho pracovního dne. 

 

0 

Omezená: vzácně střídání fyzické zátěže v důsledku jiných činností (včetně jiných 

typů fyzické zátěže) /příležitostný těsný sled větších fyzických pracovních zátěží v 

rámci jednoho typu fyzické pracovní zátěže během jediného pracovního dne. 

 

2 

Nepříznivá: žádná/téměř žádná změna fyzické zátěže v důsledku jiných činností 

(včetně jiných typů fyzické zátěže) /časté těsné sled vyšších fyzických zátěží v rámci 

jednoho typu fyzické zátěže během jediného pracovního dne se současnými vysokými 

vrcholy zátěže. 

 

4 

 

 

 

3.krok: Hodnocení a stanovení 

 Muž Žena 

Efektivní hmotnost nákladu    

Podmínky manipulace s nákladem +  

Celkové držení těla +  

Nepříznivé pracovní podmínky (∑ IRP) +  

Organizace práce/časová distribuce +  

                                                                                                                                                 Výsledky 

      Muž Žena 

Stanovení 

časových 

bodů 

 

x 

 Hodnotící  

body celkové 

   

= 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Vypočítaná hodnota rizika a níže uvedená tabulka mohou být použity jako základ rámcového 

hodnocení: 

Riziko Rozsah rizika Intenzita  

zatížení*) 

a) Pravděpodobnost fyzického 

přetížení 

b) Možné zdravotní následky 

 

Opatření 

 

 

1 < 20 

bodů 
Nízká a) Fyzické přetížení je 

nepravděpodobné. 

b) Neočekává se žádné zdravotní 

riziko. 

 

Žádné. 

2 20− < 50 

bodů 
Mírně 

zvýšená 

a) U méně odolných osob je možné 

fyzické přetížení. 

b) Únava, problémy s adaptací na 

nízké úrovni, které lze kompenzovat 

během volného času. 

Pro méně odolné osoby 

může napomoci úprava 

pracoviště a další 

preventivní opatření. 

3 50− < 100 

bodů 
Podstatně 

zvýšená 

a) Fyzické přetížení je také možné 

u normálně odolných osob.  

b) Poruchy (bolest), případně včetně 

dysfunkcí, ve většině případů 

reverzibilní, bez morfologických 

projevů. 

Měla by být zvážena 

změna designu 

pracoviště a další 

preventivní opatření. 

4 ≥ 100 

bodů 
Vysoká 

 

a) Je pravděpodobné fyzické 

přetížení. 

b) Výraznější poruchy a/nebo 

dysfunkce, strukturální poškození 

s patologickým významem. 

Opatření k úpravě 

pracoviště jsou 

nezbytná. Měla by být 

zvážena další 

preventivní opatření. 

*) Hranice mezi pásmy rizik jsou plynulé s ohledem na individuální pracovní techniky a podmínky výkonu. Zařazení 

lze tedy považovat pouze za orientační pomůcku. V zásadě je třeba předpokládat, že pravděpodobnost fyzického 

přetížení se bude zvyšovat s rostoucí hodnotou rizika. 

 

Podobným způsobem se používá KIM II k hodnocení práce, která zahrnuje tlačení a tahání. Postup je 

obdobný jako u KIM I. Nejprve je uveden časový bod na základě vzdálenosti, kterou se náklad pohybuje 

(více či méně než 5 m). Poté se určí hmotnost nákladu a způsob jeho přesunu. Pokud práce zahrnuje 

tlačení nákladu, je posouzena poloha těla. Rovněž se určuje rychlost pohybu a držení těla, stejně jako 

přitěžující faktory. Nakonec se vypočítá součet rizikových bodů. Úrovně rizika jsou odstupňovány 

v zelené, žluté, oranžové nebo červené barvě. (15) 
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Metoda KIM II – Posouzení práce zahrnující tahání a tlačení s podporou 

klíčových ukazatelů 

Celková aktivita musí být rozdělena do samostatných aktivit. Každá samostatná činnost, která zahrnuje 

velkou fyzickou námahu, musí být posouzena samostatně. 

 

Pracovní činnost/aktivita:  

Datum posouzení:  Hodnoceno:  

 

Krok 1: Stanovení časových bodů (Vyberte pouze jeden sloupec!) 

Tažení a posouvání na kratší vzdálenosti nebo 

časté zastavování (jednotlivé vzdálenosti do 

5 metrů) 

Tažení a posouvání na delší vzdálenosti 

(jednotlivé vzdálenosti nad 5 metrů) 

Počet opakování za 

pracovních den 

Časové body Celková vzdálenost za 

pracovní den 

Časové body 

< 10 1 < 300 m 1 

10 do < 40 2 300 m do < 1 km 2 

40 do < 200 4 1 km do < 4 km 4 

200 do < 500 6 4 km < 8 km 6 

500 do < 1 000 8 8 km < 16 km 8 

=1 000 10 = 16 km 10 

Příklady: činnosti při manipulaci, montáži strojů, 

distribuci jídel v nemocnicích 

Příklady: odvoz odpadu, přeprava nábytku 

uvnitř s kolečky, vykládka a překládka 

kontejnerů 

 

Krok 2: Stanovení bodů pro posouzení hmotnosti, přesnost polohování, rychlost, pracovní poloha 

a pracovní podmínky 

Hmotnost 

přenášeného 

předmětu 
(Hmotnost nákladu) 

 

 

Kutálení 

Průmyslový vozík, pomocné příslušenství k přenášení 
Pomůcka 

není, náklad 

se kutálí 

 

 

Dvoukolový 

vozík 

 

 

Vozíky, válečky, 

bez pevných 

koleček (pouze 

řiditelná kolečka) 

 

ruční manipulační 

vozíky, kolečkové 

stoly, válečkové 

dopravníky 

 

Manipulátory, 

vyvažovací 

zařízení 

 

< 50 kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

50 do < 100 kg 1 1 1 1 1 

100 do < 200 kg 1,5 2 2 1,5 2 

200 do < 300 kg 2 4 3 2 4 

300 do < 400 kg 3  4 3  

400 do < 500 kg 4  5 4  

600 do < 1 000 kg 5   5  

=1 000 kg      
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Posouvání  

 
 

Šedá oblast: 

Kritické, protože kontrola pohybu 

průmyslového vozíku/nákladu velmi závisí na 

dovednosti a fyzické síle. 

Bílé oblasti bez čísel: 

V podstatě je třeba se jim vyhnout, protože 

potřebné akční síly mohou snadno překročit 

maximální fyzickou sílu. 

< 10 kg 1 

10 do < 25 kg 2 

25 do < 50 kg 4 

> 50 kg  

 

 

Přesnost polohování 

Rychlost pohybu 

Pomalá 

(< 0,8 m/s) 

Rychlá 

(0,8 do 1,3 m/s) 

Nízká 

žádné údaje o vzdálenosti- - ---náklad se může zastavit 

nebo směřuje k zastavení 

 

1 

 

2 

Vysoká 

- náklad musí být pečlivě umístěn a zastaven 

- vzdálenost musí být dodržena přesně 

- časté změny ve směru  

 

 

2 

 

 

4 

 

Stanovení bodů za polohu těla 1)  

 

Trup je vzpřímený, neotočený 

 

1 

Trup je mírně předkloněný nebo mírně otočený 

(jednostranné namáhání) 

2 

Tělo je velmi předkloněné ve směru pohybu 

dřep, klek, ohýbání 

4 

Kombinace ohybu a otáčení 

 

8 

1) Je nutné použít typickou polohu těla. Na začátku je možné větší sklon trupu, brzdění nebo 

posunování lze ignorovat, pokud k němu dochází jen občas. 

 

Stanovení bodů za pracovní podmínky  

Dobré: → podlaha nebo jiné povrchy jsou rovné pevné, hladké, suché → bez náklonů  

→ žádné překážky na pracovišti → kolečka se otáčejí volně, ložiska bez viditelného 

opotřebení 

0 

Omezené: → podlaha znečištěná, trochu nerovná, měkká → mírné naklonění do 2 °  

→ překážky na pracovišti, které se musí obejít → znečištěná kolečka, která se neotáčejí 

volně, opotřebovaná ložiska 

2 

Obtížné: → nezpevněné nebo hrubě dlážděné komunikace, výmoly, silné znečištění, 

náklony od 2 ° do 5 ° → manipulační vozíky se musí při rozjíždění uvolnit trhnutím  

→ kolečka nebo kola jsou zašpiněná →ložiska se špatně otáčejí 

4 

Komplikované: → stupně, schody, sklony >5 °→ kombinace faktorů z části „omezené“  

a „obtížné“ 

8 

Ukazatele, které nejsou v tabulce uvedeny, je nutné podle potřeby přidat. 
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Krok 3: Vyhodnocení 

Body, které se této činnosti týkají, zadejte do tabulky a vypočtěte výsledek. 

 Hmotnost 

manipulačního vozíku 

      

+ Přesnost 

umístění/rychlost 

pohybu 

      

+ Body za polohu těla    Pro zaměstnankyně   

+ Body za pracovní 

podmínky 

      

= Celkem X  X  =  

 

Na základě vypočteného skóre níže uvedené tabulky lze provést přibližné hodnocení. 

 

Pásmo rizika 2) Rozsah rizika Popis 

1 

 

< 10 

 
Nízká zátěž, výskyt fyzického přetížení je 

nepravděpodobný. 

2 10− < 25 

 
Zvýšená zátěž, k fyzickému přetížení může dojít 

u méně odolných osob 3). Pro tuto skupinu je vhodné 

upravit a přeuspořádat pracoviště. 

3 25− < 50 

 
Velmi zvýšená zátěž, k fyzickému přetížení může dojít 

i u normálně odolných osob. Doporučením je úprava 

pracoviště. 

4 ≥ 50 

 
Vysoká zátěž, je pravděpodobný výskyt fyzického 

přetížení. Nutná je úprava pracoviště. 
2) Hranice mezi pásmy rizik jsou plynulé kvůli individuálním pracovním technikám a podmínkám výkonu. 

Zařazení lze tedy považovat pouze za orientační pomůcku. V zásadě je třeba předpokládat, že 

pravděpodobnost fyzického přetížení se bude zvyšovat s rostoucí hodnotou rizika. 
3) V tomto kontextu se za méně odolné považují osoby starší 40 let nebo mladší 21 let, pracovníci 

vykonávající nové povolání krátce, nebo nemocní lidé. 

 

 

Metoda KIM III – Opakovaná ruční manipulace pro ruku−paže 

KIM III je vyvinut po KIM I a II, hodnotí opakovanou ruční manipulaci rukama a paží. Poslední ověřená 

verze byla zveřejněna v roce 2012. Analýza je založena na pozorování několika pracovních cyklů. Pokud 

je doba cyklu kratší než 60 sekund, sleduje se 5−10 cyklů. Pokud je doba cyklu delší než 60 sekund, je 

sledováno 10–15 cyklů. Doba trvání aktivity během pracovního dne, potřebné úsilí, poloha ruky a paže, 

organizace práce, držení těla atd. jsou určeny. Úrovně rizika jsou odstupňovány zeleně, žlutě, oranžově 

nebo červeně. (17) 
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Metoda LUBA – Posturální vyhodnocení zatížení horní části těla 

 U LUBA se počítá skóre polohy každé části těla. Kombinované individuální skóre pro krk, ramena, horní 

část zad, dolní část zad, lokty a zápěstí/ruce dává index posturální zátěže (PLI). Toto skóre PLI ukazuje, 

jak muskuloskeletální zatížení souvisí s postojem pracovníka. LUBA klasifikuje riziko 

muskuloskeletálních poruch do čtyř akčních kategorií. (18) 

 

Oddělení: 

Analytik: 

Pracovní činnost: Pracovník: 

Datum: 

Kloub Pohyb Kategorie Skóre  Pohyb Kategorie Skóre  

zápěstí Ohýbání 0−20 ° 1 -- Napnutí 0−20 ° 1 -- 

20−60 ° 4 -- 20−60 ° 5 -- 

> 60 ° 9 -- >45 ° 11 -- 

Radiání 

odchylka 

0−10 ° 1 -- ulnární 

odchylka 

0−10 ° 1 -- 

10−30 ° 5 -- 10−20 ° 5 -- 

> 30 ° 10 -- >20 ° 9 -- 

loket Ohýbání 0−45 ° 1 -- Supinace 0−90 ° 3 -- 

45−120 ° 3 -- >90 ° 9 -- 

> 120 ° 7 --  

Pronační 

odchylka 

0−70 ° 3 -- 

>70 ° 9 -- 

Ramena Ohýbání 0−45 ° 1 -- Napnutí 0−20 ° 1 -- 

45−90 ° 5 -- 20−45 ° 7 -- 

90−150 ° 9 -- 45−60 ° 12 -- 

>150 ° 14 -- >60 ° 16 -- 

Addukce 0−10 ° 1 -- Abdukce 0−30 ° 1 -- 

10−30 ° 4 -- 30−90 ° 6 -- 

>30 ° 11 -- >90 ° 13 -- 

Střední 

rotace 

0−30 ° 1 -- Boční 

rotace 

0−10 ° 1 -- 

30−90 ° 4 -- 10−30 ° 5 -- 

>90 ° 10 -- >30 ° 10 -- 

Krk Ohýbání 0−20 ° 1 -- Napnutí 0−30 ° 1 -- 

20−45 ° 5 -- 30−60 ° 9 -- 

>45 ° 8 -- >60 ° 15 -- 

Boční 

ohnutí 

0−30 ° 1 -- Rotace 0−30 ° 1 -- 

30−45 ° 5 -- 30−60 ° 4 -- 

>45 ° 13 -- >60 ° 11 -- 

Záda Ohýbání 0−20 ° 1 -- Napnutí Nezahrnuje 

20-60 ° 6 -- 

>60 ° 13 -- 

Boční 

ohnutí 

0−10 ° 1 -- Rotace 0−20 ° 1 -- 

10−20 ° 5 -- 20−30 ° 3 -- 

20−30 ° 12 -- 30−45 ° 7 -- 

>30 ° 16 -- >45 ° 14 -- 

Posturální zátěž =  
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Metoda OCRA – Rychlá identifikace rizikových faktorů 

OCRA je syntetický index popisující rizikové faktory související s opakovanými činnostmi v práci. 

Celkový počet technických akcí provedených během směny se dělí celkovým počtem doporučených 

technických opatření. To se počítá z pozorovaných akcí vynásobených hodnotami uvedenými pro 

následující faktory: svalová síla, držení částí horní končetiny, nedostatečný čas na zotavení, denní doba 

opakované práce a další faktory. Systém OCRA zahrnuje tři nástroje pro hodnocení: 1) Mini-kontrolní 

list OCRA, který je zjednodušenou verzí, protože předběžný screeningový nástroj je určen pro speciální 

odvětví (např. řemesla, malé podniky, zemědělství atd.), ve kterých práce není organizována podle 

přesně definovaných sazeb, časů a cyklů, jak je tomu v průmyslu, 2) kontrolní list OCRA pro počáteční 

hodnocení rizika a 3) OCRA index pro přesné a analytické hodnocení rizika. (19) 
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OCRA 

Kontrolní list 

 

Postup výpočtu pro kontrolní list OCRA 

 

Kontrolní list OCRA 

Kontrolní list OCRA je užitečný pro rychlou identifikaci přítomnosti hlavních rizikových faktorů pro horní 

končetiny a klasifikaci následné expozice. Kontrolní list popisuje pracoviště a odhaduje vnitřní úroveň 

expozice, jako kdyby bylo pracoviště po celou směnu využíváno jedním pracovníkem. Doporučuje se 

proto pro počáteční prověřování několika pracovních stanic ve společnosti s opakujícími se úkoly, 

zatímco úplný index OCRA je užitečný pro (re) návrh nebo hloubkovou analýzu pracovních stanic 

a úkolů. 

Systém analýzy navržený v kontrolním listu OCRA začíná přiřazením kódovaných skóre pro každý 

z hlavních rizikových faktorů (období zotavení, frekvence, síla, držení těla, opakovatelnost) a pro další 

faktory. Pro každý rizikový faktor je uvedeno několik scénářů a pro každý scénář je navrženo skóre (od 

0 do maxima, jak se potenciální riziko zvyšuje). Součet takto získaných dílčích skóre (pro každý rizikový 

faktor: doby zotavení, frekvence, síla, držení těla/stereotyp, další faktory) vytváří konečné skóre, které 

odhaduje skutečnou expozici v různých úrovních (chybí, hraniční, lehká, střední a vysoké). 

Jelikož numerická skóre použitá v kontrolním listu OCRA byla „kalibrována“ na multiplikátory dodané 

pro výpočet vyčerpávajícího indexu OCRA, lze konečné skóre kontrolního listu OCRA interpretovat 

z hlediska jeho shody s kritickými hodnotami indexu OCRA a následně s jeho systémem hodnocení 

(zelené, žluté, červené zóny): 
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SHODA MEZI BODY KONTROLNÍHO LISTU OCRA A HODNOTY INDEXU OCRA PRO KLASIFIKAČNÍ 

ÚČELY 

 

Hodnota OCRA 

kontrolního listu 

Index OCRA Úroveň expozice 

do A 7,5 2,2 Zelená Žádné nebezpečí (přijatelné) 

7,5–11,0 2,3–3,5 Žlutá Hraniční nebo velmi nízké riziko 

11,1–14,0 3,6–4,5 Světle červená Mírné riziko 

14,1–22,5 4,6–9,0 Středně červená Střední riziko 

≥ 22,6 ≥ 9,1 Fialová Vysoké riziko 

 

Tabulka uvádí obsah kontrolního listu pro každý rizikový faktor a odpovídající hodnoty: čím větší je 

riziko, tím vyšší je skóre. 
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OCRA KONTROLNÍ LIST 

Zkrácený postup identifikace přetížení horních končetin při opakovaných činnostech 

Vyplnil: 

Dne: 

Označení pracoviště: 

Krátký popis pracovní činnosti: 

 

Kolik pracovišť je stejných nebo velmi podobných? 

Na kolik směn se pracuje? 

Kolik pracovníků je na tomto pracovišti během dne  

 

POPIS SMĚNY MINUTY 

DÉLKA SMĚNY Oficiální  

Skutečná 

OFICIELNÍ PŘESTÁVKY Dány smlouvou  

SKUTEČNÉ PŘESTÁVKY Skutečné 

PŘSTÁVKA NA OBĚD Oficiální  

Skutečná 

NEOPAKUJÍCÍ SE ČINNOSTI (např. úklid, 

zásobování atd.) 

Oficiální  

Skutečné 

ČISTÁ DOBA OPAKUJÍCÍCH SE ČINNOSTÍ 

 

 

POČER JEDNOTEK (NEBO CYKLŮ) Plánováno  

Skutečné  

ČISTÁ DOBA CYKLU (sek.) 

 

 

POZOROVANÁ DOBA CYKLU 

 

 

 

MULTIPLIKÁTORY PRO CELKOVOU ČISTOU DOBU OPAKUJÍCÍCH SE ČINNOSTÍ/ 

ČINNOSTI ZA SMĚNU 

minuty multiplikátor 

trvání 

minuty multiplikátor 

trvání 

minuty multiplikátor 

trvání 

 60−120 0,5 241−300 0,85 421−480 1 

212−180 0,65 301−360 0,925  1,5 

181−240 0,75 361−420 0,95   

                     

MULTIPLIKÁTOR 

TRVÁNÍ 
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Druh přerušení práce (rozdělení přestávek nebo jiných vizuálních kontrolních činností) 

Vyberte jednu odpověď. Je možné vybrat střední hodnotu. 

0 Přestávka je alespoň 8 minut každou hodinu při opakované činnosti (také 

s přestávkou na oběd) 

1 Existují 2 přestávky ráno a 2 odpoledne (plus přestávka na oběd), trvající alespoň 

8−10 minut při 7−8 h směně, nebo alespoň 4 přestávky za směnu (plus přestávka 

na oběd), nebo 8−10 min přestávky při 6 h směně. 

