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Úvod 

V současnosti chtějí všechny výrobní společnosti naprosto využít všechny své dostupné a 

aplikovatelné nástroje. Nicméně stejně tak důležité je, zabývat se správným úmyslem a 

vhodným zorganizováním práce. Hlavním faktorem pro každou společnost je zaměstnanec. 

Společnost si musí uvědomit, jak je pro ni zaměstnanec cenný a musí si ho vážit natolik, aby 

mu zajistila vhodné pracovní podmínky pro práci. Hlavní myšlenkou je eliminace možných 

hrozících nemocí z povolání, protože takto postižený zaměstnance pro podnik ztrácí hodnotu. 

Cílem této bakalářské práce je provést ergonomickou studii pracovních pobytů zaměstnanců 

na vybraném pracovišti montážní linky společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 

Problémem v této společnosti je, že si operátoři na konkrétním pracovišti opakovaně stěžují 

na bolesti zad a krční páteře. 

Tuto problematiku je důležité důkladně prošetřit a zjistit, zda jsou problémy zřejmé nebo 

prokazatelně nedostačující pro nějaká vhodná zásadní opatření. Jestliže se tyto problémy 

projeví jako dostatečně průkazné, následuje další postup v rámci nápravných opatření. 

Bakalářská práce je rozdělena dle zadání do 5 kapitol. V první kapitole je objasněn pojem 

ergonomie a také je zde specifikována její aplikace ve výrobní praxi. Dále je v této kapitole 

nastíněna problematika nemocí z povolání.  

V druhé kapitole je představena firma Daikin a jedno konkrétní pracoviště, které se v dalších 

kapitolách blíže specifikuje v rámci hodnocení. Dále tato kapitola obsahuje charakteristiku 

montážních činností na pracovišti.  

Třetí kapitola je zaměřena na způsob provedení vybraných analýz. Čtvrtá kapitola obsahuje 

výčet rizikových faktorů a vyhodnocení zátěže na pracovišti. Závěrečné kapitola obsahuje 

návrh inovativních opatření, která by připadala jako vhodná pro uvedení v praxi na tomto 

pracovišti.  
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1 Aplikace ergonomie ve výrobní praxi  

V dnešní moderní době se s pojmem ergonomie lidé setkávají prakticky na všech pracovních 

pozicích. Na základě ergonomie se na celém světě dosahuje lepších výsledků. 

,,Ergonomie je vědecká disciplína, optimalizující interakci mezi člověkem a dalšími prvky 

systému a využívající teorii, poznatky, principy, data a metody k optimalizaci pohody člověka 

a výkonnosti systému.“ [1] 

Stručně řečeno ergonomie se zabývá v první řadě uspořádáním pracoviště tak, aby odpovídalo 

lidským možnostem a schopnostem. Cílem je dosažení rovnováhy mezi možnou výkonností 

člověka a plněním pracovní činnosti. Ergonomie vznikla, aby u člověka vzrostla efektivita 

prováděné práce. Ergonomie se snaží využít potenciál pracovníka.  

U ergonomie jsou prioritou zaměstnanci. Cílem je, aby pracovníci mohli dobře odvádět svou 

práci, a k tomu musí být přizpůsobeny pracovní podmínky. Velké nároky se kladou na 

zdravotní způsobilost zaměstnanců a vyloučení možných rizik, jež mohou zapříčinit nemoci z 

povolání. Společnosti všeobecně disponují spousty softwarů, které mají za úkol podrobně 

sledovat a analyzovat pohyby pracovníka při vykonávání práce a stanovit, jestli nejde o 

rizikové ohrožení zdraví. 

Největší hrozba co se týče ohrožení zdraví, jsou podniky, jejichž hlavní náplní je sériová 

výroba. U jednotlivých pracovníků respektive operátorů je problémem nadměrná fyzická 

zátěž.  

Z tohoto důvodu je podnik vybízen se pozastavit nad touto problematikou a rozhodnout jak 

problém eliminovat. Pak je důležité podotknout že, je v takových případech ergonomie 

hlavním tématem, především co se týče racionalizace práce. 

1.1 Rozdělení ergonomie 

Dle rozdělení mezinárodní ergonomické společnosti se ergonomie dělí následovně:  

 Fyzická ergonomie 

 Psychická ergonomie  

 Organizační ergonomie 
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1.1.1 Fyzická ergonomie 

Zabývá se účinkem pracovních dispozic pracovního prostředí na zdraví člověka. Řeší v první 

řadě otázky, které jsou úzce spojeny s nemocemi pohybového ústrojí. V neposlední řadě tato 

část ergonomie koriguje bezpečnost práce a řád pracovního místa. Řád pracovního místa je 

velmi podstatný, poněvadž kvůli korektnímu řádu se člověk může v budoucnosti vyvarovat 

několika nemilým zdravotním problémům. 

 

1.1.2 Psychická ergonomie 

Psychická ergonomie definuje psychologická hlediska pracovní činnosti. Pod psychologická 

hlediska se začleňuje pracovní stres. Pracovní stres je v současnosti velmi vyhlášená choroba. 

Stres dopadá většinou na člověka, který pracuje na vyšších pracovních pozicích. Relevantním 

hlediskem tohoto druhu ergonomie je psychická zátěž, jež je ve většině případů 

několikanásobně horší než fyzická.  

 

1.1.3 Organizační ergonomie 

Organizační ergonomie se specifikuje obzvláště na optimalizaci sociotechnických systémů a 

jejich organizačních struktur, strategií a postupů. Také řeší věci, které se spojují s týmovou 

prací, směnovou prací nebo režimem práce a odpočinku. 

1.2 Systém člověk-technika-prostředí  

Vychází z poznatku, že celek složený z člověka, techniky a prostředí není pouhou skladbou, 

ale že jejich seskupením a vytvořením vazeb mezi nimi se vytváří nová kvalita, nový útvar se 

specifickými vlastnostmi a hodnotami. Ergonomie je jednou z těch disciplín, pro které je 

systémový přístup k řešení problémů nezbytný a charakteristický. Obecně lze systém 

definovat jako soubor několika prvků, které jsou funkčně vzájemně propojeny a mezi nimiž 

existují vazby, které umožňují, aby z daných vstupů byli vytvořené zamýšlené výstupy, 

v rámci daných omezujících podmínek.[2]  

 

OBRÁZEK 1-1: SYSTÉM-ČLOVĚK-TECHNIKA[10] 
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1.3 Hlavní ergonomická kritéria  

Ergonomická kritéria jsou pro každé pracoviště velmi důležité z hlediska určení parametrů 

pro plánování práce a organizaci práce v daných podmínkách. 

Prvotním kritériem jsou tělesné rozměry. Jsou tím myšleny všeobecné plošné a prostorové 

požadavky na pracovní prostor, ve kterém se operátor pohybuje. Dalšími posuzovanými 

aspekty jsou: výška manipulační roviny, ideálně v úrovni hrudníku, bezpečnostní vzdálenost 

krytů či pracovních nástrojů, výška pracovního sedadla atd. 

Dalším kritériem je pracovní pohyb. Pracovní pohyb specifikují např. dráhy, které 

zaměstnanec koná na pracovišti. Provádí se jejich časová analýza a časy se přizpůsobují 

výkonnostním možnostem zaměstnance. Z hlediska pracovního pohybu se dále bere v úvahu 

energetická náročnost, rychlost a přesnost pohybů, pohybová stereotypie, souměrnost pohybů 

atd.  Pohybová stereotypie je tím nejrozsáhlejším problémem, především u většiny typů práce 

s břemeny. Tento charakter práce má za následek nejvíce zdravotních postižení, proto se u 

takových činností musejí provést nápravná opatření. 

