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KONFERENCE SEČ 2018 – VÝSTUPY Z DISKUZÍ

Specialista v ergonomii NSK a NSP: Míša a tým

1. Podklady pro zkoušku a vzdělávání: nutno doplnit seznam otázek (testové +ústní), připravit 

případové fotky, videa atd., Marek B. připravil nový formát Excel tabulky

2. Žádost o autorizaci na MPSV (v 1. fázi bude žádat VÚBP, ČES odborný garant): 

a) potřeba autorizovaných zástupců: Lukáš osloví členy ČES 

b) podklady pro VÚBP k žádosti MPSV – zašle Yvonna R. (hotovo), úzká spolupráce se Standou M.

 NAŠÍ SNAHOU BUDE PODAT ŽÁDOST O AUTORIZACI DO KONCE ZÁŘÍ 2018 !!! 



KONFERENCE SEČ 2018 – VÝSTUPY Z DISKUZÍ

Fyziologie práce a technická ergonomie: Tomáš Mixa M89 a tým

1. ERGO standardy již ve fázi vývoje: ergonom je členem týmu pro vývoj linky či produktu

2. ERGO optimalizace včetně analýzy ekonomických přínosů a dopadů: „cost benefit analysis“

3. Zpracovat „komentované znění NV361“: komentář, fotky, videa atp. - Tomáš M89, Lukáš Š.

4. Ergonomicko-technologické pracovní postupy a návody (ERGO manuály, instruktážní videa)

5. „ERGO trénink“ pro techniky a „TECHNO trénink“ pro fyziology: podzim 2018, prostory ČVÚT ???



KONFERENCE SEČ 2018 – VÝSTUPY Z DISKUZÍ

Ergonomické normy a standardy: Jitka a tým

1. Rozdělení norem dle oborů : strojírenství, zemědělství a lesnictví, stavebnictví, zdravotnictví, 

školství atd. – Láďa Urban

2. Kategorizace norem: a) obecné normy b) normy s limity a postupy pro aplikovanou praxi

3. Připravit komentáře a doporučení pro využití klíčových norem: „příručka pro aplikaci v praxi“



KONFERENCE SEČ 2018 – VÝSTUPY Z DISKUZÍ

Příprava konference „ERGONOMIE 2019“ opět společně pro ČR a SR: VŠICHNI

1. Předběžný termín: podzim 2019

2. Možné lokality: Praha prostory ČVÚT, Brno výstaviště, Olomouc, Rožnov p. Radhoštěm a okolí

3. Jirka Kyncl ověřil a potvrdil možnost konání na ČVÚT, Lukáš ověří preference pro místo konání od 

kolegů ze Slovenska (SES) 
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Různá témata:

1. Osvědčení nebo ocenění „Ergonomický výrobek či produkt“: určitě zajímavé a vhodné téma, 

ovšem z kapacitních důvodů akce posunuta na rok 2019

2. Aktualizace webu a loga ČES: Lukáš jedná se společností HAPPY END o spolupráci a podpoře v  

rámci moderní prezentace ČES, podporu přislíbil i ZÚBOZ a Premedis

3. Prioritou je věnovat maximum úsilí a prostředků optimalizaci a zlepšování ERGO parametrů 

pracovišť (omezit zbytečná měření, rozsáhlé analýzy atp., většinou víme co je nutné zlepšit !!!) 



KONFERENCE SEČ 2018 – KOMENTÁŘE ÚČASTNÍKŮ

 parádní a přínosná akce, skvělá organizace, prostředí a služby 

 poznání kolegyň a kolegů, výborná výměna zkušeností

 propojení techniků a fyziologů – velký přínos pro praxi

 efektivní práce a diskuse v týmech + jasné výstupy a závěry

 kombinace a propojení názorů z univerzit, výroby, fyziologie, aplikované praxe atp.

 povedený páteční večírek s celou řadou „veselých historek“

 JE TO SKVĚLÁ TRADICE A UŽ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ SETKÁNÍ…..



Díky všem za aktivní účast, 
výborné nápady a pohodovou akci

Přejeme Vám všem krásné a 
pohodové léto Lukáš, Alexandra


