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ABSTRAKT 

Název práce: Hodnocení povědomí managementu a zaměstnanců firem o 

ergonomii kancelářského prostředí 
  

Cíle práce: Cílem diplomové práce byl kvantitativní výzkum zaměřený na 

hodnocení povědomí o ergonomii pracovního prostředí, vybavení 

kanceláří, motorického chování a výskyt profesionálně podmíněných 

onemocnění u kancelářských pracovníků, personalistů a 

managementu firem v České republice. V závěru práce je uvedeno 

doporučení pro zlepšení dané situace. 
  

Metody práce: V diplomové práci je použita metoda elektronického dotazování 

pomocí nestandardizovaného dotazníku, která zajišťuje sběr 

primárních dat. Metoda je využita k analýze povědomí o 

ergonomickém prostředí, motorického chování na pracovišti, 

výskytu profesionálně podmíněných onemocnění a vybavení 

kanceláří.  Dotazník byl distribuován do firem v rámci celé české 

republiky, celkem bylo osloveno 678 zaměstnanců, zpracována byla 

data od 442 respondentů v průměrném věku 32,6 let. Pro analýzu 

dat byl použit software Microsoft ® Excel for Mac verze 15.20. 
  

Výsledky práce: V rámci výzkumného vzorku bylo zjištěno, že školením ergonomie 

a BOZP prošlo pouze 25% zaměstnanců firem v České republice. Z 

celkového počtu pocházelo o 20% více pracovníků z národních 

společností nežli společností nadnárodních. Získaná data ukazují, že 

povědomí o ergonomii je poměrně nízké a významně se neliší dle 

pracovní pozice. Ergonomickou pomůcku využívá 29% 

zaměstnanců, muži více než ženy. Z detailnější analýzy vyplývá, že 

díky nevhodnému ergonomickému prostředí a časté neměnné pozici 

v sedu, trpí 54% zaměstnanců obtížemi vzniklými pracovním 

přetížením. Z toho téměř polovina případů (46%) připadá na obtíže 

v oblasti páteře. 
  

Klíčová slova: ergonomie  •  kancelářské prostředí  •  management  •  nemoc z 

povolání 



ABSTRACT 

Title: The Evaluation of Managers and Employees' Awareness of the 

Ergonomics in Office Environment 
  

Objectives: The aim of the thesis was a quantitative research to assess the 

awareness of ergonomics, working environment, office equipment, 

motor behavior and the appearance of professionally conditioned 

diseases among office workers, recruiters and management of 

companies in the Czech Republic. In conclusion outlined 

recommendations to improve the situation.  
  

Methods: The thesis using electronic polling using non-standardized 

questionnaire, which provides primary data collection. The method 

is used to analyze the awareness of ergonomic environments, motor 

behavior in the workplace, the occurrence professionally 

conditioned diseases and office equipment. The questionnaire was 

distributed to companies throughout the Czech Republic, a total of 

678 employees were contacted, data was compiled from 442 

respondents with an average age of 32,6 years. For data analysis was 

used software Microsoft ® Excel for Mac version 15.20. 
  

Results: It was found that ergonomics training and OSH passed only 25% of 

employees of Czech companies in the research sample. It came up 

to 20% more employees of national companies rather than 

international companies of the total number. The data show that the 

awareness of ergonomics is relatively low and does not significantly 

differ according to the employee position. Ergonomic aids used by 

29% of employees, men more than women. More detailed analysis 

shows that 54% of employees suffer from the difficulty of the work 

overload, due to improper ergonomic environment and frequent 

unchanging position in sitting. Almost half of the cases (46%) falls 

on to difficulties in the spine region. 
  

Keywords: ergonomics  •  office environment  •  management  • occupational 

disease 
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1  ÚVOD 

 
Při své práci fyzioterapeuta se až přespříliš často setkávám s obtížemi a bolestmi 

různých částí těla, které jsou způsobeny zejména vadným držením těla. Z pracovní anamnézy 

se pak dozvídám o několikahodinové neměnné pozici člověka, špatné ergonomii a 

nemožnosti přizpůsobit pracovní prostředí. Někdo zvedá přespříliš těžká břemena; za 

pracovní směnu tak přemístí desítky tun materiálu. Jinému po celý den na šíji fouká 

klimatizace. Přirozeně mě napadají otázky, zdali se nedá většině těchto obtíží a bolestí 

předejít? Jak pracuje a jaké vzdělání má člověk, který se ve firmě stará o bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci? Procházejí zaměstnanci ve firmách pro svou pracovní pozici školením 

bezpečnosti práce a ergonomie? A pokud ano, jsou to přínosné praktické ukázky, či jen 

všeobecný půlhodinový online kurz? 

Společenská odpovědnost firem, jejíž součástí je i ergonomie, se v současné době 

stává nejenom trendem, ale je nepochybnou nutností. Firmy se přestávají zabývat pouze 

ziskem, ale dbají i na to, jaký dopad má jejich činnost na zaměstnance a okolí. Tímto jednáním 

a myšlením si mohou zajistit konkurenční výhody jako je snížení nákladů za nemocné 

zaměstnance, získání nových a udržení starých zákazníků, či oslovení zajímavých investorů. 

Samotné téma ergonomie je velmi aktuální. Zatímco v zahraničí má ergonomie 

dlouhodobou tradici, u nás je stále v začátcích. Tato skutečnost se naštěstí mění a ergonomie 

se díky nadnárodním korporacím a výzkumné činnosti několika zainteresovaných vědeckých 

pracovníků a také činnosti České ergonomické společnosti, dostává pomalu do povědomí 

veřejnosti.  

Pracovní titul a samotné povolání „ergonom“ v České republice prakticky neexistuje, 

byť v roce 2014 byl zařazen za pomoci České ergonomické společnosti do národní soustavy 

kvalifikací. Nejbližší možnou alternativou k tomuto povolání je pracovník bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a designový inženýr; lidé na těchto pozicích však nemají představu 

o anatomii, fyziologii a biomechanice lidského těla. Dále pak zdravotnická povolání 

fyzioterapeut, ergoterapeut a protetik; úskalím je ovšem jejich neznalost platné legislativy 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, funkčního designu, technické specifikace materiálů a 

řízení procesů BOZP. V ideálním případě by tedy měl místo jednoho erudovaného člověka 

vzniknout celý multidisciplinární tým. To se však v praxi stává málokdy a tudíž jsou na tyto 

pozice dosazováni pracovníci bez řádné aprobace a komplexního porozumění danému 

problému.  
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Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že procento profesionálně podmíněných 

onemocnění má dlouhodobě vzrůstající trend, a že produktivní věk člověka se neustále 

prodlužuje, mělo by být v zájmu společnosti zachování plného zdraví člověka po nejdelší 

možnou dobu. Vhodné přizpůsobení pracovního prostředí ergonomickým potřebám 

člověka spolu s ideálním motorickým chováním má významný vliv na zachování psychického 

a fyzického zdraví jedince a zlepšuje tím také jeho výkonnost.  

 Pevně věřím, že tato práce poodhalí současný stav ergonomie v prostředí českých 

firem a tím pozitivně přispěje k vyšší míře povědomí o ergonomii a významu její aplikace v 

praxi. V závěru práce bude na místě zamyslet se nad tím, co je hlavní příčinou výše 

zmiňovaných problémů a vytvořit doporučení vhodných prostředků pro jejich řešení. 
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„Tržní mechanismus se stará o povrchní komfort,  

ergonomie se stará o skutečný komfort.“ ČES 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

2.1 ERGONOMIE 
 

2.1.1 Pojem a definice ergonomie 
 

Výraz ergonomie vznikl uměle z řeckých slov „ergo“ (práce) a „nomos“ (přírodní 

zákon). Důvodem pro vytvoření tohoto názvu byla pravděpodobně snaha o syntetizující 

přístup a rovnocennou účast vědních disciplín, se kterými ergonomie úzce souvisí. Výraz 

ergonomie se  v literatuře vyskytuje nejčastěji, v cizojazyčné literatuře ho ale můžeme nalézt 

i pod jinými pojmy jako lidský činitel (Human Factors), biotechnologie1 (Biotechnology) či 

lidské inženýrství (Human Engineering). [17] 

Ergonomie jako pojem nemá zatím naprosto pevně stanovenou definici. Jednotlivé 

organizace zabývající se ergonomií ve světě i u nás, charakterizují tento vědní obor různými 

způsoby. 

Mezinárodní úřad práce (dále jen ILO), definuje ergonomii jako „Making Work 

Human“, což můžeme přeložit jako polidštění práce. [29] 

Výstižná je také definice podle Grandjeana: „Ergonomics = fitting the task to the human“ 

(Ergonomie = přizpůsobení pracovní činnosti člověku). [36] 

Mezinárodní ergonomická asociace (dále jen IEA) komplexněji definuje ergonomii 

jako: „Vědeckou disciplínu založenou na porozumění interakcí člověka a dalších složek systému. Která 

aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i výkonnost. Přispívá k řešení designu a 

hodnocení práce, úkolů, produktů, prostředí a systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a 

výkonnostním omezením lidí.“ [27] 

Podobně definuje ergonomii i Gilbertová:  „Ergonomie je věda, která se zabývá studiem 

vztahů mezi člověkem, prostředím a nástrojem. Snaží se přizpůsobit pracovní nástroje tak, aby se co nejvíce 

přizpůsobili tvaru a dynamice lidského těla.“ [16] 

Ergonomií je obecně označována interdisciplinární nauka, vzniklá spojením 

aplikovaných věd, jejichž předmětem studia jsou systémy pracovních a dalších činností. Jde 

především o následující obory: antropometrie2 a biomechanika, fyziologie práce, pracovní 

                                                
1 biotechnologie – obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu. 
2 antropometrie – soubor technik měření lidského těla. 
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lékařství, hygiena práce, bezpečnost práce a ochrana zdraví, technika a technologie, design, 

ekonomika, filozofie práce, psychologie práce, sociologie práce a organizace práce (viz 

Obrázek 1). [5]  

Ergonomie tak zaujímá holistický přístup, který zahrnuje faktory fyzické, psychické, 

interpersonální, organizační, environmentální a další. [17] 

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění oborů souvisejících s ergonomií 
 

 
Zdroj: [1] 
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2.1.2  Rozdělení ergonomie 
 

Interdisciplinární pojetí ergonomie má za následek potřebu rozdělit oblast na 

základní oblasti, které jsou blíže specifikovány:   

 

• Fyzická ergonomie se zabývá vlivem pracovních podmínek a pracovního prostředí 

na lidské zdraví. Přihlíží přitom na poznatky anatomie, antropometrie, fyziologie a 

biomechaniky. Do této kategorie patří problematika pracovních poloh, manipulace 

s břemeny, opakované pracovní činnosti, bezpečnost práce, uspořádání pracovního 

místa a onemocnění z povolání.  

 

• Psychická ergonomie se týká duševních procesů při pracovní činnosti. Zabývá se 

aspekty vnímání, paměti, usuzování a interakcemi mezi lidmi. Patří sem psychická 

zátěž, procesy rozhodování, dovednosti a výkonost, spolehlivost, pracovní stres a 

interakce člověk-technika. 

 

• Organizační ergonomie se zabývá optimalizací sociotechnických systémů, včetně 

jejich organizačních struktur, strategií a postupů. Nalezneme zde zajištění pocitu 

komfortu, time management, týmovou spolupráci, směnovou práci, sociální klima a 

řízení jakosti. [27] 

 

Mimo členění ergonomie na základní oblasti Gilbertová a Matoušek rozlišují 

vyhraněné speciální oblasti ergonomie: 

 

• Myoskeletární ergonomie jejímž předmětem je prevence profesionálně 

podmíněných onemocnění pohybového aparátu. Tato speciální oblast je velmi 

důležitá pro fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře a ergoterapeuty. 

 

• Psychosociální ergonomie se zabývá požadavky při práci a stresovými faktory. 

Úroveň stresu je dána psychologickými faktory, požadavky práce a stupněm 

rozhodování nebo kontroly pracovníka. Má úzký vztah k předchozí oblasti, jelikož 

stres významně ovlivňuje choroby myoskeletálního systému. 
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• Participační ergonomie vznikla poměrně nedávno, její podstatou je uspořádání 

pracovního prostředí za spoluúčasti samotných zaměstnanců, managementu či 

specializovaných odborů společnosti. Tento typ ergonomie má také edukativní 

význam. 

 

• Rehabilitační ergonomie se zaměřuje na profesní přípravu handicapovaných osob. 

[17] 

 
 

2.1.3  Cíle ergonomie 
 

Vlivem industrializace, zavedením manufaktury, tovární výroby a centralizace se cíle 

ergonomie postupem času rozrostly z pouhého tvarování a přizpůsobování pracovních 

nástrojů a přístrojů na další, neméně důležité oblasti: 

 

• humanizace3 techniky 

• analýza, hodnocení a racionalizace pracovních podmínek 

• zvyšování efektivnosti a spolehlivosti člověka při práci 

• ochrana zdraví a pohody člověka při práci 

• úprava pracovního prostředí člověka 

• navrhování pracovních předmětů, nástrojů, zařízení a strojů, aby svým tvarem a 

funkčními vlastnostmi co nejvíce odpovídaly fyzickým, psychickým a mentálním 

kapacitám člověka [40] 

 

2.1.4  Historie ergonomie 
 

Počátky uplatňování ergonomických přístupů lze vystopovat až do raných fází vývoje 

lidstva. Přizpůsobení pracovních nástrojů potřebám uživatele můžeme nalézt již u výroby 

primitivních nástrojů v době kamenné. Stejně jako úpravu lidských obydlí pro zvýšení 

pohodlí. Jak vypovídají nejstarší nálezy, naši předkové si přizpůsobovali přírodní materiály 

nejen svým individuálním potřebám, ale i antropometrickým dispozicím. 

                                                
3 humanizace – polidštění. 
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 Postupná specializace vedla ke zdokonalování pracovních nástrojů. Výrobní procesy 

a znalosti o použití nástrojů se předávaly z generace na generaci především ústní formou, což 

vedlo k počátkům řemeslnictví.  

 Za praotce ergonomie je považován středověký biskup a inkvizitor Bernardus 

Guidonis z Tolouse, jehož inkviziční metody byly velmi ergonomicky promyšlené. 

V pozdním středověku se ergonomií zabýval také Leonardo da Vinci, dokazuje to vynález 

jeho dynamometru, kterým stanovoval tahovou sílu mezi zvířetem a tažným zařízením. 

 V 16. a 17. století nastává velký rozmach přírodních věd, vyvolaný prudkým rozvojem 

běžného i zpracovatelského průmyslu, dopravy, stavitelství i zbrojní výroby. Svým 

výzkumem do této doby přispěli architekt, inženýr a generál Bernard Forest de Bélidor 

(časové studie při práci), stavitel Sébastien Le Prestre markýz de Vauban (empirické 

pozorování člověka - v létě je schopen člověk pracovat 10h, v zimě pouze 7h) a Charles 

Augustin de Coulomb (délka pracovní doby, měření pracovního výkonu podle spotřeby 

kyslíku). 

Situace se změnila na konci 17. století nástupem vědecko-technické revoluce, 

zavedením manufaktury a postupným přechodem na tovární výrobu. 

V 19. Století vlivem průmyslové revoluce spojené s rozvojem hromadné a 

specializované výroby dochází k řadám změn. Zavádí se centralizovaná výroba a dochází 

k rozvoji kapitalismu, ve kterém je důležitá konkurenceschopnost výrobců na trhu. Pracovní 

tempo určoval majitel společnosti  s touhou maximálního využití pracovní kapacity, avšak na 

úkor možností a potřeb pracovníků. Důsledkem této situace, se hojně začali objevovat 

zdravotní, ekonomické a sociální problémy.  

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) je zakladatel vědeckého rozboru práce. Pro 

maximální využití pracovní síly, přichází s nápadem zařdit do výroby návrh způsobu 

vykovávání práce, výběr vhodných pracovníků, měření pracovního výkonu a zavádí také 

motivaci k lepší pracovní činnosti. Do ergonomie se tak dostávají pojmy jako rozbor 

pracovních pohybů, uspořádání pracoviště, analýza pracovních metod, systém evidence a 

kontroly. Taylor bohužel nebere v úvahu  fyziologické, anatomické a psychologické aspekty 

pracovníků. Jeho práci dále rozpracoval Jules Henri Fayol konkrétně s využitím 

psychofyzických požadavků na pracovníky. 

 Nárůst zájmu o oblast vztahů mezi člověkem a pracovním prostředím můžeme 

zaznamenat kolem první světové války. Pracovníci anglického zbrojařského průmyslu měli 

zásadní význam pro udržení vojenské pozice ve válce. Proto, když se u nich začaly objevovat 

komplikace spojené se zdravím, byla roku 1915 vytvořena Komise pro zdraví zbrojařských 
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pracovníků (Health of Munitions Workers` Commitee), ve které pracovali jak lékaři a 

psychologové, tak i fyziologové a technici. 

