ErgoSoft – Software pro hodnocení vlivu pracoviště na zdraví
pracovníka
ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU
Předmětem výzkumu jsou získaná a vyhodnocená data z oblasti
eliminace možného poškození zdraví pracovníka z důvodu špatně
nastaveného pracoviště. Získaná data jsou poté zanalyzována a
porovnána s platnou legislativou ČR na a následnou analýzu nemoci z
povolání. Software vyhodnocuje lokální svalovou zátěž prostřednictvím
škál-kategorií, od první do čtvrté kategorie.
ErgoSoft umožňuje hodnotit pracoviště pomocí digitální ergonomické
analýzy.
Prostřednictvím této analýzy je možné odhalit rizika plynoucí z
vykonávaných pracovních pohybů a tato rizika následně redukovat tak,
aby bylo dosaženo snížení rizika zdravotního poškození.

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ
Zhodnocení pracovního místa prostřednictvím digitální ergonomické
analýzy. Odhalení rizik, která vyplývají ze špatně vykonávaných pohybů
při pracovním výkonu. Odhalená rizika lze následně redukovat, tak aby
byl snížen dopad na zdraví pracovníka.

ŘEŠENÍ
METODIKA ŘEŠENÍ
Řešení vývoje softwaru bylo rozděleno do etap, které byly členěny do
jednotlivých úkolů.
Etapa 1 byla zaměřena na definici a porozumění problému a na
následný vývoj řešení. Úkolem této etapy je seznámit asistenta
znalostního transferu se samotným projektem, s jednotlivými etapami,
úkoly a cíli, a také se softwarovým nástrojem ErgoSoft, jeho koncepcí,
strukturou a jeho stávajícími funkcionalitami. Úkoly spadající pod
podetapu “Vývoj řešení” jsou například: měření pro identifikaci výskytu
MSD pomocí EMG zařízení, návrh a specifikace struktury budoucího
modulu aplikace a jeho rozhraní, návrh algoritmizace problému
poškození jednotlivých částí těla, komplementace a propojení dílčích
algoritmů a finální testování a odladění první verze modulu aplikace na
fiktivní úloze s podporou měření EMG.
Etapa 2 je soustředěna na implementaci řešení, evaluaci projektu a
následné osvojení si znalostí. Součástí této etapy jsou podetapy s úkoly:
otestování SW nástroje při realizaci reálné zakázky - analýza
současného stavu pracoviště, zhodnocení navrhovaného stavu
pracoviště, porovnání výsledků analýzy a návrhu zpracovaného s
podporou nového modulu aplikace s výsledky analýzy a návrhu
provedeného expertem bez SW nástroje s podporou EMG, písemné
zpracování závěrů projektu pro další činnosti podniku a závěrečná
rekapitulace projektu.

2. Ošetření pokožky elektrodovým krémem.
Pokožka v místě měření je ošetřena elektrodovým
krémem (abrazivní pasta), která odstraní odumřelé zbytky
kůže a zároveň pomáhá vedení signálů. Pokožka je po
ošetření osušena suchým papírovým ubrouskem a krém
musí být z pokožky, co nejlépe odstraněn.
3. Vyhledání vhodného místa pro přilepení elektrod.

Pro měření se vyhledávají dva svaly – flexor a extensor.
Svaly jsou vyhledávány hmatem, během prohmatávání
pracovník provádí určité pohyby, které napomáhají
k objevení vhodného místa pro nalepení elektrod. Pohyby
a hledání musí být provedeny vestoje, loket pracovníka by
měl být v úhlu 90°.
4. Nalepení elektrod

Při měření je na každou paži umístěno 5 elektrod. Na
spodní stranu předloktí se na flexory umisťují první dvě
elektrody. Další dvě elektrody se umisťují na extenzory
předloktí. Poslední, pátá elektroda, se umisťuje nejlépe
mimo svaly, protože je užívána jako zemnící.

Analýza NIOSH je metodou potřebnou k hodnocení fyzického zatížení
při cyklické manipulaci s břemeny. Metoda je založena na kombinaci
epidemiologických, biomechanických, fyziologických a psychických
výzkumů. Výsledkem hodnocení je maximální přípustný hmotnostní
limit, který je pro danou osobu při daných podmínkách manipulace
přípustný.
Hodnocení lokální svalové zátěže spočívá v měření zátěž malých
svalových skupin při výkonu práce končetinami. Při hodnocení lokální
svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty
pohybů posuzovaných pohybových struktur a pracovní polohy v
závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce.
Hodnocení pracovních poloh, zde se hodnotí zdravotní riziko pracovní
polohy při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména provádí-li
opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit
sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání
pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce.
Pravděpodobnost vzniku nemoci z povolání – slouží pro hodnocení
pravděpodobnosti vzniku nemoci z povolání.
.

5. Propojení s Holterem

Pokud jsou elektrody přilepeny správným způsobem na
pracovníka, jsou zároveň pomocí kabelů připojeny
k přístroji.
6. Připojení k PC

Nejprve se k počítači připojí interface, zmáčkne se tlačítko
START a poté se k počítači připojí celý přístroj.
7. Práce v PC

Prvně je zapnut program EMG Analyzer, poté se klikne na
tlačítko „Holter < -- > PC“, čímž se docílí propojení
přístroje k PC, dále se pokračuje kliknutím na tlačítko
„Načíst info“, to udává informace o tom, v jaké fázi měření
přístroj je. Poté je nastaveno měření - napíší se údaje o
měřeném pracovníkovi (jméno, příjmení, věk apod.). Pro
ukládání naměřených záznamů je důležité zmáčknout
tlačítko START/STOP, které je na Holteru, jedná se o
malé červené tlačítko, které se nachází vedle zesilovacích
kanálů a jde zmáčknout například perem. Po jeho
zmáčknutí se budou veškeré údaje ukládat, dokud
nebudou přetaženy do PC, případně pokud nebude
vytažena baterie z Holteru.
8. Zjištění Fmax

Na počátku měření je nutné u probanda zjistit Fmax, tzv.
maximální volnou sílu. Tato síla je referenční silou pro
porovnávání sil naměřených při výkonu práce. Fmax
(maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen
zaměstnanec dosáhnout při maximálním volném úsilí
vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v
definované pracovní poloze.

Obr. 3 – Ukázka grafu naměřených hodnot

Hlavní funkcí tohoto měření by mělo být vyhodnocení kritických faktorů,
které mohou vést k budoucímu vzniku degenerativního onemocnění.
Výstupem měření je tvorba různých typů grafů. Je potřeba zajistit
následující funkce:
▪
▪
▪

převedení vstupních dat z EMG přístroje (speciálního softwaru) do
grafu se závislostí svalového napětí v čase,
převedení vstupních dat z EMG přístroje (speciálního softwaru) do
grafu se závislostí % Fmax v čase,
vygenerování části grafu s nejvyššími hodnotami v daném čase

Výsledná podoba protokolu bude následující (viz obr. 3). Ve výstupech z
EMG zařízení není jednoduché se zorientovat a pochopit je, proto se
přešlo k uživatelsky přívětivému modelu.