3 Existují 2 přestávky trvající 8−10 min. při 6 h směně (bez přestávky na oběd) nebo 

3 přestávky plus přestávka na oběd při 7−8 h směně 

4 Existují 2 přestávky, plus přestávka na oběd, trvající nejméně 8−10 minut při  

7−8 h směně (nebo 3 přestávky bez přestávky na oběd, nebo 1 přestávka alespoň 

8−10 minut při 6 h směně 

6 Existuje samostatná přestávka, trvající alespoň 10 minut při 7 h směně bez 

přestávky na oběd, nebo při 8 h směně je pouze přestávka na oběd (přestávka na 

oběd není zahrnuta do pracovní doby) 

10 Neexistují žádné skutečné přestávky kromě několika minut (kratší než 5 minut) 

při 7−8 h směně 

   

SKÓRE 

ZOTAVENÍ 

 

 

 

Aktivita ruky a frekvence činností 

 Pravá  Levá  Obě 

 

DYNANICKÁ ČINNOST 

0 Pohyby rukou jsou pomalé a krátké časté přestávky jsou možné  

(20 činností za minutu) 

1 Pohyby rukou nejsou moc rychlé, jsou stálé a pravidelné. Jsou možné 

krátké přestávky (30 činností za minutu) 

3 Pohyby rukou jsou docela rychlé a pravidelné, pouze příležitostné 

a nepravidelné krátké přestávky jsou možné (asi 40 činností za minutu) 

4 Pohyby rukou jsou rychlé. Jsou možné jen příležitostné a nepravidelné 

krátké přestávky (asi 40 činností za minutu)  

6 Pohyby rukou jsou rychlé. Jsou možné jen příležitostné a nepravidelné 

krátké přestávky (asi 50 činností za minutu) 

8 Pohyby rukou jsou velmi rychlé. Nedostatek přestávek způsobuje 

potíže udržet tempo, které je asi 60 činností za minutu 

10 Velmi vysoká frekvence (70 činností za minutu nebo více). Nejsou 

možné vůbec žádné přestávky.  
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STATICKÉ ČINNOSTI 

2,5 Objekt je držen alespoň po dobu 5 po sobě jdoucích sekund, což 

způsobuje jedna nebo více činností ve 2/3 cyklu (nebo sledování) 

4,5 Objekt je držen alespoň po dobu 5 po sobě jdoucích sekund, což 

způsobuje jedna nebo více činností ve 3/3 cyklu (nebo sledování) 

                                                                                                                                                    

HODNOTA 

FREKVENCE 

 

 

 

PRAVÁ LEVÁ 

 

 

Vyberte jednu odpověď pro každou horní končetinu. Je možné použít střední hodnotu. Pokud jsou 

přítomny jak statické, tak dynamické činnosti: UVAŽUJTE obě činnosti – jako nejreprezentativnější 

z úloh VYBERTE tu s nejvyšším hodnocením rizika. 

 

Přítomnost pracovních aktivit zahrnující opakované použití síly v ruce/paži 

Může být zaškrtnuto více než 1 odpověď: sečtěte získané dílčí hodnoty. Pokud je to nutné, vyberte 

střední hodnoty a potom je sečtěte dohromady. 

 Pravá  Levá  Obě 

 

Pracovní činnost vyžaduje použití téměř maximální 

síly (hodnota 8 nebo více na Borgově škále) při: 

 

Kdy: 

6 2 sekundy každých 10 min. 

12 1 % z času 

24 5 % z času 

32 Více než 10 % z času 

Pracovní činnost vyžaduje použití intenzivní síly 

(hodnota 5-6-7 na Borgově škále) při: 

 

Kdy: 

4 2 sekundy každých 10 min. 

8 1 % z času 

16 5 % z času 

24 Více než 10 % z času 

Pracovní činnost vyžaduje použití mírné síly 

(hodnota 3-4 na Borgově škále) při: 

 

Kdy: 

2 2 sekundy každých 10 min. 

4 1 % z času 

6 5 % z času 

8 Více než 10 % z času 

            

HODNOTA SÍLY 

 

 

 

PRAVÁ LEVÁ 
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Přítomnost dalších faktorů vyskytujících se více než v polovině času 

(vyberte pouze jednu odpověď ve skupině otázek) 

 Pravá  Levá  Obě 

 

FYZICKÉ 

2 Rukavice neodpovídající úkolu jsou používány déle než polovinu času 

2 Vibrační nástroje jsou používány déle než polovinu času 

2 Použité nástroje způsobují otlačení kůže 

2 Úloha vyžaduje opakované údery rukou (ruka se používá jako nástroj) 

2 Chladno (nízká teplota) 

2 Jsou přítomny další faktory: specifikujte 

3 Je přítomen více než 1 další faktor, vyskytující se po celý čas 

ORGANIZAČNÍ 

1 Pracovní tempo je dáno strojem, ale existují limity, do kterých lze 

zpomalit či zrychlit 

2 Pracovní tempo je zcela dáno strojem 

                                                                                                                                                       

HODNOTA 

DALŠÍCH 

FAKTORŮ 

 

 

 

PRAVÁ LEVÁ 

 

Přítomnost nepřirozených poloh a pohybů a/nebo stereotypů 

 Pravá  Levá  Obě 

 

A. PAŽE  

 

 

 

 

 

  
 

1 Paže se neopírají o pracovní stůl, ale jsou trochu zvednuté polovinu (nebo déle) 

času 

 

Paže jsou téměř ve 

výšce ramen, bez 

opory 

2 asi 10 % 

času 

6 asi 1/3 

času 

12 asi 1/2 

času 

24 téměř 

celou 

dobu 
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B. LOKTY  

 

 

 

  
 

 

Lokty vykonávají široký pohyb 

(široký ohyb-natažení nebo 

pronosupinaci) nebo náhlé 

pohyby (škubání atp.) 

2 asi 1/3 

času 

4 více než 

polovinu 

času 

8 téměř 

celou 

dobu 

C. ZÁPĚSTÍ  

 

 

 

  
 

 

Zápěstí se musí ohýbat do 

extrémních poloh nebo musí 

být drženo v nepřirozených 

polohách (jako široké ohnutí 

nebo natažení, nebo široká 

boční odchylka) 

2 asi 1/3 

času 

4 více než 

polovinu 

času 

8 téměř 

celou 

dobu 

D. RUKA  

 

 

 

  
 

 

Uchopení předmětu, 

částí nebo nástrojů 

konečky prstů 

(špetkou) nebo téměř 

otevřenou rukou 

(úchop dlaní) nebo 

držení ohnutých prstů  

2 asi 1/3 

času 

4 více než 

polovinu 

času 

8 téměř 

celou 

dobu 

E. Nedostatek variací nebo stereotypy  

 

 

  

 

 
HODNOTA 

POLOHY 

  
PRA-

VÁ 

LEVÁ 

 

1,5 Provádění pracovních pohybů stejného typu zahrnující ramena a/nebo lokty 

a/nebo zápěstí a/nebo prsty po dobu 51−80 % času (nebo čas cyklu mezi  

8 a 15 sek., plně manuální činnosti  

3 Provádění pracovních pohybů stejného typu zahrnující ramena a/nebo lokty 

a/nebo zápěstí a/nebo prsty po dobu 81−100 % času (nebo čas cyklu kratší než 

8 sek., plně manuální činnosti  

Konečná hodnota nepřirozených poloh a pohybů 

Použijte nejvyšší hodnotu získanou ze čtyř skupin otázek (A, B, C, D) pouze jednou 

a případně připočtěte k té z poslední otázky E. 

 

   

OCRA KONTROLNÍ LIST                   

KONEČNÁ HODNOTA 

   

 PRAVÁ  LEVÁ 
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Metoda OWAS – Systém pro analýzu držení těla Ovako 

V metodě OWAS jsou identifikovány čtyři nejběžnější pracovní polohy pro záda, tři polohy pro paže 

a sedm postojů pro nohy, společně s manipulovaným zatížením (tři kategorie), je pak těchto 

252 možností rozděleno do čtyř kategorií akcí. (20) V současné době je k dispozici přenosný systém pro 

kódování a analýzu. 

 

Poloha zad 

1 Vzpřímená 

2 Předklon 

3 Ohnutá bokem, nebo otočená 

4 Předkloněná dopředu a bokem, nebo 

ohnutá a otočená 

              

Poloha předloktí 

1 Obě pod loketním kloubem 

2 Jedno nad loketním kloubem 

3 Obě nad loketním kloubem 

 

 

 

Práce nohou 

1 Sezení 

2 Stoj s napnutýma nohama 

3 Stoj s jednou nohou napnutou 

4 Stoj s ohnutýma nohama 

5 Stoj s jednou ohnutou nohou 

6 Poklek na jednom nebo obou kolenech 

7 Chůze 

                         

Váha břemene při manipulaci pro muže (kg) 

1 Pod 10 

2 V rozmezí 10−20 

3 Nad 20 

 

 Nohy 

1 2 3 4 5 6 7 

Zatížení Zatížení Zatížení Zatížení Zatížení Zatížení Zatížení 

Záda Ruce 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

Vyhodnocení – pro jednotlivá pozorování 
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 Záda 
Vzpřímená 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Předklon 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
Ohnutá bokem, nebo otočená 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Předkloněná, nebo zkroucená 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

 Předloktí 

Obě pod loketním kloubem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jedno nad loketním kloubem 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Obě nad loketním kloubem 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
 Nohy 

Sezení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Stoj s napnutýma nohama 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Stoj s jednou nohou 

napnutou 

3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

Stoj s ohnutýma nohama 4 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Stoj s jednou ohnutou nohou 5 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 

Poklek na jednom nebo obou 

kolenech 

6 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Chůze 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Poměrná frekvence (%) ≤10 

% 

≤20 

% 

≤30 

% 

≤40 

% 

≤50 

% 

≤60 

% 

≤70 

% 

≤80 

% 

≤90 

% 

≤100 

% 

Vyhodnocení – pro pozorování v etapách (s četnostmi) 

 

 

 

KATEGORIE RIZIKA Účinek na pohybový aparát Opatření pro nápravu 

1 Poloha nemá škodlivé účinky 

na pohybový aparát 

Opatření nejsou zapotřebí 

2 Poloha může způsobit 

poškození pohybového 

aparátu 

Opatření nutná v nedaleké 

budoucnosti 

3 Poloha má škodlivé účinky na 

pohybový aparát 

Opatření zavést co nejdříve 

4 Zatížení touto pozicí způsobuje 

extrémně škodlivé účinky na 

pohybový aparát 

Opatření zavést okamžitě 

Zařazení do kategorie 
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Metoda PATH – Postoj, aktivita, nástroje a manipulace  

PATH má přístup založený na vzorcích prací, byl vyvinut speciálně pro charakterizaci ergonomických 

rizik těžkých stavebních prací na dálnicích. PATH je založena na definicích OWAS a používá stejné 

úrovně rizika. (21)  

Trup 

 
 

(1) Neutrální 

Nahnutí dopředu, boční 

ohýbání a točení ˂20 ° 

(2A) Mírný ohyb 

dopředu 

˂20 ° ohyb ˂45 ° 

 

(2B) Silný 

náklon 

dopředu 

Ohyb >45 ° 

(3) Boční ohýbání 

nebo točení  

Přední ohyb ˂20 ° 

a boční ohýbání 

nebo točení >20 ° 

(4) Ohyb a točení 

Přední ohyb a 

točení >20 ° 

 

Krk 

 

 
 

(1) Neutrální 

Ohyb nebo boční ohýbání ˂30 ° 

nebo točení ˂45 ° 

(2) Ne-neutrální 

Ohyb nebo boční ohýbání >30 ° 

nebo točení >45 ° 

 

Nohy 

 

 
 

 
(1) Neutrální 

Pokrčení kolene ˂35 ° 

(2) Jedna noha ve 

vzduchu 

Jedna noha bez 

podpory 

(3) Noha/y 

ohnuté 

Alespoň jedna 

noha ohnutá 

>35 ° 

(4) Podřep 

Obě kolena 

ohnutá >90 ° 

(5) Chůze 
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(6) Klek 

Alespoň jedno koleno na 

zemi 

(7) Sezení 

 na židli 

Pracovník sedí 

Chodidla pod 

hýžděmi 

(8) Sezení  

na podlaze 

Pracovník sedí 

Chodidla ve 

výšce hýždí 

(9) Plazení 

Pracovník se 

pohybuje po 

rukách a 

kolenech 

(10) Nohy nejsou 

podporou tělu 

Pracovníka drží něco 

jiného než nohy 

 

Paže 

                   
(1) Neutrální 

Oba lokty pod úrovní 
ramen 

(2) Jedna paže zvednutá 

Jeden loket nad úrovní 

ramen 

(3) Obě paže zvednuté 

Oba lokty nad úrovní ramen 
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Metoda PLIBEL 

PLIBEL je metoda pro identifikaci muskuloskeletálních stresových faktorů, které mohou mít škodlivé 

účinky. Kontrolní seznam je navržen tak, aby položky, které jsou běžně kontrolovány při hodnocení 

ergonomických rizik na pracovišti, mohly být uvedeny a spojeny se symboly pěti oblastí těla. 

Seznam položek se skládá z otázek týkajících se nepříjemných pracovních poloh, únavných pracovních 

pohybů, špatného designu nástrojů nebo pracoviště a stresujících environmentálních nebo 

organizačních podmínek. Pro použití PLIBEL neexistuje žádné kritérium doby trvání, s výjimkou 

vzácných událostí nebo špičkových zátěží. (22) 

 

Metoda pro identifikaci muskuloskeletálních stresových faktorů, které mohou mít škodlivé účinky 

– PLIBEL 
 

Metoda aplikace: 

 Určete postiženou oblast těla 

 Sledujte bílá políčka směrem doprava 

 Týká se Vaší práce některý z uvedených 
faktorů? 

 Pokud ano, zatrhněte odpovídající 

Vezměte v úvahu také tyto faktory: 

a) Možnost odpočinku a přestávek 
b) Možnost určit si pořadí nebo typ pracovního 

úkolu nebo úseku práce 
c) Je-li práce vykonávána pod časovým nebo 

psychickým tlakem 
d) Jestli v práci mohou nastat neobvyklé nebo 

neočekávané situace 
e) Přítomnost chladu, horka, prachu, hluku nebo 

špatných viditelných podmínek 
f) Přítomnost třesení, chvění nebo vibrací 

 

 

 

 

 

Krk/ramena, 

Horní část  

zad 

 

Lokty, 

předloktí 

ruce 

nohy Kolena a 

boky 

Spodní 

záda 
 

  1. 1. 1. 1. Je podlaha nerovná, svažitá, kluzká nebo 

nepružná? 

2. 2. 2. 2. 2. 2. Je prostor příliš omezený pro pracovní činnost 

a materiál? 

3. 3. 3. 3. 3. 3. Jsou nástroje a vybavení nevhodně navrženy 

pro pracovníka nebo prac. úkol? 

4.    4. 4. Je pracovní výška nevhodně upravená? 

5.    5. 5. Je pracovní židle špatně navržená nebo 

nesprávně upravená? 

  6. 6. 6. 6. (Pokud se jedná o práci ve stoje): Není 

možnost si sednout a odpočinout? 

  7. 7.  7. Je prováděna unavující práce s nožním 

pedálem? 

  8. 

a 

8. 

a 

8. 

a 

8. Je vykonávána únavná práce nohou např: 

a)opakované výstupy na stoličku, atd? 

b) opakované výskoky, prodloužené dřepy  

a klečení 

c)jedna noha se používá častěji k podpoře těla 

  

  b b b 

  c c c 

9. 

a 

   9. 

a 

9. Je opakovaná nebo trvalá práce prováděna, 

když jsou záda: 

a) mírně ohnutá dopředu 

b) silně nahnutá dopředu 

c) ohnutá do strany nebo mírně otočená 

d) silně zkroucená 

   

b    b 

c    c 

d    d 
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10. 

a 

    10. Je opakovaná nebo trvalá práce prováděna, 

když je krk: 

a) ohnutý dopředu 

b) ohnutý do strany nebo mírně otočený 

c) silně otočený 

d) natažený dozadu 

    

b     

c     

d     

11. 

a          

b 

   11. 

a          

b 

11. Je náklad zvedán manuálně? Zaznamenejte 

důležité faktory jako: 

a) doba opakovaného zvedání 

b) hmotnost nákladu 

c) zvláštní úchop 

d) zvláštní místo začátku nebo konce zvedání 

e) manipulace za délkou předloktí 

f) manipulace pod výškou kolen 

g) manipulace nad výškou ramen 

   

c           

d 

   c          

d 

e          

f 

   e          

f 

g       g    

12. 12.   12. 12. Provádí se opakované, trvalé nebo 

nepohodlné přenášení, tlačení nebo tahání 

břemen? 

13.     13. Je trvale práce prováděna s jednou paží 

dopředu nebo do strany bez podpory? 

14. 

a. 

14. 

a. 

   14. Opakuje se: 

a) podobná pracovní činnost 

b) podobný pracovní pohyb mimo bezpečnou 

dosahovou vzdálenost 

   

b. b.    

15. 

a 

15. 

a 

   15. Je vykonávána opakovaná nebo únavná 

manuální práce? Zaznamenejte důležité faktory 

jako: 

a) váha pracovního materiálu nebo nástrojů 

b) zvláštní uchopení materiálu nebo nástrojů 

   

b b    

16.     16. Jsou vysoké nároky na vizuální kapacitu? 

 17. 

a          

   17. Je opakovaná práce předloktím a rukou, 

prováděná s: 

a) točivými pohyby 

b) silovými pohyby 

c) nepříjemnou polohou ruky 

d) spínači nebo klávesnicí 

    

 b           

 c    

 d    
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Metoda QEC – Rychlá kontrola expozice 

QEC je vhodný pro hodnocení mnoha různých typů práce a pracovních úkolů, ale každý úkol by měl být 

hodnocen samostatně. Výchozím bodem pro hodnocení jsou nejhorší možné pracovní pozice pro 

každou část těla zapojenou do úkolu. Pozorovatel hodnotí držení těla a pohyby těla, zatímco 

zaměstnanec (ve spolupráci s pozorovatelem) odhaduje čas, úroveň síly, vizuální požadavky, řízení 

vozidla, vibrační nástroje, pracovní zátěž a úrovně stresu. Různé kombinace těchto parametrů dávají 

body, které shrnují jednu část těla najednou. Pro koncové body jsou navrženy úrovně priority pro 

možné intervence. (23) 

Jméno pracovníka:                                                                                   Datum: 

 

Hodnocení pozorovatele Hodnocení pracovníka 
Záda Pracovníci 

A Při provádění úkolu jsou záda (vyberte horší 

případ) 
H Je maximální hmotnost, se kterou při tomto 

úkolu RUČNĚ manipulujete? 

A1 
 

Téměř neutrální? H1 
 

Lehká (5 kg nebo méně) 

A2 
 

Středně ohnutá nebo natočená nebo 

ohnutá do strany? 
H2 

 

Střední (6 až 10 kg) 

A3 
 

Nadměrně ohnutá nebo natočená nebo 

ohnutá do strany? 
H3 

 

Těžká (11 až 20 kg) 

B Vyberte POUZE JEDNU ze dvou následujících 

možností úlohy: 
H4 

 

Velmi těžká (více než 20 kg) 

BUĎ J Kolik času průměrně denně strávíte tímto 

úkolem? 

 Pro sedící nebo stojící stacionární úkoly. Mají 

záda zůstat většinu času ve statické poloze? 
J1 

 

Méně než 2 hodiny 

B1 
 

Ne J2 
 

2 až 4 hodiny 

B2 
 

Ano J3 
 

Více než 4 hodiny 

NEBO K Je při provádění tohoto úkolu vyvíjena 

maximální úroveň síly jednou rukou? 

 Při zvedání, tlačení/tahání a přenášení (tj. 

pohyb nákladu) je pohyb zad  
K1 

 

Nízká (např. méně než 1 kg) 

B3 
 

Zřídka (přibližně 3krát za minutu nebo 

méně)? 
K2 

 

Střední (např. 1 až 4 kg) 

B4 
 

Častý (přibližně 8krát za minutu)? K3 
 

Vysoká (např. více než 4 kg) 

B5 
 

Velmi častý (přibližně 12krát za minutu 

nebo více)? 
L Je práce vizuálně náročná? 

Rameno/paže L1 
 

Málo (téměř není třeba prohlížet jemné 

detaily) 

C Při provádění úkolu jsou ruce (vyberte horší 

případ) 
*L2 

 

Vysoce (musíte si prohlédnout jemné 

detaily)? 

C1 
 

Ve výšce pasu nebo pod ní? * Pokud je vysoce, uveďte podrobnosti do pole níže 

C2 
 

Přibližně ve výšce hrudníku?  

C3 
 

Na nebo nad výškou ramen? M Řídíte v práci vozidlo 

D Je pohyb ramene/paže M1 
 

Méně než jednu hodinu denně nebo nikdy? 

D1 
 

Zřídka (nějaký přerušovaný pohyb)? M2 
 

Mezi 1 a 4 hodinami denně? 

