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Abstrakt 

Název práce: Příčiny vnímaného diskomfortu uživatelů notebooků 

 

Cíle práce: Analyzovat, jaká provedení počítačů dnes studenti vysokých škol používají, 

jakým způsobem je používají a jaký to má vliv na jejich pociťovaný diskomfort. Zjistit, 

na kterých faktorech závisí intenzita diskomfortu při práci s notebookem a nastínit, 

jakými opatřeními by bylo možné tento diskomfort ovlivnit. 

 

Metoda: Výzkumnou metodou této diplomové práce bylo zvoleno dotazníkové šetření 

na 100 studentech vysokých škol v České republice. Na základě prostudované literatury 

byl sestaven dotazník sledující faktory, které mohou mít vliv na intenzitu pociťovaného 

diskomfortu. Závislost diskomfortu na sledovaných veličinách byla zkoumána metodou 

regresní analýzy. 

 

Výsledky: Dnešní studenti vysokých škol používají převážně notebook. Se vzrůstajícím 

procentem používání notebooku oproti osobnímu počítači průměrná intenzita 

diskomfortu nepatrně narůstá. Uživatelé notebooku pociťují při jeho užívání největší 

intenzitu diskomfortu v oblasti hlavy a krční páteře. Nebyla prokázána statisticky 

významná závislost mezi intenzitou diskomfortu a dobou strávenou používáním 

notebooku, ani mezi touto intenzitou a velikostí úhlopříčky notebooku, ani mezi 

intenzitou jednotlivých poloh a touto intenzitou. 

Používáním externí myši namísto touchpadu je možné snížit intenzitu diskomfortu v 

oblasti krční páteře a horních končetin. Na intenzitu diskomfortu má statisticky 

významný vliv psychický stres. 

 

Klíčová slova: notebook, stolní počítač, diskomfort, intenzita diskomfortu, dotazníkové 

šetření, externí periferie, klávesnice, myš, touchpad, poloha, stres 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Work title: Causes of discomfort perceived by laptop users 

 

Work objectives: The objective of this thesis is to analyze which form factors of 

computers are being used by today’s university students, the postures and habbits 

exerted during the use and their effect on a perceived discomfort.  

Determining the factors affecting the intensity of discomfort during the work with 

laptop will enable us to suggest suitable precautions that could improve user’s 

discomfort. 

 

Methods: Research method of this thesis was a survey conducted with 100 Czech 

university students. Questionnaire monitored the factors, that were suspected, according 

to studied literature, to affect the intensity of perceived discomfort. Dependency of 

reported discomfort on recorded data sets was analysed by regression analysis. 

 

Results: Today’s university students are using mostly laptops. With increasing 

percentage of time spent using notebook (as opposed to time spent with desktop 

computer) average intensity of discomfort is slightly increasing. During the work, 

laptop users were experiencing the greatest intensity of discomfort in the neck and head. 

There was no singnificant reported dependence between intensity of discomfort and the 

time spent using the laptop. Also, no statistically significant influence on intensity of 

discomfort was reported by neither screen size, nor position assumed while operating 

the laptop.  

By using a computer mouse instead of touchpad, it is possible to decrease the 

discomfort intensity in the neck and upper extremities. Intensity of discomfort is further 

significantly affected by work in psychological stress. 

 

Keywords: laptop computer, desktop computer, discomfort, intensity of discomfort, 

survey, external peripherials, mouse, keyboard, touchpad, posture, stress 
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1 Úvod  

Velké procent lidí má dnes sedavé zaměstnání a mnoho z nich k tomu ještě tráví 

většinu pracovní doby před počítačovou obrazovkou. Ani studenti nejsou v tomto 

výjimkou, jen vyměnili počítač za notebook, zařízení s větší mobilitou. Možná právě 

proto s ním, dle mého názoru, tráví více času než by trávili s počítačem. Berou si ho na 

přednášky, cestují s ním v dopravních prostředcích, mnohdy nechybí ani v posteli. 

Neslouží už jen jako nástroj ke studiu, ale z velké části také k zábavě a komunikaci.  

O tom, že práce s počítačem a diskomfort jdou spolu ruku v ruce, se dnes již ví.  

Že notebook není z hlediska ergonomie ideální pomocník, se tušilo již při jeho 

navrhování, neočekávalo se tedy, že bude mít tendenci nahradit stolní počítač, protože 

zkrátka k delšímu používání nikdy navržen nebyl především kvůli malé velikosti 

obrazovky a klávesnice a nemožnosti jejich oddělení. Notebook se proto nemůže 

přizpůsobit uživateli, ale uživatel jemu, což je z hlediska ergonomie považováno za 

největší hřích. 

O diskomfortu a muskuloskeletárních obtížích spojených s prací s počítačem se již 

několik posledních let psalo, teď ale přichází čas notebooků. 
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2 Teoretická část 

2.1 Notebooky ovládají trh 

Svou diplomovou práci bych ráda začala citací z článku z prosince roku 2006 

společnosti AT computers zabývající se IT distribucí a logistikou  

„“ Klesáme?“ „ Nikoliv, dobrotivý příteli, Padáme!“ 

jako hrdinové Vernerova Tajuplného ostrova se mohli v uplynulých letech cítit 

dodavatelé osobních počítačů: prodejním tématem číslo jedna byly notebooky, 

mezikvartální nárůstky v řádu mnoha desítek procent byly spíše pravidlem než 

výjimkou. Naopak ve sloupci „desktopy“ se objevovala většinou jednociferná a často 

i záporná čísla.“ (Kalandra, 2006) Tuto zprávu autoři článku nedokládají žádným 

číselným vyjádření, ale prodejnost notebooků zcela určitě narůstala.  

Na webových stránkách serveru Internetnews.com a posléze i českého PC worldu se 

koncem roku 2008 začaly objevovat zprávy, že ve třetím čtvrtletí roku 2008 převýšil 

poprvé celkový počet prodaných notebooků počet prodaných stolních počítačů 

(desktopů) na celosvětovém trhu. (Patrizio, 2008) 

Ve třetím čtvrtletí roku 2008, prodej notebooků vzrostl téměř o 40 % v porovnání se 

stejným časovým obdobím roku 2007. Dosáhl tak 38,6 milionů prodaných přístrojů. 

Naproti tomu, prodej osobních počítačů se snížil o 1,3 procenta za stejný časový úsek 

a to na prodaných 38, 5 milionů přístrojů. (Eddy, 2008, Šoltys, 2008)  

„Prudký nárůst prodeje notebooků už sledujeme delší dobu a není proto velkým 

překvapení, že trh s notebooky již překonal stolní počítače,“ řekl Matthew Wilkins, 

hlavní analytik počítačového trhu firmy iSuppli, která jako první tuto informaci 

přinesla. (Patrizio, 2008). 

Šlo pravděpodobně o významný okamžik a od konce roku 2008 se dá tedy mluvit 

o nastupující době notebooků. 

Někteří nejmenovaní výrobci IT techniky se zaměřily výhradně na výrobu a prodej 

notebooků a zaznamenali tak výrazné zvýšení svého prodeje.  
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2.2 Ujasnění termínů 

K označení přenosného počítače se dnes nejčastěji užívají názvy laptop, notebook 

(i přesto, že anglicko-český slovník překládá notebook jako zápisník či diář). V českém 

jazyce by se za správné dalo považovat označení přenosný počítač, ale v dnešním světě 

globalizace zaslechneme především z úst uživatelů notebook („noťas“) či laptop. 

Anglicky psaná literatura se v zásadě neshoduje, zda existuje nějaký rozdíl mezi 

laptopem a notebookem. Mezi profesionály pohybujícími se v oblasti informační 

technologie se o žádný rozdíl nejedná. Já tedy budu této diplomové práci užívat pro toto 

označení termínu notebook. 

Druhým případem výpočetní jednostky je takzvaný desktop, česky osobní či stolní 

počítač. Pro účely této práce jsem zvolila termín osobní počítač.  

 

A aby toho nebylo málo, nemáme na trhu pouze notebooky a osobní počítače, ale 

ještě tzv. subnotebooky, netbooky a desknoty.  

Netbook nebo-li jinými slovy subnotebook se označuje počítač menší než notebook. 

V současné době jsou to „notebooky“ začínající na 900 g a končí na maximální 

hmotnosti 1,5 kg s velikostí úhlopříčky od 5" do 10,1" respektive do 12,1" dle zdroje.  

Netbooky používají méně výkonné procesory, jejich výkon tedy není srovnatelný 

s notebooky a nehodí se tedy pro náročnější práci. Spotřeba takového netbooku je velmi 

nízká, výrobci udávají, že při minimálním výkonu vydrží až 10 hodin práce. Jejich 

hlavním plusem je tedy mobilita, orientují se především na poskytnutí přístupu 

k internetu a jednoduché kancelářské práce. Nemají CD – ROM ani DVD-ROM, ale 

dají se dokoupit jako příslušenství. Harddisky netbooků jsou oproti rozměrům osobních 

počítačů rovněž o něco menší (2,5 palce oproti 3,5 palce), případně jsou použity tzv. 

Solid State Disky. U netbooků se využívá především jejich možnost připojení 

k internetu a komunikace s ostatními zařízeními, prostřednictvím kabelů nebo 

bezdrátově. Cena odpovídá výše popsaným parametrům čili je ve většině případů 

v průměru nižší než je cena standardních notebooků.  

Notebook mající displej s úhlopříčkou 19"–22" a většinou vážící více než 

5 kilogramů se nazývá desknote (desktop – notebook) nebo také DTR (desknote 

replacement). 

(Lalík, 2008, Bednář, 2009) 
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2.3 Notebook versus stolní počítač 

Protože se v této diplomové práci věnuji především notebookům, následující 

srovnání se již týká pouze srovnání notebooků a osobních počítačů, subnotebooky 

a desktopy a jejich vlastnosti jsou zde zcela opomíjeny. 

Kdo a co si tedy ke své práci či zábavě pořizuje, ukazuje následující tabulka. 

 

 osobní počítač notebook 

 

 

 

cíloví uživatelé 

 pracovníci vykonávající svou práci stále 

na svém místě (účetní, obchodníci, kteří 

komunikují se svými zákazníky 

telefonicky nebo elektronickou poštou, 

pracovníci call center, softwaroví 

vývojáři)

 domácnosti*

 manažeři (ideálně pro 

dokumentaci, malé 

presentace, přednášky 

a pracovní schůzky)

 obchodní zástupci 

často navštěvující své 

zákazníky

 pracovníci, kteří pro 

společnost alespoň 

část týdne pracují 

z domu

 vysokoškolští studenti

Tab. č. 1: Cíloví uživatelé osobního počítače a notebooku  

 

*dle českého statistického úřadu v roce 2008 vlastní počítač 48 % domácností (Český 

statistický úřad, 2009)  

Hlavní „tahouni“ prodeje notebooků v ČR jsou vysokoškolští studenti. 

Dle Kalandrovy (2006), úvahy v článku „Přehled trhu, znovu nafukujeme balón“, 

studuje v ČR každý rok na vysoké škole cca 300 000 studentů. Na stejném trhu bylo 

v roce 2005 prodáno cca 250 000 notebooků, studenti tak především oceňují jeho 

mobilitu a možnost pracovat a bavit se na přednášce, na koleji či na cestách. Rovněž 

cena cca 15 000 Kč, za kterou se dá dnes pořídit notebook splňující běžné potřeby 

studenta je pro většinu studentů dosažitelná.  

Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2008 používá 99 % studentů nad 16 

let počítač (Český statistický úřad, 2009). V této statistice však nebylo rozlišeno, zda se 

jedná o osobní počítač či o notebook. 
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Dle prodejců a rovněž dle mých zkušeností jsou tedy nejčastějšími uživateli právě 

vysokoškoláci. A proto se ve své diplomové práci věnuji tématu užívání notebooku 

právě u studentů vysokých škol.  

Důvody, které by měly vést uživatele nebo chcete-li kupce k pořízení si notebooku 

či stolního počítače ukazuje následující přehled srovnání kladů a záporů notebooků 

a osobních počítačů. 

 

NOTEBOOK 

klady:  

 nízká hmotnost 

 mobilita 

 napájení baterií − vydrží průměrně 2 hodiny bez elektrického napájení, záleží na 

typu aktivity a stáří baterie 

 nižší spotřeba elektrické energie 

 tišší 

zápory: 

 nemožnost měnit jednotlivé součásti notebooku tak jako u stolního počítače (např. 

grafickou kartu, displej, základní desku, apod.) s výjimkou pevného disku 

 menší úhlopříčka obrazovek notebooků, ve většině případů i jejich nižší kvalita, 

rozlišení má horší parametry jako jsou kontrast a jas, tudíž je při práci s nimi zrak 

mnohem více namáhán a dříve vyvolávají u uživatele únavu 

 lesk obrazovek − dnes se obrazovky notebooku vyrábějí velmi často lesklé, řekla 

bych, že je až obtížně pořídit si typ notebooku s požadovanými parametry 

v provedení s   matnou obrazovkou. Jejich kladem je sytější zobrazení barev, ale na 

druhé straně uživatel platí za to, že si pak s většími problémy hledá v prostoru 

pracovní místo, z hlediska osvětleníi 

 menší výkon – zde platí přímá úměrnost: menší velikost, menší výkon  

 nebezpečí odcizení, je zde podstatně vyšší než u osobního počítače 

 klávesnice a obrazovka jsou kompaktní, tedy obrazovka je příliš nízko a příliš 

blízko zraku, pokud chce tedy uživatel notebooku na klávesnici psát a při tom 

sledovat obrazovku, hlava a hrudník jsou nuceny zaujmout nefyziologickou flekční 

polohu 
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 neúplná, kompaktní a zmenšená klávesnice − notebooky s úhlopříčkou 13 − 17" 

mají ve většině případů klávesy standardní velikosti s tím, že postranní klávesy 

typu Delete, Backspace atd. jsou zkrácené a ve většině případů chybí i numerická 

část (tzv. keypad). Záleží však zcela na konkrétním modelu, i některé notebooky 

s úhlopříčkou 15,4“ mají numerický blok. Obecně lze však říci, že tlačítka na 

klávesnici notebooku mohou být menší než v případě standardní klávesnice běžné 

velikosti a celá klávesnice notebooku je mnohem kompaktnější (horní končetiny 

jsou pak nuceny zaujímat větší abdukční a vnitřně rotační postavení v ramenních 

kloubech s lokty vzdálenými od těla). Nicméně uživatelé tvrdí, že s trochou praxe 

je psaní na klávesnici notebooku poměrně „pohodlné“. Na užívání notebooku si 

uživatel zkrátka musí zvyknout. Pro uživatele pracujícího po většinu času na 

stolním počítači může být náhlý přechod na práci s notebookem poněkud stresující.   

 klávesnice notebooků je rovná, tedy bez jakéhokoliv sklonu, jež ergonomové 

doporučují pro psaní. Dle ergonomů by se měly kořeny dlaní dotýkat desky stolu, 

naproti tomu lokty by měly být volně, v semiflexi v blízkosti těla a stejně jako celé 

paže relaxované.  

 náročnější ovládání polohovacího zařízení notebooku – notebook je vybaven 

takzvaným touchpadem čili česky dotykovou ploškou a/nebo trackpointem − 

dotykovým bodem, jimiž lze notebook ovládat bez použití klasické myši. Dle mého 

názoru je k tomuto typu ovládání potřeba přesnější jemná motorika. Stejně jako 

u kompaktní klávesnice se domnívám, že je nutno si na tento druh ovládání 

zvyknout. 

 zahřívání notebooku − bez podložky se notebook po nějakém čase zahřívá, což 

může při používání notebooku položeného na stehnech v blízkosti genitálu 

způsobit u mužů až infertilitu (více v kapitole 2.12.4 Vliv na plodnost u mužů).  
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STOLNÍ POČÍTAČ 

klady:  

  pro delší a bezpečnější užívání  

 delší morální životnost a rozšiřitelnost − zvýšením výkonu procesoru, výměnou 

grafické karty, přidáním paměti atd. 

 možnost sestavení si počítače na míru z různých částí 

 menší riziko ztráty, odcizení, poškození 

 lepší poměr cena/výkon 

 

zápory: 

 zabere více prostoru 

 větší hmotnost než notebook 

 nepřenosný 

 nutnost neustálého napájení z elektrického zdroje, při výpadku elektrického proudu 

na něm práce není možná 

(Articlebase, 2009; New laptop life, 2009; Villaneuva, 1998; Sommerich, 2002)  
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2.4 Ovládací či polohovací zařízení notebooku  

Touchpad  

Touchpad neboli dotyková ploška je vstupní zařízení užívané běžně u notebooků. 

Stejně jako počítačová myš pohybuje kurzorem po obrazovce. Je však ovládán pouze 

pohyby uživatelova prstu, u většiny uživatelů ukazovákem. Nacházejí se před klávesnicí 

notebooku. Jejich velikosti jsou různé, maximálně však do 50 cm2. 

Jako náhrada klasické počítačové myši je užíván především tam, kde uživatel nemá 

stabilní rovnou plochu a klasickou myš tudíž nemůže použít.  

Touchpad snímá změnu kapacitance senzorů po přiblížení prstu. 

U touchpadu se obvykle nacházejí tlačítka podobně jako na klasické počítačové 

myši. Oproti myši mají některé výhody, například pozice touchpadu oproti klávesnici je 

vždy stejná a k pohybu kurzoru po obrazovce stačí jen malé pohyby prstů. Dle mého 

názoru je však pro běžné uživatele zvyklé na klasickou počítačovou myš nutné si na 

tento typ ovládán zvyknout. Toto ovládání vyžaduje jemnější motoriku prstů naproti 

klasické počítačové myši ovládané mnohem více pohybem vycházejícícm ze zápěstí. 

Někteří uživatelé jim z těchto výše zmíněných či jiných důvodů dávají přednost či je 

užívají jako náhradní alternativu při obtížích horních končetin. Někteří výrobci uvedli 

na trh i klávesnice s vestavěnými touchpady. 

 

Trackpoint 

Trackpoint je dalším z možných polohovací zařízení notebooku neboli alternativou 

touchpadu. Nachází se pouze u některých typů notebooku.  

Je to v podstatě malý joystick, umístěn na klasické QWERTY klávesnici mezi 

klávesami "G", "H", "B". Samotný trackpoint, vyrobený z vyměnitelné gumy, slouží 

pouze k pohybu kurzoru po obrazovce. Jeho tlačítka, stejné funkce jako u počítačové 

myši, jsou umístěna zvlášť, dole pod mezerníkem. Většinou lidí je ovládán 

ukazováčkem a tlačítka pak palcem. Nakláněním trackpointu do různých směrů je 

ovládán pohyb kurzoru po obrazovce. Rychlost pohybu je závislá na množství použité 

síly. Citlivost trackpointu se nastavuje softwarově.  

Oproti touchpadu je možné s trackpointem přejet celou obrazovku bez zvednutí 

prstu. Negativem je nutnost jeho občasné kalibrace. 
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2.5 Ergonomie obecně 

„Ergonomie (z řeckého ergon = práce a nomos = zákon, pravidlo) je 

interdisciplinární systémový vědní obor, který komplexně řeší činnost člověka i jeho 

vazby s technikou a prostředím, s cílem optimalizovat jeho psychofyzickou zátěž 

a zajistit rozvoj jeho osobnosti.“(Gilbertová, 2002) 

„Kde se vyskytuje člověk, ať již ve výrobě, sportu, kultuře, domácnosti, zájmové 

činnosti či jinde, tam všude nachází ergonomie optimální řešení pro jeho činnost.“ 

(Chundela, 2001)  

Vždy je lepší prevence než léčit následky. 

Prevencí při práci se zabývá speciální oblast ergonomie − myoskeletární ergonomie, 

řešící otázky prevence profesionálně podmíněných onemocnění pohybového aparátu, 

a to především onemocnění osového orgánu a horních končetin následkem přetížení. 

O tomto tématu více v kapito2.10. RSI syndrom a nemoci z povolání (Gilbertová, 

2002). 

Dalším faktorem vzniku myoskeletárního onemocnění jsou nepochybně 

psychologické faktory, které nelze oddělit od žádného typu práce. Psychologickými 

požadavky na práci a stresovými faktory se zabývá další speciální oblast ergonomie − 

ergonomie psychosociální, jejímiž hlavními úkoly jsou výběr pracovníků na adekvátní 

pracovní pozice v závislosti na stupni rozhodování, protože stres a další psychologické 

a sociální faktory úzce souvisí s onemocněním pohybového aparátu (Gilbertová, 2002).  

Práce ergonoma spočívá v pozorování a následném ohodnocení celkového 

pracovního prostředí a zhodnocení uspořádání a nastavení jak jednotlivých částí tak 

i celku. Postupné změny jsou pak směřovány k jedinému cíli a to ke zlepšení pocitu 

pohody, duševního i fyzického zdraví pracovníků a zvýšení efektivity a maximalizace 

výroby. Ve zkratce „Ušít práci pracovníkovi na míru.“ (Grandjean, 1989). 

Pro bezpečnou práci nejen s notebookem je znalost principů tohoto oboru velmi 

důležitá.  

2.6 Ekonomičnost prevence 

Zdraví člověka a jeho spokojenost jsou finančně nevyčíslitelné, proto 

v ekonomičnosti prevence by nemělo jít o finanční prostředky, ale především 

o bezpečnost práce, její hygienu, prevenci úrazů a onemocnění pracovníků. Bohužel 
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peníze vládnou světem a proto je nutné a vhodné některé úvahy vyjádřit ekonomickými 

ukazateli a ekonomický výpočet pak předkládat jako argument pro její zavedení. 

Hlavními přínosy a důvody do investice vedoucí ke zlepšení ergonomičnosti 

jakéhokoliv pracoviště jsou především:  

o snížení ohrožení pracovníků z čehož plyne menší počet úrazů a nemocí z povolání 

o zvýšení spokojenosti pracovníků a tedy i zvýšení produktivity jejich práce 

o ze zvýšení spokojenosti pracovníků vyplývá i jejich stabilizace (snížení fluktuace 

a migrace) 

Z hlediska etiky a morálky samozřejmě nelze čistě ekonomické kritérium uplatňovat 

a prevenci řešit i v případech, kdy ekonomičnost není možno dodržet, neboť lidské 

zdraví a spokojenost jsou prvořadé. 

Pro názornost dokládám vzorce vyjadřující ekonomické ukazatele prevence a dobu 

návratnosti nákladů do této prevence investovaných. 
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(Chundela, 2001) 

Toto by si dle mého názoru měli uvědomit všichni studenti pořizující si ke své práci 

osobní počítač či notebook, protože je to dlouhodobá investice do jejich zdraví. 
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2.7 Optimální nastavení ergonomického prostředí  

 Jaké je optimální nastavení prostředí pro práci s notebookem? To je dost těžká 

otázka, na kterou se ještě obtížněji hledá odpověď. Jestli vůbec nějaké takové ideální 

prostředí pro použití tohoto dosti neergonomického předmětu existuje.  

Pro nastavení ideálního prostředí by se měl uživatel řídit základními pravidly, která platí 

pro práci s osobním počítačem. 

Jednoznačně by zde mělo platit, že notebook by se měl používat pouze na nezbytně 

dlouhou dobu v situacích, kdy není možné osobní počítač použít. 

Důraz by měl být kladen především na antropometrickou individualitu a pracovní 

prostředí jedince by tedy mělo být vždy co možná nejvíce „ušito“ na míru uživateli. 

Uživatel by se měl řídit těmito pravidly: 

A) podmínky pracovního prostředí 

o Teplota vzduchu by se měla pohybovat okolo 22 – 24 ºC v létě a 19 – 23 º C v zimě. 

Vlhkost vzduchu by pak měla být v rozmezí 40 – 60 % relativní vlhkosti.  

o Na každého pracovníka by měl být zajištěn přísun 6 – 30 m3 za hodinu čerstvého 

vzduchu. Proudění vzduchu by však nemělo překročit 0,25 ms-1, při překročení je 

třeba zvýšit teplotu. 

o Při tvůrčí práci s výpočetní jednotkou by neměl hluk přesahovat 55 dB, při rutinní 

práci 65 dB. 

B) pracovní prostor 

o Na jednoho pracovníka by mělo být počítáno zhruba 15 m3 volného prostoru a 2m2 

nezastavěné plochy pracovního prostoru či kanceláře. 

o Podlaha by měla být hladká, ale ne lesklá a tlumit hluk. 

o Pokud se jedná o velká pracoviště, kde pracuje v jednom větším prostoru více 

pracovníků (tzv. open space) je vhodné toto prostředí rozčlenit na menší celky. 

K tomuto účelu lze použít například různé příčky, nábytek či květiny. 

o Vhodné je vybavení pracovního prostoru koncipovat do světlých barevných odstínů, 

které pracovníkům neubírají na koncentraci. 

o Pozornost by měla být věnována umístění terminálů, přímo za zády dalšího 

pracovníka by se neměl nacházet další terminál. 
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C) osvětlení a péče o zrak 

K snížení rizikových faktorů vedoucích k únavě očí by měla být následována tato 

pravidla: 

o Obrazovka by měla být nastavena ve správné vzdálenosti a výšce aby byl redukován 

nadměrný pohyb očí vzhůru a dolů po obrazovce. Pohyb očí ze strany na stranu je 

méně namáhavý a snižuje se tak opakované zaostřování očí. Uživatel by se měl 

proto vyvarovat koupi příliš velkého monitoru a snížit tak zbytečnou únavu očí 

i krční páteře z neustálého a opakovaného pohybu potřebného ke sledování celé 

obrazovky, ale ne zase příliš malého aby oči nebyly nuceny dívat se neustále do 

jednoho místa. Monitor by neměl být umístěn ani příliš vysoko aby se oči nemusely 

otevírat příliš doširoka.  

o Důležité je především umístění obrazovky vzhledem ke zdroji světla. Nikdy by 

nemělo být v zorném poli pracovníka okno ani jiná příliš jasná nebo lesklá plocha. 