 Meziválečné období bylo renesancí v rozvoji psychotechniky a psychologie práce 

(zkoumání psychologických vlastností člověka – výběr pro profesní obory). Rozkvět byl znát 

také na poli pracovních podmínek (osvětlení, hluk, vibrace, mikroklima). 

Za dob 2. Světové války se oficiální úsilí v oblasti ergonomie začalo nazývat Human 

Engineering. Rozvoj se přesunul do oblasti Velké Británii a USA. 

Ergonomie jako samostatná vědní disciplína vzniká až 12. 7. 1949, kdy se v Londýně 

uskutečňuje setkání interdisciplinární skupiny zaměřené na studium člověka při práci. Název 

jí byl dán o rok později, 16. 2. 1950 na setkání téže skupiny. Použit byl pojem Ergonomie 

polského profesora přírodních věd Wojciecha Jastrzebowskiho z jeho díla „Rys ergonomji czyli 

nauki o pracy opatrnej na pravdách poczerpnietych z nauki przyrody“ (Náčrt ergonomie neboli vědy 

o práci na základě pravd odvozených z přírodních věd). 

První zasedání mezinárodní ergonomické asociace (IEA) se uskutečnilo ve 

Stockholmu v roce 1961. V současnosti má tato asociace aktivní členy ve všech evropských 

státech, v USA, Japonsku a Austrálii a dalších zemích. V České republice reprezentuje 

ergonomii Česká ergonomická společnost (ČES). 

Moderní ergonomii dominuje rozvoj pokročilých systémů automatického řízení 

náročných technologií, výpočetní technika a automatika a modelování počítačových simulací. 

Důraz je kladen především na pracovní pohodu a bezpečnost pracovníků.  [8, 40, 54, 62]  

 

2.1.5  Nástroje pro posuzování ergonomických rizik 
 

 Každá vědní disciplína, tedy i ergonomie, se snaží o kvalitativní a kvantitativní vývoj 

v čase. V dnešní době pro výzkum nestačí pouze empirické zkušenosti, jež mohou být 

subjektivně zatížené.  Naopak, pokoušíme se nalézt metody a nástroje, které nám pomohou 

výsledky objektivizovat a pochopit v celém jejich důsledku. Pro objektivní hodnocení 

ergonomie vznikly standardizované nástroje, které představím dále. 

Kvantifikovat některá biotechnologická kritéria člověka je obtížné, až skoro 

nemožné. Objektivně nelze hodnotit například psychické funkce člověka (rozhodovací a 

informační kapacita, únava a zátěžová tolerance), ale i individuální výkonové funkce 

(zdravotní stav, individuální tělesné rozměry a rozsah pohybů, prahové hodnoty smyslů, 

fyzická síla). Je známé, že různí jedinci reagují na ten samý typ zátěže různě. U jednoho může 

zátěž vyvolat ireverzibilní patologický stav, zatímco u druhého nikoliv. Je tedy otázkou, zda-
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li se v praxi řídit statisticky určenými hodnotami idálního modelu člověka, nebo k ergonomii 

přistupovat jako k indiviuálnímu a subjektivnímu oboru. [17] 

Při aplikaci jednotlivých nástrojů pro hodnocení ergonomie bychom měli postupovat 

systematicky. K takovému přístupu se nejlépe hodí Demingův cyklus4 (též PDCA cyklus), 

jež vychází z původní teorie vědeckého řízení navržené H. Fayolem. Opakováním cyklu 

dochází ke zvýšení kvality, úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Princip se skládá 

ze čtyř po sobě následujících kroků: 

 

• P – Plan (Plánuj) – cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného 

problému, které slouží k přípravě plánu. Měl by obsahovat seznam činností, jež je 

třeba udělat pro odstranění problému. 

 

• D – Do (Dělej) – následným krokem je zavedení těchto činností. 

 

• C – Check (Kontroluj) –  dále se sledují dosažené výsledky, které se porovnávají s 

plánem.  

 

• A – Act (Jednej) – pokud se výsledek liší od očekávání, je potřeba odhalit proč tomu 

tak je. Je-li problém úspěšně odstraněn, je třeba udělat závěrečný krok, a to 

standardizace potřebných změn. (viz Obrázek 2) [40, 65]  

                                                
4 Demingův cyklus - byl navržen profesorem ekonomie W.E. Demingem, původně určen především pro 
efektivní řešení a zlepšování výrobních aktivit, dnes se využívá také v bezpečnosti práce. 
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Obrázek 2 - Demingův cyklus upravený pro uplatnění v ergonomii 

 

 
Zdroj: [40] 

 

2.1.5.1  Ergonomická analýza 

 

Analýzu ergonomie v systému člověk - technika - prostředí můžeme zhodnotit 

projekcí. Systém, který je potřeba analyzovat se vymodeluje ve 3D rovině. Metoda se nazývá 

Digital human modeling  (dále jen DHM). Tímto simulačním nástrojem lze hodnotit nejen 

riziko při práci, ale také působení pracovní činnosti a pracovního místa na člověka. Pro tyto 

účely je používán program od firmy SIEMENS, nazvaný Tecnomatix Jack. 

Program vznikl v 80. letech 20. století za podpory NASA na Department of 

Computer and Information Science na Univerzitě v Pensylvánii. Je schopen provádět analýzy 

pracovních poloh a činností i dostupnosti předmětů. Odhalí také faktory zvýšené únavy, 

onemocnění nebo poranění. [50, 61] 
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2.1.5.2  Ergonomické checklisty 

 

Ergonomické checklisty5 reprezentují jednoduchou a nízkonákladovou metodu pro 

zhodnocení a zlepšení dané ergonomické situace či bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen BOZP). Jedná se o dotazníky s vypsanými body či otázkami, na které dotazovaný 

odpovídá zaškrtnutím kladné či záporné hodnoty. Z výsledků je patrné, na která rizika 

pracoviště je potřeba se detailněji zaměřit. Checklisty dokáží identifikovat možná rizika 

přetížení či úrazu, subjektivně zhodnotit pracovní místo a muskuloskeletální obtíže. Po 

provedené nápravě slouží též jako kontrola spokojenosti s provedenými změnami. (viz 

Obrázek 3)  [21, 26] 

Originální podoba checklistu vychází z kontrolního listu WISE (Work 

Improvements in Small Enterprises), který byl široce využíván od roku 1980. Kontrolní list 

WISE sestává z 44 otázek zahrnujících veškeré oblasti ergonomie malých a středních 

podniků. V dnešní době jsou využívány různé varianty checklistů. Lze sestavit úzce zaměřený 

specifický dotazník zabývající se jedním konkrétním ergonomickým problémem, či 

komplexní dotazník hodnotící všeobecnou situaci. Doporučené je sestavit krátký dotazník 

v počtu 30 – 50 otázek. [28] 

 

Obrázek 3 - Proces managementu rizika 

 
Zdroj: [8] 

                                                
5 checklist – kontrolní seznam. 
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2.1.5.3  RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

Rapid Upper Limb Assesment Tool (dále jen RULA), je srceeningový nástroj 

využívaný pro zjištění ergonomických podmínek na pracovištích, který se zaměřuje na 

funkční poruchy horních končetin vzniklých biomechanickým nebo posturálním 

přetěžováním. Nástroj byl vytvořen Dr. Lynn McAtamney a Dr. Nigel Corlett v roce 1993 

na Notthingamské Univerzitě, Institutu pracovní ergonomie. Ten samý rok vyšel jako 

příspěvek žurnálu Applied Ergonomics s názvem „RULA: A survey method for the 

investigation of work-related upper limb disorders“. Nástroj je používán po celém světě, 

často v kombinaci s ostatními diagnostickými nástroji. Nástroj přináší výsledky v podobě 

skóre od 1 až 7, kde vyšší skóre znamená vyšší riziko přetížení. Ani nízké skóre není zárukou, 

že  pracovní prostředí je úplně bez rizika, zároveň vysoké skóre nemusí znamenat, že jsou 

přítomny funkční poruchy posturálního systému. [25, 30, 38, 43, 59] 

 

 

2.1.5.4  REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

 

  Nástroj Rapid Entire Assessment (REBA) byl vyvinut pro hodnocení 

ergonomických rizik (fyziologicky nepříznivých a statických poloh) při práci se 

zobrazovacími zařízeními a u pracovníků ve zdravotnictví. Tato posturální analýza hodnotí 

především biomechanické a polohové zatížení jednotlivých částí těla. [19, 24] 

 

2.1.5.5  LUBA (Postural Loading on the Upper Assessment) 

 

Tento diagnostický nástroj slouží ke zjištění napětí svalstva horní poloviny těla při 

chůzi, stání nebo sedu. Jako výsledek se zjišťuje tkzv. „index vnímaného nepohodlí“. Ten je 

zjištěn z rozsahů kloubů horní končetiny a páteře korespondujících s maximální výdrží ve 

statické poloze. Nástroj vytvořil Kee a Krakowski v roce 2001. [14, 34] 

 

2.1.5.6  OWAS (Ovako Working Posture Assessment System) 

 

  Metoda Ovako Working Posture Assessment System (dále jen OWAS) pochází z 

Finska. Byla vyvinuta pro zlepšení pracovních podmínek v železářském průmyslu (firma 

Ovako Oy) v roce 1973. Hodnotí relativní nepohodlí pracovní pozice na základě míry 
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zatížení a nejčastějších poloh zad (4 polohy), rukou (3 polohy), nohou (7 poloh) při 

vykonávané činnosti. Výsledkem je číslo 1-3, interpretující míru zátěže a nutnosti korekce.  

[15] 

 

2.1.5.7  Snook / Ciriello 

  Tato metoda využívá psychofyzických tabulek pro hodnocení zátěže při ruční 

manipulaci s břemeny (zvedání, spouštění, tlačení, tah, nošení). Nástroj popsal Dr. S. Snook 

a Dr. V. Ciriello v 80. letech 20. století. Využití má především v letecké dopravě, vyhovuje 

totiž normám ISO 11228-2. Za posledních třicet let byl nástroj použit ve více než jedenácti 

studiích. Ve výsledkových tabulkách najdeme maximální přípustnou hmotnost zátěže a 

zdvihu odpovídající pohlaví a populačnímu percentilu. Nevýhodou této metody je, že nebere 

v potaz zdravotní stav zkoumaných probandů. [44, 56] 

 

2.1.5.8  EAWS (European Assembly Worksheet)  

  Patří mezi poměrně mladé metody vyhodnocování ergonomických rizik. Nástroj 

EAWS je výsledkem spolupráce Darmstadtské technické university a Mezinárodního úřadu 

norem práce. Nástroj komplexně analyzuje pracovní polohu, působící síly, manipulaci s 

břemeny, a opakovanou zátěž horní končetiny. Výsledkem analýzy je rizikový index. Metoda 

byla testována u většiny evropských výrobců automobilů a jejich dodavatelů. EAWS 

vyhovuje legislativně směrnicím EU 89/391/EEC, 98/37/EC a ČSN EN 10005. Výhodou 

je její aplikace ve všech fázích výrobního a plánovacího procesu. [60] 

 

2.1.5.9  Strain Index 

  Strain index je nástrojem pro systematické hodnocení rizika přetížení všech částí 

horní končetiny.  Nástroj prvně publikovali S. J. Moore a A. Garg v roce 1995. Strain index 

přihlíží na biomechanická, psychosociální i epidemiologická rizika. V nástroji lze použít vyšší 

počet proměnných, například intenzitu námahy, délku námahy, úsilí za jednotku času, polohu 

horní končetiny, rychlost práce a trvání úkolu za jednotku času. Výpočtem získáme skóre 

strain index, které určuje míru rizika daného pracovního úkonu.  [47] 
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2.1.5.10  OCRA (Occupational Repetitive Actions) 

  Metoda Occupational Repetitive Actions (OCRA) byla prvně publikována v Itálii 

roku 1996 E. Occhipintim. Využívá se pro analýzu pracovních poloh horních končetin. 

Nástroj hodnotí celkový počet technických činností skutečně vykonávaných během směny 

za celkový počet doporučených technických činností během směny. Výsledek se dá použít 

též na vyhodnocení doby rekonvalescence pracovníka. [48] 

 

2.1.5.11   NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) 
 

Nástroj National Institute of Occupational Safety and Health (dále jen NIOSH) 

pochází z roku 1981 a je zaměřen na analýzu úkonů při zvedání břemen. Vychází z 

kombinace biomechanických, fyziologických, epidemiologických a psychologických 

výzkumů. Byl několikrát rozšířen, naposledy v roce 1991. Hlavním smyslem je zjištění 

doporučené maximální hmotnosti břemen. [9] 

 

2.1.5.12  NMQ (Nordic Quest) 
 

Nordic Quest byl vytvořen projektem financovaným Severskou radou ministrů, je 

zaměřen na analýzu podmínek na pracovištích, přesněji porovnání obecného vnímání 

diskomfortu oproti reálnému zatížení dolní části zad, krku a ramen. Jeho využití je především 

pro epidemiologické studie při sledování výskytu a závažnosti muskuloskeletálních 

onemocnění. [37] 

 
 

2.2  ERGONOMIE KANCELÁŘSKÉHO PROSTŘEDÍ 
 

 Převážnou část pracovní doby člověk stráví v kanceláři  ve statické poloze. Při tom 

na něj mohou působit špatné klimatické podmínky, špatná poloha při práci jakožto fyzikální 

faktor, ale také stres jako faktor biopsychosociální. Vezmeme-li v úvahu diverzitu člověka, 

jeho různorodost v antropometrických měřítkách, determinaci laterality, různou míru výdrže 

pracovní a stresové zátěže, je potřeba na každého působit jako na originál. Přizpůsobit 

faktory, které na člověka působí jeho ergonomickým a biopsychosociálním potřebám (Viz. 

obrázek č. 3 – Schéma ergonomického systému).  

Toto individuální nastavení předchází rozličným psychickým a muskuloskeletálním 

chorobám. Má tak nepřímo dopad na ekonomiku daného podniku. Přestávky mezi 
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pracovními výkony, řízená relaxace, cviky určené k protažení zkrácených svalů, úprava 

ergonomie prostředí a samotného člověka jako nástroje k vykonání práce, určují výkonové 

vlastnosti  člověka (viz Obrázek 3). 

 

 

Obrázek 4 - Schéma ergonomického systému 

 
Zdroj: [8] 
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2.2.1  Legislativní podklady ergonomie 
 

Právních opatření, norem, úmluv a směrnic, které ovlivňují ergonomii je velké 

množství. Rozhodl jsem se proto vybrat materiály, které přímo souvisejí s ergonomií 

v kancelářském prostředí: 

 

Legislativa ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

 

• Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce v platném znění. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., O ochraně zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [46] 
 

 

Úmluvy mezinárodní organizace práce: 

 

• Úmluva č. 155, O bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí. 

• Úmluva č. 161, O závodních zdravotních službách. 

 

Směrnice EU: 

 

• Rámcová směrnice rady EU 89/391/EHS, Industrial Health and Safety. 

 

Technické normy: 

 

• CEN/TC 122, Ergonomie 

• CEN/TC 114, Bezpečnost strojních zařízení 

• ISO/TC 159, Ergonomie 
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• ISO/TC 199, Bezpečnost a zdraví 

• ISO/TC 137, Ovzduší pracoviště  

• ČSN/ISO 6385 Ergonomické zásady pro navrhování pracovních systémů [11, 30] 

 

 

2.2.2  Fyzikální rizikové faktory pracovního prostředí 
 

 Ergonomie není pouze o správném nastavení „hardware“, tedy nastavení nábytku a 

příslušenství pro práci, ale velmi důležitý je také „software“, který lze chápat jako 

mikroklimatické podmínky prostředí, ve kterém člověk pracuje. Dále také biopsychosociální 

podmínky na pracovišti. Na vzniku muskuloskeletálních a psychických onemocnění se přímo 

podílí také stres a frustrace. Hlavním cílem vedoucím k vytvoření vhodného pracovního 

prostředí je odstranit škodlivé a rušivé vlivy a vytvořit tak vhodné pracovní podmínky. V této 

kapitole shrnu faktory, které působí na pohodu člověka na pracovišti a na jeho výkon. 

 

2.2.2.1  Mikroklimatické podmínky 
 

 Průměrná tělesná teplota člověka je 36,5 stupně Celsia. Pokud dojde k 

velkým výkyvům této teploty, člověk může onemocnět. V zimním období je člověk 

ohrožován nízkou teplotou, až mrazem. Účinkem chladného počasí dojde v těle k omezení 

průtoku povrchových vlásečnic, stoupne krevní tlak a frekvence srdeční činnosti a zvýší se 

také spotřeba kyslíku. Proto je třeba zajišťovat tělu dostatečnou teplotu okolního prostředí.  

 V letním období je naopak největším rizikem přehřátí organismu vlivem vysokých 

teplot. Opět je vhodná úprava teploty okolí; použitím ventilátorů nebo klimatizováním 

prostor.  V případě klimatizací se ale setkáváme s přímým působením na člověka, a tedy 

možným vznikem funkčních poruch pohybové soustavy (dále jen FPPS). Doporučeno je 

tudíž, aby rychlost proudění vzduchu nepřesahovala 0,15m/s. Důležitá je i výměna vzduchu 

v kancelářském prostředí, za hodinu by se mělo vyměnit 50m3 vzduchu, přičemž vlhkost by 

se měla pohybovat mezi 40-60%. Dalším rizikem je přechod z vyhřátého do klimatizovaného 

prostředí. Oslabením imunitního systému je organismus ohrožen expozicí chorobami 

virového či bakteriálního původu. 

