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Datový soubor ve formátu SAV obsahuje k 31/7 2365 záznamů. Bohužel dvě 
třetiny respondentů pouze „prokliklo“ online odkaz dotazníku, nicméně ve 
vyplňování dále nepokračovalo. 

Necelých 20 % respondentů dokončilo dotazník úspěšně. Zbylých přibližně 13 
% ho zanechalo v různé fázi rozpracovanosti. 

V našich statistikách pracujeme se všemi relevantními odpověďmi na danou 
otázku, takže se celkový počet respondentů u jednotlivých otázek liší. 
Například na otázku věk, což je první dotazníková otázka odpovědělo 734 
respondentů, ale na poslední otázku už pouhých 472 respondentů. 

Vyplňování dotazníku zabralo respondentům v průměru 10 minut.

Datové soubory a provedené úpravy 
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Cílem online průzkumu je: 
sběr dat mezi fotbalisty (amatéry a rekreačními sportovci), s podobným zaměřením jako 
v projektu Bezpečnosti práce ve sportu (projekt č. 9171-2001). Pro tyto účely byl vytvořen 
online dotazník, byly vyloučeny některé otázky, které pro daný výzkum nedávaly smysl a 
částečně byla upravena logika (přeskoky mezi otázkami podle různých odpovědí apod.). 

Zdroj.: Zdroj: Metodika Průzkum – k projektu Bezpečnost práce ve sportu, VÚBP Projekt č.: 9171-2001, zpracoval Ing. P. Polák 

Metodika Průzkum – k projektu Bezpečnost práce ve sportu, VÚBP
Projekt č.: 9171-2001 

Zkoumané hypotézy 
Tato analýza se věnuje amatérskému fotbalu, s dalším rozdělením na sport rekreační a soutěžní. V první
řadě se zaměřuje na bezpečnost v každém z nich.

Podrobněji zkoumá struktura úrazů, a to v závislosti na několika faktorech (pohlaví, herní post, věk,
příčina zranění).
Cílem analýzy je zjistit, které z faktorů mají vliv na množství a druh úrazů.

Stejně tak se zkoumá i možná závislost mezi počtem zranění a informovaností o rizicích a bezpečnosti
práce.

Dalším cílem analýzy je i posouzení rozdílů mezi hráči, kteří se věnují fotbalu jen rekreačně a těmi, který
ho hrají soutěžně. Dá se předpokládat, že se tyto dvě skupiny budou ve více ohledech lišit. A na závěr
jsou pro některé otázky, hlavně týkající se bezpečnosti, srovnáni amatérští a profesionální hráči.
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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, tedy že klub poskytl dostatek informací.
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Prokázané hypotézy 
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Prokázané hypotézy 

V případě úrazů byly jako první zkoumány rozdíly napříč pohlavími. Statisticky

významný rozdíl se ale vyskytl jen při dvou druzích zranění. Orgánové a hlubší

zranění jsou častější u mužů. Pro ženy je typický častější výskyt zranění hlavy, uší

a očí.
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Prokázané hypotézy 

V případě věku se zase ukazuje, že ve starších věkových skupinách roste podíl

kloubních a kostních zranění. Pro nejnižší věkovou kategorii jsou zase častěji

uváděny šlachová a svalová poranění.
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Prokázané hypotézy 

Dále se prokázal rozdíl v druhu úrazů pro různé herní posty. Pro brankáře je větší

zastoupení zranění hlavy. Naopak mají výrazně méně svalových a šlachových

poranění. Pro ostatní posty se ale už nejeví žádný druh zranění jako typický. Pokud jde

o příčinu zranění, i zde se brankářský post jeví být specifický. Je zde menší počet

zranění, které jsou způsobené úmyslným zaviněním protihráče a větší procento zranění

vyvolaných technickými příčinami.
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Prokázané hypotézy 
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Prokázané hypotézy 

