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Věc: Žádost o spolupráci a poskytnutí anonymizovaných statistických dat k projektu  
„Bezpečnost práce ve sportu (fotbal)“  
 
 

Vážený pane řediteli,  
 
jménem instituce Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. se na Vás obracím s žádostí o spolupráci a poskytnutí 
statistických dat Vámi zastupované organizace k využití v projektu „Bezpečnost práce ve sportu (fotbal)“.  
 
Odůvodnění:  
V návaznost na platnou koncepci rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „MPSV“ a priority v 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl v březnu 2020 zahájen projekt Bezpečnost 
práce ve sportu. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. je hlavní řešitel projektu, partner řešitele je Ústav státu 

a práva AV ČR, v. v. i.  
 

Jedním z cílů projektu je vytvoření a doplnění potřebné odborné základny pro posilování úrovně Bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci „BOZP“ na pracovištích a 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. 
 
Uvedený projekt se aktuálně nachází ve fázi sběru dat z českých fotbalových klubů, školních zařízení a zájmových 
spolků. Zajímá nás i názor rodičů nezletilých fotbalistů.  
 
Specifikace statistických dat:  
Předmětem našeho zkoumání jsou statistická data ve vztahu k evidovaným úrazům při sportovní činnosti 
ve fotbalových klubech, které LFA zastřešuje. Kritériem pro třídění dat jsou parametry:  pohlaví; věk; region, 
kde se úraz stal; dle vztahu osoby k organizaci (student, zaměstnanec apod.) za definované časové období 
roku/měsíce.  

 
Cenným zdrojem informací by pro naše výzkumné pracovníky byla možnost se zástupci LFA a zástupci Vámi 
doporučených fotbalových klubů, např. se členy realizačních týmů a technických pracovníků, pracovníků 
zajištujících BOZP, provést anonymní strukturovaný rozhovor (předem stanovené otázky) na téma zajištění BOZP 
ve fotbalových klubech v České republice.  
 
Vámi poskytnutá data, případně Vaše pomoc s komunikací s českými fotbalovými kluby ve smyslu Vaší podpory o 
poskytnutí anonymizovaných statistických dat o úrazech/poraněních při tréninku nebo zápase, budou použita za 
účelem přípravy metodických materiálů BOZP v dané problematice a pro prevenci v daném odvětví. Podklady a 
informace budou využity pro tvorbu nových koncepcí a strategií dotčeného resortu MPSV.  
 
Uvítali bychom spolupráci LFA při popularizaci výsledků uvedeného projektu dle mediálního plánu projektu.  
 
Prosím Vás o sdělení kontaktní osoby ve LFA, kterou bude Mgr. Miroslav Labuda, výzkumný pracovník uvedeného 
projektu „BOZP ve fotbalu“ kontaktovat za účelem bližšího představení projektu.  
 

Osobně děkuji za Vaši reakci a kladný souhlas ke spolupráci a poskytnutí statistický dat.  
 
S přátelským pozdravem,  
 
 
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA 

ředitel / director 
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