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Abstrakt

Název práce:

Efektivita videokoučinku mezi první a druhou třetinou v Extralize ledního hokeje během 

základní části sezony

Cíle práce:

Zjistit a kvantitativně doložit efektivitu rychlé videoanalýzy v závodním cyklu LH. 

Přidruženými cíli je poté demonstrace možností videoanalýzy a prezentace způsobu rychlé 

analýzy prováděné v Extraligovém klubu.  

Metoda:

Efektivita rychlé videoanalýzy byla hodnocena kvantitativně pomocí změny dílčího skóre

mezi první a druhou třetinou. Ze statistických metod byl použit aritmetický průměr ve změně 

skóre a četnost pozitivní, neutrální a negativní změny skóre. Pro vyvození závěrů byla u 

každého zápasu provedena kvalitativní obsahová analýza rozebíraných herních situacích, 

přičemž byla zjišťována četnost výběru jednotlivých typů rozebíraných situací. 

Výsledky:

Ve statistické analýze se potvrdil pozitivní efekt videoanalýzy. Při využití videoanalýzy 

bylo u sledovaného týmu dosaženo v průměru o 0,56 gólu na zápas při porovnání první 

a druhé třetiny. Četnost negativního vývoje skóre pak  byla o 10 případů nižší v průběhu 

celé sezony při porovnání první a druhé třetiny.

Klíčová slova:

Videokoučink, lední hokej, analýza, 
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Abstract

Title:

The efficiency of videocoaching between first and second period in Elite Czech ice-hockey 

team during season

Objectives:

The aim of this thesisi is findings the efficiency of applied videocoaching in Elite Czech ice-

hockey team during sezon. This kind of feedback was done with qualitative analzysis of 

playing situations. 

Methods:

The efficiency of fast analyses was estimated qualitatively by changes in between score in 

first and second period. From statistical methods was used the aritmetical avarage of score 

changes and numbres of possitive, neutral or negativ changes of score. The qualitative 

analyses was done for parcial results of every match, while was evaluate the numberes of 

different parts of analysed situation. 

Results:

In statistical analyses was proved the positive effect of videoanalyses application. At 

estimated team was achieved 0,56 goals in avaradge in matches with videoanalyses 

application between first and second period. The frequency of negative scores was by 10 

examples lower with videoanalyses application between first and second period.

Key words:

videocoaching, ice-hockey, analysis

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=frequency
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=frequency
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Úvod

Zvyšování výkonnosti pomocí inovativní přístupů je princip, který se uplatňuje ve veškerých 

aktivitách lidské společnosti včetně hry ledního hokeje (LH). Z pohledu trenéra je běžné 

sledovat a analyzovat výkon svého mužstva ve stěžejních situacích zápasu. Úspěšné 

koučování závisí nejenom na přesnosti pozorování a jak dobře jsou analyzovány chyby hráčů 

nebo celého týmu, ale i na rychlosti a názornosti této zpětné vazby. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů, které ovlivňují učení a následně výkon, je zpětná vazba. 

Hráči a trenéři mají společný cíl a tím je smysluplná a efektivní komunikace, na jejímž 

základě může přijít zlepšení výkonu.

Tradiční koučování často zahrnuje subjektivní pozorování a závěry na základě trenérova 

vnímání, jeho předsudků a vlastních předchozích zkušeností. To tvoří trenéry profesionálních 

týmů jedinečnými a ve své funkci nenahraditelnými pro velmi specifická rozhodnutí. Lidská 

paměť má však svá omezení, a je téměř nemožné, mít na paměti všechny významné události, 

které se konají v průběhu celé soutěže, natož poskytovat podrobné analýzy celé sezony na 

základě vlastní paměti.

Trenéři a diváci, si často snadno zapamatují výrazné části soutěže, jako je kontroverzní 

rozhodnutí, mimořádné výkony, zatímco nekritické události se s největší pravděpodobností 

zapomenou. Tato forma "zvýraznění", ve spojení s emocemi a osobní zaujatostí pozorovatele 

může způsobit zkreslené vnímání v delším časovém úseku (Hughes & Franks 2008).

Sběr informací, který je objektivní a hlavně  je názorný je nejefektivnější provádět 

videoanalýzou. Problematický je však čas, který strávíme analýzou a následně její interpretací 

a vyvozeným řešením. Tato práce ukazuje  efektivitu přístupu, který je v dnešní době 

dostupný a realizovatelný většinou profesionálních klubů. Okamžitá videoanalýza  skýtá 

velký potenciál a dá se předpokládat, že se stane standardní formou koučinku v LH. 
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1.1 Analýza v oblasti sportu a trenérství

Analýza znamená v obecném pojetí rozbor nebo metodu zkoumání složitějších skutečností 

rozkladem na jednodušší. Analytické metody jsou součástí jak kvantitativního, tak i 

kvalitativního výzkumu (Hendl 2009) a jsou přenášeny i do trenérské praxe.  

Nároky činnosti na člověka byly nejprve studovány v psychologii práce a ve vojenské 

psychologii. Souviselo to s nutností vybírat vhodné lidi pro vysoce specializované činnosti. 

Základem tu je profesiografie, tj. analýza konkrétní činnosti na jednotlivé úkony (operace) a 

definování klíčových momentů činnosti, které mají rozhodující význam pro úspěšné 

provádění té které činnosti. Tak vzniká profesiogram činnosti, který může být i koncipován 

obráceně, tedy tak, že úspěšné provádění dané činnosti analyzujeme a učíme skupinu 

sportovců. 

Výzkumným materiálem používaným pro analýzy jsou poznámky z pozorování a transkripce 

rozhovorů, ale i osobní deníky, eseje, video nahrávky, audio nahrávky, další dokumenty, jako 

jsou umělecké předměty, stavby, artefakty, apod. (Henderson,1991; Hendl, 1999; Burns, 

2000; Gavora, 2000). Zejména ve sportu jsou analýzy pohybu, výkonu nebo herního projevu 

nutnou součástí přípravy. 

Analýza patří mezi základní procesy myšlení a rozhodování, které nazýváme myšlenkové 

procesy – analýza, syntéza, srovnávání, klasifikace, zobecňování. Po procesu analýzy 

zpravidla nastává proces  rozhodování na základě znalostí, zkušeností, intelektuálních 

schopností, intuice. 

Z těchto dvou základních procesů myšlení vychází i koncept soutěžní (herní) inteligence = 

schopnost optimálního myšlenkového řešení soutěžní situace. Přičemž označení optimální 

myšlenkové řešení je nadsazený ještě neznamená dokonalou realizaci.

Ve sportu může být herní inteligence zlepšována při analýze konkrétních situací při rozebírání 

optimálního řešení, tímto dochází buďto k rychlejšímu rozhodovacímu procesu, nebo přímo 

ke změně řešení dané situace. Díky videotechnice pak může být analýzy prováděna velmi 

názorně a relativně rychle. 
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1.2 Zpětná vazba a její využití v koučování

Představa pohybu má zásadní význam  pro řízení motoriky. Existuje předem jako plán 

průběhu i jako představa výsledné situace  (akceptor činnosti). Následný reálný pohyb je 

neustále s představou průběhu konfrontován (kontrolní, průběhová zpětná vazba) a 

diskrepance jsou bezprostředně minimalizovány. Identita představy cílového stavu se 

skutečností funguje jako podnět dovršující, který vlastní činnost končí (rezultantní, 

výsledková zpětná vazba). Tak je představa pohybu hlavním činitelem motorického učení. 

Bez zdokonalování pohybové představy není pokrok v motorickém učení myslitelný

(Slepička, Hošek 2009). Tato představa pohybu je postupně automatizována jako pohybový 

vzor, který je realizován a dalšími zpětnými vazbami je tento pohybový vzor modifikován. 

Jednodušeji znamená zpětná vazba vnitřní nebo vnější zpětnou informaci o proběhnutém nebo 

prováděném pohybu. Tato zpětná informace je poté zpravidla stimulem, který upravuje nebo 

posiluje původní pohybový projev. Při negativní zpětné vazbě dochází k úpravě pohybového 

projevu, při pozitivní zpětné vazbě k posílení pohybového projevu. Zpětná vazba 

v pohybovém projevu vychází z informací vnímaných vlastním tělem a z informaci 

zprostředkovaných jinými osobami (soupeřem, trenérem, spoluhráči). 

Zpětná vazba je informace o výsledku učení, o míře výkonu. Neplatí přímá úměrnost mezi 

množstvím zpětných informací a dosaženým výsledkem tzn., že výsledek brzdí jak příliš

mnoho, tak příliš málo informací. 

