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APLIKACE INTEGROVANÉ METODIKY "MEHODIS" V PRAXI
– PŘÍPADOVÁ STUDIE
APPLICATION OF INTEGRATED METHODOLOGY
"MEHODIS" IN PRACTISE – CASE STUDY
SKŘEHOT, P.A. & MAREK, J.
Abstrakt:
Efektivní řešení ergonomických rizik v prostředí řídicích center si nutně vyžaduje schopnost
vyhledávat jejich zdroje a vyhodnocovat závažnost možného ohrožení zdraví exponovaných osob.
Touto problematikou jsme se v posledních letech intenzívně zaobírali v rámci naší výzkumné
činnosti, která byla završena vytvořením integrované metodiky MEHODIS. Jedná se o praktický
nástroj pro posuzování ergonomických rizik v řídicích centrech, který specifickým způsobem pojímá
nejen klasická ergonomická rizika vyplývající z pracovního prostředí, ale zohledňuje také vzájemné
interakce v systému člověk-stroj. Tento článek navazuje na předchozí publikační díla autorů, která
podávala informace o průběhu realizovaného výzkumu a následně též detailně prezentovala
principy vyvinuté metodiky MEHODIS. Tento článek se věnuje poslední fázi, a to praktické ukázce
správné aplikace tohoto analytického nástroje. Tím autoři dané téma uzavírají.

Abstract:

Effective management of ergonomic risks in control center environments necessitates the ability to
locate their resources and assess the severity of potential health hazards for exposed persons. In
recent years, we have been intensively dealing with this issue as part of our research activity, which
was completed by the creation of the MEHODIS integrated methodology. It is a practical tool for
assessing ergonomic risks in control centers, which not only conceives the classical ergonomic risks
arising from the working environment, but also takes into account interactions in the humanmachine system. This article is a follow-up to the previous publications of the authors, which
provided information on the course of the realized research and subsequently also presented in
detail the principles of the developed MEHODIS methodology. This article is devoted to the last
phase, a practical demonstration of the correct application of this analysis tool. The authors
conclude this topic at now.
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Úvod
Ačkoli jsou řídicí centra typická zejména pro energetiku, tj. klasické a jaderné elektrárny a
procesní průmysl, dnes se s nimi můžeme setkávat v celé řadě dalších odvětvích. Kupříkladu se
může jednat o dálkovou přepravu médií (produktovody, plynovody), potravinářství, dopravu
(letecká, železniční a silniční), bezpečnostní monitoring ad. Pracoviště, která mají určité rysy
řídicích center, avšak většinou menšího rozsahu a více či méně účelově zaměřená, jsou v našich
provozech označována jako velíny, dozorny případně dispečinky.
Společným rysem všech řídicích center je integrace velkého počtu veličin, parametrů a
ukazatelů na jednom místě, které jsou v reálném čase sledovány, kontrolovány a vyhodnocovány.
Za tímto účelem jsou využívány nejrůznější řídicí systémy a komunikační prostředky, jako jsou
soustavy sdělovačů (zrakových, sluchových), až po obrazovky a příslušné ovládací a komunikační
technická zařízení. Jsou označovány souhrnně jako interface, tj. „rozhraní“ mezi člověkem a
technologickým zařízením [5]. Vysoké nároky na interface jsou kladeny zejména v souvislosti s
rychlostí získání a přenosu daných informací a také jejich interpretaci obsluhou.
Činnost operátorů v řídicích centrech se ale podstatně liší od tradičních profesí. Při práci se
strojem, např. u všech typů kovoobráběcích, svářecích a podobných strojů, kdy působením
nástrojů mění obsluha tvar či jiné vlastnosti pracovního předmětu, byla a často doposud je
rozhodující fyzická zdatnost, nároky na dynamickou práci, tj. střídání různých svalových skupin
končetin a celého těla a pohybové dovednosti. Moderní řídicí centra ale přinesla doslova „explozi“
informací a funkcionalit, což vyvolalo narůst požadavků na výkon operátorů i spolehlivost a
bezpečnost provozovaných technologií. Zvládnutí takového boomu vyžaduje zodpovědný design
nejen operátorského rozhraní, ale také vlastního pracoviště řídicího centra. Při návrhu řídicích
center je také stále více nutné zohledňovat lidské možnosti a omezení spolu s charakteristikami
kognitivních funkcí operátorů.