 Účinky změny teplot na lidský organismus jsou závislé na době expozice, vlhkosti 

vzduchu a teplotě daného prostředí. [40] 
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2.2.2.2  Osvětlení 
 

 Fyzikální působení světla na organismus bylo popsáno v různých přírodovědných  a 

lékařských studiích. Světlo podporuje náš imunitní systém, metabolické procesy a působí na 

naši psychiku. Dlouhodobý nedostatek přírodního světla může vyvolat frustraci. Je proto 

považován za hygienicky závadný. Přílišné množství světla naopak může poškozovat oko 

jakožto světelný receptor. Tuto situaci nazýváme zrakovou zátěží. Zraková zátěž vzniká také 

při dlouhodobé fixaci zraku na předmět vzdálený méně než 30 cm, při sledování pohybujících 

se předmětů a při nutnosti střídat pohled na různé vzdálenosti nebo s různým jasem. Použité 

osvětlení v kanceláři by se mělo svým složením co nejvíce blížit přirozenému světlu. Ideální 

intenzita světla měřená v luxech pak pro jemnou manuální práci činí kolem 3000 lx, středně 

jemná práce 300 lx a pro hrubou práci je tato hodnota stanovena na 150 lx. Pro kancelářské 

prostředí tedy průměrná hodnota osvětlení dosahuje kolem 600-2000 lx. [8, 40] 

 

2.2.2.3  Hluk 
 

 Hladina hluku se vyjadřuje pomocí základní hladiny akustického tlaku, neboli Lp, 

která je měřítkem zvukové energie emitované zdrojem hluku. Jednotkou je dB. 130 je práh 

bolesti, 140 vytváří trauma. Každý člověk vnímá hluk jinak, záleží na dispozicích. Při práci 

na PC vyžadující soustředění, je doporučena hlučnost nižší jak 65dB. Maximální přípustná 

hodnota pro kancelářskou práci při 8 hodinové směně je 85dB, tato hodnota však již u 

některých jedinců může vyvolávat bolesti hlavy, nespavost a zažívací problémy. [40] 

 

2.2.2.4  Vibrace 
 

 Mechanické kmitání nebo chvění ve hmotném prostředí nazýváme vibrací. Vibrace 

vznikají při chodu přístrojů a nástrojů. Značí se pomocí průměrné souhrnné vážené hladiny 

zrychlení vibrací, jež uvádíme v decibelech (dB). Podle druhu je dále můžeme rozlišit na 

celkové vibrace, vertikální vibrace (mohou vyvolávat kinetózy) a místní, jež jsou přenášené 

přímo z přístroje do rukou pracovníka. Přípustný expoziční limit vibrace pro osmi 

hodinovou pracovní dobu je 123dB. K poškození člověka dochází u vibracích rovných či 

vyšších 137dB a po 20 minutách expozice. Vibrace rezonují a poškozují lidské tělo podle 

kmitočtu. Například pro paži je tato hodnota 5-10Hz, pro hlavu 20-30Hz, pro páteř 10-12Hz 

a hrudník 50-100Hz. (viz Obrázek 5) [40, 68] 
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Obrázek 5 - Přenos vibrací 

 
Zdroj: [68] 

 

2.2.2.5  Zátěž  
 

 V současné době jsou na člověka kladeny čím dál větší požadavky, které mohou 

vyvolat fyzickou i psychickou zátěž. Základem pro vnímání zátěže je percepce, což je 

vnímání, cítění, hodnocení a prožívání situace jednotlivcem. Je zřejmé, že působení stejného 

vlivu u každého člověka vyvolává rozdílné vnímání zátěže, tím se značně práce ergonoma 

ztěžuje. Přitom výpočet fyzické zátěže je daleko jednodušší, než odhad zátěže psychické. 

Psychickou zátěž ovlivňují následující faktory – obavy nezvládnutí technologie, obavy 

z nedokončené objednávky, konkurence, monotónnost činnosti, častá reorganizace, 

prodlužování pracovní doby, nevhodná ergonomie pracovního místa, vysoká úroveň 

zodpovědnosti a kumulace práce. Reakcí na psychickou zátěž je stres a frustrace. [40] 
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2.2.3  Pracovní poloha  
 

 Pracovní polohou nazýváme polohu těla, v níž je daná práce vykonávána.  Z hlediska 

fyziologie je potřeba volit takové polohy, které jsou k lidskému tělu co nejšetrnější a 

předcházejí tak nadměrnému zatěžování muskuloskeletálního systému. Pracovní polohu 

dělíme na vsedě, vstoje či vkleče, popřípadě jsou možné i jejich kombinace. Pro práci 

v kancelářském prostředí je charakteristická stabilní pracovní poloha vsedě. Hlavní zásadou 

při práci vsedě je udržovat vzpřímený sed, využívat zádové opěrky, opěrky pod ruce a opěrky 

šíje. Končetiny by měly svírat tupé úhly vůči ostatním segmentům. Pohled by měl vést zpříma 

a nemělo by docházet k rotacím v jednotlivých segmentech, osa ramen by tak měla být 

souměrná s osou pánve. Poloha při práci by také měla pracovníkovi dovolit dostatečný 

rozsah a plynulost pohybu. [40] 

 

2.2.4  Pracovní rovina 
 

 Prostor, kde člověk provádí manuální práci, se nazývá pracovní rovina. Nejčastěji 

tuto rovinu tvoří stůl. Jeho konstrukce musí umožňovat optimální polohu těla vsedě a také 

by měla odpovídat charakteru vykonávané práce. Plocha by měla být dostatečně velká, jako 

minimum se udává deska stolu o rozměrech 120 x 80 cm. Hrany by měly být zaoblené a 

povrch matný a snadno čistitelný. Výška pracovní roviny by měla být přizpůsobena 

pracovníkovi, u mužů je tato výška 22 až 31 cm nad sedákem, u žen je toto číslo nižší, 21-30 

cm. Pracovní rovina by měla být dostatečně stabilní, aby nedocházelo k úrazům. [40] 

 

Obrázek 6 – Pracovní rovina 

 
Zdroj: [63] 
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2.2.5  Pracovní sedadlo 
 

  Doba kterou strávíme vsedě se neustále zvyšuje. Je to díky trendu hypokineze6, ať už 

ve školách či v dalších etapách lidského života. Faktem je, že dnešní člověk tráví vsedě 

většinu svého času, a to pracovního, ale bohužel také osobního. 

  Sedadlo určené k práci, by mělo splňovat určité parametry závislé na pracovním 

zařazení. Uvažujeme-li nad pracovníkem v kanceláři, tak by sedadlo určitě mělo vyhovovat 

jeho antropometrickým rozměrům. Pracovník by tak měl vynaložit pro udržení polohy co 

nejmenší úsilí. Sedadlo by mělo být dostatečně stabilní, nejlépe pro tyto účely vyhovuje 

pětiramenná podnož. Při dosedu by mělo mít odpružení, aby nebyl vyvíjen přílišný tlak na 

meziobratlové ploténky. Zádová opěrka je vhodná dynamická, jenž se přizpůsobí předklonu 

i záklonu pracovníka, v její bederní části by měla být zakřivená vpřed směrem konvexním. 

Toto sedadlo by také mělo mít výškově nastavitelné područky o minimální šířce 4,5 cm, pro 

odpočinek loktů a paží včetně ramenních kloubů a šíjových svalů. [17, 23] 

  Šířka sedací plochy  by měla zajišťovat dostatečný prostor pro hýždě a stehna. 

Doporučená je šíře sedací části 38-42 cm. [40] 

Hloubka části pro sezení by měla být také dostatečná; mezi lýtkem a hranou sedadla 

by měl vzniknout prostor na šířku 2 – 3 prstů, předejde se tak útlaků nervově-cévního svazku 

v podkolenní. [69] 

 Přední hrana by měla být zaoblená a měkce čalouněná. Sklon sedací plochy je pak 

doporučen 3° – 5° směrem dozadu. [17] 

S tímto faktem s autory nesouhlasím. Domnívám se, že autoři udělali v uvedeném 

údaji chybu a sklon je myšlen směrem vpřed, aby docházelo k fyziologickému postavení 

pánve a axiálního systému.  

Přes všechny uvedené parametry a doporučení, bychom na sedadle neměli zaujímat 

statický sed, nýbrž častěji polohy měnit. Tomuto způsobu sezení se říká dynamický sed. Je-li 

to možné,  využíváme různých pomůcek jako alternativu k sezení, ať už se jedná o velký míč 

na sezení či nafukovací klín pod hýždě umístěný na kancelářské židli. [22, 57] 

 

 

                                                
6 hypokineze – nedostatek tělesného pohybu jako závažný problém současné společnosti. 
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2.2.6  Práce s výpočetní technikou 
 

Díky technizaci veškerých pracovních činností, včetně administrativních, stoupá 

závažnost potřeby ergonomické úpravy pracoviště. Práce s výpočetní technikou zaujímá 

většinu času pracovní doby. Tuto skutečnost potvrzuje nedávno uskutečněná studie 

společnosti Microsoft provedené ve Velké Británii. Ze závěru výzkumu vyplývá, že za 

poslední roky stoupl výskyt muskuloskeletálních onemocnění o více než 30%. Ztráta za 

neodpracované hodiny, jež si vyžádalo léčení daných indispozic pracovníků, se vyšplhala na 

sumu 300 milionů liber. [18] 

 

2.2.6.1  Monitor 
 

Vzdálenost hlavy pracovníka od zobrazovací jednotky počítače by měla být na délku 

jeho paže, což odpovídá zhruba 50 – 70 cm. Monitor by měl být konstruován způsobem, 

který by umožňoval nastavit jeho výšku na pracovní rovině, dále také regulovat sklon a 

otáčení kolem osy. Výška horního okraje monitoru by se měla nacházet ve výšce očí, pohled 

by měl směřovat kolmo vůči zobrazovací ploše. Optimální světelnost monitoru je udávána 

kolem 100cd/m2.  [17] 

 Pracovníci, kteří používají počítač při práci (tj. déle než 2 hodiny) by měli mít po 2h 

práce nárok na 10 minut přestávky pro regeneraci očí. Je také důležité přizpůsobit pracovní 

stanici okolnímu prostředí. Okno by mělo být vůči pracovníkovi umístěno způsobem, který 

vylučuje odraz v monitoru a mělo by být mimo zorné pole pracovníka. [42] 

 

2.2.6.2  Klávesnice 
 

 Klávesnice je řazena do skupiny ovládacích prvků počítače stejně jako myš. Klasická 

klávesnice má 88 – 107 kláves, které jsou umístěny rovně v jedné řadě, čímž dochází při psaní 

k nevhodnému nastavení úhlů v zápěstí (ulnární deviace). Tento tvar je tudíž zásadním 

nedostatkem, jenž přináší mnohá zdravotní rizika. Mnohem vhodnější je použití 

ergonomicky tvarované klávesnice, která má klávesy rozděleny do dvou skupin vzájemně 

lomených pod úhlem 24°. Objevují se také inovace zaoblení klávesnic do oblouku. Důležitá 

je také síla odporu jednotlivých kláves, která by neměla být tak velká, aby přetěžovala 

flexorovou skupinu svalů. U moderních klávesnic se již tento problém prakticky nevyskytuje. 

[40] 
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 Výhodnější je také užití klávesnice oddělené od zobrazovací jednotky, které umožní 

individuální umístění na pracovní ploše. Před klávesnicí by měl být volný prostor minimálně 

8 cm pro odložení rukou, nejlépe vyplněný gelovou podložkou. [42]  

 

Obrázek 7 - Úhel v zápěstí při používání klasické a lomené klávesnice 

 
Zdroj: [40] 

 

2.2.6.3  Myš 
 

Vzájemná poloha myši vůči klávesnici musí zaručovat volnost pohybu. Pro práci je 

výhodné, když je myš umístěna v rovině klávesnice co nejblíže k ní. Pod zápěstím by se měla 

nacházet gelová podložka, která umožňuje zmenšit úhel dorzální flexe v zápěstí. Výhodné je 

také použití ergonomické vertikální myši, která je konstruována pro fyziologické využití horní 

končetiny. [41] 

 

2.2.7  Manipulace s břemeny 

Přenášení břemene má svá specifika, je třeba dodržovat hygienické limity nařízení 

vlády 361/2007 Sb., jež udávají maximální tíhu břemene podle pohlaví a věku pracovníka a 

dále maximální kumulativní váhu přenášených břemen za jednotku času. (viz Tabulka 1) 

Přitom záleží na celkových vlastnostech břemene, mimo jeho hmotnosti jsou důležité 

úchopové vlastnosti, rozměry, tvar a teplota. Neméně důležité je pracovní prostředí, zejména 

jeho osvětlení, zorné podmínky, manipulační prostor a mikroklimatické podmínky. 
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Při manipulaci v předklonu je nejvíce zatížena oblast bederní páteře a také oblast 

kolenních kloubů. V předklonu vzniká nepřiměřený tlak na meziobratlovou ploténku, je 

možné natržení ligament či svalů, poranění kloubu apod. Břemeno by se mělo zvedat s 

rovnou páteří, co nejblíže těžišti těla a s pokrčenými koleny, přitom hlavní páka zvedání je v 

nohou pracovníka. [8, 40] 

 

 

 Tabulka 1 - Doporučené hodnoty hmotností ručně přenášených břemen 

Věk 

pracovníka 

Podmínky 

pro přenášení 

Maximální hmotnost 

břemene (kg) 

Kumulativní hmotnost za 

pracovní směnu 

Muži Ženy Muži Ženy 

18 - 29 Příznivé 50 kg 15 kg 10 t 7 t 

Nepříznivé 45 kg 12 kg 8 t 6,5 t 

30 - 39 Příznivé 45 kg 12 kg 7,5 t 6,5 t 

Nepříznivé 40 kg 10 kg 7,2 t 6,2 t 

40 - 49 Příznivé 40 kg 10 kg 7 t 6,2 t 

Nepříznivé 35 kg 8 kg 6,7 t 6 t 

50 - 60 Příznivé 35 kg 8 kg 6,4 t 5,5 t 

Nepříznivé 30 kg 5 kg 6 t 4 t 

Zdroj: [8] 

 

2.2.8  Režim práce 

 Dlouhodobá nepřetržitá práce s výpočetní technikou přináší komplikace ve smyslu 

snížení pracovní pohody a přetěžování organismu. Podle právního předpisu č. 178/2001 Sb. 

Zákoníku práce, je důležité po dvou hodinách práce s výpočetní technikou poskytnout 
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pracovníkovi přestávku v délce 5 – 10 minut, která je vyplněna jinou pracovní činností nebo 

kompenzačními či relaxačními cviky.  

 Vhodná je dobrá organizace práce a průběžná změna pracovní činnosti vykonávané 

pracovníkem. V některých případech pomůže týmová spolupráce a rotace pracovníků, 

kompenzační cvičení, lepší edukace v oblasti ergonomie či techniky mindfulness7. [69] 

  

                                                
7 mindfulness – technika bdělé pozornosti. 
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"Lidé dnes často mentálně strádají,  

protože mají příliš mnoho fyzického pohodlí." 

 

2.3  PROFESIONÁLNĚ PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍ  

MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU 
 

Počet hlášených profesionálních onemocnění v ČR měl od roku 2006 do roku 2011 

pozvolna klesavý trend, což se dá přisuzovat novele zákonů souvisejících s pracovní 

neschopností, které proběhly roku 2009. Od roku 2011 se počet hlášených pracovních 

neschopností drží kolem 1,2 – 1,3 milionu za rok. Oproti tomu náklady zdravotních 

pojišťoven na jednoho pojištěnce během pracovní neschopnosti stouply z 22 372 Kč v roce 

2000 na 42 953 Kč za rok 2012, což nepříznivě ovlivňuje bilanci. [6, 7]  

Tato diplomová práce je zaměřena především na profesionální onemocnění 

muskuloskeletálního aparátu, která mohou vznikout prací v kanceláři nebo s výpočetní 

technikou. Tyto potíže řadíme do kategorie profesionálních onemocnění způsobených 

fyzikálními faktory. Uvedená kategorie je zároveň nejpočetnější, poslední roky zaujímá kolem 

50% všech profesionálních onemocnění.  