Rozeznáváme zpětnou vazbu (Slepička, Hošek 2009):

1. Bezprostřední či odloženou

2. Průběžnou či občasnou

3. Vnitřní (pro sportovce) nebo vnější (pro trenéra) 

4. Dílčí či celkovou

5. Primární (správně–nesprávně) či sekundární (druh a příčina chyby).

Jedním ze základních principů koučování je poskytování promyšlených řetězcům zpětných 

vazeb, které vedou ke zlepšení herního výkonu jednotlivců i celého týmu. V koučinku se vždy 

jedná o zpětnou vazbu vnější. Způsob a orientace zpětné vazby jsou nejdůležitějším faktorem, 

který rozhoduje o jejím dopadu. 
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Sportovci, kteří byli hodnoceni podle jejich úsilí vloženého do úkolu (Dobrý pokus) 

vykazovali lepší výkony, než ti kterým byla poskytována, na schopnostech založená, zpětná 

vazba („Jsi talentovaný“), zejména pak po jejich neúspěchu. Zvláště pak po neúspěchu , děti, 

které byly chváleny za snahu vykazovaly více vytrvalosti při plnění úkolu, více si tento úkol 

užívaly, a dosahovaly lepších výsledků než děti, které byly chváleny za vysoké dovednosti. A 

tak se úsilí vložené do úkolu (které může každý sám ovlivnit) jeví jako rozhodující pro 

vytvoření vytrvalosti a houževnatosti, které jsou jednou z nejvíce hodnocených vlastností 

sportovců ( Weinberg, 2007).

Ty odměny, které lidé dostávají od ostatních jsou nazývány vnější, protože přicházejí z 

externího zdroje, jako od trenéra, rodiny, spoluhráčů atd. Ostatním typům odměn se říká 

vnitřní, protože pocházejí od hráče samotného. Příklady vnitřní odměny mohou být radost 

nebo hrdost na výsledek nebo dosažený výkon. Také to může být pocit kompetentnosti v 

provádění určité činnosti. Ačkoliv trenéři nemohou přímo poskytnout vnitřní motivaci, mohou 

připravit a strukturovat prostředí tak, aby podpořilo u atletů vnitřní motivaci. Bylo dokázáno, 

že pokud je prostředí více orientováno na učení, snahu vloženou do přípravy a utkání a jejich 

zlepšení, na rozdíl od soutěžení, výsledku a sociálního srovnání, pak mají hráči tendenci být 

více vnitřně motivovaní (Eliot, 2005).

Akronym TARGET reprezentuje upravení podmínek prostředí, jež podporuje vnitřní 

motivaci účastníků (Eliot, 2005).

 Task (úkol) – zaměření na učení a rozvoj sportovce a plnění úkolů.

 Authority (autorita) – zapojit hráče do rozhodovacího procesu.

 Reward (odměna) – odměňovat za zlepšení, nesrovnávat hráče mezi sebou.

 Grouping (skupinové klima) – vytvořit kooperativní sportovní klima, aby sportovci 

spolupracovali na dosažení cíle namísto toho, aby mezi sebou soutěžili.

 Evaluation (vyhodnocení) – hodnotit osobní rozvoj sportovce.

 Timing (načasování) – všechny výše zmíněné body dobře naplánovat a časově sladit.

Z výše uvedených teorií zpětnovazebního vlivu je možné vyvodit možné vlastnosti 

videoanalýzy, která bude v dalších částech práce prezentována. Rozebírány jsou situace 

s minimálním časovým odstupem a s návazností na další děj utkání. Proto můžeme takovouto 

zpětnou vazbu považovat za odloženou ( mezi rozebíranou situací a videoanalýzou proběhne 

další děj hry). Z hlediska průběhu zápasu však půjde o zpětnou vazbu průběžnou. Z principu 
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vnějšího podnětu půjde o zpětnou vazbu vnější. A rozdělení zda půjde o analýzy dílčí, 

celkovou, primární nebo sekundární bude záležet na rozebírané situaci. Vnitřní motivaci hráčů 

pak bude utvářet především reakce trenéra a jednoznačný názorný úkol (task) pro naplnění 

trenérových pokynů.

1.3 Využití video technologií v tréninku

„V tréninku usilujeme o optimální modifikaci subjektivních teorií sportovce o vykonaném 

pohybu. Přitom je vhodné zjišťovat vzájemné propojení vnějších pohledů (získaných například 

kvalitativní analýzou pohybu nebo pomocí kinematických měření) s vnitřními pohledy.“   

(Hendl, 2000)

K zefektivnění výuky lze využít moderních technologií zpracování video záznamů. Pro účely 

analýz pohybových struktur a sportovních her byl vyvinut program, který umožňuje 

prostřednictvím speciálního softwaru označit během natáčení vybrané úseky názvem tak, že 

ihned po zkopírování do počítače jsou k dispozici jednotlivé scény. Scény lze libovolně 

filtrovat a kombinovat. Zpracované videozáznamy lze dle potřeby přehrávat zpomaleně, 

krokovat po snímcích. Tyto filmy se dají spojit případně konfrontovat s jiným filmem např. s 

názornými a technicky dokonalými ukázkami. Zároveň prostřednictvím tohoto programu je 

možné nahrávky uspořádat do formy encyklopedického video alba, ve kterém má uživatel 

možnost prohlížet tematické filmy uspořádané dle jednotlivých metodických řad. V tréninku 

usilujeme o optimální modifikaci subjektivní představy sportovce o vykonaném pohybu. 

Přitom je vhodné používat vzájemné propojení s vnějším pohledem. Jednotlivé analýzy, 

ukázky správné techniky, doplněné animacemi zobrazujícími správné provedení pohybů 

mohou být vhodnou pomůckou při výuce. Lze připravit individuální video analýzy techniky 

provedení (dokonalou kinematickou analýzu pohybu – přesně určit průběh, fáze a parametry 

pohybových struktur). To je výhodné u diagnostiky úrovně dovedností a následné zpětné 

vazby a kontroly. Aby mohl trenér posoudit, zda použité vyučovací metody a prostředky měly 

dopad na individuální výkon hráče, je třeba porovnat tyto výkony minimálně ve dvou po sobě 

jdoucích utkáních, mezi nimiž byla realizována řada tréninkových jednotek určitého 

zaměření. K tomu je právě videozáznam utkání neocenitelnou pomůckou. Jak je všeobecně 

známo, klíčovým momentem při vyučování sportovním hrám je výkon hráče v utkání. Aby 

mohl trenér posoudit, zda použité vyučovací metody a prostředky měly dopad na individuální 

výkon hráče, je třeba porovnat tyto výkony minimálně ve dvou  po sobě jdoucích utkáních, 
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mezi nimiž byla realizována řada tréninkových jednotek určitého zaměření. K tomu je právě 

videozáznam utkání neocenitelnou pomůckou“(Karger, 1995)

         
Základním smyslem uplatnění videosystému je:

-Záznam cvičení jako způsob okamžité zpětné vazby pro hráče i trenéra během 

tréninku

            - Možnost podrobné analýzy hráče - posouzení hráčské techniky s následným 

propojením na jeho výkonnost    

           - Možnost porovnání hráče po určitém čase, posouzení míry zlepšení

Individuální videoanalýza v kombinaci s tréninkem je nejefektivnější a nejrychlejší cesta ke 

zlepšení jedince a jeho individuálního herního výkonu.   

Využití videoanalýzy může být prospěšné pro každého hráče, který hledá rezervy ve své hře a 

chce se i nadále zlepšovat.

Hráč má možnost vidět sám sebe a své pohyby během hry. Pro každého hráče je to velmi 

zajímavá zkušenost. Většina hráčů vůbec neví, jak jejich herní projev na ledě vypadá. Je velký 

rozdíl mezi tím, co si o svojí hře myslíte a tím, co doopravdy vidíte. To znamená, že bez 

zpětné vazby, nebude žádná změna ve výkonu sportovce, nebude mít tušení, že existují 

alternativy nebo způsoby jak se zlepšit.

