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Zápis z workshopu 
 

Bezpečnost práce ve sportu 
 
Dne 11. 5. 2021 byl pořádán projektový workshop v rámci výzkumného úkolu 05-2020-VÚBP 

Bezpečnost práce ve sportu v budově Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., 

v Praze, na jehož přípravě se podíleli členové projektového týmu. Mezi pozvanými hosty byli: 

gestor výzkumného úkolu institucionální podpory, ředitel VÚBP, v. v. i., hlavní řešitel 

výzkumného úkolu, zástupce spoluřešitel a další hosté. 

Cílem workshopu bylo shrnutí odborné práce, která byla v průběhu řešení dvouletého 

výzkumného úkolu odvedena (2020−2021). Odborné prezentace zahrnovaly identifikace rizik 

„hráč fotbalu“ a příprava a spuštění dotazníkového šetření „SPOLEČNĚ ZA BEZPEČNĚJŠÍ 

FOTBAL“. S účastníky workshopu byla konzultována myšlenka podpory online průzkumu na 

sociálních sítích v přímé „chat“ komunikaci v rámci uzavřených facebookových skupin 

českých fotbalových klubů. Sběr dat v průzkumu (amatérští fotbalisté) musel být s ohledem 

na pandemická opatření covid-19 realizován na sociálních sítích. Výsledky budou k dispozici 

v srpnu 2021. Dále podle metodiky identifikace a hodnocení rizik byla vyhledávána další 

rizika ve sportu – fotbal nad rámec rizik identifikovanými spolupracujícími subjekty 

(fotbalový agent, profesionální fotbalisté, fotbalový psychiatr, sportovní lékař). Účastníci 

workshopu, kteří jsou sami amatérskými fotbalovými nadšenci, byli seznámeni s metodikou 

identifikace a hodnocení rizik na základě kritérií (pravděpodobnost výskytu rizika, počet 

ohrožených osob, frekvence/četnost vystavení riziku a stupeň možného ohrožení zdraví). 

Následně účastníci workshopu obdrželi „posted-it“ a na ceduli anonymně lepili své podněty, 

které budou využity při další práci na výzkumném úkolu.  

Závěrem workshopu proběhla odborná diskuze na dané téma, včetně návrhů na další 

možnosti spolupráce při řešení výzkumného úkolu. S účastníky workshopu byly také 

konzultovány témata pro pokračování podcastů. 

https://www.vubp.cz
https://www.vubp.cz
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Přílohy: 

Program workshopu 

Prezenční listina 

Prezentace 

1. Identifikace rizik „hráč fotbalu“ (Ing. Petr Polák, MBA) 

2. DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE  

(Mgr. Veronika Měrková, DiS; Ing. Petr Polák, MBA) 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Polák, MBA 
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PROGRAM 

Workshop k projektu  

Bezpečnost práce ve sportu 

Datum: 11. 5. 2021 

Místo: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1 

Čas: 16.00 – 20.00 h 

 
Program: 

16.00 – 16.30 Zahájení, aktuální stav řešení projektu (Ing. Petr Polák, MBA) 

16.30 – 18.00 Identifikace rizik „hráč fotbalu“ (Ing. Petr Polák, MBA) 

18.00 – 19.00 DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE  

(Mgr. Veronika Měrková, DiS; Ing. Petr Polák, MBA) 

19.00 – 20.00 Diskuze k výsledkům, závěr workshopu 

 
 
Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 05-2020-VÚBP Bezpečnost 
práce ve sportu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem 
státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2021. 
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PREZENČNÍ LISTINA 

Workshop k projektu  

Bezpečnost práce ve sportu 

 

Datum: 11. 5. 2021 

Místo: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, Praha 1 

 

Účastník Organizace 

JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D. MPSV ČR 

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA VÚBP, v. v. i. 

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA VÚBP, v. v. i. 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. ÚSP AV ČR, v. v. i. 

Ing. Polák Petr, MBA VÚBP, v. v. i. 