Kategorie fyzikálních faktorů je dále rozdělena na 12 podkategorií: 

• Nemoc způsobená ionizujícím zár ̌ením 

• Nemoc způsobená elektromagnetickým zár ̌ením 

• Zákal čočky způsobený tepelným zár ̌ením 

• Porucha sluchu způsobená hlukem 

• Nemoc způsobená atmosférickým pr ̌etlakem a podtlakem 

• Nemoci cév rukou pr ̌i práci s vibrujícími nástroji a zar ̌ízeními 

• Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových 

neuropatií pr ̌i práci s vibrujícími nástroji a zar ̌ízeními 

• Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů pr ̌i práci s vibrujícími nástroji 

a zar ̌ízeními 

• Nemoci šlach, šlachovitých pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z 

dlouhodobého nadměrného jednostranného pr ̌etěţování 

• Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z 



 

	 42 

dlouhodobého nadměrného jednostranného pr ̌etěžování nebo z tlaku, tahu nebo 

torze 

• Nemoci tíhových váčků z tlaku 

• Poškození menisku [64] 

 

2.3.1  Incidence profesionálních onemocnění v ČR 
 

Bolesti z přetížení muskuloskeletálního aparátu jsou nejčastějším postižením mezi 

nemocemi z povolání. Dlouhodobou statickou pozicí či opakováním stejných pohybů vzniká 

Repetitive Strain Injury (dale jen RSI) neboli onemocnění z přetížení. Toto přetížení pak 

vede ke vzniku FPPS a později také ke strukturálním změnám anatomických struktur.  

RSI tedy vzniká dlouhodobě a je proto nasnadě hledat příčinu jeho vzniku právě v 

dlouhodobé jednostranné činnosti při provádění práce. 

Tabulka 2 ukazuje vývoj onemocnění z povolání od roku 2004 do roku 2014. 

Maximu dosahuje tabulka mezi lety 2007-2008 a 2010-2011. Nelze tak přesně odhadnout, 

zda-li se trend v počtu onemocnění pohybuje v sinusoidách či má nyní klesavé tendence. 

V roce 2013 bylo zaznamenáno 461 případů nemocí z povolání způsobených 

fyzikální zátěží. Medián věku byl v tomto roce 50 let, (minimum 22 a maximum 91), medián 

expozice činil 10 let (minimum 0,1 a maximum 45 let). [64] 

Za rok 2014 stoupl počet případů nemocí z povolání oproti roku 2013 o 20%. Mezi 

nemocemi z povolání nejvíce dominoval syndrom karpálního tunelu, jež činil 66,7% všech 

případů. [13] 

 

Tabulka 2 - Vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání v letech 2004-2014 

Rok Počet hlášených případů 

2004 520 

2005 546 

2006 480 

2007 629 
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2008 693 

2009 593 

2010 657 

2011 627 

2012 528 

2013 461 

2014 553 

Zdroj: [64] 

 

2.3.2  Důsledky profesionálních onemocnění pro zaměstnavatele 
 

 Podle § 262/2006 Sb., zákoníku práce, za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí 

z povolání odpovídá zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec v pracovním poměru pracoval 

naposledy pr ̌ed jejím zjištěním za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání.  

Zaměstnavatel je povinen v rozsahu, ve kterém za škodu zodpovídá poskytnout 

náhradu za:  

 

• Ztrátu na výdělku - po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní 

neschopnosti (snížení výdělku, částečné nebo plné invaliditě). Jedná se o finanční 

kompenzaci hradící rozdíl mezi současným a plným výdělkem v době, kdy 

zaměstnanec byl ještě zdravý.  

• Bolest a ztížení společenského uplatnění - jedná se o dvě různé jednorázové finanční 

náhrady. Při odškodnění se postupuje dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění. Bodové ohodnocení bolestného stanoví 

posuzující lékar ̌.  

• Účelně vynaložené náklady spojené s léčením - jde o prokazatelně vzniklé náklady 

nad rámec bezplatného zdravotního pojištění. Počítá se do nich vlastní ošetření i 

doplatky na léky, zdravotnické pomůcky a prostředky, které nejsou plně hrazeny.  
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• Věcnou škodu - pr ̌ichází u nemocí z povolání zr ̌ídka, napr ̌. pokud postižený nemocí 

z povolání nemůže v původním rozsahu obstarávat svoji domácnost.  

Pokud by zaměstnanec následkem nemoci z povolání zemr ̌el, je zaměstnavatel 

povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout finanční kompenzace v podobě náhrady 

účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, pohr ̌bem, nákladů na výživu 

pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody. [64] 

 

2.3.3  Profesionální onemocnění osového aparátu 
 

Páteř a její blízké okolí, včetně měkkých tkání, nervově-cévních struktur, chrupavek, 

kloubů a meziobratlových plotének, trpí statickými polohami i nevhodným biomechanickým 

zacházením. Z hlediska ergonomie je důležité dodržovat určité postupy a rady, které jsou 

vhodné pro správnou kineziologii8 a biomechaniku člověka. Pokud opakovaně dochází 

k mikrotraumatizacím a přetěžování dané oblasti, mohou vznikat FPPS a časem i poruchy 

strukturálního charakteru. Pro lepší orientaci v možných obtížích, rozdělím páteř na tři části, 

které se od sebe liší stavbou a funkcí. 

 

2.3.3.1  Bolesti v oblasti krční páteře a hlavy 
 

 Obtíže v oblasti cervikální páteře se projevují několika různými způsoby. Bolesti či 

nepříjemné pocity mohou přecházet do hlavy či do oblasti lopatek, ramen a do periferií 

horních končetin. Ve svalech se vyskytují spazmy a bolestivé spoušťové body, jsou přítomny 

také funkční blokády kloubů. Bolesti při cervikokraniálním syndromu, jež je součástí této 

skupiny, se mohou šířit do oblasti čela, spánků nebo za oko postiženého člověka. Může se 

vyskytovat tinnitus, vertigo, nystagmus a poruchy sluchu i zraku. Dále, díky uskřinutí 

nervově-cévního svazku, mohou být přítomny i potíže s dechem. 

 Pro cervikobrachiální syndrom je typické šíření bolesti či jiných nepříjemných pocitů 

do různých částí horních končetin. Obtíže mohou být závislé na poloze či určitém pohybu.  

 Všechny výše popsané obtíže mohou být způsobeny nevhodným umístěním 

zobrazovací jednotky a ostatních periferií výpočetní techniky, chybějícím či nesprávně 

umístěným držákem dokumentů, dlouhodobým setrváním ve statické poloze, špatně 

                                                
8 kineziologie - nauka o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka. 
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zvoleným pracovním sedadlem nebo vynecháním kompenzačních pohybů. [20, 35, 55]  

 

2.3.3.2  Bolesti v oblasti hrudní páteře 

Nepřirozená statická poloha nebo stále opakovaný dynamický pohyb stejného vzorce 

vede k funkčním poruchám pohybového systému v oblasti hrudní páteře, která se 

z fyziologického mírně kyfotického postavení může přestavět v hyperkyfotickou či se její 

křivka naopak vyhladí. 

 Lopatky pak přirozeně nekloužou po hrudním koši. Zejména díky špatnému 

svalovému napětí. Největší zátěži je vystavena oblast přechodu mezi hrudní a bederní páteří, 

kde je ukotveno velké množství svalů vedoucích od hrudníku a pánve. Tudíž se sem přenášejí 

biomechanické síly z okolí a z periferií. Typické jsou také blokády žeber a dýchací obtíže. [35, 

39, 55] 

 

2.3.3.3  Bolesti v bederní oblasti 

Prevalence obtíží a bolestí beder dosahuje v industrializovaných zemích přes 70% 

všech obtíží v oblasti osového aparátu. V rámci pracovních neschopností tvoří nejvíce 

prostonaných dnů, přestože symptomy a nálezy nekorelují s udávanou intenzitou bolestí. 

Vrchol prevalenční křivky se objevuje mezi 35 a 55 lety, tedy uprostřed produktivního věku.  

[32] 

Tlak na meziobratlové ploténky v oblasti beder je při sezení asi o 40% vyšší než 

vestoje. Obtíže v této oblasti tedy závisí především na době setrvání ve statické poloze a tedy 

na rozložení tlaků působících na meziobratlové ploténky a obratle samotné. [20] 

Obtíže v bederní oblasti mohou být způsobeny též psychosomatickými příčinami, 

kdy nám organismus zrcadlí, že jsme si toho “na záda naložili hodně”. Není tedy radno obtíže 

podceňovat. 
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2.3.4  Profesionální onemocnění končetin 
 

2.3.4.1  Onemocnění kostí, šlach, kloubů a svalů 
 

• Artóza – vzniká nejprve degenerativními procesy hyalinní chrupavky. Ta postupem 

času slábne a mění se její fyzikální vlastnosti. Dále následují změny v přilehlých 

kostních epifýzách provázené postižením kloubních vazů a kloubního pouzdra. Na 

kloubu se následně vytvářejí deformity. Průběh artrózy je často doprovázen 

synovitidami, které zhoršují vnímání obtíží. Artróza způsobená pracovní zátěží se 

vyskytuje především v oblasti drobných kloubů ruky, v palci, zápěstí, lokti, ramenním 

kloubu, kyčelním a kolenním kloubu. 

 

• Epikondylitida – charakterizuje úponové bolesti v místě úponů přetěžovaných 

svalů v oblasti předloktí horní končetiny. Podle lokality se rozděluje na mediální a 

laterální. V místě úponu může vzniknout zánět (tendinitida) nebo až aseptická 

nekróza okostice. Laterální epikondylitida vzniká přetížením extenzorů ruky a 

předloktí. Přispívá také častější extenze, opakovaná supinace s flektovaným loktem, 

nebo střídavá pronace a supinace. Velmi často je toto postižení zapříčiněno 

dlouhodobým špatným úchopem myši. Mediální epikondylitida se vyskytuje u 

přetěžování flexorů ruky a předloktí. K tomu dochází například při silové pronaci a 

zatížením flexorů ruky při práci s klávesnicí. 

 

• Tendinitida, tendovaginitida a synovitida - tyto diagnózy spojuje vznik 

způsobený mikrotraumaty z přetěžování a podobný průběh onemocnění. Jedná se o 

aseptický zánět šlach, fascií nebo kloubního pouzdra. Onemocnění se projeví otokem 

a bolestivostí v místě, které je zatěžováno i při palpaci v klidu. Při pohybech lze slyšet 

drobné krepitace. Postupně se mohou rozvíjet degenerativní změny až porucha 

funkce daného segmentu. 
 

• Poškození menisků – vzniká dlouhodobým flekčním postavením kolenního kloubu 

a tím porušením perfuze krve v oblasti menisku a následnými degenerativními 

změnami podél osového vlákna. Primární je postižení zadního rohu menisku 

rupturou, která se šíří ventrálním směrem. Mechanické dráždění porušeným 

meniskem je doprovázeno blokádami kolenního kloubu a bolestivostí. Dochází také 
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ke svalové hypotrofii čtyřhlavého svalu stehenního. K poškození často dochází při 

práci vkleče nebo v podřepu. [17, 20, 35, 41, 66] 

2.3.4.2  Onemocnění periferních nervů 

• Syndrom karpálního tunelu – jedná se o útlak n. medianus v karpálním tunelu v 

důsledku hypertrofie ligamentum carpi transversi. Patří mezi nejčastější a zároveň 

nejproblematičtější profesionálně podmíněná onemocnění. K útlaku vedou činnosti 

při kterých je zvýšená volární či dorzální flexe zápěstí, opakovaná flexe a extenze 

prstů, činnosti s tlakem na dlaň a nepřiměřená statická zátěž. Obtíže se vyznačují 

nejdříve nočními a ranními bolestmi a parestezií prstů, které se sníží protřepáním 

nebo svěšením ruky. Později bolestí při jakémkoliv pohybu. 

 

• Syndrom kubitálního tunelu – při tomto syndromu dochází k útlaku n. ulnaris v 

kanálu v oblasti lokte (sulcus nervi ulnaris), někdy může být také postižen Guyonův 

kanál, kterým prochází ulnární nerv na malíkové straně dlaně při os pisiforme. 

Syndrom se vyznačuje bolestí v loketním kloubu, parestezií 4. a 5. prstu, malíkové 

strany dlaně a neobratností při jemné manuální práci. K útlaku dochází při 

dlouhodobé flexi či extenzi v lokti, opírání o loket (především o skleněné povrchy). 

 

• Další úžinové syndromy – z méně častých syndromů lze jmenovat pronátorový (n. 

medianus) nebo supinátorový (n. radialis), které vznikají na podkladě hypertrofie 

svalů. Na dolní končetině se úžinové syndromy vykytují na vnitřním kotníku (n. 

tibialis) nebo v podkolenní jamce (n. tibialis) a oblasti retrofibulárního prostoru (n. 

fiblaris). [2, 35, 39, 51]  

 

2.3.4.3  Nemoci způsobené vibrací  

 

• Raynaudův syndrom – onemocnění se vyznačuje postižením periferních cév 

vzniklým nevhodnými podmínkami prostředí a působením vibrací na končetiny. 

K projevům onemocnění dochází až po několikaleté expozici. Při expozici chladem 

dochází k vazokonstrikci kapilár a přechodnému uzávěru krevního řečiště. Vibrace 

způsobují poškození cévní stěny, čímž ovlivňují funkci endotelu a zvyšují aktivitu 
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sympatických nervových vláken, které zásobují tepénky prstů a ruky. Dochází tím ke 

zmnožení kolagenu v cévní stěně a mikroangiopatii. Klinicky se objevuje Raynaudův 

fenomén, který se manifestuje zběláním prstů a spasticitou kapilár, které jsou 

vystřídány po několika minutách až hodinách zčervenáním, otokem, bolestí a 

paresteziemi prstů a rukou.  

 

2.3.4.4  Onemocnění způsobené polohou a útlakem 

 

• Otoky dolních končetin - neměnná pozice dolních končetin působí na změnu 

cirkulace krve. Při neaktivním sezení není krev z dolních končetin efektivně nasávána 

zpět dolní dutou žilou k srdci a tím stagnuje díky gravitačním silám v periferiích 

dolních končetin. Pro zdravé jedince nemusí tento stav znamenat zvýšené riziko. 

Potíže mohou nastat u lidí trpících arteriální hypertenzí s diastolickým tlakem nad 

90-95 mmHg nebo u těhotných žen po pěti a více hodinách sezení. Vytváří se tak 

otoky dolních končetin. Při dlouhodobém udržování tohoto stavu může docházet 

k patologickým procesům v tkáních a vzniku varixů a ateroskleróze s důsledky jako 

je např. i embolie plic nebo žilní trombóza. [20] 

 

• Bursitida – aseptický zánět tíhového váčku vzniká na podkladě opakovaného 

dlouhodobého tlaku. Projevuje se jako bolest v oblasti bursy, hyperkeratóza9 kůže 

nad danou oblastí, stěna bursy je kalcifikovaná, uvnitř je zmnožena synoviální 

tekutina a mohou být přítomná drobná rýžová tělíska. Nejčastěji je postižena bursa 

akromiální, loketní, prepatelární, retroachileární a subachileární. [17] 

 

• Patní ostruha a plochonoží – způsobené dlouhodobým stáním a nevhodnou 

pracovní obuví. 

 

 

 

 

 

                                                
9 hyperkeratóza – nadměrné ztluštění a rohovatění kůže. 
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2.3.5  Národní politika ergonomie v ČR 
 

 Téma bezpečnosti a ochrany práce (dále jen BOZP) a ergonomie pracovního 

prostředí je tématem vysoce aktuálním. Národní politika BOZP je průřezem několika odvětví 

- Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Českého báňského úřadu 

a dalších odvětví, kterých se téma týká. Například oblasti bezpečnosti technických zařízení 

se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví nebo bezpečnosti a ochrany zdraví příslušníků 

bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.  

V národní politice BOZP jsou stanoveny strategické cíle a nástroje pro jejich realizaci. 

Ze strategie vychází 10 priorit stanovujících základní směry a cíle pro rozvoj jednotlivých 

oblastí systému BOZP v ČR.  

Národní systém BOZP je financován převážně z prostředků státního rozpočtu. Pro 

realizaci záměrů plynoucích z Evropské komise bezpečnosti práce je potřeba zajistit další 

finanční prostředky na preventivní činnost. Vedle vlastních soukromých zdrojů malých a 

středních podniků je neméně důležitým zdrojem prostředků podporujících preventivní 

programy v BOZP evropské programové financování. 

V loňském roce bylo zavedeno v České republice nové povolání - ergonom. Jeho 

kompetence ještě nejsou přesně definovány a toto povolání se zatím nedá studovat na žádné 

vysoké škole. Je také na povážení, že Česká republika zatím nemá zástupce v mezinárodních 

asociacích jeko je Centre for Registration of European Ergonomics (CREE). Českou 

republiku tedy vývoj a standardizace v odvětví ergonomie teprve čeká. [45] 

  



 

	 50 

Naše zbraně jsou stále dokonalejší,  

zatímco naše domy jsou stále méně přirozeně kultivované?  

Je to vysvědčení nejbohatší a technicky nejrozvinutější civilizace, 

která kdy existovala?“ (S. Woods)  

 
2.4  FIREMNÍ PROSTŘEDÍ 
 

2.4.1  Definice společnosti 

 
Společnost je právnický subjekt, který má z pohledu práva status samostatné právní 

osoby, přestože může být tvořen několika fyzickými osobami, tedy jednateli.  