Soudobé požadavky na ergonomické řešení řídicích center
Ergonomickým řešením pracovního místa rozumíme dodržení zejména antropometrických a
psychofyziologických zásad a zásad bezpečné práce. V širším slova smyslu zahrnujeme do této
problematiky i všechny další činitele a podmínky výkonu práce, tedy fyzikální faktory (světlo, hluk,
mikroklima aj.), chemické agens, biologické činitele, ale i estetiku pracovního prostředí. Cílem
aplikace ergonomických pravidel na uspořádání pracoviště a pracovního místa je vytvoření
takových podmínek, které jsou pro člověka optimální. Zároveň jde o součást preventivních
opatření proti poškození zdraví z práce, přičemž prostředky v tomto směru vynaložené lze z
dlouhodobého hlediska považovat za účinný přínos v boji s nemocností či fluktuací pracovníků.
Design řídicího centra proto musí být řešen především tak, aby poskytoval pohodlné a
dostatečně funkční prostředí operátorům s cílem zajistit podmínky pro maximální spolehlivost
jejich výkonu během celé směny a za všech provozních stavů řízeného systému. Každé řídicí
centrum je ale specifické a nelze vytvořit „defaultní“ vzor, který by bylo možné aplikovat plošně
[6]. Existují však dva hlavní aspekty návrhu každého řídicího centra, které by měly být brány
v úvahu [1]:
 Vhodnost stavebně-technického řešení, které musí vyhovovat potřebám provozu (funkcí) a
také odolat nežádoucím důsledkům případné nehody (tj. plní roli krytu).
 Vhodnost uspořádání interiéru (nábytek, řídicí panely, pracovní stanice, zobrazovací
jednotky atd.) pro zajištění účinného provozu za normálních provozních podmínek i za
nouzových stavů.
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V dokumentech Mezinárodní agentury pro atomovou energii se uvádí explicitní požadavek,
že provozovatel musí být schopen prokázat, že výše uvedené aspekty byly při návrhu zohledněny a
že byla aplikována účinná opatření ke snížení pravděpodobnosti selhání obsluhy kvůli konstrukčním
nedostatkům blokové dozorny a jejího prostředí [2]. V žádném předpise ani doporučení se však
nehovoří o tom, jaké nástroje má provozovatel k tomuto účelu využít. Je tedy zcela na jeho
rozhodnutí, jaký přístup zvolí. Mají-li ovšem být splněny všechny požadavky výše uvedené, nejedná
se o úkol jednoduchý. Žádný z doposud používaných přístupů totiž nedokáže uvedenou
problematiku pojmout v potřebné šíři a hloubce. Změnu však přináší nová integrovaná metodika
MEHODIS.