Co se týče pracovní polohy, je důležité, aby pracovník nebyl v nepřirozené poloze, měl 

prostor a většinu ovladačů na dosah ruky. Důležitá je viditelnost všech pomůcek, které 

potřebuje při práci, a pokud pracovník pracuje s břemeny, měla by se brát v úvahu hmotnost 

břemen. Ověřit, zda splňuje všechny dovolená kritéria a pokud hmotnost břemen překračuje 

stanovené meze, jsou porušovány pravidla bezpečnosti práce. 

Na pracovní pohodu zaměstnance má také vliv přijímání a zpracování informací. V první řadě 

pokud jsou informace v psané podobě, měly by být umístěny tak, aby byly výrazné a čitelné. 

Pokud jsou informace ve zvukové podobě, měly by být srozumitelné.  

Každý pracovník musí být při svém nástupu proškolen o bezpečnosti práce na pracovišti.  
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1.4 Ergonomie pracoviště 

Ergonomie pracoviště vychází z: [3] 

 Analýzy pracovního prostoru (např. dostatek místa, stroje)  

 Analýzy pracovního prostředí (např. hluk, osvětlení) 

 Analýzy organizace práce (např. úkoly, náplň, pracovní doba, odpočinek) 

 Náplně práce dle individuálních předpokladů pracovníka (např. věk, pohlaví, 

zdravotní stav) 

 Zaškolení v jednotlivých pracovních úkonech (např. zvýšení efektivity) 

1.4.1 Pracovní prostor 

Málokdo se zabývá, tím jak důležité je nastavení pracovního prostoru. Je velmi důležité, aby 

se pracovník na pracovišti cítil dobře, protože zde tráví třetinu dne. Pracovní prostor by měl 

být dostatečně velký, aby se v něm člověk necítil stísněně. Nástroje, se kterými zaměstnanec 

pracuje, by měli být správně seřazeny, podle toho v jakém pořadí je pracovník používá a 

jakou rukou s nimi pracuje. Toto kritérium samozřejmě není povinné, avšak pokud je 

dodrženo, je pracovní prostor ergonomický. 

1.4.2 Pracovní prostředí 

Na pracovní prostředí působí několik důležitých faktorů. V první řadě se nabízí osvětlení. 

Špatné osvětlení má za následek horší kvalitu práce a zhoršení zraku pracovníka. Ve firmách 

se pro výrobní část volí prosklené budovy, které umožní operátorům pracovat s pomocí 

přirozeného světla. Další faktor je hluk, ten nesmí přesáhnout 80 dB. Nad touto hranicí by 

člověk, který v tomto prostředí pracuje, mohl mít postupem čase vážné komplikace. Pracovní 

prostředí tvoří také klimatické podmínky. Optimální teplota pro práci je 16-22 C. 

1.4.3 Organizace práce 

Organizace práce je důležitá pro každého zaměstnance. Pro každého z nich je podstatou režim 

práce a odpočinku.  Musí znát rotace směn a v neposlední řadě druh výroby. Zaměstnanec si 

musí být vědom limit pracovní zátěže a rozdělení kompetencí a odpovědnosti. 
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1.5 Nemoci z povolání 

Nemoc z povolání je onemocnění, kdy patologické transformace na zdraví, které plynou 

z tohoto onemocnění, jsou v naprosté spojitosti s výkonem zaměstnání, tedy kdy se dá výkon 

zaměstnání označit za jednoznačný důvod této nemoci. 

Nemoc z povolání může mít povahu jak konstantní, tak pomíjející. V případě 

konstantní povahy mizí patologické zvraty buď pomocí léčení, nebo již samotným odchodem 

ze zaměstnání. V případě pomíjivé povahy je na uvážení zaměstnance vykonávajícího 

rizikové zaměstnání, zda je pro něj příhodné, aby i nadále pokračoval v stávajícím pracovním 

poměru.  

1.5.1 Nemoci z povolání dle dané legislativy [5] 

Dle č. 155/1995 Sb. : 

,,Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, 

biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu 

nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým 

působením chemických látek.“ [4] 

Seznam nemocí z povolání způsobenými fyzikálními faktory v příloze (viz příloha č.8). 

Na obr.č.1-2 je znázorněné rozdělení nemocí z povolání do pěti kapitol, podle zdrojů, které 

působí nepříznivě na lidský organismus. V této bakalářské práci je důležitá kapitola dvě, tzn. 

nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charakter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povol%C3%A1n%C3%AD
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1995s155
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OBRÁZEK 1-2: NEMOCI Z POVOLÁNÍ[6] 

 

1.5.2 Nemoci hrozící při manipulaci s břemeny 

Na pracovních pozicích, kde se zaměstnanci dostávají do zdravotně závadných pracovních 

pozic, by se měli zavádět nápravná opatření. Pokud tomu tak není, hrozí zaměstnancům 

spoustu zdravotních poruch, zejména kvůli značném namáhání horních končetin ve 

stereotypickém duchu. Mezi nejznámější nemoci z povolání patří muskoloskeletální nemoci 

nebo například syndrom karpálního tunelu, více v následujících podkapitolách. 

Muskuloskeletální poruchy 

Muskuloskeletálními poruchami se všeobecně označují potíže se snížení funkčnosti zad, krku 

nebo končetin. Tyto potíže jsou běžné u osob, kteří denně provádějí namáhavé fyzické 

činnosti, převážně u osob provádějících monotónní práci. MSD neboli nemoci z povolání jsou 

nemoci pohybového ústrojí, vznikající u osob všech věkových kategorií. Pracovníci 

s poruchami MSD trpí újmou na zdraví a ztrátou příjmu v zaměstnání a nadřízeným snižují 

výkonnost a produktivitu práce. Aby se snížil dopad MSD na zdraví jedince, provádějí se na 

problematických pracovních pozicích preventivní opatření.  
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Organizační a správní zásahy[6] 

 Snížení počtu pracovních hodin za den může omezit výskyt MSD 

 U monotónní práce lze zavést dodatečné přestávky, aniž by klesla produktivita práce 

Technické zásahy[6] 

 Pomocí technických ergonomických opatření lze omezit zátěž pro záda a horní 

končetiny (např. v případě ergonomických ručních nástrojů), a tím výskyt MSD, aniž 

by klesla produktivita práce 

Ochranné pracovní pomůcky[6] 

 Neexistuje přesvědčivý důkaz, který by podpořil použití bederního pásu za účelem 

prevence bolesti bederní páteře související s prací 

Syndrom karpálního tunelu 

Karpální tunel je malá štěrbina v oblasti zápěstí, ta je obklopena kůstkami a pevným 

zápěstním vazem. Tento tunel přivádí do dlaně devět šlach ohýbačů prstů a mediální nerv, 

který se právě může stát zdrojem bolestí. Tato nemoc spočívá v tom, že jeden z hlavních 

nervů v oblasti zápěstí. tzv. nervus medianus přestává fungovat tak, jak by měl a dochází 

k útlaku nervu. Nervus medianus má za úkol řídit pohyby ruky a prstů a zajišťuje pohyby 

hrubé a jemné motoriky. Syndrom karpálního tunelu vzniká neustálým zatěžováním zápěstí. 

Tímto onemocněním trpí nejčastěji lidé, kteří pracují ve výrobních podnicích u pásu. Typické 

pro toto onemocnění je bolest zápěstí a brnění palce, ukazováčku a prostředníčku současně. 

Postupně začne ruka s prsty pracovat omezeně, a pokud se tato nemoc nebude léčit ruka může 

ochabnout úplně. 