První společnost byla známa už z dob starověkého říma, kdy byla nazývána 

universitates personarum (sdružení osob). Podle zásady tres faciunt collegium (tři tvoří 

společnost), pro založení společnosti bylo dříve potřeba nejméně tří osob a vypracování 

stanov společnosti, které musí schválit odpovídající instituce. Stanovy pak musely obsahovat 

účel spolku, typ spolku a určení jeho orgánů. 

Nadnárodní společnost je pak firma nebo podnik, který řídí svůj obchod (výrobu 

produktů, distribuci služeb) ve více zemích, tj. alespoň jedné zemi mimo zemi svého sídla. 

[10, 46, 49] 

 Společnosti můžeme rozdělit na mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik. 

Rozdělení se řídí několika faktory, přičemž jako hlavní pro výzkum ve své práci jsem si zvolil 

kritérium počtu zaměstnanců. Záleží ovšem též na obratu. Následující tabulka uvádí 

rozdělení podniků: 
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Tabulka 3 - Rozdělení podniků 

Velikost podniku Počet 

zaměstnanců 

Obrat Roční bilanční suma 

Mikropodnik < 10 ≤ 2 miliony € ≤ 2 miliony € 

Malý podnik < 50 ≤ 10 milionů € ≤ 10 milionů € 

Střední podnik < 250 ≤ 50 milionů € ≤ 43 milionů € 

Velký podnik > 250 ≥ 50 milionů € ≥ 43 milionů € 

Zdroj: [12] 

 

 Mikropodniky, malé podniky a střední podniky hrají v evropském hospodářství velmi 

důležitou roli, jelikož je jich početně nejvíce (99%). Odhadem je jich v evropské unii 23 

milionů a zajišťují asi 75 milionů pracovních pozic. [12] 

 

2.4.2  Společenská odpovědnost firem 
 

Koncept pochází z anglického Corporte Social Responsibility (dále jen CSR) a 

pochází z druhé poloviny 20. století. Společenská odpovědnost je rize dobrovolná činnost 

firmy a podle Business Leaders Forum znamená dobrovolný závazek firem chovat se v rámci 

svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Do aktivit CSR tak 

spadají aktivity managerů firem směřující ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, 

zlepšení dodavatelských a odběratelských vztahů, aktivitiy směřující k ochraně životního 

prostředí a také aktivity vedoucí ke zlepšení správy společnosti.  

Tím zvyšují firmy svou hodnotu ve společnosti ale také v očích zaměstnanců a 

žadatelů o zaměstnání. V ČR má společenská odpovědnost firem svou tradici, její počátky se 

připisují na vrub zejména dvou filantropům – Josefu Hlávkovi (stavitel, architekt) a Tomáši 

Baťovi (zlínský podnikatel). 

CSR je rozdělena do tří hlavních oblastí, jimiž jsou ekonomický pilíř, sociální pilíř a 

environmentální pilíř. [3, 31, 53, 58] 
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Hlavní výhody společenské odpovědnosti jsou: 

 

• Možnost řízení rizika – odpovědný přístup ke kontrole kvality produktů a 

environmentálních standardů 

• Zvýšení zisků /snížení nákladů – spotřebitelé jsou ochotni utratit více a být 

loajálnější k firmám, které jsou společensky odpovědné 

• Podpora firemní konkurenceschopnosti a inovace – CSR přináší konkurenční 

výhodu, odpovědná firma je přitažlivější pro lokální i zahraniční trhy 

• Budování důvěry, branding10 - pomáhá budovat dobré jméno značky a tím zvyšuje 

její hodnotu  

• Přitažlivost pro investory – vyšší atraktivita v očích partnerů a dodavatelů 

• Posílení schopnosti získat a udržet kvalitní zaměstnance [4] 

 

 

2.4.3  Management společnosti 
 

Vedení firmy je rozděleno do několika po sobě následujících procesů. Prvním 

procesem je plánování. Při plánování management rozhoduje, volí cíle a prostředky k jejich 

dosažení. Uplatňují se vize, kam by korporace měla dále směřovat, což je východiskem pro 

všechny další procesy. 

Organizace je druhým potřebným procesem. Především u lidských zdrojů je potřeba 

zajistit, aby bylo jasné kdo má co dělat, za co je odpovědný a jaké by měly být výsledky. 

Lidskými zdroji se ve firmě zabývá human resources neboli personalistika (dále jen HR). 

Hlavní úkoly personálního managementu zahrnují nábor a výběr pracovníků, adaptace 

pracovníků v novém prostředí, rozvoj pracovníků ve prospěch firmy i osobnosti, hodnocení 

výsledku práce a chování a stabilizace pracovníků.  

 Dalším procesem managementu je vedení, což je ovlivňování lidí tak, aby jejich 

činnost naplňovala firemní cíle. Vedení je nejtěžším procesem, jelikož vyžaduje osobnostní 

předpoklady pro motivaci a správné nasměrování zaměstnanců. 

 Poslední částí je kontrolování nebo také objektivní hodnocení práce z hlediska 

vytyčených cílů.  [52] 

                                                
10 branding – budování značky a pověsti. 
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Management lze rozdělit na tři hlavní úrovně: 

 

• Top management – nejvyšší stupeň managementu, usměrňuje chod celého 

systému, management přebírá odpovědnost za majitele podniku 

 

• Middle management – střední management, skupina vedoucích pracovníků, kteří 

jsou rozděleni podle odvětví působnosti (například personalistika, zásobování, 

kontroling atd.) 

 

• Liniový management – nejnižší stupeň managementu, řeší přímo vztahy se 

zaměstnanci, dohlíží na plnění práce [33] 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 
 

Cílem této práce je hodnocení povědomí kancelářských pracovníků a managementu 

firem o ergonomii kancelářského prostředí, zhodnocení společenské odpovědnosti firem 

týkající se ergonomie. V neposlední řadě zjistit motorické chování a využití ergonomických 

pomůcek mezi kancelářskými pracovníky.  

 

Pro dosažení cíle je nutno splnit následující body:  

• Načerpání teoretických znalostí z různých zdrojů o ergonomii kancelářského 

prostředí a ergonomii práce s výpočetní technikou. Dále o nástrojích využívaných 

pro hodnocení ergonomie, zdravotních problémech, které se při práci vyskytují a 

zjistit jak v praxi vypadá kancelářské prostředí 

• Stanovení sledovaných souborů kancelářských pracovníků, managementu korporací 

a stanovení charakteristických znaků těchto skupin 

• Nastudování a použití vhodných metod dotazníkového šetření k verifikaci či 

falzifikaci hypotéz 

• Vytvoření a distribuce dotazníku 

• Zpracování a analýza získaných dat 

• Stanovení doporučení pro korporace na základě výsledků výzkumu 

Výsledky budou uceleny, porovnány a diskutovány v závěru práce a budou 

konfrontovány s mými hypotézami. Na základě verifikace či falzifikace hypotéz bude 

stanoveno doporučení pro korporace v rámci edukace ergonomie kancelářského prostředí. 
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4  VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 
 

4.1  Výzkumné otázky 
 

V1:  Jaké je povědomí o ergonomii u kancelářských pracovníků v České republice? 

V2:  Jaké je vybavení kanceláří z hlediska ergonomie a odpovídá toto vybavení   

 povědomí respondentů o ergonomii? 

V3:  Liší se povědomí o ergonomii dle pozice zaměstnanců? 

V4:  Využívají ergonomické pomůcky více ženy nebo muži? 

 

4.2  Hypotézy 
  

H1: Povědomí zaměstnanců o ergonomii je vyšší v nadnárodních společnostech nežli 

ve společnostech národních. 

H2: Vybavení kanceláří odpovídá ergonomickým požadavkům, přestože povědomí 

zaměstnanců o ergonomii kancelářského prostředí je nízká. 

H3: Povědomí o ergonomii u managementu je vyšší než povědomí kancelářských 

pracovníků. 

H4: Mezi respondenty používajícími ergonomickou pomůcku a pohlavím je statisticky 

významná závislost. 

 

Poznámka: 

 

Hypotéza číslo 1 se potvrdí, jestliže více jak 50% respondentů, kteří odpověděli 

„Nadnárodní korporace“ u otázky 23: „Jakého typu je firma, ve které jste zaměstnán/a?“ označili 

současně odpověď „Ano“ u otázky číslo 2: „Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského prostředí 

v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?“ 

Hypotéza číslo 2 se potvrdí, pokud více jak 50% respondentů odpoví „Ano“ na více 

než 50% otázek číslo 4A-I: „Jak vypadá Vaše pracovní místo?“ a současně zvolí odpověď „Ne“ 

u otázky číslo 2: Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP)?“. 

Hypotéza číslo 3 se potvrdí, jestliže více než 10% respondentů označí „Personalista“ 

nebo „Management firmy“  oproti odpovědi „Pracovník v kanceláři“ u otázky 26: „Jaká je Vaše 
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pracovní pozice?“ a současně označí odpověď „Ano“ u otázky číslo 2: „Prošel/a jste školením 

ergonomie kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?“. 

Hypotéza číslo 4 se potvrdí, pokud odpověď na otázku číslo 5: „Používáte v zaměstnání 

ergonomickou pomůcku?“ bude statisticky závislá na volbě pohlaví u otázky číslo 28.  
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5  METODIKA VÝZKUMU 
 

Tato kapitola je zaměřena na vlastní výzkum s názvem “Ergonomie v kanceláři”. 

Výzkum se opírá o teoretická východiska práce a dále o odborné publikace zabývající se 

analýzou dat z dotazníkových šetření a marketingového výzkumu. Z těchto publikací jsem 

čerpal informace jak výzkum co nelépe vytvořit, vést a správně vyhodnotit.  

Abych shromáždil co největší množství dat a zvýšil tak validitu a reliabilitu výzkumu, 

rozhodl jsem se pro sběr dotanzíků po dobu dvou měsíců. Výsledky tak přináší ucelený 

přehled o současné situaci ergonomie v korporátním prostředí a odpovědnosti firem týkající 

se ergonomie.  

Ve výzkumu bylo celkem dotazováno 678 zaměstnanců firem v rámci celé České 

republiky. Vráceno zpět bylo 456 vyplněných dotazníků, z toho platně dokončených a tedy 

využitelných dotazníků bylo 442. Z analýzy bylo vyřazeno 14 dotazníků, ve kterých byly 

otázky nejednoznačné, neúplné nebo nesplňovaly jiná kritéria pro správnost záznamu. 

Celková návratnost tedy činila 65,2%. (viz. Tabulka 8, Graf 5) 

 

5.1  Charakteristika výzkumného souboru 

Sledovaný soubor se skládá ze 442 respondentů, kteří pracují v kancelářském 

prostředí. Jsou to především administrativní pracovníci, personalisté a lidé ze středního a 

vysokého managementu firem. Kritériem pro výběr reprezentativního vzorku bylo působení 

zaměstnanců na území České republiky.  

Z vybraného výzkumného vzorku (n=442) je 80% administrativních pracovníků 

(n=354), 8% personalistů (n=34), 12% managerů (n=54), (viz. Tabulka 4; Graf 1) ve věku 

17 až 64 let (𝜒 =32,6 let). (viz. Tabulka 5; Graf 2) 
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Tabulka 4 – Pracovní pozice (n=442) 

Jaká je Vaše pracovní pozice? Počet respondentů 
ZAMĚSTNANEC V KANCELÁŘI 354 
PERSONALISTA 34 
MANAGEMENT FIRMY 54 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 1 – Pracovní pozice (n=442)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 5 – Věk respondent (n=442) 

Váš věk:  Počet respondentů 
<20 4 
21-30 226 
31-40 110 
41-50 78 
51-60 22 
60> 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 2 – Věk respondent (n=442)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výzkumném vzorku převažují ženy 62% (n=272) nad muži 38% (n=170). (viz. 

Tabulka 6, Graf 3) 

Tabulka 6 – Pohlaví respondent (n=442) 

Vaše pohlaví: Počet respondentů 
MUŽ 170 
ŽENA 272 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3 – Pohlaví respondent (n=442) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Co se vzdělání týká, 62% (n=273) dotazovaných uvádí, že jejich nejvyšší dosažené 

vzdělání je vysokoškolské, 34% (n=153) vystudovalo střední školu s maturitou, 3% (n=12) 

střední školu bez maturity a 1% (n=4) vysokou odbornou školu. Výzkumu se nezúčastnil 

nikdo se základním vzděláním, což odpovídá charakteru pracovní činnosti v kancelářském 

prostředí. (viz. Tabulka 7, Graf 4) 

 

Tabulka 7 – Nevyšší dosažené vzdělání (n=442) 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Počet respondentů 
ZŠ 0 
SŠ BEZ MATURITY 12 
SŠ S MATURITOU 153 
VŠ 273 
VOŠ  4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4 – Nevyšší dosažené vzdělání (n=442)

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2  Metoda testování sledovaného souboru 

Pro zhodnocení většího vzorku respondentů a zjištění informací o povědomí o 

ergonomii v co nejširší skupině společnosti, volím kvantitativní marketingový výzkum ve 

formě elektronického dotazování. Tento typ výzkumu je poměrně časově náročný, nicméně 

přináší ucelenou formu výsledků. Dotazník se všemi variantami větvení přikládám v příloze 

diplomové práce (viz. Příloha A).  

 

5.3  Přípravná faze 

5.3.1  Výzkumný problém a cíle výzkumu 

Pr ̌ípravná fáze kvantitativního výzkumu sestává z definice výzkumného problému a 

stanovení dílčích cílů výzkumu. Hlavní vědecká otázka byla stanovena takto: Jaké je 

povědomí o ergonomii kancelářského prostředí u zaměstnanců a managementu, jaká 

je společenská odpovědnost firem v oblasti ergonomie v České republice a jak vypadá 

motorické chování zaměstnance a samotné kancelářské prostředí? 

 

Výzkum je pomyslně rozdělen na dvě části. První část zjišťuje povědomí a aplikaci 

ergonomie v českých korporacích, druhá část se soustředí na motorické chování a vybavenost 

kancelářského prostředí.  

Dílčí cíle 1. části výzkumu:  

• zjištění povědomí o ergonomii kancelářského prostředí v ČR 

• motivace k předcházení ergonomických rizik v korporacích 

• angažovanost českých firem v oblasti ergonomie  

• zjištění, zdali je ergonomie zařazena do firemní strategie či CSR 

Dílčí cíle 2. části výzkumu:  

• zmapování ergonomie kancelářského prostředí  

• zhodnocení motorického chování zaměstnanců v kanceláři 

• využití ergonomických pomůcek v kanceláři 
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5.3.2  Stanovení hypotéz  

Dalším logickým krokem přípravné fáze je stanovení hypotéz pro jejich následnou 

verifikaci či falzifikaci. Hypotézy stanovuji čtyři; první tři se týkají dílčího cíle 1. části 

výzkumu, poslední dílčího cíle 2. části výzkumu. 

Hypotézy byly navrženy tak, aby nalezly odpovědi na dílčí cíle a pomohly co nejlépe 

zodpovědět výzkumnou otázku: 

1. Domnívám se, že povědomí o ergonomii v nadnárodních korporacích je vyšší nežli 

v korporacích národních. 

2. Předpokládám, že vybavení kanceláří odpovídá ergonomickým požadavkům, 

přestože povědomí zaměstnanců o ergonomii kancelářského prostředí je nízké. 

3. Domnívám se, že školení ergonomie a BOZP u managementu a personalistů je 

častější než u kancelářských pracovníků. 

4. Předpokládám, že mezi respondenty používajícími ergonomickou pomůcku a 

pohlavím je statisticky významná závislost. 

 

5.3.3  Zdroje a metoda sběru dat  

Pro účely kvantitativního výzkumu potřebuji získat nová aktuální data, která mi 

pomohou zodpovědět vědecké otázky.  

Data získávám pomocí techniky elektronického dotazování. Distribuce 

elektronického dotazníku probíhá několika cestami. Odkaz na elektronický dotazník je zaslán 

emailem již získaným kontaktům z managementu společností a dále distribuován 

personalistům a kancelářským pracovníkům. Další cestou je distribuce elektronického 

odkazu skrze sociální sítě LinkedIn a Facebook.  

Jako výzkumný soubor volím respondenty, kteří jsou zaměstnáni na území České 

republiky na pozici rozhodujícího pracovníka managementu nebo personalisty. Dále 

zaměstnance vykonávající své povolání v kancelářském prostředí. Požadovaný věk 

respondenta není pevně stanoven, ale předpokládám, že se bude pohybovat mezi 18 – 65 

lety s mediánem kolem 35 roku věku. 

 Záměrně neselektuji korporace podle typu, velikosti, právní formy, dosahovaného 
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obratu, odvětví podnikání a dalších kritérií, jelikož bych tím významně snížil počet 

respondentů. Naopak mým cílem je zjistit situaci ohledně povědomí v oblasti ergonomie, 

společenské odpovědnosti a aplikaci ergonomie napříč celého spektra společností působících 

v České republice.  