Je doporučováno užívání clony proti oslnění k odstínění obrazovky od nadměrného 

světla z vrchu a ze stran a žaluzie ke snížení ozáření a odrazu okna na displeji 

počítače. Okno za displejem se přímo odráží na obrazovce a okno před displejem 

způsobuje, že se pracovník celý den dívá přímo do blyštícího se okna. Za zvážení 

stojí úvaha o přestavbě kancelář či jiného místa kde uživatel nejčastěji počítač či 

notebook používá, pokud se okno nadměrně odráží na obrazovce. 

o Oslnění a odrazy záření lze snížit pravidelným čištěním obrazovky a přizpůsobením 

úhlu náklonu monitoru k vyvarování se odrazů ze stropu či jiného osvětlení. 

o Osvětlení by mělo být rovnoměrné v rozmezí 300 – 500 lx vzhledem k pracovní 

ploše a předloze. Mělo by být přizpůsobitelné co do intenzity, směru a vzdálenosti 

od pracovní činnosti. Nemělo by stejně jako okna vrhat stíny či lesky na obrazovku.  

o Směr osvětlení se doporučuje zleva, případně zleva zepředu při práci pravou rukou. 

o V případě užití umělého osvětlení by měla být svítidla určena k celkovému osvětlení 

místnosti rozmístěna ve směru obvyklého pohledu, rovnoměrně se stěnou s okny 

a stranou od obrazovek, aby se na skle obrazovky neodrážela. Svítidla musí být 

umístěna co nejvýše, v každém případě však úhel mezi rovinou očí nejvzdálenějšího 

pracovníka a světelného zdroje musí být větší než 30 stupňů. Doporučováno je 

osvětlení nepřímé, kdy je využito odraznosti plochy stropu. 

o Osvětlení by se mělo vždy přizpůsobit momentálnímu stavu prostředí, nikdy by se 

neměla zhasínat všechna světla. Zraková únava je způsobena velkým rozdílem mezi 

jasem displeje a osvětlením prostředí. K zamezení přílišného kontrastu je 
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doporučováno snížení jasu displeje a zvýšení osvětlení prostředí. K osvětlení 

dokumentů na pracovní ploše je vhodné využití stolní lampičky.  

o Pro pohodlné sledování obrazovky je doporučováno vhodné nastavení kontrastu 

a jasu. Při vytváření grafiky webových stránek nebo i psaní obyčejného dokumentu 

je nejvhodnější užívat tmavé prvky na světlém pozadí. Nejvíce namáhavě pak 

působí zelená a žlutá barva na černém pozadí. 

o Pro běžnou práci a moderní obrazovku není třeba ochranný filtr. Může však 

v některých případech zlepšit čitelnost textu. 

o Oftalmologové upozorňují, že oči by měly být udržovány dostatečně zvlhčené. Při 

nošení kontaktních čoček je doporučována aplikace zvlhčovacích kapek. 

K přirozenému zvyšování vlhkosti vzduchu je doporučováno v pracovním prostředí 

pěstovat rostliny. Oči by neměly upřeně sledovat obrazovku a nemělo by se 

zapomínat ani na mrkání.  

o Uživatel počítače či notebooku by si měl každoročně nechat vyšetřit zrak a vhodnost 

zrakové korekce. Jeho oftalmolog by měl mít na paměti, že pracovník tráví velkou 

část dne před obrazovkou počítače a korekci zraku tomu přizpůsobit. Klopení hlavy 

vzad pro použití spodní části brýlí je velice namáhavé pro krční páteř a svaly 

ovládající pohyb očí. Proto by pracovníci používající počítač značnou část dne a 

trpící závažnější oční vadou měli zvážit užívání speciálních brýlí při této práci. 

D) pracovní židle 

o Musí být robusní, vhodná k hmotnosti uživatele, dobře výškově nastavitelná a může 

být otáčivá. 

o Měla být mít vhodnou hloubku sedadla a vhodné polstrování 

odpovídající parametrům uživatele. 

o Sedák musí mít rozměry minimálně 40 x 40 cm a opěradlo odpovídat výšce 

uživatele. 

o Přední hrana sedáku má být zaoblená. 

o Potahový materiál sedáku musí být dobře udržovatelný a prodyšný. 

o Židle musí mít vhodně tvarovanou a nastavitelnou bederní opěrku.  

o Sklon pevného sedáku by měl být pozitivní v rozmezí 0 – 5º. Pokud toto židle 

neumožňuje, je vhodné využít sedacích klínů pro zajištění tohoto sklonu. 

o Stavitelný sedák by měl udržovat nastavitelný sklon mezi −7 až +7º. 
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o Sedačka by měla umožňovat dynamické sezení. Pokud je pracovník nucen 

vykonávat svou práci vsedě celou pracovní dobu, je vhodné využít alternativních 

sedacích pomůcek například velkého míče či krátkodobě i klekačky. Sed za použití 

těchto pomůcek by měl trvat jen tak dlouhou dobu dokud se v něm je uživatel 

schopen udržet v optimální poloze bez koncentrace se na sezení.  

o Rozměry a umístění případných opěrek pro ruce musí odpovídat vykonávané práci 

a rozměrům pracovníka, správně nastavené opěrky snižují zatížení ramenních 

kloubů.  

E) sed, pracovní plocha a nastavení jednotlivých komponent stolního počítače 

(monitor, klávesnice, myš a další) 

o První co by mělo být zajištěno při práci s osobním počítačem či notebookem je 

pohodlný a ergonomický sed.  

Židle musí být nastavena tak, aby chodidla stála pevně na podlaze a kolena byla ve 

stejné úrovni nebo o něco níže než kyčelní klouby. Pro zjednodušení 

a zapamatování si zaujmutí správného sedu je uváděno pravidlo 90 º-90 º-90 º, 

neboli pravé úhly ve všech kloubech dolních končetin, tedy kloubech kyčelních, 

kolenních i hlezenních.  

Dle MacLeoda (2002) dnes vědci již nedoporučují toto pravidlo striktně dodržovat, 

za mnohem důležitější je považováno vyvarování se extrémním polohám, nalezení 

individuální optimální pozice a hlavně časté měnění pozic. Stejně jako MacLeod si 

ani já nemyslím, že by toto pravidlo bylo špatné, rozhodně je pro laickou veřejnost 

dobře zapamatovatelné a jeho hodnota je především ve vyvarování se extrémních 

mnohem škodlivějších pozic. Jako poloha základní, z které vychází variace při 

měnění pozic je to poloha ideální. Pro správný sed je mnohem důležitější nastavení 

pánve a celého osového systému těla. Zachování fyziologických lordóz a kyfóz při 

sedu stejně jako při stoji. Bederní lordózu je tedy potřeba zajistit správným 

nastavením pánve, případně využít podpory ve formě bederní opory připevněnou na 

opěradlo židle.  

Následující obrázek převzatý z publikace MacLeoda (2002) ukazuje tlakovou zátěž 

na bederní obratle a meziobratlové ploténky při různých formách sedu. Při tomto 

výše popsaném sedu by měla být ramena bez jakéhokoliv napětí volně spuštěna 

dolů.  
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Jak je vidět na obrázku, zachování fyziologické bederní lordózy (třeba i s využitím 

bederní podpěrky), snižuje zátěž na meziobratlové ploténky, stejně jako práce 

v mírném záklonu.  

 

 

opěradlo 

vzpřímené na 

90o 

(bez podpory 

bederní lordózy) 

vzpřímené opěradlo

& podpora bederní 

lordózy support 

nakloněné 

opěradlo 

(bez podpory 

bederní lordózy) 

Nakloněné 

opěradlo 

& podpora 

bederní 

lordózy 

Obrázek 1 Tlaková zátěž na meziobratlové ploténky při různých typech 

sedu, převzato z: MacLeod, 2002 

 

o Po nastavení židle pro optimální sed by se měla nastavit výška pracovní desky. Její 

povrch by měl být cca 5 cm pod výškou lokte při optimálním pohodlném sedu. 

Uživatel by měl být schopen sedět pohodlně s dolními končetinami pod tímto 

povrchem a pracovat bez zapojování svalů pletenců ramenních. Pokud je výška 

pracovního povrchu nenastavitelná tělesným rozměrům uživatele, je nutno 

přizpůsobit výšku židle a použít nožní podporu. Nikdy by se neměl proces obrátit 

a snižovat židli níže než je potřeba pro zaujmutí správného sedu, zvýšena by měla 

být vždy pracovní plocha. 

o Pracovní plocha by měla být dostatečně prostorná pro práci a umístění nezbytných 

pomůcek či zařízení. Její povrch nesmí být lesklý či kluzký a měl by být barevně 

sladěn, aby jednotlivé kontrasty neodváděli uživatelovu pozornost. 

o Přední hrana má být zaoblená, případně vybavena podložkou pro předloktí. 
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o Dle cizojazyčných zdrojů existuje několik možností nastavení výšky vhodné k 

umístění klávesnice a myši a to dle stylu psaní a typu používané klávesnice. Shodují 

se, že výška povrchu, na kterém jsou klávesnice a myš umístěny odpovídají výšce 

loktů od povrchu země při optimálním pohodlném sedu či jsou umístěny o pár 

centimetrů níže. Znamená to tedy, že pokud je správně nastavena pracovní plocha, 

mohou být klávesnice i myš umístěny na ni. Při  tomto postavení jsou horní 

končetiny bez zbytečného napětí. Zápěstí by mělo být v neutrální pozici při 

jakémkoliv druhu práce ať s myší či klávesnicí. 

o Ergonomicky optimální je dělená klávesnice s nastavitelným negativním či 

pozitivním sklonem v rozmezí mezi 5 – 15 º(záleží, zda uživatel právě sedí opřen a 

mírně zakloněn či blízko u klávesnice spíše nakloněn vpřed), která snižuje pronaci 

a ulnární deviaci horních končetin. Klíčem k úspěchu je mít zápěstí v neutrální 

pozici, pletence ramenní uvolněné a loketní klouby blízko u těla. Předloktí nemusí 

být za každou cenu paralelní se zemí a loketní klouby nemusí svírat pravé úhly, tyto 

úhly by ale nikdy neměly být ostré. Kořeny dlaně mohou být opřeny o klávesnici či 

desku pracovní plochy. 

o Klávesnice musí pevně sedět na pracovní desce či ve výsuvné zásuvce a být 

umístěna v linii před obrazovkou. Pro optimální práci na počítači je doporučováno 

naučit se psát všemi deseti prsty a při práci tak nesledovat klávesnici, ale pouze 

monitor počítače. 

o Jestliže není možné desku pracovní plochy a židli dostatečně přizpůsobit, jedinou 

možností jak umožnit uživatelovým horním končetinám relaxovanou polohu při 

používání klávesnice a myši je vybavit pracovní desku výsuvnou zásuvkou pro 

jejich umístění. Tato zásuvka by měla být dostatečně prostorná a umístěna ve výšce 

cca o 7 cm níže než je vzdálenost loktů relaxovaných horních končetin při 

optimálním sedu. Pod tuto zásuvku by se pohodlně měly vejít dolní končetiny.  

o Myš by měla být umístěna v blízkosti klávesnice před loktem ovládající ruky 

s respektem k uživatelově dominanci. Zapomínat by se nemělo ani na to, že myš 

potřebuje k pohodlné manipulaci dostatečný prostor. Je vhodné ji umístit na 

speciální podložku. 
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o Monitor nikdy nesmí být tak vysoko, aby musel uživatel zvedat bradu, pokud chce 

sledovat horní část obrazovky. 

o Z tohoto důvodu, by tedy měl být horní okraj obrazovky ve stejné výšce jako je linie 

očí při pohledu vpřed, nicméně většina práce se odehrává v nižších částech 

obrazovky, proto je akceptovatelné, pokud je monitor o pár centimetrů výše. Pokud 

nosí uživatel bifokální brýle (čili brýle se souborem korekčních čoček korigujících 

krátkozrakost i dalekozrakost), monitor může být umístěn níže. Monitor by měl být 

tak blízko, aby umožňoval, práci bez předsunu hlavy, jednoduchou pomůckou je 

vzdálenost monitoru na nataženou paži uživatele. 

o V případě častého užívání stolního počítače je vhodné, aby byl spolu s klávesnicí 

umístěn v sagitální ose těla. 

o Stojan na dokumenty by měl být umístěn v linii s horním okrajem obrazovky. 

Vhodné je, aby byl stojánek vybaven posuvným pravítkem nejlépe na ovládání dolní 

končetinou. Předloha by měla být dostatečně osvětlená (200 – 500 lx) a bez stínů. 

 

 
Obrázek 2 Optimální nastavení monitoru obrazovky a klávesnice při práci se stolním počítačem, 

převzato z: www.cvičíme.cz 

o Na uživateli trávící velkou část pracovní doby prací s počítačem je na místě zvážit 

alternativní metody ovládání jako jsou například hlasové ovládání, naučení se 

klávesových zkratek jako alternativu k užívání myši, ovládání myši druhou 

(nedominantní) končetinou či kombinaci těchto metod. 
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o Umístění dalšího vybavení kanceláře či jiného pracovního prostoru jako jsou 

telefon, držák dokumentů, kopírka, tiskárna či skener by mělo být také ergonomicky 

zváženo. 

F) organizace pracovní doby 

o Doba práce s osobním počítačem (pro práci s notebookem by to měla být doba 

pouze nezbytně nutná) by neměla být delší než 6 hodin. Pak je třeba zařadit jinou 

práci. 

o Po jedné hodině nepřetržité práce by měla být zařazena přestávka minimálně 

5 minut, po 2 hodinách 15 minut, aby mohl být umožněn regenerační proces tkání, 

psychické odreagování a nabrání energie do další práce. V těchto pauzách je 

doporučováno krátké protažení celého těla, především pak horních končetin, krční 

páteře a očí. Očím by měl uživatel dopřát krátký odpočinek i během práce. Čas od 

času je na pár sekund zavřít, pak je doširoka otevřít a pak zase zavřít či se podívat 

do vzdálenosti 6 ti a více metrů každých 20 minut na dobu 20 sekund. V době 

přestávky by se pak měl uživatel projít, nejlépe opustit pracovní místnost a dopřát si 

čerstvý vzduch či alespoň otevřít okno.  

o Studie opakovaně prokázaly, že vložením několika krátkých přestávek během práce 

na počítači, produktivita práce neklesá úměrně k množství takto „ztraceného času", 

ale naopak stoupá, protože po přestávkách stoupá výkonnost.  

 

Práce u terminálového pracoviště, zvláště při dlouhotrvající práci je jak fyzicky, tak 

psychicky i vizuálně náročná.  

Z fyzikálních nebo chcete-li fyzických aspektů je dobré mít na paměti jednostranné 

přetěžování pohybového aparátu, jemuž je věnovaná kapitola 2.10 RSI syndrom 

a nemoci z povolání. Rizika jako je elektromagnetické záření a podobně u osobního 

počítače nebyla prokázána. 

Psychickou zátěž představují především zvýšené nároky na pozornost, soustředěnost, 

paměť a rozhodování. Samostatným problémem může být u některých prací problém 

monotonie práce. 

Ke celkovému zlepšení práce jako takové je nutné zajistit odpovídající ergonomické 

řešení pracoviště, dodržovat režim práce a dopočinku a provádět kompenzační aktivity. 

(Goodman, 2009; Chundela, 2001; Musilová, 2005; MacLeod, 2002, Gilbertová, 2002; 

Longyear et al., 2007; The chartered society of physiotherapy, 2010)  
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2.8 Pozice zaujímané při používání notebooku  

Nyní je situace taková, že notebooky značně rozšířili pole své působnosti od psaní 

dizertačních prací, dělání si poznámek na pracovních schůzkách, vytváření 

a prezentování zpráv, prohlížení si webových stránek, sledování sportovních událostí 

nebo dokonce filmů. Notebooky mohou být zkrátka užívány kdekoliv, pročež stále více 

lidí tráví více a více času před počítačovou respektive notebookovou obrazovkou. 

Zatímco notebooky zlepšují pracovní efektivitu a možnosti volnočasového využit, jsou 

rovněž pohromou především pro horní části uživatelova těla. Původně byly vytvořeny 

pro možnost přenosu a krátkodobé užití, dnes však stále více a více nahrazují osobní 

počítače.  

Co je teda na nich tak špatného? Dokonce prý i výrobci notebooků poskytují 

varovné informace týkající se otázky ergonomie spojené s užitím notebooku. Bohužel 

jsem žádné takové varování u předních českých prodejců notebooků nenašla.  

Hlavním problém notebooků je, že od sebe nelze oddělit display a klávesnici, proto 

tedy neexistuje jediná správná pozice pro jejich samostatné použití. Postavy pod textem 

znázorňují tři různé a pravděpodobně také nejpoužívanější polohy a problémy s nimi 

spojené.  

 

 
Obrázek 3 Pozice nejčastěji používané při práci s notebookem, převzato z: Griffin, 2001 

Na prvním obrázku se uživatel snažil umístit si notebook do optimální výšky pro 

svůj zrak. Na psací stůl položil několikacentimetrovou knihu či jiný podkladový 

materiál a notebook umístil na ni. Pro práci s notebookem není poloha pro zápěstní 

a loketní klouby nevhodná, všechna negativa se však projevují na ramenních kloubech. 
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Tato poloha je vhodná spíše pro sledování obrazovky, práce s klávesnicí by měla být 

maximálně omezena. 

V pozici na obrázku B má uživatel notebook umístěn na klíně. Tato poloha 

umožňuje relaxovanou pozici paží, ale pro pozorování obrazovky se musí uživatel 

značně flektovat v krční a hrudní páteři. V tomto případě pociťuje uživatel po delším 

používání nepříjemné pocity v oblasti hrudní a krční páteře, sterna a očí, které jsou 

nuceny sledovat obrazovku z příliš krátké vzdálenosti. Tato poloha může být využívána 

pro psaní vlasního texu či poznámek na přednášce, uživatel by však měl ovládat psaní 

na klávesnici bez zrakové kontroly, dovolit tak trupu napřímení a zraku pohled vpřed. 

Dalším negativem užívání notebooku umístěného na klíně je jeho zahřívání, to může u 

mužů způsobit vážné problémy, více v kapitole 2.12.4 Vlivy na plodnost u mužů. 

Na obrázku C je notebook umístěn na psacím stole. Tato poloha noteboku je stejně 

jako na obrázku B nízká pro pohodlné sledování obrazovky a navíc příliš vysoká pro 

horní končetiny při psaní na klávesnici. Za povšimnutí stojí, že ruce jsou výše než lokty, 

uživatel má tendenci se naklánět směrem k notebooku a tudíž bederní páteř není 

podporována, při psaní na úzské klávesnici notebooku mají ramenní klouby tendenci 

k vnitřněrotačnímu postavení. Užíváním této pozice narůstá především riziko 

poškozování krční páteře a kloubů horních končetin. Bohužel, tuto polohu nelze 

doporučit pro žádný typ práce s notebookem. Jak je ale vidět na výsledcích 

dotazníkového šetření, které je součástí této práce, jedná se o polohu uživately nejvíce 

využívanou.  

Při pozorování běžných uživatelů notebooku, je možné vidět různé z těchto níže 

popsaných pozic a mnoho dalších více či méně se vzdalujících ergonomickému 

doporučení. „Jakýkoliv čas strávený v nevhodné poloze zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku chronické bolesti dříve či později. “(Griffin, 2001)  

Nábytek v hotelových pokojích, školách, ve vlacích, letadlech a ve většině případů 

i doma bývá pro užívání notebooku nevyhovující.  

Stejně jako světelné podmínky ve výše jmenovaných případech, jsou ve většině 

případů také k jeho užití nevhodné. Prudké pronikavé světlo, záře či lesk v kombinaci 

s nevhodným pozorovacím úhlem a nedostatek přizpůsobitelnosti displeje, vedou 

k zaujmutí nevhodné pracovní polohy po určité době užívání téměř vždy. 

Omezený pozorovací úhel displejů notebooků a jejich velikost, rovněž nejsou 

vhodné ke sdílení, diskusi či spolupráci většího množství lidí. (Griffin, 2001; Mitchell, 

2009; Ergo in demand, 2010). 
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2.9 Diskomfort  

2.9.1 Diskomfort – ujasnění pravopisu k účelům diplomové práce 

V anglicky psané literatuře se pro označení subjektivního nepohodlí či jiných 

nepříjemných pocitů používá termín discomfort. 

Dle Ústavu pro jazyk český akademie věd ČR je v českém jazyce pravopis tohoto 

termínu diskomfort. Ve slovníku cizích slov i v literatuře se vyskytují i termíny s jiným 

pravopisem, ale já se v této diplomové práci se budu řídit pravidly českého pravopisu. 

2.9.2 Diskomfort − teoretické poznatky 

„Dyskomfort je subjektivně vnímaný pocit nepohodlí a nepokoje. Vzniká 

vzájemnou interakcí lidského organismu se zevním prostředím. V současné době není 

jednoznačně definován.“ (Otáhal et al., 2006) 

Zhang (1996) upozorňuje, že diskomfort není správné chápat jako antonymum 

k termínu komfort. Argumentuje faktem, že podstata komfortu a diskomfortu je zcela 

jiná. Odvolává se na vědecké studie, které uvádí, že diskomfort je primárně asociován 

s fyzickými a biomechanickými faktory a naproti tomu komfort s estetikou.  

Corlett a Bishop (1976) již mnoho let před tím poukazovali, že hodnocení komfortu 

není na místě. Kladli si otázky: „Co znamená komfort či pohodlí? Pokud se já cítím 

pohodlně a vy se cítíte pohodlně, je to ze stejného důvodu?“ takto Corlett a Bishop 

(1976) vysvětlují proč nehodnotit komfort, ale diskomfort. Udávají, že diskomfort je 

mnohem více specifický. Pomáhá se povznést nad předsudky a očekávání, které 

ovlivňují odpověď. Toto dle autorů při otázce na míru diskomfortu na specifických 

částech těla drží uživatele v jejich aktuálních fyzických pocitech.  

Dle Corletta a Bishopa (1976) je diskomfort součet všech negativních 

individuálních vjemů či pocitů vnímaných skrze různé senzorické kanály.  

„Otáhal et al. (2006) definují dyskomfort rovněž jako pocit nepohodlí, lépe: pocit 

potřeby změny, který je možné považovat za komplexní tělesný pocit, podnět, který 

následně podněcuje, stimuluje subjekt ke změně stavu ve směru dosažení komfortního 

pocitu. Tento podnět je obvykle následně provázen procesy, které mohou být charakteru 

psychického a biologického. Předpokládají, že biologická podstata těchto procesů bude 

enormně složitá. Současné teorie se spíše zabývají sociálně psychickým aspektem 

problému. Souvislost s deficitním transportem tekutin v organizmu, především pak 
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s transportem mozkomíšního moku, který tvoří terminální část logistiky centrální 

nervové soustavy.“ 

Dle Palové (2007) je diskomfort subjektivním nepohodlím a reakcí organizmu na 

okolí. Lze ho taky chápat jako určitý varovný a vysoce individuální signál, stejně 

individuální jako je vnímání bolesti.  

„Dyskomfort nepochybně hraje významnou roli v nebezpečí vzniku 

muskuloskeletárních obtíží.“ (Otáhal et al., 2006) 

S Otáhalem et al. (2006) se shoduje Wahlström (2005), který předpokládá, že 

vnímání diskomfortu ve formě svalové tenze je prvotním příznakem 

muskuloskeletárních obtíží. Ty jsou pak vlastně důsledkem fyzické zátěže, 

individuálních faktorů a v neposlední řadě také organizace práce a psychosociálních 

faktorů. 

Autoři studií často zaměňují diskomfort s bolestí nebo únavou. Tomu podle 

Dočkalové (2005) přispívá fakt, že vyvolávající faktory jsou často stejné.“Vymezení 

diskomfortu a způsoby jeho hodnocení jsou v porovnání s bolestí a únavou velmi 

nejasné, nejednotné a málo propracované.“ (Dočkalová, 2005)  

Jedinci často nejsou schopni vymezit rozdíl mezi bolestí a diskomfortem. Absence 

bolesti tedy ještě neznamená nepřítomnost diskomfortu. Diskomfort je s porovnání 

s bolestí citlivějším ukazatelem, který informuje o fyzické shodě či neshodě mezi 

jedincem a okolním prostředím (Branton, 1969). 

Straker (1998) cituje ve své studii Batese (1989), který tvrdí, že intenzita 

diskomfortu má tendenci se zvyšovat ještě před tím než začne nastupovat bolest.  

Přispívajícím aspektem diskomfortu je dle Gilbertové a Matouška (2002) 

i psychická zátěž. O tomto tématu více v kapitole 2.11 Psychosociální faktory 

diskomfortu a muskuloskeletárních obtíží. 

Typické pro projevy diskomfortu je, že se zvyšují s časem. Udávaný diskomfort je 

nízký na začátku pracovního dne a podstatně vyšší po celém dni práce (Zhang, 1996; 

Otáhal et al., 2006) 

Stále chybí infomace pro vyjádření vztahu mezi subjektivně udávaným a objektivně 

měřeným diskomfortem (Kuijt-Evers et al., 2007). 
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Výsledky studií zaměřených na vnímání diskomfortu při řízení automobilu ukazují, 

že vnímání a projevy diskomfortu se mezi jedinci liší a to ve všech jeho rovinách: 

intenzitě, kvalitě, lokalizaci a průběhu v čase (Otáhal et al., 2006). 

„Dlouhodobá fixace těla ve vnucené poloze a monotonie jsou významnými 

negativní faktory, ovlivňujícími vnímání diskomfortu u řidičů za volantem.“(Otáhal et 

al., 2006). U uživatelů notebooků je, ale můžeme považovat za méně významné, 

protože uživatel má možnost polohu kdykoliv změnit či si udělat během práce 

přestávku.  