Příznaky: 

 Pocit mravenčení 

 Svalová slabost 

 Ztuhlost zápěstí 

 Bolest vyzařující do prstů 

 Bolest svalů 

 Oteklé prsty 

 Špatná koordinace pohybů 

 Bolest vyzařující do ramen 
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2 Popis vybraného pracoviště ve firmě Daikin 

Tato kapitola je seznámení s firmou Daikin a vytypovaným pracovištěm v této firmě, které se 

se vyznačuje tím, že tam operátoři pracují v nevhodných pracovních pozicích, což při jejich 

pracovní činnosti znamená zvýšenou fyzickou zátěž.   

2.1 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 

Ještě před specifikací vytypovaného pracoviště R1, je důležité si představit celou firmu, ve 

které se pracoviště nachází.  

 

OBRÁZEK 2-1: LOGO FIRMY DAIKIN 

2.1.1 Historie DICZ 

Společnost DICZ v Plzni byla založena v květnu roku 2003. Výroba začala na lince pro 

výrobu vnějších jednotek v srpnu roku 2004.  Později byly spuštěny do provozu další tři linky 

a k tomu lakovna. V roce 2006 byla otevřena budova General Office, sloužící 

k reprezentativním účelům pro návštěvy. V tom samém roce DICZ získal certifikaci týkající 

se kvality (ISO 90001) a ochranu životního (ISO 14001). V roce 2009 získal DICZ certifikaci 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OH-SAS 18001). O tři roky později byl Daikinu 

udělen certifikát tzv. podnik zeleného srdce (Green Heart Fatory). V roce 2014 firma otevřela 

Evropské vývojové centrum, které se zabývá vývojem a testováním nových klimatizačních 

jednotek.[7] 
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2.1.2 Představení DICZ  

Podnik je nepřehlédnutelnou dominantou plzeňské průmyslové zóny Borská pole. Společnost 

DICZ patří k nejprestižnějším výrobcům klimatizačních jednotek. Nyní je schopna vyrábět na 

devíti montážních linkách. Tři montážní linky se specifikují na venkovní klimatizace a 

ostatních šest linek na vnitřní klimatizace. Po dlouhodobém působení na českém trhu je DICZ 

již zavedenou stabilní společností nabízející uplatnění pro více než 1000 zaměstnanců.[7] 

2.1.3 Produkty 

Produkty společnosti jsou klimatizační jednotky. Ve srovnání s ostatními konkurenty je 

Daikin jediná společnost podnikající v oblasti klimatizací, která si vyrábí svá vlastní chladiva 

a kompresory. Firma je schopna navrhnout a vyrobit optimální klimatizační jednotku pro 

určité chladivo. Na obr. 2-2 je znázorněna produkce DICZ procentuálně. Hlavní produkt 

společnosti jsou klimatizace a přibližně 19% tvoří chladiva a kompresory.[7] 

 

OBRÁZEK 2-2: VÝROBNÍ PORTFOLIO DICZ 

 

2.1.4 Charakteristika montážních prací ve firmě  

Výroba klimatizačních jednotek probíhá v rámci pásové výroby. Operátoři stojí u pásu a 

postupně montují součásti, dokud nedosáhnou konečného výstupu. 

Operátor pracuje podle daného pracovního postupu. Tento postup dělá opakovaně. Jelikož je 

zaškolen pouze na určitou činnost, naučí se brzy pracovat v jistém tempu, aby mohl plnit 

stanovené normy práce. Samozřejmě normy operátorů jsou stanoveny pro každou činnost 

jiným způsobem. Každopádně občas se normy dodržet nedají, zejména když operátoři musí 
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čekat. Tohle se v pásové výrobě děje neustále. Každý operátor pracuje různou rychlostí, 

někdy se výrobky prostě zaseknou na jednom stanovišti a operátoři na následujících pozicích 

musí čekat. 

V DICZ co se týče výroby, má jasnou převahu ruční montáž pomocí nářadí. Každopádně 

firma se v poslední době zdokonalila a začala používat automatické pojezdy neboli roboty. 

Tyto automaty mají za úkol převážet těžké palety ze součástmi na delší vzdálenosti, v rámci 

montážní linky, ulehčují tak práci operátorům. 

2.1.5 Shrnutí hygienických podmínek 

Co se týče osvětlení, využívá se ve výrobní hale převážně přírodní zdroj světla. Hala je téměř 

celá prosklená, právě z důvodu neustálého přísunu přírodního osvětlení. Samozřejmě 

s ohledem na počasí a na práci ve večerních hodinách se přírodní zdroj světla doplňuje i 

zdrojem umělým. 

Nejvyšší dosažený zvuk ve výrobní hale nepřekročí 70 dB. Tento hluk je sice v rozmezí, kdy 

se člověk poměrně hůře soustředí, ale pro jeho fyzický stav není škodlivý. Hluk ve výrobní 

hale firmy DICZ je zapříčiněn vysokou hlasitostí chodu mechanismů strojů. 

Ohledně hygieny práce je jeden z důležitých faktorů prach na pracovišti. DICZ zaměstnává 

několik uklízečů a uklízeček, kteří vytírají dvakrát za den, ráno a odpoledne. 

2.2 Vybrané pracoviště pro řešení ergonomické studie 

Pro řešení ergonomické studie bylo vybráno pracoviště R1, celým názvem Vykládka a 

nakládka partboxů. Partboxy jsou palety s jednotlivými komponenty klimatizace, jež jsou do 

firmy dodávané skladem.  

Toto pracoviště se specifikuje na venkovní klimatizace. Pracoviště není ohraničeno pevnou 

hranicí (např. hrazením, stěnou..), jen je od ostatních pracovišť odděleno bílou čárou. Pracuje 

zde jeden operátor a dva automatické pojezdy. Hlavní činností na uvedeném pracovišti je 

vykládání a nakládání palet z vozíků, což je prioritou operátora. Co se týče zmíněných 

automatických pojezdů, jejich úkolem je přivážet operátorovi již uvedené palety a odvážet je 

zpět (viz kap 2.2.4). 

V dalších podkapitolách jsou blíže specifikovány dominující prvky pracoviště R1, jako jsou 

palety, vozíky nebo posuvný stůl, na kterém pracovník operuje a v neposlední řadě 
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automatické pojezdy, které už byli zmíněné. Na závěr kapitoly je specifikován chod celého 

pracoviště a také hlavní problematika této bakalářské práce, a to nevhodné pracovní pozice, 

které byli vyšetřeny na pracovišti R1. 

 

OBRÁZEK 2-3: PRACOVIŠTĚ R1 

 

2.2.1 Palety 

Palety o rozměrech 800x600x220mm jsou vyrobené z tvrzeného plastu. V paletách jsou 

umístěny jednotlivé součásti, ze kterých jsou později sestavovány klimatizační jednotky.  

Hmotnost prázdné palety je 6,05 kg. Hmotnost naplněné palety se součástmi se pohybuje 

podle typu klimatizačního produktu od 11kg do 22 kg. Palety s komponenty jsou na pracovišti 

R1 distribuovány ve vozících.  
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OBRÁZEK 2-4: DETAIL PALETY 

2.2.2 Vozíky 

Vozíky jsou uzpůsobeny svými rozměry a nosností k přepravě palet. Jsou vyrobeny z hliníku, 

který je velmi lehký a tak operátoři nejsou zbytečně zatíženy vysokou hmotností vozíku.  

Tento vozík je plně zaplněn 8 paletami. Jeho konstrukce je znázorněna v příloze. 

Úkol operátora je posunout vozík v rámci pracoviště R1 o vzdálenost přibližně 2 metry. 

Operátoři tyto vozíky tedy přepravují, tehdy když je vozík kompletně naplněný. Tento 

naplněný vozík umisťují na okraj pracoviště, kde si ho později vyzvedne jiný operátor. 