Video technika v dnešní době nebo posledních deseti letech velice ovlivnila, neboli usnadnila 

přípravu na utkání. Dnes trenéři mohou díky videoanalýze detailně rozebrat hru soupeře a 

připravit se na jeho styl hry. To znamená, že pro trenéra je snadnější v utkání reagovat, 

protože ví, jakým systémem soupeř dané herní situace řeší. Před zápasy se trenéři zaměřují na 

přesilové hry př. rozestavení soupeře, nejčastější varianta zakončení, kteří hráči jsou klíčoví 

pro soupeřovu přesilovou hru. Dále oslabení stejný případ jak v přesilové hře snaží se hráčům 

ukázat, zda soupeř hraje pasivně či volí agresivnější přístup k hráčům a podobně. Jak už jsem 

se zmiňoval, pozorují i takzvané speciální týmy, které soupeř nasazuje na jednotlivé situace 

(přesilová hra, oslabení). Nemalou pozornost trenéři věnují také vhazování. Postavení 

soupeře, nejčastější varianty zahrání buly, a rozbor jak který hráč hraje buly. Dále když se 
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trenérů zeptáte, určitě vám řeknou, že je velmi užitečné se podívat na situace v rohu či 

modelové situace jako 2-1, nebo 1-1. 

1.4 Videoanalýza v LH

Lední hokej patří mezi nejrychlejší sportovní hry a bývá velmi rychle ovlivňován 

technologickými novinkami. Technologické novinky ovlivňují vlastnosti hokejových holí či 

bruslí a nezřídka kdy se týkají i úpravy pravidel. V ledním hokeji se jako jedním z prvních 

sportů začal využívat videorozhodčí. Technický pokrok se dotýká celého spektra hry včetně 

trenérské činnosti, zejména koučování. 

Pokud analyzujeme samotnou hru, je velmi důležité, aby informace získané během výkonu 

byli  objektivní, nestranné, přesné a co nejúplnější. (Hughes & Franks 2008).

Kombinace videa a počítačových technologií umožňuje trenérům sběr dat pro pozdější 

analýzu událostí pomocí opakování a zpomalení, což má napomáhat kontrolovatelné a 

nezaujaté analýze týmu a jednotlivých situací.

Porovnání hry dvou nepřátelských týmů umožňuje trenérovi definovat ukazatele výkonnosti, 

které rozlišují mezi dvěma týmy a poukázat na takticko-strategické momenty, které přispívají 

k úspěchu jednoho z týmů.

Digitální video spolu s pokroky v rychlosti a schopnostmi počítačového zpracování se mění i 

biomechanické a notační analýzy téměř k nepoznání v posledních deseti letech, což umožňuje 

mnohem rychlejší zpracování a realističtější zpětnou vazbu pro trenéry a hráče. (Hughes & 

Franks 2008).

Příklady využití analýzy obrazu lze nalézt v celé NHL. Jeho použití bylo v posledním HBO 

Sport z hlavních dokumentů, a Penguins 24 / 7, které bylo vysíláno v prosinci 2010, kdy se 

připravovalo na NHL Winter Clasic. Oba týmy jsou vidět, jak prohlížejí předchozí hry a 

trenér Penguins Dan Bylsma využívá individuální analýzy s ostatními členy týmu. (HBO 

dokumentární Sportovní 2011)

Existují organizace, které inzerují softwarové nástroje pro použití video analýzy. Využívají 

moderní softwarové funkce, kde se interaktivní programy používají k identifikaci hráčových 

dovednosti, identifikaci jednotlivých epizod a jejich analýzy. Příklady jsou Interplay 

Sportovní Pro Analyzer (http://www.interplay-sports.com) a eSpor eAnalyze Pro 
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(www.espor.com), které umožňují ořezávání videa, statistiky a umožňují zachytit telestration 

a využívání interaktivních tabulí. Steva Sports (www.StevaSports.com) byl identifikován jako 

software testovaný většinou dotazovaných týmů v této studii. Jeden z nejvíce využívaných u 

nás v ČR je Technologie VideoOffice - HOKEJ.

Technologie VideoOffice - HOKEJ - jedná se úplnou technologii pro sběr, evidenci,

archivaci, rutinní hromadnou komprimaci a zpracování video informací a pro další informační 

práci pro každého, která se dá přizpůsobit konkrétním podmínkám v klubu a personálnímu 

složení týmu. Jejím základem je odzkoušený know-how, adekvátní kompatibilní programové 

moduly a také odzkoušené technické prostředky pro dokompletaci nebo modernizaci Vašeho 

stávajícího hardwaru. Technologii umožňuje rozvinout dělbu práce, kdy každý člen klubu 

používá jen to, co potřebuje nebo to, co souvisí s jeho pracovní náplní.Technologie může být 

využita i v jiných kolektivních sportech.

Videoanalýza může v ledním hokeji sloužit pro individuální i týmový trénink. Z tohoto 

pohledu můžeme rozlišovat následné druhy videoanalýz:

1. Biomechanické analýzy pohybu

2. Analýzy týmového herního projevu

3. Analýzy individuálního herního projevu

4. Analýzy soupeřovy taktiky

Biomechanické analýzy pohybu slouží pro individuální trénink techniky střelby či bruslení. Je 

v nich rozebírán detail prováděného pohybu a případné nedostatky jsou korigovány v tréninku 

individuálních činností jednotlivce. 

Lední hokej, hra, která prodělala za poslední roky dramatické změny ke svému zrychlení. 

Spolu s hrou se ale vylepšovalo, vše okolo co s ní souvisí. Jedna z věci, která spolu se 

samotnou hrou zažila velký pokrok, je video.

Dnes již není výjímečné, když přední týmy používají vybavení, za které by se nemuselo 

stydět leckteré profesionální video studio. Od profesionálních kamer po sofistikovaný 

software, který dokáže ušetřit spoustu času při samotné analýze. Dny kdy trenéři trávili 

hodiny u videa mačkající čudlíky na ovladači jsou nenávratně pryč.

http://www.essa-praha.cz/vohokc.html
http://www.essa-praha.cz/vohokc.html
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Dnešní software spolu s kamerou dokáže udělat spoustu práce za trenéra, kterému stačí pouze 

shlédnout požadované sekvence zápasu, a to hned po skončení zápasu. Někteří mohou 

namítat, že během ligové sezóny nepotřebují mít zápasovou analýzu hotovou hned po 

skončení zápasu, ale z mé zkušenosti je lepší ukázat nějakou fatální chybu ihned po skončení 

zápasu dokud ji má čerstvě v paměti než s odstupem času. Samozřejmostí jsou databáze 

soupeřů a jejich neustálé rozšiřování, kde je možné prohlížet varianty soupeře během zápasů

například celé sezóny. Video a specializovaný software je nezbytným pomocníkem i tam kde 

chceme mít analýzu jednotlivých hráčů během hry – základní kámen zlepšení jednotlivce.

1.5 Taktika

Taktické znalosti a zkušenosti jsou součást taktických dovedností a výrazně ovlivňují jejich 

úroveň, přičemž umožňují výrazně zkracovat dobu potřebnou k řešení soutěžní situace. 

V ledním hokeji platí, že vyšší je úroveň hráčů, tím vyšší roli hraje taktická příprava. 

Ikdyž je taktika vrcholem sportovní přípravy, je do jisté míry ovlivněna i kondicí sportovce.

Vyšší úroveň kondice může významně ovlivnit rychlost, kvalitu a spektrum řešení soutěžních 

situací. Zejména rychlejší hráč získává výhodu času pro řešení herních situací. 

Psychika sportovce ovlivňuje taktické jednání hráčů, ikdyž je pro mužstvo stanovena taktika 

hry, poměrně často dochází k taktickým chybám. Nácvik taktického jednání je součástí 

tréninku, nicméně dodržení taktických pokynů závisí na i na rozhodovacích procesech hráče, 

které jsou silně ovlivněny emocemi – psychikou.

Taktiku můžeme chápat jako dlouhodobý proces zahrnující: 

A) Osvojování taktických znalostí 

B) Nácvik taktických dovedností 

Přičemž cílem nácviku taktických dovedností je osvojit si komplexy jednání v situacích, které 

se v utkání často vyskytují. Využívá se podmínek: 

- zjednodušených (bez tlaku) 

- blížících se soutěžním (aktivita soupeře je předem stanovena) 

- soutěžních (pod vysokým tlakem). 
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Nacvičuje se řešení typických herních situací jednotlivcem (HČJ), skupinami (kombinace), 

celým družstvem (systémy). Před vlastním nácvikem taktických dovedností je nutné provést 

teoretickou přípravu, ve které se vysvětlí cíl a podstata nacvičované dovednosti. Právě fáze 

teoretické přípravy by měla v praxi být velmi názorná. 

Rozvoj taktických schopností probíhá v LH nejen v tréninku, ale velmi vysokou měrou 

z samotných zápasech. Součástí taktiky je totiž reakce na hru soupeře, která může během 

zápasu obměňována. Spolu s vývojem zápasu tak musí docházet k častým taktickým změnám 

ve hře týmu i jednotlivců. 