D2 
 

Častý (pravidelný pohyb s určitými 

pauzami)? 
M3 

 

Více než 4 hodiny denně? 

D3 
 

Velmi častý (téměř nepřetržitý pohyb)? N Používáte v práci vibrační nástroje 
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Zápěstí/Ruka N1 
 

Méně než jednu hodinu denně nebo nikdy? 

E Je pracovní úkol prováděn s 

(vyberte horší případ) 
N2 

 

Mezi 1 a 4 hodinami denně? 

E1 
 

Téměř s rovným zápěstím N3 
 

Více než 4 hodiny denně? 

E2 
 

Odchýleným nebo ohnutým zápěstím P Máte potíže držet krok s touto prací? 

F Opakují se podobné pohybové vzorce P1 
 

Ne, nemám 

F1 
 

10 krát za minutu nebo méně? P2 
 

Někdy 

F2 
 

11 až 20 krát za minutu? *P3 
 

Často 

F3 
 

Více než 20 krát za minutu? * Pokud často, uveďte podrobnosti do pole níže 

Krk  

G Při provádění úkolu je hlava/krk ohnutý 

nebo otočený 
Q Jak obecně shledáváte tuto práci 

G1 
 

Ne Q1 
 

Není vůbec stresující 

G2 
 

Ano, příležitostně *Q2 
 

Mírně stresující 

G3 
 

Ano, nepřetržitě *Q3 
 

Velmi stresující 

 * Pokud mírně nebo velmi, uveďte podrobnosti do 

pole níže 

 

 

*Dodatečné podrobnosti k L, P a Q, pokud jsou vhodné 

*L  

*P  

*Q  

 

Hodnocení expozice Jméno pracovníka: Datum: 

Záda Rameno/paže Zápěstí/ruka Krk 
Poloha zad (A) & hmotnost (H) 

 

Výsledek 1 

Výška ( C) & hmotnost (H) 

 

Výsledek 1 

Opakovaný pohyb (F) & síla (K) 

 

 Výsledek 1 

Poloha krku (G) &  trvání (J) 

 

 Výsledek 1 

 

 

Poloha zad (A) & trvání (J) 

 

 Výsledek 2 

Výška ( C) & trvání (J) 

 

 Výsledek 2 

 

Opakovaný pohyb (F)  

& trvání (J) 

 Výsledek 2 

Vizuální náročnost (L)  

& trvání  (J) 

 Výsledek 2 

Trvání (J) & hmotnost (H) 

 

 Výsledek 3 

Trvání (J) & hmotnost (H) 

 

 Výsledek 3 

Trvání (J) & síla (K) 

 

 Výsledek 3 

Celkový výsledek pro krk 

Součet výsledků 1 až 2 

                               __________ 

 

Řízení 
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Nyní vyplňte POUZE 4 při 

statické poloze 

NEBO 5 a 6 při manuální práci 

 

Četnost (D) & hmotnost (H) 

 

 Výsledek 4 

 

Poloha zápěstí (E) & trvání (J) 

 

  Výsledek 4 

         
 

Celkem pro řízení    __________ 

 

Vibrace 
 

        
 

Celkem pero vibrace   _______ 

 

Pracovní tempo 
 

       
 

Celkem 

pro pracovní tempo 

                 

Stres 
 

        
 
 

 

Celkem pro stres   __________ 

Statická poloha  (B) & trvání (J) 

 Výsledek 4 

 

Četnost (B) & hmotnost (H) 

 

 Výsledek 5 

Četnost (D) & trvání (J) 

 

 Výsledek 5 

Poloha zápěstí (E) & trvání (J) 

 

 Výsledek 5 

Četnost (B) & trvání (J) 

 

 Výsledek 6 

 

 

Celkový výsledek pro záda 

Součet výsledků 1 až 4 NEBO 

Výsledky 1 až 3 plus 5 a 6 

                                     ________ 

 

 

Celkový výsledek pro 

rameno/paže 

Součet výsledků 1 až 5 

                                       ________ 

                                  

 

Celkový výsledek pro  

zápěstí/ ruku 

Součet výsledků 1 až 5 

                                     ________ 
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Metoda RAMP – Nástroj pro hodnocení a řízení rizik pro ruční manipulaci 

proaktivně 

RAMP je nově vyvinutý nástroj na podporu hodnocení a řízení rizik muskuloskeletálních poruch (MSD) 

při manuální práci. Skládá se ze čtyř modulů: 1) „RAMP I“ založená na kontrolním seznamu pro 

screening rizik MSD (ano/ne), 2) „RAMP II“, která umožňuje podrobnější analýzu, 3) „modul výsledků“ 

pro prezentace, vizualizace a komunikace výsledků a 4) „akční modul“ pro vývoj opatření ke snižování 

rizik a systematické řízení rizik. RAMP používá řadu rovnic, ve kterých se bere v úvahu multiplikativní 

interakce různých ergonomických faktorů. Nástroj zahrnuje dva typy hodnocení, nejhorší případ 

a průměrný případ, které mají pokrýt kumulativní i špičkové zatížení. Lze posoudit počáteční i trvalou 

sílu. (24) 

Nástroj RAMP 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

RAMP I je určen pro identifikaci (screening) a počáteční hodnocení rizikových faktorů v práci, která 

zahrnuje ruční manipulaci. RAMP I se skládá z kontrolního seznamu pro posouzení výskytu (Ano nebo 

Ne) potenciálních rizikových faktorů v oblastech: 1. Postoje, 2. Pracovní pohyby a opakované práce, 

3. Zvedací práce, 4. Tlačné a tahové práce, 5. Další ovlivňující faktory, 6. Zprávy o fyzicky namáhavé 

práci a 7. Vnímané fyzické nepohodlí. Aby bylo možné provést analýzu pomocí RAMP I, měl by 

hodnotitel (osoba provádějící hodnocení) podstoupit základní školení ve fyzické ergonomii a v metodě 

RAMP. 

RAMP II je navržen pro podrobnější analýzu a hodnocení (ve srovnání s RAMP I) rizikových faktorů při 

práci zahrnující ruční manipulaci. RAMP II umožňuje hloubkovou analýzu mnoha rizikových faktorů, 

které jsou součástí RAMP I, a je rozdělena do odpovídajících oblastí: 1. Postoje, 2. Pracovní pohyby 

a opakované práce, 3. Zvedací práce, 4. Tlačné a tahové práce, 5. Ovlivňující faktory, 6. Zprávy o fyzicky 

namáhavé práci a 7. Vnímané fyzické nepohodlí. Aby mohl hodnotitel provést analýzu pomocí RAMP 

II, měl by mít hlubší znalosti, než se doporučuje pro RAMP I. 

Modul Výsledků je určen ke komunikaci výsledků hodnocení. To lze provést v několika úrovních 

podrobností: podrobná úroveň, kde jsou uvedeny všechny posuzované rizikové faktory, kde jsou 

uvedeny pouze úrovně rizika pro rizikové kategorie, a přehledná/obecná úroveň, kde je uveden pouze 

počet zelených, šedých/žlutých a červených hodnocení. Výsledky lze také prezentovat v různém 

rozsahu – od pokrytí jedné nebo více pracovních míst nebo oddělení až po celé pracoviště nebo skupinu 

společností. 

 

 

RAMP II – hodnocení RAMP I – kontrolní seznam 

Hodnocení rizikových faktorů Identifikace rizikových faktorů 

Akční plány Prezentace výsledků 
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Akční modul je navržen na podporu změn v práci a skládá se ze tří částí:  

a) Akční model, který poskytuje podporu pro vývoj akčních návrhů v pěti oblastech: technologie 

a design, organizace, zaměstnanci, vize a strategie a životní prostředí.  

b) Na základě těchto pěti oblastí představuje nástroj RAMP řadu akčních návrhů pro faktory, které jsou 

hodnoceny jako červené (RAMP I) nebo žluté nebo červené (RAMP II). 

c) Šablona pro přípravu akčního plánu na základě výsledků hodnocení, kde jsou zahrnuty informace 

týkající se například plánovaných opatření, odpovědností a harmonogramů následných opatření. 

 

RAMP I – Kontrolní seznam pro prověřování fyzických rizik při manuální manipulaci 

Označte svou odpověď ANO nebo NE v příslušném sloupci ANO NE Komentář 

1. Polohy  

1.1 Vyžaduje Vaše práce často nebo dlouhodobě * nějakou z následujících 

nepříjemných poloh? 

 *často             = asi 100 krát za pracovní dobu a častěji 

 *dlouhodobě = asi 30 minut za pracovní dobu a častěji 

  Hlava v záklonu   

 Záda/horní část těla se ohýbá nebo otáčí – dopředu, dozadu, ke 

straně 

  

 Paže téměř nebo úplně natažená dopředu (ruka více než asi  

45 cm od páteře)  

  

 Ruka nad výškou ramen nebo pod výškou kolen   

 Ruka/paže je vedená ven do strany (doprava nebo doleva)   

1.2 Vyžaduje Vaše práce nějakou z následujících nepříjemných poloh asi 1 hodinu 

za pracovní dobu nebo více? 

  Hlava jasně zkroucená nebo ohnutá − dopředu nebo k boku   

 Ruka jasně ohnutá nahoru, dolů nebo směrem ke straně   

 Nohy nebo chodidla nemají dostatečný prostor nebo je povrch 

nestabilní nebo se sklonem 

  

2. Pracovní pohyby a opakovaná činnost 

2.1 Dochází při práci k některým z následujících možností? 

 Pracovní cyklus je kratší než 30 sekund   

Pracovní cyklus je mezi 30 a 5 minutami   

Podobné pracovní pohyby se opakují více než 1/10 až do poloviny 

doby pracovního cyklu 

  

Podobné pracovní pohyby se opakují více než polovinu doby 

pracovního cyklu 

  

Pokud jste odpověděli „Ne“ v celé otázce 2.1, přejděte na 3. Pokud „Ano“ v celé 

otázce 2.1, pokračujte otázkou 2.2 níže. 

2.2 Jakou dobu pracovního dne se taková práce vyskytuje? Vyberte si jednu 

alternativu. 

 Práce nebo podobné činnosti se provádějí mezi 1 a 4 hodinami 

pracovního dne 
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Práce nebo podobné pracovní činnosti se provádějí po dobu delší 

než 4 hodiny pracovního dne 

  

3. Zvedání 

3.1 Dochází ke zvedání břemen? Pokud „Ne“, přejděte na otázku 4.   

3.2 Jak těžká jsou břemena a jak často jsou zvedána? 

 Méně než 3 kg   

- častěji než 100 krát za pracovní směnu   

3 – 7 kg   

- častěji než 40 krát za pracovní směnu   

Více než 7 kg – 14 kg   

- častěji než 20 krát za pracovní směnu   

Více než 14 kg – 25 kg   

- častěji než 5 krát za pracovní směnu   

Více než 25 kg   

3.3 Vyskytuje se zvedání obecně v některé z následujících nepříznivých pozic? 

 Záda/horní část těla jasně ohnutá   

Záda/horní část těla jasně zkroucená   

Ruka nad výškou ramen   

Ruka pod výškou kolen   

Ruka mimo délku předloktí   

Paže jasně vyvedena ven (doprava nebo doleva)    

Zvedání/držení horním úchopem (dlaní dolů)   

Jednoruční zvedák, kde zatížené přesahuje 6 kg   

Zvedání vsedě kde zatížení přesahuje 7 kg   

4. Tlačné a tahové práce 

4.1 Vyskytuje se při práci tlačení a tažení? Pokud „Ne“, přejděte na 5.   

4.2 Jak velká je vynaložená síla při tlačení nebo tažení? 

 Počáteční síla (síla k rozhýbání předmětu) překračuje 150 N   

Počáteční síla (síla k rozhýbání předmětu) překračuje 300 N   

Trvalá síla (udržující předmět v pohybu)překračuje 100 N   

Trvalá síla (udržující předmět v pohybu)překračuje 200 N   

4.3 Vyskytuje se tlačení a tažení při nějaké z následujících nepříznivých podmínek?  

 Výška uchopení se jasně liší od výšky loktů   

Práce je prováděna s jasně zkrocenými zády/horní částí těla   

Síla je vyvíjena směrem do strany nebo nahoru (tj. ne rovně vpřed 

nebo vzad) 

  

Síla je vyvíjena jednou rukou   

Tlačení nebo tahání se provádí často (přibližně více než 100 krát 

za pracovní den) 

  

Vzdálenost tlačení nebo tažení přesahuje 30 metrů   
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4.4 Používají se vozíky nákladu s 1−2 koly (např. dvoukolový vozík) nebo podobné, 

za následujících podmínek? 

 

 Zaměstnanec odkryje celý náklad nebo jeho část a hmotnost 

nákladu přesahuje 100 kg 

  

5. Ovlivňující faktory 

5.1 Ovlivňující fyzické faktory ruky/paže – vyskytují se následující? Časy platí pro 

pracovní den. 

 Zaměstnanec je vystaven vibracím ruky-paže déle než 20 mitut 

(10 pro silné vibrace) 

  

Zaměstnanec je vystaven vibracím ruky-paže déle než 90 mitut 

(60 pro silné vibrace) 

  

S teplými nebo studenými předměty se zachází ručně   

Ruka se často nebo dlouhodobě používá k bouchání   

Držení ručního nářadí o hmotnosti více než 2,3kg po dobu delší 

než 30 minut 

  

5.2 Další fyzikální faktory – dochází k následujícím? Časy platí pro pracovní den. 

 Zaměstnanec je vystaven vibracím působícím na celé tělo déle než 

6 hodin 

  

Vizuální podmínky nejsou dostatečné   

Práce je prováděna za vysokých nebo nízkých teplot nebo 

v průvanu při stání nebo chůzi po tvrdém povrchu více než 

polovinu pracovního dne 

  

Prodloužená sedavá práce bez možnosti změny dělat práci vstoje   

Prodloužená práce ve stoje bez možnosti změny dělat práci vsedě   

Klečení/podřep více než 30 krát nebo déle než 30 minut   

5.3 Pracovní organizační psychosociální faktory − vyskytují se následující? 

 Není možné ovlivnit, jakým tempem bude práce prováděna   

Není možné ovlivnit nastavení práce ani to, jak má být práce 

prováděna 

  

Často je obtížné držet krok s pracovními úkoly   

Zaměstnanci často pracují rychle, aby si mohli udělat delší 

přestávku 

  

Není možné si během práce odpočinout (kromě formálních 

přestávek) 

  

6. Zprávy o fyzicky namáhavé práci 

6.1 Existují zdokumentované zprávy o fyzicky náročných úkolech 

(hlášení o událostech, incidentech, poznámky v deníku atd.) při 

provádění pracovního úkolu? 

  

6.2 Pokud „Ano“ v 6.1, jaký typ práce k tomu vedl? Pokud „Ne“, přejděte na 7. 

 Zvedání   

Držení/nošení   

Tlačení/tahání   

Tlačení rukou nebo prsty   

Jiné (prosím uveďte)_____________________________________   
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7. Vnímané fyzické nepohodlí. Zeptejte se pěti lidí, kteří vykonávají tento 

pracovní úkol 

7.1 Existují části práce, které vedou k fyzickému nepohodlí (např. ve 

svalech nebo kloubech) během pracovního dne? Odpovězte 

„Ano“, pokud některý zaměstnanec zažívá takové nepohodlí. 

  

7.2 Pokud Ano, u otázky 7.1, který je nejhorší úkol? 

Osoba 1:______________________________________________________ 

Osoba 2:______________________________________________________ 

Osoba 3:______________________________________________________ 

Osoba 4:______________________________________________________ 

Osoba 5:______________________________________________________ 

 

Komentář: 

 

 

 

 

 

 

Nástroj pro hodnocení RAMP II je určen k hloubkové analýze a posouzení fyzických ergonomických 

rizikových faktorů při ruční manipulací, která může zvýšit riziko vzniku muskuloskeletálních poruch 

(MSD). 

Ruční manipulace zahrnuje například ruční zvedání, přidržování, tlačení nebo tahání břemen. Při 

vysoké nebo trvalé expozici rizikovým faktorům se zvyšuje riziko vzniku zhoršujících se MSD. Posuzuje 

se práce zaměstnance, který je reprezentativní pro skupinu zaměstnanců, kteří provádějí tento druh 

práce, nebo alternativně dvou osob, aby se do jisté míry zohlednily rozdíly mezi zaměstnanci. Osoby 

provádějící hodnocení by měly být obeznámeny s tím, jak jsou práce prováděny a měly by být 

seznámení s metodou RAMP. 

Během hodnocení se vybírá alternativa, která nejlépe odpovídá situaci. Vyplní se skóre v bílém políčku 

odpovídající každé otázce. 

Výsledek hodnocení RAMP II je prezentován na třech úrovních rizika a priority: 

 

 

 

Vysoké riziko. Zatížení má takovou velikost a vlastnosti, že mnoho zaměstnanců je ve 

zvýšeném nebezpečí rozvoje MSD. Opatření ke zlepšení by měla být věnována vysoká 

přednost. 

 

 

Riziko. Zatížení má takovou velikost a vlastnosti, že někteří zaměstnanci jsou ve zvýšeném 

nebezpečí rozvoje MSD.  Měla by být přijata opatření ke zlepšení. 

 

 

Nízké riziko. Zatížení má takovou velikost a vlastnosti, že většina zaměstnanců je na nízké 

úrovni nebezpečí rozvoje MSD. Jedinci se sníženou fyzickou kapacitou však mohou být 

v ohrožení. Mohou být zapotřebí individuálně přizpůsobená opatření ke zlepšení. 
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RAMP II 

1. Polohy Vyplňte odpovídající 

hodnotu do bílého políčka 

Hod-

nota 

Komentář 

1.1 Poloha hlavy – dopředu a do strany 
Dochází k jasnému ohnutí hlavy dopředu nebo do strany 

nebo zkroucení strany, jak je znázorněno na obrázcích, nebo 

více? 

 

4 hodiny nebo více 7  

3 až ˂ 4 hod 6 

2 až ˂ 3 hod 3 

1 až ˂ 2 hod 2 

30 minut až ˂ 1 hod 1 

5 až ˂ 30 minut 0,5 

˂ 5 minut 0 

  

 

 

1.2 Poloha hlavy – dozadu 
Vyskytuje se zaklonění hlavy, jako na obrázku, nebo více                                                                  

                                                    

2 hodiny nebo více 10  

1 až ˂ 2 hod 6 

30 minut až ˂ 1 hod 3 

5 až ˂ 30 minut 1,5 

˂ 5 minut 0 

  

 

1.3 Poloha zad – mírné ohýbání  
Dochází k mírnému ohýbání horní části těla dopředu 

nebo do strany, jak je znázorněno na obrázcích, nebo 

více?                                                                               

 

4 hodiny nebo více 7  

3 až ˂ 4 hod 5 

2 až ˂ 3 hod 3 

1 až ˂ 2 hod 2 

30 minut až ˂ 1 hod 1 

5 až ˂ 30 minut 0 

˂ 5 minut 0 

  

 

 

1.4 Poloha zad – značné ohýbání a kroucení 
Dochází k výraznému ohýbání horní části těla dopředu 

nebo do strany, kroucení nebo ohýbání dozadu, jak je 

znázorněno na obrázcích, nebo více? 

                  

4 hodiny nebo více 10  

3 až ˂ 4 hod 7 

2 až ˂ 3 hod 5 

1 až ˂ 2 hod 3 

30 minut až ˂ 1 hod 2 

5 až ˂ 30 minut 1 

˂ 5 minut 0 
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1.5 Poloha horní paže – ruka ve výšce ramen nebo 
nad nimi 

Je práce prováděna s rukou ve výšce ramen nebo nad 

nimi? (asi 130 – 150 cm) 

                                                               

 levá pravá 

4 hodiny nebo více 10 10 

3 až ˂ 4 hod 7 7 

2 až ˂ 3 hod 5 5 

1 až ˂ 2 hod 3 3 

30 minut až ˂ 1 hod 2 2 

5 až ˂ 30 minut 1 1 

˂ 5 minut 0 0 

   

 

 

1.6 Poloha horní paže  − ruka mimo vnější pracovní 
plochu 

Práce prováděná rukou ve vnější pracovní oblasti? 

Pokud je ruka mimo vnější pracovní oblast (bílá oblast), 

vynásobte časové body pro tento čas 1,5. 