 

5.4  Realizační fáze 

5.4.1  Tvorba dotazníku 

 

K vytvoření dotazníku využívám funkci Google Forms (Formuláře Google), která 

dovoluje snadné vytvoření dotazníku a výsledky přehledně zaznamenává do tabulky 

Microsoft Office Excel. Možnosti sběru dat tak nejsou omezeny maximálním počtem 

responsí, jako u volných verzí internetových serverů specializujících se na elektronické 

dotazování.  

 Distribuci elektronického dotazníku uskutečňuji zasláním emailu s odkazem na 

vytvořený elektronický formulář. Dále pak distribucí stávajícím a novým kontaktům na 

sociálních sítích LinkedIn a Facebook. Výsledky dotazníku ponechávám nepřístupné 

veřejnosti. 

 Sestavení dotazníku předchází sumarizace informací, které chci získat pro 

zodpovězení výzkumných otázek a stanovených hypotéz. Na základě tohoto shrnutí 

vytvářím seznam okruhů jednotlivých otázek. Okruhy jsou následující: 

 

ergonomie  •  ergonomické pomůcky  •  motorické chování na pracovišti  •  informace o 

korporaci  •  demografické údaje 

 

Otázky v dotazníku jsou seřazeny dle určité struktury, aby respondenta neodradily 

od vyplnění dotazníku již v počátku. Otázky musí být logické a srozumitelné, neměly by 

respondenty manipulovat k některé z odpovědí. Struktuře a volbě otázek v dotazníku tedy 

věnuji mnoho času. 

 
Nástroj Google Forms nabízí možnost větvení dotazníku, kterou využívám u 

několika otázek. Nejdelší verze se tedy sestává z 29 otázek, nejkratší z 22 otázek.  Nejvyšší 

procento tvoří otázky polouzavřené či uzavřené, otevřené otázky se objevují méně. Jedna 

otevřená otázka je nepovinná, aby neodradila respondenty od dokončení elektronického 
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dotazníku. V dotazníku se objevují dichotomické a trichotomické otázky, které jsou v 

několika případech zároveň otázkami filtračními. Dále obohacuji dotazník o několik otázek 

výběrových a výčtových. 

Pořadí otázek volím tak, aby dotazník začínal úvodními otázkami, které seznamují 

respondenta s tématem. Jádro dotazníku tvoří otázky meritorní a filtrační. Na konec 

dotazníku jsou zařazeny identifikační otázky, které zjišťují informace o firmě a samotné 

osobě respondenta. Vyplnění elektronického dotazníku trvá průměrně 8 minut.  

Před započetím vyplňování, v úvodu dotazníku, se respondent seznamuje s účelem 

a přínosy dotazníkového šetření. Je ujištěn o anonymitě výsledků a předem je mu 

poděkováno za vyplnění.  

Úvodní text zní následovně: 

 

“Dobrý den, 

rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, který se týká ergonomie v kanceláři. Správná ergonomie 

kancelářského prostředí je důležitá k prevenci vzniku řady onemocnění pohybového aparátu a pozitivně tak 

přispívá k pohodě na pracovišti.  

Tento dotazník vznikl za účelem získání podkladů pro diplomovou práci na téma “Hodnocení povědomí 

managementu a zaměstnanců firem o ergonomii kancelářského prostředí“. Data budou využita pro studijní 

účely. 

Dotazník je anonymní a k jeho vyplnění je potřeba asi 10 minut. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci. 

 

Bc. Ondřej Matthew Pešek, student FTVS UK.” 

 

5.4.2  Pilotáž 

 

Před uvedením dotazníku do oběhu provádím pilotáž, která mi dovoluje zjistit 

případné chyby v položených otázkách, nevhodné odpovědi uzavřených otázek či jiné 

nedostatky. V rámci pilotáže konzultuji dotazník s vedoucím práce a distribuuji dotazník k 

vyplnění mezi blízkými lidmi, kteří buď pracují v kanceláři, nebo zastávají post personalisty.  

Na základě připomínek provádím v dotazníku změny, do úvodu přidávám základní 

informaci o tom, co je ergonomie. Další úprava spočívá ve vyřazení a sloučení několika 

otázek, doplnění jednotek do otázky č. 10 (viz. příloha A), a formulací několika otázek. 
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5.4.3  Sběr dat 

 

Sběr dat byl zahájem 10. 1. 2016 kontaktováním vedoucích pracovníků a managerů 

emailem a zároveň rozposláním odkazu skrze sociální sítě. Sběr dat probíhal do 10. 3. 2016, 

tedy 2 měsíce. Většinu responzí jsem získal již během prvního měsíce dotazování. 

 

5.4.4  Návratnost dotazníků 

 

 Celkem bylo dotazováno 678 zaměstnanců firem v rámci celé České republiky. 

Vráceno zpět bylo 456 vyplněných dotazníků, z toho platných a tedy využitelných dotazníků 

bylo 442. Celková návratnost tedy činila 65,2%. (viz. Tabulka 8, Graf 5) 

 

Tabulka 8 – Návratnost dotazníků (n=678) 

Návratnost dotazníků Počet respondentů 
Celkový počet 678 
Vráceno 456 
Použito 442 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5 – Návratnost dotazníků (n=678) 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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5.4.5  Třízení a čištění dat 

 

 Do výzkumu byly zařazeny pouze odpovědi vyplněné logicky ve všech otázkách. 

Dotazníky s odpověďmi respondentů, které byly nejednoznačně, neúplné nebo nesplňovaly 

jiná kritéria pro správnost záznamu, jsou z analýzy vyřazené.  

 

5.4.6  Zpracování dat 

 

 Výsledná data z dotazníku byla transformována a dále zpracována pomocí programu 

Microsoft® Excel for Mac, verze 15.20. V tomto program byla použita sada nástrojů pro 

analýzu dat, jenž umožňuje efektivně provádět statistické analýzy. Výsledné číselné hodnoty 

v procentech byly zaokrouhleny na celá čísla. Pro přehlednost výsledků byly vytvořeny 

tabulky a grafy. Grafy jsou zpracovány v černobílé škále pro menší zrakovou náročnost a 

lepší přehlednost diplomanta. 
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6  VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A INTERPRETACE DAT 
 

6.1  Identifikační otázky 
 

Před započetím interpretace výsledků získaných dat, bych rád pro lepší zřetelnost a 

pochopení uvedl výsledky identifikačních otázek. Data z těchto otázek se vyskytují průběžně 

v interpretacích u jednotlivých grafů výzkumných otázek. V dotazníku se identifikační otázky 

objevují jako předposlední část před demografickými údaji. 

Identifikační otázky mají za úkol charakterizovat firmy z několika hledisek. 

Následující tabulky a grafy ukazují, kolik mikropodniků, malých, středních a velkých firem se 

průzkumu zúčastnilo, v jakém oboru podnikání působí, v jakém městě jsou firmy umístěny 

a jakého jsou původu. (viz. Tabulka 9-12, Graf 6-9) 

 

Tabulka 9 – Velikost firmy (n=442) 

Jak velká je firma, ve které jste zaměstnán/a? Počet respondentů 
MIKROPODNIK (1-10 ZAMĚSTNANCŮ) 56 
MALÝ PODNIK (10 AŽ 50 ZAMĚSTNANCŮ) 60 
STŘEDNÍ PODNIK (50 AŽ 250 
ZAMĚSTNANCŮ) 

88 

VELKÝ PODNIK (VÍCE NEŽ 250 
ZAMĚSTNANCŮ) 

238 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6 – Velikost firmy (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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 Ve výzkumu jsou děleny podniky na mikropodnik, malý, střední a velký podnik. 

Hranici mezi těmito kategoriemi jsou stanoveny na základě definice Evropské komise. [12]  

Kritériem se stal počet zaměstnanců. Mikropodnik je firma s maximum 10 

zaměstnanců, malý podnik má 10 až 50, střední podnik 50 až 250 a velký podnik více než 

250 zaměstnanců. Jak je patrné z grafu, výzkumu se zúčastnili převážně zástupci velkých 

firem (54%). Střední firmy zaujímaly 20%, malé firmy a mikropodniky po 13%. Výsledek 

může svědčit o větším počtu zaměstnanců těchto firem, větší propracovanosti firemní 

struktury, vyšší míře využití výpočetní techniky nebo vyšší informovanosti. 

 

Tabulka 10 -  Odvětví firmy (n=442) 

V jakém odvětví podniká firma, ve které jste 
zaměstnán/a?  

Počet respondentů 

Administrativa, management 11 
Bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví 47 
Bezpečnost, controlling 0 
Ekonomika, finance 5 
Energetika 27 
Gastronomie, cestovní ruch 6 
Farmacie, chemie, potravinářství 16 
IT 37 
Kultura, umění, tvůrčí práce 11 
Logistika, doprava   14 
Media, reklama, PR 11 
Personalistika, lidské zdroje 61 
Právo, justice, legislativa 28 
Průmysl, výroba 41 
Obchod, prodej, nákup 16 
Státní, veřejná správa 15 
Stavebnictví, reality 6 
Strojírenství, technika, elektrotechnika 17 
Telekomunikace, poštovní služby 4 
Vzdělávání, školství, věda, výzkum 27 
Zdravotnictví, sociální péče 42 
Zemědělství, lesnictví, ekologie 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 7 – Odvětví firmy (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Firmy jsou dále rozděleny do 22 kategorií podle oblastí, ve které podnikají. Mezi 

nejpočetnější odvětví ve výzkumu, kterou můžeme označit také jako modus, patří 

“Personalistika, lidské zdroje” s 61 respondenty. Další hojně zastoupené oblasti patří 

“Bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví” s 47 respondenty, “Zdravotnictví, sociální péče” 

s 42 respondenty, “Průmysl, výroba” s 41 respondenty a “IT” s 37 respondenty. Ostatní 

odvětví jsou zastoupené výrazně nižším počtem respondentů. 

 

Tabulka 11 – Město působení firmy (n=442) 

V jakém městě se nachází firma, ve které jste 
zaměstnán/a? 

Počet respondentů 

Praha 187 
Brno 56 
Plzeň 26 
Cheb 18 
České Budějovice 18 
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Ostrava 17 
Olomouc 16 
Karlovy Vary 15 
Most 13 
Kladno 12 
Klatovy 12 
Hradec Králové 9 
Liberec 8 
Pardubice 8 
Chomutov 8 
Ústí nad Labem 6 
Vlašim 4 
Rakovník 3 
Pelhřimov 2 
Třinec 1 
Náchod 1 
Prostějov 1 
Šumperk 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 8 – Město působení firmy (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Další rozdělení firem je z hlediska umístění firmy v rámci České republiky. Podle 

mého očekávání jako modus můžeme označit Prahu (n= 187) která tak zaujímá 42% 

responsí. Další početné oblasti jsou: Brno (n=56), Plzeň (n=26), Cheb (n=18), České 

Budějovice (n=18), Ostrava (n=17) a Olomouc (n=16). Dalšími zkoumanými městy jsou: 

Karlovy Vary, Most, Kladno, Klatovy, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Chomutov, Ústí 

nad Labem, Vlašim, Rakovník, Pelhřimov, Třinec, Náchod, Prostějov a Šumperk. 

 

Tabulka 12 – Typ firmy (n=442) 

Jakého typu je firma, ve které jste zaměstnán/a? Počet respondentů 
NÁRODNÍ KORPORACE 246 
NADNÁRODNÍ KORPORACE 134 
NEVÍM 62 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 9 – Typ firmy (n=442) 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední identifikační otázka měla za úkol poodhalit motivy firemního chování 

(například přebírání trendů ohledně strategií CSR ze zahraniční mateřské společnosti, 

zavádění nových pozic ve firmě souvisejících s ergonomií a BOZP, dodržování standardů a 

nařízení nebo chování managementu. Vyšší zastoupení měly nad mé očekávání firmy národní 
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s 56% (n=246) oproti nadnárodním podnikům (n=134), které zaujímaly 30% z celkového 

počtu. Zbytek (n=62), tedy 14%, připadá respondentům, kteří neví kam firmu zařadit. 

 

6.2  První část výzkumu: povědomí o ergonomii 
 

 Kapitola se zabývá sledováním povědomí kancelářských pracovníků z hlediska oboru 

ergonomie a BOZP. Dále pak se zaměřuje na školení o ergonomii ve firmách a vzhledem 

kancelářského prostředí. 

Po úvodním seznámení s činností ergonomie, byl dotazník otevřen otázkou, která 

zněla: “Je pro Vás správná ergonomie při práci důležitá?”  V otázce nebyl znovu vysvětlován 

význam ergonomie, jelikož ten byl zdůrazněn již v úvodních informacích dotazníku. Na tuto 

otázku odpovědělo ze 442 respondentů 372 kladně a 70 záporně (viz. Tabulka 13, Graf 10) 

 

Tabulka 13 – Význam ergonomie (n=442) 

 

Je pro Vás správná ergonomie při práci důležitá?  Počet respondentů 

ANO 372 

NE 70 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 10 – Význam ergonomie (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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6.2.1  Školení ergonomie 
 

 Jednou z klíčových otázek výzkumu byla otázka: “Prošel/a jste školením ergonomie 

kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?” Podle typu odpovědi 

byl dotazník dále rozvětven. 28% respondentů (n=124) odpovědělo na otázku kladně, pro 

78% respondentů, kteří na otázku odpověděli záporně (n=318), byla vynechána nadcházející 

otázka, která zněla: “Jakým způsobem školení probíhalo?”. Pokud se zaměříme na to, jakým 

způsobem probíhá školení ergonomie pro kancelářské pracovníky v České republice, 

výsledky výzkumu přináší zajímavé informace. Modus odpovědí, celých 36%, zastává 

odpověď: “Online školení” (n=45). Další nejčetnější odpovědí je pak “Pasivní přednáška” (35%, 

n=43). 23% respondentů pak prošlo přednáškou s praktickou ukázkou (n=29), 5% diskusí 

(n=6) a 1% jiným typem školení (n=1). (viz. Tabulka 14-15, Graf 11-12) 
 

Tabulka 14 – Školení ergonomie (n=442) 

Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského 

prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP)? 

Počet respondentů 

ANO 124 

NE 318 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 11 – Školení ergonomie (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 15 – Způsob školení (n=124) 

Jakým způsobem školení probíhalo? Počet respondentů 

PASIVNÍ PŘEDNÁŠKA 43 

PŘEDNÁŠKA S PRAKTICKOU UKÁZKOU 29 

ONLINE ŠKOLENÍ 45 

DISKUSE 6 

JINÉ 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 12 – Způsob školení (n=124)

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Výsledky těchto dvou otázek poukazují na nedostatečné školení zaměstnanců z 

hlediska ergonomie práce a BOZP. K zamyšlení je také otázka, zdali je vhodnou metodou 

takového typu školení forma online školení či pasivní přednášky bez praktické ukázky. 

 

 Výzkumná otázka číslo jedna zní: “Jaké je povědomí o ergonomii u kancelářských pracovníků 

v České republice?” K tomu, abychom na ni mohli odpovědět, potřebujeme znát několik 

informací. Jak jsme se dozvěděli z odpovědí na otázku: “Prošel/a jste školením ergonomie 

kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?”, školením ergonomie 



 

	 75 

prošlo celkem 124 dotazovaných respondentů. Z tohoto počtu pocházelo 55% respondentů 

(n=68) z národní společnosti a 35% (n=44) ze společnosti nadnárodní. Zbylých 10% (n=12) 

nedokázalo zařadit do které kategorie z výše uvedených společnost patří. (viz. Tabulka 12, 

Graf 9) 

 Povědomí kancelářských pracovníků o ergonomii je tedy dle výsledků 

výzkumu lepší u národních společností než společností nadnárodních. 

 

Třetí výzkumná otázka zní: “Liší se znalost ergonomie dle pozice zaměstnanců?” Z hlediska 

pozice zaměstnance prošlo školením 23% (n=20) pracovníků na pozici personalisty nebo 

managementu firmy. U běžných kancelářských pracovníků prošlo školením ergonomie 25% 

(n=88). (viz. Tabulka 4, Graf 1) 

Školením ergonomie a BOZP tedy procházejí zaměstnanci rovnoměrně. 

Znalost ergonomie se významně neliší dle pozice zaměstnance.  

 

6.2.2  Pracovní místo 

 

 Další velmi důležitou otázkou výzkumu byla otázka: “Jak vypadá Vaše pracovní místo?” 

Díky responzím získáváme zajímavá data ohledně vzhledu pracovního místa v kanceláři. 

Dozvídáme se, že zaměstnanci mají většinou přizpůsobitelnou výšku židle (87%, n=386), 

zatímco velmi málo respondentů má k dispozici také výškově nastavitelný stůl (7%, n=32). 