9. Samotné měření

Začátek směny, případně začátek měření, nebo cokoliv
důležitého, co se během měření stane, je označeno
„markerem“ – velké červené tlačítko na Holteru, které do
grafu zanese zelené čáry, které označují důležité milníky
měření.
Pokud je měření dokončeno, opět se na Holteru zmáčkne
malé červené tlačítko START/STOP, čímž se docílí toho,
že přístroj přestane ukládat data. Poté je možné přístroj
odpojit od pracovníka a napojením do PC převést
naměřené údaje do programu EMG Analyzer.

Obr. 1 – Přístroj EMG Holter

Celý proces měření je zaznamenáván pomocí přístroje EMG Holter (viz.
Obrázek 1 výše), který umožňuje záznam celé směny. Pomocí čtyř EMG
signálů a pulsní frekvence, která je vypočtena z jednosvodového EKG.
Přístroj obsahuje také jeden volný DC kanál, kam je možné připojit další
vnější moduly. Elektronika přístroje je proti elektromagnetickému a
elektrostatickému rušení chráněna pomocí ocelového plechu, ten
zajišťuje také vysokou mechanickou odolnost, zároveň je během měření
přístroj uložen do koženého pouzdra. EMG svody jsou k přístroji
připojovány pomocí konektorů, jejichž konstrukce znemožňuje
samovolné uvolnění, tudíž by nemělo dojít k přerušení ukládání dat do
přístroje. Do jednoho svodu jsou vestavěny dva EMG kanály, což snižuje
počet kabelů a tím pádem zjednodušuje přípravu měření a snižuje
možná rušení, která by během měření mohla nastat.
Přístroj je propojen s počítačem pomocí programu EMG Analyzer, ten
zajišťuje komunikaci počítače s Holterem a umožňuje taktéž standardní
správu naměřených dat.
Před začátkem celého měření se určuje, zda se jedná o práci
statickou, či dynamickou a postupuje se podle následujících kroků:
1. Příprava přístroje na měření.
Přístroj je vytažen z přepravního kufříku a je do něj
vložena baterie – toto je jediná možnost, jak přístroj
zapnout a opět vypnout. EMG svody jsou propojeny s
EMG elektrodami, na které se nalepí lepící kroužky.
Balení obsahuje elektrody červené, žluté a zelené barvy.

Software ErgoSoft funguje pomocí 4 modulů:
První modul se nazývá Analýza RULA, která slouží pro hodnocení
ergonomických rizik plynoucích z nevhodného pracovního postoje a při
manipulaci s břemeny. Metoda je celosvětově známa a uznávána a
používá se především pro hodnocení zatížení horních končetin
vznikajících v souvislosti s pracovní činností. Výsledkem analýzy je
vypočítané bodové ohodnocení, které indikuje rizikovost procesu. V
rámci této metody se hodnotí polohy horních končetin (paže, předloktí,
zápěstí), krku, trupu a nohou. Každé této části těla je přiřazeno určité
bodové hodnocení, které vychází z absolutní polohy hodnocené
úhlovými rozsahy jednotlivých tělesných partií a již poukazuje na
celkovou rizikovost.

Obr. 2 – Hodnocené polohy v rámci metoda RULA

Obr. 4 – Protokol

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY
Veškeré funkcionality SW ErgoSoft byly otestovány při realizaci reálné
zakázky zaměřené na prostorové uspořádání a ergonomickou
optimalizaci pracoviště. Analýza byla provedena a testována ve třech
reálných provozech na různých typech pracovišť. Nejvýznamnějším
výsledkem projektu je znalostní posun v problematice a pozitivní vliv na
zdraví pracovníků na pracovištích.
V rámci projektů bylo dosaženo následujících výstupů:
⮚ Funkční SW nástroj ErgoSoft
⮚ Workshop
⮚ Vsouhrn
⮚ Analýza

Vývoj prototypu aplikace pro podporu návrhu výrobních
layoutů ve 3D
ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU
Předmětem výzkumu je přechod od hrubého návrhu layoutu ve 2D na
návrh prostorového řešení ve 3D, které bude vizuálně lépe zpracované
a jednodušší pro orientaci. Ve 3D prostředí bude možné měnit polohu a
případně i natočení jednotlivých objektů. Zároveň se uživatel bude moci
ve vytvořeném prostředí pohybovat tak, aby měl možnost vidět
navržené uspořádání z více pohledů. Pomocí tohoto moderního nástroje
bude možné otestovat a navrhnout prostorové uspořádání budoucího
pracoviště tak, aniž by bylo zapotřebí zasahovat do reálného pracoviště.
Tento nástroj výrazným prvkem napomáhá k navržení a otestování
pracovišť i díky vysoké míře gamifikace.

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ
Za hlavním přínos lze považovat usnadnění práce a šetření času
pracovníkům. Toto usnadnění spočívá v možném otestování,
zhodnocení a následném navržení pracovních layoutů ve virtuální realitě
budoucího pracoviště tak, aniž by bylo nutné fyzicky zasahovat do
reálného pracoviště. aplikace bude sloužit pro navrhování pracovních
layoutů ve virtuální realitě.

ŘEŠENÍ

Uživateli je nabídnuto vyskakovací okno s možností přihlášení se do
aplikace buď jako editor nebo jako koncový zaměstnanec. Volba
těchto možností ovlivňuje další funkcionality aplikace, které
spočívají v omezené možnosti ovládání aplikace. Nabídnuta je
uživateli i možnost volby úrovně. Volba úrovně definuje komplexitu
použitých modelů pro tvorbu návrhu.
Jednou z nich je „Úroveň základní“. V této volbě je možné pracovat
pouze s elementárními objekty jakými jsou např. krychle, válec,
kvádr. Další možností je „Úroveň komplexní“. U této volby je možné
využít modely z uživatelem vytvořené databáze importovaných 3D
modelů. Tuto databázi lze obohatit i vlastními modely. Pro správnou
funkcionalitu aplikace musí tyto modely splňovat určitá kritéria, jako
je například počet polygonů a správný formát vkládaného modelu.
Po vybrání úrovně může uživatel s objekty manipulovat pomocí
laserového ukazovatele nebo pomocí fyzického uchopení. První
zmíněná volba je zejména vhodná pro manipulaci s objekty ve větší
dosahové vzdálenosti. Čerpání použitých objektů je možné z
vytvořených generátorů umístěných na předem definovaných
místech. Uživatel si tedy může vygenerovat více objektů a ty si
připravit pro následné „skládání“ pracoviště.
Základní uživatelské funkce jsou takové funkce, které si uživatel
definuje sám. Pomocí tohoto rozhraní je možné ovládat samotnou
scénu a pohyby v ní.