Při analýze rozdílů mezi hráči, který hrají fotbal rekreačně a těmi, který ho hrají

soutěžně se potvrdilo několik předpokládaných hypotéz. Rekreačně hrají fotbal

hlavně starší hráči. Statisticky významný se ukázal být i vliv věku, ve kterém hráč

začal s fotbalem. Platí, že ti, kteří začali s fotbalem v dřívějším věku, ho také s větší

pravděpodobností budou hrát i soutěžně.
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Prokázané hypotézy 
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Prokázané hypotézy 

Co se týče bezpečnosti, zajímavé je, že hráči, který hrají fotbal jen rekreačně častěji

uvádějí nebezpečné prvky na hřišti a další nebezpečí spojená s vybavením. Jedná se o

statisticky významné rozdíly. To se ale neprojevuje v počtu zranění, což ale bude

pravděpodobně způsobené tím, že při rekreační hře se tato zranění spíše nenahlásí.
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Prokázané hypotézy 
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Prokázané hypotézy 

V zhodnocení úrovně bezpečnosti se neprojevil signifikantní rozdíl. Je ale možné

pozorovat větší variabilitu v hodnocení hráčů, kteří hrají fotbal jen rekreačně.
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Prokázané hypotézy 

Větší rozdíly v hodnocení jsou patrné při pohledu na věkovou strukturu. Horší

hodnocení uvádějí hráči ve věku 19 až 40 let.
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Prokázané hypotézy 

Při rozboru hodnocení úrovně bezpečnosti ve srovnání s herním postem se ukázalo,

že nejhůř ho hodnotí záložníci.
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Prokázané hypotézy 

Následující část se bude věnovat popisu rozdílů mezi profesionálními a

amatérskými hráči. Z následujícího grafu vyplývá lepší hodnocení spokojenosti se

systémem bezpečnosti u profesionálních hráčů, nejedná se ale o statisticky

významný rozdíl.
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Prokázané hypotézy 

To se potvrzuje i při bližším pohledu na odpovědi na otázky, které se týkají

bezpečnosti. Rozdíly jsou znovu velmi nízké a statisticky nevýznamné.
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Prokázané hypotézy 

Statisticky významný rozdíl se ukázal při druzích zranění. Kostní zranění

(zlomeniny) jsou častěji uváděny při profesionálech, v amatérském fotbale jsou

zase dominantní svalová a šlachová zranění.
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Prokázané hypotézy 
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Prokázané hypotézy 

Při porovnání těchto dvou skupin se jako signifikantní ukázal být i rozdíl v počtu

zranění při zápasech. Častěji jsou zranění v amatérských zápasech.
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Neprokázané hypotézy a nekonzistence

 Nebyla prokázána závislost mezi absolvováním školení o bezpečnosti a počtem

zranění hráče. Na základě získaných odpovědí tedy nelze jednoznačně tvrdit, že

by osoby, které absolvovaly bezpečnostní školení, utrpěly méně zranění.

 Rovněž nebyla z odpovědí prokázána závislost věku fotbalisty na počtu zranění.

Průměrný počet zranění klesá s dobou věnovanou fotbalu a věkem.

 Nebylo prokázáno, že by regenerace vedla k menšímu počtu zranění. Naopak u

hráčů, kteří uvedli, že využívají regenerační prostředky je průměrný počet zranění

mírně vyšší.
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Byly potvrzeny některé ze stanovených hypotéz:

 Druh zranění je závislý na několika faktorech (věk, post, pohlaví).

 Významné rozdíly se prokázaly při srovnání rekreačního a soutěžního fotbalu. Při

porovnání profesionálního a amatérského fotbalu se podařilo prokázat některé

rozdíly, to ale neplatí při hodnocení úrovně bezpečnosti. Ta se jeví být v obou

skupinách přibližně stejná.

 Také se projevila skutečnost, že ačkoli většina hráčů nezískala vstupní školení o

bezpečnosti, informovanost o prevenci v souvislosti s COVID-19 označují za

dostatečnou.

Závěr a doporučení 
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Byly potvrzeny některé ze stanovených hypotéz:

 Nebylo prokázáno ani to, že by absolvování vstupního školení o

bezpečnosti práce snižovalo počet zranění.

 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.

Závěr a doporučení 
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