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Základní body směrnice
Dle směrnice je práce se ZJ spojena s možným rizikem pro (nelze spojovat s def.
rizika dle leg.):
– zrak,
– fyzické problémy,
– problémy spojené s psychickou zátěží,
a dle nich zaměstnavatel má povinnost provádět analýzu práce.
Základní body směrnice:
analýza
vyhodnocení
informormování a zaučení
konzultace a spoluúčast pracovníka
ochrana očí a zraku pracovníka
definice minimálních požadavků
PŘÍKLAD
g) Vlhkost
Je třeba zajistit a udržovat přiměřenou úroveň vlhkosti.
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Úprava směrnice – první směr
●

Dramatický progres ve vývoji technologie, nové formy zaměstnání, atd.

●

Snaha o:

●

–

jasnější, koherentnější a relevantnější pravidla,

–

zjednodušující a snižující administrativní zátěž.

Doporučení - příklady:
–

převzetí nebo tvorba nesvazujících nástrojů jako je příručka,

–

vynechání některých již dle technologie neaktuálních bodů,

–

akutalizace definice pracoviště,

–

adaptace pro lepší pokrytí technického pokroku, psychosociálních rizik a
MSDs/ergonomie.

Naše připomínky
●

●

v mnohém nám vyhovuje obecný doporučující charakter,
podporujeme změnu pracoviště a začlenění různých typů
práce,

●

zhodnocení vlivu nových technologií a případné rozšíření,

●

podporujeme tvorbu příručky,

●

lepší řešení kontrastu vyskytujícím se při práci se ZJ.

Ergonomie
a ZJ
Práci se zobrazovacími
jednotkami (ZJ) ošetřují:
1. NV 361/2007 Sb.
v platném znění,
2. Směrnice EK 90/270
(Display Screen Equipment),
3. normy řady
ČSN EN ISO 9241,
4. odborná literatura,
např. uvedený odkaz.

http://szu.cz/tema/pracovni-prostredi/zdravi-a-pocitace?highlightWords=zobrazovac
%C3%AD+jednotky
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Ergonomie práce se ZJ – doplnění
●

Zaměření se nejen na běžně šetřené body, ale zároveň podrobit hlubší analýze
pracoviště s ohledem na:
–

rozdílný kontrast vyskytující se ve vizuálním poli:

–

černý rámeček monitoru, klávesnice, myš, podložka pod myš –
reflektance černé barvy 0,01 – 0,03, prostředí může mít stejný jas jako
monitor, kontrast je až 100:1, k čemuž je přiřazen termín omezující
oslnění, 10:1 je vyjádřeno jako rušivé oslnění.
Individuální nastavitelnost prvků s ohledem na preference uživatele
●

●

●

●

rozdílný přístup dle dispozice a zvyklostí uživatele, někteří preferují nižší
pohled, jiní přímější, to samé platí o sedu a používaném vybavení,
vhodný úhel pozorované obrazovky je individuální a spekulativní, často se
v odborné literatuře doporučuje, aby střed obrazovky byl 15 - 35°
(nejčastěji 20°) pod úrovní očí, je tomu i z důvodu nižšího vysychání filmu
rohovky u přivřených očí, eliminace nebezpečí záklonu krku, zároveň
nikdy by neměla být horní hrana obrazovky nad úrovní očí,
vhodné brýle určené pro práci se ZJ (rozdílná vzdálenost oproti běžným
brýlím nablízko).

Ergonomie práce se ZJ - doplnění
Základní zásady:
- navrhnout pracoviště dle minimálních legislativních požadavků (např. prostorové
parametry pracoviště, osvětlení, cirkulace vzduchu, hluk) a jiných ergonomických
principů,
- vybavit pracovní místo ergonomicky vhodným nábytkem, ZJ a příslušenstvím, včetně
ergonomických pomůcek jako je opěrka pod nohy, dbát na individuální nastavitelnost
pracovních prvků,
- nastavit časovou organizaci práce z hlediska práce a odpočinku, a hledět na vstřícnost
uživatelských programů,
- vyškolit každého zaměstnance v ergonomických principech pro práci se ZJ, zásada se
vztahuje i na práce typu home-office,
- věnovat pozornost individuálnímu stavu zraku uživatelů (zda není potřeba korekce
zraku),
- pravidelně dělat supervize z pohledu klima na pracovišti, zdraví a fyziologické relaxace
svalovokosterního aparátu.

Aktuální trend
●

●

●

●

Vliv práce se ZJ na pohybový aparát je dobře řešený a v odborné
literatuře zpracovaný,
další prostor je u psychosociálních rizik.
Základní body: náplň práce, pracovní přetížení, tempo, řízení,
pravomoce kompetence, pracovní harmonogram, prostředí a
vybavení, úloha v organizaci, organizační kultura a funkce,
mezilidské vztahy v práci, karierní růst, vzájemný vztah mezi prací
a domovem.
Složitá problematika, ve které se vyskytuje vysoká variabilita prací,
lze se inspirovat v zahraničí na bázi doporučení.

●

Děkuji za pozornost.