       

 levá pravá 

4 hodiny nebo více 10 10 

3 až ˂ 4 hod 7 7 

2 až ˂ 3 hod 5 5 

1 až ˂ 2 hod 3 3 

30 minut až ˂ 1 hod 2 2 

5 až ˂ 30 minut 1 1 

˂ 5 minut 0 0 

   

 

 

1.7 Poloha zápěstí 
Je práce prováděna s jasně ohnutým zápěstím, jak je 

znázorněno na obrázcích, nebo více? 

 

 levé pravé 

4 hodiny nebo více 7 7 

3 až ˂ 4 hod 5 5 

2 až ˂ 3 hod 3 3 

1 až ˂ 2 hod 2 2 

30 minut až ˂ 1 hod 1 1 

5 až ˂ 30 minut 0 0 

˂ 5 minut 0 0 

   

 

 

1.8 Prostor pro nohy a povrch 
Chybí místo pro nohy nebo chodidla, nebo je povrch 

nestabilní nebo se svažuje? 

                        

4 hodiny nebo více 3  

3 až ˂ 4 hod 2 

2 až ˂ 3 hod 1,5 

1 až ˂ 2 hod 1 

30 minut až ˂ 1 hod 0,5 

5 až ˂ 30 minut 0 

˂ 5 minut 0 
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2. Pracovní pohyby a opakovaná činnost 

2.1 Pohyby paží (horní a dolní paže) Levá Pravá 

Jaké jsou obecně pohyby paže? 

                      

Konstantní pohyby obvykle bez pauzy 5 5 

Časté pohyby s několika pauzami 2 2 

Různé pohyby, pohyb občasný (až 2/min) 0 0 

   

 

2.2 Pohyby zápěstí Levé Pravé 

Vyskytují se podobné pohyby 

zápěstí? 

                    

Více než 20 krát za minutu 5 5 

11−20 krát za minutu 3 3 

6–10 krát za minutu 1 1 

Až 5 krát za minutu 0 0 

   

 

2.3 Způsob uchopení Levá Pravá 

Používá se při zvedání nebo přidržování předmětů 

o hmotnosti 0,5 kg a více horní úchop (dlaň 

směřující dolů), široký stisk prstu nebo špetkové 

sevření? 

             

Více než 200 krát za den 4 4 

101 – 200 krát za den 2 2 

50 – 100 krát za den 1 1 

Méně než 50 krát za den 0 0 

   

 

2.4 Kratší přestávkau/varianta odpočinku během práce (zejména pokud jde o krk, paže a záda) 

Posouzení, zda práce umožňuje dostatečné variace přestávek, aby byl umožněn svalovým 

skupinám pod napětím čas na zotavení. Varianta nebo přestávka musí být alespoň 5 sekund, aby 

byly účinné. 

 Přibližně, jaká část pracovní doby se obecně skládá z takových variací nebo přestávek? 

 30 sekund nebo méně v 10 min. práce 10  

Mezi 30 a 90 sekund v 10 min. práce 4 

90 sek. Nebo více v 10 min. práce 0 

  

 

2.5 Delší přestávka/varianta odpočinku během práce (ne přestávky, např. rotace úloh, která 

poskytuje dostatečné zotavení) 

Posouzení, zda práce umožňuje dostatečné variace přestávek, aby byl umožněn svalovým 

skupinám pod napětím čas na zotavení. Varianta nebo přestávka musí být alespoň 5 minut, pokud 

jsou sečteny dohromady, aby byly účinné. 

Přibližně, jak často se takové variace přestávek obvykle vyskytují během práce? 

 Každé 4 hodiny nebo méně často 10  

Každé 3 hodiny 6 

Každou druhou hodinu 3 

Každou hodinu 0 
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3. Zvedací práce                                                           Vyplňte odpovídající hodnotu do bílého políčka Hod-

nota 

Pokud nedochází ke zvedání: Napište 0 do políčka a jděte na 4.                         Žádné zvedání 

Proveďte posouzení průměrného případu. Častá manipulace s lehkými břemeny (<1 kg) je 

pokryta v jiných částech RAMP II. 

 

 

0 

 

 

1. Odhadněte hmotnost zátěže a jak často je zvedána, abyste určili faktor frekvence 
a hmotnosti (tabulka 1). 

2. Odhadněte, v jaké pracovní oblasti se zvedání provádí (tabulka 2), pomocí polohy 
rukou (výška a vzdálenost) na začátku a na konci zvedání. Použijte největší z těchto 
hodnot. 

3. Vypočítejte skóre rizika v tabulce 3 takto: 
a. vložením hodnot z tabulky 1 a tabulky 2 do tabulky 3, 
b. posouzení dalších faktorů na seznamu v tabulce 3 a jejich použití při výpočtu 

skóre rizika v tabulce 3, 
c. vynásobením faktorů ve sloupci vpravo v tabulce 3 navzájem. 

4. Vložte toto rizikové skóre jako „Rizikové skóre 1“ do pole vpravo dole. 
5. Pokud se vyskytnou jednotlivé zdvihy, které jsou vnímány jako obzvláště 

namáhavé, měly by být posouzeny samostatně. Pokud ano, proveďte totéž pro 
daný případ, tj. proveďte krok 1−3. 

6. Pokud je analyzován nejhorší případ, vložte jeho Rizikové skóre do pole „Rizikové 
skóre 2“ vpravo dole. Pokud není analyzován žádný nejhorší případ, vložte skóre 
rizika pro průměrný případ (tj. „Rizikové skóre 1“) také do pole „Rizikové skóre 2“. 
Kromě toho se zobrazí informace o tom, zda skóre rizika odpovídá zelené, žluté 
nebo červené úrovni rizika. 

 

 

 Tabulka 1: Faktor frekvence a hmotnosti  
 Počet zvedání za 

den 

≤12 13-24 25-60 61-96 97-

240 

241-

480 

481-

960 

961-

1920 

1921- 

2880 

2881- 

3840 

3841-

4800 

 Se rovná počtu 

zvedání za hodinu 

≤1,5 1,6-3 3,1-7,5 7,6-12 13-

30 

31-

60 

61-

120 

212-

240 

241-

360 

361-

480 

481-

600 

H
m

o
tn

o
st

 

Od 25 kg-30 kg 6,5 6,5 7,0 7,6 8,0 8,6 9,9 14,3 23,9 35,9 49,7 

Od 20 kg-25 kg 5,4 5,4 5,8 6,3 6,6 7,1 8,3 12,0 19,9 29,9 41,4 

Od 15 kg-20 kg 4,3 4,4 4,7 5,1 5,3 5,7 6,6 9,6 15,9 23,9 33,1 

Od 10 kg-15 kg 3,2 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 5,0 7,2 12,0 17,9 24,8 

Od 7 kg-10 kg 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,3 4,8 8,0 12,0 16,6 

Od 5 kg-7 kg 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,3 3,3 5,6 8,4 11,6 

Od 3 kg-5 kg 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,7 2,4 4,0 6,0 8,3 

1 kg-3 kg 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,4 2,4 3,6 5,0 
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Tabulka 2: Faktor oblasti zvedání. Pokud se zvedání provádí mimo stínovanou oblast na obrázku, 

přidejte 1 bod k hodnotě nejbližší buňky. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3:   Výpočet skóre rizika. 

 

Faktor 

Faktor 

možné 

nejhorší 

možnosti  

Faktor frekvence a hmotnosti z tabulky 1.   

Faktor oblasti zvedání z tabulky 2.   

Vyskytují se následující faktory ve většině zvedání? Pokud NE, uveďte  

hodnotu 1 vpravo, jinak uvedená hodnota: 

o Zvedání jednou rukou. Pokud ANO, uveďte faktor 1,7.   

o Trup je natočený více než 30 ° (viz obrázek výše). Pokud ANO, uveďte 
faktor 1,3. 

  

o Špatný úchop. Pokud ANO, uveďte faktor 1,1.   

o Teplé prostředí 27−32 °. Pokud ANO, uveďte faktor 1,1.   

o Dva lidé zvedají břemeno. Pokud ANO, uveďte faktor 0,6.   

Skóre rizika (vynásobte faktory v každém sloupci)   

                                                                                                                                                                     

Komentář: Skóre Barva   

≥5    

3−4,9  Skóre rizika 1:  

˂3  Skóre rizika 2:  



99 
 

4. Tlačení a tažení                                                         Vyplňte odpovídající hodnotu do bílého políčka Hod-

nota 

Pokud nedochází ke tlačení a tažení: Napište 0 do políčka a jděte na 5.                          Žádné  

                                                                                                                                        tlačení a tažení 

Proveďte posouzení průměrného případu. Častá manipulace s lehkými břemeny (působící 

síly<50 N) je pokryta v jiných částech RAMP II. 

 

 

0 

 

 

Pokud je zátěž tlačena nebo tažena po dobu kratší než 5 sekund, posuďte pouze počáteční 

sílu (sílu k uvedení objektu do pohybu, někdy nazývanou počáteční síla) pomocí tabulky 4. 

Pokud je tlačena nebo tažena po dobu 5 sekund nebo déle, posuďte počáteční i trvalou sílu 

(tj. také tabulka 5). 

1. Změřte vynaloženou sílu. 

2. Z tabulky 4/tabulky 5 dle příslušné úrovně frekvence a síly vyhledejte odpovídající faktor 

frekvence a síly. 

3. Vypočítejte skóre rizika v tabulce 6 podle: 

a. vložením hodnot z tabulky 4 a případně z tabulky 5 do tabulky 6, 

b. posouzení dalších faktorů na seznamu v tabulce 6 a jejich použití při výpočtu skóre rizika 

v tabulce 6, 

c. vzájemné vynásobení faktorů ve sloupci pro počáteční sílu. Totéž proveďte pro trvalou 

sílu, pokud je provedena i taková analýza. 

4. Vložte skóre rizika pro počáteční sílu, nebo pokud je hodnocena také trvalá síla, nejvyšší 

rizikové skóre z těchto dvou jako „skóre rizika 1“. 

5. Pokud dochází k jednotlivým úkolům tlačení a tažení, které jsou vnímány jako obzvláště 

namáhavé, měly by být posouzeny samostatně. Pokud ano, udělejte totéž pro tyto případy, 

tj. proveďte krok 1−3. 

6. Pokud se analyzuje jeden nebo dva nejhorší případy (počáteční a trvalá síla), vložte 

nejvyšší z těchto dvou rizikových skóre do pole „Skóre rizika 2“. Jinak, vložte Rizikové skóre 

ze „Skóre rizika 1“ také do pole „Rizikové skóre 2“. Kromě toho se zobrazí informace o tom, 

zda skóre rizika odpovídá zelené, žluté nebo červené úrovni rizika. 

 

 

 

 Tabulka 4: Faktor frekvence a síly pro počáteční sílu 

 

Obrázek: Tlačení a tažení 

 

Obrázek: Trup natočený 30 °.  
 

                                                                                                          

 Kolikrát za 

den 

≤1 2-16 17-96 97-240 241-480 481-1920 

 Kolikrát za 

hodinu 

 ≤2 2,1-

12 

13-30 31-60 61-240 

V
el

ik
o

st
 s

íly
 

501-600 N 8,5 10 10,5 14 14,5 24 

451-500 N 7,5 9 9,5 12,5 13 22 

401-450 N 6,5 8 8,5 11 11,5 20 

351-400 N 6 7 7,5 9,5 10 18 

301-350 N 5 6 6,5 8 8,5 16 

251-300 N 4 5 5 5 7 14 

201-250 N 3 4 4 4 5 12 

151-200 N 2,5 2,5 3 3 4 5 

101-150 N 2 2 2,5 2,5 3 4 

51-100 N 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 
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 Tabulka 5: Faktor frekvence a síly pro trvalou sílu 

 Až do 8 metrů: Použijte hodnoty síly v tabulce. 

  

 

9-30 metrů: K naměřené síle přidejte 100 N pro 

výpočet hodnoty síly. 

     31-60 metrů: K naměřené síle přidejte 50 N pro 

výpočet hodnoty síly. 
   Kolikrát za 

den 

≤1 2-16 17-96 97-240 241-480 481-1920 

 Kolikrát za 

hodinu 

 ≤2 2,1-12 13-30 31-60 61-240 

V
el

ik
o

st
 s

íly
 

501-600 N 10,5 12 12,5 17 19 30 

451-500 N 9,5 11 11,5 15,5 17,5 28 

401-450 N 8,5 10 10,5 14 16 26 

351-400 N 7,5 9 9,5 12,5 14,5 24 

301-350 N 6,5 8 8,5 11 13 22 

251-300 N 6 7 7,5 9,5 11,5 20 

201-250 N 5 6 6,5 8 10 18 

151-200 N 4 5 5 5 8,5 16 

101-150 N 3 4 4 4 5 14 

51-100 N 2,5 2,5 2,5 3 4 12 

 

 

 

 

Tabulka 6: Výpočet skóre rizika 

 

Faktor 

počáteční 

síly 

 

Faktor 

trvalé 

síly 

Pokud 

existuje, 

nejhorší 

faktor 

počáteční 

síly 

Pokud 

existuje, 

nejhorší 

faktor 

trvalé 

síly 

Faktor frekvence a síly z tabulky 4, a pokud je 

relevantní, také z tabulky 5. 

    

Vyskytují se následující faktory ve většině tlačení a tažení? Pokud NE, uveďte  

hodnotu 1 vpravo, jinak uvedená hodnota: 

o Tlačení/tažení jednou rukou. Pokud ANO, uveďte 
faktor 1,7. 

    

o Tlačení/tažení bokem. Pokud ANO, uveďte faktor 
1,7. 

    

o Výška úchopu. Pokud je výška úchopu pod výškou 
kolen u nebo nad výškou ramen, uveďte faktor 2. 

    

Pokud se výška úchopu značně liší od výšky loktů, uveďte faktor 1,2. 

o Trup je natočený více než 30 ° (viz obrázek výše). 
Pokud ANO, uveďte faktor 1,3. 

    

o Špatný úchop. Pokud ANO, uveďte faktor 1,1.     

o Teplé prostředí 27−32 °. Pokud ANO, uveďte 
faktor 1,1. 

    

o Dva lidé tlačí/táhnou břemeno. Pokud ANO, 
uveďte faktor 0,6. 

    

Skóre rizika (vynásobte faktory v každém sloupci)     
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Komentář: Skóre Barva   

≥5    

3−4,9  Skóre rizika 1:  

˂3  Skóre rizika 2:  

 

5. Ovlivňující faktory                         Vyplňte odpovídající hodnotu do bílého políčka Hodnota Komentář 

5.1 Ovlivňující fyzické faktory ruky/paže – vyskytují se 

následující? Časy platí pro pracovní den. 

 

Ano 

 

Ne 

  

a. Zaměstnanec je vystaven vibracím ruky-paže déle než 20 minut 
(10 pro silné vibrace) 

2 0   

b.  Zaměstnanec je vystaven vibracím ruky-paže déle než 90 minut 
(60 pro silné vibrace) † 

4 X  

c. S horkými nebo studenými předměty se zachází ručně 2 0  

d. Ruka se často nebo dlouhodobě* používá k bouchání 2 0  

e. Držení ručního nářadí o hmotnosti více než 2,3kg po dobu delší 
než 30 minut 

2 0  

f. Držení přesných nástrojů o hmotnosti více než 0,4 kg po dobu 
delší než 30 minut 

2 0  

 

5.2 Jiné fyzické faktory − vyskytují se následující? Časy platí pro pracovní den. 

a. Zaměstnanec je vystaven vibracím působícím na celé tělo déle 
než 1 hodinu 

2 0   

b. Zaměstnanec je vystaven vibracím působícím na celé tělo déle 
než 6 hodin† 

4 X  

c. Vizuální podmínky nejsou dostatečné 2 0  
d. Práce je prováděna za vysokých nebo nízkých teplot nebo 

v průvanu 
2 0  

e. Stání nebo chůze po tvrdém povrchu více než polovinu 
pracovního dne 

2 0  

f. Prodloužená sedavá práce bez možnosti změny dělat práci ve 
stoje 

2 0  

g. Prodloužená práce ve stoje bez možnosti změny dělat práci vsedě 2 0  

h. Klečení/podřep více než 30 krát nebo déle než 30 minut 2 0  

 

5.3 Faktory organizační a psychosociální − vyskytují se následující? 
a. Není možné ovlivnit, jakým tempem bude práce prováděna 2 0   

b. Není možné ovlivnit nastavení práce ani to, jak má být práce 
prováděna 

2 0  

c. Často je obtížné držet krok s pracovními úkoly 2 0  

d. Zaměstnanci často pracují rychle, aby si mohli udělat delší 
přestávku 

2 0  

† Pokud chcete odpovědět „NE“ na 5.1b nebo 5.2b, uveďte „X“ v bílém odpovědním políčku vpravo  

*Zde „často“ znamená přibližně 100krát za pracovní den nebo více a „dlouhá doba“ přibližně 30 minut za pracovní den 

nebo více 

 

  



102 
 

6. Zprávy o fyzicky namáhavé práci 

6.1 Zdokumentovaná hlášení o fyzicky namáhavé práci 

Existují zdokumentované zprávy o fyzicky náročných úkolech 

(např. hlášení o nehodách) při vykonávání pracovní činnosti? 

Ano Ne   

 Zdokumentovaná hlášení 2 0  

 

6.2 Typ práce, která vedla k podávání zpráv 

Pokud „Ano“ v 6.1, označte (pomocí x) v tabulce níže, jaký typ práce 

k tomu vedl. Jinak přejděte na 7. 

Zvedání  

Držení/nošení  

Tlačení/tahání  

Tlačení rukou nebo prsty  

Jiné (prosím uveďte)___________________________________  

 

7. Vnímané fyzické nepohodlí 

Nejlépe se zeptejte pěti lidí, kteří vykonávají tuto pracovní činnost. 

7.1 Vnímané fyzické nepohodlí 

Existují části práce, které vedou během pracovního dne 

k fyzickému nepohodlí (např. ve svalech nebo kloubech)? 

Odpovězte „Ano“, pokud některý zaměstnanec zažívá takové 

nepohodlí. 

Ano Ne   

 Nepohodlí ve svalech nebo kloubech 2 0  

 

7.2 Pokud „Ano“ na otázku 7.1, jaká je nejhorší činnost? 

Přednostně uveďte odpovědi od pěti zaměstnanců v tabulce níže. 

Osoba 1  

Osoba 2  

Osoba 3  

Osoba 4  

Osoba 5  

 

Komentář: 
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PŘÍLOHA: TABULKA VÝSLEDKŮ 

RAMP II (verze 1.02) Tabulka výsledků 

Objednal: Datum: 

Hodnotitel: Úroveň rizika/činnosti a skóre 

Bylo posuzováno: 

 

 

Červená 

Žlutá 

Zelená 

Skóre Komentář 

1. Poloha 
1.1 Poloha hlavy − dopředu a do strany    
1.2 Poloha hlavy − dozadu    
1.3 Poloha zad – mírné ohýbání    
1.4 Poloha zad − značné ohýbání a kroucení    
1.5 Poloha horní paže − ruka ve výšce ramen nebo nad nimi*    
1.6 Poloha horní paže − ruka mimo vnější pracovní plochu*    
1.7 Poloha zápěstí*    
1.8 Prostor pro nohy a povrch    

2. Pracovní pohyby a opakovaná činnost 
2.1 Pohyby paží    
2.2 Pohyby zápěstí    
2.3 Způsob uchopení    
2.4 Kratší přestávka/varianta    
2.5 Delší přestávka/varianta    

3. Zvedací práce 
3.1 Zvedání (průměrný případ)    
3.2 Zvedání (nejhorší případ)    

4. Tlačení a tažení 
4.1 Tlačení a tažení (průměrný případ)    
4.2 Tlačení a tažení (nejhorší případ)    

5. Ovlivňující faktory    
5.1 Ovlivňující fyzické faktory ruky/paže    
a+b. Vibrace ruky-paže    
c. Ruční manipulace s horkými nebo studenými předměty    
d.Ruka se používá k bouchání    
e. Držení ručního nářadí vážící > 2,3kg > 30 min.    
f. Držení přesných nástrojů vážících > 0,4 kg > 30 minut.    
5.2 Jiné fyzické faktory    
a+b.Vibrace celého těla    
c.Nedostatečné vizuální podmínky    
d.Horké, studené nebo prostředí v průvanu    
e.Prodloužené stání nebo chůze po tvrdém povrchu    
f.Prodloužené sezení    
g.Prodloužené stání    
H.Prodloužené klečení/poklek    
5.3 Faktory organizační a psychosociální    
a.Nemožnost ovlivnit pracovní tempo    
b.Nemožnost ovlivnit provádění práce    
c.Obtížné plnit pracovní úkoly    
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d. Zaměstnanci často pracují rychle, aby si mohli udělat delší 

přestávku 
   

6. Zprávy o fyzické náročnosti práce    
6.1 Zdokumentovaná hlášení o fyzicky namáhavé práci    
6.2 Typ práce, která vedla k hlášení: 

7. Vnímané fyzické nepohodlí    
7.1 Vnímané fyzické nepohodlí    
7.2 Nejhorší činnost: 

*Uveďte nejvyšší skóre z levé nebo pravé strany (ruky/paže) 
Shrnutí hodnocení    
Počet červených hodnocení – Vysoké riziko/akční úroveň    
Počet žlutých hodnocení – Riziko/akční úroveň    
Počet zelených hodnocení – Nízké= riziko/akční úroveň    
Celkové skóre   
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Metoda REBA – Metoda rychlého posouzení celého těla 

Tento ergonomický nástroj pro hodnocení využívá systematický proces k hodnocení posturálních MSD 

celého těla a rizik spojených s pracovními úkoly. Jednostránkový pracovní list se používá k vyhodnocení 

požadovaného nebo zvoleného držení těla, silné námahy, typu pohybu nebo akce, opakování a spojení. 