Metody rozvoje taktických schopností: 

- osvojování vědomostí (výklad, ukázka, vysvětlování) 

- zobecňování zkušeností 

- rozboru činnosti vlastní i jiných sportovců 

- praktické činnosti (zaměřená na rozvoj vnímání, hodnocení a analýzu situací, rozhodování)

- nácvik taktických signálů

Z metod rozvoje taktických schopností může videoanalýza (mimo samotný nácvik) pokrýt 

nebo zefektivnit všechny metody rozvoje taktických schopností. Videoanalýza mezi třetinami 

v ledním hokeji není dnes úplně běžnou rutinní záležitostí, ale je moderní metodou, která si 

získává oblibu trenérů i hráčů. V současnosti je navíc elektrotechnika i potřebné softwary pro 

videoanalýzu finančně dostupná pro většinu klubů Extraligy ledního hokeje. Dosud nebyla 

publikována žádná studie o efektivitě videoanalýzy v průběhu závodního cyklu v LH. Jsou 

zatím známy jen subjektivně velmi pozitivní reakce hráčů a trenérů na využívání tohoto 

technologického pokroku.  
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Praktická část

2 Cíl práce

Zjistit a kvantitativně doložit efektivitu rychlé videoanalýzy v závodním cyklu LH. 

Přidruženými cíli je poté demostrace možností videoanalýzy a prezentace způsobu rychlé 

analýzy prováděné v Extraligovém klubu.  

Cílem práce je zjištění efektivity zpětné vazby po okamžité videoanalýze mezi první a druhou 

třetinou. Zjišťována bude četnost pozitivní, neurčité či negativní realizace analyzovaných 

situací a vliv analýzy na herní aspekty hry.

V práci bude vytvořena databáze herních situací, vybraných během sezony 2011-2013 v klubu 

HC Sparta, která bude rozdělena na dílčí herní aspekty jako je obranná hra, transition, přechod 

středního pásma. K vytvořené databázi bude uvedena statistika střel na branku, 

špatných/dobrých přihrávek, gólů a také množství situací realizovaných hráči dle pokynů 

z videoanalýzy. 

3 Vědecká otázka a hypotézy

Pro zjištění cíle práce byla vyslovena následující vědecká otázka:

Jaký vliv má použití videoanalýzy na dílčí skóre mezi jednotlivými třetinami?

3.1 Hypotézy

H1: Celkový vývoj skóre mezi první a druhou třetinou bude u sledovaného týmu vyšší při 

využití videoanalýzy

H2: Četnost pozitivního vývoje skóre mezi první a druhou třetinou bude u sledovaného týmu 

vyšší při využití videoanalýzy
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4 Metody

Efektivita rychlé videoanalýzy byla hodnocena kvantitativně pomocí změny dílčího skóre

mezi první a druhou třetinou. Ze statistických metod byl použit aritmetický průměr ve změně 

skóre a četnost pozitivní, neutrální a negativní změny skore. Pro vyvození závěrů byla u 

každého zápasu provedena kvalitativní obsahová analýza rozebíraných herních situacích, 

přičemž byla zjišťována četnost výběru jednotlivých typů rozebíraných situací. 

Nejdříve byl proveden sběr dat, kdy byl shrnut obecný průběh videoanalýzy se současným 

uvedením základních statistik zápasu v podobě celkového skóre, skóre z jednotlivých třetin 

včetně prodloužení, celkového počtu střel na branku a dílčího počtu střel na branku. 

Ze sběru dat byla provedena kvalitativní analýza pro určení typu herní situace provedené 

videoanalýzy. Kvalitativně byl vyhodnocen i efekt této analýzy na další průběh utkání. Do 

kvantitativního hodnocení poté bylo využito rozdílu skóre mezi první a druhou třetinou 

zápasu, kdy byly brány v potaz jak obdržené góly, tak vstřelené góly.

Skóre bylo tedy určeno vzorcem:

Sv = (VD2 - VD1)  + (VH1 – VH2)
1

Kdy Sv označuje celkové skóre zahrnuté do statistiky s videoanalýzou, VD2 označuje 

množství vstřelených gólů domácích ve druhé třetině- VD1 označuje množství vstřelených 

gólů domácích v první třetině, VH1 označuje množství vstřelených gólů hostí v první třetině a 

VH2 označuje množství vstřelených gólů hostí ve druhé třetině. Tento vzorec je postaven, tak, 

aby kladné skóre označovalo zlepšení skóre ve prospěch domácího týmu (HC Sparta) a tím 

také pozitivní efekt provedené videoanalýzy. Záporné skóre naopak označuje negativní nebo 

neprokazatelný kvantitativní vliv videoanalýzy. Skóre 0 znamená kvantitativně 

neprokazatelný vliv videoanalýzy.

Příkladem je zápas 3. kola Sparta - Slavia 2:3pp (0:2, 2:0, 0:0, 0:1) z pohledu domácího týmu 

Sparty. V první třetině domácí tým obdržel 2 góly a žádný nedal, ve druhé třetině domácí tým 

2 góly vstřelil a žádný neobdržel. 
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Pro tento případ tedy platí:

Sa = (2-0) + (2-0)

Sa = 4

Kvalitativní přínos videoanalýzy můžeme vyhodnotit jako 4 góly. Z metodologického 

hlediska je sice jasné, že videoanalýza není zdaleka jediným aspektem podílejícím se na 

změně skóre, ale v celosezónním komplexu předpokládáme, že se projeví zejména vůči 

stejnému skóre ve venkovních utkáních (kde nebyla použita videoanalýza). 

Totožný vzorec byl použit i pro hodnocení domácích zápasů HC Sparta bez videoanalýzy. Pro 

hodnocení venkovních zápasů HC Sparta byl využit  obdobný vzorec, ale s uvážením toho, že 

HC Sparta je hostujícím celkem a v kladné skóre pro hostující mužstvo bude odpovídat i 

kladnému skóre pro statistické hodnocení. 

Skóre bylo tedy určeno vzorcem:

Sb = (VD1 – VD2)  + (VH2 – VH1) 

Kdy Sb označuje celkové skóre zahrnuté do statistiky bez videoanalýzy, VD2 označuje 

množství vstřelených gólů domácích ve druhé třetině, VD1 označuje množství vstřelených 

gólů domácích v první třetině, VH1 označuje množství vstřelených gólů hostí v první třetině a 

VH2 označuje množství vstřelených gólů hostí ve druhé třetině. 

Příkladem je zápas č. 5 HC Kometa Brno – HC Sparta 4:3 sn (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) z pohledu 

hostujícího týmu Sparty. V první třetině Hosté dva góly vstřelily a jeden obdrželi, ve druhé 

třetině jeden gól obdrželi, ale vstřelili o jeden gól méně, než v první třetině.

Sb = (1-1) + (1-2)

Sb = -1

Konečná efektivita videoanalýzy bude určena rozdílem Sa a Sb.

S = Sa –Sb
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4.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal postupně během základní části Extraligy ledního hokeje během sezony 

2011-2012. Autor práce prováděl přípravu samotných videoanalýz přímo během utkání. 

Samotná organizace trenérů a videotrenéra pro vytvoření videoanalýzy probíhala pomocí

dálkového spínače pro označení začátku a konce vybrané akce a pomocí vysílačky. 

Náplně videoanalýz a jejich plnění byly kvalitativně zaznamenávány videotrenérem. 

Statistická data byla získána z oficiální statistiky utkání opisem.

4.2 Kritické body výzkumu

V komplexu trenérských či hráčských schopností a dovedností hraje roli velká škála faktorů 

podílejících se na konečném výkonu mužstva. Již z podstaty, že je vybrán k hodnocení jediný 

způsob vzájemné zpětné vazby mezi výkonem ve hře, hráčem a trenérem je nemožné vyslovit 

po zpracování analýz jednoznačný výsledek. Na druhou stranu právě fakt, že videoanalýza 

propojuje tyto tři složky vzájemné vazby najednou s velmi názornou interpretací nás vedlo 

k prověření jejího vlivu jako samostatného faktoru. V hypotézách je efekt videoanalýzy 

záměrně nadřazen nad ostatní faktory ovlivňující výkon. Dalším důvodem pro možnost 

provedení takovéhoto srovnání je fakt, že došlo ke statistickému srovnání zápasů stejného 

mužstva se stejným trenérem v totožné sezoně a bez videoanalýzy. Domácí zápasy, ve kterých 

nebyla provedena videoanalýza byli využity ve statistice zápasů bez videoanalýzy. Rozdílnost 

by mohla být nalezena v zápasech HC Sparta jako hostujícího mužstva. Zde je kromě absence 

videoanalýzy zjevná odlišnost právě ve faktoru hostujícího prostředí. Této metodologické 

nesrovnalosti se však nedalo vyhnout. 