Ing. Jiří Joura MV ČR 

Mgr. Miroslav Labuda VÚBP, v. v. i. 
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WORKSHOP – INDETIFIKACE RIZIK „HRÁČ FOTBALU“ 

Název projektu:  Bezpečnost práce ve sportu

Projekt č.: 05-2020-VÚBP

Ing. Petr Polák, MBA, VÚBP, v. v. i.,  11. 05. 2021
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IDENTIFIKACE PROJEKTU

Zadavatel: MPSV, 423. oddělení inspekce a bezpečnosti práce

Garant: Mgr. Lucie Kyselová
Gestor: JUDr. Stádník, Ph.D.

Hlavní Řešitel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Partner řešitele: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 

Návaznost na související potřeby / projekty: 
TD020046 Proměny kvality pracovního života (TAČR, program OMEGA, 
2014-2015)

Doba řešení (od - do): leden 2020 – prosinec 2021
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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
jednomu nebo více potencionálním zdrojům ohrožení zdraví.
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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.

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).

Zbytková rizikovost / zbytkové riziko (residual risk):

rizika, která zůstávají i po uskutečnění bezpečnostních

opatření nebo která nelze předvídat.

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

https://vubp.cz/aktuality/
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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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EMAIL: POLAK@VUBP-PRAHA.CZ   

DĚKUJI ZA POZORNOST

BEZPEČNOST PRÁCE VE SPORTU
Projekt č.: 05-2020-VÚBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 

Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 

Česká Republika



VÝZKUMNÝ ÚKOL 05-2020-VÚBP BEZPEČNOST PRÁCE VE SPORTU V RÁMCI 

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY MPSV ŘEŠENÝ V OBDOBÍ 2020–2021

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA BEZPEČNĚJŠÍ 
FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

Mgr. Veronika Měrková, DiS., VÚBP, v. v. i.



SBĚR DAT PRO VÝZKUMNÉ ÚKOLY V DOBÁCH 

OMEZENÍ POHYBU OBYVATEL, V DOBĚ OPATŘENÍ 
PROTI COVID-19

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

2

Online dotazníky – ideální řešení sběru dat díky dostupnosti přes internet.

Plán distribuce dotazníků 
• zveřejnění odkazu na webu vubp.cz a informačním portálu Bozpinfo.cz;
• zveřejnění odkazu ve formě příspěvku na sociálních sítích VÚBP (Facebook, 

LinkedIn, Instagram, Twitter);
• zveřejnění odkazu prostřednictvím emailingu (zaměstnanci VÚBP 

a spolupracujících institucí);
• zveřejnění odkazu jako placené reklamy (Facebook a Instagram).



WEBOVÉ STRÁNKY VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Upoutávka k vyplnění dotazníku
zveřejněna v kategorii Aktuality 
12. 4. 2012 a zopakována 10. 5. 2021.



INFORMAČNÍ PORTÁL BOZPINFO.CZ

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Upoutávka k vyplnění dotazníku zveřejněna 
13. 4. 2021 (plán opakování 10. 6. 2021).



FACEBOOK VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Nastavení úvodní fotografie 12. 4. 2021.

Videoupoutávka zveřejněna 12. 4. 2021.

Plán opakování upoutávek 
v průběhu května, června 
a července.

https://www.facebook.com/vubp.cz/photos/a.447419418741609/1843807365769467/
https://www.facebook.com/vubp.cz/videos/247849487070285


FACEBOOK VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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V druhé polovině května plánujeme spustit placenou
propagaci příspěvku s odkazem na online dotazník za
účelem zvýšení návštěvnosti a účasti v dotazníkovém
šetření.
Cílení bude nastaveno na Interests: Fotbalový útočník,
Fotbalový brankář, Kopaná (fotbal), Fotbal, Záložník
(fotbal); Behaviors: Fanoušci fotbalu (střední zájem
o obsah), Fanoušci fotbalu (vysoký zájem o obsah),
Přátelé fanoušků fotbalu.
Plánované umístění: Facebook: Kanály, Rychlé články,
Pravý sloupec, Videokanály, Marketplace, Audience
Network: Nativní, bannerová a vsunutá reklama, Videa
s odměnou za zhlédnutí, Messenger: Doručené zprávy.