(25) 

REBA – pracovní list hodnocení zaměstnanců 

A. Analýza krku, trupu a nohou B. Analýza paže a zápěstí 
Krok 1: Lokalizujte polohu krku 

 
Krok 1 a: Určete… 

Zda se krk otáčí:+1 

Zda je krk ohnutý do strany: +1 

 

 

Hodnota 

pro krk 

Krok 7: Lokalizujte polohu horní paže 

 
Krok 7 a: Určete… 

Když se paže zvedá: +1 

Když se paže rozpažují: +1 

Když je paže podepřena nebo se osoba 

naklání: -1 

 

 

 

 

Hodnota 

pro horní 

paže 

Krok 2: Lokalizujte polohu trupu 

 
Krok 2a: Určete… 

Zda je trup natočený: +1 

Zda je trup ohnutý do strany: +1 

 

 

Hodnota 

pro trup 

Krok 8: Lokalizujte polohu spodní 

paže 

 

 

 

Hodnota 

pro spodní 

paže 

Krok 3: Nohy 

přidej +2 

 

 

 

Hodnota 

pro nohy 

Krok 9: Lokalizujte polohu zápěstí 

 
Krok 9 a: Určete… 

Zda je zápěstí ohnuté od středové osy 

nebo zkroucené: přidejte +1 

 

 

Hodnota 

pro zápěstí 

Krok 4: Hodnocení držení těla  

v tabulce A 

Pomocí hodnot z kroků 1−3 výše, 

vyhledejte hodnotu v tabulce A 

Poziční 

hodnota A 

Krok 10: Výsledek držení těla  

v tabulce B 

Pomocí hodnot z kroků 7−9 výše, 

vyhledejte hodnotu v tabulce B 
Poziční 

hodnota B 

Krok 5: Přidejte hodnotu síly/zatížení 

Pokud je zatížení <11 liber : +0 

Pokud je zatížení 11 do 22 liber: +1 

Pokud je zatížení > 22 liber: +2 

Upravit: Pokud dojde k nárazu nebo 

rychlému nárůstu síly: přidejte +1 

+ 

Hodnota 

síly/zátěže 

 

 

 

 

 

= 

Krok 11: Přidejte hodnotu propojení 

Dobře padnoucí rukojeť a střední 

úchop. Dobré: +0 

Přijatelné, ale ne ideální držení nebo 

spojení s jinou částí těla. Uspokojivé: 

+1 

Držení ruky nepřijatelné, ale možné, 

špatné: +2 

Žádné držadlo, nepříjemné, 

nebezpečné pro jakoukoli část těla, 

Nepřijatelné: +3 

+ 

Hodnota 

spojení 

 

 

 

 

 

= 
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Krok 6: Hodnota A, vyhledejte řádek 

v tabulce C.  

Přidejte hodnotu z kroků 4 a 5 získáte 

hodnotu A. 

Najděte řádek v tabulce C. 

Hodnota A 

Krok 12: Hodnota B, Najděte sloupec 

v tabulce C. 

Přidáním hodnot z kroků 10 a 11 

získáte hodnotu B. Najděte sloupec 

v tabulce C a porovnejte se s 

hodnotou A v řádku v kroku 6, abyste 

získali hodnotu z tabulky C. 

Hodnota B 
 

 

  Krok 13: Hodnocení činnosti 

+1 1 nebo více částí těla je drženo déle 

než 1 minutu (staticky) 

+1 Opakovaná činnost malého rozsahu 

(více než 4x za minutu)  

+1 Činnost způsobí rychlé změny 

velkého rozsahu v postojích nebo 

nestabilní základna 

 

 

VÝSLEDKY 

Tabulka 

A 

Krk 

 1 2 3 

 
Nohy 

   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hodnota 

polohy 

trupu 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

Hodnota 

A 

Tabulka C 

Hodnota B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

                                                                                            

    +                                                           =                             

Hodnota z tabulky C                Hodnocení činností                 Hodnota REBA                        

Tabulka 

B 

Spodní paže 

 1 2 

 Zápěstí 1 2 3 1 2 3 

Hodnota 

horní 

paže 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
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Bodování 
1 = Zanedbatelné riziko. 
2−3 = Nízké riziko. Může být nutná změna. 
4−7 = Střední riziko. Další zjišťování. Včasná změna. 
8−10 = Vysoké riziko. Zkoumejte a implementujte změny. 
11+ = Velmi vysoké riziko. Implementujte změnu. 
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Metoda RULA – Metoda rychlého hodnocení horní končetiny 

Samostatný hodnotící list se používá k vyhodnocení požadovaného držení těla, síly a opakování. 

Na základě vyhodnocení se zadává hodnota pro každou oblast těla v sekci A) pro paži a zápěstí a sekci 

B) pro krk a trup.  

Rula byla navržena pro snadné použití bez nutnosti pokročilých ergonomických znalostí nebo 

nákladného vybavení. Pomocí pracovního listu RULA hodnotitel přiřadí hodnotu pro každou 

z následujících oblastí těla: horní část paže, dolní část paže, zápěstí, krk, trup a nohy. Poté, co se 

shromáždí a vyhodnotí data pro každou oblast, použijí se tabulky ve formuláři k sestavení proměnných 

rizikových faktorů a vygenerují jedinou hodnotu, která představuje úroveň rizika MSD. (26) 

A. Analýza paže a zápěstí B. Analýza krku, trupu a nohou 

Krok 1: Lokalizujte polohu horní paže: 

 
Krok 1 a: Upravte… 

Když se paže zvedá: +1 

Když se paže rozpažují: +1 

Když je paže podepřena nebo se osoba 

naklání: -1 

 

 

 

Hodnota 

pro 

horní 

paže 

Krok 9: Lokalizujte polohu krku: 

 
Krok 9a: Upravte… 

Když se krk otáčí: +1 

Když je krk ohnutý do strany 

 

 
 

Hodnota 

pro krk 

Krok 2: Lokalizujte polohu spodní paže: 

 
Krok 2a: Upravte…. 

pokud obě paže pracují přes středovou 

čáru nebo venku od strany těla:přidat 

+1 

 

 

Hodnota 

pro 

spodní 

paže 

Krok 10: Lokalizujte polohu trupu 

 
Krok 10a: Upravte… 

Zda je trup natočený: +1 

Zda je trup ohnutý do strany: +1 

 

 

Hodnota 

pro trup 

Krok 3: Lokalizujte polohu zápěstí 

  
Krok 3 a: Určete… 

Zda je zápěstí ohnuté od středové osy: 

přidejte +1 

 

Hodnota  

pro 

zápěstí 

Krok 11: Nohy: 

Pokud jsou nohy a chodidla 

podepřeny: +1 

Pokud ne: +2 

 

H
o

d
n

o
ta

 

p
o

lo
h

y 
kr

ku
 Tabulka B: Hodnocení polohy trupu 

1 2 3 4 5 6 
nohy nohy nohy nohy nohy nohy 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

 

Krok 12: Hodnocení držení těla 

v tabulce B: 

Pomocí hodnot z kroků 9−11 výše, 

vyhledejte hodnotu v tabulce B 

 

Hodnota 

pro nohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 4: Točení zápěstí: 

Pokud se zápěstí otáčí ve středním 

rozsahu: +1 

Pokud je zápěstí na konci nebo blízko 

konce rozsahu: +2 

 

Točení 

zápěstí 

Krok 5: Hodnocení držení těla  

v tabulce A: 

Pomocí hodnot z kroků 1−4 výše, 

vyhledejte hodnotu v tabulce A 

 

Poziční 

hodnota 

A 
+ 
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Krok 6: Přičtěte hodnotu využití svalů 

Pokud je poloha převážně statická (t.j 

držení >10 minut), 

Nebo pokud se opakující činnosti 

vyskytují 4x za minutu: +1 

Hodnota 

využití 

svalů 

+ 

Krok 13: Přičtěte hodnotu využití 

svalů 

Pokud je poloha převážně statická 

(t.j držení >10 minut), 

Nebo pokud se opakující činnosti 

vyskytují 4x za minutu: +1 

 

Krok 14: Přidejte hodnotu síly/ 

zatížení 

Pokud je zatížení <4,4 liber 

(přerušované) : +0 

Pokud je zatížení 4,4 do 22 liber 

(přerušované): +1 

Pokud je zatížení 4,4 do 22 liber 

(statické nebo přerušované): +2 

Pokud je zatížení > 22 liber nebo 

opakované nebo nárazové: +3 

 

Krok 15: Najděte řádek v tabulce C 

Přidejte hodnotu z kroků 12−14 

a získáte hodnotu pro krk, trup 

a nohy. 

Najděte řádek v tabulce C. 

Poziční 

hodnota B 

 

 

+ 

Hodnota 

využití 

svalů 

 

 

+ 

Hodnota 

sííly 

zatížení 

 

 

 

         = 

 

Hodnota 

pro krk, 

trup, nohy 

Krok 7: Přičtěte hodnotu síly/zatížení 

Pokud je zatížení <4,4 liber 

(přerušované) : +0 

Pokud je zatížení 4,4 do 22 liber 

(přerušované): +1 

Pokud je zatížení 4,4 do 22 liber 

(statické nebo přerušované): +2 

Pokud je zatížení > 22 liber nebo 

opakované nebo nárazové: +3 

Hodnota 

síly/ 

Zatížení 

 

 

 

 

= 

Krok 8: Najděte řádek v tabulce C 

Přidejte hodnotu z kroků 5−7  a získáte 

hodnotu pro zápěstí a paže. 

Najděte řádek v tabulce C. 
Hodnota 

pro 

zápěstí a 

paže 

 

Výsledky 

Tabulka A 
Hodnocení zápěstí 

1 2 3 4 

Horní 

paže 

Spodní 

paže 

Točení 

zápěstí 

Točení 

zápěstí 

Točení 

zápěstí 

Točení 

zápěstí 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 3 3 3 3 3 4 4 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 
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  Tabulka C 

Hodnota 

pro krk, trup, nohy 

1 2 3 4 5 6 7+ 

Hodnota 

pro 

zápěstí/ 

paže 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8+ 5 5 6 7 7 7 7 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bodování (závěrečná hodnota z tabulky C) 

1−2 = Přijatelná poloha. 

3−4 = Další zjišťování, může být potřebná změna. 

5−6 = Další zjišťování, rychlá změna. 

7 = Zjišťovat a zavádět změny. 

 

Hodnota RULA 



111 
 

Metoda WERA – Posouzení ergonomických rizik na pracovišti 

WERA poskytuje rychlou metodu pro screening pracovního úkolu pro hodnocení fyzických rizikových 

faktorů spojených s MSD. Nástroj WERA pokrývá šest fyzických rizikových faktorů, včetně držení těla, 

opakování, síly, vibrací, stresu při kontaktu a doby trvání úkolu, a zahrnuje pět hlavních oblastí těla: 

rameno, zápěstí, záda, krk a noha. Má bodovací systém a obsahuje akční úrovně, které poskytují 

vodítko k úrovni rizika a možné potřebě akce provést podrobnější hodnocení. (27) 

POSOUZENÍ ERGONOMICKÝCH RIZIK NA PRACOVIŠTI (WERA) 

FYZICKÉ 

RIZIKOVÉ 

FAKTORY  

ÚROVEŇ NEBEZPEČÍ 

NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ SYSTÉM HODNOCENÍ 

1
. 

R
A

M
EN

O
 

Poloha 

1a. 

 

              

Ruce jsou 

zhruba 

v úrovni pasu 

Ramena 

v neutrální 

poloze 

                  
  

 

Ruce 

jsou 

zhruba 

v úrovni 

hrudníku 

Rameno je 

mírně 

ohnuté 

                 

Ruce nad 

úrovní pasu 

 

Rameno je 

extrémně 

ohnuté 

 

 

 

 
 POLOHA 1a. 

O
p

ak
o

vá
n

í 1
b

. Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                   Hodnota 1  

Opakování 

1b. 
Lehké  
Činnost s více 

přestávkami 

Průměrné 
Činnost 

s několika 

přestávkami 

Těžké  
Činnost bez 

přestávek 

2
. 

ZÁ
P

ĚS
TÍ

 Poloha 

2a. 

 

 

 
 POLOHA 2a. 

O
p

ak
o

vá
n

í 2
b

. Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                    Hodnota 2 

Zápěstí je 

v neutrální 

poloze 

Zápěstí se 

ohýbá 

mírně 

nahoru  

a dolů 

Zápěstí se 

extrémně 

ohýbá 

nahoru 

nebo dolů  

a otáčí 
Opakování 

2b. 

0−10 krát 

za minutu 

11−20 krát 

za minutu 

Více než 20 

krát za min. 

3
. 

ZÁ
D

A
 Poloha 

3a. 

            

 
 

Záda jsou 

v neutrální 

poloze 

 

 

 
 

Záda se 

mírně 

ohýbají 

vpřed 

                 

 
 

Záda jsou 

extrémně 

ohnutá 

vpřed 

 
 POLOHA 3a. 

O
p

ak
o

vá
n

í 3
b

. Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                    Hodnota 3            

Opakování 

3b. 
0−3 krát  

za minutu 

4−8 krát 

za minutu 

9−12 krát 

za minutu 
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4
. 

K
R

K
 

Poloha 

4a. 

              

 
Krk je 

v neutrální 

poloze 

s lehkým 

naklonění

m vpřed 

 

 

 
 

Krk je 

mírně 

nakloněný 

vpřed 

                 

 
Krk je 

extrémně 

nakloněný 

vpřed nebo 

zakloněný 

dozadu 

 

 
 POLOHA 4a. 

O
p

ak
o

vá
n

í 4
b

. Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                    Hodnota 4   

Opakování 

4b. 
Lehké  
Činnost s více 

přestávkami 

Průměrné 
Činnost 

s několika 

přestávkami 

Těžké      
Činnost bez 

přestávek 

5
. 

N
O

H
A

 

Poloha 

5a. 

 

 

 
 POLOHA 5a. 

O
p

ak
o

vá
n

í 5
b

. Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                     Hodnota 5     

Nohy jsou 

v neutrální 

poloze 

NEBO 

sezení 

s chodidly 

rovnými 

na podlaze 

/opěrce 

nohou 

Nohy jsou 

mírně 

ohnuté 

vpřed 

NEBO 

sezení 

s chodidly 

ohnutými 

na podlaze 

Nohy jsou 

extrémně 

ohnuté 

dopředu 

NEBO 

sezení 

s nohami, 

nedotýkající

mi se 

podlahy 
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FYZICKÉ 

RIZIKOVÉ 

FAKTORY  

ÚROVEŇ NEBEZPEČÍ 

NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ SYSTÉM HODNOCENÍ 
6

. 
SI

LO
V

Á
 N

Á
M

A
H

A
 

Zvedání 

břemen 

            

 
Zvedání  

břemen 

0−5 kg 

 

                

 
Zvedání  

břemen  

5−10 kg 

                  

 
Zvedání  

břemen 

těžších než 

10 kg 

 
 SILOVÁ NÁMAHA 6. 

P
O

LO
H

A
 3

a 

Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                   Hodnota 6  

7
. 

V
IB

R
A

C
E 

Používání 

vibračních 

nástrojů 

          

 
Žádné 

používání 

vibračních 

nástrojů 

NEBO 

používání 

vibr.nástroj

ů ˂1hod 

denně  

             

 
Občasné 

používání 

vibračních 

nástrojů  

1−4 h 

denně 

          

 
Neustálé 

používání 

vibračních 

nástrojů  

>4 h denně 

 
 VIBRACE 7. 

P
O

LO
H

A
 2

a 

Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

 

                    Hodnota 7  

8
. 

D
R

ŽE
N

Í N
Á

ST
R

O
JE

 

Používání 

ručních 

nástrojů 

NEBO 

nošení 

rukavic 

 

 

 
 DRŽENÍ NÁSTROJE 8. 

P
O

LO
H

A
 2

a.
 

Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                     Hodnota 8 

Měkké/zao

blené 

držadlo 

nástroje 

NEBO 

Úplné 

pokrytí 

rukavicemi 

Tvrdý/ostrý 

tvar držadla 

NEBO  

Užití 

částečného 

krytí 

rukavicemi 

Žádná/bez 

rukojeti 

nástroje 

NEBO 

rukavice se 

nikdy 

nepoužívají 

9
. 

D
O

B
A

 T
R

C
Á

N
Í Ú

K
O

LU
 

Úkoly 

hodin/ 

den 

 

 
 DOBA TRVÁNÍ ÚKOLU 9. 

6.
SI

LO
V

Á
  N

Á
M

A
H

A
 Úroveň 

rizika 

NÍZKÁ STŘED. VYSOKÁ 

NÍZKÁ 2 3 4 

STŘED. 3 4 5 

VYSOKÁ 4 5 6 

 

                     Hodnota 9 

 

˂2 hod 

denně 

2−4 hod 

denně 

>4 hod 

denně 

 

                                                                                                       CELKOVÁ HODNOTA 
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Činnost/Úkol: 

 

 Úroveň činnosti 
Úroveň 

rizika 

Celková 

hodnota 

Činnost Oz

na

čit 

(√) 

NÍZKÁ 18−27 Úkol je přijatelný 
 

STŘED. 28−44 Úkol potřebuje další 

sledování a vyžaduje změnu 

 

VYSOKÁ 45−54 Úkol je nepřijatelný, 

okamžitá změna nutná 

 

 

 

Datum: 

 

 

Pozorovatel: 

 

 

 

  

[

[

[
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Metoda EWA – Ergonomická analýza počítačových pracovišť 
 

Metoda identifikace ergonomických rizikových faktorů pro pracovníky, kteří v práci používají počítače 
a displeje – EWA, je navržena tak, aby obsahovala komplexní informace o různých faktorech, které 
mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit MSD při práci s počítači.  
Ergonomické hodnocení na pracovišti upozorní na problémy, které lze řešit, aby se výrazně zlepšilo 
dlouhodobé zdraví zaměstnanců. 
  
Informace o pracovišti 

 
Studie v literatuře uvádějí, že výška pracovní židle ovlivňuje prevalenci MSD u pracovníků, kteří 
používají počítač na pracovišti. Kromě výšky klávesnice, umístění židle, výška sedáku a další 
součásti počítačů, jako je monitor, myš, také ovlivňují vývoj MSD. 
Na takovém pracovišti spočívá hodnocení v ergonomickém posouzení komponentů pracoviště 
(sezení, klávesnice, monitor, pracovní plocha). Dále zahrnuje různá rozměrová měření (tj. výška 
židle, vzdálenost sledování očí) a otázky týkající se součásti pracoviště (tj. zda má židle područky, 
využití klávesnice, přiměřený prostor pod stolem pro nohy). Tato část také obsahuje informace 
o faktorech pracovního prostředí, jako jsou osvětlení, vlhkost, teplota, hluk, atd. Všechny tyto 
faktory mají také vliv na MSD.  
 

Informace o pracovní pozici 
 

Pracovní pozice má významný vliv na závažnost a prevalenci výskytu muskuloskeletálních poruch 
na jakémkoli pracovišti, včetně počítačových. Používá se metoda, která zaznamenává pracovní 
polohu těla, to je upravená verze RULA. Dodatečné informace o polohách se shromažďují během 
pracovního procesu. 
 