Židle se dá také častěji naklápět dopředu/dozadu (67%, n=294) a má podpěru pro ruce (79%, 

n=348). Místnost pracovníka je většinou dobře osvícena dením světlem (76%, n=334) a má 

dobré klimatické podmínky (79%, n=348). Zajímavé je, že u naprosté většiny zaměstnanců 

nenajdeme podpěru pro nohy (83%, n=368). (viz. Tabulka 16, Graf 13) 

 

 

Tabulka 16 – Pracovní místo (n=442) 

Jak vypadá Vaše pracovní místo? ANO NE 

Mám výškově nastavitelný stůl 32 410 

Na stole mám dostatek volného prostoru  184 258 

Mám výškově nastavitelnou židli  386 56 

Židle má podpěrky pod ruce  348 94 

Židle se může naklápět dopředu/dozadu 294 148 

Mohu si přizpůsobit výšku a natočení monitoru 324 100 
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Pod stolem mám k dispozici podpěru pod nohy  74 368 

Místnost je dostatečně osvětlena denním světlem 334 108 

Místnost je vytápěna a klimatizována 348 94 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 13 – Pracovní místo (n=442)

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druhá výzkumná otázka zněla: “Jaké je vybavení kanceláří z hlediska ergonomie a odpovídá 

toto vybavení povědomí respondentů o ergonomii?” 

 Budeme-li chtít zhodnotit celkové vybavení pracovního prostředí, musíme stanovit 

hranici, podle které budeme pracovní místo brát za ergonomicky vhodné. Tato hranice byla 

stanovena dle četnosti pozitivních odpovědí, kdy za vhodné ergonomické prostředí bylo 

bráno takové prostředí, dle kterého respondent odpověděl na více než 50% dílčích otázek 

kladně. (viz. Tabulka 16, Graf 13) 

 Za ergonomicky vhodné pracovní prostředí můžeme považovat pracovní místo 78% 

respondentů (n=345). V komparaci s otázkou “Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského 

prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?”, se dozvídáme, že 25% 

respondentů (n=86) prošlo školením ergonomie a BOZP a 75% respondentů (n=259) 

školením neprošlo. (viz. Tabulka 14, Graf 11) 

 Vybavení kanceláří s vhodnými ergonomickými vlastnostmi tudíž není závislé 

na předchozím školení zaměstnance.  
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6.3  Druhá část výzkumu: využití ergonomických pomůcek  
 

 Druhá část výzkumu se zabývá využitím ergonomických pomůcek v českých 

kancelářích. Tuto část dotazníku otevírala další z klíčových otázek: “Používáte v zaměstnání 

ergonomickou pomůcku?”.  Jako modus můžeme označit zápornou odpověď, která tvořila 71% 

respondentů (n=316), zatímco 29% respondentů (n=126) odpovědělo kladně. Kladná 

odpověď opět větvila dotazník. Z doplňujících otázek se tak můžeme dozvědět například 

odpovědi na otázku: “Jakou pomůcku používáte?”, kdy se modem stala odpověď: “Podložka pod 

myš” s četností 44% (n=54), otázku: “Kdo pomůcku hradil”, ze které se dozvídáme, že 72% 

(n=91) pomůcek je hrazeno zaměstnavatelem a 28% respondentů (n=36) si hradilo pomůcku 

samo, otázku: “Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o ergonomické pomůcce?”, kdy modem se stala 

odpověď “Internet” s četností 39% (n=14) a otázku: “Kde jste zakoupil/a ergonomickou pomůcku?”, 

kde modus tvoří  s četností 61% (n=22) odpověď: “Kamenná prodejna”. (viz. Tabulka 17-21, 

Graf 14-18) 

 

Tabulka 17 – Využití ergonomické pomůcky (n=442) 

Používáte v zaměstnání ergonomickou pomůcku?  Počet respondentů 

ANO 126 

NE 316 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 14 – Využití ergonomické pomůcky (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 18 – Ergonomická pomůcka (n=124) 

Jakou pomůcku/y používáte? Počet respondentů 

ERGONOMICKÁ ŽIDLE 32 

PODSEDÁK 18 

PODLOŽKA POD MYŠ 54 

ERGONOMICKÁ KLÁVESNICE 8 

PODNOŽNÍK 11 

OVERBALL 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 15 – Ergonomická pomůcka (n=124)

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 19 – Financování pomůcky (n=127) 

Kdo pomůcku hradil?  Počet respondentů 

JÁ SÁM/A 36 

ZAMĚSTNAVATEL 91 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 16 – Financování pomůcky (n=127) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 20 – Zdroj informací o ergonomické pomůcce (n=36) 

Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o ergonomické 

pomůcce? 

Počet respondentů 

FYZIOTERAPEUT 2 

PŘÁTELÉ 1 

LÉKAŘ 8 

INTERNET 14 

REKLAMA 11 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 17 - Zdroj informací o ergonomické pomůcce (n=36)

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 21 – Zakoupení pomůcky (n=36) 

Kde jste zakoupil/a ergonomickou pomůcku? Počet respondentů 

KAMENNÁ PRODEJNA 22 

INTERNET 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 18 – Zakoupení pomůcky (n=36) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čtvrtá výzkumná otázka se zaobírá tím, zdali: “Využívají ergonomické pomůcky více ženy 

nebo muži?” Počet žen využívajících ergonomickou pomůcku činí 48% (n=60), 67% (n=212) 

žen uvádí, že ergonomickou pomůcku nevyužívají. Muži uvádějí využití ergonomické 

pomůcky v 52% (n=66), 33% mužů (n=104) z celkového počtu respondentů pomůcku 

nepoužívá. (viz. Tabulka 22, Graf 19) 

 Dané dvě otázky bylo potřeba porovnat analýzou závislostí. Koeficient asociace Qab= 

-0,383, což odpovídá nízké až střední závislosti. Záporný výsledek koeficientu asociace 

naznačuje negativní korelaci. (viz. Příloha B)  

Výsledkem výzkumné otázky, jak naznačuje negativní korelace, tedy je, že 

ženy využívají ergonomickou pomůcku méně často nežli muži. 
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 Tabulka 22 – Závislost využití ergonomické pomůcky na pohlaví (n=442) 

Závislost využití ergonomické pomůcky na pohlaví respondenta 

Pohlaví/Využití pomůcky ANO NE Σ 

ŽENA 60 (48%) 212 (67%) 272 (62%) 

MUŽ 66 (52%) 104 (33%) 170 (38%) 

Σ 126 (100%) 316 (100%) 442 (100%) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 19 – Závislost využití ergonomické pomůcky na pohlaví (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

Poslední dvě otázky druhé části výzkumu se zabývají využitím aplikace v mobilním 

telefonu jako ergonomické pomůcky. Otázka nebyla povinná, přesto na ni odpovědělo 32% 

respondentů (n=140). První otázka zněla: “Využil/a byste aplikaci v mobilním telefonu s rady a tipy 

pro zlepšení ergonomie?” Ze 140 respondentů 43% (n=60) odpovědělo kladně, 30% (n=42) 

záporně a 27% (n=38) uvedlo neutrální odpověď “Nevím”. (viz. Tabulka 23, Graf 20) 

Druhá otázka zjišťovala více do hloubky, které informace, rady a tipy by respondent 

v aplikaci uvítal. Nejvíce vyhledávanými informacemi se staly odpovědi: “Rady a tipy pro 

nastavení nábytku”, “Rady a tipy pro nastavení výpočetní techniky”, “Rady a tipy pro správné protažení 

namáhaných svalů” a “Rady a tipy jak správně sedět a stát”. Přehled výsledků lze nalézt v Tabulce 

24 a Grafu 21. 
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Tabulka 23 – Mobilní aplikace ergonomie (n=140) 

Využil/a byste aplikaci v mobilním telefonu s rady a 

tipy pro zlepšení ergonomie?  

Počet respondentů 

ANO 60 

NE 42 

NEVÍM 38 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 20 – Mobilní aplikace ergonomie (n=140) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 24 – Obsah aplikace (n=140) 

Jaké informace byste chtěl/a nalézt v aplikaci? ANO NE 

Hodnocení rizika onemocnění z přetížení 98 42 

Rady a tipy pro nastavení nábytku 123 18 

Rady a tipy pro nastavení výpočetní techniky 120 20 

Rady a tipy při onemocnění z přetížení 104 36 

Přehled a informace o  ergonomických pomůckách 110 30 

Rady a tipy jak zacházet ergonomickými pomůckami 114 26 

Rady a tipy pro správné protažení namáhaných svalů 122 18 

Rady a tipy jak zacházet s těžkými břemeny 94 46 

Rady a tipy jak správně sedět a stát 128 16 
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Techniky pro zvládání trémy a stresu 109 32 

Rady a tipy mindfulness technik (zklidnění mysli)  103 38 

Jóga na pracovišti 84 56 

Kontakt na ergonoma 58 82 

Legislativa ergonomie a BOZP 54 86 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 21 – Obsah aplikace (n=140) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

6.4  Třetí část výzkumu: motorické chování na pracovišti 
 

 Třetí část výzkumu se zabývá motorickým chováním respondentů na pracovišti, tedy 

v kancelářském prostředí. První otázka ze série zjišťovala délku praxe na současné pozici: 

“Jak dlouho pracujete na současné pozici?”. Modus tvořila odpověď “1-5 let”, kterou odpovědělo 

53% dotazovaných (n=234), 34% respondentů (n=107) pracuje na své pozici do 1 roku, 19% 

respondentů (n=82) 5-10 let, 3% respondentů (n=13) 10-15 let a 1% respondentů (n=6) 

pracuje na své pozici více jak 15 let. Medián délky praxe je 3,6 let. (viz. Tabulka 25, Graf 22) 
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Tabulka 25 – Délka praxe (n=442) 

Jak dlouho pracujete na současné pozici?  Počet respondentů 

Do 1 roku 107 

1-5 let 234 

5-10 let 82 

10-15 let 13 

Více než 15 let 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 22 – Délka praxe (n=442) 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druhá otázka, která se zabývá průměrnou délkou pracovní doby, zní následovně: 

“Kolik hodin denně trávíte v zaměstnání? (průměrně)”. Z výsledků vyplývá, že 50% respondentů 

(n=221), čili polovina, stráví v práci průměrně 8 hodin za den, 24% respondentů (n=105) 

pracuje denně 9 hodin, 15% responedntů (n=68) pracuje denně 3-7h a 11% respondentů 

stráví v zaměstnání 10-16 hodin. (viz. Tabulka 26, Graf 23) 

 

Tabulka 26 – Délka pracovní doby (n=442) 

Kolik hodin denně trávíte v zaměstnání? (průměrně)  Počet respondentů 

3 12 

4 8 

6 30 
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7 18 

8 221 

9 105 

10 32 

12 12 

13 3 

16 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 23 – Délka pracovní doby (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

  

Další otázka zkoumala, zdali se v praxi dodržují zákonem předepsané přestávky: 

“Máte možnost krátkého odpočinku po každých odpracovaných 2h?” Z celkového počtu uvádí 79% 

dotazovaných (n=348) kladnou odpověď, 21% respondentů (n=94) odpovídá záporně. 

Výsledky jsou pro mě překvapivé, jelikož krátké přestávky v pracovní době jsou předepsané 

zákonem. U záporné odpovědi jsem čekal daleko nižší procentuální zastoupení. (viz. Tabulka 

27, Graf 24) 
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Tabulka 27 – Odpočinek v pracovní době (n=442) 

Máte možnost krátkého odpočinku po každých 

odpracovaných 2h?  

Počet respondentů 

ANO 348 

NE 94 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 24 – Odpočinek v pracovní době (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 Následující dvě otázky se snažily zjistit, kolik respondentů trpí obtížemi vzniklými z 

pracovního přetížení a ve které části těla se tyto obtíže nacházejí. Oproti mým negativním 

prognózám, na otázku: “Trpíte obtížemi vzniklými pracovním přetížením?” odpovídá pouze 54% 

respondentů (n=237) kladnou odpovědí, 46% respondentů zápornou (n=205). Otázkou 

však zůstává, zdali výsledek není ovlivněn tím, že většina respondentů (84%) na současné 

pozici pracuje od 0 do 5ti let, a tudíž se obtíže spojené s přetížením teprve začínají vyskytovat, 

ale zatím jsou klinicky němé. 

  Otázka rozvětvila dotazník. Při kladné odpovědi se zobrazila respondentům 

rozšiřující otázka, ve které mohli vybrat libovolné množství odpovědí: “Označte, kde se obtíže 

nacházejí:”.  Výsledky nejsou nikterak překvapující, odpověď “Krční páteř” označilo 22% 
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respondentů (n=89), 15% respondentů (n=62) označilo odpověď “Hlava”, 14% respondentů 

(n=58) vybralo odpověď “Bederní páteř”, 12% odpovědí (n=48) připadalo na “Zápěstí”, 8% 

dotazovaných (n=32) uvedlo “Hrudní páteř”,  7% (n=27) připadá na “Nohy”,  5% (n=20) na 

“Ruce”, po 4% připadá na odpovědi “Ramenní klouby” (n=16), “Kyčelní klouby” (n=16) a 

“Kolenní klouby” (n=15), 2% na “Loketní klouby” (n=13) a “Předloktí” (n=11) a 1% (n=4) 

připadá na “Hlezenní klouby”. (viz. Tabulka 28, Graf 25) 

 

Tabulka 28 – Obtíže z přetížení (n=442) 

Trpíte obtížemi vzniklými pracovním přetížením? Počet respondentů 

ANO 237 

NE 205 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 25 – Obtíže z přetížení (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 29 – Topografie obtíží (n=237) 

Označte, kde se obtíže nacházejí: Počet respondentů 

Hlava 62 

Krční páteř 89 

Hrudní páteř 32 

Bederní páteř 58 

Ruce 20 

Zápěstí 48 

Předloktí 11 
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Loketní klouby 13 

Ramenní klouby 16 

Kyčelní klouby 16 

Kolenní klouby 15 

Hlezenní klouby 4 

Nohy 27 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 26 – Topografie obtíží (n=237) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Další otázka zkoumala, jak časté jsou při práci pozice v sedu, stoji a chůze: “Jakou část 

pracovní doby zaujímáte následující pozice?”. Respondent měl vybrat slovní a procentuální 

zastoupení pro pozice sed, stoj a chůzi během pracovní doby. Jelikož se jednalo o průzkum 

mezi kancelářskými pracovníky, dalo se předpokládat, že pozice v sedu bude častější nežli 

pozice ve stoji a chůze. Modus mezi odpověďmi pro sed zaujímá odpověď “Velmi často (80-

100%)”, která je zastoupena 57% respondentů (n=252). Pro stoj a chůzi je to odpověď “Skoro 

vůbec (1-20%)”, která u stoje zaujímala 54% (n=238) a pro chůzi 51% (n=224). (viz. Tabulka 

30, Graf 27) 
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Tabulka 30 – Pracovní pozice (n=442) 

Jakou část pracovní doby zaujímáte následující pozice?   SED STOJ CHŮZE 

Nikdy (0%)  0 16 10 

Skoro vůbec (1-20%)  8 238 224 

Zřídkakdy (20-40%)  18 98 118 

Občas (40-60%)  28 60 62 

Často (60-80%)  136 22 22 

Velmi často (80-100%) 252 8 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 27 – Pracovní pozice (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále jsme posuzovali míru závislosti mezi častou pracovní pozicí v sedu a obtížích v 

oblasti páteře. Bylo potřeba nejprve vyfiltrovat pacovníky, kteří sedí po určitou dobu. Jako 

doba setrvání v jedné pozici, která by mohla mít negativní účinky na pohybový aparát byl 

stanoven čas delší než 60% pracovní doby. V dotazníku tomu odpovídaly odpovědi “Často 

(60-80%)” a “Velmi často (80-100%)” u otázky “Jakou část pracovní doby zaujímáte následující 

pozice?”.  Tímto způsobem odpovědělo 88% z celkového počtu dotazovaných (n=388).  

Další podmínkou bylo, aby respondent zvolil alespoň jednu z odpovědí “Krční páteř” 

“Hrudní páteř” nebo “Bederní páteř” u otázky “Označte, kde se obtíže nacházejí:”. Ze zkoumaných 
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388 sedících pracovníků udává obtíže s páteří 46% respondentů (n=179), což je velmi vysoký 

podíl. Potvrzuje se nám t tím mezi dlouhodobou neměnnou pozicí v sedu a obtížemi v oblasti 

páteře. 

 

 

6.5  Čtvrtá část výzkumu: firemní CSR 
 

 Poslední část výzkumu se zabývá společenskou odpovědností firem. V posledním 

desetiletí společenská odpovědnost zaznamenala boom, který se bohužel po ekonomické 

krizi v roce 2013 opět zastavil. Doufejme tedy, že bude mít v nejbližší době křivka počtu 

firem využívajících CSR v České republice opět vzrůstající charakter.  

 Na otázku “Nabízí firma, ve které pracujete benefity ve formě příspěvků na 

sport/relaxaci/zdraví?”, odpovědělo 58% dotazovaných (n=256) záporně, 42% 

dotazovaných (n=186) označilo kladnou odpověď. (viz. Tabulka 31, Graf 28) 

 

Tabulka 31 – Pracovní benefity (n=442) 

Nabízí firma, ve které pracujete benefity ve formě 

příspěvků na sport/relaxaci/zdraví?  

Počet respondentů 

ANO 186 

NE 256 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 28 – Pracovní benefity (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Zaměříme-li se blíže na typ benefitu, který je zaměstnancům poskytován, dozvíme 

se, že 45% respondentů (n=83) je poskytován příspěvek na sport, 26% respondentů (n=49) 

je poskytován příspěvek na zdravotní péči, 25% respondentů (n=46) příspěvek na relaxaci. 