Cílem studie dle Hamburga Van Reenena (2008) bylo zhodnocení, zda vrcholový 

nebo kumulující se muskuloskeletární diskomfort může být předzvěstí budoucí bolesti 

zad, krku či ramenních kloubů u, v současné době bezpříznakových pracovníků. V této 

studii byl diskomfort měřen na 10 ti stupňové škále 6x během pracovní doby. 

Pracovníci vyplnili dotazníky 3x během doby studie. Maximální neboli vrcholový 

diskomfort byl definován jako diskomfort, alespoň stupně 2 alespoň 1 krát za den. 

Kumulativní neboli celkový diskomfort byl definován jako součet diskomfortů během 

dne.  

Ze studie vyplynulo, že maximální diskomfort je předzvěstí bolesti v dolní části zad, 

oblasti krku a levého nebo pravého ramenního kloubu. Ukázalo se, že celkový, 

kumulativní diskomfort je předzvěstí bolesti krční páteře, levého nebo pravého 

ramenního pletence. Výsledky této studie naznačují, že oba a to jak maximální, tak 

celkový diskomfort mohou předcházet a předpovídat budoucí muskuloskeletární obtíže.  

V  studii dle Eltayebsema et al. (2007) se mimo jiné dotazníkovým šetřením 

zjišťovala závislost obtíží na pohlaví. V tomto případě, kde ženy a muži pracovali ve 

stejné instituci a na stejné pracovní pozici, si na diskomfort a muskuloskeletární 

problémy v těchto oblastech více stěžovaly ženy a to v poměru 72 % : 51 %. Možné 

vysvětlení pro tento rozdíl mezi pohlavími se nabízí, že ženy a muži se liší fyzickými 

aspekty a také vlastní organizací práce. Mimoto, ženy jsou častěji vystaveny dalšímu 

stresu z neplacené práce, jako jsou domácí práce a péče o děti.  

Ve Strakerově (1997) studii byl, průměrný udávaný diskomfort prožívaný při 

užívání notebooku po dobu 20 min vyšší než diskomfort při užívání osobního počítače, 

tento rozdíl však nebyl ve studii považován za statisticky významný.  
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2.9.3 Hodnocení diskomfortu 

„Vývoj metod identifikace, kvantifikace, kvalifikace a predikce diskomfortu 

neustále probíhá. Přes všechny současné metody diskomfort neumíme přesně 

kvantifikovat.“(Otáhal et al, 2006). 

 

Pro subjektivní hodnocení diskomfortu se v současné době používá hodnocení ze 

4 hledisek: 

o intenzity 

o kvality 

o místa na těla, kde je pociťován 

o a jeho chování v čase (Straker, 1998)  

 

Intenzitu obvykle hodnotíme tak, že dotyčného vyzveme, aby určil míru 

pociťovaného diskomfortu na stupnici. Tyto stupnice dělíme na číselné, grafické, 

visuální analogové a verbální dle záznamu intenzity diskomfortu.  

Kvalita diskomfortu se ve studiích hodnotí ojediněle. Při jejím hodnocení by měl 

jedinec kvalitu diskomfortu verbálně popsat. Často se popisují pocity jako je 

mravenčení, necitlivost, chlad, teplo, ztuhlost, křeče, pálení či píchání. 

K lokalizování diskomfortu se používá mapa lidského těla či jednotlivých tělových 

částí. Někdy jsou mapy rozděleny na jednotlivé regiony, které jsou označeny číslem 

nebo slovně popsány. V případě číselného označení stačí, pokud proband pouze sdělí 

číslo regionu, kde diskomfort pociťuje. Druhou a zároveň citlivější možností je 

zakreslování přímo do mapy. 

Nejpoužívanějším dotazníkem pro lokalizaci diskomfortu je Body Part Discomfort 

Scale navrženého Corlettem a Bishopem v roce 1976. Dnes se používá v různých 

úpravách a modifikacích dle potřeb autorů. Původním dotazník nezahrnoval diskomfort 

rukou a zápěstí. 

Časové schéma diskomfortu je sběr informací o pociťovaném diskomfortu 

v různých časových intervalech od několika minut po hodiny. Za nejlepší způsob je 

považovano, když může proband zaznamenat svůj aktuální diskomfort právě v dobu, 

kdy ho prožívá. Sběr těchto dat se liší dle jednotlivých výzkumů, někdy proband 

zakresluje diskomfort celou dobu do jednoho dotazníku, jindy dostává vždy nový čistý 

dotazník (Dočkalová, 2005) 
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2.10 RSI syndrom a nemoci z povolání 

V roce 1988 Janda, Gilbertová a Urban charakterizovali vývoj situace na pracovním 

poli jako ubírání se směrem s postupným zvyšováním mechanizace a automatizace 

s postupným zaváděním robotizace, u které se snižuje podíl fyzického zatížení 

s minimálními nároky na oběhový a svalový systém. Narůstá tak procento pracovních 

pozic, kde během pracovní doby dochází k častému opakování stejných pracovních 

pohybů s nároky na pohybovou koordinaci, smyslovou kontrolu práce a dnes 

v mnohých profesích především na intelektuální složku práce, kde prostřednictvím těla 

jsou pouze zaznamenávány a realizovány myšlenkové pochody pracovníků. Zde mám 

na mysli především práci s výpočetní jednotkou. V současné době se již málokterá 

profese především univerzitně vzdělaných pracovníků obejde bez používání výpočetní 

jednotky alespoň z části pracovní doby. (Janda et al., 1988)  

Pohyby prováděné při ovládání výpočetní jednotky jsou vcelku jednoduché činnosti 

s vynakládáním minimální svalové síly, zato však s vysokým počtem opakování, 

v rychlém temp a ve vnucené dlouhou dobu zaujímané poloze nejen horních končetin. 

Zapojují se při nich jen některé avšak stále stejné svalové skupiny, zejména drobné 

svaly ruky. Takto jsou v literatuře charakterizovány pohyby vedoucí k přetěžování 

horních končetin opakovanými pohyby tzv. RSI syndrom (Repetitive Strain Injury) − 

termín pocházející z Austrálie, v anglosaské literatuře též znám jako Overuse“ syndrom 

nebo Cumulative Trauma Disorder (CTD), dalším používaným termínem je Work 

Related Upper Limb Disorder (WRULD) a v Japonsku se dokonce používá pojem 

„Occupational Cervicobrachial Disorder – profesionální cervikobrachiální poruchy, 

definované jako funkční či strukturální porucha v důsledku nervosvalové únavy při výše 

uvedeném typu zatížení.“ I když se tyto činnosti zdají být na první pohled jednoduché 

a silově nenáročné, studie posledních let ukazují, že za specifických podmínek mohou 

vést k určitým výše zmiňovým zdravotním problémům, a to se všemi sociálně 

ekonomickými důsledky. (Janda, 1988) 

Dle Niepela a Sinaje (1979) je termín overuse syndrom (onemocnění z přetížení) 

nadřazeným slovem termínu RSI, nezahrnuje jenom formy přetěžování způsobené 

pracovní činností, ale i sportem či jinou volnočasovou aktivitou. 

Ochrana zdraví zaměstnanců je z právního hlediska ošetřena nařízením vlády 

č. 178/2001 Sb., které stanovuje  podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

(Baron a kol., 2003) 
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Dle Společnosti nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně (2009) 

a Ministerstva zdravotnictví ČR zabývající se problematikou nemocí z povolání jsou 

diagnózy spadající mezi RSI syndrom zařazeny do kapitoly II − nemoci z povolání 

způsobené fyzikálními faktory (Baron a kol., 2003). 

Přikládám část tabulky z webových stránek společnosti J. E. Purkyně týkající se 

nemocí z povolání zapříčiněných prací s výpočetní jednotkou. 

 

Kapitola II − nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory  

Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání

Nemoci šlach, šlachových pochev, úponů, svalů 

nebo kloubů končetin z dlouhodobého 

nadměrného jednostranného přetěžování. 

Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené 

vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému 

omezení pracovní schopnosti. 

Nemoci periferních nervů končetin charakteru 

úžinového syndromu z dlouhodobého 

nadměrného jednostranného přetěžování nebo z 

tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a 

zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v 

EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně 

těžké poruše 

 

 

 

 

Nemoci vznikají při práci, při které 

jsou příslušné svalové skupiny nebo 

nervy přetěžovány natolik, že 

přetěžování nebo tlak, tah nebo 

torze je podle současných 

lékařských poznatků příčinou 

nemoci. 

Tabulka 1 Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, převzato z: Společnosti nemocí z 

povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 2009 

 

Definici nemoci z povolání uvádí nařízení vlády č. 290/1995 Sb. § 1. Podle toho 

zákona jsou nemocemi z povolání nemoci, které „vznikají nepříznivým působením 

chemických, fyzikálních, biologických a jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za 

podmínek, uvedených v seznamu nemocí z povolání, který je přílohou tohoto nařízení.“ 

(Portál veřejné zprávy České republiky, 2010)  
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Pro posuzování a uznávání nemocí z povolání platí v České republice zvláštní 

předpisy, jednou ze zásadních vyhlášek v této oblasti je vyhláška č. 342/1997 Sb. 

v platném znění. (Kökörčený, 2006)  

2.10.1 Diagnózy spadající do RSI syndromu 

RSI syndrom zahrnuje různé formy difuzního postižení měkkých tkání, hlavně 

svalů, šlach, šlachových pochev, ligament, burz, fasciií a periartrikulárních tkání. 

Protože se v této práci zabývám pracovní činností s výpočetní jednotkou respektive 

notebookem, budu se dále věnovat pouze problémům horních končetin. 

Mezi diagnózy vztahující se k postižení horních končetin následkem syndromu 

z přetěžování horních končetin opakovanými pohyby se dnes zařazují: 

 burzitidy (jejich výskyt je ale zcela výjimečný), 

 tendinitidy a tendovaginitidy,  

 izolované artrózy HK,  

 kompresivně ischemické neuropatie periferních nervů a 

 epikontilitidy.  

2.10.2 Projevy RSI syndromu 

Tento syndrom se projevuje subjektivními obtížemi jako je bolest, zprvu při 

specifické činnosti, která v klidu a po odpočinku mizí, později se objevují bolesti 

klidové a noční, pocit napětí ve svalech, citlivost na dotyk, svalová slabost, únavnost, 

občas i parestezie. 

Mezi objektivní obtíže se řadí palpační citlivost či bolestivost měkkých tkání 

zatěžovaných svalů horních končetin či jejich úponů, zvýšené napětí těchto struktur 

a edematózní prosáknutí či zarudnutí kůže. (Janda, 1988) 

2.10.3 Dělení RSI dle funkčního vývoje  

Vysoký počet stereotypních pohybů, při práci s notebookem, například flexe 

a extenze prstů bez odpočinkových mikropauz jsou zdrojem mechanické 

mikrotraumatizace zúčastněných struktur (svalových vláken, šlach, jejich pochev 

a úponů) s dlouhodobým zvýšením svalového tonu. Tímto je charakteristické první 

stádium, takzvané stádium reflexně reverzibilních změn. Druhé stádium je 

charakterizováno vývojem biochemicko-ischemických reverzibilních změn, při němž 

dochází k poklesu pH a acidóze. Ischemie a miktrotraumatizace svalové tkáně vede 
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k reaktivní hyperprodukci vaziva – fibroblastické degeneraci, tyto změny jsou již 

ireverzibilní. 

2.10.4 Etiologie a patogeneze 

Etiologie a patogeneze vyplývá již ze samotné definice této skupiny onemocnění, 

kdy podmínkou vzniku postižení je dlouhodobá, nadměrná, jednostranná zátěž 

pohybového aparátu respektive jeho určité části.  

Tyto podmínky se významně podílejí na vzniku tohoto onemocnění, nicméně je 

třeba brát v úvahu i řadu neprofesionálních příčin a to například individuální či 

psychosomatické vlivy, kdy při vystavení pracovní zátěži může dojít ke vzplanutí nebo 

zhoršení obtíží. (Janda et al., 1988) 

Určitou úlohu ve vlastnostech tkání a tedy i jejich reparačních a regeneračních 

mechanizmech hraje věk, pohlaví, momentální dispozice a získaná odolnost. Během 

dospívání se mechanická odolnost tkáně zvyšuje. Po 35. roce se tyto vlastnosti snižují 

o cca 1 % ročně. Konstitučně jsou muži vůči nadměrnému působení fyzické zátěže 

odolnější než ženy, do jaké míry jsou vlastnosti tkáně ovlivněny i hormonálními vlivy, 

není doposud zcela jasně objasněno.  

Určitým predispozičním faktorem vzniku RSI jsou poúrazové stavy horních 

končetin. Dle Patkina (1985) jsou jedinci s anamnézou úrazů horních končetin až 60krát 

náchylnější ke vzniku obtíží typu RSI.  

Ergonomické nedostatky pracovního prostředí hrají u vzniku těchto obtíží 

významnou roli, proto by se ani drobné odchylky od ideálního individuálně nastaveného 

pracoviště neměly promíjet. Zapomínat by se nemělo ani na vhodnou teplotu 

pracovního prostředí. 

Pozornost by měla být věnována i biomechanice pohybů. Pracovníci by si předším měli 

dát pozor na zvýšenou extenzi a ulnární dukci ruky a opakované rotační pohyby v lokti.  

Faktorem ovlivňujícím náchylnost ke vzniku RSI syndromu patří také zručnost, 

respektive práce bez trvalého zvýšeného napětí, samozřejmě i psychického a schopnost 

relaxovat svaly v mikropauzách a při odpočinku. Toto je dáno vrozenou zručností či 

naopak neobratností či chybným nebo nedostatečným zácvikem. 

Z organizačních, psychologických a sociálních faktorů jsou rizikové: překračování 

pracovních norem, nezdravé vztahy na pracovišti, nevhodný postoj k práci či sklon 

k neurotičnosti (Janda, et al., 1988; Gilbertová, 2002; Hrnčíř, 1995; Goodman et al., 

2009).  
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Na problematice RSI Janda et al. (1988) demonstruje, že velikosti vynakládané síly 

nemusí souviset s odezvou organizmu. Síla stisku klávesnice osobního počítače či 

notebooku je minimální, umožňuje tak vysoké pracovní tempo prakticky s minimálním 

časem na relaxaci svalů v období mikropauz. Naproti tomu psaní na mechanických 

klávesnicích psacích strojů vyžadovalo větší sílu stisku, psaní tak bylo sice pomalejší, 

ale negativních projevů bylo méně.    

PERIFERNÍ MECHANISMY

1. Porucha svalové kontrakce
ko-kontrakce
synchronní stah MJ

zapojování jen určité části
svalového bříška
zapojování svalů pomocných

2. Chronická mikrotraumatizace

CENTRÁLNÍ MECHANISMY

1. Změna reaktivity spinálních 
interneuronů

2. Vlivy autonomního nervového 
systému

3. Vliv limbického systému

ZVÝŠENÝ
SVALOVÝ TONUS

SPAZMUS
LOKÁLNÍ ISCHÉMIE

PŘETÍŽENÍ ÚPONŮ

FIBROPLASTICKÁ DEGENERACE

 

Obrázek 4 Patofyziologické mechanizmy vzniku RSI převzato z: Janda et al. , 1988 

2.10.5 Léčba RSI 

Spočívá především v předcházení obtížím. Při první exacerbaci obtíží je třeba se 

primárně zamyslet nad ergonomickými faktory jako jsou uspořádání pracovního 

prostředí, pracovní stereotypy,  pracovní režimem a tempo, dodržování přestávek 

a jejich aktivní využití ke kompenzaci. V době hlavní pauzy je doporučováno opustit 

budovu, jít se projít ven na čerstvý vzduch a tak nejen rozhýbat jiné svalové skupiny, 

ale také nabrat psychické síly do další práce (The Chartered Society of physiotherapy). 

Důležitou částí prevence je také udržování celkové dobré fyzické kondice.  

Nejdůležitějším prvkem již rozvíjejícího se onemocnění je vyřazení postiženého 

pracovníka z pracovní činnosti, jež vyvolává obtíže. Zejména v akutní fázi je nutný 

klidový režim a odpočinek. Při nedodržování klidových opatření riskuje pracovník 
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zhoršování obtíží, které mohou vést až k chronické mnohem hůře ovlivnitelné formě 

onemocnění.  

Léčba v akutní fázi je plně v rukou fyzioterapeuta. Pokud v této fázi převažují 

zánětlivé projevy je kromě klidu indikována i farmakoterapie v podobě protizánětlivých 

zevně aplikovaných přípravků. Podceňovanou, ale vhodnou terapií je také podávání 

vysokých dávek vitamínu E. Ten pozitivně ovlivňuje oxidoredukční pochody ve svalu 

a navíc tlumivě působí i na tvorbu fibrinózního vaziva. 

(The Chartered Society of physiotherapy, 2010; Janda et al., 1988; Gilbertová, 2002)  

2.11 Psychosociální faktory diskomfortu a muskuloskeletárních obtíží 

 Mezi psychosociální faktory označované jako rizikové faktory muskuloskeletárních 

obtíží v oblasti krční páteře a ramenních pletenců, patří například vysoké pracovní 

požadavky, nízká míra svobodného rozhodování, časový pres, vnitřní stres, 

nespokojenost s prací, vysoké pracovní nároky a nedostatečná sociální podpora ze 

strany kolegů a nadřízených (Goodman, 2009). 

Existuje několik teoretických modelů, které ukazují, že nepřátelské psychosociální 

faktory způsobují mentální stres, u něhož vědci předpokládají, že zvyšuje riziko 

muskuloskeletárních symptomů (Goodman, 2009). 

Faktory jako duševní únava či deprese vedou rovněž k narušení funkce hlubokého 

stabilizačního systému, který také závisí na psychickém stavu jedince. (Vacek, 2000 in 

Čech, 2003) 
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2.12 Vlivy na organizmus vedoucí k diskomofortu při užívání osobního 

počítače nebo notebooku 

2.12.1 Na oblast krční, hrudní i bederní páteře 

Dlouhodobá statická poloha vsedě, typická pro práci s osobním počítačem může dle 

Grandjeana et al. (1983) způsobovat diskomfort v oblasti krční páteře, ramenních 

kloubů a zad. (Straker, 1997) 

Dle Véleho (2006) práce vsedě, s předklonem hlavy nutí k upřenému pozorování 

stránek textu či displeje notebooku pod malým zorným úhlem. Subokcipitální svaly 

nastavující polohu hlavy jsou tak nuceny do nevýhodné izometrické činnosti, protože ke 

sledování textu stačí pohyby očí na rozdíl od sledování plátna v kině, kde se účastní 

sledování děje i svaly páteře. S tímto se shoduje Chaffin (1973) dle něhož rovněž 

zvýšená flexe krční páteře a z toho plynoucí zvýšené zatížení svalů způsobuje dřívější 

únavu svalů krční páteře. (Straker, 1997). V izometricky pracujících svalech je totiž 

omezena cirkulace krve a dochází tak k jejímu městnání ve svalech, které je vnímáno 

jako nepříjemný tlak v zátylí a nutí hlavu ke změně polohy. Proto dlouhodobé vystavení 

tomuto izometrickému pohybu může dle Véleho (2006) vést „vertebrogenním“ 

poruchám spojeným s bolestmi hlavy a posturální nejistotou, takzvanému 

kraniocervikálnímu syndromu. Tyto obtíže se dle Véleho (2006) často mylně přičítají 

poruchám vestibulocerebelárním.  

Ve studii provedené Szetem a Leem (2002) se ukázalo, že krční a hrudní páteř 

zaujímají oproti poloze při užívání osobních počítačů při užívání notebooků větší flexi. 

Tato studie také ukázala, že při práci s osobním počítačem se v krční páteři odehrává 

výrazně vyšší pohyb než při užívání notebooku nebo subnotebooku. Rovněž vzdálenost, 

při které uživatel obrazovku sleduje, se snižuje při užívání menších zařízení. Villanueva 

et al (1998) ve své práci dokládá, že výška obrazovky silně ovlivňuje flexi krční páteře.  

Z těchto výše zmiňovaných důvodů je možné očekávat, že intenzita diskomfortu se 

může zvyšovat při užívání notebooků menších velikostí nebo subnotebooků. 

Ve studii provedené Strakerem et al. (2002), se u všech probandů pracujících 

s obrazovkou osobního počítače projevilo, přibližně 10% zvýšení předsunu hlavy oproti 

jejich relaxované pozici vsedě. Tyto změny se neměnily s narůstajícím časem v práci. 

(Straker et al., 2002) 

 39



 

Straker et al. (2002) ve své studii zmiňuje předešlé výzkumy McPheeho (1990), 

které ukazují, že zvýšená flexe krční páteře, statické postavení krku při sledování 

monitoru osobního počítače a zvýšená flexe ramenních kloubů způsobuje zvýšenou 

biomechanickou zátěž okolních struktur, vedoucí k diskomfortu a možnému rozvoji 

muskuloskeletárních obtíží.  

Straker (1997) cituje Columbiniho et al. (1986), který dokládá, že při flexi krční 

páteře 11−16º (uživatel sleduje obrazovku osobního počítače s napřímenou hlavou) bylo 

naměřeno zatížení na meziobratlový disk mezi C6/7okolo 280N. Při flexi 34−41º 

(uživatel se dívá na povrch stolu) vzrůstá zatížení stejného disku o 25 % a to na 350 N. 

Zhang (1996) ve své práci cituje Nachemosena a Morese (1964), kteří uvádějí, že 

kyfotická křivka bederní páteře typická pro sezení, způsobuje zvyšující tlak na 

meziobratlové ploténky, a Adama a Huttona (1980), kteří upozorňují na napínání 

ligamentes posteriores, a Kraemera et al (1985) upozorňující na omezené zásobování 

nervů. Straker (1998) předpokládá, že diskomfort se rovněž zvyšuje s mechanickým 

zatížením kloubů, proto jsou tyto důvody rovněž předpokládem vyšší intenzity 

diskomfortu při užívání notebooků oproti osobním počítačům. 

2.12.2 Na oblast ramenních kloubů 

Straker (1997) ve své studii cituje Pheasanta et al (1986), který uvádí, že čím výše je 

umístěna klávesnice, tím je větší torzní síla v ramenních kloubech, patrně z důvodu 

zvyšující se flexe v rameních kloubech. Straker (2002) dále uvádí, že vzrůstající flexe 

v ramenním kloubu z 0º na 45º vede ke zvyšujícímu se diskomfortu v této oblasti. 

2.12.3 Na oblast dolních končetin 

Zhang (1996) cituje Pottiera et al (1969) a Winkela (1986), kteří se shodují na faktu, 

že dlouhá doba sezení způsobuje hromadění krve ve svalech a následný diskomfort 

dolních končetin. Proto jsou tak důležité pravidelné přestávky se změnou polohy 

a tělesnou aktivitou. 

2.12.4 Na plodnost mužů 

Teplota vhodná pro správnou funkci varlat a kvalitu spermií je o 2 – 4 º C nižší než 

je tělesná teplota muže.  

Procesor, disk a mnoho dalších součástek v počítači produkují teplo. Stejně tak poloha 

zaujímaná pro práci s notebookem položeným na stehnech (aby se na notebooku dalo 
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pracovat, musí být stehna blízko sebe) či v leže na břiše zvyšuje tělesnou teplotu 

reproduktivních orgánů muže a mají tak vliv na jeho plodnost.   

Dle studie provedené Sheynkem et al.(2005) na 29 zdravých mužích s notebookem 

umístěným na stehnech po dobu 60 minut a měřením teploty na kůži varlat každé 

3 minuty a měřením stejné teploty na varlatech stejných mužů ve stejné pozici pro 

používání notebooku na stehnech bez notebooku bylo zjištěno, že při práci 

s notebookem na stehnech se po 60 minutách zvýšila teplota o 2,6 - 2,8 º C a v pozici 

bez notebooku o 2,1 º C.  

2.12.5 Na obtíže se zrakem 

Mezi poruchy a problémy zraku přičítané práci s obrazovkou počítače se zahrnuje 

zraková únava, namáhání a přepínání zraku, podrážděné a červené oči, rozmazané nebo 

dvojité vidění. (Blehm et al., 2005; Niesłuchowská, 2007).  

Blehm et al. (2005) ve své práci uvádí, že problémy se zrakem při práci 

s obrazovkou jsou způsobeny jak okulárními příčinami, jako jsou abnormality na očním 

povrchu nebo akomodačním spasmem a/nebo extraokulární neboli ergonomickou 

etiologií. Akomodační spasmus vysvětluje Marková (2006) jako stav vyznačující se 

neschopností relaxovat ciliární svalstvo, vyskytující se zejména ve stresových situacích. 

Potíže se dostavují po delší zrakové zátěži zejména při sledování blízkých objektů. 

Projevuje se bolesti hlavy, zhoršením vizu do dálky, kolísavým viděním a únavou očí 

při čtení (Marková, 2006) 

Nicméně, hlavním důvodem problémů spjatých se zrakem spojených s prací 

s obrazovou je suchost očí. (Blehm et al., 2005; Niesłuchowská, 2007).  

Důvody obtíží vyplývajících z fenomenů charakteristických pro displeje a jejich 

prostředí jako je osvětlení, třpyt, kvalita displeje a záření jsou nadále diskutovány.  

K zjištění, jakou roli hrají duševní faktory při stížnostech na zrakové problémy, 

Mocci (2001) oslovil 385 pracovníků banky. Z nich byla vybrána skupina 212 probandů 

netrpící žádnou oční vadou, pracujících ve stejném prostředí a plnící stejné pracovní 

úkoly. Regresní analýzou byly zhodnoceny data ze tří dotazníků týkajících se a) stresu 

v práci b) subjektivního diskomfortu souvisejícího s prostředím a podmínkami osvětlení 

pracovního prostředí a za c) existence dráždivých vizuálních vjemů.  