Řešení vývoje beta verze aplikace je koncipován do dvou částí. První
část je zaměřena na analýzu datových a funkčních požadavků
zadavatele a druhá na vytvoření beta verze aplikace pro podporu návrhu
prostorového uspořádání průmyslových provozů ve 3D.
V první části bylo dle zadání projektu nutno provést:

Hlavní menu – po stisknutí tlačítka start v přihlašovacím okně se
uživateli spustí samotná aplikace pro návrh prostorového
uspořádání v průmyslovém podniku. V průběhu celého procesu je
uživateli umožněno zmáčknout tlačítko home (na pravém ovladači
HTC Vive). Po stisknutí tlačítka se uživateli zobrazí celé radiální
hlavní menu aplikace. Náhled na toto okno se může lišit v závislosti
uživatele v prostoru.

Obr. 5 – Hlavní menu

Volba úrovně je uživateli nabídnuta v případě, kdy potřebuje do
svého průmyslového pracoviště využít jiný typ modelů, než je
aktuálně používaný. Potvrzením tlačítka je uživateli nabídnut výběr
ze dvou možností úrovně:
•

Primitivní – práce s primitivními prvky, těmito prvky jsou
základní tvary, jakými jsou prvky s nadefinovanými rozměry
(krychle, válec, kvádr...)

•

Komplexní – využití uživatelem vložených modelů, které lze při
návrhu průmyslového pracoviště využít (regál, stroj, paleta…).

▪ Definování požadavků
o definování požadavků pro navrhování pracoviště,
o specifikace celého procesu.
▪ Analýza požadavků
o datová analýza,
o funkční analýza.
Odborná část projektu je zaměřena na analýzu požadavků projektu. Pro
uskutečnění tohoto kroku budou využity následující dva přístupy:
První přístup je funkční analýza, která představuje identifikaci veškerých
funkcí, které provádí systém. Jedná se jak o uživatelsky viditelné funkce,
tak i funkce na pozadí:
▪ Vnější pohled – náhled na strukturu a hierarchii funkcí se
zohledněním dílčích uživatelských skupin,
▪

Vnitřní pohled – seznam funkčních požadavků na vnitřní chování
systému.

Druhý přístup je analýza proveditelnosti, jinými slovy řečeno nalezení
vhodného nástroje pro interpretaci 3D pohledu, včetně možnosti
v daném prostředí s objekty interagovat.
K využívání softwaru je zapotřebí manuál, který poskytne uživateli
přehled základních funkcí tohoto softwaru.
Uživatelské prostředí, které tvoří vzhled celé aplikace je složeno z
různých nabídek, polí, ikon a tlačítek, které pomáhají uživateli aplikace
procházet celým obsahem. Volba jazyka je jedním z prvků uživatelského
prostředí. Lze volit mezi třemi variantami: Češtinou, angličtinou a
němčinou a v případě nutnosti lze přidat i další jazykové mutace.

Obr. 6 – Volba úrovně
Obr. 3 – Základní funkce ovládání

Teleport, nebo také jinak přesunutí, je základní funkce, která slouží
k jednoduššímu přesunu na pracovišti. Slouží k usnadnění pohybu
především na větší vzdálenosti, která je lehkou překážkou v oblasti
VR. Pro malé přesuny (řádově 2x2 metry) je možno využít volné
chůze v reálném prostoru. Jelikož je VR technologie do jisté míry
limitována prostorem, ve kterém se lze pohybovat, je zapotřebí v
určitých situacích přidat právě tuto funkci – teleport. Ovládání této
funkce je velice jednoduché a intuitivní. Pro přemístění stačí pouze
zmáčknout tlačítko Trackpad, které posléze na předem definovaný
prostor promítne laser, který dle barvy indikuje možnost přemístění.
Zelená barva laseru indikuje plochu, kam se lze teleportovat,
červená barva laseru znázorňuje plochu, kam není umožněno se
teleportovat. Tato funkce je požadována zejména z důvodu, aby
uživateli bylo přesně nadefinováno kam se může pohybovat, což
mu napomůže k rychlejší orientaci a samotnému testování

Volba pohybu určuje, jakým typem se lze po pracovišti pohybovat.
Jednou z možností je teleport, který již byl popsán výše. Druhou
možností je mód letu, který byl již také popsán v předešlé kapitole.

Obr. 7 – Výběr typu pohybu

Vkládání objektů se odvíjí od zvoleného stupně úrovně. Pokud je
zvolena primitivní úroveň je uživateli umožněno vložit pouze
primitivní tvary. V případě zvolení komplexní úrovně je uživateli
umožněno vkládání komplexních modelů, které si může do
aplikace sám vkládat.

Obr. 1 – Volba jazykové mutace

Přihlášení do aplikace, které následuje v dalším kroku po výběru jazyka,
je možné provést dvojím způsobem:
a) Jako editor neboli vedoucí projektu,
b) Jako koncový zaměstnanec.

Obr. 2 – Ukázka přihlášení do aplikace

Obr. 4 – Ukázka teleportu

Mód letu slouží k efektivnějšímu nasimulování realistického
vytváření pracoviště. Dále také k lepší představivosti o reálných
rozměrech pracoviště. Tento prvek dokáže simulovat reálný pohled
na pracoviště, který lze zejména využít při pohledu shora (kolmo na
pracoviště) tedy půdorys.
Potvrzení výběru – tato funkce slouží k potvrzení výběru v
jednotlivých částí aplikace. Protože v této aplikaci není umožněno
potvrdit tlačítka, ikony nebo panely pomocí dotyku a
fyzického zmáčknutí, je zapotřebí tyto vybrané segmenty potvrdit
pomocí laserového ukazatele. Samotný laser je aktivován pomocí
tlačítka Trackpad (Přemístění), tím je zapotřebí namířit na vybrané
tlačítko, které je defaultně ohraničeno zeleným rámečkem. V
případě, že chce uživatel potvrdit výběr je zapotřebí k již
zmáčknutému tlačítku Trackpadu zmáčknout tlačítko Trigger
(Sprejování). Tato kombinace slouží k potvrzení výběru, což
indikuje modrý rámeček kolem tlačítka.