Integrovaná metodika MEHODIS
Metodika MEHODIS, kterou jsme vyvinuli na základě dlouholetého výzkumu,
vychází z původní dotazníkové metody MEHOD (Metoda ergonomického hodnocení dozoren), k níž
byly postupně integrovány další dvě standardizované metody – TESEO (Tecnica Empirica Stima
Errori Operator) a PHEA (Predictive Human Error Analysis). Tyto tři metody také představují
jednotlivé etapy ergonomické analýzy, které na sebe sice organicky navazují, ale současně je lze
aplikovat i samostatně. To činí z MEHODIS velmi variabilní a univerzální nástroj, který lze v praxi
snadno použít dle aktuálních podmínek a požadavků. Jsou-li aplikovány všechny tři její části, lze se
dobrat ke komplexnímu výsledku, který podává informaci nejen o kvalitě ergonomického řešení
daného řídicího centra, ale také o možném selhání operátorů v důsledku účinků existujících
ergonomických rizik, respektive v důsledku pracovní zátěže (tj. nároků na mentální a senzorický
výkon). Podrobněji byla metodika MEHODIS představena již v loňském roce [4], takže se jí zde
nebude blíže věnovat.
Jako doplněk k nástroji MEHODIS lze s úspěchem využít také symptomatické dotazníkové
šetření. Tento nástroj přestavuje solidní exaktní nadstavbu a umožňuje podat komplexní obrázek o
stavu ergonomických rizik na sledovaném pracovišti. Česká varianta této metody označovaná jako
„Metoda hodnocení subjektivních pocitů bolesti“ byla blíže představena na konferenci Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci v roce 2015, takže i v tomto případě odkazujeme na příslušný článek [7],
který je dostupný na webových stránkách ZÚBOZ.

Praktická ukázka aplikace MEHODIS
Ověření integrované metodiky MEHODIS bylo provedeno ve dvou fázích. V první fázi byla
metodika evaluována na základě imaginárního řídicího centra, kdy cílem bylo zjistit, zda je metoda
v praxi použitelná a zda jsou jednotlivé algoritmy funkční. Druhá fáze pak představovala aplikaci
metodiky na konkrétní existující řídicí centrum, kdy snahou bylo zjistit její silné a slabé stránky,
reálnou časovou náročnost, požadavky na další doplňující informace apod.
Tato druhá fáze byla provedena v Remote Operation Control Center (dále jen ROC), což je
řídicí centrum společnosti The Linde Group v Třinci-Ropicích. Jedná se o jedno z deseti moderních
řídicích center určených pro dálkové řízení výroben kyslíku, dusíku, argonu a čistého oxidu
uhličitého, které The Linde Group v současné době provozuje po celém světě. Působnost každého
z ROC center je rozdělena podle specifikovaných regionů (světadílů). Z ROC Ropice je dálkově
řízeno 25 plynárenských celků provozovaných v České republice, Polsku, Maďarsku, Rusku,
Kazachstánu, Rumunsku, Ukrajině, Řecku, Srbsku, Bulharsku, Turecku, ve Spojených arabských
emirátech, Saudské Arábii a Kataru. ROC Ropice bylo uvedeno do provozu v roce 2009 a v roce
2012 bylo přesunuto do špičkově vybavené nové moderní budovy.
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Provoz ROC Ropice je prováděn ve směnovém nepřetržitém provozu, přičemž každá směna
je složená ze čtyř operátorů a jednoho dozorového pracovníka (vedoucího směny). Úkolem
operátorů je sledovat vybrané ukazatele na zobrazovacích jednotkách, popřípadě na dalších
vizuálních sdělovačích (např. výstupy z televizních kamer) a v reakci na danou situaci provádí
potřebné intervence za pomocí ručních nebo elektronických ovládačů (klávesnice, myši, ikony na
obrazovkách apod.). Ačkoli těžiště práce operátorů spočívá převážně ve sledování obrazovek,
nejedná se o trvalé sledování zobrazovacích jednotek, neboť provoz je řízen automaticky a roli
člověka lze vnímat spíše jako dozorovou. Operátoři de facto dohlíží na činnost SW robota, který
provádí vlastní řízení provozovaných výrobních jednotek, anebo řeší případné odchylky nebo
provozní problémy s cílem optimalizovat výrobní proces tak, aby byly výrobní náklady co nejnižší a
efektivita řízených procesů maximální. Jejich práce proto spočívá zejména ve sledování trendů a
predikčních modelů, dále monitorují alarmová hlášení a případně komunikují s operátory výroby
přítomnými na daném místě (komunikace probíhá v angličtině).
Systém kontroly a řízení je vybaven systémem inteligentních alarmů a prvky aktivní ochrany
(blokace), které byly navrženy na základě stanovených limitů a podmínek. To významným
způsobem snižuje psychickou zátěž operátorů pramenící z pocitu odpovědnosti za bezproblémový
provoz. Z hlediska požadavků na mentální výkon a vigilanci má práce v řídicím centru ROC Ropice
charakter krátkodobých okamžitých podnětů střídaných dlouhými časovými úseky s klidovým
režimem. Po většinu pracovní doby tak operátoři pouze dohlížejí na průběh technologického
procesu v jednotlivých výrobních jednotkách, což může vést ke vzniku únavy pramenící z nízkých
požadavků na mentální a senzorický výkon. Nejen z provozních důvodů, ale také z důvodu zajištění
bdělosti, operátoři mezi sebou ústně komunikují, případně mohou pro krátký odpočinek využít
denní místnosti s kuchyňkou. Obsluha po většinu směny pracuje v poloze vsedě, ale má možnost
střídat polohu vsedě s polohou vstoje, případně provádět občasné relaxační pochůzky (např. na
parkoviště před objekt) za účelem protažení těla a načerpání nových sil.
Výskyt mimořádných provozních situací je zde ojedinělý a obvykle je spojen s najížděním
výroby nebo odstávkami. Za těchto okolností operátoři komunikují s operátory výroby
nacházejícími se přímo v místě dané výrobní jednotky. V případě potřeby, např. při hledání
konkrétní závady, používají operátoři digitální brýle pro virtuální realitu, kdy se v reálném čase
„přenesou“ na dané místo a ve spolupráci s technickým personálem nacházejícím fyzicky na tomto
místě řeší konkrétní problém.
Pomocí části MEHOD bylo možné získat informaci o tom, jak výrazně ovlivňují pohodu
operátorů jednotlivé prvky pracovního systému (kritéria). Získané výsledky shrnuje Tab. 1.
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Tab. 1: Hodnocení ergonomického řešení (část MEHOD).
Kritérium
Ek
EBD
Řešení a uspořádání interiéru