Výsledkem je, že některé stížnosti ohledně zdravotního stavu očí udávaného pracovníky 

s obrazovkou osobního počítače jsou pravděpodobně nepřímým výrazem duševního 

diskomfortu souvisejícího s pracovními podmínkami. Nespokojenost či konflity na 
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pracovišti, nízké sebehodnocení, neuspokojení z práce a nemožnost využití svých 

schopností byly shledány jako známky předcházející stížnostem na zrakové problémy. 

Podpora sociálního prostředí hrála roli faktoru zmírňujícího stres a napětí. Podmínky 

pracovního prostředí, ačkoliv v některých případech zjevně korelující s astenopií 

(chabozrakostí), nebyly shledány jako silné prediktory těchto symptomů.  

2.12.6 Na bolesti hlavy 

Bolesti hlavy souvisí dle Markové (2006) s akomodačním spasmem viz kapitola 

2.12.5 Potíže se zrakem.  

Bolesti hlavy mohou být také způsobeny špatnou zrakovou korekcí či špatným 

nastavením výšky a vzdálenosti monitoru či displeje.  

Při usilovném pohledu jsou zvýšeně namáhány okohybné svaly. Dochází při něm 

k aktivaci nejen svalů intraokulárních a extraokulárních, ale i ke zvýšenní tonu svalstva 

v cervikokraniálním přechodu.  

Okohybné svaly mají dle Véleho (2006) vliv na přednastavení svalového tonu 

a funkci posturálního systému. Mají také úzký vztah ke svalům v horní části krční 

páteře a svalům posturálním vůbec a proto mohou mít vliv na poruchy, které v těchto 

oblastech vznikají. Spoušťové body (trigger points) v subokcipitálních svalech se 

projevují jako bolest v zátylku, migrenózní cefalgie nebo menièrské či pseudomenièrské 

paroxysmy (Véle, 2006). Delší intenzivní pozorování nesprávně nastaveného monitoru 

či displeje tedy může véstu k bolestem hlavy a ke vzniku cervikokraniální 

symptomatologie. 

Tenzní bolesti hlavy jsou často způsobeny dlouhodobou monotónní prací 

a stresem. Nejlépe je jim předcházet pravidelnými přestávkami a ve volném čase 

kompenzační fyzickou aktivitou  
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3. Praktická část 

3.1 Cíl práce:  

Zjistit na čem závisí intenzita diskomfortu při práci s notebookem, zda existují 

nějaké parametry tento diskomfort ovlivňující. Nastínit, jakými opatřeními by bylo 

možné tento diskomfort ovlivnit. 

 

 

 

Na základě prostudování dostupné literatury a svých vlastních zkušeností jsem si 

stanovila tyto pracovní hypotézy a vědecké otázky. 

3.2 Pracovní hypotézy 

H1) Dnešní studenti vysokých škol používají většinu času ke svému studiu/práci/zábavě 

notebook. 

H2) Míra diskomfortu a doba strávená používáním notebooku spolu korelují. 

H3) Velikost úhlopříčky notebooku a míra diskomfortu spolu korelují. 

H4) Používání externích periferií u studentů vysokých škol snižuje míru diskomfortu při 

práci s notebookem. 

3.3 Vědecké otázky: 

o Na kterých částech těla se při používání notebooku projevuje diskomfort a kde 

nejvíce? 

o Na čem diskomfort při užívání notebooku závisí?  
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3.4 Metoda řešení:  

K vytvoření teoretických podkladů bylo zadáno rešeršní zpracování tématu 

v Národní technické knihovně a Národní lékařské knihovně v Praze s klíčovými slovy 

v českém a anglickém jazyce: diskomfort při práci s notebookem/počítačem, 

dotazníkové šetření na diskomfort při práci s notebookem/počítačem, technický rozdíl 

mezi stolním počítačem a notebookem, diskomfort, intenzita diskomfortu, práce 

v kanceláři  

Výsledky rešerší nebyly příliš uspokojivé, proto jsem v databázích dále hledala 

sama. 

Zpracovány byly dostupné české a především zahraniční literární zdroje 

z odborných článků v periodikách, monografiích a elektronických databázích 

(MEDLINE, PubMed, DOAJ, EBSCO, Esmerald, IEEE, ISI Web of Knowledge, 

Knovel, Science Direkt, Scopus, Eley Interscience). Vybrány byly zdroje nejvíce se 

týkající tématu. 

Protože je v dnešní době téma počítačů, notebooků a informační technologie 

rozšířené a diskutované přímo na internetu, velké množství zdrojů bylo staženo a 

citováno přímo z tohoto zdroje.  

V praktické části práce byla sledována intenzita diskomfortu a mnoho dalších 

faktorů, u kterých jsem po prostudování literatury předpokládala, že by s diskomfortem 

mohly souviset. Výzkumnou metodou diplomové práce bylo zvoleno dotazníkové 

šetření.  

3.5 Metodologický princip 

Studie je randomizovaného typu v rámci skupiny studentů vysokých škol, převážně 

v Praze. Jejich výběr byl náhodný, museli však být ochotni ke spolupráci. Práce má 

charakter dotazníkového šetření.  

3.6 Sledovaný soubor  

Zkoumanou skupinou byli studenti vysokých škol v České republice, kteří splňovali 

stanovená kritéria. Byli v současné době denními studenty vysoké školy, byli ve věku 

mezi 19 ti a 30 ti lety a netrpěli žádnými vážnými zdravotními obtížemi, čili netrpěli 

diskomfortem či bolestí v běžném denním životě. Vyplnění dotazníku bylo zcela 

anonymní. Účast na šetření byla založena na jejich dobrovolnosti a zájmu o spolupráci.  
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Studentům byla nabídnuta možnost zaslání výsledků šetření na e-mail po jeho 

vyhodnocené. 

Studenti byli ústně poučeni, že diskomfort před započetím užíváním notebooku či 

osobního počítače je vždy nula.  

Probandům byl vysvětlen záměr šetření, byli požádáni o vyplnění všech otázek. 

Pokud se jich otázka netýkala, například nepoužívali dané zařízení či danou činnost 

neprováděli, byla jejich odpověď 0. Při vyplňování měli studenti možnost se kdykoliv 

na cokoliv zeptat, pokud jim nějaká otázka nebyla zcela jasná.  

Osloveno bylo 100 studentů vysokých škol, splňující předem stanovená kritéria, viz 

výše. 4 probandi nebyli do studie zařazeni pro špatně vyplněná nebo neúplná data. 

Výsledný vzorek studentů byl složen ze studentů studujících odlišný typ škol. 

21 studentů Matermaticko-fyzikální fakulty UK, 19 studentů Vysoké školy ekonomické 

v Praze a 16 studentů fyzioterapie na FTVS UK, 8 studentů práva, 8 posluchačů 

lékařských fakult, 7 studentů soukromé školy Managementu cestovního ruchu, 

4 studenti ČVUT a 4 studenti TVS – tělesné výchovy a sportu na FTVS UK, 2 studenti 

Pedagogické fakulty UK, 1 student Přírodovědné fakulty UK, 1 student Policejní 

akademie, 1 student Fakulty humanitních studií, 1 Fakulty sociálních věd UK, 1 student 

Technické univerzity Liberec, 1 student Filosofické fakulty a sportovního managementu 

na FTVS. Čili dost rozdílné skupiny studentů s předpokládanými rozdílnými 

preferencemi užití PC a NTB.  

3.7 Dotazník 

Ke sběru dat jsem si jako výzkumnou metodu zvolila dotazníkové šetření na skupině 

100 probandů, splňující určitá kritéria viz výše. Dotazník byl sestaven ze speciálních 

otázek týkajících se používání notebooku či stolního počítače.  

Do dotazníku studenti vyplnili základní údaje (bez jména, to zůstává anonymní) 

o sobě jako je věk, právě studovaná vysoká škola, obor, léta na vysoké škole, doba 

používání notebooku v měsících či letech, procentuální poměr používání notebooku 

a stolního počítače. Dále byli probandi žádáni o odhad hodin týdně strávených 

u jednotlivých nabízených činností prováděných na notebooku. K činnostem patřilo: 

sledování videa či poslech hudby, psaní vlastního textu (i programování), čtení textu, 

kreslení, hraní her, přepisování dat (např. psaní textu s použitím předlohy, přepis dat do 

excelu…), surfování na internetu.  

Dále vyplnili velikost úhlopříčky používaného displeje. Pokud používali notebook 

s externími periferiemi, opět určili s jakými a kolik hodin týdně takto notebook 

 45



 

využívají. Dále vyplnili, jaké ovládací (ukazovací) zařízení používají a kolik hodin 

týdně. Při užívání externí myši a externí klávesnice určili jejích umístění dle 

nabídnutých možností. Vyplnili, jakým způsobem na klávesnici píší, jestli používají 

ergonomické pomůcky a jaké. Zaznamenali, jestli je z notebooku nebo osobního 

počítače někdy bolí hlava či oči, případně po jaké době. Kde a po jaké době pociťují 

první známky diskomfortu. Určili pozice a procentuální poměr z nabízených 

zaujímaných pozic při práci s notebookem či zakreslili nebo popsali jinou zaujímanou 

polohu. Odhadli procento stresu při práci s notebookem či osobním počítačem za 

poslední rok.  

Součástí tohoto dotazníku byla pro detekci běžně pociťovaného diskomfortu při 

používání notebooku nebo osobního počítače zvolena Vizuální analogová škála pro 

detekci diskomfortu (Visual Analogue Discomfort Scale) převzatá ze studie provedené 

Strakerem v roce 1997. 

Škála se skládá ze schématu lidského těla rozděleného na 13 částí. Každé této části 

je přiřazen slovní popis v anglickém jazyce a 8,3 mm dlouhá přímka, na které probandi 

označili míru svého diskomfort při používání notebooku. Termín diskomfort byl 

v dotazníku laicky vysvětlen. 

Hodnocení na analogové škále odpovídá hodnocení bolesti na škále bolesti, kde na 

začátku přímky je 0, čili žádný pociťovaný diskomfort a na konci extrémní diskomfort. 

Tato převzatá část dotazníku je v anglickém jazyce, doplněna o anglicko-český 

slovníček na předchozí straně. Dotazník je součástí přílohy.  

Do statistického programu byly zaneseny jak intenzity diskomfortu jednotlivých částí 

tak i jejich celkový součet.  

Tato vizuální analogová škála pro detekci diskomfortu není standardizovaná, byla 

navržena autory speciálně pro účely jejich studie, kde porovnávali krátkodobý 

diskomfort po 20 min užívání osobního počítače a notebooku u 16ti pracovníků správy 

ve věku 24 − 46 let.  
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3.8 Organizace výzkumu 

 V lednu 2010 byly po prvotním pilotním rozdání dotazníků mezi studenty vysokých 

škol v Praze a zjištění nejasných otázek a následného upravení dotazníku, dotazníky 

rozdány mezi studenty vysokých škol, převážně pražských. Dotazníky byly vyplňovány 

ručně. Během ledna bylo rozdáno 100 dotazníků. Každý proband vyplnil dotazník 

jednou a měl na to neomezený časový limit.  

3.9 Analýza a zpracování dat 

 Data byla zanesena do programu Excel a převedena do formátu umožňující 

statistické zpracovaní dat. Mezi jednotlivými datovými řadami byly zjišťovány 

závislosti regresní analýzou − Pearsonovou korelací.  
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4. Výsledky 

4.1 Poměr užití notebooku a počítače 

Ze 100 rozdaných dotazníků jich bylo vráceno s použitelnými údaji 96 (celkový 

vzorek). 43 mužů a 53 žen. Průměrný věk respondentů byl 23 let a průměrně studovali 

4. rok na vysoké škole.  

 

Užívání jednotlivých zařízení studenty ukazuje následující tabulka.  

 

PC PC >50 % PC ≥ 80 % PC ≥ 90 % PC = 100 % 

počet studentů 22 16 13 3 

% studentů 

z celkového 

vzorku 

23 % 17 % 13,5 % 3 % 

Tabulka 2 Užívání PC studenty a jeho procentuelní vyjádření 

 

NTB NTB >50 % NTB ≥ 80 % NTB ≥ 90 % NTB = 100 % 

počet studentů 69 65 58 21 

% studentů 

z celkového 

vzorku 

72 % 68 % 60,5 % 22 % 

Tabulka 3 Užívání NTB studenty a jeho procentuelní vyjádření 

 

PC a NTB 50 % : 50 % = 5 studentů = ± 5 % z celkového vzorku 

Zkratky k výsledkům: 

o PC >50 % = NTB < 50 % – studenti používající osobní počítač více než 50 % čili 

notebook méně než 50 % z času s výpočetní jednotkou 

o PC ≥ 80 % = NTB ≤ 19 % – studenti používající osobní počítač více než 80 % čili 

notebook 19 či méně % z času s výpočetní jednotkou 

o PC ≥ 90 % = NTB ≤ 9 % – studenti používající osobní počítač více než 90 % čili 

notebook 9 či méně % z času s výpočetní jednotkou 

o PC = 100 % = NTB = 0 % – studenti používající pouze osobní počítač nikdy ne 

notebook 
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o NTB >50 % – studenti používající notebook více než 50 %, z času s výpočetní 

jednotkou 

o NTB ≥ 80 %) – studenti používající notebook 80 a více %, z času s výpočetní 

jednotkou 

o NTB ≥ 90 % – studenti používající notebook 90 a více %, z času s výpočetní 

jednotkou 

o NTB = 100 % – studenti používající výhradně notebook  

o PC = NTB – studenti používající 50 % notebook a 50 % osobní počítač 

 

Probandi jsou studenty těchto vysokých škol: 

Vysoká škola počet studentů

MFF UK – Matematika, Fyzika a Informatika 21 

VŠE  19 

FTVS UK – Fyzioterapie 16 

Právo (PF UK a ZČU) 8 

LF – 1. LF a 2. LF v Praze, LF v HK – 

Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 

6+2 

VŠO – Management cestovního ruchu 7 

FTVS – TVS  4 

ČVUT – Výroba strojů, Architektura 4 

PedF UK 2 

PřF UK – Biologie 1 

Policejní akademie 1 

FHS  1 

FSV – Mediální studia 1 

TUL  1 

FF UK a FTVS UK – Management sportu 1 

Tabulka 4 Počet studentů jednotlivých vysokých škol 
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4.2 Časové období a velikost úhlopříčky používaného notebooku 

Studenti průměrně používají notebook 41 měsíců.  

Velikost úhlopříčky používaných notebooků ukazuje následující tabulka, kde 

velikost úhlopříčky je v palcích a počet studentů je počet studentů používajících 

notebook s úhlopříčkou této velikosti, v závorce je jejich přibližné procentuální 

vyjádření. 

 

Velikost 

úhlopříčky 

(v ") 

 

8,9 

 

10 

 

10,2 

 

12 

 

12,5 

 

13 

 

13,3 

 

13,4 

 

13,5 

 

14 

 

14,5 

 

14,8 

počet 

studentů 

1  

(1 %) 

4 

(4 %) 

1 

(1 %) 

3  

(3 %)

1  

(1 %)

5 

(5 %)

1 

(1 %)

1 

(1 %) 

1 

(1 %) 

5 

(5 %)

1 

(1 %)

1 

(1 %)

Tabulka 5 Velikost úhlopříčky v palcích (") a počet studentů displej s touto úhlopříčkou užívajících 

a jejich přibližné procentuální vyjádření 

 

Velikost 

úhlopříčky 

(v ") 

 

15 

 

15,4 

 

15,5 

 

15,6 

 

16 

 

17 

 

18,4 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

počet 

studentů 

18 

(20%)

28 

(30%) 

1 

(1 %)

4 

(4 %)

1 

(1 %)

7 

(7 %)

1 

(1 %)

2 

(2 %) 

2 

(2 %) 

2 

(2 %)

3 

(3 %)

Tabulka 6 Velikost úhlopříčky v palcích (") a počet studentů displej s touto úhlopříčkou užívajících 

a jejich přibližné procentuální vyjádření 

 

4.3 Průměrný čas a aktivity s notebookem 

Uživatelé používající pouze notebook (NTB = 100 %) tráví v průměru prací či 

zábavou s notebookem 73, 5 hodin týdně. Uživatelé trávící většinu času s notebookem 

(NTB ≥ 90 %) mají tento průměrný čas 60,7 hodin týdně. Průměrný počet hodin týdně 

všech respondentů strávených prací na notebooku je 49 hodin. Průměrný počet hodin 

práce s osobním počítačem nebyl zjišťován.  

Z celkového počtu hodin strávených s notebookem tráví oslovení studenti uživatelé 

průměrný čas tak jak je uvedeno v následující tabulce. Průměrný čas je uveden 

v hodinách týdně a v závorce je uvedeno procentuální vyjádření tohoto času 

z celkového času s notebookem týdně. 
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NTB 

 

aktivita 

průměrný čas s 

NTB ≥ 90 % 

průměrný čas s 

NTB = 100% 

1. surfování na internetu 19 (31 %) 26 (35 %)  

2.  sledování videa či poslech hudby 16,1 (26,5 %) 20 (27 %)  

3.  čtení textu 9,9 (16 %) 11,7 (16 %) 

4.  psaní vlastního textu (i programování) 9,2 (15 %) 8 (11 %) 

5. přepisování dat  3,3 (5,5 %) 4,2 (6 %) 

6. hraní her  2,6 (4 %) 3,6 (5 %) 

7. kreslení  0,7 (1 %) 0,1 (0 %) 

Tabulka 7 Aktivity provozované studenty používajícími NTB ≥ 90 % a NTB = 100% s jejich 

průměrným časem týdně a s procentuálním vyjádřením tohoto času z celkového času s notebookem 

týdně 

 
Čas strávený aktivitami na osobním počítači nebyl zjišťován. 

4.4 Notebook a externí periferie 

4.4.1 Používání notebooku s externími periferiemi  

1/3 uživatelů NTB >50 % používá notebook vždy zcela samotný bez jakéhokoliv 

externího zařízení (tzn. bez externí myši, externí klávesnice…). 

2/3 uživatelů NTB >50 % používá většinu času notebook společně s externí myší, 

pouze ve výjimečných případech bez externí myši. 

Stejný poměr byl nalezen i studentů používajících NTB ≥ 80 % a NTB ≥ 90 %. 

Přibližně 55 % studentů uvádějících, že používá externí myš, používá i touchpad.  

1 respondent uvedl, že používá notebook s externí myší a jednu hodinu týdně 

i s externí klávesnicí.  

1 respondent uvedl, že používá notebook vždy s externí myší, externí klávesnicí 

i stojanem na notebook. 

1 student uvedl, že používá ke své práci notebook, externí myš, externí klávesnici 

a externí monitor cca 10 hodin týdně, tento student ale používá ke své práci 20 hodin 

týdně jen notebook a externí myš a notebook samotný 15 hodin týdně. Jednu hodinu 

týdně použije při práci s notebookem nebo počítačem gelovou podložku.  
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4.4.2 Používání externích periferií a klávesnice notebooku 

Studenti používající k notebooku či osobnímu počítači externí myš ji mají z 85 % 

položenou na stole. 2 % ji má položenou na výsuvné poličce, 13 % studentů uvedlo, že 

ji mají položenou na jiném místě, kde mezi nejčastější odpovědi patřilo: „kde se zrovna 

nacházím, v posteli, na knížce v posteli, vedle sebe, ale i na stehně nebo na hraně 

notebooku, vedle touchpadu“, ostatní studenti používající externí myš na otázku 

neodpověděli.  

Ze všech studentů používajících externí klávesnici (ať již s notebookem nebo 

počítačem) ji má 44,5 % studentů umístěnou cca 10 cm od okraje stolu, 40,5 % u okraje 

stolu a 15 % na výsuvné poličce. 

51 % studentů nepíše na klávesnici všemi deseti prsty, 34,5 % studentů píše všemi 

deseti, ale se zrakovou kontrolou a 14,5 % studentů píše všemi deseti bez zrakové 

kontroly. Z toho studentů používajících většinu času notebook (NTB ≥ 80 %) píše 

všemi deseti bez zrakové kontroly 14 %, všemi deseti, ale se zrakovou kontrolou 40 % 

a nepíše všemi deseti 46 % studentů. 

4.5 Notebook a ovládací zařízení 

Trackpoint se mezi studenty téměř neužívá, jako částečně využívané ovládací 

zařízení ho uvedl pouze jeden student. 25% studentů užívá pouze touchpad, 75 % 

uživatelů notebooku používá někdy externí myš. 45 % studentů užívá externí myš 

i touchpad.  

Externí klávesnici si k notebooku připojí 10 % uživatelů. 30 % z nich si k ní připojí 

ještě externí myš a klávesnici notebooku ani touchpad pak již nevyužívají. Zbylých 70 

%  uživatelů externí klávesnice si k ní také připojí externí myš, ale v některých situacích 

používají i klávesnici notebooku i touchpad.  

4.6 Uživatelé notebooku a ergonomické pomůcky 

Studenti využívají ergonomické pomůcky minimálně. Pouze 8 % ze všech 

respondentů ať již používajících notebook nebo osobní počítač uvedlo, že používají 

gelovou podložku pod zápěstí. 1 student, používá podporu předloktí a jeden podložku 

pod notebook.  
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4.7 Notebook, počítač a stres 

Studenti průměrně tráví v posledním roce 27 % práce s notebookem či osobním 

počítačem ve stresu. Procento stresu je stejné pro uživatele notebooku i osobního 

počítače. 8 % respondentů uvádí, že si neuvědomuje žádný stres.  

4.8 Notebook, počítač a bolest očí 

62,5 % studentů používajících notebook nebo osobní počítač udává, že je průměrně 

po 6 hodinách začnou bolet oči. 

Ze studentů používajících více notebook (NTB >50 %), si na bolest očí stěžuje 65 % 

z nich, průměrný čas zůstává stejný. 

Ze studentů používajících z více než 80 ti procent notebook (NTB ≥ 80 %), 66 % 

udává že, je začnou bolet oči průměrně po 6 hodinách práce s notebookem. 

V porovnání s tímto, ze studentů používajících počítač z 80 ti a více procent  

(PC ≥ 80 %), 37,5 % z nich pociťuje bolest očí a to průměrně po 5 hodinách. 

4.9 Notebook, počítač a bolest hlavy 

38,5 % studentů ať již používají notebook či osobní počítač pociťuje v průměru po 

6 hodinách používání jednoho ze zařízení bolesti hlavy. 

39 % studentů používajících převážně notebook (NTB >50 %), pociťuje bolest 

hlavy průměrně opět po 6 hodinách. 

40 %studentů používajících notebooku 80 a více % času (NTB ≥ 80 %), pociťuje 

bolest hlavy opět po 6 hodinách.  

V porovnání s tímto, studenti používající počítač z 80 a více procent (PC ≥ 80 %), 

pociťuje bolest hlavy 44 % z nich průměrně po 7 hodinách.  
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4.10 První známky diskomfortu 

Ze všech studentů používajících někdy notebook (všichni kromě PC=100%). 96 % 

z nich pociťuje někdy známky diskomfortu při práci s notebookem. Z těchto studentů, 

ale pouze 80 % bylo schopno udat čas prvních obtíží a místa prvních obtíží. První 

známky diskomfortu se u těchto studentů průměrně dostavují do 3 hodin (přesněji 2,9 

hodiny). 

Nejčastějšími místy udání prvních známek diskomfortu byla: „záda“ (38), „krk, 

krční páteř, šíje, za krkem“ (22), zápěstí – bez udání, které končetiny (11), hýždě (9), 

dolní končetiny – „kyčle, nohy, neví kam položit nohy, zima na nohy….“ (9), oči (7), 

„střední Th páteř, C-Th přechod, mezi lopatkami“ (7), L-p, „bedra“ (ve většině případů, 

je ale oblast L-p již zahrnuta pod výrazem „záda“) (6), horní končetiny – ramena, 

předloktí, lokty (6), hlava (3). 

95 % studentů používajících více než 50 % notebook (NTB >50 %), uvedlo, že 

pociťuje při užívání notebooku diskomfort.  

Ze studentů používajících NTB ≥ 80 % nepociťují diskomfort pouze 3 %. Ze 

zbylých 97 % studentů, pouze 93 % z nich udalo, kde a kdy pociťují první známky 

diskomfortu. Průměrný čas se příliš nelišil od průměrného času nástupu prvních známek 

diskomfortu u všech studentů, čili do 3 hodin (přesně 2,8 hod.) 

Nejfrekventovanější místa byla: „záda“ (30), „krk, krční páteř, šíje, za krkem“ (11), 

dolní končetiny – „kyčle, nohy, neví kam položit nohy, zima na nohy….“ (8), zápěstí – 

bez udání, které končetiny (7), hýždě (6), L-p, „bedra“ (ve většině případů, je ale oblast 

L-p již zahrnuta pod výrazem „záda“) (5), oči (4), „střední Th páteř, C-Th páteř, mezi 

lopatkami“ (3), horní končetiny – ramena, předloktí, lokty (1), hlava (1). 

Ze studentů používajících NTB ≥ 90 % nepociťuje diskomfort 5 % studentů. Ze 

zbylých 95 %, 95 % z nich udalo, kde a kdy pociťují první známky diskomfortu. 

Průměrný čas se příliš nelišil od průměrného času nástupu prvních známek diskomfortu 

u všech studentů, čili do 3 hodin (přesně 2,75 hod.) 

Nejfrekventovanější místa jsou: „záda“(28), „krk, krční páteř, šíje, za krkem“(9), 

dolní končetiny – „kyčle, nohy, neví kam položit nohy, zima na nohy….“(8), zápěstí – 

bez udání, které končetiny (7), hýždě (5), L-p, „bedra“ (ve většině případů, je ale oblast 

L-p již zahrnuta pod výrazem „záda“) (5), oči (4), „střední Th páteř, C-Th páteř, mezi 

lopatkami“ (2), horní končetiny – ramena, předloktí, lokty (1), hlava (1). 