Vnímaná bolest a nepohodlí 
 

Vnímaná bolest, identifikovaná pracovníky, se skládá z hodnocení bolesti pro různé části těla (krk, 
záda, rameno, lokty, kolena, boky/stehna, kotníky). Tato část sestává ze severského dotazníku 
s ohodnocením bolesti na stupnici 1 až 5. Tato sekce obsahuje také otázky týkající se necitlivosti/ 
nepohodlí při práci. 
 

Informace o pracovním stylu 
 

„Pracovní styl“, nebo jak pracovník behaviorálně, kognitivně a fyziologicky reaguje na zvýšené nebo 
stresující pracovní požadavky, byl navržen tak, aby pomohl vysvětlit souvislost mezi 
ergonomickými a psychosociálními faktory a příznaky a poruchami horních končetin souvisejících 
s prací. 
 

Použití metody 
 

Po posouzení různých zkoumaných faktorů hodnotitelé poskytují doporučení z hlediska úpravy 
pracovních komponentů, držení těla, jeho nápravy a potřebných úprav. (28) 
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VNÍMANÁ BOLEST A NEPOHODLÍ 

Zaškrtněte odpovídající výběr Téměř 

nikdy 

Zřídka Někdy Často Téměř 

stále 

Cítím bolest nebo nepohodlí při práci      

Cítím bolest nebo nepohodlí po celodenní práci      

Nemohu spát kvůli bolesti      

Po víkendovém odpočinku mám stále v pondělí ráno 

bolesti 

     

Cítím, že mám méně síly v ruce/paži      

Zjistil jsem, že často protahuji/masíruji svůj  

krk/záda/ramena během práce 

     

Cítím pálení/slzení/ únavu oči při práci      

Musím si vzít volno z práce kvůli potížím uvedeným 

výše 

     

Cítím, že moje produktivita je ovlivněna symptomy 

bolesti uvedenými výše 

     

Užíváte nějakou léčbu na bolest (fyzioterapii). Pokud 

ano, krátce popište: 

     

 

 
 

PRACOVNÍ POLOHA A DOPORUČENÍ 

RULA (klíčové doporučení)                                                   Celková hodnota:               Akční úroveň: 

Krk:                                   Horní paže:                      Spodní paže:                            Zápěstí: 

Trup:                            Hodnota nohy:                Hodnota využití svalů:               Síla/zátěž:  

POLOHA Ano Ne Doporučení 

Hlava a krk jsou v jedné přímce s trupem   Školení ergonomických postojů  

Trup je kolmo k podlaze   Dělená klávesnice  

Ramena/horní paže jsou uvolněné   Podložka pod nohy  

Předloktí, zápěstí a ruka jsou v jedné 

přímce 

  Jiné:  

Zápěstí a ruka jsou rovné, ne ohnuté   

Stehna jsou rovnoběžně s podlahou 

a chodidla na podlaze 

  

PROSTŘEDÍ   Doporučení 

Kvalita vzduchu je komfortní   Měření koncentrace plynů  

Teplota na pracovišti je komfortní   Kontrola vlhkosti  

Osvětlení je odpovídající   Jiné:  
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Metoda HAV – Kalkulačka pro expozici vibracím přenášeným na ruce 
 

Vibrace se mohou na ruce a paže přenášet při používání ručního elektrického nářadí, ručně vedeného 

zařízení nebo přidržováním materiálů zpracovávaných stroji. Je prokázáno, že opakovaná expozice 

těmto vibracím může vést k trvalým nepříznivým účinkům na zdraví. Přípustný expoziční limit vibrací 

byl nastaven na 2,5 m/s² a mezní hodnota expozice na 5 m/s² za osmihodinovou pracovní směnu. 

 

Kalkulačka pro vibrace přenášené na ruce a paže je velmi účinným nástrojem pro objektivní hodnocení 

těchto vibrací. Výsledkem hodnocení jsou celkové expoziční body pro celou pracovní úlohu, které se 

počítají z hodnot dílčí expozice ze všech nástrojů použitých k jejímu provedení. Přípustný expoziční 

limit (PEL) odpovídá 100 bodům a naznačuje zvýšené riziko pro zaměstnance. Mezní hodnota expozice 

(MHE) odpovídá 400 bodům a znamená, že byly překročeny bezpečné limity a zaměstnanci jsou 

vystaveni značnému riziku vzniku vibračního syndromu. V takovém případě by měla být okamžitě 

implementována opatření ke snížení expozice velikosti vibrací. (29)    

    

Instrukce a definice 

           

Instrukce           

Do bílých polí vložte vstupní hodnoty pro každou hodnocenou činnost.     

Po vložení dat stiskněte ENTER.          

Výstupy se zobrazí ve světlezelených buňkách.       

           

Definice: Vstupy           

Velikost vibrací je hodnota zrychlení vibrací v m/s² pro každou hodnocenou činnost.   

Doba expozice je celková doba expozice vibracím přenášeným na ruce nebo doba trvání činnosti. 

Může být vyjádřená v jakékoli kombinaci hodin a minut, nesmí však překročit hodnotu 24 h. 

          

Definice: Výstupy           

Expoziční body pro 1 hodinu je rychlost růstu expozice při konkrétní velikosti vibrací.  

Přípustný expoziční limit (PEL) odpovídá 100 bodům a maximální hodnota expozice (MHE) odpovídá 

400 bodům.           

Doba dosažení PEL je doba potřebná k dosažení přípustného expozičního limitu 2,5 m/s².  

Doba dosažení MHE je doba potřebná k dosažení maximální hodnoty expozice 5 m/s².   

Tyto hodnoty jsou počítaný pro každou hodnocenou činnost zvlášť.    

             

Částečná expozice je expozice vibracím, vyjádřená v m/s² a v expozičních bodech, pro každou 

hodnocenou činnost.           

Vypočítává se z velikosti vibrací a doby expozice.      

Celková expozice, také v m/s² a v expozičních bodech, se počítá ze všech dílčích expozic. 

          

Částečná nebo celková expozice nebude vypočítána, pokud odpovídající doba expozice přesáhne 

24 hodin.            
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Tabulka pro hodnocení vibrací přenášených na ruce 

Pracovní pozice:                             

                                 

         Čas dosažení PEL   Čas dosažení MHE  Doba trvání    Částečná    Částečná  

  Velikost vibrací        Expoziční body    2,5 m/s² (8h)    5 m/s²    expozice   expozice   expozice 

Nářadí/pracovní činnost (m/s²)   pro 1 hodinu   Hodiny Minuty   Hodiny Minuty   Hodiny Minuty   2,5 m/s² (8h)    body 

                          #       

                          #       

                          #       

                          #       

                          #       

                          #       

Návod k použití:                                 

                            Denní    Celkový 
Do bílých polí doplňte velikost vibrací a dobu trvání expozice                      expozice   počet exp. 

Pro výpočet stiskněte ENTER                         (m/s²)   bodů 

Výsledky se zobrazí ve světlezelených buňkách                             
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Metoda IVRE-ARMS – Nástroj pro repetitivní činnost horních končetin 
 

Nástroj IVRE-ARMS, Ergonomic Risk Veronesi Index byl vytvořen pro opakující se činnosti horních 
končetin z pohledu fyzického, kognitivního a organizačního. Nástroj provádí detailnější analýzu 
pracovních činnosti ve srovnání s metodami OCRA a zároveň s spolu vykazují vysokou statistickou 
korelaci. Kromě statistické spolehlivosti představuje nástroj IVRE-ARMS systematickou 
a fragmentovanou analýzu proměnných (organizační, kognitivní a biomechanické a rozdělenými na 
rameno, loket a zápěstí), což může zvyšovat efektivitu preventivních opatření. Každé proměnné se 
přiřadí hodnota od 0 do 10, všechny proměnné se sečtou a vypočítá se finální výsledek jako procento 
z celku. (30) 

Registrace 

Název pracovní 

činnosti 

Délka pracovní 

doby 

Činnost 

CYKLICKÁ/ACYKLICKÁ 
Hodnotitel Datum 

     

Organizační analýza 

Cyklická činnost Skóre 

pracovní cyklus za 5 minut a více 0 

Pracovní cyklus každých 1–5 minut 1 

Dva pracovní cykly za minutu 3 

Pracovní cyklus každých 20–30 vteřin 5 

Pracovní cyklus každých 10–20 vteřin 8 

Pracovní cyklus každých méně než 10 vteřin 10 

 

 

 

Acyklická činnost Skóre 

Zatížení svalové skupiny max. 10 %  

pracovní doby 
0 

Zatížení svalové skupiny po dobu 10–20 % 

pracovní doby 
1 

Zatížení svalové skupiny po dobu 20–30 % 

pracovní doby 
3 

Zatížení svalové skupiny po dobu 30–40 % 

pracovní doby 
5 

Zatížení svalové skupiny po dobu 40–50 % 

pracovní doby 
8 

Zatížení svalové skupiny po dobu >50%  

pracovní doby 
10 

 

 

 

 

 

SKÓRE: 

SKÓRE: 
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Počet přestávek Skóre 

Pauza 8–10 minut každou odpracovanou hodinu 

(včetně cest) 
0 

Kromě přestávky na jídlo jsou další dvě 

přestávky ráno a dvě odpoledne po dobu 

alespoň 8–10 minut 

1 

Dvě přestávky v délce nejméně 8–10 minut (bez 

přestávky na oběd) za 6 hodinovou směnu nebo 

tři přestávky za 8 hodinovou směnu 

3 

Kromě přestávky na jídlo jsou dvě přestávky 

nejméně 8−10 minut za 8 hodinovou směnu 

nebo přestávka alespoň 8–10 minut za 6 

hodinovou směnu 

5 

Přestávka alespoň 10 minut za 6 hodinovou 

směnu (bez přestávky na jídlo) nebo pouze 

přestávka na jídlo za 8 hodinovou směnu 

8 

Nejsou žádné pauzy, s výjimkou několika minut 

(méně než 5) za 8 hodinovou směnu 
10 

 

 

 

Rotace směn Skóre 

Změna činnosti každou hodinu 0 

Změna činnosti každé 2 hodiny 1 

Tři rotace za směnu 3 

Jedna efektivní změna činnosti za směnu 5 

Neefektivní změna činnosti za směnu 8 

Bez změny činnosti 10 

 

 

 

Výpočet zátěže (Borgova stupnice) Skóre 

Hodnota v rozmezí 2 – Borg po dobu méně než 

1/3 pracovního cyklu 
0 

Po dobu větší než 1/3 pracovního cyklu 1 

Hodnota v rozmezí 3–4 po dobu méně než  

1/3 pracovního cyklu 
3 

Po dobu větší než 1/3 pracovního cyklu 4 

Hodnota v rozmezí 5–7 po dobu méně než  

1/3 pracovního cyklu 
5 

Po dobu větší než 1/3 pracovního cyklu 6 

 

 

SKÓRE: 

SKÓRE: 
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Hodnota v rozmezí 8–10 po dobu méně než 1/3 

pracovního cyklu 
8 

Po dobu větší než 1/3 pracovního cyklu 10 

 

 

 

Energetický výdej Skóre 

Lehké energetické výdaje po méně než 50 % 

pracovní doby  
0 

Lehké energetické výdaje po více než 50 % 

pracovní doby 
1 

Mírné energetické výdaje po více než 50 % 

pracovní doby 
3 

Vysoké energetické výdaje po více než 50 % 

pracovní doby 
5 

Velmi vysoké energetické výdaje po více než  

50 % pracovní doby 
8 

Extrémně vysoké energetické výdaje po více než 

50 % pracovní doby 
10 

 

 

 

Manipulace s břemeny Skóre 

Do 1 kg pomocí zařízení 0 

Do 1 kg bez pomocného zařízení 1 

Mezi 1–2 kg za pomocí pomocného zařízení 2 

Mezi 1–2 kg za bez pomocného zařízení 3 

Mezi 2–5 kg za pomocí pomocného zařízení 5 

Mezi 2–5 kg za bez pomocného zařízení 8 

Manipulace na 5 kg  10 

 

 

 

Doplňkové riziko (výběr více možností) Skóre 

Teploty pod 10 °C nebo na 40 °C  1 

Manipulace velmi chladnými předměty bez 

rukavic 
1 

Přítomnost vibrací nad 40 Hz 1 

Komprese tkání horní končetiny po dobu delší 

než 1 minuta 
1 

 

 

 

SKÓRE: 

SKÓRE: 

SKÓRE: 
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Používání rukavic, které snižují úchopovou 

schopnost 
1 

Manipulace kluzkými předměty 1 

Práce vyžadující absolutní přesnost  1 

Přítomnost prudkých pohybů 1 

Práce s přítomností zpětného rázu (kladivo) 1 

Používání ruky jako nástroje (vytváření přímých 

traumat tkání) 
1 

 

 

 

 

Hodnotitel nejprve prozkoumá, zda je aktivita cyklická nebo acyklická, poté identifikuje klasifikaci 

aktivity a zaznamená jí přiřazenou hodnotu, která se přičte k dalším čtyřem proměnným (pauza, rotace, 

síla a metabolické výdaje) a stanoví doplňkové riziko. Maximální možné skóre je 70 bodů, což odpovídá 

100 %. Výpočet organizačního rizika je procentuální část maximálního dosažitelného skóre. 

 

Maximální dosažitelné skóre 70 

Získané skóre  

Získané skóre % z celku  

 

  

 SKÓRE: 
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Kognitivní analýza 

Pracovní podmínky 
Skóre 

ANO NE 

Pracovní cíl řízený výrobou 1 0 

Úkol vyžaduje opatrnost, aby nedošlo k chybám 

a poškození 
1 0 

Je systém hodnocení výroby a výkonu 1 0 

Překážka bránící výrobě 1 0 

Práce je kontrolována nebo sledována 1 0 

Pracovní úkol má velkou důležitost 1 0 

Instalace nebo implementace při pohyblivých 

částech 
1 0 

Provoz dvou nebo více zařízení současně 1 0 

Pracovník při práci musí řešit kvalitu 1 0 

Je potřeba překonávat neustále technologické 

potíže 
1 0 

Práce v noci 1 0 

 

 

 

Pracovní podmínky (smíšené) 
Skóre (pro NE = 0) 

Nízká Vysoká 

Práce vyžaduje nízkou pozornost, aby nedošlo  

k poranění sebe nebo kolegy 
1 2 

Práce vyžaduje vysokou koncentraci pro 

provedení 
1 2 

Práce vyžaduje vysokou přesnost pro provedení 1 2 

Práce umožňuje pracovníkovi zvýšit jeho 

produkci 
1 2 

Práce má zákaznický servis osobně nebo 

telefonicky 
1 2 

Práce vyžaduje důležitá rozhodnutí 1 2 

Práce vyžaduje nastavení časového tlaku  Někdy – 1 Konstantní – 2 

Práce vyžaduje střídání směn 1 2 

Práce vyžaduje zapamatovat si hesla nebo kódy 1 2 

Nastavení monotónnosti 1 2 

 

 

 

  

 

 

SKÓRE: 

SKÓRE: 
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Kognitivní riziko mimo pracoviště 
Skóre (pro NE = 0) 

Lehké Vážné 

Stress při cestě do práce 1 2 

Finanční problémy v rodině 1 2 

Problémy s dětmi 1 2 

Problémy s partnerem 1 2 

Problémy s rodinou obecně 1 2 

Problémy s bydlením 1 2 

Problémy s okolím  1 2 

Cítí se ve svém městě nejistě 1 2 

 

 

 

Maximální dosažitelné skóre 47 

Získané skóre  

Získané skóre % z celku  

 

  

 SKÓRE: 
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Biomechanická analýza ramene 

Flexe ramene Skóre 

Rozsah flexe 0–20 ° s podepřením paží 0 

Rozsah flexe 0–20 ° bez podepření paží 1 

Rozsah flexe 20–45 °  3 

Rozsah flexe 45–60 ° 5 

Rozsah flexe 60–90 ° 8 

Flexe ramene 90 ° 10 

 

 

 

Počet pohybů ramene Skóre 

Do 500 pohybů za směnu 0 

500–2 000 pohybů za směnu 1 

2 000–3 000 pohybů za směnu  3 

3 000–10 000 pohybů za směnu 5 

10 000–20 000 pohybů za směnu 8 

Více než 20 000 pohybů za směnu 10 

Současná extenze ramene nad 20 ° +1 bod 

Vnitřní/vnější rotace ramene  +1 bod 

 

 

 

Maximální dosažitelné skóre 22 

Získané skóre  

Získané skóre % z celku  

 

  

 

 

SKÓRE: 

SKÓRE: 
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Biomechanická analýza loktů 

Flexe lokte Skóre 

Rozsah flexe 60–100 ° s podepřením paže 0 

Rozsah flexe 60–100 ° bez podepření paže 1 

Rozsah flexe 0–20 °  3 

Rozsah flexe 20–60 ° 5 

Rozsah flexe 100–120 ° 8 

Flexe lokte nad 120 ° 10 

Nucená pronace +1 bod 

Nucená supinace +1 bod 

 

 

 

Počet pohybů lokte Skóre 

Do 500 pohybů za směnu 0 

500–2 000 pohybů za směnu 1 

2 000–3 000 pohybů za směnu  3 

3 000–10 000 pohybů za směnu 5 

10 000–20 000 pohybů za směnu 8 

Více než 20 000 pohybů za směnu 10 

 

 

 

Maximální dosažitelné skóre 22 

Získané skóre  

Získané skóre % z celku  

 

  

 

 

SKÓRE: 

SKÓRE: 
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Biomechanická analýza zápěstí 

Flexe/extenze zápěstí Skóre 

Úhel flexe/extenze až 15 ° bez komprese tkání 0 

Úhel flexe/extenze až 15 ° s kompresí tkání 1 

Úhel flexe/extenze až 15−45 ° bez komprese tkání 3 

Úhel flexe/extenze až 15–45 ° s kompresí tkání 5 

Úhel flexe/extenze nad 40 ° bez komprese tkání 8 

Úhel flexe/extenze nad 40 ° s kompresí tkání 10 

 

 

 

Výpočet rizika rukojeti Skóre 

Rukojeť s výborným úhlem a povrchem 0 

Rukojeť s výborným úhlem a povrchem po dobu 

alespoň 50 % práce 
1 

Rukojeť s výborným úhlem nebo povrchem  3 

Rukojeť s výborným úhlem nebo povrchem po 

dobu alespoň 50 % práce 
5 

Rukojeť se špatným úhlem nebo povrchem po 

dobu alespoň 50 % práce 
8 

Rukojeť se špatným úhlem nebo povrchem po 

celou dobu práce 
10 

 

 

 

Počet pohybů zápěstí Skóre 

Do 500 pohybů za směnu 0 

500–2 000 pohybů za směnu 1 

2 000–3 000 pohybů za směnu  3 

3 000– 10 000 pohybů za směnu 5 

10 000–20 000 pohybů za směnu 8 

Více než 20 000 pohybů za směnu 10 

Nucená radiální deviace +1 bod 

Nucená ulnární deviace +1 bod 

 

 

 

Maximální dosažitelné skóre 22 

Získané skóre  

Získané skóre % z celku  

 

 

 

SKÓRE: 

SKÓRE: 

SKÓRE: 
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Výsledná analýza 

Maximální dosažitelné skóre 183 

Získané skóre  

Získané skóre % z celku  

 

Finální výsledek 

% 
Míra rizika Návrhy pro zlepšení 

0 Žádné riziko Žádné 

1−20 Minimální riziko 
Přijatelné riziko, potřeba 

každoročního přehodnocení. 

21−40 Nízké riziko 
Potřeba přehodnocení každých  

9 měsíců. 

41−60 Průměrné riziko 

Nutnost přehodnotit dopadové 

proměnné a rychle je opravit, 

přehodnocovat každých  

6 měsíců. 

61−80 Zvýšené riziko 

Velká šance pro vznik 

onemocnění nebo nehody, 

nutnost přehodnotit dopadající 

proměnné a co nejrychleji je 

napravit, přehodnocovat každý 

měsíc. 

81−100 Maximální riziko 

Nemoci nebo nehody se mohou 

objevit kdykoli, je třeba 

přehodnotit dopadající 

proměnné a okamžitě je napravit. 
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Metoda NIOSH – Zdvihací index 

Metoda hodnocení fyzického zatížení při cyklické manipulaci s břemeny. 
Bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní absence a spotřebovávají téměř 25 % 
nemocenských nákladů. V roce 1981 metoda NIOSH vznikla jako doporučení pro správné zvedání 
břemen a analýzu pohybů při zvedání. V roce 1985 byl index pro zvedání propracovaný a rozšířený pro 
více typů zvedání břemen.  
Metoda NIOSH Lifting index je evropským standardem pro hodnocení limitu pro manipulaci 
s břemeny těžšími než 5 kg po dobu 8 hodin. Vychází ze závislosti hmotnosti manipulovaného břemene 
a tlaku na meziobratlové ploténky. Limitní hodnoty vztahuje k tlakovým silám, působícím na přechod 
bederní a křížové páteře (mezi obratlem L5–S1).   