 

OBRÁZEK 2-5: PRÁZDNÝ A NAPLNĚNÝ VOZÍK 
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2.2.3 Posuvný stůl 

Posuvný stůl slouží jako překladiště pro palety naplněné komponenty nebo hotovými 

výrobky. Takže operátor přijde ke stolu a pokud se tam nachází palety s již nesmontovanými 

součástmi, musí je vyslat do oběhu pásové výroby. Tyto palety pošle pomocí příslušného 

automatického pojezdu. 

Pokud se na posuvném stole nachází smontované klimatizace v paletách, má operátor za úkol 

je naložit na vozík.  

 

OBRÁZEK 2-6: POSUVNÝ STŮL  

2.2.4 Automatický pojezd 

V celé výrobní hale se pohybuje kolem dvaceti automatických pojezdů, jejichž úkolem je 

zastupovat operátory, při přepravě polotovaru z jednoho stanoviště na druhé. Automaty slouží 

k zavážení dílů na jednotlivé montážní linky. Jsou vyráběné přímo v DICZ díky pracovníkům 

z oddělení výrobních inženýrů.  

Na pracovišti R1 pracují dva automaty, které se pohybují po příslušné dráze. Automaty jsou 

nastaveny tak, aby jejich senzor reagoval na vyznačenou dráhu, a tak se po ní mohly automaty 

pohybovat.  

První automat má za úkol odvážet připravené palety s komponenty k montážní lince, zatímco 

druhý přiváží už hotové výrobky, zpátky na pracoviště R1. Chod pracoviště je blíže 

specifikován v přespříští kapitole (kap. 2.2.6).  
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OBRÁZEK 2-7: AUTOMATICKÝ POJEZD  

2.2.5 Definice práce operátora 

Na tomto pracovišti pracuje pouze jeden operátor. Pracuje tam 7,5 hodin denně s jednou 

půlhodinovou přestávkou na oběd.  

Jeho úkol je vyložit palety z vozíku a přesunout je na posuvný stůl nebo naopak přesunout  

palety ze stolu do vozíku, přičemž musí být opatrný, aby se nepomíchal obsah palety, pokud 

se jedná o paletu s komponenty. 

Na obr.č.2-8 je fotografie pracoviště R1. Na levé straně je vidět posuvný stůl a na pravé straně 

stojí vozíky. Jeden vozík je obvykle naplněn paletami a druhý je prázdný. 

 

OBRÁZEK 2-8: OPERÁTOR PŘI PRÁCI 

 

Na obr. 2.9 je znázorněno schéma pracovníka vzhledem k pracovnímu prostředí. Jako model 

je zde znázorněna silueta operátora, který má výšku 172 cm (přibližně takovou výšku jako 

skutečný operátor, který na R1 fyzicky pracuje), to znamená, že je jen o 4 cm vyšší než vozík. 
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Při jakémkoli ukládání platí pravidlo, že těžká břemena se ukládají maximálně do výšky 

ramen. V tomto případě, jak je zřejmě z obrázku, bude operátor materiál ukládat do 

posledního patra vozíku, což je nad úrovní jeho ramen. 

 

OBRÁZEK 2-9: SCHÉMA PRÁCE OPERÁTORA 

 

2.2.6 Chod na pracovišti R1 

Pohyby na pracovišti jsou znázorněny na obr.2-10 a tohoto od tohoto obrázku se bude odvíjet 

následující výklad.  

Operátor přijde na začátku směny ke svému pracovišti a jako první věc, kterou udělá je, že 

vyskládá z vozíku, který je připraven na pracovišti, všechny palety na posuvný stůl. Tyto 

palety jsou naplněné komponenty. Takže to jsou ještě nesestavené klimatizace, které čekají na 

montáž. Operátor má tedy za úkol tyto palety z posuvného stolu dostat do oběhu montážní 

linky, kde už čekají školení operátoři, kteří z komponentů postupně sestaví hotový výrobek. 

Tito operátoři sedí v řadě vedle sebe u pásu a čekají, až k nim paleta s komponenty přijede a 

oni budou moci provést příslušnou montáž. Každý tento operátor dělá na klimatizaci jinou 

montáž, zpravidla tu, na kterou je školen. 

Takže operátor na R1 tento zmíněný koloběh začíná právě tím, že vyšle palety do oběhu. 

Udělá to tak, že palety, které dal na posuvný stůl(1), nahrne na automatický pojezd, který čeká 

těsně za tímto stolem. Když tento úkon udělá, automat odjede s paletami do oběhu montážní 

linky, kde se výrobek postupně sestavuje. 
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Když je klimatizace smontovaná posledním operátorem, tak ji tento pracovník odešle zpátky 

na pracoviště R1, pomocí dalšího automatu. Takže na pracoviště R1 přijede tento druhý 

automat, s již smontovanými klimatizacemi. Tento automat již nemusí čekat, ale rovnou 

posuvný stůl podjede a tímto pohybem nahrne palety na posuvný stůl, respektive její druhou 

část (2). Úkolem operátora je pak tyto boxy naskládat do vozíků a tento vozík odstavit na kraj 

pracoviště, kde už si ho jiný operátor vyzvedne. 

 

OBRÁZEK 2-10: NÁČRT PŮDORYSU PRACOVIŠTĚ R1 

2.2.7 Rizikové polohy těla operátora 

Operátor na pracovišti R1 při své práci musí vykonat několik zatěžujících poloh. Jedna z nich 

je, když se shýbá pro palety z dolního parta vozíku a druhá je, když vykládá palety z horního 

patra. 

Na obr. 2.11 operátorka, kterou jsem pro zkoušku byla já sama, vykládá paletu z dolního patra 

vozíku. Záda jsou v nevhodné pozici a k dobru rozhodně nepřispívá ta skutečnost, že typ 

palety s nejmenší možnou hmotností váží 11,5 kg. V téhle pozici nejvíce trpí záda. Člověku, 

který tuto práci vykonává každý den jednu pracovní směnu, hrozí za určitý čas bolesti zad, 

jejíž příčiny jsou specifikovány v kapitole 1.5.1. 

Na této fotografii jsem sice já jen pro ukázku, nicméně za normálních okolností pracují na 

tomto pracovišti jen muži. 
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OBRÁZEK 2-11: NEVHODNÁ POZICE PŘI PRÁCI 

Na obrázku 2.11 je rozměrově popsáno pracovní prostředí vůči operátorovi, který je 

v nevhodné pozici. Je vidět, že se musí ohýbat až ke spodnímu patru vozíku, které je asi 70 

cm od země. Záda se hodně zkulatí. 

Přenášené břemeno by se mělo nacházet před tělem. Přenášení v nízké pozici je nadměrnou 

zátěží pro tělo. Pro tento úkol, by byla možná ideálnější pozice z podřepu, v této poloze totiž 

nedochází k nadměrnému zatížení páteře, na rozdíl od pozice na obr.2-12. Každopádně 

přirozený reflex tělo příliš nenutí do pozice podřepu. Každý ví, že pokud je člověk v podřepu, 

hůře se zvedá, když má v ruce těžké břemeno. 
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OBRÁZEK 2-12: SCHÉMA NEVHODNÉ  POZICE 

Další nevhodná pozice při práci na tomto pracovišti je vykládání palet z horní části vozíku. 

Na obr. 2-13 je operátor, který pracuje v popisované pozici.  

 

OBRÁZEK 2-13: OPERÁTOR V DALŠÍ NEVHODNÉ POZICI  

Jelikož operátor, který pózoval na této fotografii, je celkem dost vysoký, má výšku 180cm, 

není tolik vidět tento problém. Každopádně problém rozdílnosti manipulačních rovin nemusí 

být patrný na první pohled jako cosi obtěžujícího. U této problematické pozice jsou nejvíce 

zatěžovány ruce. Ruce se musí natahovat nad úroveň ramen. Na této pozici v aktuálním čase 

pracují operátoři menšího vzrůstu, kolem 170 cm, a tam jsou ruce namáhány mnohem více a 
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navíc hrozí, že při naklonění boxu může celý obsah boxu vypadnout na operátora a ublížit mu 

nebo v lepším případě spadnou na zem a poničí se součásti. 