0,83

Zázemí a hygienické podmínky

0,94

Údržba

0,98

Akustické mikroklima

0,85

Teplotně-vlhkostní mikroklima

0,77

Pracovní ovzduší

1,00

Vizuální podmínky

0,81

Pracovní stanice

0,76

Pracovní židle

0,69

Ovládače a sdělovače

0,73

Zobrazovací jednotky

0,73

Velkorozměrové zobrazovací displeje

0,78

0,82

Dále byl proveden výpočet pravděpodobnosti selhání operátorů pomocí části TESEO. Po
konzultaci s vedoucím směny ROC Ropice byly vybrány konkrétní hodnoty koeficientů K1 až K4 (viz
Tab. 2). Koeficient K5 pak byl stanoven z hodnoty EBD a to pomocí převodníku uvedeného v Tab. 4.
Jeho hodnota byla stanovena ve výši 0,7, což odpovídá kvalitativnímu stavu pracoviště na úrovni
„Vynikající pracovní prostředí i koordinovanost s provozem“.
Tab. 2: Hodnocení mentální a senzorické zátěže operátorů (část TESEO).
Kategorie
Kvantitativní charakteristika

Ki

K1

typ činnosti

vyžaduje pozornost, rutinní

0,01

K2a

stresová zátěž při běžných činnostech

doba potřebná na vykonání úkolu (s)

0,5

K2b

stresová zátěž při mimořádných
situacích

doba potřebná na vykonání úkolu (s)

0,1

K3

kvalifikace operátora

dobře vybraný, expert, školený

0,5

K4

nepředvídatelnost jevů

převažuje normální bezproblémový
stav

1,0

K5

vliv ergonomie

vynikající pracovní prostředí i
koordinovanost s provozem

0,7

Vlastní výpočet pravděpodobnost selhání lidského operátora p(E) je následující:

Třetí částí analýzy byla identifikace možných chyb operátorů pomocí části PHEA. Ta byla
provedena na základě pohovorů s jednotlivými operátory a následně s vedoucím směny.
Diskutovány byly situace, při kterých by mohlo dojít k selhání operátorů. Postupně tak byly
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identifikovány relevantní chyby, které se mohou vyskytnout. Jednotlivé chyby byly určeny za
využití typizovaného schématu chybových módů uvedených v části PHEA.
Výsledky jsou uvedeny v Tab. 3, kde jsou uvedeny pouze ty chyby dle taxonomie PHEA, které
nelze apriori vyloučit. V pravém sloupci je pak uveden komentář, který specifikuje, za jakých
okolností k chybě může dojít.
Tab. 3: Identifikace možných chyb operátorů.
kód Relevantní chyba lidského faktoru

Komentář

A1

Chyba v přesnosti při nastavování ovládaných veličin.

Je možné při špatném porozumění
požadavku ze strany operátora
výroby.

A4

Chyba při provádění složitých pracovních operací
zahrnujících zpracovávání množství vstupů.

Připadá v úvahu pouze při řešení
havarijních stavů.

Obecná chyba provedení (např. chybné přečtení
instrukce nebo popisu a následné vybrání špatného
ovládače).

Možné u začínajících operátorů.

Přehmátnutí, či přehlédnutí při provádění rutinních a
jednoduchých pracovních operací prováděných řádně
podle předepsaného postupu.

Možné u začínajících operátorů.

Chybné zadání symbolu při použití klávesnice
počítače.

Prosté přehmátnutí bez vlivu na
bezpečnost. V případě zásahu mimo
limitní hodnoty je aktivováno
alarmové hlášení + blokace.

A9

Operátor nedokončí akci z důvodu
psychického/senzorického přetížení.

Možné u začínajících operátorů.

R2

Chyba při čtení textu a čísel.

Nelze vyloučit, zejména při najíždění
nebo odstávce.

R3

Chyba v diagnóze při výskytu doposud neznámé
provozní situace.

Nelze vyloučit.

T1

Špatné porozumění pokynu s následkem nepředání
požadované informace.

Nelze vyloučit při telefonické
konzultaci s operátorem výroby
(jazyková bariéra).

T2

Chybně napsaná informace nebo číslo, které jsou
předávány dál.

Možné pouze při ústní komunikaci
s operátorem výroby.

T3

Informace předávaná ústní komunikací je zkomolena
nebo špatně předána.

Nelze vyloučit při telefonické
konzultaci s operátorem výroby
(jazyková bariéra).

S1

Ve stejnou chvíli jsou vykonávány různé činnosti s
různou prioritou.

Nelze vyloučit, zejména při
havarijních situacích.

Chybná reakce operátorů při vzniku mimořádné
události.

Lze připustit, ale pouze zcela
výjimečně.

Chyba při provádění komplikovaného nerutinního
úkolu pod časovým stresem.

Lze připustit, ale pouze zcela
výjimečně.

A6

S2
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P1

Chyby vzniklé při řešení neobvyklé provozní situace
(pracovník má relativně dostatek času na řešení
situace).

Lze připustit, ale pouze zcela
výjimečně.

Bezpečnostní funkce systému byly během údržby
chybně přenastaveny.

Nelze zcela vyloučit.

Komplexní a jindy rutinní akce jsou během
neobvyklých (havarijních) situacích provedeny podle
nesprávného postupu.

Nelze zcela vyloučit.