Zároveň se nedá předpokládat, že pokud vyjde kvantitativně nulová, nebo záporná hodnota, 

tak je tento jev projevem negativního vlivu videoanalýzy. Může se stát, že i přes dodržení 

pokynů ukázaných u videoanalýzy obdrží mužstvo více gólů než před videoanalýzou a to 

třeba v důsledku změny hry nebo úspěšnosti střelby druhého mužstva. 

S přihlédnutím na kritické body provedených analýz byli vyvozeny i závěry ve výsledkové a 

diskuzní části této práce.
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5 Výsledky 

Ve výsledcích začleněných do efektu videoanalýzy jsou uvedeny souhrnné tabulky 

vycházející z rozborů jednotlivých zápasů z příloh 1-22 v porovnání tabulek bez 

videoanalýzy, ke kterých kvůli absenci videoanalýzy přílohy nejsou. 

Tabulka 1: Skóre zápasů při využití videoanalýzy 

Zápas č. Třetiny
1tř., 2tř., 3 tř., prod.,

skore 1tř./2tř.
(VD2 - VD1)  + 
(VH1 – VH2)

Předmět rozboru

3 0:2, 2:0, 0:0, 0:1 4 obrana středního pásma

6 2:0, 1:2,1:0 1 přechod útočného pásma

8 0:2, 2:2, 1:1 2 obrana v obranné třetině

10 1:1, 1:0,0:1 1 obrana středního pásma

12 0:0, 2:0,3:1 2 obrana středního pásma

14 1:1, 2:0,1:0 2 buly v obranném pásmu

15 0:0, 0:0, 0:0, 0:1 0 obrana v obranné třetině

17 3:0, 0:1, 1:0 -1 individuální chyby

18 0:0, 1:0, 2:0 1 obrana a buly v obranné třetině

20 0:0, 2:2, 0:0, 0:0 0 obrana středního pásma

22 0:1, 0:0, 1:0, 1:0 1 obrana v obranné třetině

26 0:0, 1:0, 0:1, 0:0 1 obrana a buly v obranné třetině

32 1:1, 1:1,3:0 0 obrana středního pásma

34 1:0, 1:0, 1:2 0 transition

36 1:1, 3:0, 0:3, 0:3 3 obraná hra

37 0:0, 0:0, 2:0 0 oslabení

40 2:1, 1:1,0:1, 0:0 -1 přesilová hra

41 0:0, 0:0, 0:0, 0:1 0 hra ve středním pásmu

42 2:1, 2:0, 2:3 1 přesilová hra

44 1:2, 3:1, 0:1, 0:1 3 hra ve středním pásmu

46 1:1, 1:0, 2:1 1 hra ve středním pásmu

48 0:0, 0:1, 1:0, 0:1 -1 obrana v obranné třetině

Sv  celkem 20 z 22 zápasů

Sv průměr 0,91
Legenda: Sv označuje celkové skóre zahrnuté do statistiky s videoanalýzou, VD2 označuje množství vstřelených 
gólů domácích ve druhé třetině- VD1 označuje množství vstřelených gólů domácích v první třetině, VH1

označuje množství vstřelených gólů hostí v první třetině a VH2 označuje množství vstřelených gólů hostí ve 
druhé třetině. 1tř. = skóre první třetiny, 2tř. = skóre druhé třetiny, 3 tř. = skóre třetí třetiny, prod. = skóre v 
prodloužení,

Z tab. 1 lze vidět, že ve 22 zápasech s využitím videoanalýzy po první třetině bylo výsledné 

skóre 20 vstřelených gólů (Sv = 20). Průměrně tak s využitím videoanalýzy bylo dosaženo 

0,91 gólu na zápas (Sv průměr = 0,91). V zápasech bylo sledována i náplň analýzy a celková četnost 

pozitivního či negativního efektu videoanalýzy, jak je uvedeno v Tab. 2. 
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Tabulka 2: Skóre zápasů při využití videoanalýzy a četnost pozitivní, nulové či negativní 
efektivity

Zápas č. Třetiny
1tř., 2tř., 3 tř., prod.,

skore 1tř./2tř.
(VD2 - VD1)  + 
(VH1 – VH2)

Předmět rozboru

3 0:2, 2:0, 0:0, 0:1 4 obrana středního pásma

6 2:0, 1:2,1:0 1 přechod do útočného pásma

8 0:2, 2:2, 1:1 2 obrana v obranné třetině

10 1:1, 1:0,0:1 1 obrana středního pásma

12 0:0, 2:0,3:1 2 obrana středního pásma

14 1:1, 2:0,1:0 2 buly v obranném pásmu

15 0:0, 0:0, 0:0, 0:1 0 obrana v obranné třetině

17 3:0, 0:1, 1:0 -1 individuální chyby

18 0:0, 1:0, 2:0 1 obrana a buly v obranné třetině

20 0:0, 2:2, 0:0, 0:0 0 obrana středního pásma

22 0:1, 0:0, 1:0, 1:0 1 obrana v obranné třetině

26 0:0, 1:0, 0:1, 0:0 1 obrana a buly v obranné třetině

32 1:1, 1:1,3:0 0 obrana středního pásma

34 1:0, 1:0, 1:2 0 transition

36 1:1, 3:0, 0:3, 0:3 3 obraná hra

37 0:0, 0:0, 2:0 0 oslabení

40 2:1, 1:1,0:1, 0:0 -1 přesilová hra

41 0:0, 0:0, 0:0, 0:1 0 hra ve středním pásmu

42 2:1, 2:0, 2:3 1 přesilová hra

44 1:2, 3:1, 0:1, 0:1 3 hra ve středním pásmu

46 1:1, 1:0, 2:1 1 hra ve středním pásmu

48 0:0, 0:1, 1:0, 0:1 -1 obrana v obranné třetině

četnost + 13 -(22 zápasů)

četnost 0 6 -(22 zápasů)

četnost - 3 -(22 zápasů)
Legenda: Sv označuje celkové skóre zahrnuté do statistiky s videoanalýzou, VD2 označuje množství vstřelených 
gólů domácích ve druhé třetině- VD1 označuje množství vstřelených gólů domácích v první třetině, VH1

označuje množství vstřelených gólů hostí v první třetině a VH2 označuje množství vstřelených gólů hostí ve 
druhé třetině. 1tř. = skóre první třetiny, 2tř. = skóre druhé třetiny, 3 tř. = skóre třetí třetiny, prod. = skóre v 
prodloužení, četnost + označuje počet zápasů, ve kterých bylo při videoanalýze pozitivní efekt na skóre, četnost 
0 označuje počet zápasů, ve kterých byl při videoanalýze nulový  efekt na skóre, četnost - označuje počet zápasů, 
ve kterých bylo při videoanalýze negativní efekt na skóre,

Z tab. 2 lze vidět, že ve 22 zápasech s využitím videoanalýzy po první třetině byla výsledná 

četnost pozitivního efektu na skóre ve 13 případech, v 6 případech byl efekt nulový a pouze 

ve 3 případech byl celkový dopad negativní. Zároveň bylo zjištěno, že nejčastěji a to ve 

13 případech byly rozebírány obranné činnosti. Útočné činnosti a transition byly rozebírány 

ve 4 případech, v jednom případě byly rozebírány individuální chyby a hra ve střednímu 

pásmu v 10 případech (překrývá se s útočnými a obrannými činnostmi). Lze však konstatovat, 

že trenér vybíral pro videoanalýzu zejména hru v obranném a středním pásmu. 



