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Zadání projektu dle VÚBP
Zadání
Cílem projektu je návrh odpovídajícího nastavení bezpečnosti práce v tomto
systému, související doporučení pro sportovní subjekty, jsou stěžejním cílem tohoto
projektu. V rámci tohoto projektu budou tedy analyzovány úrazy v rámci vybrané
cílové skupiny sportu a doporučeny adekvátní postupy, které by měly vést ke zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví.
Cílem průzkumu je ověření stavu (vyspělosti) současného systému zajištění BOZP u
„fotbalisty“ v českých fotbalových klubech ve stanovených kategoriích/kohortách
(skupina vybraná na základě určitých společných vlastností) a získání osobní
anonymizované výpovědi/doporučení respondentů pro možná zlepšení.
Zdroj: Metodika Průzkum – k projektu Bezpečnost práce ve sportu, VÚBP
Projekt č.: 9171-2001

Datové soubory a provedené úpravy
Zadavatel dodal řešiteli sadu 13 různě obsáhlých pdf souborů za 13 týmů první a druhé
fotbalové ligy. Papírové formuláře byly do elektronické podoby převedeny pomocí
nástroje Remark Office OMR a byla vytvořená dvourozměrná datová matice. Některá
data musela být opravena na vstupu, když papírové zadání nebylo jednoznačné, např.
multiple odpověď na single otázku, respondentem naznačená opravená odpověď,
rukou dopsaný text, špatné rozložení stránek u některých dokumentů (pdf pro FC
Vysočina Jihlava) apod. Některé případy byly kompletně smazány, protože byly
nevyplněné (3x pro FC Třinec, jedenkrát pro FC Opava). Nekonzistentní odpovědi byly
upraveny (např. zraněn ano/NE a vyplněný druh zranění).
V samostatném souboru cetnosti.xlsx jsou k dispozici původní dotazníkové data (karta
data) a překódována data (data2), které byly využívány při tvorbě některých výstupů.
Na kartě četnosti jsou k dispozici tabulky s četnostmi pro všechny otázky z dotazníku.
Hlavními datovými úpravami bylo sloučení málo četných kategorií, typicky
v odpovědích Ano / Ne / Ne, ale měl bych zájem (uvítal to).
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Popisné statistiky, četnosti, grafy
Zkoumané hypotézy
Pro naplnění cílů projektu bude nutné v prvním kroku prověřit současný stav
bezpečnosti práce ve zkoumaném systému. Dále se bude sledovat struktura
pracovních úrazů, a to v závislosti na několika faktorech (soutěž, druh zranění,
zavinění zranění). Cílem této části bude zjistit, zda zvolené faktory významně ovlivňují
počet zranění. Předmětem podrobnějšího zkoumání bude i kvalita péče v závislosti na
soutěži a také spokojenost s celkovou úrovní bezpečnosti v různém členění. Dá se
předpokládat, že oba sledované parametry se budou pro vybrané znaky alespoň
částečně lišit.
Do budoucna je potřeba ze strany zadavatele podrobněji specifikovat, co přesně
chceme výzkumem potvrdit nebo vyvrátit. Řešitel zpracoval některé aspekty úlohy bez
hlubšího vhledu do problematiky BOZP v rámci profesní skupiny fotbalistů i bez
podrobnější znalosti představy zadavatele.
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Prokázané hypotézy
V případě otázek, které se zabývaly vstupním školením bezpečnosti, případně riziky
práce fotbalového hráče, převládají ve velké míře záporné odpovědi. Naopak pokud
jde o prevenci a informovanost o COVID-19, většina respondentů odpověděla kladně,
neboli že klub poskytl dostatek informací.
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Z odpovědí respondentů byla zjištěna závislost mezi tím, zda fotbalisté mají možnost
využití regeneračních prostředků a délkou jejich regenerace při tréninku. Bylo
prokázáno, že pokud fotbalisté mají regenerační prostředky k dispozici, tak věnují
regeneraci při tréninku delší čas.

Dále byla zjištěna statisticky významná závislost mezi ligou, v níž hráč hraje, a úrovní
péče. Konkrétně se jedná o otázky:
Dbají trenéři v klubu na strečink/protažení před tréninkovou jednotkou?
Probíhají tato protažení pod odborným dohledem kondičního trenéra?
Máte možnost/nabízí vám klub využít služeb týmového fyzioterapeuta?
Máte možnost/nabízí vám klub využít regeneračních prostředků?
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Popisné statistiky, četnosti, grafy / Prokázané hypotézy
Statisticky významná je i závislost mezi odpovědí na otázku Jak byste v průměru
zhodnotili úroveň zajištění celkového systému bezpečnosti a ochrany zdraví ve vašem
fotbalovém oddíle? a následujícími otázkami:

Došlo při Vašem příchodu do klubu k vstupnímu školení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci?
Byl jste ze strany klubu informován o rizicích práce fotbalového hráče a o preventivních
opatřeních před tím, než jste začal v klubu působit?
Pořádá klub pro hráče školení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
Byl jste při tomto zranění informován o postupu léčení?
Dbají trenéři v klubu na strečink/protažení před tréninkovou jednotkou?
Máte možnost/nabízí vám klub využít služeb týmového fyzioterapeuta?
Kolik času v rámci tréninku obvykle strávíte regeneraci (v minutách)?
Nabízí Vám klub možnosti využít služeb klubového psychologa?
Je Vám Váš klub nápomocen při řešení problémů osobní povahy?
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Popisné statistiky, četnosti, grafy / Prokázané hypotézy
Dále se prokázal rozdíl v nejčastější příčině úrazů pro různé herní posty. Pro útok je
nejvíce typické cizí zavinění. Pro zbývající herní posty je to vlastní zavinění.
Pokud jde o rozdělení úrazů podle druhu, tam jsou poranění hlavy, zubů a očí
nejčastější pro brankáře. Hlubší a orgánové zranění se nejvíce vyskytují v záloze. Pro
obranu a útok jsou typická svalová, šlachová a kloubní poranění.
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Průměrný počet zranění je vyšší pro 2. ligu. Výrazný rozdíl v počtu zranění je patrný
hlavně u brankářského postu a dále pak v obraně. Naopak spokojenost s úrovní
zabezpečení celkového systému bezpečnosti se v ligách výrazně neliší.
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Neprokázané hypotézy a nekonzistence


Naopak nebyla nalezena závislost mezi provedením vstupního školení při
vstupu do klubu a tím, jak dlouho se fotbalista profesně věnuje sportu. Relativní
četnosti osob, které po vstupu do klubu neabsolvovaly vstupní školení, jsou
napříč všemi kategoriemi délky hraní relativně vyrovnané.



Závislost délky regenerace fotbalistů na trénincích a toho, zda dbají/nedbají
jejich trenéři na strečink před tréninkem, prokázána také nebyla. Ze
získaných odpovědí však vyplývá, že tam, kde trenéři nedbají na strečink, se
fotbalisté většinou protahují delší dobu (30 minut a déle). Na druhou stranu
u trenérů, kteří na protahování dbají, se takto dlouho protahuje v relativním
vyjádření méně fotbalistů. Nicméně pro přesné potvrzení této hypotézy by bylo
zapotřebí většího množství dat.



Dále nebyla prokázána závislost mezi absolvováním školení a počtem zranění
hráče. Na základě získaných odpovědí tedy nelze říci, že by osoby, které
absolvovaly při vstupu do klubu bezpečnostní školení, utrpěly v rámci své
profesní kariéry méně zranění s dobou rekonvalescence delší než dva měsíce.



Rovněž nebyla z odpovědí dotazníku prokázána závislost věku fotbalisty na
délce regenerace při tréninku. Dle získaných dat tedy nelze říci, že by například
mladší fotbalisté věnovali regeneraci při tréninku méně času než věkově starší
spoluhráči.



V datech je dále přítomna podezřelá závislost počtu zranění (Q07) na počtu let
ve fotbale (Kolik let se soustavně věnujete fotbalu?) a věku. Průměrný počet
zranění klesá s dobou věnovanou fotbalu a věkem. Z přesného znění otázky:
„Byl jste někdy v rámci své profesionální kariéry zraněn tak, že doba
rekonvalescence po zranění přesáhla dobu 2 měsíců? Pokud ano, uveďte, kolik
takových zranění jste utrpěl.“ plyne pozitivní závislost. S délkou kariéry však
celkový (kumulativní) počet zranění nemůže klesat. Analogicky pro věk.
Klesající vztah není sice statisticky významný, ale jedná se o podezřelou
závislost.
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Závěr
Závěr a doporučení
Byly potvrzeny některé ze stanovených hypotéz. Počet zranění se ukázal být závislý
na herním postu. Stejně tak bylo zjištěno, že herní post ovlivňuje i zavinění a druh
zranění. Dále se prokázalo, že v 1. lize je vyšší úroveň péče. Celková spokojenost
hráčů s úrovní bezpečnosti je přímo závislá na tom, zda jsou klubem poskytovány
informace o rizicích a bezpečnosti práce.
Při analýze se ale také ukázaly některé nekonzistence, hlavně klesající počet zranění
s růstem délky kariéry. Také se projevila skutečnost, že ačkoli většina hráčů nezískala
vstupní školení o bezpečnosti, informovanost o prevenci v souvislosti s COVID-19
označují za dostatečnou. Nebylo prokázáno ani to, že by absolvování vstupního
školení o bezpečnosti práce snižovalo počet zranění hráčů. Při analýze se dále
ukázalo, že některé kategorie odpovědí nejsou dostatečně zastoupeny, což ztížilo
jejich další zpracování. Stejně problémové byly nekonzistence v datech a závislosti,
jejichž interpretace věcně nedává smysl.
Doporučujeme tedy znovu projít logickou sadu otázek a možných odpovědí,
optimalizovat papírový dotazník pro lepší převedení do elektronické podoby a také
reflektovat změny a způsoby vyplňování respondentů, např. změnit vybrané otázky z
single response na multiple response a zmenšit počet kategorií u některých otázek.
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