Obr. 8 – Základní funkce ovládání

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY
Při tvorbě Prototypu aplikace pro podporu návrhu výrobních layoutů ve
3D byl kladen důraz na maximalizaci uživatelské jednoduchosti se
snahou využít minimální počet tlačítek na ovladači – tzn. jedno pro
interakci a druhé pro vyvolání menu. Účelem aplikace je přechod od
hrubého návrhu layoutu ve 2D na návrh prostorového řešení ve 3D,
které bude vizuálně lépe zpracované a jednodušší pro orientaci. Ve 3D
prostředí je možné měnit polohu a i natočení jednotlivých objektů.
Významnými výstupy projektu jsou:
⮚ Závěrečná zpráva
⮚ Vsouhrn
⮚ Workshop

Analýza nákladů a přínosů ergonomie v průmyslovém podniku

ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU
Předmětem výzkumu je vytvoření obecného softwarového modelu
přizpůsobitelného pro většinu podniků. Cost benefit analysis (analýza
přínosů a nákladů) je zaměřena na oblast ergonomie. Podpůrný nástroj
bude sloužit pro analýzu a diferenciaci nákladů a přínosů ergonomie
zejména v průmyslovém podniku. Tato verze podpůrného nástroje bude
vytvořena především na výpočet a vizualizaci přínosů a nákladů před a
po zavedení ergonomického programu.
Nástroj bude využitelný také pro predikci vhodnosti nasazení
ergonomického programu do společnosti. Podpůrný nástroj bude
vhodný převážně pro průmyslové podniky, ve kterých je zaveden
ergonomický program a je možné provedení vyčíslení investice do
případných nápravných opatření. Z tohoto důvodu je projekt realizován
v aplikační doméně 1.2.2 Digitální ekonomika a digitální obsah, neboť
výstupem projektu je podpůrný nástroj, a tím jsou řešeny potřeby a cíle
dle definice RIS3.

Při spuštění kalkulátoru je vhodné vyplnit základní údaje o
posuzovaném podniku. Jedná se o následující údaje:
• název společnosti,
• název pracoviště,
• zodpovědná osoba za pracoviště,
• osoba provádějící analýzu,
• sledované období,
• datum provedení analýzy.
Místo určené k doplnění je opět vybarveno modrou barvou.

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ
Zajištění maximálního pracovního komfortu a ergonomicky vhodných
podmínek při práci. Navrhování pracovišť tak, aby z dlouhodobého
hlediska minimalizovala negativní dopady na zdraví pracovníků.
Pracoviště jsou navrhována tak, aby splňovaly pracovní podmínky, ve
kterých budou lidé moci pracovat po dobu 30 – 40 let.

ŘEŠENÍ
Kalkulátor = modifikovatelný kalkulační software je aplikace vytvořená
pro kalkulace v rámci různých podnikových procesů, která slouží jako
podpora různých oblastí podniku. Aplikace je založena na využití MS
Excel. Výpočty jsou prováděny na pozadí právě v Excelu a výstupy jsou
ukládány ve formě Excel sešitu. Kalkulátor se skládá z několika Excel
listů:
• Základní údaje o podniku – jedná se o list, kde jsou doplněny
obecné údaje o firmě (název společnosti, pracoviště, zodpovědné
osoby, sledované období apod.).
• Přechod do 3. pracovní kategorie – list, jehož cílem je kalkulace
přechodu pracoviště z 2. pracovní kategorie do 3. pracovní kategorie
(posuzováno z hlediska kategorizace prací z hlediska bezpečnosti
práce).
• Ergonomická racionalizace – list, který slouží ke kalkulaci nákladů
a přínosů v případě ergonomické racionalizace pracoviště. V tomto
případě je brán v potaz i přechod z 3. pracovní kategorie do 2.
pracovní kategorie (posuzováno z hlediska kategorizace prací dle
bezpečnosti práce).
• Nemoc z povolání + pracovní úraz – list, který slouží k vyčíslení
nákladů v případě vzniku nemoci z povolání či pracovního úrazu na
pracovišti daného podniku.
• Náhrada mzdy – list, který slouží jako kalkulátor pro potenciální
nemoc z povolání či pracovní úraz a vypočítá výše náhrady mzdy
v případě dočasné pracovní neschopnosti.
• Nemocenská dávka – list, který slouží pro kalkulaci výše dávek
nemocenského pojištění (náklady pro státní sektor).
• Legenda – list, který obsahuje informace k řádnému používání
kalkulátoru.
Aplikace umožňuje vytvářet výstupy z kalkulací v podobě určitého
tabulkového a grafického výsledku přímo v aplikaci. Výstup kalkulace je
v případě této aplikace sešit v MS Excel, který se skládá z tabulkových a
grafických výsledků výpočtů a dále z dat a hodnot parametrů, které
byly pomocí formulářů aplikace zadány.
Aplikace umožňuje mít aplikaci otevřenou zároveň s dalšími dokumenty
či Excel tabulkami (možnost kopírování a vkládání dat z jiných
dokumentů, nebo systémů). Stejně tak lze při sledování a spuštění
vyhodnocení sledovat veškeré zadané hodnoty pro opětovné použití a
porovnávat výpočty.
List „Legenda“ obsahuje informace k řádnému používání kalkulátoru v
případě využívání v průmyslovém podniku.

Obr. 1 – Legenda

Kalkulátor má k dispozici 5 druhů buněk, jednotlivé buňky jsou barevně
rozlišeny, viz. obrázek výše. Pro jednodušší používání je kalkulátor
vytvořen tak, aby se potřebná data vyplnila pouze do modrých buněk.
Červené buňky značí náklady, které jsou v rámci karty vykalkulovány.
Zelené buňky označují přínosy/výnosy, které jsou v rámci karty
kalkulovány.

Karta Nemoc z povolání/pracovní úraz je věnována situacím, kdy
se pracovníkovi přihodí úraz, který byl zapříčiněn rizikovostí
pracoviště. Do tabulky obecných údajů jsou transformovány údaje o
společnosti. Vzhledem k tomu, že náklady se liší dle výše průměrné
mzdy, je zde třeba doplnit jméno šetřeného pracovníka. Kalkulace
v tomto případě není prováděna na jednotlivá pracoviště, nýbrž na
individuální pracovníky.

Obr. 4– Obecné údaje
Obr. 2 – Obecné údaje o podniku

Karta „Přechod do 3. pracovní kategorie“ obsahuje kalkulaci nákladů
pro případ, že je zaměstnavatel nucen překategorizovat pracoviště z
2. pracovní kategorie do 3. pracovního kategorie. Základem je potřeba
zavedení bezpečnostních přestávek na pracovišti, které pracovníci musí
absolvovat po 2 hodinách a trvají minimálně 5 – 10 minut. Druhou
variantou je možnost řízené rotace zaměstnanců. Řízená rotace je však
k její složitosti v praxi velmi neobvyklým jevem, proto s ní v rámci
kalkulátoru není počítáno. Karta obsahuje několik tabulek:
• pracovní pozice – časový fond,
• pokles potenciální výroby,
• náklady na ochranné pomůcky,
• zdravotní a lékařské prohlídky,
• náklady na vícepráce spojené s přechodem do 3. pracovní kategorie,
• náklady na měření pro kategorizace práce,
• náklady celkem.