U této pozice hrozí nejen bolesti bederní a krční páteře, ramenou a rukou. Trpí zápěstí a 

hrozbou je i syndrom karpálního tunelu. 

 

OBRÁZEK 2-14: SCHÉMA DALŠÍ NEVHODNÉ  POZICE 

Na schématu respektive obrázku 2-14 je znázorněno, jak operátor vykládá palety z vozíku. I 

když měří 180 cm, neprobíhá vykládání pouze do maximální úrovně ramen. Operátor musí 

zvedat paže nad úroveň svých ramen. Představa té skutečnosti, že na tomto pracovišti pracují 

menší pracovníci, je relevantní. 
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3 Ergonomická analýza práce při manipulaci s materiálem  

Při analýze soudobého stavu pracoviště R1 bylo čerpáno z teoretických znalostí získaných z 

přednášek a dostupné literatury. Při vyhodnocení těchto poznatků byly brány v úvahu taktéž 

vlastní poznatky, které byly zjištěny po dobu sběru dat na pracovišti a samotné praxe.  

3.1 Ergonomická analýza  

Jedná se o klasifikaci průběžného sběru dat porovnaného se záznamem práce na vybraném 

pracovišti a dále hodnocení problematických pozic při práci prostřednictvím určených metod. 

 

3.1.1 Přístup k tvorbě metody postupem ergonomické analýzy  

Ergonomické výzkumy a hodnocení problémů v rámci pracovního systému vyplývají 

z existence předmětných vazeb a vztahů mezi individuálními složkami, tj. lidskými a 

technickými, jež jsou důležité pro funkčnost. Každopádně se jedná o ergonomický úkol, který 

je podnícen ergonomickým problémem. Vlastní východisko ergonomických úkolů je opřeno o 

uplatnění správně vybraných ergonomických metod. Na schématu je znázorněn myšlenkový 

přístup k řešení ergonomické úlohy. [10] 

 

OBRÁZEK 3-1: SCHÉMA MYŠLENKOVÉHO  PŘÍSTUPU  K  ŘEŠENÍ  ERGONOMICKÉ  ÚLOHY[10] 
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3.2 Ergonomické metody a analýzy  

Pro posouzení je k dispozici celá linie ergonomických metod a analýz. Mezi nejznámější se 

řadí následující metody:  

 Rula 

 Checklisty  

 Hodnocení ruční manipulace  

 Niosh  

 Ergonomie předpokládaného nebezpečí   

 

 

3.2.1 Rula 

Jméno této metody je odvozeno ze začátečních písmen anglického označení Rapid Upper 

Limb Assessment. Rula je snímkovací prostředek pro vyhodnocení polohových zatížení na 

celém těle, důraz je zde pokládán zvláště na horní končetiny, krk a trub. Výstupem je určené 

skóre, které určuje hladinu nezbytnosti realizace změny. Prostředky, které se pro tuto metodu 

využívají, jsou jen papír, tužka a určená hodnotící tabulka. Mnohdy se u této metody může 

užívat ještě kamera a fotoaparát.[8] 

Postup metody obsahuje zpravidla tři kroky:  

1) Sledování a volba postoje k hodnocení  

2) Posudek a záznam postojů  

3) Závěrečné vyhodnocení 

 

3.2.2 Checklisty 

Jde o případnou pomůcku při orientačním posudku již navržených pracovních pozic z 

ergonomického pohledu. Je to souhrn kritérií, která by měla být dodrženy za potřebou návrhu 

ergonomicky vhodného pracoviště. Zpravidla jsou vyplňovány zaměstnanci provádějícími 

výzkum, tzn. průmyslovými inženýry či bezpečnostními techniky atd. 

Checklisty obsahují linii otázek, které dotazovaný vyplňuje. Dotazovaný má obyčejně volbu 

ze dvou eventualit: 

Pozitivní odpověď- vyhovující řešení 

Záporná opověď - nevyhovující řešení 

Pro problematiku nevhodných pozic (kap.2.2.7) byl vybrán checklist pro manipulaci 

s materiálem (viz kap.4.4.1). 
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3.2.3 Hodnocení ruční manipulace 

Pokud se bere v úvahu konkrétní metoda - hodnocení činnosti ruční manipulace na základě 

klíčových ukazatelů, jedná se o metodu, kde dotazovaný zaškrtává v tabulce odpovídající 

situace. Touto metodou se rozebírají nevhodné pozice při zvedání břemen. Zaškrtává se 

například, kolikrát se toto břemeno zvedne za den, jaká je váha břemene a také se vybírá 

v tabulce pozice, kterou zaměstnanec provádí při zvedání břemene. 

3.2.4 Niosh  

Pojmenování této metody je znovu jako předešlá metoda Rula sestaven z počátečních znaků 

anglického názvu National Institute for Occupational Safety and Health. Metoda byla 

vyvinuta v roce 1981 organizací NIOSH, však v roce 1991 byla metoda ve velké míře 

přepracována. Každopádně vychází ze souhry fyziologických, epidemiologických, 

biomechanických a psychologických zkoumání. Jde o techniku, která se specifikuje na 

zvedací úkoly. Byla rozvinuta hlavně kvůli skutečnosti, že mnoho nemocí z povolání je 

zapříčiněno nemocí bolesti zad. Tyto nemoci se zpravidla nevyhýbají pracovníkům, kteří při 

svém zaměstnání manipulují s břemeny, tudíž bylo významné stanovit při práci s nimi, 

váhové limity ale taktéž například délku doby zvedání břemen.[10] 

 

3.2.5 Ergonomie předpokládaného nebezpečí  (EPN) 

Tato metoda rozhoduje o tom, zda riziko poranění vůbec existuje. Mezi důležité instrukce 

patří vyplnění názvu úkolu, jména pozorovatele a datum pozorování. Neméně důležité je 

pozorovat reprezentativní vzorek pracovníků a posuzovat u nich daný problém. 

Podstata této metody je tabulka, která se vyplňuje formou ano-ne. 

3.3 Časová studie 

Aby byla studie rizikových faktorů objektivním hodnocením celé situace na pracovišti, 

provádí se zároveň s uvedenými metodami i časová studie operátora. 

Časové studie práce jsou nástrojem metod průmyslového inženýrství. Svým zaměřením 

spadají do oblasti měření práce. Tyto techniky slouží primárně pro účely tvorby normování 

práce, ale zároveň mohou být podkladem pro zlepšování pracovních procesů, respektive 

výstupy z těchto analýz pomohou odhalit činnosti nepřidávající hodnotu i podstatu jejich 
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vzniku. Důvodů pro použití těchto metod je více, od zvyšování produktivity přes definování 

normočasů až po podklady k vyjádření neefektivnosti.[10] 

 

3.3.1 Chronometráž 

Pro tuto problematiku byla vybrána metoda chronometráž. Chronometráž je metoda 

snímkování, používá se pro cyklické operace, jejichž části se pravidelně opakují. Jedná se o 

zaznamenávání spotřeby času u jednotlivých úkonů operace. Sled pracovních činností se 

kontroluje na předem připraveném formuláři.Jedná se o nepřerušovaný výběr časových 

hodnot. Řadí se do metod snímkování opakující se operace.  

 

Aplikace chronometráže na pracovišti R1 

Na pracovišti R1 byla provedena chronometráž pracovní činnosti operátora. Měřila se 

v náhodný čas, samozřejmě v přítomnosti konzultanta za firmu Daikin.  

Na základě dohody s konzultantem této bakalářské práce bylo stanoveno, že plánované 

pozorování a získání dat bude možné uskutečnit ve dnech  18.12.2015, 15.1.2016 a 3.3.2016.   

