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1. Pojem ergonomie, mechanocentrický a antropocentrický přístup, 

interdisciplinárnost ergonomie. Historický vývoj oboru. 
2. Pojem ergatika, její součásti, určení ergatičnosti a rizikovosti systému „člověk - 

stroj - prostředí“. Určení spolehlivosti systému „člověk - stroj - prostředí“, 
zdvojení funkce. 

3. Čím může být způsobeno ohrožení člověka, typy ohrožení, rizikový faktor, 
nebezpečný jev a jejich následky. 

4. Tělesné parametry člověka, pohled do historie, pravidlo „zlatého řezu“. 
5. Somatografie lidského těla, vytvoření, použití, přídavky na ochranný oděv 

a pomůcky. 
6. Na čem závisí přesnost pohybu končetin? Jaká je optimální rychlost pohybu 

lidského těla nebo končetin? Pohybové, somatické a energetické parametry 
člověka. 

7. Zraková kapacita člověka, meze zřetelného vidění, význam v ergonomii, meze 
barevného vidění. Perspektivní vidění, pojem akomodace a adaptace lidského oka. 

8. Sluchová kapacita člověka, sluchové pole, čím je charakterizován zvuk, působení 
hluku na člověka. 

9. Ostatní smyslová výbava člověka (čich, chuť, tlak, bolest, atd.), reakční časy. 
10. Přizpůsobení techniky antropocentrickému pojetí pracovního místa, základní 

požadavky na rozměrové řešení pracovního místa. 
11. Výhody a nevýhody práce vsedě a vstoje, kritéria pro správnou volbu pracovní 

polohy. 
12. Základní rozměry pracovního místa pro práci vstoje, zorné podmínky podle typu 

činnosti, rychlý odhad pracovní výšky. Manipulační prostory u stroje. 
13. Komunikace mezi člověkem a technikou, vztah mezi ovládači a sdělovači. 

Ovládače, jejich rozdělení podle typu a funkce, umístění, význam barevného 
řešení. 

14. Sdělovače, rozdělení podle typu a funkce, umístění, význam barevného řešení, 
monitorovací a detekční vizuální úkol. 

15. Ruční nářadí, zásady pro tvarování rukojetí, používané materiály, hygienické 
požadavky. 

16. Pracovní sedadlo, základní členění, tvary a rozměry, variabilita. Zásady pro 
navrhování pracovního sedadla. Vztah sedadla a pracovní plochy, návrh rozměrů 
místa pro práci vsedě, optimalizace pro různě vysoké uživatele, pedipulační 
prostor. 

17. Tvarování jednotlivých částí pracovního sedadla, variabilita, používané materiály. 



  
 

18. Význam jednotlivých barev, Kirschmannův dvojkužel, obecné zásady pro volbu 
barev pracovního prostředí. Bezpečnostní barvy, jejich význam, kombinace, 
použití. 

19. Měření a posuzování hlukové zátěže na pracovišti, hlukové filtry, infrazvuk, 
ultrazvuk. 

20. Posuzování ergatičnosti jednoduchých nástrojů, metoda Check listů. 