List obsahuje následující tabulky:
• pracovník – časový fond,
• norma,
• vznik nemoci z povolání/pracovní úraz,
• možnosti kompenzace produktivity pracovníka,
• pracovně-lékařské prohlídky,
• náklady na vícepráce spojené s řešením NzP či pracovního úrazu,
• náklady na měření pro kategorizaci práce,
• vyplácení náhrady mzdy,
• bonusy,
• náklady celkem – různé scénáře.
Kalkulátor na těchto listech vypočítává číselné informace potřebné k
dalším krokům. Například na listu „Vznik nemoci z povolání/pracovní
úraz“ kalkulátor vykalkuje: o kolik za směnu vyrobí pracovník méně ks, o
kolik za rok vyrobí pracovník méně ks, o kolik klesne potenciální zisk za
směnu, potenciální zisk za směnu v případě NzP a zpomalení
pracovního procesu.

Obr. 5– Vznik nemoci z povolání

Obr. 6 – Počet směn s potenciální NzP či úrazem
Obr. 2 – Náklady na vícepráce spojené s přechodem do 3. pracovní kategorie

Pro příklad je výše vložena tabulka Nákladů na vícepráce spojené s
přechodem do 3. pracovní kategorie, kde je počítáno s časem, který
tráví pracovníci daných oddělení řešením této problematiky.
Veškeré pracovní pozice jsou doplněny o komentář, který v případě
problému mohou v rámci své pracovní pozice řešit.
Do kalkulátoru je potřeba vložit informace o času, který pracovník
touto problematikou stráví, zároveň je třeba doplnit hodinové
náklady daného pracovníka či oddělení.
Karta Ergonomická racionalizace je věnována ergonomickému
projektu, který vede ke zlepšení pracovního prostředí. Kalkulátor
vypočítá DVZ neredukovaný (denní vyměřovací základ) pro výpočet
nemocenské dávky. Tento základ je dále redukován dle redukční
hranice platné v daném roce (kalkulátor je nastaven pro roky 2018
– 2021). Ergonomická racionalizace měla vést k přechodu z 3.
rizikové kategorie do 2. rizikové kategorie.
List obsahuje následující tabulky:
• Pracovní pozice – časový fond,
• zvýšení potenciální výroby,
• náklady ke zlepšení ergonomie pracoviště,
• zkrácení dosahových zón,
• pohyby z hlediska lokální svalové zátěže,
• zdravotní a lékařské prohlídky,
• náklady na měření pro kategorizaci práce,
• náklady celkem,
• potenciální výnos a úspory.
Ukázka takové ergonomické racionalizace se nachází v obrázku
níže.

Karta Náhrada mzdy je využita v případě, kdy je uznána nemoc z
povolání, či pracovní úraz. Pracovníkovi je vyplácena náhrada
mzdy: 60 % mzdy zaměstnavatelem a zbylých 40 % doplácí ZP,
kde je podnik pojištěn. Kalkulátor vypočítá náhradu mzdy, kterou je
zaměstnavatel povinen vyplatit svému zaměstnanci.
Detailně je výpočet této náhrady vyobrazen v na obrázku 6.

Obr. 7 – Výpočet náhrady mzdy

Karta Nemocenská dávka se skládá z tabulek:
• vyměřovací základ,
• redukce vyměřovacího základu,
• proplacení.
Kalkulátor vypočítá DVZ neredukovaný (denní vyměřovací základ)
pro výpočet nemocenské dávky.

Obr. 8 – Výpočet VZ pro nemocenskou dávku

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY
Kalkulátor (modifikovatelný kalkulační software) – aplikace,
vytvořený k výpočtu přínosů a nákladů zavedení ergonomického
programu v průmyslovém podniku.

Obr. 3 – Grafické znázornění nákladů a úspor ergonomické racionalizace

Významnými výstupy tohoto projektu jsou:
⮚ Definice beneficientů
⮚ Definice maximla všech přínosů a újem v celém životním cyklu
investice
⮚ Analýza dopadu investice na zapojené subjekty
⮚ Přínosy eliminace rizika nemoci z povolání

Školení záchranného systému ve virtuální realitě

ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU

Tvorba inovačního procesu školení záchranného systému ve virtuální
realitě probíhá pomocí následujícího schématu:

Projekt se zabývá vzděláváním a tréninkem IZS v krizových situacích.
Neobyčejně široké možnosti virtuální a rozšířené reality inspirují vedení
podniku k vyhledávání dalších námětů a příležitostí pro její uplatnění.
Při diskusích se záchranáři, lékaři, hasiči, vojáky a dalšími odborníky byl
odhalen její mimořádný potenciál pro školení záchranného systému, a to
jak při preventivní přípravě, tak při operativním řešení krizových situací.
Pandemie nemoci COVID-19 či obdobná virová onemocnění jsou
příkladem situace, pro kterou lze velmi rychle a efektivně školit vybrané
složky záchranného systému bez osobního kontaktu, a tedy bez rizika
nákazy.
Inovace vzdělávacích postupů s využitím virtuální reality může pomoci
vybraným složkám záchranného systému účinně zvládat budoucí stavy
ohrožení typu pandemie virových onemocnění, neboť:
•

preventivní školení je velmi účinné a dobře zapamatovatelné díky
věrnému napodobení situace,

•

operativní školení rychle a názorně připomene a konkretizuje postup
pro aktuálně vzniklou situaci,

•
•

školení může být provedeno bez účasti školitele, nehrozí přenos
nákazy,
není limitováno personálními kapacitami, lze uskutečnit kdykoliv, s
libovolným počtem opakování.

CÍLE
Hlavním cílem projektu je vzdělávání a trénink IZS probíhající ve
virtuální realitě zaměřený na kritické situace.
Cílem školení je dosažení teoretického a praktického proškolení složek
IZS takovým způsobem, aby byli schopni správně zvládnout nečekanou
kritickou situaci. Z tohoto důvodu je k monitorování efektivity školení a
dosažení dílčích cílů nutné dohlížet na výsledky jednotlivých nácviků.
Zároveň je ale také nutné brát v úvahu, zda se členové složek IZS
školení a nácviků zúčastňují pravidelně či nikoliv, aby mohlo být
posouzen pokrok při pravidelném opakování nácviků. Bodově lze k
sledování dosažení cílů uvést následující opatření:
• Hodnocení jednotlivých nácviků – okamžitá zpětná vazba pro
účastníka.
• Kontrola docházky – počtu absolvovaných nácviků za dané období.
• Sledování, zda se výsledky nácviků s jejich opakováním zlepšují.
• Testování teoretických znalostí účastníků školení.
• Závěrečné zhodnocení celého školení.
Dílčí cíle spočívají v podpoře zvýšení využití moderních způsobů výroby
podle principů iniciativy Průmysl 4.0 a rozvoje nových oblastí digitalizace
a jejího využití.