Místa prvních známek diskomfortu shrnuje následující tabulka. 
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Místa prvních známek diskomfortu 

(dle slov respondentů) 

* 

(všichni respondenti) 

** 

(NTB ≥ 80 %)  

*** 

(NTB ≥ 90 %)   

„záda“  38 (47,5%) 30 (53%) 28 (54 %) 

„krk, krční páteř, šíje, za krkem“ 22 (27,5 %) 11 (19 %) 9 (17 %) 

zápěstí (bez udání, které končetiny)  11 (14 %) 7 (12 %) 7 (13,5 %) 

hýždě  9 (11%) 6 (10,5 %) 7 (13.5 %) 

dolní končetiny („kyčle, nohy, neví 

kam položit nohy, zima na nohy….“) 

9 (11%) 8 (14 %) 8 (15,5 %) 

oči  7 (9 %) 4 (7 %) 4 (8 %) 

střední Th páteř, C-Th páteř, mezi 

lopatkami  

7 (9%) 3 (5 %) 2 (4%) 

L-p, „bedra“ (ve většině případů, je ale 

oblast L-p již zahrnuta pod výrazem 

„záda“)  

6 (7,5%) 5 (9 %) 5 (9,5 %) 

horní končetiny (ramena, předloktí, 

lokty) 

6 (7,5 %) 1 (2 %) 1 (2 %) 

hlava  3 (4%) 1 (2 %) 1 (2 %) 

průměrná doba vzniku prvních 

známek diskomfortu 

2,9 2,8 2,75 

Tabulka 8 Místa prvních známek diskomfortu s počtem studentů tento diskomfort jako první 

udávajících a jejich procentuální vyjádření 

 

Vysvětlivky k tabulce:  

* počet respondentů s těmito prvními známkami diskomfortu ze všech respondentů a jejich procentuální 

vyjádření 

** počet respondentů s těmito prvními známkami diskomfortu z (NTB ≥ 80 %) a jejich procentuální 

vyjádření 

*** počet respondentů s těmito prvními známkami diskomfortu z (NTB ≥ 90 %) a jejich procentuální 

vyjádření 

 

Diskomfort byl zjišťován pouze při užívání notebooku ne při užívání osobního počítače.  
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4.11 Pozice nejčastěji zaujímané při práci s notebookem  

 

 
Obrázek 5 Pozice nejčastěji používané při práci s notebookem, převzato z: Griffin, 2001 

4.11.1 Pozice využívané všemi studenty při práci s notebookem 

Ze všech studentů používajících notebook nebo osobní počítač využívá někdy 

polohu A při práci s notebookem 32 % respondentů, z 50 ti a více procent jí využívá 

12,5 % studentů a z 80 ti a více procent pak 7 % respondentů. 

Pozici B někdy zaujme 46 % z těchto studentů, z 50 ti a více procent 8 % studentů, 

z 80 ti a více procent 4 % studentů. 

Pozici C někdy zaujme 83 % oslovených studentů, z 50 ti a více procent 60 % 

studentů a z 80 ti % a více procent 37,5 % oslovených vysokoškoláků. 

Jinou pozici určitou dobu s notebookem vyhledá 38,5 % tázaných studentů, 50 

a více procent v ní stráví 22 % respondentů a 80 a více procent 11,5 % respondentů 

(respektive všichni tito studenti udali, že v ní stráví 90 % a více času. 

4.11.2 Pozice využívané studenty používajících notebook 80 a více %  

Ze všech studentů používajících notebook 80 a více procent (NTB ≥ 80 %) využívá 

někdy polohu A 34 % jedinců, 50 a více % v ní tráví s notebookem 12 % studentů, z 80 

a více procent jí využívá 8 % respondentů. 

Pozici B z těchto studentů někdy zaujme 43 % lidí, 50 a více procent v ní tráví 8 % 

studentů a 80 a více % času v ní stráví 6 % tázaných studentů. 

Nejčastěji využívanou pozicí je poloha C, kterou někdy zaujme 85 % studentů, z 50 

a více procent ji využije 57 % studentů a z 80 ti a více procent ji využívá 35 % studentů.  

Jinou pozici někdy zaujme 43 % studentů využívajících notebook 80 a více procent, 

50 a více procent času jí využívá 28 % studentů, 80 a více procent v ní tráví 14 % lidí 

(respektive všichni tito studenti 90 % a více času) 
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4.11.3 Nejčastější jiné pozice zaujímané respondenty 

o Různé variace lehu v posteli – leh na zádech, leh na břiše či leh na boku, většinou 

je notebook položen na posteli, před nebo vedle respondenta nebo na stehnech či 

na břiše při lehu na zádech nebo na stole při sledování filmů.  

o Dále jsou to různé varianty v tureckém sedu ať již na posteli, na zemi či na židli 

(nebo nohy opřené, třeba o stůl) s notebookem na stole, posteli či na stehnech. 

o Respondenti také často sedí v posteli s notebookem na stehnech.  

o Objevil se i sed na míči, sed na patách s notebookem na stole, sed na zemi, sed 

u stolu s podloženým notebookem a užití externí klávesnice či sed v křesle s 

nohami o něco opřenými či zkříženými s notebookem na stehnech.  

 

4.12 Průměrný diskomfort uživatelů notebooku  

96 % respondentů užívajících někdy notebook udává diskomfort při užívání 

notebooku. Průměrný diskomfort jednotlivých partií u studentů pociťujících diskomfort 

a používajících notebook určité procento z práce s výpočetní jednotkou ukazují 

následující tabulka a její grafické znázornění. Průměrný diskomfort byl změřen 

a spočítán ze škály měřící 8,3 cm.  

4 % uživatelů používajících notebook udalo, že nikdy nepociťují diskomfort, jsou to 

studenti, používající notebook 90 a více procent z času s výpočetní jednotkou (NTB ≥ 

90 %), respektive 90, 93 a 100 %. 3 % z těchto zmiňovaných studentů, ale používají 

notebook přibližně ¾ času týdně z průměrného času stráveného prací či zábavou 

s notebookem u této skupiny (NTB ≥ 90 % – ø 60,7 hod/týden). Pouze jeden z těchto 

studentů však používá notebook delší čas než je průměrný čas studentů užívajících NTB 

≥ 90 % (ø 93 hodin týdně) avšak více než polovinu tohoto času tvoří poslech hudby 

a sledování videa. 
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Průměrný diskomfort u studentů pociťujících diskomfort a 

používajících: 

(počet studentů ve skupině pociťujících diskomfort ku početu 

studentů ve skupině nepociťujících diskomfort) 

 

všichni 

uživatelé 

noteboo

ku (89:4) 

0% 

< NTB 

≥19 % 

(12:1) 

NTB  

< 50 %  

(24:3) 

NTB 

> 50 % 

(66:3) 

NTB 

≥ 80 % 

(62:2) 

NTB 

≥ 90 % 

(55:2) 

NTB 

= 100 % 

(20:1) 

hlava a krk 3,4 3,3 3,8 3,3 3,3 3,2 3,9 

dolní část zad 3 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 4,2 

bok a kyčle, hýždě 1,6 1,8 1,5 1,6 1,7 1,7 2,1 

L – rameno, paže 1,7 0,8 1,1 1,8 1,8 1,9 2,1 

L - loket, předloktí 0,7 0,3 1 0,6 0,6 0,6 1 

L - zápěstí, ruka 0,8 0,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 

L – stehno, koleno 0,9 0,2 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 

L - dolní končetina, noha 0,4 0,2 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2 

P – rameno, paže 2,1 2,8 2,2 2,0 2,0 1,9 2,4 

P - loket, předloktí 1 1,3 0,9 1 1 1 1,2 

P - zápěstí, ruka 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 

P – stehno, koleno 0,6 0,2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,5 

čá
st

i t
ěl

a 
u

 k
te

rý
ch

 b
yl
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is

k
om
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rt

 z
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P - dolní končetina, noha 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 

 průměrný diskomfort na 

škále dlouhé 8,3 mm 

1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 

Tabulka 9 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících diskomfort a 

používajících NTB > 50 %, ≥ 80 %, ≥ 90 %, = 100 %, < 50 %, ≤ 19 % z času s výpočetní jednotkou 
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Obrázek 6 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících diskomfort 

a používajících NTB > 50 %, ≥ 80 %, ≥ 90 %, = 100 %, < 50 %, ≤ 19 % z času s výpočetní 

jednotkou 
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4.13 Diskomfort a polohy 

Největší průměrný diskomfort u uživatelů notebooku byl udán v oblastech hlavy 

a krku a dolní části zad. 

 
Obrázek 7 Pozice nejčastěji používané při práci s notebookem, převzato z: Griffin, 2001 

Pozice D je jiná uživatelem zaujatá poloha. 

 

Následující tabulka ukazuje průměrný diskomfort na nejčastěji udávaných částech 

těla u uživatelů NTB ≥ 80 % v různých pozicích  

 

ø diskomfort 

u NTB ≥ 80 % 

pozice A pozice B pozice C pozice D 

hlava a krk + 

dolní část zad 

3,2 3,5 3,2 2,5 

hlava a krk 2,9 4 3,3 2,5 

dolní část zad 3,5 3,1 3,2 2,5 

Tabulka 10 Průměrný diskomfort hlavy a krku + dolní části zad, hlavy a krku a dolní části zad u 

studentů NTB ≥ 80 % v pozicích A, B, C, D 

 

Následující tabulka ukazuje průměrný diskomfort na nejčastěji udávaných částech 

těla u uživatelů NTB ≥ 90 % v různých pozicích  

ø diskomfort 

u NTB ≥ 90 % 

pozice A pozice B pozice C pozice D 

hlava a krk + 

dolní část zad 

3,2 3,5 3,1 2,5 

hlava a krk 2,9 4 3,1 2,6 

dolní část zad 3,5 3,1 3,1 2,4 

Tabulka 11 Diskomfort hlavy a krku + dolní části zad, hlavy a krku a dolní části zad u studentů 

NTB ≥ 90 % v pozicích A, B, C, D 
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4.14 Shrnutí výsledků ve vztahu k hypotézám 

H1. Dnešní studenti vysokých škol používají většinu času ke svému 

studiu/práci/zábavě notebook.  

o PC ≥ 80 % = 16 studentů – 20 % 

o NTB ≥ 80 % = 65 studentů – 80 % 

=> hypotéza potvrzena 

H2. Míra diskomfortu a doba strávená používáním notebooku spolu korelují. 

o Korelace mezi dobou týdně strávenou s NTB ≥ 80 % a průměrným diskomfortem 

těchto uživatelů = 0,11; kritická mez 0,25. 

o Prokázána nebyla ani závislost mezi dobou týdně strávenou s NTB ≥ 80 % 

a diskomfortem jednotlivých částí těla uživatelů. Korelace mezi (−0,15 a +0,19); 

kritická mez 0,25. 

 

o Korelace mezi NTB ≥ 90 % a průměrným diskomfortem těchto uživatelů = 0,1; 

kritická mez 0,273. 

o Prokázána nebyla ani závislost mezi dobou týdně strávenou s NTB ≥ 90 % 

a diskomfortem jednotlivých částí těla uživatelů. Korelace mezi (−0,11 a +0,23); 

kritická mez 0,273. 

=> hypotéza nepotvrzena 
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H3. Velikost úhlopříčky notebooku a míra diskomfortu spolu korelují. 

o Korelace mezi velikostí úhlopříčky notebooku u studentů používajících 

NTB ≥ 80 % a průměrným diskomfortem těchto uživatelů = 0,10; kritická mez 0,25. 

o Prokázána nebyla ani závislost mezi velikostí úhlopříčky notebooku a diskomfortem 

jednotlivých částí těla uživatelů NTB ≥ 80 %. Korelace mezi (−0,10 a +0,16); 

kritická mez 0,273. 

 

o Korelace mezi velikostí úhlopříčky notebooku u studentů používajících 

NTB ≥ 90 % a průměrným diskomfortem těchto uživatelů = 0,15; kritická mez 

0,273. 

o Prokázána nebyla ani závislost mezi velikostí úhlopříčky notebooku a diskomfortem 

jednotlivých částí těla uživatelů NTB ≥ 90 %. Korelace mezi (−0,11 a +0,15); 

kritická mez 0,273. 

=> hypotéza nepotvrzena 

H4. Používání externích periferií u studentů vysokých škol snižuje míru 

diskomfortu při práci. 

Z externích pomůcek využívají studenti vysokých škol ve významném množství 

pouze externí myš. Tu používá 2/3  uživatelů notebooku (NTB >50 % i NTB ≥ 80 % 

i NTB ≥ 90 %). Pouze touchpad používá 1/3 studentů.  

Přibližně 55 % uživatelů externí myši používá i touchpad. Zbylých 45 % z uživatelů 

externí myši jsou čistí uživatelé pouze externí myši. 

Následující tabulky a grafické znázornění ukazují průměrnou intenzitu diskomfortu 

na 8,3 cm dlouhé škále u studentů používajících NTB ≥ 80 % respektive 90 % s různě 

dlouhou dobou používání externí myši nebo touchpadu (bez rozlišení doby užívání).  

Dále je v tabulkách uvedena i průměrná doba strávená používáním notebooku s těmito 

pomůckami. 

Výsledky naznačují snižování intenzity průměrného diskomofortu především v 

oblastech hlavy a krku, dolní části zad a celé levé i pravé horní končetiny při užívání 

externí myši oproti touchpadu a to místy až o polovinu. Čím blíže periferiím horních 

končetin, tím je rozdíl mezi diskomfortem při užívání externí myši a touchpadu vyšší.  
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 Průměrný diskomfort u studentů pociťujících diskomfort a 

používajících:  

 

NTB 

≥ 90 % 

TOUCH

PAD 

POŘÁD 

NTB 

≥ 90 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 50 h/t) 

NTB 

≥ 90 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 40 h/t) 

NTB 

≥ 90 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 30 h/t) 

NTB 

≥ 90 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 20 h/t) 

NTB 

≥ 90 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 10 h/t) 

NTB 

≥ 90 % 

 počet studentů ve skupině 11 9 12 19 27 38 55 

hlava a krk 3,7 3,5 4,2 2,9 2,7 3,1 3,2 

dolní část zad 3,5 2,6 3,5 3 2,8 3 3,1 

bok a kyčle, hýždě 1,9 1,5 2,8 1,9 1,7 1,6 1,7 

L – rameno, paže 2,7 1,5 2,3 1,8 1,6 1,8 1,9 

L – loket, předloktí 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 

L – zápěstí, ruka 1,8 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 

L – stehno, koleno 0,8 0,5 1,4 1,1 1,2 0,9 0,8 

L – dolní končetina, noha 0,8 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 

P – rameno, paže 2,7 1,5 2,3 1,9 1,6 1,7 1,9 

P – loket, předloktí 1,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 1 

P – zápěstí, ruka 2,9 1,4 1,2 1,8 1,7 1,3 1,6 

P – stehno, koleno 0,3 0,3 1,3 1,3 0,9 0,8 0,6 
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P – dolní končetina, noha 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 

 průměrný diskomfort na 

škále 8,3 cm 

1,8 1,1 1,6 1,4 1,2 1,3 1,4 

 průměrný čas (h/) 58,7 99,1 89,6 81,5 72,7 62,4 60,7 

Tabulka 12 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících diskomfort 

a používajících NTB ≥ 90 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. nebo touchpadem 
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Obrázek 8 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících diskomfort a 

používajících NTB ≥ 90 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. nebo touchpadem 
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Průměrný diskomfort u studentů pociťujících diskomfort a 

používajících: 

 

NTB 

≥ 80 % 

+ 

TOUCH

PAD 

NTB 

≥ 80 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 50 h/t) 

NTB 

≥ 80 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 40 h/t) 

NTB 

≥ 80 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 30 h/t) 

NTB 

≥ 80 % 

+ ext. 

myš  

(≥ 20 h/t)  

NTB 

≥ 80 % 

+ ext. 

myš 

(≥ 10 h/t) 

NTB 

≥ 80 % 

všichni 

stud. 

 

 počet studentů ve skupině 14 9 12 29 29 41 62 

hlava a krk 3,6 3,5 4,2 3 2,8 3,2 3,3 

dolní část zad 3,3 2,6 3,5 3,1 2,9 3,1 3,1 

bok a kyčle, hýždě 1,8 1,5 2,8 2 1,7 1,6 1,7 

L – rameno, paže 2,5 1,5 2,3 1,7 1,5 1,7 1,8 

L – loket, předloktí 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 

L – zápěstí, ruka 1,8 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8 

L – stehno, koleno 1,5 0,5 1,4 1 1,1 0,9 0,9 

L – dolní končetina, noha 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 

P – rameno, paže 2,9 1,5 2,3 1,9 1,6 1,7 2,0 

P – loket, předloktí 1,2 0,4 0,4 1 0,9 0,9 1 

P – zápěstí, ruka 2,5 1,4 1,2 1,9 1,7 1,3 1,5 

P – stehno, koleno 0,8 0,3 1,3 1,3 0,9 0,7 0,7 
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P – dolní končetina, noha 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 

 průměrný diskomfort na 

škále dlouhé 8,3 cm 

1,8 1,1 1,6 1,4 1,2 1,3 1,4 

 průměrný čas (h/t) 52,6 99,1 89,6 81,3 72 63,2 58,9 

Tabulka 13 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících diskomfort a 

používajících NTB ≥ 80 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. nebo touchpadem 
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Obrázek 9 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících diskomfort 

a používajících NTB ≥ 80 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. nebo touchpadem 
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4.15 Shrnutí výsledků ve vztahu k vědeckým otázkám 

1) Na kterých částech těla se při používání notebooku projevuje diskomfort a kde 

nejvíce?  

Odpověď na tuto otázku je uvedena v kapitole kapitola 4.12 Průměrný diskomfort 

uživatelů notebooku 

2) Na čem diskomfort při užívání notebooku závisí?  

Diskomfort a stres 

Korelace udávaného stresu studentů v posledním roce při práci s notebookem 

a diskomfortu (celkového i jednotlivých částí) u studentů používajících NTB ≥ 80 % 

a NTB ≥ 90 % 

 

NTB ≥ 80 % 

korelační mez = 0,25 

korelace nalezeny mezi: 

 stres a diskomfort  hlava a C-p    r = 0,34  

     levý ramenní kloub    r = 0,28 

     levá ruka a zápěstí     r = 0,31 

     pravý ramenní kloub a paže   r = 0,34 

     celkový diskomfort    r = 0,33 

NTB ≥ 90 % 

korelační mez = 0,273 

korelace nalezeny mezi: 

stres a diskomfort  hlava a C-p     r = 0,30  
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Diskomfort a polohy 

Korelace jednotlivých poloh zaujímaných studenty při práce s notebookem 

a diskomfortem (celkovým i jednotlivých částí) u studentů používajících NTB ≥ 80 % 

- kritická mez = 0,25  

 

poloha A  

o korelace celkového diskomfort u studentů NTB ≥ 80 % s polohou A = 0,04 

o korelace diskomfortu jednotlivých částí těla u studentů NTB ≥ 80 % s polohou 

A = v rozmezí (od − 0,14 do + 0,17) 

 neexistuje lineární závislost mezi polohou A a intenzitou diskomfortu u studentů  

NTB ≥ 80 %   

 

poloha B 

o korelace celkové diskomfort u studentů NTB ≥ 80 % s polohou B = 0,05 

o korelace diskomfortu jednotlivých částí těla u studentů NTB ≥ 80 % s polohou 

B = v rozmezí (od − 0,12 do + 0,17) 

 neexistuje lineární závislost mezi polohou B a intenzitou diskomfortu u studentů 

NTB ≥ 80 %  

 

poloha C 

o korelace celkové diskomfort u studentů NTB ≥ 80 % s polohou C = − 0,06 

o korelace diskomfortu jednotlivých částí těla u studentů NTB ≥ 80 % s polohou 

C = v rozmezí (od − 0,22 do + 0,17) 

 neexistuje lineární závislost mezi polohou C a intenzitou diskomfortu u studentů 

NTB ≥ 80 %  

 

poloha D 

o korelace celkové diskomfort u studentů NTB ≥ 80 % s polohou D = − 0,14  

o korelace diskomfortu jednotlivých částí těla u studentů NTB ≥ 80 % s polohou 

D = negativní korelace mezi levým ramenním pletencem a paží a polohou 

D = − 0,27, ostatní korelace v rozmezí (od − 0,15 do + 0,17) 

 existuje negativní lineární závislost mezi polohou D a intenzitou diskomfortu levého 

pletence ramenního a paže u studentů NTB ≥ 80 %  
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Korelace jednotlivých poloh zaujímaných studenty při práci s notebookem 

a diskomfortem (celkovým i jednotlivých částí) u studentů používajících NTB ≥ 90 % 

- kritická mez = 0,273  

 

poloha A  

o korelace celkového diskomfortu u studentů NTB ≥ 90 % s polohou A = 0,01 

o korelace diskomfortu jednotlivých částí těla u studentů NTB ≥ 80 % s polohou 

A = v rozmezí (od − 0,15 do + 0,18) 

 neexistuje lineární závislost mezi polohou A a intenzitou diskomfortu u studentů 

NTB ≥ 90 %  

 

poloha B 

o korelace celkového diskomfortu u studentů NTB ≥ 90 % s polohou B = 0,09 

o korelace diskomfortu jednotlivých částí těla u studentů NTB ≥ 90 % s polohou 

B = v rozmezí (od − 0,12 do + 0,11) 

 neexistuje lineární závislost mezi polohou B a intenzitou diskomfortu u studentů 

NTB ≥ 90 %   

 

poloha C 

o korelace celkové diskomfortu u studentů NTB ≥ 90 % s polohou C = − 0,02 

o korelace diskomfortu jednotlivých částí těla u studentů NTB ≥ 90 % s polohou 

C = negativní korelace mezi levým stehnem a kolenním kloubem a polohou 

C −0,32, ostatní korelace v rozmezí (od – 0,15 do + 0,16)  

 existuje negativní lineární závislost mezi polohou C a intenzitou diskomfortu levého 

stehna a levým kolenním kloubem u studentů NTB ≥ 90 %  

 

poloha D 

o korelace celkové diskomfortu u studentů NTB ≥ 90 % s polohou D = − 0,11  

o korelace diskomfortu jednotlivých částí tělu u studentů NTB ≥ 90 % s polohou 

D – v rozmezí (od – 0,27 do + 0,19) 

 neexistuje lineární závislost mezi polohou D a intenzitou diskomfortu u studentů  

NTB ≥ 90 %   

 69



 

Diskomofort a rozdílné psaní na klávesnici notebooku  

Studentů užívajících NTB ≥ 80 % a píšících bez zrakové kontroly je 9, z nichž 

pouze jeden neudává diskomofort.  

Studentů užívajících NTB ≥ 80 % a píšících s min. zrakovou kontrolou je 26 

a všichni pociťují diskomfort.  

Studentů užívajících NTB ≥ 80 % a nepíšících všemi deseti prsty je 30, z nich pouze 

2 neudávají diskomofort. 

 

Následující tabulka porovnává diskomfort studentů píšících všemi deseti psty se 

zrakovou kontrolou, bez zrakové kontroly a nepíšících všemi deseti prsty u studentů 

NTB ≥ 80 % pociťujících diskomofort.  

 

 

 

NTB ≥ 80 % 

všemi deseti 

bez zrakové 

kontroly  

(8 studentů) 

všemi deseti s 

min. zrakovou 

kontrolou  

(26 studentů) 

 

nepíšící všemi 

deseti  

(28 studentů) 

hlava a krk 3,3 3 3,6 

dolní část zad 3 3 3 

bok a kyčle, hýždě 1,8 1,9 1,5 

L – rameno, paže 1,7 2,2 1,5 

L – loket, předloktí 0,9 0,9 0,3 

L – zápěstí, ruka 1,8 1 0,4 

L – stehno, koleno 0,1 1 1,1 

L – dolní končetina, noha 0,1 0,5 0,1 

P – rameno, paže 3 2 1,7 

P – loket, předloktí 1 1,2 0,9 

P – zápěstí, ruka 1,9 1,5 1,5 

P – stehno, koleno 0,1 0,2 1,3 
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P – dolní končetina, noha 0 0,4 0,3 

 průměrný diskomfort na 

škále dlouhé 8,3 mm 

1,4 1,4 1,3 

Tabulka 14 Diskomfort uživatelů NTB ≥ 80 % při různých způsobech psaní na klávesnici 
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Obrázek 10 Diskomfort uživatelů NTB ≥ 80 % při různých způsobech psaní na klávesnici  
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5 Diskuse 

Diskuse ke kapitolám 4.1 a 4.2 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření ukazují, že pouze osobní počítač dnes 

používá velmi malé procento studentů vysokých škol − 3%. Velké množství studentů až 

kolem 80 % používá výhradně notebook a pouze výjimečně osobní počítač, jsou i tací − 

22 %, co používají pouze notebook. Jak již bylo uvedeno výše, studenti oceňují 

především mobilitu toho zařízení a příliš nehledí na to, jaký dopad to může mít na jejich 

zdraví. 

Tito oslovení studenti používají notebook průměrně 41 měsíců, což je ale dost 

krátká doba na výrazné změny a tudíž velké závěry, zvláště u této věkové skupiny.  

Diskuse ke kapitole 4.3 

Je až zarážející kolik hodin týdně tráví studenti s notebookem. Respondenti tohoto 

dotazníkového šetření stráví s notebookem průměrně 49 hodin týdně, respektive 

60,7 hodin týdně pokud používají notebook z 90 a více % času s výpočetní jednotkou 

a 73,5 hodin týdně pokud se jedná o výhradní uživatele notebooku.  

