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Zápis z workshopu
Bezpečnost práce ve sportu
Dne 25. 11. 2021 byl pořádán závěrečný projektový workshop v rámci výzkumného úkolu
05-2020-VÚBP Bezpečnost práce ve sportu v budově České asociace fotbalových hráčů 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
spoluřešitele a další hosté.
Cílem workshopu bylo závěrečné shrnutí odborné práce, která byla během dvouletého období trvání
projektu odvedena (2020−2021). Odborné prezentace zahrnovaly zejména závěrečnou zprávu
průzkumu mínění amatérských fotbalistů v ČR a vyhodnocení dotazníkového šetření „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“, které s ohledem na pandemická opatření covid-19 bylo realizováno na
sociálních sítích. Následovalo zhodnocení výzkumného úkolu z pohledu praxe České asociace
fotbalových hráčů.
V průběhu workshopu se natáčel materiál pro závěrečný video podcast.
Tři otázky pro účastníky workshopu:
•

Jaká byla Vaše motivace se do projektu Bezpečnost práce ve sportu zapojit, s jakým
výsledkem jste v rámci projektu výzkumné úkoly provedl/a?

•

Jaké je Vaše profesní doporučení pro hráče fotbalu? Prosím formulujte Vaše doporučení pro
a) profesionální hráče a
b) pro hráče amatéry (u amatérských hráčů prosíme o doporučení pro teprve
začínající hráče, např. jakých chyb se vyvarovat, kde získávat prospěšné informace
o „dobré praxi“).

•

Jaké je Vaše doporučení pro případné systémové změny v organizaci českého fotbalu,
a) ze strany organizací, např. FAČR,
b) v oblasti české legislativy upravující fotbalové smlouvy s hráči/herní
pravidla/požadavky na hřiště apod. a
c) v oblasti zajištění bezpečné hry, např. preventivní BOZP opatření v klubech/při
turnajích apod.

Technickou stránku natáčení podcastu zajistila agentura https://makepro.cz/. Finální verze podcastu
bude obsahovat úvod, závěr, a to včetně znělky známé z podcastů VÚBP.
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Fotbalové tematice v souvislosti s bezpečností práce bylo vydáno celkem 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

V závěru workshopu proběhla otevřená panelové diskuze.

Přílohy:
Pozvánka a program workshopu
Prezenční listina
Prezentace
1. Závěrečná zpráva průzkumu - I. část. Průzkum mínění profesionálních fotbalistů v ČR
(Ing. Petr Polák, MBA)
2. Závěrečná zpráva průzkumu - II. část. Průzkum mínění amatérských fotbalistů v ČR
(Ing. Petr Polák, MBA)
3. Distribuce dotazníku „SPOLEČNĚ ZA BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ v době pandemie
(Mgr. Veronika Měrková, DiS; Ing. Petr Polák, MBA)

Zapsal: Ing. Petr Polák, MBA

+420 221 015 844

IČ: 00025950

KB PRAHA 1

VUBP@VUBP-PRAHA.CZ

DIČ: CZ00025950

Č.Ú. 71336011 / 0100

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM
Workshop k projektu
Bezpečnost práce ve sportu

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.

+420 221 015 844

IČ: 00025950

KB PRAHA 1

VUBP@VUBP-PRAHA.CZ

DIČ: CZ00025950

Č.Ú. 71336011 / 0100

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
JERUZALÉMSKÁ 1283/9
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
ČESKÁ REPUBLIKA

PREZENČNÍ LISTINA
Workshop k projektu
Bezpečnost práce ve sportu
Datum: 25. 11. 2021
Místo: Místo konání: Česká asociace fotbalových hráčů, Na Pískách 1475/19, Praha 6 - Dejvice.

Účastník, instituce
Ing. Petr Polák, MBA, VÚBP, v. v. i.
PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, VÚBP, v. v. i.
Ing. Anna Cidlinová, Ph.D., VÚBP, v. v. i.
Mgr. Miroslav Labuda, VÚBP, v. v. i.
doc. JUDr. Martin Štefko , Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
JUDr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M., Česká asociace fotbalových hráčů, z.s. (ČAFH)
Jakub Porsch, Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH)
doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D., Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
MUDr. Dušan Randák, Centrum psychosomatické medicíny
MUDr. František Fornůsek
Jakub Diviš, český fotbalový brankář
Martin Fenin, aktivní profesionální fotbalista
Patrik Le Giang, aktivní profesionální fotbalista
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Závěrečná zpráva průzkumu – I. část
Průzkum mínění profesionálních fotbalistů v ČR