24

Tabulka 3: Skóre zápasů bez využití videoanalýzy 
Zápas č. Třetiny

1tř., 2tř., 3 tř., prod.,
skore 1tř./2tř.
(VD2 - VD1)  + (VH1 – VH2)

2 0:0, 1:1, 2:1 0

5 1:2, 1:1, 1:0, 0:0 -1

4 1:4, 1:2, 0:0 -2

7 1:0, 0:0, 0:3 1

9 0:0, 0:1, 0:1 1

11 1:0, 0:1, 0:0 2

13 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 0

1 1:1, 2:3, 1:0, 0:0 1

16 1:1, 1:2, 3:1 1

21 0:2, 0:1, 0:0 -1

23 1:1, 0:3, 0:1 3

24 1:2, 0:1, 1:2 0

25 1:0, 0:1, 0:1 2

28 2:0, 0:1, 1:0 3

29 0:1, 0:0, 1:0, 0:1 -1

30 1:1, 1:1, 6:0 0

31 0:2, 0:0, 1:0 -2

33 1:0, 0:1, 0:3 2

35 0:2, 0:1, 0:2 -1

27 2:1, 1:1, 2:0 1

38 0:2, 0:1, 1:3 -1

39 0:0, 1:1, 0:1 0

45 1:1, 1:1, 0:0, 0:0 0

47 2:0, 0:1, 0:0 3

49 1:2, 0:3, 1:0 2

*50 2:1, 1:1, 1:0 -1

*51 0:0, 1:2, 2:0 -1

*52 1:0, 1:1, 0:1, 0:0 -1

Celkem 29 
zápasů

Sb  celkem 10

Sb průměr 0,34
Legenda: Sb označuje celkové skóre zahrnuté do statistiky bez videoanalýzy, VD2 označuje množství vstřelených 
gólů domácích ve druhé třetině- VD1 označuje množství vstřelených gólů domácích v první třetině, VH1

označuje množství vstřelených gólů hostí v první třetině a VH2 označuje množství vstřelených gólů hostí ve 
druhé třetině. 1tř. = skóre první třetiny, 2tř. = skóre druhé třetiny, 3 tř. = skóre třetí třetiny, prod. = skóre v 
prodloužení, * označuje domácí zápasy bez videoanalýzy, které byly počítány dle vzorce HC Sparta pro domácí 
zápasy. 

Z tab. 3 lze vidět, že ve 29 zápasech bez videoanalýzy po první třetině bylo výsledné skóre 10 

vstřelených gólů (Sv = 10). Průměrně tak bez videoanalýzy bylo dosaženo 0,34 gólu na zápas 

(Sv průměr = 0,34). V zápasech byl sledován pozitivního či negativní efekt videoanalýzy, jak je 

uvedeno v Tab. 4.
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Tabulka 4: Skóre zápasů bez využití videoanalýzy a četnost pozitivní, nulové či negativní 
efektivity
Zápas č. Třetiny

1tř., 2tř., 3 tř., prod.,
skore 1tř./2tř.
(VD2 - VD1)  + (VH1 – VH2)

2 0:0, 1:1, 2:1 0

5 1:2, 1:1, 1:0, 0:0 -1

4 1:4, 1:2, 0:0 -2

7 1:0, 0:0, 0:3 1

9 0:0, 0:1, 0:1 1

11 1:0, 0:1, 0:0 2

13 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 0

1 1:1, 2:3, 1:0, 0:0 1

16 1:1, 1:2, 3:1 1

21 0:2, 0:1, 0:0 -1

23 1:1, 0:3, 0:1 3

24 1:2, 0:1, 1:2 0

25 1:0, 0:1, 0:1 2

28 2:0, 0:1, 1:0 3

29 0:1, 0:0, 1:0, 0:1 -1

30 1:1, 1:1, 6:0 0

31 0:2, 0:0, 1:0 -2

33 1:0, 0:1, 0:3 2

35 0:2, 0:1, 0:2 -1

27 2:1, 1:1, 2:0 1

38 0:2, 0:1, 1:3 -1

39 0:0, 1:1, 0:1 0

45 1:1, 1:1, 0:0, 0:0 0

47 2:0, 0:1, 0:0 3

49 1:2, 0:3, 1:0 2

*50 2:1, 1:1, 1:0

*51 0:0, 1:2, 2:0

*52 1:0, 1:1, 0:1, 0:0

četnost + 10-(29)

četnost 0 6-(29)

četnost - 13-(29)
Legenda: Sv označuje celkové skóre zahrnuté do statistiky s videoanalýzou, VD2 označuje množství vstřelených 
gólů domácích ve druhé třetině- VD1 označuje množství vstřelených gólů domácích v první třetině, VH1

označuje množství vstřelených gólů hostí v první třetině a VH2 označuje množství vstřelených gólů hostí ve 
druhé třetině. 1tř. = skóre první třetiny, 2tř. = skóre druhé třetiny, 3 tř. = skóre třetí třetiny, prod. = skóre v 
prodloužení, četnost + označuje počet zápasů, ve kterých bylo při videoanalýze pozitivní efekt na skóre, četnost 
0 označuje počet zápasů, ve kterých byl při videoanalýze nulový  efekt na skóre, četnost - označuje počet zápasů, 
ve kterých bylo při videoanalýze negativní efekt na skóre, * označuje domácí zápasy bez videoanalýzy, které 
byly počítány dle vzorce HC Sparta pro domácí zápasy. 

Z tab. 4 lze vidět, že v 29 zápasech bez videoanalýzy po první třetině byla výsledná četnost 

pozitivního efektu na skóre v 10 případech, v 6 případech byl efekt nulový a ve 13ti případech 

byl celkový dopad negativní. 
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Po srovnání výsledné statistiky ze zápasů s videoanalýzou a bez videoanalýzy lze v Tab. 5 

vidět významné rozdíly.  

Tab. 5 rozdíl skóre mezi prvními a druhými třetinami s využitím a bez využití 
videoanalýzy

celkem průměr četnost + četnost - četnost 0

Sv 20 0,91 13 3 6

Sb 10 0,34 10 13 6

S 10 0,56 3 -10 0
Legenda: : Sv označuje celkové skóre zahrnuté do statistiky s videoanalýzou, Sb označuje celkové skóre zahrnuté 
do statistiky bez videoanalýzy, rozdíl je dán Sv – Sb,

Ze souhrnných výsledků bylo prokázáno, že v zápasech s použitím videoanalýzy bylo skóre 

mezi první a druhou třetinou o 10 gólů vyšší ve prospěch HC Sparta v průběhu celé sezony. 

Průměrně bylo v zápasech s vyžitím videoanalýzy dosaženo o 0,54 gólu na zápas nežli bez 

videoanalýzy. Četnost pozitivního a nulového efektu byla u obou analyzovaných případů 

srovnatelná. Nejvyššího rozdílu bylo dosaženo v četnosti negativního efektu, kdy bez 

videoanalýzy byla druhá třetina o 10 případů častější, než s videoanalýzou. 

Hypotéza H1, že celkový vývoj skóre mezi první a druhou třetinou bude u sledovaného týmu 

vyšší při využití videoanalýzy byla potvrzena. Přičemž můžeme zápasům s videoanalýzou 

přičíst průměrnou hodnotu přínosu score S = 0,56 gólu na zápas v sezoně. 

Hypotéza H2, že četnost pozitivního vývoje skóre mezi první a druhou třetinou bude u 

sledovaného týmu vyšší při využití videoanalýzy se nepotvrdila. U srovnatelného počtu 

zápasů (22/29) byla četnost pozitivního vývoje skóre 13:10 ve prospěch videoanalýzy. 

Četnost u videoanalýzy byla sice i při nižším počtu zápasů o 3 vyšší, to ale vzhledem 

k celkovému počtu dat nepovažujeme za signifikantní výsledek. Naopak o 10 zápasů vyšší 

četnost negativního vývoje skóre pro HC Sparta bez videoanalýzy naznačuje, že nepřítomnost 

videoanalýzy měla negativní dopad. 
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Diskuze

Výsledek dle stanovených hypotéz ukazuje na jasnou výhodu použití videoanalýzy v utkání 

LH. Překvapivá však byla míra efektivity této analýzy, která silně předčila prvotní očekávání. 

Takto kvantitativně vysoká míra efektivity mohla být umocněna tím, že kromě použití 

videoanalýzy bylo silným faktorem domácí prostředí při jejím použití a celkově velmi 

úspěšná sezona HC Sparta v základní části sezony 2011-2012. 

Ve vyřazovací části pak HC Sparta vypadla již ve čtvrtfinále s týmem Kometa Brno, se 

kterým měla vyrovnanou bilanci 2 výher a 2 proher, navíc vždy po jené výhře i prohře doma i 

venku. Dá se tedy říci, že HC Sparta vypadla s týmem, se kterým měla HC Sparta jednu 

z nejhorších bilancí (s ostatními týmy byla převaha výher).  

Dalším nezpochybnitelným faktorem je i samotný výběr situací do analýzy trenérem. 

V podstatě  nejsme v této práci schopni oddělit, jaký podíl má na náš výsledek samotné 

využití videoanalýzy a jaký podíl schopnost trenéra vybrat nejpodstatnější část hry, kterou je 

třeba ukázat názorně na videu. 