INSTAGRAM VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku zveřejněn 12. 4. 2021, opakování
naplánováno na polovinu června.
I na instagramovém kanále plánujeme v průběhu června placenou propagaci.
Plánované cílení podobně jako u Facebooku.

https://www.instagram.com/p/CNj45LTJyss/?utm_source=ig_web_copy_link


LINKEDIN VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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• Možnost přímého oslovení potencionálních respondentů - fotbalových trenérů
a hráčů – uživatelů, kteří měli toto zaměření uvedeno v popisu svého profilu.

• Omezené možnosti bez Premium účtu.
• V období od 15. dubna do 11. května 2021 nám dotazník vyplnilo 20 uživatelů

LinkedIn, kteří dotazník dále sdíleli.

Zpráva
Dobrý den, 
snažíme se vyhledat kontakty, které mají v popisu uvedeno 
"fotbalový trenér", popř. podobné fotbalové nadšení :-)
Rádi bychom touto cestou distribuovali dotazník SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL, který vznikl v rámci projektu Bezpečnost 
práce ve sportu, který řeší VÚBP.
Dotazník respondentovi zabere cca 5 min. Za vyplnění a další 
distribuci hráčům budeme vděční! 
https://www.bozpinfo.cz/spolecne-za-bezpecnejsi-fotbal
Jestli jsme si právě dali vlastňáka a vytipovali vás špatně, tak se 
omlouváme za spam:-)
Každopádně děkujeme a přejeme hezký den.

Kratší verze zprávy přímo do spojení
Dobrý den, 
snažíme se vyhledat kontakty, které mají v popisu 
uvedeno "fotbalový trenér", popř. podobné fotbalové 
nadšení :-) 
Rádi bychom touto cestou distribuovali 5-ti minutový 
dotazník SPOLEČNĚ ZA BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL, který 
vznikl v rámci projektu Bezpečnost práce ve sportu, 
který řeší @vubp. 

https://www.bozpinfo.cz/spolecne-za-bezpecnejsi-fotbal


LINKEDIN VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku 
zveřejněn 12.4. 2021 (plán opakování 10. 6. 2021).

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6787280625255632896


TWITTER VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku zveřejněn 12. 4. 2021 
(plán opakování 10. 6. 2021).

https://twitter.com/vubpcz/status/1381517960351715328


PODCASTY VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Podcastům z naší dílny se také věnuje rubrika Podcasty na stránkách naší instituce.

V rámci projektu Bezpečnost práce ve sportu Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 
ve spolupráci s dalšími institucemi vyprodukoval sérii podcastů, které jsou uložené na 
platformě Buzzsprout a dostupné na široké škále kanálů pro podcastingové vysílání:

https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/
https://www.buzzsprout.com/1514908


PODCASTY VÚBP

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Fotbalové tematice v souvislosti s bezpečností práce se věnuje těchto 5 podcastů:
• Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty
• Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu
• Právní úpravy a judikatura v ČR
• Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u 

fotbalistů
• Jak na prevenci úrazů a trvalých následků

https://www.buzzsprout.com/1514908/6945341-sportovni-a-urazova-anamneza-u-fotbalisty
https://www.buzzsprout.com/1514908/6835387-systemova-preventivni-opatreni-vedouci-k-omezeni-urazovosti-pri-fotbalu
https://www.buzzsprout.com/1514908/6625171-pravni-upravy-a-judikatura-v-cr
https://www.buzzsprout.com/1514908/7252063-techniky-cilene-redukce-stresu-a-zlepseni-spanku-jako-metoda-prevence-zraneni-u-fotbalistu
https://www.buzzsprout.com/1514908/8230296-jak-na-prevenci-urazu-a-trvalych-nasledku


SHRNUTÍ

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA 
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE
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Uvedené zkušenosti s online sběrem dat pro výzkumný úkol Bezpečnost práce ve
sportu bezesporu přispěly k popularizaci oblasti BOZP, Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce, v. v. i., a České asociace fotbalových hráčů.

Věříme, že naše uvedené zkušenosti (sdílené mezi ostatními výzkumnými pracovníky)
přispějí k rozvoji moderních přístupů ke sběru dat ve výzkumech.

DĚKUJEME ZA POZORNOST
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