Zbylá 4% tvoří odpovědi: “Flexipass” (n=3), “Příspěvek na dovolenou” (n=3), “Zaměstnanecké 

akce” (n=1) a “Jídlo” (n=1), jež respondenti sami vypsali v kategorii “Jiné:”. (viz. Tabulka 32, 

Graf 29) 

 

Tabulka 32 – Typ benefitu (n=186) 

Jaké příspěvky to jsou? Počet respondentů 

PŘÍSPĚVEK NA SPORT 83 

PŘÍSPĚVEK NA RELAXACI 46 

PŘÍSPĚVEK NA ZDRAVOTNÍ PÉČI 49 

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU 3 

FLEXIPASS 3 

ZAMĚSTNANECKÉ AKCE 1 

JÍDLO 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 29 – Typ benefitu (n=186) 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední otázka hodnotí, zdali je ve firmě fyzicky přítomen pracovník, který ve firmě 

zastává kontrolní post nad dodržováním bezpečnosti práce. Z odpovědí se dozvídáme, že 

40% respondentů (n=176) na tuto otázku odpovědělo záporně, 39% (n=172) kladně a 

zbylých 21% (n=94) nevědělo, zdali na jejich pracovišti takový pracovník působí. Kladná i 

záporná odpověď je tedy ve výsledku zastoupena skoro rovnoměrně. 

 

 

Tabulka 33 – Specializovaný pracovník BOZP (n=442) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Je ve firmě specializovaný pracovník, který se zabývá 

bezpečností práce na pracovišti (BOZP)?   

Počet respondentů 

ANO 172 

NE 176 

NEVÍM 94 
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Graf 30 – Specializovaný pracovník BOZP (n=442) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Společenská odpovědnost firem bohužel stále není v České republice na dostatečné 

úrovni. Různými benefity pro rozvoj, zdraví a spokojenost svých zaměstnanců přispívají 

zatím jen 3/5 firem. Z těchto příspěvků necelá ½ tvoří příspěvky na sport.  Budeme-li 

dostatečně optimističtí, ze získaných dat vyplývá, že specializovaný pracovník pro ergonomii 

prostředí a BOZP je v 50% firem. Tato čísla jsou dle mého názoru přímo úměrná rostoucímu 

trendu profesionálně podmíněných onemocnění muskuloskeletálního systému. 
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7  DISKUSE 
 

 K realizaci výzkumu povědomí o ergonomii u kancelářských pracovníků a 

managementu firem v České republice jsem použil metodu elektronického dotazování. 

Výhodou této metody je možnost získání dostatečného množství dat zajišťující reliabilitu 

výzkumu. Díky pilotáži, která proběhla před spuštěním samotného výzkumu, byl dotazník 

upraven a odstraněny nejasnosti, které mohly respondenta mást či odradit od vyplnění 

dotazníku. Sběr dat probíhal po dobu dvou měsíců od 10. ledna do 10. března roku 2016. 

Výsledky výzkumu považuji z časového hlediska za objektivní, jelikož nedošlo ke zkreslení 

vlivem omezeného času na sběr dotazníků. 

Díky filtraci otázek, kdy zobrazení nadcházejících otázek bylo ovlivněno stávající 

odpovědí, byl ušetřen respondentům čas a zbytečná data tak byla oproti tištěné formě 

dotazníku eliminována. Dotazník v pracovní verzi je k nalezení v příloze diplomové práce 

(Příloha A), elektronická verze dotazníku veřejnosti k dispozici není, jelikož byl výzkum již 

zastaven a vyhodnocen. 

Z celkového počtu 678 distribucí dotazníku bylo získáno 442 vyplněných dotazníků, 

návratnost je tedy 65,2%. Vzhledem k dnešní pracovní vytíženosti zaměstnanců a zahlcenosti 

emaily, tedy považuji návratnost dotazníku za vysoce uspokojivou. Převážná většina 

respondentů (54%) zastupovala velké firmy. Zástuci středních a malých podniků či 

mikropodniků zaujímaly 46% celkového počtu respondentů. Rozložení respondentů mezi 

národní a nadnárodní společnosti bylo 6:3, což mohlo nepatrně zkreslit výzkum 

nevyvážeností typu respondentů. 

V následující části práce jsou ověřeny hypotézy, které byly vytvořeny před zahájením 

samotného výzkumu. Na základě získaných dat můžeme nyní potvrdit či vyvrátit jednotlivé 

hypotézy a následně toto vyhodnocení okomentovat. 

 

 

7.1  Ověření první hypotézy: Povědomí zaměstnanců o ergonomii je 

vyšší v nadnárodních společnostech nežli ve společnostech národních. 
 

Nadnárodní společnosti při svém podnikání hojně využívají konceptu společenské 

odpovědnosti (CSR). Jejich vlivem se CSR pomalu začíná dostávat do České republiky v celé 

své šíři. Zaměstnavatelé začínají využívat zaměstnanecké benefity, při výběrových řízeních 
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mezi dodavateli volí ty ekologičtější, organizují setkání zaměstnanců, podněcují jejich další 

vzdělávání v oboru, zajímají se o bezpečnost na pracovišti a o ergonomii prostředí.  

V Čechách má tento koncept z historických hledisek trochu jiný význam, o zavedení 

CSR do podnikání se zasloužil zejména Tomáš Baťa, který svými řídícími a výrobními 

postupy položil základy modernímu podnikání a společenské odpovědnosti. 

Výchozím předpokladem první hypotézy bylo, že u zaměstnanců nadnárodních 

společností prokážu vyšší povědomí o ergonomii kancelářského prostředí nežli u 

zaměstnanců národních společností. Za znak vyššího povědomí považuji nabytí vědomostí 

a zkušeností pracovníka skrze interní či externí školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

jehož součástí bylo i školení o ergonomii. V úvahu tedy nejsou brány informace, které se 

pracovník dozvěděl sám z jiných zdrojů (například z internetu či od kolegů), jelikož takové 

informace mohou být nepřesné nebo silně zkreslené. 

Vzhledem k získaným datům z otázky „Prošel/a jste školením ergonomie kancelářského 

prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?“, kdy školením ergonomie prošlo 

124 dotazovaných respondentů, z nichž nejvyšší procentuální podíl - 55% pocházelo z 

národní společnosti, 35% ze společnosti nadnárodní, a zbylých 10% nedokázalo určit, do 

které kategorie jejich firma náleží, vyplývá, že informovanost kancelářských pracovníků o 

ergonomii je lepší u národních společností. Při sběru dat se zapojilo více respondentů z 

národních společností (56%) oproti respondentům z nadnárodních společností (30%), 

mohlo tak dojít k lehkému zkreslení výsledků. 

Vzhledem k výše zmíněným faktům a stanoveným podmínkám, považuji 

hypotézu za falzifikovanou. 

 

 

7.2  Ověření druhé hypotézy: Vybavení kanceláří odpovídá 

ergonomickým požadavkům, přestože povědomí zaměstnanců o 

ergonomii kancelářského prostředí je nízké. 
 

 Jako východisko pro stanovení hypotézy beru v úvahu, že na dodržování 

bezpečnostních a hygienických podmínek na pracovišti je v České republice kladen velký 

důraz. Rozsáhlá česká legislativa, směrnice a normy EU a kontrolní orgány tak zabezpečují 

vhodné podmínky pro ergonomii prostředí, přestože povědomí o ergonomii samotné 

nemusí být valné.  
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 Uvažuji také o tom, že v některých firmách může být přítomen pracovník, který má 

na starosti bezpečnost a zdraví při práci, včetně samotné ergonomie. Pracovník v kanceláři 

se tak obejde bez znalosti ergonomie, jelikož je zajištěna intervence specializovaným 

pracovníkem. 

 Za dostatečně ergonomicky přizpůsobené pracoviště stanovuji takové pracoviště, ve 

kterém zaměstnanec odpověděl kladně na více než 50% dílčích otázek u otázky „Jak vypadá 

Vaše pracovní místo?“. Další podmínkou bylo, že zaměstnanec neprošel školením ergonomie 

kancelářského prostředí.  

Po ergonomické stránce vhodně uzpůsobené kancelářské prostředí má z celkového 

množství  dotazovaných 78% respondentů. 

Z tohoto počtu 75% respondentů neprošlo školením ergonomie a BOZP. Zbylých 

25% školením prošlo. Z výzkumu tedy vyplává, že vybavení kanceláří vhodnými 

ergonomickými vlastnostmi není závislé na předchozím proškolení zaměstnance, který 

využívá dané pracovní místo. 

 Vzhledem k výše zmíněným faktům a stanoveným podmínkám, považuji 

hypotézu za verifikovanou. 

 

 

7.3  Ověření třetí hypotézy: Povědomí o ergonomii u managementu je 

vyšší než povědomí kancelářských pracovníků. 
 

 Předpokladem třetí hypotézy je skutečnost, že management firmy prochází četněji 

školením a projde různými typy školení oproti řádovému pracovníkovi v kanceláři, 

specializovanému povětšinou na jednu činnost. Řízení podniku, zejména ve složce 

personální, předpokládá znalosti z různých oblastí. Management firmy by tak měl být 

edukován v ergonomii  a BOZP podstatně lépe nežli samotní zaměstnanci. 

 Z respondentů, kteří odpověděli kladně u otázky „Prošel/a jste školením ergonomie 

kancelářského prostředí v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?“ odpovídá segmentu 

kancelářských pracovníků 25%, segmentu managementu firmy pak 23%.  Z výsledků 

dotazníkového šetření vyplývá, že školením ergonomie a BOZP procházejí zaměstnanci 

rovnoměrně. Povědomí o ergonomii se významně neliší dle pozice zaměstnance.  

 Musíme ale také brát v potaz skutečnost nerovnoměrného rozložení respondentů 

mezi kancelářské pracovníky a management, což mohlo ovlivnit či zkreslit výsledek. Na 
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druhou stranu vyšší počet respondentů ze segmentu managementu firmy automaticky 

neznamená nárůst procenta proškolených odborníků.  

Vzhledem k výše zmíněným faktům a stanoveným podmínkám, považuji 

hypotézu za falzifikovanou. 

 

 

7.4  Ověření čtvrté hypotézy: Mezi respondenty používajícími 

ergonomickou pomůcku a pohlavím je statisticky významná závislost. 
 

 Čtvrtá hypotéza se zamýšlela nad závislostí mezi používáním ergonomické pomůcky 

a pohlavím. Výsledky hypotézy bylo možno předpokládat různé; ženy více pečují o svůj 

zevnějšek a potažmo i o své zdraví, zatímco muži častěji používají při práci s počítačem 

technické pomůcky.  

 Odpovědi na otázku „Používáte v zaměstnání ergonomickou pomůcku?“ bylo tedy potřeba 

porovnat s volbou pohlaví respondenta. Ženy využívají ergonomickou pomůcku v 48% 

případů, muži v 52% případů. Negativní odpověď uvádí 67% žen, 33% mužů. Koeficient 

asociace Qab je rovný číslu -0,383; což odpovídá nízké až střední závislosti. Záporné číslo 

koeficientu asociace naznačuje negativní korelaci.  

Výsledkem výzkumné otázky, jak naznačuje negativní korelace tedy je, že muži 

využívají ergonomickou pomůcku častěji než ženy. 

Zajímavé by bylo sledovat, jaká by byla závislost pokud by na otázku „Používáte 

v zaměstnání ergonomickou pomůcku?“  kladně odpovědělo více respondentů. Vyššího počtu 

respondentů by mohlo být teoreticky dosaženo výčtem všech dostupných ergonomických 

pomůcek. Avšak předpokladem bylo, že respondent o používání ergonomické pomůcky 

věděl, tudíž pomůcku využíval aktivně. 

Vzhledem k výše zmíněným faktům a stanoveným podmínkám, považuji 

hypotézu za verifikovanou. 
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8 ZÁVĚR 
 
 Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení povědomí kancelářských 

pracovníků a managementu firem o ergonomii kancelářského prostředí, společenské 

odpovědnosti firem týkající se ergonomie, zjistit jaké je motorické chování kancelářských 

pracovníků a jaké je využití ergonomických pomůcek v kancelářském prostředí. Následně 

vytvořit vhodné doporučení týkající se školení ergonomie pro firmy v České republice. 

 V rámci teoretických východisek se podařilo shrnout poznatky zahrnující definici, 

rozdělení, cíle a historii ergonomie, nástroje pro posuzování ergonomických rizik, ergonomii 

kancelářského prostředí a profesionálně podmíněná onemocnění muskuloskeletálního 

aparátu. Dále byl podán stručný přehled firemního prostředí včetně definice společnosti, 

společenské odpovědnosti a přehledu managementu firmy.  

 Výzkum si kladl za úkol zjistit, jaké je povědomí zaměstnanců českých firem o 

ergonomii a zdali se liší dle pozice zaměstnance. Dále zjistit, jaké je vybavení kanceláří a jestli 

je využívání ergonomických pomůcek závislé na pohlaví. Výzkum byl proveden pomocí 

anonymního nestandardizovaného dotazníku, který byl distribuován elektronicky na území 

celé České republiky. Osloveno bylo celkem 678 respondentů, zpracováno bylo 442 

dotazníků. Návratnost dotazníků byla 65,2%, získaná data tedy považuji za reprezentativní. 

 Výsledky ukazují, že školení ergonomie a BOZP procházejí více zaměstnanci 

národních společností nežli společností nadnárodních a to o 20%, přičemž znalost 

ergonomie se významně neliší dle pracovní pozice.  

Zajímavým výsledkem je, že vhodné ergonomické vybavení kanceláří není závislé na 

předchozím školení zaměstnance. Po ergonomické stránce vhodně uzpůsobené kancelářské 

prostředí má z celkového množství 78% respondentů, přičemž školením ergonomie a BOZP 

prošlo pouze 25% dotazovaných. 

V závěru zjišťujeme, že muži využívají ergonomickou pomůcku častěji nežli ženy. 

Nejrozšířenější pomůckou je pak podložka pod myš a ergonomická židle.  

Z výzkumu take vyplývá, že pro zaměstnance firem je vhodné nejen ergonomicky 

uspořádané pracoviště, ale je nutná také intervence motorického chování na pracovišti.  

Vzhledem k tomu, že prozatím nevznikla žádná studie, která by se komplexně 

zabývala povědomím o ergonomii a samotnou aplikací ergonomie v ČR, mohla by být 

předložená diplomová práce podnětem k dalšímu řešení a rozvoji dané problematiky. 
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9 DOPORUČENÍ PRO FIRMY V ČR 
 

 Pro 84% kancelářských pracovníků v českých firmách je správná ergonomie při práci 

důležitá. Zaměstnanci si tak jsou vědomi následků, které na nich pracovní přetížení a 

nevhodně zvolená poloha může zanechat. Ve většině případů vítají školení ergonomie jako 

užitečný až nutný nástroj prevence.  

 Školení ergonomie jako součásti BOZP se ve výzkumném vzorku zúčastnilo pouze 

28% dotazovaných zaměstnanců (údaj z roku 2016) z čehož 71% bylo formou pasivní 

přednášky nebo online školení. Rád bych upozornil na to, že přínos takového školení je 

diskutabilní, plně souhlasím s výrokem svatého Tomáše Akvinského: “Nihil in intelectu quod 

non prius fuerit in sensu” neboli “Nic není v mysli co nebylo dříve ve smyslech”.  

 Vlivem nedostatku povědomí o ergonomii pracovního prostředí pouze 29% 

zaměstnanců používá některou z ergonomických pomůcek pro úpravu prostředí. Nejčastěji 

se jedná o pomůcky typu ergonomické židle nebo podložky pod myš. Nejvíce opomíjenými 

prostředky ergonomie jsou výškově uzpůsobitelná pracovní deska, podpěra pro nohy a 

dostatečný prostor na pracovní desce. 

Zajímavým faktem je, že 39% zaměstnanců netuší, zdali v jejich firmě zastává někdo 

funkci specializovaného pracovníka BOZP a tudíž netuší na koho se v případě ohrožení 

bezpečnosti práce obrátit.  

Výsledkem nevhodného ergonomického prostředí a také časté neměnné pozice v 

sedu je, že až 54% zaměstnanců trpí obtížemi vzniklými pracovním přetížením. Nejvíce 

zatěžovanými oblastmi jsou hlava, krční, hrudní a bederní páteř, zápěstí a také nohy. 

 Co se týká stavu fiemní CSR v České republice - 42% dotazovaných zaměstnanců 

jsou poskytovány firemní benefiy, z nichž nejčastější jsou příspěvky na sport (44%) zdravotní 

péči (26%) a relaxaci (25%).  

 Závěrem bych doporučil managementu firem v ČR zvážení aplikace 

vhodného školení ergonomie pro vedoucí pracovníky i samotné zaměstnance. Díky 

tomu se ve firmě může zvýšit povědomí o ergonomii a snížit tak výskyt onemocnění 

z povolání, což povede ke zvýšení výkonnosti pracovníků.
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