Tudíž výsledky se porovnávají ze tří na sobě nezávislých měření. Každé měření proběhlo 

v jiný den a každé konkrétní měření obsahuje záznam jedné opakující se činnosti probíhající 

čtyřikrát po sobě. Záznam pozorovatele je pro porovnání považován za směrodatný. 

Analýza pracovní činnosti operátora a vyhotovení formuláře chronometráže bylo realizováno 

v průběhu tří dnů, vždy na ranní směně. Na pozicích operátorů se střídali dva operátoři, oba 

muži ve věku 35 až 45 let. V této kapitole je konkrétně rozebráno jedno ze tří měření, další 

dva záznamy měření jsou uvedeny v příloze (viz příloha ). 

Pro měření byli potřebné jen stopky a pozorovací list pro chronometráž. Stopky byli spuštěny, 

hned při vykládání první palety z vozíku na posuvný stůl. Poté se jednotlivé časy 

zaznamenávaly do listu po vykonání jednotlivých úkonů operátora, vždy do kolonky ,,J“. 

Takto měření probíhalo, dokud operátor všechny úkony neprovedl čtyřikrát, v ten okamžik 

byli stopky zastaveny. Tyto časy se později odečítali, tak aby vznikli potřebné časy, které jsou 

v chronometráži označené ,,P“.  

Z těchto časů se v chronometráži zpravidla počítá střední čas (součet/počet), což je průměrný 

čas jednoho úkonu. Dalším parametrem v chronometráži, který je třeba vypočítat je Kr 

(koeficient rozpětí časové řady), který se počítá pomocí vzorce:    
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Kr = 
𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑋𝑚𝑖𝑛
       Xmax – nejvyšší hodnota časové řady 

  Xmin – nejnižší hodnota časové řady 

 

Rozepsané výsledky naměřených časů  ze dne 3.3.2016 jsou uvedeny v tabulce č.3.2. 

 

OBRÁZEK 3-2: CHRONOMETRÁŽ NA PRACOVIŠTI R1 

Vyhodnocení získaných dat z pracoviště 

Tabulka 3-2 uvádí porovnání souhrnných dob trvání zaznamenávaných časů všech úkonů 

pracovníka.  

Tudíž výsledky se porovnávají ze tří na sobě nezávislých měření. Každé měření proběhlo 

v jiný den a každé konkrétní měření obsahuje záznam jedné opakující se činnosti probíhající 

čtyřikrát po sobě. Záznam pozorovatele je pro porovnání považován za směrodatný. 

Analýza pracovní činnosti operátora a vyhotovení formuláře chronometráže bylo realizováno 

v průběhu tří dnů, vždy na ranní směně. Na pozicích operátorů se střídali dva operátoři, oba 

muži ve věku 35 až 45 let. V této kapitole je konkrétně rozebráno jedno ze tří měření, další 

dva záznamy měření jsou uvedeny v příloze (viz příloha ). 

Pracovník vyloží 8 palet průměrně za čas asi 27 sekund, následuje čekání na automatický 

pojezd 1. Čekání na automat může trvat pokaždé jinak dlouhou dobu. Operátorovi normy 

nemohou být závislé na době čekání na automat, jelikož za tuto dobu nezodpovídá. Když 
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automat přijede, operátor na něj naloží palety, které před chvílí vyložil na posuvný stůl, což 

podle analýzy trvá průměrně asi 3 sekundy. Poté operátor čeká na automat číslo 2. Doba jeho 

příjezdu zase není závislá na tomto operátorovi. Operátor musí počkat v průměru asi 13 

sekund. Příjezd druhého automatického pojezdu se často zpozdí, příčinou je to, že palety, 

které má za úkol přemístit, projíždí celou výrobní halou a mohou se kdekoliv zastavit. 

Nakonec operátor naloží palety se smontovanými výrobky, z posuvného stolu na vozíky a to 

mu trvá v průměru asi 22 sekund. 

Tyto časy byli měřeny dne 3.3. 2016 

TABULKA 1  NAMĚŘENÉ ČASY VYPLÝVAJÍCÍ Z CHRONOMETRÁŽE  

  Vykládka Čekání na A1 
Naložení na 
A1 

Čekání na 
A2 

Nakládka Celkem 

Čas 1 0:25:23 0:05:23 0:03:03 0:21:03 0:19:25 1:14:17 

Čas 2 0:31:23 0:02:42 0:04:12 0:10:00 0:35:25 1:23:42 

Čas 3 0:24:30 0:07:25 0:02:58 0:02:09 0:16:23 0:53:25 

Čas 4 0:26:52 0:02:35 0:04:00 0:19:25 0:17:21 1:10:13 

Průměrný 
čas 

0:27:02 0:04:31 0:03:33 0:13:09 0:22:08 1:10:24 

 

Následující graf znázorňuje porovnání časů ze čtyř za sebou jdoucích měření v jeden den. 

Hodnoty v grafu 3.1 odpovídají tabulce výše. 

Tyto časy jsou uvedeny v chronometráži a za začátek je považovaná vykládka první palety 

z vozíku a za konec náměru je považována nakládka poslední palety (tj osmá) do prázdného 

vozíku. 

 

GRAF 1: GRAF K TABULCE 1 
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Výpočet množství nevhodných pozic, které operátor uskuteční za směnu  

Průměrný čas celého cyklu, vycházejícího z nezávislého měření je asi jedna minuta a deset 

sekund, tzn. 1,167 min.  

Z toho vyplývá, že operátor udělá za hodinu přibližně 51 zakázek (zakázka=1 vozík naplněný 

osmi polotovary) , tohoto výsledku se dosáhlo následujícím vztahem, tj vydělí se 

1hodina=60minut časem jedné zakázky: 

60

1,167
= 51 

Poté se počítá, kolik zakázek udělá operátor za celý den. Vynásobí se číslo 51 počtem hodin 

jedné směny, což je v tomto případě 7,5hodin. 

 

      51 * 7,5 = 385 

Takže operátor se do obou zmíněných nevhodných pozic dostane 385krát za směnu a to se 

ještě nebere v úvahu, že v jedné zakázce musí z dolního i horního patra vyložit dvě palety, 

tudíž by se měl celý výsledek vynásobit dvěma.  

Takže výsledek celého výpočtu je 770. Toto je průměrná hodnota počtu opakovaného 

zatěžování operátora za jednu směnu, ve dvou nevhodných pozicích. Tento údaj je zapotřebí 

při vyhodnocování stupně zatížení při manipulaci s břemeny v kapitole 4.4.3. 
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4 Rozbor a posouzení rizikových faktorů  

Tato kapitola se zabývá jen přítomností rizikovými faktorů na pracovišti z hlediska 

nevhodných pozic při práci. V první části kapitoly je specifikována definice zdravotních rizik, 

samozřejmě v rámci ruční manipulace s břemeny a druhá část obsahuje praktickou aplikaci 

vybraných metod na nevhodné pozice při práci. 

4.1 Riziko 

Pojem riziko je spojeno s pravděpodobností nebo možností škody. Jinými slovy je to 

očekávaná hodnota škody. Je to vlastně výsledek aktivace určitého nebezpečí, která vyústí 

v určitý negativní následek, škodu. Riziko je tedy funkcí pravděpodobnosti, že frekvence, 

intenzita a trvání aktivace bude dostatečná, k tomu, aby se nebezpečí ze svého potenciálního 

stavu transformovalo do negativního následku (poškození zdraví, životního prostředí nebo 

majetku).[10] 

4.2 Definice zdravotních rizik  

Pracovní pozice na pracovišti R1 se vyhodnocuje jako ruční manipulace s břemeny. 