Studenti trávící s notebookem 90 a více procent času z práce s výpočetní jednotkou tráví 

nejvíce času – 31 % surfováním na internetu. To tvoří v konečném součtu 19 hodin 

týdně, čili více než 2,5 hodiny denně. Otázkou je, zda je toto surfování za účelem 

získávání informací, vědomostí, či jen trávení času, který by se dal strávit i nějakým 

jiným způsobem než opět s notebookem. Žijeme v době informační technologie a na 

médiích, která tato doba přináší, se u jejich uživatelů začínají tvořit závislosti.  

Surfování na internetu tvoří ještě větší procento u výhradních uživatelů notebooku 

(NTB = 100 %) a to zarážejících 35 %. Je naznačeno, že čím více času student 

s notebookem tráví, tím více času týdně prosurfuje na internetu, což je dle mého názoru 

a zkušeností logické, protože studenti využívají notebook výhradně s připojením na 

internet (neověřená informace, pouze moje zkušenost) a tudíž čím větší dostupnost 

k notebooku a internetu mají, tím více času na internetu prosurfují. 

Výsledky naznačují, že téměř třetina studentů užívajících notebook více než z 90 % 

z času s výpočetní jednotkou uvedla, že tráví s notebookem určitou dobu v posteli. To 

by s počítačem nemohli, otázkou je, zda je toto vhodný návyk a zda společnost dnešních 

mladých lidí nezachází příliš daleko, pracovat z postele či brát si do postele notebook 
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jako zdroj zábavy. Jedná se snad o moderní náhradu knihy? Dle MacLeoda (2002) je 

v této poloze zátěž na meziobratlové ploténky nejnižší a jak ukazují výsledky, tito 

studenti skutečně uvádějí jako svůj největší a zároveň první pociťující diskomfort právě 

záda či oblast bederní páteře. Lze tedy mluvit o úlevové poloze při užívání tohoto 

zařízení. 

Druhou nejčastější aktivitou je sledování videa či poslech hudby, která tvoří 26,5 

respektive 27 % u NTB=100 %. Toto procento ať se zdá vysoké, však nemusí odpovídat 

reálnému času s notebookem, protože například poslech hudby se dá dělat simultánně 

s jinou činností. Navíc notebook slouží většině mladých lidí i jako náhrada televize či 

rádia. 

Dalšími aktivitami na předních místech jsou čtení textu s 16 % a psaní vlastního 

textu nebo programování s 15 % respektive 11 %. U psaní a programování se procento 

u NTB=100 % oproti NTB≥ 90 % nepatrně snížilo, je tedy možné usuzovat, že pro 

psaní či programování studenti raději volí osobní počítač. Jedná se však pouze o mou 

domněnku. Přepisování dat tvoří okolo 5 % práce s notebookem, kreslení pak méně než 

1 %.  

Čas strávený aktivitami s počítačem nebyl zjišťován, určitě by stála tato informace 

za zjištění a porovnání by mohlo přinést zajímavé výsledky. Obávám se však, že 

sehnání takto velké skupiny vysokoškolských studentů v dnešní době používajících 

výhradně osobní počítač by mohlo být obtížné. 

Diskuse ke kapitolám 4.4, 4.5 a 4.15 – vědecké otázce č. 2 

Používání externích periferií u studentů mírně zklamalo mé očekávání a tudíž 

výrazné závěry z tohoto dotazníkového šetření, na otázku zda má používání externích 

periferií vliv na diskomfort studentů uživatelů nelze vyslovovat. 1/3 studentů 

NTB>50 % používá vždy notebook zcela samotný bez jakékoliv externí periferie. 

Zbylé 2/3 studentů si k notebooku připojí externí myš. Více než polovina studentů 

uvádějících, že si k notebooku připojí externí myš, používá externí myš i touchpad. Dle 

mých zkušeností bych řekla, že tito studenti doma nebo na koleji používají externí myš, 

ale pokud notebook používají mimo tyto nejčastější místa užití, využívají pouze 

touchpad. 

Trackpoint se mezi studenty téměř neužívá. Externí klávesnici si k notebooku občas 

připojí 10 % uživatelů. Užití stojanu na notebook uvedl pouze jeden dotazovaný 

student. 
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Pouze 14 % studentů (NTB ≥ 80 %) píše na klávesnici všemi deseti prsty, 40 % 

respondentů udalo, že píše všemi deseti s minimální zrakovou kontrolou a zbylých 46 % 

nepíše všemi deseti prsty. 

Může mít rozdílné psaní na klávesnici vliv na diskomfort různých částí uživatelova 

těla? Výsledky ukazují, že průměrný diskomfort dolní části zad je u všech třech skupin 

shodný. Naznačen je mírně se zvyšující diskomfort hlavy a krku u studentů nepíšících 

všemi deseti prsty. Potvrzuje se tedy, že vyšší zraková kontrola klávesnice u tohoto typu 

psaní je provázena vyšší flexí krční páteře a tedy vyšší aktivitou extenzorů krční páteře 

s následným muskuloskeletárním diskomfortem (Villanueva, 1998).  

Nečekané výsledky, které nedovedu nijak zhodnotit ani vysvětlit, se objevily 

u diskomfortu levé horní končetiny, kde se se zvyšující se zrakovou kontrolou (u 

studentů nepíšícími všemi deseti) snížil diskomfort celé levé horní končetiny (ramena, 

paže, lokte, předloktí, zápěstí i ruky) u pravé horní končetiny se vyskytl stejný fenomén, 

pouze s polovičním rozdílem. V dostupné literatuře jsem se s ničím podobným 

nesetkala. Jedná se s největší pravděpodobností pouze o náhodný jev. 

Diskuse ke kapitolám 4.7 a 4.15 − vědecké otázce č. 2  

Studenti průměrně tráví v posledním roce 27 % práce s notebookem či počítačem ve 

stresu. Respondenti tohoto dotazníkového šetření potvrdili výsledky předešlých studií 

věnovaných vlivu stresu na diskomfort a muskuloskeletární obtíže. Stres při užívání 

notebooku má dle tohoto dotazníkového šetření vliv na zvýšení celkového diskomfortu, 

diskomfortu hlavy, krční páteře, kořenových kloubů horních končetin a levou ruku a 

zápěstí. Výsledky se tedy shodují s výsledky Bongerse (2002) poukazujícími na 

asociaci vnímaného pracovního stresu s muskuloskeletárními problémy v oblasti 

horních končetin. 

Srovnání výsledků studií zabývajících se psychosociálními faktory působícími na 

symptomy v oblasti krční páteře a horních končetin naznačuje, že nadměrné pracovní 

požadavky, vysoké vnitřní napětí a špatné sociální prostředí na pracovišti má na tyto 

symptomy významný vliv. Autoři rešerše na toto téma (Bongers et al., 2006) však 

upozorňují, že tyto závislosti nejsou ani velmi silné ani velmi specifické. Většina studií 

udává spojitost mezi alespoň jedním s prací souvisejícím psychosociálním faktorem 

a negativními symptomy projevujícími se na horních končetinách. Závěrem této rešerše 

je, že kombinace vysokých pracovních požadavků a vysokého pracovního napětí má 
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větší vliv na krční region a ramenní pletence než na symptomy týkající se horních 

končetin (paží, předloktí a zápětí) (Bongers et al., 2006). 

Ke snížení hladiny stresu Pransky (2002) doporučuje úpravu pracovního prostředí, 

včetně zlepšení technologie, organizace práce a ergonomie. Zásahy tohoto typu do 

počítačového pracovního prostředí byly opravdu v několika studiích spojeny se 

snížením muskuloskeletárních obtíží horních končetin. 

Diskuse ke kapitolám 4.11 a 4.13 

Nejčastěji využívanou pozicí při práci s notebookem je pozice C (neboli pozice 

s notebookem položeným na normálním psacím stole), kterou někdy zaujme 83 % 

oslovených studentů, z 50 ti a více procent pak 60 % studentů a z 80 ti a více procent 

37,5 % oslovených vysokoškoláků. 

Druhou nejčastěji zaujímanou pozicí je jiná poloha, kterou tvoří nejčastěji různé 

varianty lehu v posteli či pozice v tureckém sedu.  

Pozice, při nichž studenti pociťují největší intenzitu diskomfortu, jsou pozice A (sed 

u psacího stolu s notebookem podloženým knihou či jiným předmětem) a B (sed 

s notebookem na klíně). Logicky jsou pak právě proto tyto pozice nejméně využívané. 

Naproti tomu poloha D (čili jiná poloha studenty zaujímaná) je poloha s nejmenším 

udávaným diskomfortem a proto si ji uživatele tedy volí.  

Lineární závistosti jednotlivých poloh zaujímaných při práci s notebookem 

a intenzit diskomfortu se nepotvrdily. 

Diskuse ke kapitole 4.8 

Zajímavé výsledky přineslo srovnání diskomofortu očí u studentů používajících 

NTB ≥ 80 % a PC ≥ 80 %. 65 % těchto uživatelů notebooku uvedlo bolest očí průměrně 

po 6 hodinách práce s notebookem. Vedle toho bolest očí pociťuje 37,5 % uživatelů 

osobního počítače, ale již o hodinu dříve. 

Diskomfort očí má mnoho příčin, jako je kvalita displeje notebooku či osobního 

počítače (dle IT odborníků se dnes již kvalita displejů notebooků a monitorů počítačů 

téměř neliší), stres, umístění notebooku či počítače v prostoru, vhodnost osvětlení či 

životní styl (například doba spánku a jiné kompenzační aktivity) a mnoho dalších. 

Limitem této studie je, že žádný z dotazovaných studentů neměl zcela stejné podmínky, 

nelze tedy vyvozovat žádné velké závěry.  
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Suparna (2005) objevil významnou korelaci mezi trváním pracovní doby bez 

přestávky a frekvencí objevů vizuálních symptomů.  

Na vizuální diskomfort má velký vliv také nevhodné osvětlení či lesk. Nevhodné 

osvětlení způsobilo vizuální diskomfort u 81,3 % probandů a nadměrný lesk obrazovky 

u 76, 3 % probandů (Suparna, 2005).  

Vzdálenost od monitoru ať již bližší nebo vzdálenější než je vzdálenost 

doporučovaná hraje také důležitou roli vzniku vizuálního diskomfortu (Suparna, 2005). 

Doporučovaná vzdálenost se pohybuje v rozmezí mezi 45 a 60 cm neboli na délku 

natažené paže. Ta je ale u uživatelů notebooků ve většině případů kratší (Szeto, 2002). 

Vizuálními problémy trpělo 80,3 % uživatelů notebooků Suparnovy studie (2002) 

s dipleji v nevhodné vzdálenosti.   

Sommerich (2002) připomíná důležitou souvislost vizulního diskomfortu s menší 

úhlopříčkou notebooku, která nutí uživatele k vyšší flexi krční a hrudní páteře a má za 

následek zvýšenou aktivitu krátkých extenzorů šíje, rovněž asociovánou s vizuálním 

diskomfortem. 

V analýze výsledků tohoto dotazníkového šetření nebyla nalezena žádná korelace 

mezi velikosti úhlopříčky a vizuálním diskomfortem.  

Léčba poruch a problémů se zrakem přičítaných práci s obrazovkou tedy vyžaduje 

multifaktoriální přístup, kombinaci léčby očí a přizpůsobení pracovního prostředí, jako 

jsou vyhovující osvětlení, filtry na monitor, správné nastavení monitoru v pracovním 

prostředí a pravidelné přestávky při práci. Kapky na zvlhčení očí a speciální brýle pro 

práci s obrazovkou mohou pomoci snížit výše zmiňované symptomy (Blehm et al., 

2005; Niesłuchowská, 2007; Suparna, 2005).  

Véle doporučuje nejen pro snížení bolestí očí, ale i hlavy a horní krční páteře 

cvičení okohybných i intraokulárních svalů. Doporučuje pomalu opisovat očima různé 

tvary jako jsou čtverec, trojúhelník či kosočtverec s pravidelným dýcháním. 

Kromě toho lze cvičením intraokulárních svalů, řídících tvar oční čočky podpořit 

i akomodaci očí. Tu lze cvičit i rychlým zaostřováním pohledu na různě vzdálené 

předměty ve směru pohledu, bezprostředně po otevření očí. Toto cvičení zároveň slouží 

k udržování zrakové ostrosti či snížení nutné optické korekce (Véle, 2006). 

Diskuse ke kapitole 4.9 

Naproti tomu výsledky porovnávající bolest hlavy u uživatelů notebooku či počítače 

se prakticky neliší, bolest hlavy uvádí přibližně 40 % respondentů, u notebooků tato 
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bolest přichází průměrně po 6 hodinách u uživatelů počítačů po 7 hodinách. 

Z dotazníkového šetření však nebylo jasné, zda se jedná o čas s přestávkami či bez 

přestávek.  

Hodinový předstih nástupů obtíží u uživatelů notebooků oproti osobnímu počítači 

může být vysvětlen opět již několikrát zmiňovanou vyšší flexí v krční páteři s vyšší 

aktivitou extenzorů krční páteře a stabilizačních svalů pletenců ramenních, především 

musculus trapezius, jehož zvýšené napětí nejen v této poloze, ale také při psychickém 

napětí může rovněž způsobovat bolesti hlavy. 

Diskuse ke kapitole 4.10 a 4.12 

96 % oslovených vysokoškoláků tohoto šetření užívajících někdy notebook udává 

diskomfort při jeho užívání. 

K podobnému závěru dospěl ve své 2 týdenní studii i Hamilton (2005). 

Na muskuloskeletární diskomfort si stěžovalo 80 % studentek střední školy užívajících 

osobní počítač, 90 % uživatelek notebooku a 70 % uživatelek osobního počítačů 

i notebooku. Ačkoliv dle závěrů této studie nejsou výsledky statisticky významné, bylo 

naznačeno, že studenti používající notebook pociťují více muskuloskeletárních 

symptomů než uživatelé počítače. V této diplomové práci diskomfort uživatelů počítačů 

nebyl zjišťován. 

První známky diskomfortu uživatelů notebooků tohoto šetření se průměrně dostavují 

do tří hodin. Nebylo, ale zjišťováno, zda je to po třech hodinách ustavičné práce nebo 

zda si studenti v průběhu těchto prvních tří hodin udělají přestávky. 

Nejčastějšími místy, udání prvních známek diskomfortu byla „záda“, které udalo 

okolo 50 % respondentů, dále „krk, krční páteř, šíje, za krkem“, které udalo jako první 

obtíže okolo 20 % respondentů, okolo 13 % respondentů udalo diskomfort zápěstí 

a dolních končetin. Někteří respondenti udávali více míst prvních obtíží.  

Čím větší procento z práce s výpočetní jednotkou studenti používají notebook, tím 

více prvních obtíží udali. Průměrná doba nástupu prvních obtíží se také zkracovala 

s rostoucím procentem použití notebooku.  

Oblasti nejvyššího diskomfortu v této studii jsou: 1. hlava a krk, kde se hodnota 

průměrného diskomfortu pohybuje okolo 40% maximální hodnoty diskomfortu na 

visuální analogové škále. Druhou oblastí dle intenzity diskomofortu je dolní část zad, 

třetí pletenec ramenní pravé horní končetiny, čtvrtý pletenec ramenní levé horní 

končetiny a pátým místem jsou společně pravá ruka a zápěstí a boky, kyčle a hýždě. 
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Ke shodným výsledkům nejvyššího subjektivně vnímaného diskomfortu uživatelů 

notebooků dospěl Harrison (1995) se shodným prvním místem v oblasti hlavy, místo 

dolní části zad se však v jeho studii objevila horní část zád. 

Villanuevovi uživatelé notebooků (1998) se shodují opět v oblasti „krku“ záda však 

nahrazují celé horní končetiny. Největší intenzita diskomfortu v této studii byla udávána 

při užívání nejmenšího notebooku. 

Pracovníci s osobním počítačem v Eltayebsonově et al. (2007) studii se shodují 

s předchozími výsledky v oblasti krční páteře. Stejných hodnot však dosahovaly 

i intenzity v oblastech ramenních kloubů a následovaný zbytkem horních končetin. 

Srovnání výsledků této práce s podobnými studiemi zabývajícími se nejvyšším 

subjektivně vnímaným diskomfortem uživatelů notebooků ukazuje, že největší intenzita 

diskomfortu je pociťována v oblastech krční pátaře nehledě na to zda se jedná o osobní 

počítač nebo notebook. Druhou oblastí s nejčastěji udávaným diskomfortem byla 

v tomto šetření oblast bederní páteře, avšak v žádné jiné studii se tato oblast na předních 

místech v intenzitě subjektivně udávaného diskomfortu neobjevila. 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření také naznačují, že se vzrůstajícím procentem 

užívání notebooku oproti osobnímu počítači se průměrný diskomfort téměř ve všech 

oblastech nepatrně zvyšuje. V oblastech dolních končetin se pohybuje okolo stejné 

hodnoty. 

Diskuse ke kapitole 4.14 – H2 

V tomto dotazníkovém šetření nebyla nalezena žádná lineární závislost mezi 

intenzitou diskomfortu a dobou strávenou používáním notebooku.  

Souvislost mezi frekvencí stížností na muskuloskeletární obtíže a počtem hodin 

strávených prací na počítači nepotvrzuje ani Hamilton (2005). Naproti tomu statistickou 

závislost muskuloskeletárních obtíží na počtu hodin strávených vysokoškolskými 

studenty prací s osobním počítačem prokázal Katz et al. (2000). 

Dle Hamiltona (2005) je toto dáno malým a příliš homogenním vzorkem probandů jeho 

studie, stejně jako mého šetření, naproti Kazově většímu a více disperznímu vzorku.  

Diskuse ke kapitole 4.14 – H3  

Analýza dat z dotazníkového šetření v této diplomové práci neprokázala statisticky 

významnou lineární závislost mezi velikostí úhlopříčky notebooku a intenzitou 

diskomfortu uživatelů notebooku. 
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Naproti tomu trend narůstajících muskuloskeletárních (převážně v oblastech krční 

páteře a ramenních kloubů) a vizuálních obtíží při zmenšující se úhlopříčce displejů 

dokládá Villanueva (1998). Trend snižování výkonu při psaní na menší klávesnici 

notebooku oproti externí klávesnici potvrzují Szteto (2002) a Villanueva (1998). 

Se zmenšující se velikostí displeje (ať již je porovnáván počítač s notebookem nebo 

různé velikosti notebooků) se snižuje vzdálenost uživatele od obrazovky, zvyšuje se 

flexe krční a hrudní páteře, náklon trup vpřed a snižuje se pohyb krční páteře (Szeto, 

2002, Villanueva, 1998, Harrison, 1995).  

Nižší výška obrazovky u notebooku způsobující zvýšenou flexi krční páteře je 

doprovázena vyšší aktivitou extenzorů krční páteře a ramenních kloubů. Tato poloha 

zapříčiňuje vzrůstající mechanickou zátěž krčního regionu a následný 

muskuloskeletární diskomfort (Villanueva, 1998).  

Výsledky EMG potvrzují zvýšenou aktivitu extenzorů krční páteře (Villanueva, 

1998), m.trapezius a hrudního m.erector spinae (Straker, 2000) při práci s notebookem 

oproti práci s osobním počítačem. Aktivita svalů krku se zvyšuje stejně, jako se 

zmenšuje velikost úhlopříčky displeje. 

Naproti tomu předešlé výzkumy v této oblasti zaměřené na změny aktivity svalů 

během používání osobního počítače naznačují závislost mezi užíváním osobního 

počítače a zvýšenou aktivitou svalů v oblastech ruky a paže více než v oblastech krku 

a ramenních pletenů.  

Probandi ve studii dle Villanuevy (1998) po vyzkoušení různých velikostí 

notebooků preferovali notebooky s většími úhlopříčkami. Stejně jako respondenti 

dotazníků této diplomové práce, kteří ze 72 % používají úhlopříčky 15 a více palců. 

Otázkou, kterou si kladou někteří autoři studií je, zda hlavní příčinou 

muskuloskeletárních problémů není spíše nedostatek fyzické aktivity při užívání 

počítače či notebooku spíše než typ výpočetní jednotky, kterou uživatelé používají.  

Diskuse ke kapitole 4.14 – H4 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření naznačují snižování intenzity průměrného 

diskomofortu v hodnocených oblastech (hlavy a krku, dolní části zad, celé levé i pravé 

horní končetiny) při užívání externí myši oproti touchpadu a to místy až o polovinu. 

Čím blíže periferii horních končetin, tím je rozdíl mezi diskomfortem při užívání externí 

myši a touchpadu vyšší.  
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Snížení diskomfortu periferie pravé horní končetiny při užívání externí myši oproti 

touchpadu potvrzují i Prince a Dowell (1998). Zvýšení výkonnosti při při uživání 

externí myši oproti touchpadu prokázal Sommerich (2002). V jeho studii byla při 

užívání touchpadu na EMG naměřena vyšší aktivita m. extenzor carpi ulnaris 

a m. flexor digitorum superficialis.  

Diskuse ke kapitole 4.15 – vědecká otázka č. 2 

Ve studii dle Suparna (2005) se jako statisticky významná ukázala závislost 

diskomfortu uživatelů osobních počítačů na nevhodných ergonomických podmínkách.  

Neznají snad uživatelé počítačů a notebooků pravidla pro vhodné nastavení 

ergonomického prostředí?  

Výsledky studie Rudakewyche ukazují, že nejspíše ne. Efekt ergonomické 

intervence v jeho studii ukazuje snížení výskytu muskuloskeletárních symptomů 

průměrně okolo 40 % po shlédnutí půlhodinového programu, týkajícího se 

ergonomického nastavení pracoviště při práci s osobním počítačem a na základě toho za 

použití nenáročných a nenákladných prvků upravení si pracovního prostředí.  

Proč se tedy základy ergonomie nevyučují ve školách?  

Většina mladých lidí ještě vážné obtíže nemá, ale diskomfort podle výsledků tohoto 

dotazníkového šetření i dalších studií již pociťují. Dle Jacobse (2009) dnes ale 

vysokoškolští studenti pociťují při práci s notebookem diskomfort stejné úrovně jako 

pracující dospělí. Dle Otáhala et al. (2006) „Dyskomfort nepochybně hraje významnou 

roli v nebezpečí vzniku muskuloskeletárních obtíží.“ 

Neznalostí základních ergonomických principů si tedy mladí lidé zakládájí na pozdější 

problémy. Práce s neergonomickým přístrojem jako je notebook a hledání si tak jiných 

úlevových neergonomických poloh, jaké mnohdy respondenti do dotazníku popisovali, 

vede k vytvoření si špatných návyků s rizikem, že si pak bude člověk celý svůj život 

přetěžovat určité svalové skupiny, poškozovat klouby a páteř či špatně (úsporně) 

dýchat, což má dle Véleho rovněž vliv na posturu.  

Souhlasím s názorem Strakera (1997), který považuje z hlediska ergonomie 

zavedení notebooků na trh jako krok zpět. Fixní spojení klávesnice s obrazovkou 

kloubem sice umožňuje přizpůsobení úhlu pohledu na obrazovku, ale již nedovoluje 

nezávislé přizpůsobení vzdálenosti a výšky obrazovky a klávesnice. Toto fyzikální 

omezení, předpokládá, že uživatel se musí přizpůsobit notebooku zvýšenou flexí krční 

páteře, aby viděl na nízko položenou obrazovku a nebo zvýšenou flexí v ramenních 
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i loketních kloubech, aby dosáhl na výše uloženou klávesnici. Szetova (2002) studie 

ukazuje, že uživatelé mají opravdu tendenci přizpůsobení se notebooku místo toho, aby 

si přizpůsobili prostředí pro jeho užívání.  

Opět mi nezbývá než souhlasit se Strakerem (1997) a Lindblad Berkhoutem (2004), 

kteří se shodují, že z důvodů odlišných antropometrických parametrů se dobrá pracovní 

pozice nemůže obejít bez speciálního vybavení pracoviště, které zabezpečí nezávislé 

přizpůsobení obrazovky a klávesnice uživateli jak do výšky, tak do vzdálenosti od nich. 

Následující studie naznačují, co by si měl uživatel pořídit, aby byl jeho diskomfort 

a výkon při práci s notebookem takový jaký by si přál. 

 

Dle Sommerichovi et al (2002) studie a Diederichova a Stewartova (1997) výzkumu 

a rešeršního zpracování literatury je pro delší užívání notebooku jako náhrady osobního 

počítače vhodné využívat externí klávesnici, externí myš a stojan na notebook ke 

zvýšení produktivity, snížení diskomfortu a snížení rizika budoucích 

muskuloskeletárních obtíží.  

Lindblad Berkhout a Hendriksson-Larsen (2004) porovnali efekt užívání stojanu na 

notebook spolu s externí klávesnicí a externí myší a klasické použití notebooku na 

mechanickou zátěž cervikothorakálního přechodu, především segmentu C7 a Th1, 

biomechanickou analýzou a záznamem fotografiemi. Výsledkem bylo snížení torze 

v segmentu C7 a Th1, nižší vnímané napětí a vyšší produktivita uživatele při práci 

s notebookem umístěným na stojanu. 

Stejné doporučení vyplývá ze studie dle Szeta (2002), kde se ukázalo, že psaní na 

klávesnici počítače je přesnější a rychlejší. Užíváním externí klávestnice si navíc může 

uživatel přizpůsobit i výšku displeje.  

Ve studii dle Mekhoryho et al (2000) se jako statisticky významný krok vedoucí ke 

snížení diskomfortu, především v oblasti krční páteře, ukázala být ergonomická 

intervence. Následné změny ergonomického prostředí, za užití jednoduchých prvků 

s důrazem na správné nastavení výšky monitoru a výšky židle, neměly za následek 

pouze pozitivní změny v oblasti krční páteře, ale i v oblasti ramenních pletenců a celého 

trupu. Dle Mekhory (2000) má snížení diskomfortu pozitivní efekt na celý organizmus 

především díky snížené aktivitě svalů, zlepšené cirkulaci, odvodu zplodin metabolizmu 

a lepší výživě svalů (Mekhora, 2000). 

