
Sedět pohodlně

Monitory a televizní obrazovky se stále více stávají součástí našeho každodenního života, a pak je pro 
nás až příliš snadné jen sedět a nehýbat se po delší dobu. Zde je naše doporučení, jak si dobře uspořádat 
pracoviště a některé postupy, které vám pomůžou sedět a vidět pohodlně.

Mobilní zařízení jako jsou notebooky, tablety a smartphony zvyšují pracovní flexibilitu a lze je používat i na 
cestách. Dlouhodobější používání však může být na úkor vašeho fyzického a zrakového pohodlí. Zde je několik 
rad, které vám pomohou zachovat si pohodlí. 

1. Kdykoli je to možné, položte si notebook nebo tablet do vyšší 
polohy než jen na klín, používejte obal, který lze také využít 
jako stojan na tablet.

2. Držte smartphone v uvolněném stisku a palce mějte položeny 
zlehka na klávesnici. Vyvarujte se používání v jedné ruce.

3. Nechte si dlouhé e-maily a e-maily, které nejsou naléhavé, 
až na dobu, kdy budete zpět v kanceláři, abyste nebyli příliš 
závislí pouze na svém mobilním přístroji.

4. Považujte telefonování lidem za alternativu k psaní e-mailů.
5. Ať už používáte jakýkoli přístroj, nezapomínejte dělat 

pravidelné přestávky a více se hýbejte!

Hlava. Je vztyčená svisle vzhůru a 
horní hrana obrazovky je v úrovni očí 
nebo o trochu níže.

Předloktí, ruce a zápěstí jsou v jedné 
rovině s prsty, které se pohybují nad 
klávesnicí

Obrazovka je vzdálena přibližně  
na délku paže

Volný prostor  
mezi nohama a  stolem
(není nezbytné)

Volný prostor 
mezi stehny           

a deskou stolu

Volný prostor 
mezi koleny       

a stolem
(nezbytné)

Chodidla. Stojí celou 
plochou na podlaze nebo 

na opěrce na nohy

Ramena. Jsou svěšená dolů                    
a uvolněná.

Volný prostor mezi židlí a nohama

Záda. Seďte rovně a opírejte se  
o celé opěradlo židle.

Předloktí. Je rovnoběžně s podlahou 
a opřené o loketní opěrky, pokud je 
lze nastavit tak, aby byly blízko  
u těla.

Stehna. Jsou rovnoběžně se zemí.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – cyklus e-Fakta – ergonomika v kanceláři https://osha.europa.eu/en/publications/e-
facts/efact13. Britský úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg36.pdf



Vidět pohodlně

Mimořádné podmínky a nároky na váš zrak při práci u obrazovky mohou mít za následek unavené oči, 
bolení hlavy a pocit nepohodlí. Zde je několik jednoduchých kroků, které pomohou snížit únavu zraku  
a zvýšit vaši efektivitu. 

Požádejte svého očního specialistu o radu ohledně vašich konkrétních potřeb  
a nezapomínejte, že stále probíhá výzkum v oblasti nových designů a materiálů  

kontaktních čoček, které vám poskytnou pohodlí a zdravotní výhody.
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Navštěvujte svého očního 
specialistu
každý rok, aby vás vyšetřil, 
zkontroloval kvalitu vašeho vidění a 
zdraví vašich očí.

Často mrkejte
Při práci u monitoru obvykle mrkáte 
méně často. Myslete na to a dbejte, 
abyste častěji mrkali!   

Měňte zaostření
Dodržujte pravidlo 20-20-20: 
Zaostřete na vzdálenost 6 metrů 
nebo více po dobu 20 sekund 
každých 20 minut.                        

Nastavte si světlo
Vyvarujte se ostrého osvětlení nebo 
jasného slunečního světla pomocí 
žaluzií nebo si sedněte do pravého 
úhlu od okna, abyste minimalizovali 
oslnění a odrazy. 

Optimalizujte svůj zrak
Ujistěte se, že vaše brýle nebo 
kontaktní čočky jsou odpovídající, 
že jste v optimální vzdálenosti od 
monitoru, a že máte brýle nebo 
kontaktní čočky vždy nasazené.

Kontrolujte vlhkost
Můžete mít pocit suchých očí  nebo 
pocit, že máte vysušenou jemnou 
pokožku okolo očí. Vyhýbejte se 
proto průvanům a přetopeným 
místnostem a dodržujte pitný režim.

Zpestřete si pracovní úkoly
Dělejte pravidelně přestávky 
a hýbejte se. Častější kratší 
přestávky jsou lepší než méně 
časté delší přestávky.  

Nastavte si obrazovku
Vaše obrazovka by měla být 
čistá, nastavení jasu a kontrastu 
optimální a text dostatečně velký 
pro snadné čtení. 