Jedním z dalších faktorů může být také návyk hráčů na přítomnost videoanalýzy. 

Videoanalýza má dle našeho názoru pozitivní efekt na hru mužstva, ale v případě její absence 

může dojít ke zhoršené vnímavisti verbálních a na tabuli kreslených instrukcí. Může docházet 

k návyku na velmi názornou analýzu a instruktáž, která při absenci videoanalýzy není možná. 

Tento faktor bude hrát do budoucna zajímavou roli při formování osobnosti hráče, protože 

většina moderních pedagogických přístupů i životní styl dnešních mladých hráčů je 

orientován na co nejnázornější učení. Mohlo by se tak do budoucna stát, že pokud trenér 

nepoužije videoanalýzu, většina mužstva desinterpretuje výstupy videoanalýzy. 

Zajímavým bodem je i zjištění, že nedocházelo k častým rozborům útočných činností 

převažoval rozbor obrany a hře ve středním pásmu. To odráží i moderní trendy v ledním 

hokeji, které zdůrazňuje jek Pavliš (2003), tak Bukač (2011). S uplatňováním „celoplošného 

hokeje“ přichází i orientace klíčových bodů hry právě na obranu a hru ve středním pásmu. 

Náš výzkum bohužel nešlo srovnat s obdobnými daty zjištěnými v jiném výzkumu. Proto 

bereme zjištěné závěry práce za orientační. I přesto jsme však přesvědčení o vysoké efektivitě 

prováděných videoanalýz. 
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Závěr

Ve statistické analýze se potvrdil pozitivní efekt videoanalýzy. Při využití videoanalýzy bylo 

u sledovaného týmu dosaženo v průměru o 0,56 gólu na zápas při porovnání první a druhé 

třetiny. Četnost negativního vývoje skóre pak byla o 10 případů nižší v průběhu celé sezony 

při porovnání první a druhé třetiny u videoanalýzy. Nejčastěji rozebíranými herními situacemi 

byly ve videoanalýze hra v obranném pásmu a hra ve středním pásmu. Útočné činnosti a 

individuální chyby byly rozebírány méně často. 
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Seznam příloh

Příloha 1: 3 kolo Sparta – Slavia (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Příloha 2: 6. kolo Sparta – Třinec 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)
Příloha 3: 8. kolo Sparta – Karlovy vary (0:2, 2:2, 1:1)
Příloha 4: 10. kolo Sparta- Vítkovice 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Příloha 5: 12. kolo Sparta – Litvínov 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Příloha 6: 14. kolo Sparta – Plzeň 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Příloha 7: 15. kolo Sparta – Kladno 0:1pp (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Příloha 8: 17. kolo Sparta – Pardubice 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Příloha 9: 18. kolo Sparta – Brno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Příloha 10: 20. kolo Sparta – Budějovice 2:3 sn (0:0, 2:2, 0:0)
Příloha 11: 22. kolo Sparta – Zlín 1:2pp (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Příloha 12: 26. kolo Sparta – Slavia 2:1 sn (0:0, 1:0, 0:1, 0:0)
Příloha 13: 32. kolo Sparta – Vítkovice 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Příloha 14: 34: kolo Sparta – Karlovy vary 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Příloha 15: 36. kolo Sparta – Třinec 5:4 sn (1:1, 3:0, 0:3, 0:0)
Příloha 16: 37. kolo Sparta – Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Příloha 17: 40. kolo Sparta – Plzeň 4:3 sn (2:1, 1:1, 0:1, 0:0)
Příloha 18: 41. kolo Sparta – Kladno 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Příloha 19: 42. kolo Sparta – Liberec 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)
Příloha 20: 43. kolo Sparta – Pardubice 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Příloha 21: 44. kolo Sparta – Brno 4:5 pp (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
Příloha 22: 46. kolo Sparta – Budějovice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Příloha 23: 48. kolo Sparta – Zlín 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
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Příloha 1:
3. kolo  20.9.2011                   Sparta – Liberec  2:3pp                třetiny (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

                                                           střely: 13,12,8 

Rozbor:

Nedodržování taktiky ve středním pásmu v obrané fázi. 1: Nezajištění pravé strany středního 

pásma pravým obráncem ani útočníkem. Všech 5 hráčů brání levou polovinu obranné modré 

čáry (obr.1).  

Pokyny do druhé třetiny:

Obsadit pravou část střednho pásma pravým obráncem při soupeřově rozehrávce a zároveň 

zvýšit uplatnění presinku pravého obránce během soupeřovi rozehrávky, zejména v prostoru  

pravé strany středního pásma v úrovni útočné modré čáry.  

Obr. 1: Nedodržování taktiky ve středním pásmu v obrané fázi v první třetině

    

Legenda: Sparta praha v červených dresech.Obranná strana. Ukázka středního pásma, kde hráči nedrží daný systém, červený obdélník 

zobrazuje nepokrytou část středního pásma.           Směr útoku HC Sparta. 

Výsledek instrukcí: 

První branka domácích v druhé třetině padla po získání kotouče ve středním pásmu a následné 

střele od modré čáry.  Druhý gól padl po blafáku hráče HC Sparta, který zůstal zapomenut 

mezi kruhy, kotouč byl získán aktivitou pravého obránce. 

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 0 obdržených gólů ve 2 třetině, dva 

neobdržené góly ve druhé třetině, do celkové statistiky byli započítány 4 góly.
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Příloha 2:

6. kolo  11.10.2011                    Sparta –Vítkovice 4:2                 třetiny(2:0, 1:2,1:0)        

                                                                                   střely: 10,12,10                                                                                    

Rozbor: 

Přihrávka obránce na útočníka do strany a jednoduché zavezení kotouče do útočného pásma

obr. 2. Pozitivní potvrzení trénované situace. 

Pokyny do druhé třetiny:

- obránci po získání kotouče snaha o rychlé přenesení hry na útočníky

-snaha o udržení aktivity z první třetiny

Obránce okamžitě po získání kotouče přenáší hru na pravý mantinel na najetého útočníka, 

který  zaváží puk po pravém mantinelu do třetiny a nahrává ho do druhé vlny na vrcholek 

kruhů.

Obr. 2: Řešení situace rozehrávky ve 2 třetině

        

Legenda: Sparta praha v červených dresech.Obranná strana. Rozehrávka a přechod  středního pásma.  Směr útoku HC Sparta. 

Výsledek instrukcí: jediný gól domácích druhé třetiny padl z rychlé protiakci 

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelený gól, 2 obdržené ve 2 třetině 



33

Příloha 3:

8. kolo  4.10.2011                Sparta – Karlovy Vary 3:5                 třetiny (0:2, 2:2, 1:1)

                                                                                                                         střely: 8,12, 9                                                                                                                              

Rozbor:

Obrané pásmo (problém s velkým pohybem soupeře). Při oslabení nedodržování systému a 

zanechávání volného útočícího hráče samotného před brankou.

Pokyny do druhé třetiny:

Důraz kolem brankoviště (dorážky) v obraně. Vždy alespoň jeden bránící hráč před vlastní 

brankou obsazuje útočícího hráče.

Graf ukázka situace se slovním popisem:

Obr. 3: Volný útočící hráč před brankou v oslabení v první třetině

            

Legenda: Sparta Praha v červených dresech.Obranná strana. Volný hráč před vlastní brankou. Směr útoku HC Sparta.

Při této situaci po rotaci v rohu je neobsazený hráč sám před gólmanem připraven na 

přihrávku nebo tečovat kotouč.

Výsledek instrukcí:

1 gól padl po dorážce střely od modré čáry při přesilové hře, 2 gól padl po křížné přihrávce 

přes útočné pásmo hráč zasouval kotouč do prázdné branky

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 2 obdržených góly ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 4:

10. kolo  9.10.2011                      Sparta – Třinec                         třetiny (1:1, 1:0,0:1)                              

střely  cekem,– 38:35                                                                               

Rozbor: 

Malý pohyb útočníků při zakládání útoku, -přechod do útoku ve středním pásmu

Pokyny do druhé třetiny:

-zlepšit pohyb ve středním pásmu více vytahovat hru

-obránci rychle rozehrávat kotouče 

Obr. 4: Řešení situace rozehrávky ve 2 třetině

     

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Obránce vhodně načasoval přihrávku na dobře najetého útočníka 

mezi obránci soupeře. Směr útoku HC Sparta

Útočník domácího týmu dobře najíždí mezi obránce soupeřova týmu a ve chvíli, kdy je v plné 

rychlosti na jejich úrovni dostává správně načasovanou přihrávku od obránce a dostává se do 

úniku. Kotouč je druhým útočníkem vyvezen z obranné třetiny, kdy útočník má dvě možnosti 

přihrávky na najíždějícího spoluhráče. 

