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PROJEKTOVÁ DEFINICE PROJEKTU
Sport, může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést k řadě zranění,
které vznikají jednak při zápasech, soutěžích a také při tréninkových procesech.

Klíčovými osobami, celého systému, kromě vlastních sportovců, jsou zástupci
pořadatele, trenéři, vedoucí mužstev.
Změny v praxi, pro dosažení je potřebné nutné vytvořit poznatkovou základnu
v dané problematice, navrhnout účinné postupy, které pomohou ke zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví – při výuce sportů, zajištění tréninkových,
přípravných a zápasových procesů ve sportovních organizacích, popř. také při
práci s dětmi a mládeži ve školách.
Kolektivní i individuální sporty, se realizují na různých úrovních pod
konkrétními sportovními organizacemi, Jako určitý vzorový sport, který má
pravděpodobně nejširší hráčskou a podpůrnou základnu v ČR, je FOTBAL.
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WORKSHOP – INDETIFIKACE RIZIK
„HRÁČ FOTBALU“
Dílčí výstup:
Zpracování Identifikace pracovních rizik pro činnost „fotbalista“, příprava
matice rizik a navazujících preventivních opatření vedoucích
k minimalizaci rizik úrazů a nemocí z povolání/činnosti „fotbalista“ pro
definované věkové/genderové/výkonnostní/skupiny.
Cílem worksopu je zjištění pracovních rizik „hráč fotbalu“.
Hodnocení rizik bude vždy doplněno návrhem opatření pro snížení a
minimalizaci rizik včetně opatření týkajících se osobních ochranných
pracovních prostředků - OOPP.
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WORKSHOP – INDETIFIKACE RIZIK
„HRÁČ FOTBALU“
S hodnocením pracovních rizik je spojeno několik pojmů, považovaných za
základní a definovaných mnoha českými i zahraničními odborníky, např.

• nebezpečí (hazard) - vlastnost nebo schopnost stroje, materiálu,
pracovní činnosti, která může být příčinou poškození zdraví člověka nebo
může způsobit ekonomické ztráty.
• ohrožení (hazardous situation, hazard effect) - stroje, materiály,
technologie a pracovní činnosti, které představují určité nebezpečí a
uvedou-li se do provozu a je-li této vlastnosti nebo schopnosti vystaven
člověk, jedná se o ohrožení.
• riziko (risk) - kombinaci pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění
nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním procesu
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jednomu nebo více potencionálním zdrojům ohrožení zdraví.

WORKSHOP – INDETIFIKACE RIZIK
„HRÁČ FOTBALU“
Riziko (risk) - kombinaci pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění
nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním procesu
jednomu nebo více potencionálním zdrojům ohrožení zdraví.
Zbytková rizikovost / zbytkové riziko (residual risk):
rizika, která zůstávají i po uskutečnění bezpečnostních
opatření nebo která nelze předvídat.

MÍRU RIZIKA definujeme jako součin několika proměnných, a to:
- pravděpodobnosti výskytu rizika (PV),
- počtu ohrožených osob (PO),
- frekvence/četnosti vystavení riziku (FV),
- stupně možného poškození zdraví (PZ).

PRAKTICKÉ CVIČENÍ - Zjištění pracovních rizik „hráč fotbalu“.
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https://www.buzzsprout.com/1514908
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https://vubp.cz/aktuality/

SBĚR DAT Z TERÉNU v době restrikcí Covid 19
https://vubp.cz/pruzkum-mineni-fotbalistu/
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SBĚR DAT Z TERÉNU v době restrikcí Covid 19
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