V roce 1993 Národní institut pracovní bezpečnosti a zdraví (National Institut of Occupational Safety 
and Health – NIOSH) přepracoval směrnice týkající se problematiky zdvihání břemen. Výsledkem 
směrnice je doporučený hmotnostní limit RWL. Ten představuje maximální hmotnost břemene pro 
minimálně 75 % ženské populace a až 99 % mužské populace. Určuje se rovněž míra relativního 
fyzického klidu, tzv. zvedací index LI, který je poměrem mezi zvedanou hmotností a RWL. 

 LI < 1 riziko nehrozí 
 LI ≥ 1 riziko, nutno provést změny 

Metoda NIOSH vychází z kombinace epidemiologických, biomechanických, fyziologických 
a psychologických výzkumů. (31) 

Okrajové podmínky pro použití metody: 

 Žádné trhavé zvedání 
 Jsou využity obě ruce, souměrné zvedání 
 Žádné omezení postoje/volnost pohybu 
 Dobré podmínky pro přenos síly (úchopové vlastnosti, boty, podlaha) 
 Příznivé okolní podmínky 

 

Metodu nelze použít v následujících případech: 

 Zvedání/pokládání vsedě nebo v kleku 
 Zvedání/pokládání nestabilních objektů 
 Zvedání/pokládání za současného přenášení, tlačení nebo tažení 
 Zvedání/pokládání pomocí pomůcek (lopata) 
 Zvedání/pokládání s rychlostí větší než 75cm/sec 
 Zvedání/pokládání v nepříznivém prostředí (teplota mimo 19−26 °C, relativní vlhkost mimo 

35−50 %) 
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 LC: hmotnostní konstanta (LC = 23 kg), 
 HM: horizontální multiplikátor (HM = 25/H), 

o H … horizontální vzdálenost od kotníků k těžišti břemene měřená na počátku zvedání 
(min. 25 cm max. 63 cm), 

 VM: vertikální multiplikátor (VM = 1 – 0,003 · |V −75|), 
o V … vertikální vzdálenost od podlahy k těžišti břemene měřená na počátku zvedání 

(max. 175 cm), 
 DM: vzdálenostní multiplikátor (DM = 0,82 + 4,5/D), 

o D … vertikální vzdálenost těžiště při zvedání břemene (25 až 175 cm), 
 AM: asymetrický multiplikátor (AM = 1 – 0,0032 · A), 

o A … úhel natočení od sagitální roviny měřený při zvedání břemene (0 ° až 135 °), 
 CM: multiplikátor spojení (z tabulky), 

o popisuje vazebné podmínky mezi rukama a předmětem, hodnota se určí z tabulky 
o nejprve se určí typ úchopu (dobrý, průměrný, špatný): 

 dobrá kvalita úchopu − přepravky optimálního tvaru s úchopy nebo otvory 
optimálního tvaru, nepravidelné předměty komfortně uchopitelné.  

 Průměrná − přepravky s úchopy nebo otvory ne zrovna optimálního tvaru, 
nepravidelné předměty uchopitelné při ohnutí ruky o 90 °. 

 Špatná − přepravky špatného tvaru, těžko uchopitelné předměty, kluzké 
předměty nebo předměty s ostrými hranami. 

 

Hodnoty multiplikátoru spojení 
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 FM: frekvenční multiplikátor (z tabulky), 
o četnost zdvihacích úkonů v rámci jedné minuty (min. 0,2 zdvihy/minutu) 

 

Hodnoty frekvenčního multiplikátoru FM 

Maximální hmotnost břemene, se kterou může pracovník v dané poloze manipulovat, je určena po 
vypočtení hodnoty indexu RWL. 

O úrovni fyzického stresu, který je způsoben konkrétním zvedáním břemene, vypovídá velikost indexu 
LI. Optimálně by tato hodnota měla být menší než 1. Vyšší hodnota než 1 znamená zvýšené riziko stresu 
při zvedání břemene. Vypovídá o nutnosti změnit pracovní podmínky při zdvihání. 
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PŘÍLOHA 5 

Standardizované severské dotazníky pro analýzu muskuloskeletálních 

příznaků 

Jedná se o standardizované dotazníky pro analýzu muskuloskeletálních symptomů v ergonomickém 

pracovním zdravotním kontextu. Otázky jsou variantami nuceného výběru a mohou být buď 

v dotazníkové formě, nebo použity v rozhovorech. Zaměřují se na symptomy, s nimiž se nejčastěji 

setkáváme v pracovním prostředí. Spolehlivost dotazníků se ukázala jako přijatelná.  

Poruchy pohybového aparátu a symptomy v pracovní populaci jsou běžné a vyskytují se převážně 

v zadní části těla (viz přehled Troup a Edwards, 1985) a horních končetinách (např. Armstrong a kol., 

1982; Waris, 1979; Oxenburgh a kol., 1985). Mechanické faktory přispívají k rozvoji těchto problémů 

a obecně k jejich vlivům (Kilbom a kol. 1986; Maeda a kol. 1979; Pope a kol. 1984). Abychom pomohli 

definovat problém a jeho vztah k pracovním faktorům, byl v některých zemích zvýšený zájem zaměřen 

na vývoj metod pro stanovení a zaznamenávání příznaků pohybového aparátu. Dotazníky se ukázaly 

být nejzřetelnějším prostředkem sběru potřebných údajů. Standardizace je nezbytná při analýze 

a zaznamenávání symptomů pohybového aparátu. Jinak je obtížné porovnat výsledky z různých studií. 

Tato úvaha byla hlavním motivem pro skandinávskou skupinu, která zahájila vývoj standardizovaných 

dotazníků pro analýzu muskuloskeletálních symptomů.  

Struktura dotazníků 

Dotazníky se skládají ze strukturovaných, vynucených, binárních nebo s možností výběru z více variant 

a lze je použít jako dotazníky pro vlastní potřebu nebo v rozhovorech. Existují dva typy dotazníků: 

obecný dotazník a specifické dotazníky zaměřené na dolní část zad a krk/ramena. Účelem obecného 

dotazníku je jednoduché zjišťování, zatímco konkrétněji zaměřené umožňují poněkud hlubší analýzu. 

Dva hlavní účely dotazníků mají sloužit jako nástroje při screeningu poruch pohybového aparátu 

v ergonomickém kontextu a pro pracovní lékařství. Dotazníky mohou poskytovat prostředky k měření 

výsledku epidemiologických studií poruch pohybového aparátu. Účelem dotazníků není poskytnout 

základ pro klinickou diagnostiku. Screening poruch pohybového aparátu může sloužit jako diagnostický 

nástroj pro analýzu pracovního prostředí, pracovní místa a návrh pracovního nástroje. Bylo prokázáno, 

že nekompatibilita uživatele a úkolu nebo nástroje souvisí s muskuloskeletálními příznaky (van Wely, 

1970; Corlett a Bishop, 1978). Lokalizace symptomů může odhalit příčinu zatížení. Pracovní lékařství 

může použít dotazník pro různé účely, např. pro diagnostiku pracovního napětí, pro sledování dopadů 

zlepšení pracovního prostředí atd. 

Obecný dotazník 

Obecný dotazník byl navržen tak, aby odpověděl na následující otázku: Vyskytují se problémy 

s pohybovým aparátem v dané populaci, a pokud ano, v jakých částech těla jsou lokalizovány. 

S ohledem na tuto skutečnost byl vytvořen dotazník, ve kterém je lidské tělo (při pohledu zezadu) 

rozděleno do devíti anatomických oblastí. Úmyslná volba zadní strany těla nezachycuje postižená 

místa, která jsou umístěna v přední části ramene nebo na straně flexoru horních končetin. Tato volba 

byla provedena, protože četné možné příčiny bolesti v přední části těla (bolesti břicha a hrudníku atd.) 

se prolínají s muskuloskeletální bolestí v horních končetinách. Zdá se, že předběžná pozorování 

poukazují na to, že tato volba významně nemění míru odpovědí. Verbální otázky se postupně zabývají 

každou anatomickou oblastí a zjišťují, zda respondent měl nebo neměl v dané oblasti problémy během 

předchozích 12 měsíců, zda tato bolest je deaktivující a zda přetrvává. Obr. 1 je dotazník 

s anatomickými oblastmi a rozložením. 
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DOTAZNÍK NA PROBLÉMY S POHYBOVÝM ÚSTROJÍM 

Podnik 
 

Pracoviště 
 

Datum: 

Profese 
 

Kolik let a měsíců již vykonáváte tento druh práce? Roky:                        Měsíce:  

V průměru kolik hodin týdně vykonáváte tuto práci? Hodin v týdnu:  

Věk 
 

Váha v kg 
 

Výška v cm 
 

Pohlaví Žena:                              Muž:   

Jste pravák nebo levák? Pravák:                     Levák:  

 

 

Převládající pracovní poloha: Sed: Sed/stoj:  Stoj:  
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Problémy s pohybovým ústrojím 

Měl/a jste někdy v průběhu 

posledních 12 měsíců 

problémy (bolest, pobolívání) v 

oblasti: 

Odpovídá pouze ten, kdo měl problémy 

Nemohl/a jste někdy 

v posledních 12 měsících kvůli 

těmto problémům vykonávat 

normální domácí (či venkovní) 

práce? 

Měl/a jste problémy 

v posledních 7 dnech? 

Krk 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Ramena 

1  Ne          2  Ano, v pravém r. 

                   3  Ano, v levém r. 

                   4  Ano, v obou r. 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Lokty 

1  Ne          2  Ano, v pravém l. 

                   3  Ano, v levém l. 

                   4  Ano, v obou l. 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Zápěstí/ruce 

1  Ne          2  Ano, v pravé r/z. 

                   3  Ano, v levé r/z. 

                   4  Ano, v obou r/z. 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Horní část zad 

1  Ne         2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Dolní část zad (kříž) 

1  Ne         2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Jeden nebo oba boky/stehna 

1  Ne         2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Jedno nebo obě kolena 

1  Ne         2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Jeden nebo oba kotníky 

1  Ne         2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

 

1  Ne                     2  Ano 

Obr. 1 Anatomické oblasti a dotazník rozložení 

 

Zvláštní dotazníky pro symptomy bolesti dolní části zad, krk a ramen 

Dva specifické dotazníky (obr. 2 a 3) se zaměřují na anatomické oblasti, ve kterých jsou 

muskuloskeletální příznaky nejčastější. Tyto dotazníky zkoušejí hlouběji analýzu příslušných příznaků 

a obsahují otázky týkající se trvání příznaků v minulosti − tj. celý život, posledních 12 měsíců 

a předchozích 7 dní. Hlavním důvodem rozšíření těchto dotazníků je, že důkladněji analyzují důsledky 

symptomů z hlediska jejich vlivu na činnosti v práci a ve volném čase a z hlediska úplného zmírnění 

symptomů a pracovní neschopnosti během předchozích 12 měsíců. 
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Omezení dotazníků 

Obecná omezení technik dotazníku se také vztahují na tyto standardizované dotazníky. Výsledky může 

ovlivnit zkušenost osoby, která vyplňuje dotazník. Nedávné a závažnější muskuloskeletální poruchy si 

lidé pamatují lépe než starší a méně závažné poruchy. Výsledky mohou ovlivnit také prostředí a situace 

při vyplňování v době dotazování (Brigham, 1975; Sinclair, 1975). Z epidemiologického hlediska je 

zřejmé, že tento typ dotazníku je nejvhodnější pro průřezové studie se všemi doprovodnými 

omezeními. 

Zkušenosti z používání dotazníků 

Standardizované dotazníky se hojně používají v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku. Dotazníky, zejména 

obecný dotazník, byly použity při více než 100 různých projektech i při rutinní práci v oblasti 

zdravotnických služeb. Na jeden nebo více dotazníků odpovědělo více než 50 000 osob. 

 

DOTAZNÍK NA PROBLÉMY S DOLNÍ ČÁSTÍ ZAD 

 

Datum 
 

Pohlaví Žena:                              Muž:  

Rok narození 
 

Kolik let a měsíců již vykonáváte tento druh práce? Roky:                        Měsíce:  

V průměru kolik hodin týdně vykonáváte tuto práci? Hodin v týdnu:  

Váha v kg 
 

Výška v cm 
 

Jste pravák nebo levák? Pravák:                     Levák:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

      

Dolní část zad 

Jak odpovědět na dotazník: Na tomto obrázku můžete vidět 

přibližnou polohu části těla uvedenou v dotazníku. Bolestí 

dolní části zad se rozumí bolest, nebo nepohodlí ve 

vystínované oblasti, ať už odtud přesahuje do jedné nebo 

obou nohy (ischias). 

Odpovězte, prosím, zakřížkováním příslušného pole - jeden 

křížek pro každou otázku. Možná máte pochybnosti o tom, 

jak odpovědět, ale přesto se co nejlépe snažte. 
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1. Měl/a jste někdy problémy s dolní částí zad (bolest, nepohodlí)? 

                                       1. Ne             2. Ano 

 

Pokud jste odpověděl/a  NE na otázku 1, neodpovídejte na otázky 2−8  

2. Byl/a jste někdy 

hospitalizován/a kvůli 

problémům s dolní částí zad? 

        1.Ne           2.Ano 

 

 

 

 
 

5. Způsobily potíže s dolní částí zad snížení 

aktivity během posledních 12 měsíců? 

a. Pracovní aktivita (doma nebo 
mimo domov) 

1. Ne                 2. Ano 
b. Volnočasové aktivity 
1. Ne                 2. Ano 

 

 

 

3. Musel jste někdy kvůli potížím 

s dolní částí zad změnit práci 

nebo povinnosti? 

1. Ne                2.Ano 

 

 

 

 

 

6. Jaká je celková doba, po kterou Vám 

potíže bránily normálnímu výkonu 

práce (doma nebo mimo domov) 

v posledním roce? 

1. 0 dní 
2. 1 – 7 dní 
3. 8 – 30 dní 
4. Více než 30 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jaká je celková doba, po kterou 

jste měl/a problémy s dolní částí 

zad v průběhu posledních 12 

měsíců? 

1. 0 dní 
2. 1−7 dní 
3. 8–30 dní 
4. Více než 30 dní, ale ne 

každý den 
5. Každý den 

 

 

 

 

 
 

Pokud jste odpověděl/a 0 dní na otázku 4, 

neodpovídejte na otázky 5 – 8. 

 

 

 

 

 

 

7. Navštívil/a jste lékaře, fyzioterapeuta, 

chiropraktika nebo jinou takovou 

osobou kvůli problémům s dolní částí 

zad během posledních 12 měsíců? 

1. Ne           2. Ano 

 

8. Měl/a jste během posledních 7 dnů 

potíže s dolní částí zad? 

        1. Ne       2. Ano 

 

Obr. 2 Dotazník na problémy s dolní částí zad 

Použití dotazníku 

Kritickou otázkou, která vyvstává, je, zda dotazníky mohou poskytnout užitečné informace, které by se 

daly použít při rozhodování v praxi pracovního lékařství. Různé studie ukázaly, že rozdělení odpovědí 

se u různých profesních skupin liší (Jonsson a Ydreborg, 1985) a že rozdíly souvisí s odhadovanou 

pracovní zátěží. V některých studiích dotazníky odhalily vysokou prevalenci příznaků a poruch 

v určitých anatomických oblastech, které jasně korelují s místními fyzickými požadavky (např. Brulin et 

al, 1985). Dotazník byl strukturován pro počítačovou analýzu.  

Podle názoru projektové skupiny poskytují dotazníky užitečné a spolehlivé informace 

o muskuloskeletálních příznacích. Tyto informace buď vedou k dalšímu hlubšímu zkoumání, nebo 

naznačují rozhodnutí pro preventivní opatření. 
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DOTAZNÍK NA PROBLÉMY S KRKEM A RAMENY 

Datum 
 

Pohlaví Žena:                              Muž:  

Rok narození 
 

Kolik let a měsíců již vykonáváte tento druh práce? Roky:                        Měsíce:  

V průměru kolik hodin týdně vykonáváte tuto práci? Hodin v týdnu:  

Váha v kg 
 

Výška v cm 
 

Jste pravák nebo levák? Pravák:                     Levák:  

 

 

 

 

1. Měl/a jste někdy problémy s krkem (bolest, nepohodlí)? 

                                       1. Ne             2. Ano 

 

Pokud jste odpověděl/a  NE na otázku 1, neodpovídejte na otázky 2−8  

2. Utrpěl/a jste někdy zranění krku 

při nehodě? 

        1.Ne           2.Ano 

 

 

 

 
 

5. Způsobily potíže s krkem snížení aktivity 

během posledních 12 měsíců? 

a. Pracovní aktivita (doma nebo 
mimo domov) 
1. Ne                 2. Ano 

b. Volnočasové aktivity 
1. Ne                 2. Ano 

 

 

 

3. Musel/a jste někdy kvůli potížím 

s krkem změnit práci nebo 

povinnosti? 

1. Ne             2.Ano 

 

 

 

 

 

6. Jaká je celková doba, po kterou Vám 

potíže s krkem bránily normálnímu 

výkonu práce (doma nebo mimo 

domov) v posledním roce? 

1. 0 dní 

 

 

 

 

 

KRK 

Jak odpovědět na dotazník: Problémy s krkem máme na mysli 

bolest, nebo nepohodlí ve vystínované oblasti. Soustřeďte se 

na tuto oblast a ignorujte jakékoli problémy  

v sousedních částech těla. Pro problémy s rameny je  

k dispozici samostatný dotazník.  

Odpovězte, prosím, zakřížkováním příslušného políčka − 

jeden křížek pro každou otázku. Možná máte pochybnosti  

o tom, jak odpovědět, ale přesto se co nejlépe snažte. 
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4. Jaká je celková doba, po kterou 

jste měl/a problémy s krkem 

v průběhu posledních 12 

měsíců? 

1. 0 dní 
2. 1−7 dní 
3. 8–30 dní 
4. Více než 30 dní, ale ne 

každý den 
5. Každý den 

 

 

 

 

 
 

2. 1 – 7 dní 
3. 8 – 30 dní 
4. Více než 30 dní 

 

 

 

Pokud jste odpověděl/a 0 dní na otázku 4, 

neodpovídejte na otázky 5 – 8. 

 

 

 

 

 

 

7. Navštívil/a jste lékaře, fyzioterapeuta, 

chiropraktika nebo jinou takovou 

osobou kvůli problémům s krkem 

během posledních 12 měsíců? 

1. Ne           2. Ano 

 

8. Měl/a jste během posledních 7 dnů 

potíže s krkem? 

        1. Ne       2. Ano 

 

 

 

 

 

1. Měl/a jste někdy problémy s ramenem (bolest, nepohodlí)? 

                                       1. Ne             2. Ano 

 

Pokud jste odpověděl/a  NE na otázku 1, neodpovídejte na otázky 2−8  

2. Utrpěl/a jste někdy zranění ramene 

při nehodě? 

 1.Ne      2.Ano, pravého ramene 

               3. Ano, levého ramene 

               4. Ano, obou ramen 

 

 

 

 
 

6. Způsobily potíže s ramenem snížení 

aktivity během posledních 12 měsíců? 

a. Pracovní aktivita (doma nebo 
mimo domov) 

1. Ne                 2. Ano 
b. Volnočasové aktivity 

1. Ne                 2. Ano 
 

 

 

3. Musel/a jste někdy kvůli potížím 

s ramenem změnit práci nebo 

povinnosti? 

1. Ne             2 .Ano 

 

 

 

 

 

7. Jaká je celková doba, po kterou Vám 

potíže s ramenem bránily normálnímu 

výkonu práce (doma nebo mimo 

domov) v posledním roce? 

5. 0 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMENA 

Jak odpovědět na dotazník: Problémy s rameny máme na mysli 

bolest, nebo nepohodlí ve vystínované oblasti. Soustřeďte se na 

tuto oblast a ignorujte jakékoli problémy v sousedních částech 

těla. Pro problémy s krkem je k dispozici samostatný dotazník.  