4.2.1 Ruční manipulace s břemeny 

Nařízením vlády č.361/2007 sb. se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pro tuto práci 

je zásadní samostatná úprava ruční manipulace s břemenem, což je implementací směrnice 

90/269/EHS. Nově se upřesňuje, že břemenem se myslí i živé břemeno. Tato úprava bere 

v úvahu přenášení pacientů zaměstnanci zdravotních a sociálních zařízení nebo veterinární 

zařízení. Nepohyblivost živých břemen je nutno posuzovat stejné co do náročnosti a možnosti 

poškození zdraví, které při manipulaci s nimi může hrozit zaměstnancům, ale také směřuje 

zejména k tomu, aby v těchto zařízeních byli zaváděny technické pomůcky, které ruční 

manipulaci alespoň částečně omezí. Váhové limity břemen jsou odděleně upraveny pro muže 

a ženy. Zvláštní úprava ruční manipulace s břemenem je pak vymezena odkazem na vyhlášku 

č.288/2003 sb., která upravuje tuto problematiku pro těhotné a kojící zaměstnankyně do konce 

devátého měsíce po porodu a pro mladistvé.[11]  

Mezi činnosti ruční manipulace s břemeny patří zvedání, držení, pokládání, sunutí, tahání, 

nošení nebo přemisťování břemene. Ruční manipulace s břemeny může negativně přispívat ke 

zhoršení zdravotního stavu jedince. Nejvýznačnějším zdravotním problémem souvisejícím 

s prací jsou bolesti zad a bolesti bederní páteře. Musí se dále brát také v úvahu akutní úrazy, 

jako jsou zlomeniny a řezné rány, které jsou způsobeny nehodami.  
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Zaměstnavatel má za úkol posoudit zdravotní a bezpečnostní rizika, kterým jsou pracovníci 

podrobeni.  

 Bere v úvahu rizika, jež by mohla zapříčinit úrazy, zranění či poškození zdraví. 

 Uváží osoby, které by mohli být nejpravděpodobněji poškozen a jak by se to mohlo 

stát. 

 Rozhodne, jestli jsou aktuální opatření dostačující nebo, zda je potřeba udělat více. 

 Sleduje nebezpečí a vyhodnocuje účinnost preventivních opatření. 

Manipulace s břemeny může vyústit ve zdravotní potíže, je-li břemeno příliš těžké nebo příliš 

velké, obtížně uchopitelné, nesouměrné nebo vratké, těžko dosažitelné, takové, že jeho tvar 

nebo velikost brání pracovníkovi ve výhledu a tak dále. 

4.3 Postup hodnocení rizik 

V první řadě se provádí kategorizace pracovní činnosti. Tento krok obsahuje seskupení 

přesných údajů o úkolem a pracovních činnostech. Předpokladem je dobře propracovaný 

pracovní seznam činností prováděných v organizaci s charakteristikami jednotlivých prací. 

Dále se identifikují všechna závažná nebezpečí vztahující se k prováděným činnostem. Zváží 

se, kdo má největší pravděpodobnost ohrožení, při jaké činnosti a jak může být dotyčný 

poškozen. 

V dalším kroku se stanoví možná rizika. Provede se odhad všech rizik, spojených 

s identifikovaným nebezpečím, s uvedením současných nebo plánovaných nápravných 

opatření. Poté se rozhodne, zda jsou současná nebo plánovaná opatření dostatečná. Pokud 

tomu tak není, musí se udělat nová nápravná opatření a posoudit, zda jsou efektivní. 

Posledním krokem je zhodnotit zda jsou nová nápravná opatření v souladu se snížením rizik 

na nejnižší dosaženou mez. 

4.4 Aplikace vybraných metod 

V kapitole 3.2 byli zmíněny některé významné ergonomické analýzy a metody, pro 

problematiku této práce, tzn. pracoviště R1 ve firmě Daikin, byli zvoleny tři metody. Metoda 

hodnocení práce s břemeny, checklist a metoda ergonomie předpokládaného nebezpečí. 
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4.4.1 Checklist pro manipulaci s břemeny 

Jedná se o základní metodu hodnocení rizikovosti práce. Je to forma kontrolního seznamu a 

výstupem této metody je pouze tvrzení zda se jedná o zátěž nebo nikoliv. Checklist pro 

manipulaci s břemeny je tvořen patnácti základními otázkami, z nichž některé obsahují také 

podotázky. Každopádně každá odpověď má stejnou hodnotu. Dohromady tvoří tato metoda 

24 otázek a na každou lze odpovědět ano nebo ne. Vyhodnocení této metody demonstruje 

převažující odpověď. Jestliže převažuje odpověď ne, jedná se o zátěž.  

Vyhodnocení metody v rámci činnosti operátorů na pracovišti R1 vyšlo negativně. Takže se 

dá s určitostí říci, že se jedná o zátěž. Kompletně vypracovaný checklist je vložen v příloze. 

Všechny druhy checklistu jsou volně ke stažení na internetu. Tento checklist byl vypracován 

mnou osobou, na základě shromážděných materiálů, konzultace s vedoucím oddělení a 

konzultace s pracovníky, kteří pracují na zmíněném pracovišti. 

4.4.2 Ergonomie předpokládaného nebezpečí  (EPN) 

Tato metoda je v dostupných zdrojích pouze v anglickém jazyce, tudíž byla mnou osobou 

přeložena do českého jazyka. 

 

Rizikové faktory Potenciální riziko Vysoké riziko 

Kontaktní stres  ano 

Opakování  ano 

Ruční síly  ano 

Vytahovací/spodní síla  ano 

Nepříjemné pozice  ano 

Vibrace  ne 

Převažující ,,ano“ znamená, že se jedná o riziko poškození zdraví.  

4.4.3 Hodnocení činnosti ruční manipulace na základě klíčových ukazatelů 

Jedná se o metodu konkrétnější než metoda Checklist nebo EPN. Zde je výstupem 

vyhodnocení charakteru zátěže. Při vyplňování této metody je již dotyčný seznámen se 

skutečností, že se jedná o zátěž. Chce zjistit, o jak velkou zátěž se jedná. Postup vyhodnocení 

zde vychází ze zaškrtávání políček, které charakterizují daný problém (viz příloha).  

V prvním kroku jsou na výběr varianty, zda se jedná o zvedání a posunování, držení nebo 

nošení břemen. Na pracovišti R1 je hlavní problematikou zvedání břemen, tudíž je nezbytné 

Tabulka 4.1 Metoda EPN 
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se zaměřit na první sloupec. Co se týče počtu zvedání, v kapitole 3.3.3 bylo zjištěno v rámci 

výpočtu průměrně 770 zátěžových poloh za jednu pracovní směnu, této hodnotě odpovídá 

možnost rozmezí 500 až < 1000. Takže počet bodů v prvním kroku je 8 (viz obr.4.2). 

 

OBRÁZEK 4-1: PRVNÍ KROK METODY[13] 

 

V druhém kroku se pojednává o hmotnosti břemene. Za břemeno se samozřejmě považuje 

paleta s klimatizací. Tato naplněná paleta má hmotnost v rozsahu 11 až 22 kg, takže 

v průměru to je 16,5 kg, čemuž odpovídá druhá možnost 10 až < 20 kg.  

V druhé části tabulka je možností výběru pozice, o kterou se jedná. Pokud se jedná o 

nevhodnou pozici shýbání v rámci pracoviště R1, odpovídá této skutečnosti poslední 

osmibodová varianta a jestliže se jedná o pozici vyvyšování, jedná se o třetí možnost. Pro 

ukázku v této práci, je celá metoda vyplněna v rámci první nevhodné pozice shýbání, 

každopádně pro polohu vyvyšování je metoda vyplněna v příloze. 
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OBRÁZEK 4-2: DRUHÝ KROK METODY[13] 

 

Posledním krokem je vyplnění kolonky z oblasti pracovních podmínek(viz obr.4-2). Jelikož 

jsou na pracovišti R1 v podstatě dobré pracovní podmínky, co se týče osvětlení, prostoru a 

překážek, nabízí se možnost první. 