Ing. Petr Polák, MBA, VÚBP, v. v. i.
25. 11. 2021

Projekt č.: 05-2020-VÚBP

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 (TA ČR, program OMEGA,
2014-2015)
Doba řešení (od - do): leden 2020 – prosinec 2021
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Datové soubory a provedené úpravy

Podkladem hodnocení byla sada 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).
3
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Metodika Průzkum – k projektu Bezpečnost práce ve sportu, VÚBP
Projekt č.: 9171-2001

Cílem průzkumu je:

Cílem průzkumu je ověření stavu (vyspělosti) současného systému zajištění BOZP
u „profesionálního 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.: Zdroj: Metodika Průzkum – k projektu Bezpečnost práce ve sportu, VÚBP Projekt č.: 9171-2001, zpracoval Ing. P. Polák

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.
7

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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Prokázané hypotézy
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Prokázané hypotézy
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.

1
0 10

Prokázané hypotézy
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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Prokázané hypotézy

1
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Prokázané hypotézy
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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?
14

Prokázané hypotézy
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Prokázané hypotézy

16

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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Prokázané hypotézy
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Prokázané hypotézy
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
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.
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Neprokázané hypotézy a nekonzistence
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.
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Neprokázané hypotézy a nekonzistence
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Závěr a doporučení
Byly potvrzeny některé ze stanovených hypotéz:
I.

Počet zranění se ukázal být závislý na herním postu.

II.

Herní post ovlivňuje i zavinění a druh zranění.

III.

V 1. lize je vyšší úroveň péče.

IV. Celková spokojenost hráčů s úrovní bezpečnosti je přímo závislá na tom, zda jsou
klubem poskytovány informace o rizicích a bezpečnosti práce.
V.

Také se projevila skutečnost, že ačkoli většina hráčů nezískala vstupní školení
o bezpečnosti, informovanost o prevenci v souvislosti s covid-19 označují za
dostatečnou.
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Závěr a doporučení
Nebyly potvrzeny některé ze stanovených hypotéz:
I.

Nebylo prokázáno ani to, že by absolvování vstupního školení
o bezpečnosti práce snižovalo počet zranění hráčů.

II. Při analýze se dále ukázalo, že některé kategorie odpovědí nejsou
dostatečně zastoupeny, což ztížilo jejich další zpracování.
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BEZPEČNOST PRÁCE VE SPORTU
Projekt č.: 05-2020-VÚBP

DĚKUJI ZA POZORNOST
EMAIL: POLAK@VUBP-PRAHA.CZ

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Česká republika
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Závěrečná zpráva průzkumu – II. část
Průzkum mínění amatérských fotbalistů v ČR

Ing. Petr Polák, MBA, VÚBP, v. v. i.
25. 11. 2021

Projekt č.: 05-2020-VÚBP
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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 (TA ČR, program OMEGA,
2014-2015)
Doba řešení (od - do): leden 2020 – prosinec 2021
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Datové soubory a provedené úpravy

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.
3
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Metodika Průzkum – k projektu Bezpečnost práce ve sportu, VÚBP
Projekt č.: 9171-2001

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

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.
5

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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Závěr a doporučení
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.
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Závěr a doporučení
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.
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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
Souhrn naplněných opatření stanovených v rámci workshopu ze dne 11. 05. 2021.

Mgr. Veronika Měrková, DiS., VÚBP, v. v. i.
Ing. Petr Polák, MBA, , VÚBP, v. v. i. / vedoucí projektu č. 9171, BOZP ve sportu

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

SBĚR DAT PRO VÝZKUMNÉ ÚKOLY V DOBÁCH
OMEZENÍ POHYBU OBYVATEL, V DOBĚ OPATŘENÍ
PROTI COVID-19
Online dotazníky – ideální řešení sběru dat díky dostupnosti přes internet
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).
2

DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

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

INFORMAČNÍ PORTÁL BOZPINFO.CZ
Upoutávka k vyplnění dotazníku zveřejněna
13. 4. 2021 a zopakována 10. 6. 2021.
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

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

FACEBOOK VÚBP
Příspěvek Zdraví hráčů je nejdůležitější zveřejněn
4. 6. 2021.
Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku
zveřejněn 10. 6. 2021.
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