Odpovězte, prosím, zakřížkováním příslušného políčka - jeden 

křížek pro každou otázku. Možná máte pochybnosti o tom, jak 

odpovědět, ale přesto se co nejlépe snažte. 
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4. Měl/a jste problémy s ramenem 

v průběhu posledních 12 měsíců? 

1.Ne      2.Ano, s pravým ramenem 

              3. Ano, s levým ramenem 

               4. Ano, s oběma rameny 

 

 

 

 

 

 
 

6. 1 – 7 dní 
7. 8 – 30 dní 
8. Více než 30 dní 

 

 

 

Pokud jste odpověděl/a Ne na otázku 4, 

neodpovídejte na otázky 5 – 9. 

 

8. Navštívil/a jste lékaře, fyzioterapeuta, 

chiropraktika nebo jinou takovou 

osobou kvůli problémům s ramenem 

během posledních 12 měsíců? 

1. Ne           2. Ano 

 

5. Jaká je celková doba, po kterou jste 

měl/a problémy s ramenem 

v průběhu posledních 12 měsíců? 

1. 1−7 dní 
2. 8–30 dní 
3. Více než 30 dní, ale ne 

každý den 
4. Každý den 

   

 

 

 

9. Měl/a jste během posledních 7 dnů 

potíže s ramenem? 

 1.Ne      2.Ano, s pravým ramenem 

              3. Ano, s levým ramenem 

               4. Ano, s oběma rameny 

 

 

Obr. 3 Dotazník na problémy s krkem a rameny 
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PŘÍLOHA 6 

BORGOVO HODNOCENÍ VNÍMÁNÍ NÁMAHY 

 

 

 

 

 

 

 

BORGOVO HODNOCENÍ VNÍMÁNÍ NÁMAHY 

(RPE) 

Slovní popis Bodové hodnocení 

Žádná 6 

Téměř žádná, velmi 

lehká 

7 

 8 

Velmi lehká 9 

 10 

Docela lehká 11 

 12 

Poněkud těžká 13 

 14 

Těžká 15 

 16 

Velmi těžká 17 

 18 

Velmi, velmi těžká 19 

Maximální námaha 20 
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PŘÍLOHA 7 

RODGERSOVA ANALÝZA SVALOVÉ ÚNAVY 

Datum:__________________________________________    Činnost:______________________________________________________________ 

Podnik:__________________________________________    Dohlížející:____________________________________________________________ 

Pracoviště:_______________________________________    Hodnotitel:____________________________________________________________ 

Tabulka 

A 
Úroveň námahy 

(pokud úsilí nemůže být dosaženo většinou lidí, zadejte 4 pro úsilí) 
Hodnoty 

Celková 

priorita 

Celková prioritní matice 

Část těla Lehká (1) Střední (2) Těžká (3) 

Úroveň 

námahy 

Doba 

pokrač. 

námahy 

Četnost  

námahy 

Nízká Střední Vysoká 
Velmi 

vysoká 
viz 

tab.A 

viz tab. B 

Krk Neutrální krk: hlava otočená 

částečně na stranu; zpět nebo 

mírně vpřed; záda se naklání 

vpřed 0−20 stupňů 

Hlava natočená do strany; 

hlava zcela vzadu; hlava 

dopředu 

asi 20 stupňů 

Stejné jako mírné, 

ale se silou nebo 

váhou; hlava 

natažená dopředu 

(brada zastrčená na 

hruď) 

    1-1-1 

1-1-2 

1-1-3 

2-1-1 

1-2-1 

2-1-2 

3-1-1 

1-2-2 

1-3-1 

2-2-1 

 

1-2-3 

1-3-2 

2-1-3 

2-2-2 

2-3-1 

2-3-2 

3-1-2 

2-2-3 

3-1-3 

3-2-1 

3-2-2 

3-2-3 

3-3-1 

3-3-2 

nebo 

4-x-x 

x-4-x 

x-x-4 

Ramena Neutrální paže; paže mírně do 

stran; paže prodloužené s 

určitou podporou 

Paže od těla, žádná 

podpora; práce nad hlavou 

nebo vzadu 

Vyvíjení sil nebo 

držení zátěže s 

rukama od těla 

nebo nad hlavou 

p
ra

vé
 

   

le
vé

    

Záda Stání; sezení s bederní oporou; 

naklánění na stranu nebo 

mírné ohýbání; naklonění zpět 

Předklon; bez zatížení; 

zvedání středně těžkých 

břemen poblíž těla; práce 

nad hlavou 

Zvedání nebo 

vyvíjení síly při 

otáčení; vysoká síla 

nebo zatížení při 

ohybu 

    Pozn: Úroveň námahy roste 

s klesáním ve sloupci nebo 

směrem vpravo 

Paže/ 

lokty 

 

Neutrální; paže od těla; bez 

zatížení; lehké síly zvedající se 

blízko těla; žádné kroucení 

Paže se otáčí při 

vynaložení mírné síly 

Vysoké síly vyvíjené 

s rotací; zvedání s 

nataženými pažemi 

p
ra

vé
 

    

le
vé
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Zápěstí Lehká zátěž nebo manipulace 

se zátěží blízko těla; 

rovná zápěstí; pohodlné 

rukojeti 

Úchopy se širokým nebo 

úzkým rozpětím; mírné 

úhly zápěstí, 

zejména flexe; používání 

rukavic s mírnými silami 

Úchopy do špetky; 

silné úhly zápěstí; 

kluzké povrchy 

p
ra

vé
 

   

 

le
vé

 

   

Nohy/ 

kolena 

Stání; chůze bez ohýbání nebo 

naklánění; hmotnost na obou 

nohou 

Předklon, opírání o stůl; 

hmotnost na jedné straně; 

otáčení při vyvíjení síly 

Vyvíjení vysokých sil 

při tažení nebo 

zvedání; krčení při 

vyvíjení síly 

p
ra

vé
    

le
vé

 

   

Kotníky/ 

Chodidla

/Prsty 

Stání; chůze bez ohýbání nebo 

naklánění; hmotnost 

na obou nohou 

Předklon, opírání o stůl; 

hmotnost na jedné straně; 

otáčení při vyvíjení síly 

Vyvíjení vysokých sil 

při tažení nebo 

zvedání; krčení při 

vyvíjení síly 

p
ra

vé
 

   

le
vé

 

   

 

Tabulka B Hodnota = 1 Hodnota = 2 Hodnota = 3 Hodnota = 4 

Doba pokračování námahy 
 

˂ 6 s 

 

6–20 s 

 

20–30 s 

 

> 30 s 

Četnost námahy 
 

˂ 1/min 

 

1–5/min 

 

6–15/min 

 

˂ 15/min 
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PŘÍLOHA 8 

 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci 

(vyplní zaměstnavatel) 

 Zaměstnavatel: 

__________________________________________________________________________________ 

Adresa zaměstnavatele: ______________________________________________________________ 

Žádáme o provedení  

vstupní prohlídky do zaměstnání  

periodické preventivní prohlídky zaměstnance  

mimořádné zdravotní prohlídky zaměstnance  

výstupní prohlídky zaměstnance  

následné lékařské preventivní prohlídky. 

Jméno a příjmení, tituly:  ________________________________________________ 

Datum narození:   _________________________________________________  

Kategorizace zaměstnance:  _________________________________________________  

Pracovní pozice zaměstnance:  _________________________________________________ 

Adresa pracoviště:   _________________________________________________ 

Místo výkonu práce:   __________________________________________________  

Řidič – profesionál:  ANO  NE   Řidič referentského vozidla:  ANO  NE  

Invalidní důchod:                   ANO  NE   Změna pracovní schopnosti:   ANO  NE  

Zaměstnanec vykonává – má vykonávat následující pracovní činnost/činnosti:  

Rizikový faktor pracovního prostředí:  

PRACH    ___________________________________  

CHEMICKÉ LÁTKY:   KANCEROGENY _______________________  

MUTAGENY __________________________  

DRÁŽDIVÉ LÁTKY ______________________ 

ALERGENY ___________________________  

HLUK    ____________________________________  

ULTRAZVUK   ____________________________________  

VIBRACE    ____________________________________  

IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ   ____________________________________ 

NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ  ____________________________________  

[

[

[

[

[
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ELEKTROMAG. POLE  __________________________________  

FYZICKÁ ZÁTĚŽ   __________________________________  

PRACOVNÍ POLOHA  __________________________________  

ZÁTĚŽ TEPLEM   __________________________________  

PRÁCE S TRVALÝM POBYTEM VENKU ( 4 hodiny/směnu)  

STŘÍDÁNÍ POBYTU V TEPLE A CHLADU ( 15 krát za směnu)  

ZÁTĚŽ CHLADEM   ______________________________________  

PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ    

PRÁCE VE VNUCENÉM PRACOVNÍM TEMPU  

PRÁCE POD ČASOVÝM TLAKEM  

ZVÝŠENÁ HMOTNÁ ODPVĚDNOST  

ZVÝŠENÁ MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST  

ZVÝŠENÉ NÁROKY NA SOCIÁLNÍ INTERAKCE  

ZRAKOVÁ ZÁTĚŽ  

PRÁCE SE ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI  

PRÁCE S MALÝMI ČÁSTICEMI A DETAILY  

PRÁCE S ROZEZNÁVÁNÍM BAREVNÝCH TÓNŮ  

PRÁCE S BIOLOGICKÝMI ČINITELI  ________________________  

PRÁCE VE ZVÝŠENÉM TLAKU VZDUCHU ________________________  

PRÁCE VE SMĚNNÉM PROVOZU  ________________________  

PRÁCE VE VÝŠKÁCH   ________________________  

ZVÝŠENÉ RIZIKO ÚRAZU   ________________________  

 

Datum předpokládaného nástupu do pracovního poměru: ________________________ 

Datum přijetí do pracovního poměru:     _______________________ 

Jménem zaměstnavatele pověřuji výše uvedeného zaměstnance k převzetí posudku vydaného na 

základě této žádosti.  

Datum a podpis pracovníka osobního oddělení:  _____________________________ 

 

 Pověření k převzetí posudku přijímám.  

Datum a podpis zaměstnance:    ______________________________ 
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Výpis ze zdravotní dokumentace 

(vyplní praktická lékařka nebo praktický lékař zaměstnance) 

Paní/pán:   _____________________________________________________ 

Datum narození:   _____________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště: ____________________________________________________  

Operace, úrazy, vady, deformity, abnormality aktuálního zdravotního stavu:  

 

Pacient má/nemá statut občana se změněnou pracovní schopností nebo občana zdravotně 

znevýhodněného, bylo/nebylo zažádáno o přiznání takového statutu.  

 

Jmenovaný/á prodělal/a v období od – do ______________________________________________, 

event. se léčil/a na některou z následujících nemocí:  

Infekční a parazitární nemoci  

Novotvary  

Organické duševní poruchy  

Závažné duševní poruchy a poruchy chování  

Schizofrenie  

Abuzus a závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách  

Záchvatovité poruchy  

Systémové atrofie CNS  

Demyelinizující nemoci CNS  

Extrapyramidové a pohybové poruchy  

Degenerativní poruchy CNS  

Jiné závažné nemoci nervové soustavy  

Nemoci krve a krvetvorných orgánů  

Poruchy imunity, alergie  

Nemoci endokrinní, látkové přeměny a výživy  

Nemoci oka a očních adnex, pokud snižují vizus nebo mění rozsah zorného pole, způsobují závažné poruchy vidění  

Nemoci ucha a bradavkovitého výběžku  

Byl-li pacient v minulosti vyšetřen pro poruchu sluchu, přiložte kopii nálezu. 

Arteriální hypertenze, stadium, kompenzace  

Nemoci srdce a cév  

Jiné nemoci oběhové soustavy  

Nemoci dýchací soustavy  
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Byl-li pacient v minulosti vyšetřen pro dg. AB nebo COPD, přiložte kopii nálezu.  

Nemoci trávicí soustavy  

Závažné nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně  

Závažné nemoci močové soustavy  

Závažné nemoci pohlavní soustavy  

 

Invalidní důchod:  ANO     NE   Změna pracovní schopnosti:  ANO   NE    

Přiložené odborné nálezy:  

Funkční zhodnocení současného zdravotního stavu:  

Jiná sdělení:  

Datum, podpis a razítko registrujícího praktického lékaře: _________________________________ 

 

 

 

 

Vyplněné formuláře je třeba dodat lékaři pracovně lékařské péče před provedením klinického 

vyšetření preventivní prohlídky.  
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PŘÍLOHA 9 
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PŘÍLOHA 10 

Lékařská prohlídka před nástupem do zaměstnání 

(vstupní prohlídka) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodinná anamnéza: 
 
 

Trpěl někdo z Vaší rodiny (otec, matka, sourozenci) následujícím onemocněním? 

Kardiovaskulárními chorobami (vysoký krevní tlak, cévní problémy apod.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Respiračními chorobami (astma, tuberkulóza apod.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rakovinou 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mentálním onemocněním (manická deprese, schizofrenie, Alzheimrova choroba, deprese apod.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Neurologickým onemocněním (epilepsie apod.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
  

 

Příjmení ……………………………………………………..Jméno …………………………………………………. 

Pohlaví …………………………………………………....    Stav ………………………………………………….. 

Adresa (ulice, popisné číslo, město, země) ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon (mobil) ………………………………… E-mail (pracovní) ………………………………………… 

E-mail (osobní) ………………………………………………………………….. 

Datum narození …………………….Místo narození …………………….Národnost……………….. 

Pracovní pozice uchazeče o zaměstnání (obor činnosti, pracovní náplň) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Typ pracovní smlouvy (HPP, částečný úvazek, DPČ apod.) ……………………………………., 

Adresa pracoviště …………………………………………………………………………………………………. 
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Osobní anamnéza: 
 
Před obecným vyšetřením lékařem je třeba vyplnit formulář pro hodnocení zdravotního stavu. 
Odpovězte ANO nebo NE na každou otázku. Při nekompletním vyplnění formuláře budou vyžadovány 
dodatečné informace, čímž se proces přijetí může zpozdit. 
 

A. Trpěl/a jste nějakým z následujících onemocnění nebo poruchou? Pokud ano, uveďte rok 
a podrobnosti: 

 
 

 
ANO 

Datum 
NE  

ANO 

Datum 
NE 

Častá angína   Onemocnění močových cest   

Senná rýma   Onemocnění pohlavních orgánů   

Astma   Ústřel   

Tuberkulóza   Bolest kloubů   

Zápal plic   Kožní nemoci   

Zánět pohrudnice   Nespavost   

Častá bronchitida   Deprese   

Akutní revmatoidní 

artritida 
  

Nervové nebo duševní 

onemocnění 
  

Vysoký krevní tlak   Častá bolest hlavy (migréna)   

Kardiovaskulární 

onemocnění 
  Mdloby   

Bolest na hrudi   Epilepsie   

Křečové žíly   Diabetes   

Poruchy trávení   Sexuálně přenosná onemocnění   

Žaludeční vředy   Tropické nemoci   

Duodenální vředy   Amébiáza/Amébóza   

Žloutenka, hepatitida   Malárie   

Žlučové kameny   Poruchy zraku   

Kýla   Poruchy sluchu   

Hemeroidy   Nádory, rakovina   
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B. Uveďte detaily o jakémkoliv zdravotním stavu, kvůli kterému jste v současné době 
léčen/a……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Léčil/a jste se někdy v nemocnici nebo na klinice? ……………. 
Kde, kdy a z jakého důvodu? …………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podstoupil/a jste někdy operaci?............  
Uveďte o jakou operaci se jednalo a kdy to bylo……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Byl/a jste někdy nepřítomen/a v práci déle než měsíc kvůli onemocnění? ………………… 
Pokud ano, kdy to bylo?………………………O jaké onemocnění se jednalo? ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E. Máte částečné/ trvalé pracovní omezení po úrazu či nemoci? …………………….. 
Pokud ano, od kdy? ………………………… Povaha postižení …………………………………………………………. 

F. Vyhledal/a jste někdy neurologa, psychiatra, psychoanalytika nebo psychoterapeuta? ……….. 
Pokud ano, uveďte důvod konzultace 
…………………………………..…………………………………………………………………………….Datum ……………….. 

G. Podstoupil/a jste někdy léčbu závislosti na alkoholu? …………………………………………. 
Podstoupil/a jste někdy léčbu závislosti na drogách? ………………………………………….. 

H. Berete pravidelně nějaké léky (včetně hormonální antikoncepce)? ……………………….. 
Prosím, uveďte detaily …………………………………………………………………………………………………………. 

I. Ztratil/a nebo přibral/a jste na váze v posledních 3 letech? ………….  
Pokud ano, o kolik +…………….kg   nebo -……………..kg 

J. Podstoupil/a jste někdy vyšetření radiologické nebo nukleární medicíny? ………………. 
Pokud ano o jaké vyšetření se jednalo ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

K. Podstoupil/a jste někdy radioterapii nebo chemoterapii? …………………………… 
Pokud ano, uveďte o jakou léčbu šlo …………………………………………………………………………………. 

L. Měl/a jste někdy pracovní úraz nebo nemoc z povolání? ……………………. 
Pokud ano, uveďte detaily …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

M. Navštívil/a jste někdy tropické země? ……………Pokud ano, jak dlouho trval pobyt? …………… 
N. Považujete sám/a sebe, že jste 

- v dobrém zdravotním stavu …………………………………………………………………………………………….. 
- plně připraven/a k práci ………………………………………………………………………………………………….. 

O. Kouříte pravidelně? …………………………………………………………… 
 

Pokud ano, kouříte                cigarety  dýmku  doutníky? 

Jaká je Vaše spotřeba výše uvedeného ……………………………………………………………………… 
Kolik let kouříte? ………………………………. 

P. Býváte často dlouho unaven/á a/nebo z nejasné příčiny? ………………………………………………. 
Q. Jaká je Vaše denní/týdenní spotřeba alkoholu? ……………………………………………………………… 

Berete nebo jste někdy bral/a narkotika nebo jiné nemedicínské léky? ………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

R. Řekl Vám doktor nebo dentista, že budete brzy potřebovat léčbu nebo chirurgický zákrok? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

S. Nějaké další důležité informace o Vašem zdravotním stavu: …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

T. Sportujete? ………………………………………Upřesněte ……………………………………………………………. 
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U. Jaké je Vaše současné zaměstnání? ………………………………………………………………………………… 
V. Máte nějaké zdravotní problémy při práci s počítačem (obrazovkou)? …………………………… 
W. Měl/a jste někdy pracovní úraz nebo nemoc z povolání? ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Máte nějaké následky? ……………………………………………………………………………………….. 
 Trpíte následky částečné/trvalé invalidity? ………………………………………………………….. 

X. Vyjmenujte všechna pracovní nebo jiná nebezpečí, kterým jste byl/a vystaven/a ……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Y. Pro ženy: test moči proveden mimo menstruaci. Případně napište datum poslední 
menstruace. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
DATUM:…………………………………………………………PODPIS:………………………………………………………….. 
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KOMENTÁŘ LÉKAŘE K ANAMNÉZE: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA 

Celkový vzhled: 

Kůže: ……………………………………………… 

Váha:……………………….Výška: 

……………………….. 

Podkožní tuk: 

………………………………………………. 

Mentální stav: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ruce a krk: 

Jazyk: ………………………  Zuby: ………………………… 

Štítná žláza: ………………………………………………….. 

 

Uši-nos-krk: …………………………………… 

Mandle: ………………………………………… 

Srdce a oběh: 

Činnost: ……………………………………………………….. 

Šelesty: ………………………………………………………… 

 

Krevní tlak ………………………………………… 

Tep …………………………………………………… 

Plíce: 

Poklep …………………………………………………………. 

 

Vyšetření poslechem …………………………… 

Břicho: 

Játra ……………………………………………………………. 

Střeva………………………………………………………….. 

Břišní stěna …………………………………………. 

Slezina ………………………………………………… 

Kýla…………………………………………………….. 

Kosterní struktura a svaly: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Urogenitální trakt: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Kůže a podkožní výrůstky: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Centrální nervový systém: 

Tvar zornice …………… .Oční reflexy …………………Lebeční nervy ……………reflex Babinski ……………. 

Patelární reflex………….Reflex achilovy paty …….. Břišní reflex …………. Rombergův test …………… 

Citlivost: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Krevní test: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Test moči: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rentgen hrudníku:………………………………………………………………………………………………………………….. 

EKG: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oftalmologické vyšetření: ………………………………………………………………………………………………………. 

Další vyšetření: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Shrnutí vyšetření: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Závěr: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

    V ……………………………………    Dne: ……………………                ………………………………………………… 

                                                                                                                           Podpis lékaře  
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