 

OBRÁZEK 4-3: TŘETÍ KROK METODY[13] 
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Co se týče polohy shýbání, dospělo se pomocí této metody k vyhodnocení, že se jedná o 

vysokou zátěž, což je v téhle metodě ten nejvyšší stupeň. Celá metoda pro obě nevhodné 

pozice je v příloze (viz příloha). 

 

OBRÁZEK 4-4: VYHODNOCENÍ METODY[13] 

 

 

OBRÁZEK 4-5: PÁSMO RIZIKA[13] 

Druhá poloha vyvyšování byla vyhodnocena jako velmi zvýšená zátěž (viz příloha ). 

U obou nevhodných pracovním pozic vyšlo, že se jedná o zdravotně závadnou pozici, kde se 

pracoviště musí nutně podrobit přeuspořádání. Pokud ne, hrozí zaměstnanci, který pracuje na 

této pozici postupem času zdravotní komplikace. 

 

 



 

39 

 

5 Návrh inovativních opatření 

V této kapitole jsou popsány možnosti zlepšení pracovních podmínek na konkrétním 

pracovišti ve firmě Daikin, tak jak bylo nastíněno v předchozích kapitolách. Ve firmě se 

mohou zavést organizační opatření, která jsem podrobně prodiskutovala s konzultantem. Dále 

jsem vymyslela jedno konstrukční opatření, které bude o něco náročnější zavést do chodu 

firmy, co se týče finanční stránky, každopádně je realizovatelné. 

5.1 Organizační opatření 

První návrh 

Na pracovišti R1 se zavede povinné střídání do dvou hodinách. Operátor zahájí směnu na 

tomto pracovišti, zde stráví 2 hodiny, poté ho vystřídá další operátor, který mezitím pracoval 

u pásu. Tento operátor stráví na pracovišti R1 další 2 hodiny a pak se zase vystřídá 

s operátorem, který byl na pracovišti původně a za 2 hodiny se bude střídání opakovat. 

Výhody: Mezi hlavní výhody patří podstatně menší zatěžování pracovníka na pracovišti R1.  

Nevýhody: Nevýhodou je, že se musí pracovníci zaškolovat na více pracovních činností. 

Druhý návrh 

Dalším návrhem jsou pravidelné benefity od zaměstnavatele na různé masáže zad a krční 

páteře. Toto řešení už zavedla spousta podniků, proto by bylo dobrým částečným řešením i 

zde, v podniku Daikin, zejména pro zaměstnance, kteří pracují na pracovišti R1. 

Třetí návrh 

Poslední možný organizační návrh je zajištění povinné účasti zaměstnanců na školení 

pohybových návyků, kde se operátoři dozvědí, jak se správně hýbat, aby si nepoškozovali ve 

velké míře zdraví. 

 

5.2 Konstrukční opatření 

První nápad byl, že vozíky s paletami by se mohli do firmy přepravovat naložené jen 

z poloviny. Palety by se umístili pouze do prostřední části vozíku, jak je znázorněno na 

obrázku 5-1. Ve vozíku by už nebylo jako obvykle 8 palet, ale jen 4. 
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OBRÁZEK 5-1: VOZÍK NALOŽENÝ JEN Z POLOVINY 

Pro operátora by tento návrh byl jistým řešením. Při své práci by se nemusel ohýbat pro dolní 

palety a nemusel by si tolik namáhat záda při vykládání palet z posledního patra vozíku. Jeho 

činností by bylo vykládání palet z vozíku jen v úrovni jeho ramen, což by bylo pro jeho práci 

optimálním řešením. Při nakládání prázdných palet by vozíky také naplňoval jen z poloviny, 

tzn. umisťoval by boxy jen do prostřední části vozíku. 

Naopak pro firmu by tento návrh až tak výhodný nebyl, hlavně z důvodu větších nákladů. 

Větší náklady znamenají hlavně dvojnásobné finance na přepravu vozíků v kamionu. Kamion 

by jezdil poloprázdný, a proto by jezdil dvakrát častěji než za normálních podmínek. 

Z tohoto důvodu jsem tento návrh poupravila. Vymyslela jsem úplně nový vozík, který by 

splňoval všechny ergonomická kritéria. Operátor by se už nemusel shýbat ani zvedat těžké 

předměty do roviny nad úrovní ramen. 
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OBRÁZEK 5-2: INOVATIVNÍ ERGONOMICKÝ VOZÍK 

Na obrázku 5-2 je znázorněn náčrt vozíku, který je klasicky na 8 palet, ale má jen dvě patra. 

V každém patře je místo na 4 palety. Vozík je samozřejmě dvakrát širší, to by ale nemělo být 

problémem, jelikož na pracovišti R1 je místa celkem dost. 

Na obr 5-3 jsou znázorněny geometrické parametry inovativního vozíku. Takovýto vozík by 

měl být pro práci na pracovišti R1 usnadněním a mělo by snížit fyzickou námahu. 
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OBRÁZEK 5-3: DŮLEŽITÉ VÝŠKOVÉ PARAMETRY  
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Závěr 

Co se týče organizačních opatření, dali by se ve firmě zavést v celkem krátké době a nebyli by 

ani moc finančně nákladné. Uvedené konstrukční řešení je možná náročnější uskutečnit, avšak  

splňuje ergonomická kritéria. O realizaci těchto opatření  už rozhodne firma Daikin. 

Základní myšlenkou celé práce bylo zhodnocení pracovní činnosti a nevhodných pozic na 

pracovišti. Mým úkolem bylo zhodnotit tento problém v roli nezaujatého pozorovatele. 

Pro objektivnost jsem měla tu možnost vyzkoušet si pracovní pozici na pracovišti R1 a mohu 

říci, že tato práce je fyzicky náročná. 
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Příloha č.2 – Vypracovaný Checklist pro manipulaci s břemeny 
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Příloha č.3 – Metoda ,,Hodnocení činností ruční manipulace na základě klíčových ukazatelů“ 
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Příloha č.4 – Vypracovaná metoda ,,Hodnocení činností ruční manipulace na základě 

klíčových ukazatelů“ pro pozici shýbání 
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Příloha č.5 - Vypracovaná metoda ,,Hodnocení činností ruční manipulace na základě 

klíčových ukazatelů“ pro pozici zvedání břemen nad úroveň ramen. 
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Příloha č.6 – Ergonomic Risk Assessment 
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Přílohy č.7 – Naměřené časy ze zbývajících dvou dnů 

Měření časů operátora ze dne 18.12. 2015 

  Vykládka Čekání na A1 
Naložení na 
A1 

Čekání na 
A2 

Nakládka 

Čas 1 0:31:23 0:09:23 0:06:43 0:41:27 0:16:38 

Čas 2 0:36:23 0:09:42 0:05:22 0:19:20 1:05:25 

Čas 3 0:21:30 0:07:25 0:06:48 0:52:29 0:26:53 

Čas 4 0:28:52 1:03:25 0:03:50 0:49:42 0:19:42 

 

Měření časů operátora ze dne 15.1. 2016 

  Vykládka Čekání na A1 
Naložení na 
A1 

Čekání na 
A2 

Nakládka 

Čas 1 0:15:52 0:15:23 0:10:03 0:41:03 0:21:58 

Čas 2 0:31:12 0:05:42 0:12:12 0:09:00 0:25:47 

Čas 3 0:36:45 0:11:25 0:01:58 0:10:09 0:18:36 

Čas 4 0:42:23 1:02:35 0:06:00 0:16:25 0:23:52 
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Příloha č.8 – Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory[5] 
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