V Jacobsově (2009) studii se jako pozitivním vlivem na diskomfort uživatele 

notebooku ukázalo být užití externích periferií spolu s ergonomickým tréninkem.  
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Doufám, že tato práce poslouží jako podkladový materiál či inspirace dalším 

studiím s myšlenkou zlepšení užití notebooku s co nejmenším dopadem na uživatelovo 

zdraví.  

S retrospektivním pohledem jsem si vědoma, že tato práce má určité své limity. 

Některým se šlo vyvarovat jiným ne. I když byl původní záměr této práce zjistit, jak 

externí periferie při užití notebooku ovlivňují diskomfort a následně doporučit jakým 

způsobem tedy uživatelův diskomfort snížit, ukázalo se, že tato zvolená skupina 

populace externí periferie využívá minimálně. Bohužel ani v tuto dobu mě nenapadá 

lepší takto početná a takto homogenní skupina uživatelů notebooku, která by externí 

periferie využívala. Možností jak toto zjistit je, vyžaduje to však nemalé finanční 

prostředky, tyto externí periferie studentům či jiné homogenní skupině zapůjčit a stejné 

parametry diskomfortu sledovat na nich. Podobná studie zaměřena na vliv externích 

periferií a ergonomické intervence však již v době psaní této diplomové práce proběhla. 

Je to studie dle Jacobse et al. (2009).  
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6 Závěr 

Vyhodnocením dotazníkového šetření se potvrdila hypotéza, že dnešní studenti 

vysokých škol používají ke svému studiu, práci či zábavě především notebook a to až 

z 80 % oproti osobnímu počítači. 

Výsledky průměrného diskomfortu uživatelů naznačují, že se vzrůstajícím 

procentem používání notebooku oproti osobnímu počítači průměrný diskomfort 

nepatrně narůstá a to především v oblastech horních končetin, hlavy a krční páteře, 

dolní části zad, boků a hýždí. Diskomfort v oblasti dolních končetin se pohybuje okolo 

stejné hodnoty.  

Oblasti nejvyššího diskomfortu při užívání notebooku tedy jsou: 1. hlava a krk, kde 

se hodnota průměrného diskomfortu pohybuje okolo 40 % maximální hodnoty 

diskomfortu na visuální analogové škále. Druhou oblastí dle intenzity diskomofortu je 

dolní část zad, třetí oblastí je pletenec ramenní pravé paže, čtvrtou pak pletenec ramenní 

levé paže a pátou oblastí jsou společně pravá ruka a zápěstí s boky, kyčlemi a hýžděmi.  

Respondenti tohoto dotazníkového šetření potvrdili výsledky předešlých studií 

věnovaných vlivu stresu na diskomfort a muskuloskeletární obtíže. Stres při užívání 

notebooku má vliv především na hlavu a krční páteř, kořenové klouby horních končetin 

a levou ruku a zápěstí.  

Lineární závislost jednotlivých poloh při práci s notebookem a intenzity 

diskomfortu se nepotvrdila.  

Potvrzena nebyla ani lineární závislost mezi intenzitou diskomfortu a dobou 

strávenou používáním notebooku.  

Stejně tak nebyla prokázána lineární závislost mezi velikostí úhlopříčky notebooku 

a intenzitou diskomfortu uživatelů notebooku. 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření naznačují snižování intenzity průměrného 

diskomofortu v hodnocených oblastech (hlavy a krku, dolní části zad, celé levé i pravé 

horní končetiny) při užívání externí myši oproti touchpadu a to místy až o polovinu. 

Čím blíže pak k periferiím horních končetin, tím je rozdíl mezi diskomfortem při 

užívání externí myši a touchpadu vyšší.  
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Rozsah platnosti závěru 

Závěrem této části je nutné připomenout, že tyto výsledky jsou platné pouze pro 

populaci studentů vysokých škol, ve věku od 19 do 30 let, bez vážnějších zdravotních 

problémů. Statistické výpočty byly vztaženy k počtu oslovených respondentů se 

statistickou hladinou významnosti pro tento druh studií (p < 0,05). Oslovená skupina 

nebyla příliš malá, ale početnější vzorek by přinesl významnější výsledky, především 

díky většímu počtu studentů v každé skupině při jejich dělení do skupin dle procent 

užití notebooku v rámci výpočetní jednotky. 

Doporučení pro uživatele  

Výstupem této diplomové práce by mělo být doporučení uživatelům notebooků jak 

diskomofort při jeho užití snížit na minimum.  

Dle výsledků tohoto dotazníkového šetření a předešlých studií doporučuji při užívání 

notebooku po delší časové období, využívat externí klávesnici a myš, umístěné ve 

vhodné výšce (více v kapitole 2.7 Optimální nastavení ergonomického prostředí) 

a nabídnout tak horním končetinám optimální podmínky pro psaní na klávesnici. Pouze 

v tomto případě může být displej notebooku umístěn ve správné výšce (jeho 

podložením či umístěním na speciálním stojanu pro notebook) a vyloučit tak zvýšené 

napětí v oblasti krční páteře, horní části trupu a zbytečnou námahu očí. Toto řešení 

přinese uživateli možnost čerpat výhody ze správně nastaveného ergonomického 

prostředí v místě, kde se právě nachází a zamýšlí strávit delší čas prací s výpočetní 

jednotkou a vyvarovat se znovuinstalace programů a přenosu dat mezi notebookem 

a osobním počítačem a zároveň nepřijít o flexibilitu práce kdekoliv jinde.  

Uživatel nesmí nikdy snížit ze svých nároků na pohodlnou a ergonomickou polohu 

a nenechat notebook nutit ho přizpůsobit se jemu.  
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7 Přílohy 

7.1 Dotazník 

Dobrý den, 

    ráda bych vás poprosila o vyplnění dotazníku pro mou diplomovou práci Vliv používání externích periferií při práci 

s notebookem na míru diskomfortu uživatele  

  

    Vaše odpovědi pomohou odpovědět na otázku, zda a jak ovlivňují externí zařízení pohodlí práce s notebookem, získané údaje 

také pomohou utvořit představu, jakým způsobem dnes studenti používají notebook (a tím pádem pomohou doporučit vhodná 

ergonomická opatření). 

  

 Odpovězte, prosím, na všechny otázky. 

 Pokud se vás daná odpověď netýká (např. nepoužíváte dané zařízení, neděláte danou činnost), napište jako vaši odpověď 0. 

 Pokud Vám není nějaká z otázek dostatečně jasná, neváhejte a zeptejte se mě. 
  

Děkuji vám! 

  

Pohlaví:   žena                muž 

Věk:    

Vysoká škola:    

Obor:    

Kolikátým rokem studujete VŠ?    

   

1. V jakém poměru používáte: (pokud ne, uveďte prosím 0 %) 

notebook  %

stolní počítač  %

  

2. Jak dlouho již používáte notebook? (měsíce/roky) 

 

 

3. Kolik času na notebooku věnujete:  

sledování videa či poslechu hudby   hodin/týden

psaní vlastního textu (např. i programování)  hodin/týden

čtení textu  hodin/týden

kreslení  hodin/týden

hraní her  hodin/týden

přepisování dat 

(např. psaní textu s použitím předlohy, přepis dat do excelu…) 

hodin/týden
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surfování na internetu  hodin/týden

4. Jaká je úhlopříčka používaného displeje?  

 

 

5. Kolik hodin týdně průměrně používáte (pokud takto notebook nepoužíváte, napište prosím pro tento případ 0)?  

notebook samotný  h

notebook + externí myš  h

notebook + externí myš + externí klávesnice  h

notebook + externí myš + externí klávesnice + stojan/držák na notebook  h

notebook + externí myš + externí klávesnice + monitor, nebo stolní počítač  h

notebook + externí myš + externí klávesnice + monitor, nebo stolní počítač společně s 

ergonomickými pomůckami 

h

(např. gelová podložka pod zápěstí, podpora předloktí, podložka pod nohy ...) 

  

6. Jakou část pracovní doby používáte: 

touchpad  trackpoint  externí myš  klávesnice notebooku  externí klávesnice 

 

hodin/týden 

 

hodin/týden 

 

hodin/týden 

 

hodin/týden 

 

hodin/týden 

  

7. Pokud používáte externí myš, máte jí umístěnou: 
a. na stole 
b. na výsuvné poličce (spolu s klávesnicí) 
c. jinde – prosím popište 

 

  

8. Pokud používáte externí klávesnici, máte jí umístěnou: 
a. alespoň 10cm od okraje stolu 
b. na kraji stolu 
c. na výsuvné poličce 

  

9. Jakým způsobem píšete na klávesnici?  
a. všemi deseti bez zrakové kontroly 
b. všemi deseti s minimální zrakovou kontrolou  
c. nepíši všemi deseti 
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10. Pokud používáte při práci s počítačem/notebookem ergonomické pomůcky (například  gelová podložka pod zápěstí, podpora 
předloktí, držák na dokumenty), napište prosím jaké (případně popište): 

 

 

11. Jaké procento v posledním roce tvoří práce s počítačem/ notebookem práce ve stresu? 

%

 

12. Bolí vás někdy z počítače/notebooku: 

   ano/ne?  pokud ano, po jak dlouhé době práce s ním? 

oči       

hlava       

  

13. Po jak dlouhé době užívání notebooku pociťujete první známky diskomfortu? A kde (na těle)? 

 

 

14. V jaké pozici používáte notebook? 

 

V jiné? Prosím, popište nebo 

načrtněte. 

% času  % času % času  % času
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15. Označte, prosím, v dotazníku na následující stránce místa, kde obvykle po nějaké době práce s notebookem pociťujete 
diskomfort (diskomfortem je jakýkoliv stav při kterém se cítíte nepohodlně – pocit únavy, tahu, pálení, mravenčení, bolesti …). 
  

  

 

 

 

Viz dotazník →  

  

 

 

 

 

 Anglicko‐český slovník pro dotazník: 

left  levá 

right  pravá 

shoulder & arm  rameno & paže 

elbow & forearm  loket & předloktí 

wrist & hand  zápěstí & ruka 

thigh & knee  stehno &koleno 

head & neck  hlava & krk 

lower back  dolní část zad 

hip  bok, kyčel 

leg & foot  dolní končetina & noha 

  

 

  

  

  

Děkuji vám, pokud zde uvedete i svůj email, ráda vám po dokončení diplomové práce pošlu výsledky, závěry a doporučení pro 

ergonomickou práci s vaším počítačem/notebookem. 

  

email:   
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Překlad: Pociťujete při používání notebooku někde na Vašem těle diskomfort? NE/ANO 

Pokud ano, prosím, označte tuto část těla na obrázku a na příslušné stupnici označte míru diskomfortu, kterou pociťujete  

(no discomfort = žádný diskomfort/bez diskomfortu, extreme discomfort = extrémní diskomfort).  

 
  

Pokud máte nějaké další komentáře, napište je, 

prosím, sem: 

 



 

8 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory, převzato z: Společnosti 

nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 2009 ...................................34 

Tabulka 2 Užívání PC studenty a jeho procentuelní vyjádření ...........................................48 

Tabulka 3 Užívání NTB studenty a jeho procentuelní vyjádření ........................................48 

Tabulka 4 Počet studentů jednotlivých vysokých škol ........................................................49 

Tabulka 5 Velikost úhlopříčky v palcích (") a počet studentů displej s touto úhlopříčkou 

užívajících a jejich přibližné procentuální vyjádření ...........................................................50 

Tabulka 6 Velikost úhlopříčky v palcích (") a počet studentů displej s touto úhlopříčkou 

užívajících a jejich přibližné procentuální vyjádření ...........................................................50 

Tabulka 7 Aktivity provozované studenty používajícími NTB ≥ 90 % a NTB = 100% s 

jejich průměrným časem týdně a s procentuálním vyjádřením tohoto času z celkového 

času s notebookem týdně .....................................................................................................51 

Tabulka 8 Místa prvních známek diskomfortu s počtem studentů tento diskomfort jako 

první udávajících a jejich procentuální vyjádření................................................................55 

Tabulka 9 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících 

diskomfort a používajících NTB > 50 %, ≥ 80 %, ≥ 90 %, = 100 %, < 50 %, ≤ 19 % z 

času s výpočetní jednotkou ..................................................................................................58 

Tabulka 10 Průměrný diskomfort hlavy a krku + dolní části zad, hlavy a krku a dolní 

části zad u studentů NTB ≥ 80 % v pozicích A, B, C, D.....................................................60 

Tabulka 11 Diskomfort hlavy a krku + dolní části zad, hlavy a krku a dolní části zad u 

studentů NTB ≥ 90 % v pozicích A, B, C, D.......................................................................60 

Tabulka 12 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících 

diskomfort a používajících NTB ≥ 90 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. 

nebo touchpadem .................................................................................................................63 

Tabulka 13 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících 

diskomfort a používajících NTB ≥ 80 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. 

nebo touchpadem .................................................................................................................65 

Tabulka 14 Diskomfort uživatelů NTB ≥ 80 % při různých způsobech psaní na 

klávesnici .............................................................................................................................70 

 

 90



 

9 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Tlaková zátěž na meziobratlové ploténky při různých typech...........................23 

Obrázek 2 Optimální nastavení monitoru obrazovky a klávesnice při práci se stolním 

počítačem, převzato z: www.cvičíme.cz .............................................................................25 

Obrázek 3 Pozice nejčastěji používané při práci s notebookem, převzato z: Griffin, 2001 27 

Obrázek 4 Patofyziologické mechanizmy vzniku RSI převzato z: Janda et al.,1988..........37 

Obrázek 5 Pozice nejčastěji používané při práci s notebookem, převzato z: Griffin, 2001 56 

Obrázek 6 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících 

diskomfort a používajících NTB > 50 %, ≥ 80 %, ≥ 90 %, = 100 %, < 50 %, ≤ 19 % z 

času s výpočetní jednotkou ..................................................................................................59 

Obrázek 7 Pozice nejčastěji používané při práci s notebookem, převzato z: Griffin, 2001 60 

Obrázek 8 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících 

diskomfort a používajících NTB ≥ 90 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. 

nebo touchpadem .................................................................................................................64 

Obrázek 9 Průměrný diskomfort u jednotlivých částí těla studentů pociťujících 

diskomfort a používajících NTB ≥ 80 % s externí myší – ≥10/≥20/≥30/≥40/≥50 hod/týd. 

nebo touchpadem .................................................................................................................66 

Obrázek 10 Diskomfort uživatelů NTB ≥ 80 % při různých způsobech psaní na 

klávesnici .............................................................................................................................71 

 

 91



 

10 Použitá literatura 

1) ARTICLEBASE Difference Between Laptop and Desktop Computer [online] 

Articlebase, 2009, [cit. 10.11.2009]. Dostupné z: 

<http://www.articlesbase.com/hardware-articles/difference-between-laptop-and-

desktop-computer-670104.html>. 

2) BATES, M., PETRICH, M.,STOCKDEM, M, Posture, pathology, pain and 

performance, Bachelor of Applied Science Research Report, Curtin University of 

Technology, Perth Australia in STRAKER, L., M, 26 Body discomfort assessment 

tools [online] The occupational Ergonomics Handbook, 26-1-14, 1998 [cit. 

12.11.2009]. Dostupné z: 

<http://www.google.com/books?hl=cs&lr=lang_en|lang_es&id=HaL9dMTK9kwC

&oi=fnd&pg=SA26PA1&dq=Body+discomfort+assessment+tools,+Straker&ots=E

VV7LVTL3M&sig=9tIUvm2lmfE1eqfAcrolwEuPyw#v=onepage&q=Body%20dis

comfort%20assessment%20tools%2C%20Straker&f=false>. 

3) BARON, L. a kol. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních 

podnicích, příručka pro zaměstnavatele, nakladatelství Trigis, s.r.o., Praha, 2003, 

ISBN: 80-7071-212-0  

4) BEDNÁŘ, V. Netbook, nebo notebook? Podle čeho se rozhodnout? [online] PC 

World, 2009, [cit.  12.10.2009]. Dostupné z: <http://pcworld.cz/hardware/netbook-

notebook-ktery-si-vybrat-7379>. 

5) BLEHM, C. et al. Computer vision syndrome: a review [online] Surv. Ophthalmol  

May-Jun 2005, Vol. 50, No. 3, 253-62 p. [cit. 12.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCC-

4G129243&_user=1490772&_coverDate=06%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=hig

h&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=

1&_urlVersion=0&_userid=1490772&md5=6a3d25b3268007704c4e5d82b3e3c46b

>. 

6) BONGERS, P., M. Are psychosocial factors, risk factors for symptoms and signs of 

the shoulder, elbow, or hand/wrist? A review of the epidemiological literature 

[online] Am J Ind Med., May 2002, Vol. 41, No. 5, 315-42 p. [cit. 15.12.2009]. 

Dostupné z: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-

bin/fulltext/93513351/PDFSTART>. 

7) BOLGERS, P., M. et al. Epidemiology of work related neck and upper limb 

 92

http://pcworld.cz/hardware/netbook-notebook-ktery-si-vybrat-7379
http://pcworld.cz/hardware/netbook-notebook-ktery-si-vybrat-7379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blehm%20C%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Surv%20Ophthalmol.');
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCC-4G129243&_user=1490772&_coverDate=06%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1490772&md5=6a3d25b3268007704c4e5d82b3e3c46b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCC-4G129243&_user=1490772&_coverDate=06%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1490772&md5=6a3d25b3268007704c4e5d82b3e3c46b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCC-4G129243&_user=1490772&_coverDate=06%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1490772&md5=6a3d25b3268007704c4e5d82b3e3c46b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TCC-4G129243&_user=1490772&_coverDate=06%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1490772&md5=6a3d25b3268007704c4e5d82b3e3c46b
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bongers%20PM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Ind%20Med.');


 

problems: Psychosocial and personal risk factors (Part I) and effective interventions 

from a bio behavioural perspective (Part II) [online]. J. Occup. Rehabil., 2006, Vol. 

16, 279–302 p. [cit. 15.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.springerlink.com/content/m34l65295012741g/fulltext.pdf>.  

8) BRANTON, P. Behaviour, body mechanics and discomfort, Ergonomics, 1969, Vol. 

12, 316-327 p.  

9) COLUMBINI, D. et al. Biomechanical, electromyographical and radiological study 

of seated postures,1986 in CORLETT, N et al, Ergonomics of working postures, 

Taylor &Francis, London,pp 331-344 in STRAKER, L., JONES, K., J., MILLER, 

J.A comparison of the postures assumed when using laptop computers and desktop 

computers [online] Applied Ergonomics, 1997, Vol. 28, No. 4, 263-268 p, Elsevier 

Science Ltd, PII: S0003-6870(96)00073-7. [cit. 12.11.2009]. Dostupné z 

<http://www.cleandoc.co.uk/images/content/rsi/de_Elsevier%20Science_laptop%20

vs%20desktop.pdf>. 

10) CORLETT, E., N., BISHOP, R., P. A technique for measuring postural discomfort 

[online] Ergonomics, 1976, Vol.  9, 175-182 p. [cit. 6.1.2010]. Dostupné z: 

<http://www.humanicses.com/bodypartdiscomfortscale.htm>  

11) CVIČIME.CZ Souhrn pravidel správného sezení [online] [cit. 23.2.2010]. Dostupné 

z: <http://cvicime.cz/cviceni-praha/anatomie/rovne/sed_praxe.html>. 

12) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Kolik českých domácností má počítač a internet? 

[online]. © Český statistický úřad, 2010 Aktualizováno dne: 12.2. 2009 [cit. 2009-

11-16]. Dostupné 

z:<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/3_kolik_ceskych_domacnosti_ma_pocitac_

a_internet>. 

13) DIEDERICH, J., STEWARD, M., Laptop computers: flexibility v’s disability, 

Proccedings of the Occupational Therapy Australia,1997, 19th National 

Conference, p. 211-214 

14) DOČKALOVÁ, A. Primární dyskomfort při řízení automobilu, problém identifikace 

a ocenění [rukopis]. Praha, 2005, 47 s, Diplomová práce na UK FTVS, vedoucí 

diplomové práce Stanislav Otáhal  

15) EDDY, N. Notebook Sales Outpace Desktop Sales [online] eWEEK.com, 2008, [cit. 

29.11.2009]. Dostupné z: <http://www.eweek.com/c/a/Midmarket/Notebook-Sales-

Outpace-Desktop-Sales/>.  

 93

http://www.springerlink.com/content/m34l65295012741g/fulltext.pdf
http://www.humanicses.com/bodypartdiscomfortscale.htm
http://www.eweek.com/c/a/Midmarket/Notebook-Sales-Outpace-Desktop-Sales/
http://www.eweek.com/c/a/Midmarket/Notebook-Sales-Outpace-Desktop-Sales/


 

16) ELTAYEB, S., et al. Prevalence of complaints of arm, neck and shoulder among 

computer office workers and psychometric evaluation of a risk factor questionnaire 

[online]. BMC Musculoskeletal Disorders, July 2007, Vol. 68, No. 8, [cit. 

13.12.2009]. Dostupné z: <http://www.biomedcentral.com/1471-2474/8/68>. 

17) ERGO IN DEMAND Computer Posture - Laptop Workstations, How To Make 

Your Laptop Workstation ERGONOMIC [online] Ergo in demand.com, [cit. 

19.11.2009]. Dostupné z: <http://www.ergoindemand.com/laptop-workstation-

ergonomics.htm>. 

18) GILBERTOVA, S., MATOUŠEK, O. Ergonomie – optimalizace lidské činnosti, 

Praha: Grada, 2002, 240 s. ISBN 80-247-0226-6. 

19) GOODMAN, G., FLINN, S., MALONEY S.,M, Charter 6 - Ergonomic 

Interventions for Computer Users with Cumulative Trauma Disorders, z knihy 

Söderback I., International Handbook of Occupational Therapy Interventions 

[online] Springer, 2009, [cit. 9.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.findphysio.com/E-

books/International%20Handbook%20of%20OT%20Interventions.pdf#page=87>, 

e-ISBN: 978-0-387-7542.  

20) GRANDJEAN, E. Fitting the Task to the Man-An Ergonomic Approach, London: 

Taylor and Francis, 1989, 363 p., ISBN: 0-85066-380-6  

21) GRANDJEAN, E., HUNTING, W. , PIDERMANN, M VDT workstation design: 

preferred settings and their effects, Human factors, Vol 25, No. 2, in 55 in 

STRAKER, L., JONES, K., J., MILLER, J. A comparison of the postures assumed 

when using laptop computers and desktop computers [online] Applied Ergonomics, 

1997, Vol. 28, No. 4, 263-268 p, Elsevier Science Ltd, PII: S0003-6870(96)00073-

7. [cit. 12.11.2009]. Dostupné z 

<http://www.cleandoc.co.uk/images/content/rsi/de_Elsevier%20Science_laptop%20

vs%20desktop.pdf>. 

22) GRIFFIN, T. Laptop Beefs [online] Working-Well.org, 2001, [cit. 23.11.2009]. 

Dostupné z: <http://www.working-well.org/articles/laptop.html>. 

23) HAMBERG-VAN REENEN H., H. Does musculoskeletal discomfort at work 

predict future musculoskeletal pain? [online]. Ergonomics., May 2008, Vol. 51, No. 

5., 637-48 p. [cit. 13.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18432442?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pu

bmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8>.  

 94

http://www.biomedcentral.com/1471-2474/8/68
http://www.findphysio.com/E-books/International Handbook of OT Interventions.pdf#page=87
http://www.findphysio.com/E-books/International Handbook of OT Interventions.pdf#page=87
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hamberg-van%20Reenen%20HH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ergonomics.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18432442?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18432442?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8


 

24) HAMILTON, A., G.,, JACOBC, K., ORSMOND, G., The prevalence of computer-

related musculoskeletal complainsts in female college students, [online]. IOS Press, 

Work 24, 2005, p.378-394, [cit. 27.3.2010]. Dostupné z: 

<http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&hid=6&sid=4b6b707

4-bc79-4133-af75-5ee2342c5b38%40sessionmgr10>.  

25) HARBISON, S., FORRESTER, C. The ergonomics of notebook computers: 

Problems of just progress? Journal of Occupational Health and Safety – Australia 

an New Zealand. 1995, vol 11, no.5, p. 481-487. ISSN 0815-6409 

26) HRNČÍŘ, E. Profesionální onemocnění pohybového aparátu z přetěžování, 

Pracovní lékařství, 1995, 47, 3, 112-121 p. 

27) CHUNDELA, L. Ergonomie, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001, ISBN – 80-01-

02301-X 

28) CHAFFIN, D. B. Localised muscle fatigue-definition and measurement´Journal of 

Occupational Medicine, 1973, Vol.15 (4), 346-354p in STRAKER, L., JONES, K., 

J., MILLER, J.A comparison of the postures assumed when using laptop computers 

and desktop computers [online] Applied Ergonomics, 1997, Vol. 28, No. 4, 263-268 

p, Elsevier Science Ltd, PII: S0003-6870(96)00073-7. [cit. 12.11.2009]. Dostupné z 

<http://www.cleandoc.co.uk/images/content/rsi/de_Elsevier%20Science_laptop%20

vs%20desktop.pdf>. 

29) JACOBS, K., et al. University stuednts‘ notebook computer use. [online] Applied 

Ergonomics, 2009, Vol. 4, p. 404 -409. [cit. 3.4.2010].Dostupný z: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-

4V64YRV-2-

1&_cdi=5685&_user=9057907&_pii=S0003687008001671&_orig=search&_cover

Date=05%2F31%2F2009&_sk=999599996&view=c&wchp=dGLzVlz-

zSkWA&md5=3c312202cccad8eaf5ff2a666cdc773e&ie=/sdarticle.pdf>  

30) JANDA, V., GILBERTOVÁ, S., URBAN, P. Přetěžování horních končetin 

opakovanými pohyby (RSI syndrom), Pracovní lékařství, 1988, 40, č.4, 180-183 p. 