FACEBOOK VÚBP
Placená propagace – zvýšení návštěvnosti a účasti online
dotazníkového šetření
• Finančně úsporná varianta s dynamickým obsahem
• Cíl optimalizace: kliknutí na odkaz
• Týdenní kampaň s opakováním
• Podrobné cílení zahrnuje – 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
• Umístění: Facebook: Kanály, Rychlé články, Pravý
sloupec, Videokanály, Marketplace, Audience Network:
Nativní, bannerová a vsunutá reklama, Videa
s odměnou za zhlédnutí, Messenger: Doručené zprávy
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

FACEBOOK VÚBP
Výsledky reklamní kampaně ID 23847205352620116 (25. – 31. 5. 2021)
•
•
•
•
•

Kliknutí na odkaz – 220
Cena za kliknutí na odkaz – 2,93 Kč
Dosah – 9400
Zobrazení – 15 242
Vydaná částka – 644, 02 Kč

Výsledky reklamní kampaně ID 23847486848050116 (9. – 16. 7. 2021)
•
•
•
•
•

Kliknutí na odkaz – 387
Cena za kliknutí na odkaz – 1, 92 Kč
Dosah – 12 577
Zobrazení – 22 386
Vydaná částka – 742,07 Kč
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

INSTAGRAM VÚBP
Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku
zveřejněn 12.4. 2021.
Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku
zveřejněn 10. 6. 2021.
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

INSTAGRAM VÚBP
Placená propagace – zvýšení návštěvnosti a účasti online dotazníkového šetření
• Rozpočet kampaně: Dlouhodobý rozpočet 1 000,00 Kč
• Strategie nabídky kampaně: Nejnižší cena
• Plánování reklam: Zobrazovat reklamy podle plánu
• Podrobné cílení zahrnuje - 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
Výsledky reklamní kampaně ID 23847231266390116 (1. – 8. 6. 2021)
• Kliknutí na odkaz – 145
• Cena za kliknutí na odkaz – 6,90 Kč
• Dosah – 10 349
• Zobrazení – 13 332
• Vydaná částka – 1 000 Kč
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

LINKEDIN VÚBP
• 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 15. 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.
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

LINKEDIN VÚBP
Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku
zveřejněn 12.4. 2021.
Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku
zveřejněn 10. 6. 2021.
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

TWITTER VÚBP
Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku
zveřejněn 12.4. 2021.
Příspěvek s upoutávkou na vyplnění dotazníku
zveřejněn 10. 6. 2021.
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

PODCASTY VÚBP
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:

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

PODCASTY VÚBP
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
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

SHRNUTÍ
Celkově se podařilo získat 468 vyplněných online dotazníků, a to zejména díky
propagaci na sociálních sítích VÚBP, což je zjevné z vyexportovaných dat dotazníku,
kdy se data přírůstků shodují s daty zveřejněných příspěvků a běžících reklam.
• 1. facebooková reklama – 117 vyplněných dotazníků, cena za jeden vyplněný
dotazník činí 5, 54 Kč
• 2. facebooková reklama – 198 vyplněných dotazníků, cena za jeden vyplněný
dotazník činí 3, 74 Kč
• instagramová reklama – 80 vyplněných dotazníků, cena za jeden vyplněný dotazník
činí 12, 50 Kč.
Porovnání úspěšnosti reklam na Facebooku a Instagramu uvádí následující tabulka:
Zobrazení

Cena za
výsledky
(Kč)

Vydaná
částka
(Kč)

19533

37696

2,28

10349

13332

6,90

Sociální síť

Rozpočet
(Kč)

Typ rozpočtu
sady reklam

Výsledky

Dosah

Facebook

150,00

Denní

608

Instagram

1000,00

Dlouhodobý

145

Četnost

Jedinečná
kliknutí na
odkaz

Kliknutí na
odkaz

1388,87

1,93

569

608

1000,00

1,29

145

145
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DISTRIBUCE DOTAZNÍKU „SPOLEČNĚ ZA
BEZPEČNĚJŠÍ FOTBAL“ V DOBĚ PANDEMIE

SHRNUTÍ
Uvedené zkušenosti s online sběrem dat pro výzkumný úkol Bezpečnost práce ve
sportu bezesporu přispěly k popularizaci oblasti BOZP, Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce 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

Mgr. Veronika Měrková, DiS., VÚBP, v. v. i.
Ing. Petr Polák, MBA, , VÚBP, v. v. i. / vedoucí projektu č. 9171, Bezpečnost
práce ve sportu
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