
Sídlo ČES - FS ČVUT Dejvice

Lukáš, Martin, Marek a tým přejí PEVNÉ ZDRAVÍ  a POHODOVÝ DEN 

Odborné setkání a ERGO workshop 
4. listopadu 2021 – stručný zápis



Rámcový program dne

A. Harmonogram: 9.30 – 12.30, oběd, 13.30 – 15.30

a) stručný úvod + přehled aktivit ČES: Lukáš – 30min.

b) publikace o ergonomii: Marek + práce v týmu – 60min.

c) studentská ERGO konference 2022: Martin + práce v týmu – 60min.

d) výstupy z diskusí a práce v týmech

d) best practice: všichni společně, příklady z praxe: Metrostav, Škodovka, SOPO, Denso atd.

e) kampaň EU OSHA „Lighten the Load“: aktivity ČES

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures

f) volná témata a diskuse

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures


Klíčové aktivity ČES 2021

1) klíčové projekty: kurz „Specialista v ergonomii“: úspěšné kurzy i zkoušky, aktuálně 30 specialistů,
termíny pro jaro 2022

2) projekty: metodika pro ERGO audit, CBA, Ergonomie do škol, ERGO soutěž, propagace oboru – WOC, 
web, BOZP profi, konference, články, rozhovory atp.

3) Nové členství: Pavel Kosť (fyzioterapeut, Specialista v ergonomii), Slavomíra Vargová (UTB výuka ergonomie, 
Specialistka v ergonomii), Adam Soural (firma SMC, interní ergonom, Specialista), Petr Polák (VÚBP, účastník 
podzimního běhu kurzu Specialista),



Odborná publikace „Příručka pro aplikace ergonomie v praxi“ – výstupy z diskuze

1) příručky dle oborů činnosti: průmyslové obory, doprava, školství, zdravotnictví, zemědělství, 
administrativa,

2) obsah publikace: praktická příručka, ergonomické standardy pro daný obor, legislativa, normy, 
metodiky a praktické návody, CBA, příklady z realizace ERGO projektů v praxi, další oblasti doplníme

3) Základní tým: vytvoří Marek a Lukáš z přihlášených zájemců



Studentská ERGO konference 2022 – výstupy z diskuze

1) Termín: duben 28.4. 2022, čtvrtek, FS ČVUT Dejvice, 30-60 lidí; motivace: Soutěž a ocenění pro úspěšné projekty, cena 
odborná, studentská atp.,

2) Raut, majáles, večerní koncert – motivace pro studenty

3) Témata: 
a) technická: konstrukce a design nových výrobních pracoviště – ERGO parametry, standardy včetně VR modelů, využití ERGO 
SW ve výrobní praxi, design interiérů a kanceláří, ERGO dopravních prostředků, ergonomie ve školách, zdravotnictví, nářadí a 
přípravky, konstrukce strojních zařízení, exoskeletony
b) Human Factors: ERGO vybavení pro sportovce, ergonomie pohybu, fyziologie pracovních postupů,

Design přípravků pro snížení fyzické zátěže, mentální ergonomie, ochranné pomůcky

c) praktické ukázky, aplikace, modelová pracoviště

4) Studijní obory: průmysloví  inženýři, BOZP, design a konstrukce strojů, architektura + konstrukce zařízení, fyzio obory, 
pedagogické obory, biomedicínské inženýrství, elektro, materiálové inženýrství

5) účastníci: studenti, organizátoři, ČES a zvaní odborníci z praxe, širší odborná veřejnost?

6) organizační tým: Sundisk, ČES, sponzoři z firem, recruitment

7) pozvánka: do 15. prosince 1. anonce, leden konkrétní program, anglická sekce

8) Organizační tým: Martin K., Tomáš K., Lukáš atd.



DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST, AKTIVNÍ PŘÍSTUP A ZAJÍMAVÉ PODNĚTY

Společně vytváříme pracovní pohodu


