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Abstrakt  
 
V súčasnej dynamicky sa rozvíjajúcej 
spoločnosti nie je možné  zvyšovať nároky na 
pracovné výkony zamestnancov  bez 
ergononických riešení pracovného prostredia. 
Zníženie záťaže na človeka v pracovnom 
procese, spôsobenej jeho interakciou s 
pracovnými prostriedkami a pracoviskom 
samotným, môže účelným uplatnením poznatkov 
ergonómie prinášať zníženie práceneschopnosti 
zamestnancov a chorôb z povolania, zvýšenie 
pracovného výkonu a zlepšenie psychického 
stavu pracovníka.  
Cieľom projektu „Ergonómia práce a jej vplyv na 
rast kvality života  a spoločenskej praxe“ bolo 
sledovať a zhodnotiť ergonómiu práce 
dentálneho hygienika a zubného lekára 
v klinických podmienkach pracovísk, ktoré nie 
sú optimálne ergonomicky vybavené a jej dopad 
na ich zdravie a kvalitu života. Za týmto účelom 
sme vypracovali nový postup sledovania, 
objektivizácie a vyhodnocovania tvaru, funkcie 
a záťaže ich podporno-pohybového systému 
v pokoji a pri práci, čo najobjektívnejším 
a zároveň neinvazívnym spôsobom, ktorý by bol 
aj finančne prístupný. Po vybavení 
diagnostického laboratória na katedre 
fyzioterapie potrebnými meracími prístrojmi a 
prostriedkami sme vypracovali metodický postup 
na hodnotenie záťaže jednotlivých segmentov 
tela pri práci vybraných pracovníkov 
s minimálne 5 ročnou praxou v klinických 
podmienkach a študentov pracujúcich 
v optimálnych, už ergonomicky vybavených  

 
 
odborných učebniach katedry dentálnej hygieny.  
Základnú funkčnú diagnostiku sme vykonali 
bežne používanými metódami získania 
informácií o držaní, motorike a flexibilite 
pohybového systému človeka, štandardným 
meraním rozsahov pohyblivosti chrbtice. Pre 
niektoré z nich sú určené normy, u iných 
sledujeme symetriu pohybu. Svalovú silu, 
flexibilitu, oslabené, alebo skrátené svalové 
skupiny, najmä na trupe, sme hodnotili pomocou 
špecifických funkčných testov. Tieto klasické 
diagnostické postupy sme doplnili 
o najmodernejšie spôsoby neinvazívneho 
merania a analýzy postúry. Tvar jednotlivých 
sektorov chrbtice v základnej frontálnej 
a sagitálnej rovine sme hodnotili pomocou 
zariadenia SpinalMaus a skoliometrom. 
Dynamickú analýzu držania tela počas pracovnej 
činnosti sme zhodnotili pomocou SonoSensu. 
Výsledky jednotlivých meraní a vyšetrení nám 
poskytli informácie o kľúčových miestach 
pohybového systému dentálnych hygienikov a 
zubných lekárov, ktoré sa v dôsledku 
asymetrickej záťaže pri ich práci najviac 
odchyľovali od fyziologických noriem.  
Po analýze výsledkov meraní a biomechanickej 
dekompozícii nameraných hodnôt konečným 
cieľom a výstupom projektu bolo navrhnúť 
ergonomicky riešenú stoličku, ktorá by svojim 
tvarom a funkciou odľahčila najviac zaťažované 
segmenty a tým by pôsobila preventívne na 
ochranu zdravia pracovníkov. 
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Analýza výsledkov merania tvaru a funkcie pohybového systému pri fyziologickej norme 

a v patológii 
 

Result analysis  of measuring  form and  function of locomotor system in the 
physiological norm and pathology 

 
 
 
 