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ
Významný přínos spočívá v rychlém a bezchybném poskytování
záchranných a souvisejících pomocných prací, což přispívá k omezení
šíření nákazy či rozvoje jiného ohrožení hned v počátku a tím i k
minimalizaci následků krizové situace pro zdraví obyvatel i pro
hospodaření podniků a státu.
Přínosy projektu pro záchranný systém (ZS) a jeho prostřednictvím i pro
obyvatelstvo a ekonomiku bude mít jak preventivní školení (dlouhodobé
plošné vzdělávání a trénink záchranářů, zejména lékařů a hasičů, zvýší
jejich připravenost, v případě pandemie budou přesně vědět jak
postupovat), tak operativní opatření (v případě vypuknutí pandemie
poslouží k rychlému doškolení nekvalifikovaného personálu nebo jako
prostředek pro vzdálené interaktivní předávání aktuálních informací,
znalostí a zkušeností). Přínosy obou typů inovovaného školení lze
shrnout v následujících bodech:
• zpomalení šíření nemoci – kvalifikovanost a informovanost ZS,
• eliminaci zbytečně nakaženého personálu, a tedy oslabení ZS,
• eliminaci plýtvání se zdravotnickým materiálem,
• celkové zkrácení doby pandemie a s tím i snížení nežádoucích
ekonomických dopadů.

Obr. 1 – Schéma inovačního procesu školení IZS ve VR

V závěrečné, třetí fázi, v prvním čtvrtletí roku 2023 bude komplexní SW
prakticky otestován v reálném prostředí včetně odstranění
identifikovaných nedostatků a celý projekt bude ukončen závěrečným
zhodnocením.
V rámci projektu bylo naplánováno připravit 3 typy modulů, které by
připravily studenty a uživatele na nenadálé situace vyplývající z
mimořádných událostí.
1. Modul autonehoda
Hlavní cíl: Student dokáže spolehlivě zabezpečit a koordinovat krizovou
situaci při vážné autonehodě.
Dílčí cíle:
• Student zná posloupnosti úkonů na místě nehody.
• Student zvládá podat dispečinku hlášení dle metody METHANE.
• Student zvládá třídit a prioritizovat svoji pozornost pacientům dle
metod START a JumpSTART.
• Student dokáže kontrolovat dobu po kterou věnuje svoji pozornost
pacientům s různými diagnózami.
Výukový scénář: Modul 1 – „Autonehoda“ reflektuje a převádí do
simulačního virtuálního a plně imerzního prostředí reálnou podobu
autonehody, při které je zasaženo 6-9 účastníků. Student se na místo
nehody dostavuje v sanitním voze, kde se dovídá o podrobnostech z
místa činu. Po dojetí na místo je jeho hlavním úkolem podat hlášení
dispečinku, roztřídit a zajistit postižené osoby. Jedná se o
polostrukturovaný scénář, protože student nemá předem jasně určený
postup dějem a sám ho může ovlivnit.
Průběh simulace
Student vstoupí do děje simulace pomocí náhlavního displeje pro VR.
Jeho avatar se ocitne uvnitř sanitního vozu, kde sleduje připravenou
animaci. Po vystoupení ze sanitního vozu začíná student interagovat s
prostředím a dále se situace odvíjí na základě jeho činů. Veškerá možná
aktivita studenta a jeho následující možnosti, jak ovlivnit děj simulace, je
znázorněna vývojovým diagramem. V případě, že je student ve svém
řešení situace úspěšný, ukončí se simulace odsunem všech raněných.
Východiska pro úspěšné zvládnutí situace jsou:
• zvládání metody METHANE,
• ovládání metod START a JumpSTART,
• zvládání základních postupů zajišťování osob s různým postižením.

Modul aktivní střelec
Hlavní cíl: Student dokáže bezpečně a efektivně koordinovat
činnost zdravotnické složky při mimořádné události útok aktivního střelce.
Dílčí cíle:
• Student včas a správně vyhodnotí situaci.
• Student vhodně komunikuje s dispečinkem a velitelem
zásahu.
• Student vhodně umístí stanoviště jednotlivých skupin
zdravotnické složky.
• Student efektivně využívá síly a prostředky ZZS.
Výukový scénář: Modul 2 – „Útok aktivního střelce“ reflektuje a
převádí do simulačního virtuálního a plně imerzního prostředí
reálnou podobu prostředí, ve kterém útočí aktivní střelec. Student
projíždí při návratu na základnu okolo střední školy, před školou
stojí dva vyděšení studenti, jeden lehce krvácí z nohy, druhý mává
na vůz ZZS.
Hlavním úkolem je co nejrychleji vyhodnotit situaci, stáhnout se
z nebezpečné zóny a urychleně kontaktovat dispečink. Student v
pozici vedoucího zdravotnické složky komunikuje s velitelem
zásahu z řad Policie ČR. Hlavním úkolem ZZS při útoku aktivního
střelce je přebírání evakuovaných raněných od Policie ČR, někteří
ranění jsou roztřídění metodou START. Jedná se o
polostrukturovaný scénář, protože student nemá předem jasně
určený postup dějem a sám ho může ovlivnit. Výukový scénář je
postaven tak, aby se mohl použít pro vzdělávání osob v pozici VZS
(vedoucí zdravotnické složky), VL (vedoucí lékař), VO (vedoucí
odsunu) a člena skupiny třídění.
Průběh simulace
Student vstoupí do děje simulace pomocí náhlavního displeje VR.
Jeho avatar se ocitne uvnitř sanitního vozu, kde sleduje
připravenou animaci. Po vystoupení ze sanitního vozu začíná
student interagovat s prostředím a déle se situace odvíjí již zcela
dle jeho činů. Veškerá možná aktivita studenta a jeho možnosti,
jak ovlivnit děj simulace, je znázorněna vývojovým diagramem. V
případě, že je student ve svém řešení situace úspěšný, ukončí se
simulace odsunem všech raněných.

Modul COVID-19
Dokončení tohoto modulu je naplánováno do 12/2021.

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY

METODIKA ŘEŠENÍ

Ve druhé fázi, která časově odpovídá roku 2021/22, budou po
obsahové i technické stránce vytvořeny jednotlivé moduly pro vzdělávání
a trénink, včetně společného softwarového a designového řešení VR.
Na závěr druhé fáze budou jednotlivé moduly zkompletovány do jednoho
komplexního SW nástroje.

2.

