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Metodika Průzkum k projektu Bezpečnost práce ve sportu 
 

Úvod do 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. Kromě 
vlastních sportovců jsou klíčovými osobami celého systému zástupci pořadatele, 
trenéři, vedoucí mužstev, resp. další zástupci sportovních subjektů. 

Jelikož se daná oblast vztahů, povinností s důrazem na bezpečnost práce mezi 
zástupci sportovních subjektů a sportovci, kteří jsou v určitém zaměstnaneckém 
vztahu k danému sportovnímu subjektu, jeví jako nedostatečně zmapována, ošetřena, 
je nutné provést monitoring úrazovosti ve sportu, její příčiny a souvislosti a zároveň 
související legislativy v návaznosti na činnosti trenérů a dalších zaměstnanců nebo 
spolupracujících subjektů v rámci sportovních subjektů. 

Pro dosažení potřebné změny v praxi je 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.  

 

Cíle projektu: 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. 

S přispěním zainteresovaných strana ve fotbalu, je přispět k doplnění doposavad 
identifikovaných Rizik, která při sportu – ve fotbale vznikají. K těmto rizikům pak vytvořit 
ucelenou databázi rizik pro uvedené zainteresované strany včetně doporučení 
eliminace a minimalizace účinků identifikovaných rizik na sportovce fotbalisty.  

 

Cílem průzkumu: ověření stavu (vyspělosti) současného systému zajištění 
bezpečnosti práce u fotbalistů 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.  

 

Metodika průzkumu   

Průzkum je veden ve smyslu Praxe založené na evidenci (EBM), kdy se budeme snažit 
najít nové poznatky ale i problémy, které přispějí ke zlepšení dosavadní praxe.  

Typově se bude jednat o Explorační výzkum, ve kterém se usilovat o zachytit 
souvislosti prevence ve sportu ve fotbalu a aplikovanými preventivními opatřeními, 
které budeme dávat do souvislosti s aktuálně dostupnými statistikami úrazovosti ve 
sportu ve fotbalu.  

https://www.vubp.cz


Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
 

JERUZALÉMSKÁ 1283/9 
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 

 

2 
 

V rámci preempirické fáze byly provedena rešeršní činnost z dostupných zdrojů 
(oborová knihovna BOZP ve VÚBP, meziknihovní služba VUBP, internetové zdroje 
a další. 

 

Naše tvrzení je, že v současné sportovní-fotbalové praxi je bezpečnost práce/ochrany 
zdraví zaměřena zdravotní rizika, která mají přímý vliv na zdraví a výkon jednotlivého 
hráče. Další faktory a zabezpečení bezpečnosti hráčů není ve fotbalových oddílech 
řešeno systémově. Podporu pro naše tvrzení jsme získali i nedostatku publikací v této 
oblasti, resp. publikace se věnují převážně sportovním rizikům. V rámci úvodní 
rešeršní práce jsme se zaměřili na primárně prameny českých autorů, ale i německých 
a anglických.  

 

Naší cílovou skupinou respondentů budou všechny zainteresované strany ve 
sportu fotbal: hráči, trenéři, funkcionáři, sportovní lékaři, realizační tým apod. ve 
vybraných fotbalových klubech v ČR.  Aplikace výstupů do praxe budou použity pro 
tytéž skupiny.  

 

ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT  

 

Dotazníkové šetření 

Sběr datu bude primárně zajištěn prostřednictvím tištěného dotazníku (strukturované 
otázky), se sadou otázek pro vybrané skupiny respondentů: hráči fotbalu a další. 

Dotazník bude obsahovat uzavřené i otevřené otázky, které poskytly respondentům 
prostor pro komentáře současného stavu i návrhy pro zlepšení.   

uDotazník bude k dispozici současně i v elektronické formě (časově omezeno na 
období únor-květen 2021) na webových stránkách https://vubp.cz/ a volitelně i na 
https://cafh.cz/ 

 

Rozhovor s návodem  

Sběr dat bude ve vybraných případech skupiny respondentů: funkcionáři fotbalového 
klubu, rodiče nezletilých hráčů fotbalistů, a další …., probíhat typově na základě 
„Rozhovoru s návodem“ s podporou strukturovaných otázek-dotazníku.  

 

Požadavkem zadavatele projektu je pracovat se vzorkem v jednotlivých skupinách 
respondentů, min. 20 osob v každé skupině respondentů.  

Skupiny respondentů: 

- hráči fotbalu 
- fotbalový trenér, zástupce trenéra 
- fyzioterapeut 

https://www.vubp.cz
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- sportovní lékař 
- sportovní masér 
- členové realizačního týmu 
- funkcionáři fotbalového klubu 
- fotbalový rozhodčí 
- rodiče nezletilých hráčů fotbalistů 

 

Dotazníkové šetření bude anonymní pro všechny, kteří se podíleli na průzkumu. 

 

Vstup do terénu bude zprostředkován: 

Mgr. Markéta Vochoska Haindlová, právník s kontakty na české profesionální hráče, 
Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH)  

Mgr. Miroslav Labuda, fotbalista, marketingový pracovník Slezského FC Opava, 
s kontakty na FC Baník a moravské kluby  

 

Vyhodnocení průzkumu bude provedeno pomocí nástroje Questio PRO / PS Imago. 

 

Za samozřejmé považujeme respektování Etických pravidel výzkumu. Práce při sběru 
dat, vyhodnocení a publikace bude probíhat anonymizovanou formou. S každým 
z dotazovaných bude sepsáno písemné prohlášení o anonymitě a důvěrnosti.  

 

Závěr   

Přínos pro MPSV 

V návaznosti na platnou koncepci VaVaI rezortu MPSV a priority v oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dojde k vytvoření a doplnění 
potřebné odborné základny pro posilování úrovně BOZP na pracovištích. 

 

Přínos a praktické využití závěrů projektu:  

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. 
Výstupy budou zveřejněny a propagovány dle mediálního plánu projektu.  

https://www.vubp.cz