V rámci provedeného místního šetření bylo sebráno také osm řádně vyplněných
symptomatických dotazníků. Ačkoli toto číslo představuje relativně malý statistický vzorek,
z hlediska celkového počtu operátorů zahrnuje jejich většinu. Získané výsledky shrnuje Tab. 4.
Je zde uveden také tzv. celkový index bolesti, který představuje medián hodnot všech IBx.
Ponejvíce si operátoři stěžovali na bolest v oblasti bederní části zad a bolesti kolen.
Tab. 4: Statistické vyhodnocení symptomatických dotazníků.
Část těla

Subjektivní závažnost příznaků/intenzita bolesti (%)

IBx

0

1

2

3

4

Krk/šíje

50,0

37,5

12,5

0

0

0,63

Rameno

37,5

50,0

12,5

0

0

0,75

Hrudní část zad

50,0

50,0

0,0

0

0

0,50

Bederní část zad

0

37,5

62,5

0

0

1,63

Paže

75,0

12,5

12,5

0

0

0,38

Loket

50,0

25,0

12,5

12,5

0

0,88

Předloktí

62,5

25,0

12,5

0

0

0,50

Zápěstí a ruka

50,0

50,0

0,0

0

0

0,50

Stehno

75,0

12,5

12,5

0

0

0,38

Koleno

37,5

37,5

12,5

12,5

0

1,00

Lýtka/holeň

62,5

25,0

12,5

0

0

0,50

Chodidlo/kotník

25,0

50,0

25,0

0

0

1,00

Celkový index
bolesti

0,56

Tab. 5: Vysvětlivky k Tab. 4
Intenzita bolesti
Zanedbatelná

IBx
≤ 0,10

Doba trvání bolesti a relaxace
Bolest se může vyskytnout ojediněle, po změně pracovní polohy ale rychle odezní.

Mírná

0,11 – 0,40

Střední

0,41 – 1,00

Silná

1,01 – 2,00

Velmi silná

≥ 2,01

Bolest se dostavuje občasně a po skončení pracovní směny rychle odezní.
Bolest se dostavuje častěji a po skončení pracovní směny odezní do několika hodin.
U senzitivních jedinců mohou mít obtíže přetrvávající charakter.
Bolest se dostavuje častěji a pociťuje ji většina pracovníků; bolest vede
k přetrvávajícím obtížím, které odeznívají až po několika dnech.
Bolest se dostavuje již krátce po zahájení práce a pociťují ji všichni pracovníci; bolest
vede k přetrvávajícím obtížím, které odeznívají až po několika týdnech či měsících.
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Interpretace výsledků
Při hodnocení ergonomického řešení pracoviště ROC Ropice pomocí metodologie MEHODIS,
resp. části MEHOD, bylo zjištěno, že ve všech sledovaných kritériích převyšuje míra ergatičnosti
EBD hodnotu 0,70, z čehož vyplývá, že vznik pravděpodobnost selhání operátora v důsledku
působení ergonomických rizik v je zde velmi nízká. Stejný závěr byl potvrzen také s přihlédnutím
k možným účinkům mentální a senzorické zátěže. Výpočtem podle metody TESEO bylo zjištěno, že
hodnota p(E) činí pouhých 1,75×10-4, což je mimořádně příznivý výsledek.
U některých dílčích ergonomických kritérií nicméně byly zjištěny zhoršené výsledky, které
mohou být předzvěstí potenciálních problémů. Předně se to týkalo pracovních židlí, kde byla
zjištěna hodnota ukazatele ergatičnosti Ek ve výši 0,69. Ačkoli se jedná o hodnotu hraniční, přesto
už spadá do kategorie zhoršeného pracovního prostředí s možností narušení fyzické pohody
operátorů. V případě, že by došlo k synergickému účinku dvou a více nežádoucích faktorů (např. ve
spojení se sníženou viditelností nebo rozpoznatelností ovládačů), nelze vyloučit vznik chyby
z důvodu snížení pozornosti operátora. S ohledem na zavedená ochranná opatření a systém
inteligentních alarmů lze reálnou možnost vzniku chyby operátora připustit de facto jen při déle
trvajících situací vyžadujících zvýšený mentální a senzorický výkon. O jaké konkrétní chyby
operátora by se mohlo jednat uvádí Tab. 3. Patrně nejvyšší pravděpodobnost výskytu by mohly mít
chyby vznikající při sdělování/přenosu informací. Důvodem je to, že při transferu informací,
zejména za mimořádné stresové situaci, může docházet k zahlcení operátora (redundanci), k
chybné interpretaci informací přenášených od operátorů výroby (např. jazyková bariéra, zhoršený
signál apod.), anebo naopak k nedostatku informací potřebných pro přijetí vhodného rozhodnutí
(např. při poruše komunikačního zařízení, měřících prvků apod.). Pokud jde o chyby související s
vlastní řídicí činností, tak ty lze sice uvažovat, ale pouze v hypotetické rovině. Předně, pouze velmi
malá část operací je řízena přímými zásahy ať již z řídicího centra nebo přímo operátory výroby.
Jedná se prakticky jen o najíždění, odstávky nebo řešení náhlých a mimořádných provozních
situací. Používaný řídicí systém využívá technologii neuronové sítě, takže se jedná o inteligentní
učící se software, který se sám neustále zdokonaluje na základě nových poznatků. Dále je vybaven
systémem inteligentních alarmů a specifickými blokádami. Všechny tyto skutečnosti tedy prakticky
vylučují, aby operátor provedl chybný zásah, který by vedl k nežádoucím důsledkům.