3.

ŘEŠENÍ
Tvorba inovačního školícího procesu probíhá ve 2 hlavních větvích (viz
obrázek výše):
• Preventivní školení (zelená větev)
• Operativní školení (červená větev)
V první fázi řešení projektu, která proběhla v roce 2020, byly podrobně
popsány potřeby vzdělávání na základě analýzy kritických událostí a
úkolů jednotlivých složek záchranného systému při jejich řešení. Podle
nich byl navržen především způsob tvorby vzdělávacích modulů z
didaktického hlediska, dále jednotný přístup k programátorské práci a k
organizačnímu zajištění budoucích školení.

Obr. 3 – Třídění dětí při hromadném výskytu ranění

Obr. 2 – Schéma pro použití metody START

Projekt „Školení záchranného systému ve virtuální realitě“ je projektem,
který začal v září 2020 a plánovaný termín dokončení projektu je únor
2023. Mezi plánované významné výstupy patří:
 Aplikace obsahující 3 moduly – autonehoda, útok aktivního střelce a
COVID-19.
 Virtuální zpětnovazebně-interaktivní prostředí pro školení a testování
členů IZS v potřebných situacích.
 Workshop.
 Manuál.
Navrhované řešení bude vyvíjeno pomocí vývojového prostředí Unity3D,
a sice v programovacím jazyce C#. V současnosti se jedná o standard
pro vývoj virtuálních prostředí pro virtuální (a rozšířenou) realitu.

Virtuální a rozšířená realita ve výrobě

ANOTACE DÍLČÍHO ÚKOLU
Záměrem společnosti je prostřednictvím tohoto projektu umožnit práci
na pracovištích i lidem se zhoršenou uplatnitelností na trhu práce.
Aplikace pomáhá průmyslovým podnikům řešit potřebu optimalizovat
pracoviště ještě před samotným fyzickým vybudováním, a to s ohledem
na rychlost nasazení, snížení požadavků na zaměstnance a zároveň
eliminaci negativního vlivu na zdraví pracovníků.
Z průběžně sledovaných potřeb průmyslových podniků vyplývá, že se
stále více projevuje zájem o moderní řešení z oblasti Industry 4.0, která
známé problémy řeší již v rámci přípravy. Hlavním důvodem je
eliminace ztrát způsobených dodatečnými úpravami na pracovišti,
neustále se zpřísňující legislativa ČR týkající se ergonomie práce, v
neposlední řadě i nízká nezaměstnanost, která znemožňuje kvalitní
výběr zaměstnanců.
Výstup projektu pomáhá podnikům řešit jejich potřebu optimalizovat
pracoviště a pracovní postup již v rámci návrhu pracoviště tak, aby se
včas zamezilo obvyklým komplikacím a podstatně rozšířit již současné
funkce při tvorbě pracovních instrukcí pro umožnění práce na těchto
pracovištích i pracovníkům, kteří mají jistá omezení.

CÍLE
Dílčími cíli projektu je:
1. Realizace aktivity optimalizace výrobních pracovišť a pracovního
postupu již v návrhu pracoviště tak, aby se zamezilo obvyklým
komplikacím, jako jsou například: nutnost změny konstrukce stroje
z důvodu bezpečnostní a ergonomické nevhodnosti, nedostatek
času pro realizaci změn a zbytečně vynaložení náklady.
2. Modernizace a podstatné rozšíření současných funkcí
poskytovaných při tvorbě pracovních instrukcí (textové či obrazové
návody pro vykonávání pracovních činností na určitém pracovišti),
a to tak, aby byla umožněna práce na pracovištích těm
pracovníkům, kteří trpí nějakou dysfunkcí. Konkrétně se může
jednat o jazykovou bariéru či chybějící základní technické
předpoklady.
Dílčí cíle projektu směřují k:
 optimalizaci pracovišť a
 tvorbě pracovních instrukcí.

2. Tvorba pracovních instrukcí v AR a VR
Technologie virtuální reality a rozšířené reality nalézá své uplatnění v
řadě aplikací, díky její názornosti a snadnému pochopení problému.
Pracovní instrukce jsou do detailu propracované názorné postupy
výroby. Obsahují podrobný popis operací, který může obsahovat i úkony
a pohyby, a je podkladem pro práci výrobních dělníků. Instrukce lze
rozdělit na klasické papírové nebo videonávodky. Mezi moderní pak
patří instrukce na principu virtuální a rozšířené reality. Měly by být
jednoznačné, viditelné, v dosahu pracoviště a operátor by jim měl plně
rozumět.
Stávající postup: Tvorba pracovních instrukcí
Krok 1: Pozorování současného stavu
(metody např.: expertní pozorování, videozáznam)
Krok 2: Tvorba základní pracovní instrukce (papírová forma)
Krok 3: Tvorba mutací (papírová forma)
(např. jazyková mutace, odbornostní mutace)
Tyto kroky řeší problém jen z operativního hlediska. Jejich tvorba je
časově náročná, hlavním problémem stávajícího postupu je ale
aktuálnost, udržitelnost a změnové řízení, které je díky velmi časté
frekvenci nákladné.
Nový postup eliminuje nedostatky stávajícího způsobu zejména v
oblasti časové a finanční náročnosti. Nový postup bude probíhat v
digitalizované podobě následujícím způsobem:
Krok 1: Analýza pracoviště (metody např.: expertní pozorování,
videozáznam)
Krok 2: Volba vhodné technologie (virtuální realita, rozšířená realita)
Krok 3: Tvorba pracovní instrukce dle zvolené technologie
Inovovaný způsob řešení bude mít pro koncového uživatele přínosy
výhody:
• Eliminace tvorby mutací – eliminace textu (finanční úspora)
• Zrychlení změnového řízení – automatické aktualizace (finanční
úspora)
• Zrychlení zaškolení pracovníků (finanční úspora)
• Jednoduchost pochopení procesu (kvalitativní zlepšení)
• Možnost využití pracovníků, kteří by při využití stávajícího produktu
nebyli vhodní

CASE STUDY

OČEKÁVANÝ DOPAD ŘEŠENÍ
Významný přínos pro firmy spočívá zejména v možnosti optimalizovat
svá pracoviště ještě před vlastním fyzickým vybudováním. Tato aplikace
ušetří firmám čas a budoucí náklady, plynoucí z nesprávně zavedené
ergonomie na pracovišti. Aplikace šetří firmám čas a náklady spojené s
postupným odlazováním pracoviště a zároveň budoucí problémy a s tím
náklady plynoucí z nesprávně nastavené ergonomie na pracovišti.

Pro společnost International Automotive Components Group s.r.o.
byla provedena 3D vizualizace a ergonomické hodnocení výrobní
linky. Následující obrázek znázorňuje 3D vizualizaci pracoviště a
také popisuje jednotlivé kroky pracovního úkonu.