31) KALDARA, L. Znovu nafukujeme balón [online] Přehled trhu, 2006, [cit. 

29.11.2009]. Dostupné z: <http://www.atcomp.cz/downloads/napsali-o-

nas/ATC_Vianocne_predaje+Windows_mikrorozhovor_RMIT_12_2006.pdf>  

32) KATZ, J., N., et al., Prevalence of upper extremity musculoskeletal disorders in 

college students, The American Journal of Medicine 2000, vol 109, p. 586 – 247. 

 95



 

33) KÖKÖRČENÝ, M. Program ZÁKON verze 4.0[online] Právní informační systém s 

tradicí od roku 1994, © 2006 PS Bárta s.r.o., [cit. 28.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1997/342997/Sb_342997_‐‐‐‐‐‐_.php>. 

34) KUIJT-EVERS, L., F., M., et al. Association between objective and subjective 

measurements of comfort  and discomfort in hand tools [online]. Applied 

Ergonomics, 200, Vol. 38, 643–654 p. [cit. 12.1.2010].Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-

4M0J4PT-

1N&_cdi=5685&_user=1490772&_pii=S0003687006001207&_orig=search&_cove

rDate=09%2F30%2F2007&_sk=999619994&view=c&wchp=dGLbVtz-

zSkzS&md5=a7df396c076be0559a6d8bfeaae7616b&ie=/sdarticle.pdf>.  

35) LALÍK, A., Netbooky aneb fenomén poslední doby [online] Notebook.cz, 2008, [cit. 

23.2.2010]. Dostupné z: <http://notebook.cz/clanky/ostatni/2008/netbooky-

fenomen>. 

36) LINDBLAD BERKHOUT, A., HENDRIKSSON-LARSEN, K et al. The effect of 

using a laptopstation compared to using a standard laptop PC on the cervical spine 

torque, perceived strain and productivity. Applied Ergonomics [online]. 2004, vol. 

35, no.2, p.147-152 [cit.3.4.2010].Dostupný z:  

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-

4C7W6JX-1-

P&_cdi=5685&_user=9057907&_pii=S0003687004000092&_orig=search&_cover

Date=03%2F31%2F2004&_sk=999649997&view=c&wchp=dGLzVlz-

zSkzS&md5=8fbefec7d133ffe93984d48a31d1f690&ie=/sdarticle.pdf > 

37) LONGYEAR, S., A., MITCHELL, T. Workstation design [online] Working Well 

Ergonomic Information Webside, 2007, [cit. 9.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.working-well.org/wkstn_design.html#heights>. 

38) MACLEOD, D., Your Computer Workstation, 2002, [cit. 8.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.danmacleod.com/ErgoForYou/Computer_Ergonomics.htm>  

39) MACLEOD, D., 90 - 90 - 90 and All That [online] [cit. 17.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.danmacleod.com/Articles/rightangles.htm>.  

40) MARKOVÁ, A., Bolesti hlavy a oční refrakční vady, VOX PEDIATRIE, leden 

2006, roč. 6, č. 1, 29-30 s., [cit. 20.1.2010]. Dostupné z: < 

http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/2006_vox1.pdf>. 

 96

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1997/342997/Sb_342997_------_.php
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-4M0J4PT-1N&_cdi=5685&_user=1490772&_pii=S0003687006001207&_orig=search&_coverDate=09%2F30%2F2007&_sk=999619994&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkzS&md5=a7df396c076be0559a6d8bfeaae7616b&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-4M0J4PT-1N&_cdi=5685&_user=1490772&_pii=S0003687006001207&_orig=search&_coverDate=09%2F30%2F2007&_sk=999619994&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkzS&md5=a7df396c076be0559a6d8bfeaae7616b&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-4M0J4PT-1N&_cdi=5685&_user=1490772&_pii=S0003687006001207&_orig=search&_coverDate=09%2F30%2F2007&_sk=999619994&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkzS&md5=a7df396c076be0559a6d8bfeaae7616b&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-4M0J4PT-1N&_cdi=5685&_user=1490772&_pii=S0003687006001207&_orig=search&_coverDate=09%2F30%2F2007&_sk=999619994&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkzS&md5=a7df396c076be0559a6d8bfeaae7616b&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-4M0J4PT-1N&_cdi=5685&_user=1490772&_pii=S0003687006001207&_orig=search&_coverDate=09%2F30%2F2007&_sk=999619994&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkzS&md5=a7df396c076be0559a6d8bfeaae7616b&ie=/sdarticle.pdf
http://notebook.cz/clanky/ostatni/2008/netbooky-fenomen
http://notebook.cz/clanky/ostatni/2008/netbooky-fenomen
http://www.working-well.org/wkstn_design.html#heights
http://www.danmacleod.com/ErgoForYou/Computer_Ergonomics.htm
http://www.danmacleod.com/Articles/rightangles.htm
http://www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/2006_vox1.pdf


 

41) MCPHEE, B., Musculoskeletal complaints in workers engaged in repetitive work in 

fixed posutres in BULLOCK, M., I (ed) The Physioterapist in the Work Place. 

Churchill Livingstone, Melbourne in STRAKER, L., JONES, K., J., MILLER, J. A 

comparison of the postures assumed when using laptop computers and desktop 

computers [online] Applied Ergonomics, 1997, Vol. 28, No. 4, 263-268 p, Elsevier 

Science Ltd, PII: S0003-6870(96)00073-7. [cit. 12.11.2009]. Dostupné z 

<http://www.cleandoc.co.uk/images/content/rsi/de_Elsevier%20Science_laptop%20

vs%20desktop.pdf>. 

42) MEKHORA, K. et al., The effect of ergonomic intervention on discomfort in 

computer users with tension neck syndrom, International Journal of Industrial 

Ergonomics, 2000, vol. 26, p. 367-379. [cit. 3.4.2010]. Dostupné z: < 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V31-410691C-

5-

10&_cdi=5717&_user=9057907&_pii=S0169814100000123&_orig=search&_cove

rDate=09%2F30%2F2000&_sk=999739996&view=c&wchp=dGLzVtz-

zSkWA&md5=21d789b296195d5e35ca0defb5df4ba6&ie=/sdarticle.pdf>. 

43) MUSILOVÁ, I. Bezpečný podnik, Bezpečná kancelář, Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce, 2005, ISBN: 80-903604-3-2 

44) MOCCI, F., et al. Psychological factors and visual fatigue in working with video 

display terminals [online]. Occup. Environ. Med., April 2001, Vol. 58, No. 4, 267–

271 p. [cit. 15.12.2009]. Dostupné z: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1740121/pdf/v058p00267.pdf>.  

45) MITCHELL, T., LONGYEAR, S., A. Laptop beefs [online] LapWorks, [cit. 

12.11.2009]. Dostupné z: <http://laptopdesk.net/ergonomics.html>.  

46) NEW LAPTOP LIFE The Difference between Desktop, Laptop and Notebook Computers? 

[online] New laptop life , [cit. 2.11.2009]. Dostupné z: <http://www.newlaptoplife.com/the-

difference-between-desktop-laptop-and-notebook-computers.php>. 

47) NIEPEL, G., A., SINAJ, Š. Enthesopathy Clinics in Rheumatic Diseases, 1979, Vol. 

5, No. 3, 857- 872 p in JANDA, V., GILBERTOVÁ, S., URBAN, P. Přetěžování 

horních končetin opakovanými pohyby (RSI syndrom), Pracovní lékařství, 1988, 

40, č.4, 180-183 p. 

48) NIESŁUCHOWSKA, M. Work with visual display units and its effect on the eye – 

abstrakt [online] Klin Oczna., 2007, Vol. 109, No. 1-3, 30-4 p. [cit. 13.2.2010]. 

Dostupné z: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17687909>. 

 97

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1740121/pdf/v058p00267.pdf%3E.
http://laptopdesk.net/ergonomics.html
http://www.newlaptoplife.com/the-difference-between-desktop-laptop-and-notebook-computers.php
http://www.newlaptoplife.com/the-difference-between-desktop-laptop-and-notebook-computers.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nies%C5%82uchowska%20M%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Klin%20Oczna.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17687909


 

49) OTÁHAL, S., KACZMARSKÁ, A., STĚPÁN, ŠTĚPANÍK, ERBENOVÁ 

Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady, Praha: FTVS UK 

s podporou České společnosti pro biomechaniku a GAČR, 2006. 

50) PALOVÁ, M. Dyskomfort při řízení automobilu závodními jezdci v porovnání 

s běžnými řidiči osobního automobilu [rukopis]. Praha, 2007, 54 s. Diplomová práce 

na UK FTVS. Vedoucí diplomocé práce Karel Jelen. 

51) PATKIN, M. The clinical pathology and problems of disanosis in overuse 

syndrome. Abstracts of the fifth Annual Scientific meeting of Rehabilitation 

Medicine, Adelaide 1985, 14 in JANDA, V., GILBERTOVÁ, S., URBAN, P. 

Přetěžování horních končetin opakovanými pohyby (RSI syndrom), Pracovní 

lékařství, 1988, 40, č.4, 180-183 p. 

52) PATRIZIO, A. Notebooks Top Desktop Sales Ahead of Schedule [online] 

internetnews.com, 2008, [cit. 29.11.2009]. Dostupné z: 

<http://www.internetnews.com/hardware/article.php/3793341/Notebooks%2BTop%

2BDesktop%2BSales%2BAhead%2Bof%2BSchedule.htm&cid=1282828729&ei=d

YdTSd6zAYrGMtDtqJYC&usg=AFQjCNGDJlt9kS3ikN6vTq8p4xa0KzYhRg>.  

53) PHEASANT, S., Bodyspace: Antropometry, Ergonomics and Design. Taylor 

&Francis, London, 1986 in STRAKER, L., JONES, K., J., MILLER, J.A 

comparison of the postures assumed when using laptop computers and desktop 

computers [online] Applied Ergonomics, 1997, Vol. 28, No. 4, 263-268 p, Elsevier 

Science Ltd, PII: S0003-6870(96)00073-7. [cit. 12.11.2009]. Dostupné z 

<http://www.cleandoc.co.uk/images/content/rsi/de_Elsevier%20Science_laptop%20

vs%20desktop.pdf>. 

54) PRICE, J., A., DOWELL, W., R., Laptop configurations in offices: effects on 

posture and dicsomfort, Proceedings of the Human Factors an dErgonomics Society 

42 Annual Meeting, 1998, p. 629-633. [cit. 23.2.2010]. Dostupné z: 

<http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=37191872&SrchMode=1&sid=1&

Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1270941066

&clientId=45145>. 

55) PRANSKY, G., et al. Stress and Work-Related Upper Extremity Disorders: 

Implications for Prevention and Management, American Journal of Industrial 

medicine, 2002, Vol. 41, 443-455 p. [cit. 12.1.2010]. Dostupné z: 

<http://www3.interscience.wiley.com/journal/93513354/abstract>. 

 98

http://www.internetnews.com/hardware/article.php/3793341/Notebooks%2BTop%2BDesktop%2BSales%2BAhead%2Bof%2BSchedule.htm&cid=1282828729&ei=dYdTSd6zAYrGMtDtqJYC&usg=AFQjCNGDJlt9kS3ikN6vTq8p4xa0KzYhRg
http://www.internetnews.com/hardware/article.php/3793341/Notebooks%2BTop%2BDesktop%2BSales%2BAhead%2Bof%2BSchedule.htm&cid=1282828729&ei=dYdTSd6zAYrGMtDtqJYC&usg=AFQjCNGDJlt9kS3ikN6vTq8p4xa0KzYhRg
http://www.internetnews.com/hardware/article.php/3793341/Notebooks%2BTop%2BDesktop%2BSales%2BAhead%2Bof%2BSchedule.htm&cid=1282828729&ei=dYdTSd6zAYrGMtDtqJYC&usg=AFQjCNGDJlt9kS3ikN6vTq8p4xa0KzYhRg
http://www3.interscience.wiley.com/journal/93513354/abstract


 

56) PORTÁL VEŘEJNÉ ZPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, [cit. 21.2.2010]. Dostupné 

z: <www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1995/290995/Sb_290995_------

_.php>. poslední aktualizace 21.1. 2010>.  

57) SHEYNKI, Y., JUNG, M., YOU, P., SCHULSINGER,  D., KOMAROFF, E . 

Increase in scrotal temperature in laptop computer users [online]. Human 

Reproduction, 2005, Vol. 20, No. 2, 452-455 p. [cit. 10.2.2010]. Dostupné z: 

<http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/content/full/20/2/452>.  

58) SOMMERICH, C., M., et al. Effects of notebook compuetr configuration and task 

on user biomechanics, productivity, and comfort [online] International journal of 

Industrial Ergonomics, 2002, Vol. 30, p.7-31 [cit. 3.4.2010]. Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V31-

45NGM6Y-

21&_cdi=5717&_user=9057907&_pii=S0169814102000756&_orig=search&_cove

rDate=07%2F31%2F2002&_sk=999699998&view=c&wchp=dGLzVlb-

zSkWb&md5=cf49982ef4716656cc199a805b8c0805&ie=/sdarticle.pdf> 

59) SPOLEČNOST NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI 

J.E. PURKYNĚ [online], 2009 [cit. 20.1.2010]. Dostupné z: 

<http://nemocizpovolani.cz/index.php?ipage=seznam_nemoci> 

60) STRAKER, L., JONES, K., J., MILLER, J. A comparison of the postures assumed 

when using laptop computers and desktop computers [online] Applied Ergonomics, 

1997, Vol. 28, No. 4, 263-268 p, Elsevier Science Ltd, PII: S0003-6870(96)00073-

7. [cit. 12.11.2009]. Dostupné z 

<http://www.cleandoc.co.uk/images/content/rsi/de_Elsevier%20Science_laptop%20

vs%20desktop.pdf>. 

61) STRAKER, L., M., Body Discomfort Assesment Tools [online], 1998,Str. 1239-

1252 [cit.3.11.2009]. Dostupný z: 

<http://www.google.com/books?hl=cs&lr=lang_en|lang_es&id=HaL9dMTK9kwC

&oi=fnd&pg=SA26-

PA1&dq=Body+Discomfort+Assesment+Tools&ots=EVV8CW_H0O&sig=E4-

4rHxLCy8610Q8-7HtxW2Inc4#v=onepage&q&f=false>. 

62) STRAKER, L., MEKHORA, K. An evaluation of visual display unit placement by 

electromyography, posture, discomfort and preference. International Journal of 

Industrial Ergonomics [online]. 2000, vol.26, no.3, p.389-398 [cit.3.4.2010]. 

Dostupný z: 

 99

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1995/290995/Sb_290995_------_.php
http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1995/290995/Sb_290995_------_.php
http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/content/full/20/2/452
http://nemocizpovolani.cz/index.php?ipage=seznam_nemoci


 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V31-410691C-

7&_user=9057907&_coverDate=09%2F30%2F2000&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=

search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVer

sion=0&_userid=9057907&md5=9d19923893484339052ad0024628d141>. 

63) STRAKER, L., SZETO, G., P., Y., RAINE, S. A field comparison of neck and 

shoulder postures in symptomatic and asymptomatic office workers [online]. 

Applied Ergonomics, January 2002, Vol. 33, No. 1, 75-84 p. [cit. 20.1.2010]. 

Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1W-

44J1CN9-

5&_user=9057907&_coverDate=01%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=

search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVer

sion=0&_userid=9057907&md5=7eb11129a3637c3c89d677304ac161dd>. 

64) RUDAKEWYCH, M., VALENT-WEITZ, L. et al. Effects of an ergonomic 

intervention on musculoskeletal discomfort among office workers. In Proceeding of 

the Human Factors and Ergonomics Society, p. 791-795. ISSN 1071-1813 

65)  SUPARNA, K., SHARMA, A., K., KHANDEKAR, J., Occupational health 

prolbems and role of ergonomics in informatik technology Professional in national 

capital region, Indian Juournal of occupational and Enviromental Medicine, 2005, 

Vol 9, Isme 3, p. 111-113. 

66) SVODOBODOVÁ, Ústav pro jazyk český, Akademie věd, ČR, v.v.i., 

http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna, konzultace dne 3. 2. 2010 

67) SZETO, G., P., LEE, R., An Ergonomic Evaluation Comparing Desktop, Notebook, 

and Subnotebook Computers [online]. Physical Medici and Rehabilitation, 2002, 

Vol. 83, 527-32 p. [cit. 23.11.2009]. Dostupné z: 

<http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0003-

9993/PIIS0003999302791703.pdf>.  

68) ŠOLTYS, A. Notebooky v prodejnosti poprvé v historii poráží stolní počítače 

[online] PCWorld, 2008, [cit. 15.10.2009]. Dostupné z: 

<http://pcworld.cz/novinky/notebooky-v-prodejnosti-poprve-v-historii-porazi-stolni-

pocitace-3376>. 

69) THE CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY Repetitive Strain Injuries 

[online], [cit. 12.2.2010]. Dostupné z: < http://www.physio-

europe.org/public/File/Health%20promotion/Repetitive%20Strain%20Injuries.pdf> 

 100

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00036870
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235685%232002%23999669998%23276121%23FLA%23&_cdi=5685&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9057907&md5=aabd5efc2d8a8e944adca50b16c884fd
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1W-44J1CN9-5&_user=9057907&_coverDate=01%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9057907&md5=7eb11129a3637c3c89d677304ac161dd
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1W-44J1CN9-5&_user=9057907&_coverDate=01%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9057907&md5=7eb11129a3637c3c89d677304ac161dd
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1W-44J1CN9-5&_user=9057907&_coverDate=01%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9057907&md5=7eb11129a3637c3c89d677304ac161dd
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1W-44J1CN9-5&_user=9057907&_coverDate=01%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9057907&md5=7eb11129a3637c3c89d677304ac161dd
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1W-44J1CN9-5&_user=9057907&_coverDate=01%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=9057907&md5=7eb11129a3637c3c89d677304ac161dd
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0003-9993/PIIS0003999302791703.pdf
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0003-9993/PIIS0003999302791703.pdf
http://pcworld.cz/novinky/notebooky-v-prodejnosti-poprve-v-historii-porazi-stolni-pocitace-3376
http://pcworld.cz/novinky/notebooky-v-prodejnosti-poprve-v-historii-porazi-stolni-pocitace-3376
http://www.physio-europe.org/public/File/Health%20promotion/Repetitive%20Strain%20Injuries.pdf
http://www.physio-europe.org/public/File/Health%20promotion/Repetitive%20Strain%20Injuries.pdf


 

70) VACEK, J. Stabilizační systém páteře a jeho význam v rehabilitaci - přednáška. 17. 

ročník Vojenských fyziatrických dnů. ÚVN Praha, 2. 6. 2000. in ČECH, Z. Svaly 

hlubokého stabilizačního systému bederní páteře, aneb "vypouklá břicha" u 

kulturistů [online] server Bodybuilding.cz, 2003 [cit. 15.1.2010].Dostupné z: 

<http://www.bodybuilding.cz/cech/svaly_hlubokeho_stabilizacniho_systemu_beder

ni_patere.htm>.  

71) VÉLE, F. Kineziologie, přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro 

diagnostiku a terapii poruch pohybového soustavy. 2. rozšířené a přepracované 

vydání Praha: Triton, 2006. ISBN: 80-2754-837-9.  

72) VILLANEUVA, M., B., G., et al. Adjustments of posture and viewing parameters 

of the eye to changes in the screen height of the visual display terminal [online]. 

Ergonomics, 1996, vol. 39, no. 7, 933- 945 p[cit.3.4.2010]. Dostupné 

z:<http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=1&hid=6&sid=a3e8063e-e0b3-4b50-

a9b5-

19f9f3e00a44%40sessionmgr13&bdata=jnnpdgu9zwhvc3qtbgl2zq%3d%3d#db=iih

&an=9703300654> 

73) VILLANUEVA, B., M., JONAI, H., SAITO, S., Ergonomic aspekt of portable 

personal computers with flat panel display (PC-FPDs): Evaluation of posture, 

muscle activities, discomfort and performance, Industrial Health, 1998, vol.36, p. 

282-289,  

74) WINKEL, J., WESTGAARD, R., H.,. Guidlines for occupational musculoskeletal 

load as a basic for intervention: a critical review, [online] Applied ergonomics 1986, 

Vol 27, No. 2, 79-88 p., Copyright © 1996 Elsevier Science Ltd., [cit. 11.11.2009]. 

Dostupné 

z:<http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-

3VVTYVR-2-

1&_cdi=5685&_user=1490772&_orig=search&_coverDate=04%2F30%2F1996&_

sk=999729997&view=c&wchp=dGLbVtz-

zSkWb&md5=3a39f6c9135a7868ad595de86d570552&ie=/sdarticle.pdf> in 

ZHANG, L, Identifying factors of comfort and discomfort in sitting [online]. 

Human Factors, 1996, Vol. 38, [cit. 22.1.2010]. Dostupné z: 

<http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=LK2ZJ1yyGtSQwGqHLjpY

pLSQ0TQLGyjTqb53Syy2h7t6pjW1pBpK!-273860401!-

797291915?docId=5000444246>. 

 101

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-3VVTYVR-2-1&_cdi=5685&_user=1490772&_orig=search&_coverDate=04%2F30%2F1996&_sk=999729997&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkWb&md5=3a39f6c9135a7868ad595de86d570552&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-3VVTYVR-2-1&_cdi=5685&_user=1490772&_orig=search&_coverDate=04%2F30%2F1996&_sk=999729997&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkWb&md5=3a39f6c9135a7868ad595de86d570552&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-3VVTYVR-2-1&_cdi=5685&_user=1490772&_orig=search&_coverDate=04%2F30%2F1996&_sk=999729997&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkWb&md5=3a39f6c9135a7868ad595de86d570552&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-3VVTYVR-2-1&_cdi=5685&_user=1490772&_orig=search&_coverDate=04%2F30%2F1996&_sk=999729997&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkWb&md5=3a39f6c9135a7868ad595de86d570552&ie=/sdarticle.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V1W-3VVTYVR-2-1&_cdi=5685&_user=1490772&_orig=search&_coverDate=04%2F30%2F1996&_sk=999729997&view=c&wchp=dGLbVtz-zSkWb&md5=3a39f6c9135a7868ad595de86d570552&ie=/sdarticle.pdf


 

75) WAHLSTRÖM, J. In depth review, Ergonomics, musculoskeletal disorders and 

computer work [online] Occupational Medicine, 2005, Vol. 55, 168-176 p. [cit. 

18.11.2009]. Dostupné z: 

<http://occmed.oxfordjournals.org/cgi/reprint/55/3/168.pdf>. 

76) ZHANG, L, Identifying factors of comfort and discomfort in sitting [online]. 

Human Factors, 1996, Vol. 38, [cit. 22.1.2010]. Dostupné z: 

<http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=LK2ZJ1yyGtSQwGqHLjpY

pLSQ0TQLGyjTqb53Syy2h7t6pjW1pBpK!-273860401!-

797291915?docId=5000444246>. 

 102

http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=LK2ZJ1yyGtSQwGqHLjpYpLSQ0TQLGyjTqb53Syy2h7t6pjW1pBpK!-273860401!-797291915?docId=5000444246
http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=LK2ZJ1yyGtSQwGqHLjpYpLSQ0TQLGyjTqb53Syy2h7t6pjW1pBpK!-273860401!-797291915?docId=5000444246
http://www.questia.com/googleScholar.qst;jsessionid=LK2ZJ1yyGtSQwGqHLjpYpLSQ0TQLGyjTqb53Syy2h7t6pjW1pBpK!-273860401!-797291915?docId=5000444246


 

 103

11 Zkratky  

C-p – cervikální = krční páteř 

C-Th – cervikothorakální 

ČVUT – České vysoké učení technické 

FF – Filosofická fakulta  

FHS – Fakulta humanitních studií 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a 

sportu 

FSV – Fakulta sociálních věd 

HK – Hradec Králové 

h/t – hodin týdně 

IT – informační technologie 

L – levá/é 

LF – Lékařská fakulta 

L-p – lumbální/bederní páteř 

MFF – Matematicko-fyzikální fakulta 

PedF – Pedagogická fakulta  

PřF – Přírodovědecká fakulta 

Th-p – thorakální = hrudní páteř 

TVS – Tělesná výchova a sport 

UK – Univerzita Karlova 

Vol. – volume = svazek 

VŠE – Vysoká škola ekonomická  

VŠO – Vysoká škola obchodní 

TUL – Technická univerzita Liberec 

ZČU – Západočeská univerzita 

NTB – notebook 

NTB >50 % – studenti používající notebook více než 50 % z času s výpočetní jednotkou 

NTB ≥ 80 % – studenti používající notebook 80 a více % z času s výpočetní jednotkou 

NTB ≥ 90 % – studenti používající notebook 90 a více % z času s výpočetní jednotkou 

NTB = 100 % – studenti používající výhradně NTB  

PC = NTB – studenti používající 50 % NTB a 50 % PC 

p – page = strana 

P – pravá/é 

PC – počítač 

PC >50 % = NTB < 50 % – studenti používající osobní počítač více než 50 % čili 

notebook méně než 50 % z času s výpočetní jednotkou 

PC ≥ 80 % = NTB ≤ 19 % – studenti používající osobní počítač více než 80 % čili 

notebook 19 či méně % z času s výpočetní jednotkou 

PC ≥ 90 % = NTB ≤ 9 % – studenti používající osobní počítač více než 90 % čili 

notebook 9 či méně % z času s výpočetní jednotkou 

PC = 100 % = NTB = 0 % – studenti používající pouze osobní počítač nikdy ne 

notebook 
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