Závěr
V mnoha oblastech souvisejících s provozem technických zařízení se dnes potýkáme
s neblahým fenoménem, kdy stávající právní úprava již nekoresponduje s dosaženým technickým
pokrokem, modernizací provozů, jejich automatizací, a ve svém důsledku tedy ani s požadavky na
bezpečnost jejich provozu [3]. Zvlášť výrazně to můžeme pozorovat u řídicích center, které se
v posledních dvaceti letech významně proměnily. Z dříve centrálních, manuálně ovládaných
dispečinků výroby se postupně stala dohledová centra nezřídka připomínající střediska kontroly
kosmických letů, která jsou vybavena nejmodernější výpočetní, zobrazovací a komunikační
technikou. Díky tomuto vývoji ale dnes čelíme novým výzvám, pokud jde o navrhování a o
posuzování kvality systému člověk-stroj-prostředí. Nezbytností proto je hledání nových a
neotřelých přístupů pro posuzování ergonomických rizik, které v těchto pracovních systémech
vznikají. Zvláštní prioritu pak mají ty, které jsou schopny „podchytit“ lidskou složku, protože právě
člověk je jeho nejcennějším ale zároveň i nejzranitelnějším prvkem.
Cílem tohoto příspěvku bylo představit moderní nástroj pro hodnocení ergonomických rizik –
integrovanou metodiku MEHODIS – a na konkrétním příkladu referenčního řídicího centra
prezentovat její praktickou aplikaci. Tato metodika umožňuje posuzovat míru ergonomických rizik
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prostřednictvím tří samostatných ukazatelů, které následně podávají komplexní informaci o
aktuálním stavu jednotlivých atributů celého pracovního systému. Jedná se o:
 Ergatičnost systému člověk-stroj-prostředí v řídicím centru (viz část MEHOD).
 Pravděpodobnost selhání lidského operátora v řídicím centru (viz část TESEO).
 Soubor relevantních chyb lidského faktoru, které se mohou vyskytnout při dané pracovní
činnosti (viz část PHEA).
Čtvrtým doplňkovým ukazatelem je pak index průměrné bolesti (viz Metoda posouzení
úrovně diskomfortu), který podává informaci o tom, jak výrazný fyzický diskomfort u operátorů
vzniká v důsledku jimi vykonávané práce. Tímto způsobem lze posoudit kvalitu pracovních
podmínek ve zkoumaném řídicím centru komplexně a odhalit slabá místa v jeho ergonomii.

Zařazení příspěvku
Výsledky publikované v tomto článku vznikly v rámci řešení výzkumného projektu
VI20172019107 „MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center“,
který je spolufinancován z prostředků Ministerstva vnitra České republiky.
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