ŘEŠENÍ
METODIKA ŘEŠENÍ
Hlavním výstupem projektu inovované postupy v následujících
oblastech:
1. Návrh a ověření pracoviště ve VR
Rozšíření současných způsobů optimalizace pracoviště do přípravné
fáze tvorby pracoviště pomocí technologie virtuální reality.
Stávající postup: Optimalizace pracoviště
Krok 1: Analýza současného stavu
(metody např.: TQM, Kaizen, REFA, MOST, RULA)
Krok 2: Hodnocení současného stavu
(metody např.: ekonomické hodnocení, hodnocení dopadu na
pracovníka)
Krok 3: Definování nutných úprav (např.: konstrukční opatření, změna
pracovního postupu, procesní změny)
Nový postup mění zažité standardy a rozšiřuje klasickou optimalizaci
pracovišť, která probíhá většinou reaktivně úpravou stávajících pracovišť
na proaktivní přístup návrhu ještě před uvedením do výroby. Nový
postup respektující proaktivní přístup, bude mít následující sled činností:
Krok 1: Analýza návrhu pracoviště a převod do virtuální reality
(metody např.: TQM, Kaizen, REFA, MOST, RULA + vytvoření 3D
modelu pracoviště)
Krok 2: Hodnocení a nastavení návrhu pracoviště ve virtuální realitě
(metody např.: přímé hodnocení, online ergonomická analýza)
Krok 3: Předání odladěného návrhu pracoviště do výroby
Výstupy z virtuálně odladěného pracoviště budou mít následující přínosy
pro koncového uživatele:
• Eliminace chyb - odstranění dodatečné úpravy (finanční úspora)
• Eliminace časových prodlev při implementaci i provozu (finanční
úspora)
• Eliminace kroku 3 (stávající postup, který závisí pouze na know-how
řešitele (kvalitativní přínos)

 Pracovní poloha statická: poloha segmentů těla, tj. trupu, hlavy,
krku, horních a dolních končetin a kloubů, vymezená vychýlením od
referenčních rovin, která trvá déle než 4s a je spojena jen
s nepatrným kolísáním.
 Pracovní poloha dynamická: poloha segmentů těla, která je
vymezena vychýlením od referenčních rovin, která trvá méně než
4s.
 Pracovní poloha přijatelná (fyziologická): poloha vstoje nebo
vsedě, popř. s možností střídaní stoje a sedu. Zdravotní riziko je
malé či zanedbatelné pro zdravou populaci.
 Pracovní poloha podmíněně přijatelná: vymezení podmíněně
přijatelné pracovní polohy trupu, hlavy a krku, horních a dolních
končetin je uvedeno v příslušných krocích 1. a 2. části C, Přílohy č. 5
k výše citovanému nařízení vlády. Existuje zvýšené zdravotní riziko
pro část nebo celou populaci.
 Pracovní poloha nepřijatelná: vymezení pracovní polohy trupu,
hlavy a krku, horních a dolních končetin je uvedeno v příslušných
krocích 1. a 2. části C, Přílohy č. 5 k výše citovanému nařízení vlády.
Zdravotní riziko není přijatelné ani pro část populace.
 Vzpažení: úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem
k neutrální poloze paže.
V rámci měření jsou vyhodnocovány všechny, výše zmíněné pojmy.
Výsledky, kterých je v rámci testování dosaženo jsou poté srovnávány s
normami, které jsou dané českou legislativou. Práce jsou z hlediska
výsledků přiděleny do čtyř kategorií:
1. Kategorie
Tato kategorie značí práci, která je přijatelná a není potřeba provádět
další změny.
2. Kategorie
Pokud je pracovní pozice začleněna do 2. kategorie značí to lehce
rizikovou práci, kde může ale nemusí docházet ke změnám, neboť se
nejedná o rizikovou pracovní činnost.
3. Kategorie
Jedná se již o rizikovou práci, kde je žádoucí provést změny a vylepšení.
4. Kategorie
Práce, která je zařazena do 4. kategorie je již velmi riziková a je nutné
provést okamžité změny.
Na základě výsledků měření jsou doporučovány různé úpravy, které
vedou k lépe řešené ergonomii na pracovišti. V případě této ověřovací
studie byl ve vazbě na aplikaci ve virtuální realitě využit i kinematický
oblek, s jehož pomocí bylo provedeno hodnocení pracovních poloh.
Vzhledem k výsledkům jsou navrhována i různá nápravná opatření.
Například u tohoto měření bylo hlavním problémem umístění KLT boxů.
KLT boxy s materiálem byly umístěny mimo komfortní dosahovou zónu
operátora. V případě nižší a průměrné výšky bylo umístění KLT boxů
velmi hluboko a vysoko. V případě nižší a průměrné výšky pracovníka je
rameno v nepřijatelné pracovní poloze déle než 30 minut a pracoviště je
z hlediska ergonomie pracovního místa zařazeno do 3. pracovní
kategorie. Vzhledem k těmto výsledkům bylo doporučeno KLT boxy
umístit níže.

Obr. 1 – 3D vizualizace pracoviště

Obr. 3 – Nové umístění KLT boxů

VÝZNAMNÉ VÝSTUPY

Obr. 2 – 3D vizualizace pracoviště - rozměry

V rámci získání výsledků, potřebných pro zhodnocení ergonomie
pracovního místa, konkrétně pracovní polohy, jsou využívány
následující pojmy:
 Pracovní místo
 Pracovní pohyb: změna polohy trupu, hlavy, krku, horních a dolních
končetin.
 Pracovní operace: skupina několik úkonů různého typu.
 Pracovní poloha základní: pracovní poloha, v níž pracovník setrvá
více než polovinu pracovní směny při výkonu hlavních pracovních
operací.
 Pracovní poloha vedlejší: poloha, kterou pracovník zaujímá při
vedlejších pracovních úkonech a operacích převážně po kratší
časový úsek.

Projekt „Virtuální a rozšířená realita ve výrobě“ je projektem, který začal
v roce 2020 a plánovaný termín dokončení je v roce 2022, během doby,
po kterou byl projekt realizován došlo v lednu 2021 k 3D vizualizaci a
ergonomickému hodnocení výrobní linky ve společnosti International
Automotive Components Group s.r.o.
Významné výstupy, kterých bylo dosaženo v této době jsou následující:
 Rešerše stávajícího stavu problematiky.
 Metodika ergonomického hodnocení pracoviště.
 Definovaný postup analytické a realizační části včetně požadavků na
data.
 Návrh pracoviště ve VR.
 Testování a ladění na fiktivní úloze.
 Systém ergonomického hodnocení pracoviště.
 Testování a odladění na fiktivní úloze.