Výsledek instrukcí: jediný gól domácích druhé třetiny padl po samostatném úniku 

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelený gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině, Celkové skóre 

S = 2 góly
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Příloha 5:

12. kolo  16.10.2011                Sparta – Litvínov     5:1                třetiny(0:0, 2:0,3:1)

                                                                                                      střely-8,13,10                                                                                                                      

Rozbor: 

-nedodržování dané taktiky ve středním pásmu

útočníci v mnoha případech odstupují a dávají příliš lehce soupeři prostor pro přechod do 

středního a útočného pásma.

Pokyny do druhé třetiny:

Intenzivně bránit střední pásmo již z pozic útočníků a v prostoru útočné čáry narušovat 

rozehrávku soupeře. 

Obr. 5: Zachycení rozehrávky soupeře ve druhé třetině 

                                           

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Zachycení rozehrávky ve středním pásmu a okamžitý přechod do 

útoku zakončený střelou. Směr útoku HC Sparta 

Výsledek instrukcí: 

-první gól padl po zatažení puku po pravém mantinelu a tvrdé střele přes obránce

-druhý gól padl po situaci 2:1

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 6:                              

14. kolo  20.10.2011                 Sparta – Plzeň 4:1             třetiny(1:1, 2:0,1:0)

                                                                                                střely:13,8,7                                 

střely – 28:32                                                                                                                  

Rozbor:

Nedostatečné rozebíraní hráčů po buly. Jeden z hráčů má ihned po buly prostor pro střelu

obránce domácích zůstal po buly stát, nevystartoval proti střelci a ten nikým neatakovaný po 

vyhraném buly střílí branku hostů

Pokyny do druhé třetiny:

Větší aktivita při napadání, koncentrace na buly (rozebrání hráčů).

Obr. 6: Střílející hráč po buly v obranné třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Hráč hostí má dostatek času a prostoru po zakončení ihned po buly. 

Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

-první gól druhé třetiny padl hned po první akci v útočném pásmu po aktivním napadání 

domácích, hráč poslal zpoza branky puk až na obránce a ten tvrdou ranou prostřelil gólmana

-druhý gól padl po návratu domácího hráče z trestné lavice a ten se okamžitě zapojil do hry a 

spolu z dalším hráčem přečíslili obranu plzně a dali druhý gól druhé třetiny domácích

Číselně přínos videoanalýzy-2 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 7:

15. kolo  23.10.2011                 Sparta – Kladno 0:1pp            třetiny (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

                                                                                               střely: 9,10,9, 2                           

Rozbor:

Nezformovaná obrana v obraném pásmu

Nedůkladně rozebraní hráči v obraném pásmu

Pokyny do druhé třetiny:

Držet se systému v obraném pásmu, vždy obsadit prostor před brankou a mezi kruhy, obsadit 

útočníky v obranném pásmu

Obr. 7: Nerozebraní hráči v obranné třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Útočníci nemají obsazené sjíždějící obránce soupeře. Směr útoku 

HC Sparta

Domácí obránce nedokázal uhlídat soupeře za bránou v souboji 1-1 ten směřuje přihrávku na 

svého spoluhráče, který si sjíždí od modré čáry (dokázal se odtrhnout od hráče, který ho 

hlídal).

Výsledek instrukcí: žádný gól nepadnul, ale druhá třetina by se dala hodnotit kladně 

z pohledu neinkasované branky

Číselně přínos videoanalýzy - 0 vstřelených gólu, 0 obdržených gólu 
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Příloha 8:

17. kolo  30.10.2011                 Sparta – Pardubice  4:1                třetiny (3:0, 0:1, 1:0)

                                                                                                             střely: 12,12,8                                         

Rozbor:

Individuální chyby obránců v obraném pásmu 

Pokyny do druhé třetiny:

Udržet tempo z první třetiny hry, vyvarovat se individuálních chyb

Obr. 8: Individuální Nerozebrání hráče v obranné třetině, ve druhé třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Neobsazený hráč před brankou, směr útoku HC Sparta

Po rotaci v rohu hřiště, se hráč dostává sám do před brankového prostoru 

Obránce odbruslil za bránu místo toho, aby si převzal hráče ihned na první tyčce

Výsledek instrukcí:

Instrukce se nepodařilo dodržet, domácí v úvodu třetiny inkasovali branku

Číselně přínos videoanalýzy-0 vstřelené góly,1 obdržených gólu ve 2 třetině
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Příloha 9:

18. kolo  1.11.2011                Sparta – Brno  3:0                          třetiny (0:0, 1:0, 2:0)

                                                                                                            střely: 8,12,8                          

Rozbor:

-opakovaně prohrané buly 

-chaos v obraně po střelbě soupeře

Pokyny do druhé třetiny:

-lépe rozebrat hráče po buly 

-obránci držet své pozice 

-více nahazovat kotouče (soupeř dobře drží modrou čáru)

Obr. 9: Čistě prohrané buly v obranné třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Prohraná buly a okamžitá střela obránce hostí. Směr útoku HC 

Sparta

Výsledek instrukcí:

-jediný gól druhé třetiny padl po zmatku v obraném pásmu Brna

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 10:

20. kolo  6.11.2011          Sparta – HC Mountfield 2:3 sn    třetiny (0:0, 2:2, 0:0, 0:0)

                                                                                                             střely: 12,14,10,2                         

Rozbor:

Nedodržování systému ve středním pásmu

V oslabení neorganizovaná hra - hráči v oslabení špatně zformovaní 

Pokyny do druhé třetiny:

Držet v oslabení především útočící hráče na dorážce střely. Zamezit křížné přihrávce.

Obr. 10: Zlepšené rozestavění bránících hráčů ve druhé třetině

Legenda: Sparta praha v červených dresech. Dobré rozestavení hráči blokují osy střel. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

První gól padl do sítě domácích po střele z mezikruží, první branka domácích padla po přesné 

střele od modré čáry, po chybě domácí obrany šli znovu do vedení hosté, po tlaku v útočném 

pásmu předložil Broš spoluhráči zpoza branky přihrávku, kterou dokázal střelou z úhlu na 

zadní tyčku gólmana překonat

Číselně přínos videoanalýzy-2 vstřelené góly, 2 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 11:

22. kolo  17.11.2011                 Sparta – Zlín 1:2pp                  třetiny (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Rozbor: 

Nepokrytí situací z druhé vlny

Hráči nedobruslují 

Pokyny do druhé třetiny:

-aktivní dobruslování 

-zlepšit důraz v koncovce

Obr. 11: Špatné rozestavění bránících hráčů v první třetině

      

Legenda: Sparta praha v červených dresech.Útočníci nepokrývají hráče z druhé vlny, směr útoku HC Sparta

Při této situaci hráči domácích sice dobruslili situaci, ale nedokázali si dobře rozebrat hráče 

z druhé vlny, který dostal přihrávku do nebezpečného prostoru, ze kterého může vystřelit 

Výsledek instrukcí:

Číselně přínos videoanalýzy - 0 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

Do celkové statistiky budou započítáno 1 neobdržený gól
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Příloha 12:

26. kolo  29.11.2011                 Sparta – Slavia 2:1sn            třetiny (0:0, 1:0, 0:1, 0:0)

                                                                                                       střely:13,12,8,2     

Rozbor:

Po buly v obraném pásmu hráči pozdě rozebírají soupeře

Pokyny do druhé třetiny:

Držet si hráče na buly

Častější střelba při přesilových hrách

Obr. 12: Špatné rozestavění bránících hráčů 

  

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Po buly nerozebraní hráči. Směr útoku HC Sparta

-hráč soupeře na pravém křídle po vyhraném vhazování odstupuje na osu k modré čáře a 

dostává kotouč na střelu bez přípravy, hráči domácích na situaci nereagují 

Výsledek instrukcí:

-jediná branka druhé třetiny padla při přesilové hře domácích, střela obránce se odrazila od 

horní tyčky za brankovou čáru 

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 13:

32. kolo 20.12.2011                 Sparta –Vítkovice 5:2                 třetiny(1:1, 1:1,3:0)        

                                                                                                               střely:10,15,13                                                                                        

Rozbor: 

Obránci nemají možnost rozehry, útočníci schování za hráči soupeře

Po vhazování v útočném pásmu, přečíslení 2-1

Pokyny do druhé třetiny:

Při vlastní rozehrávce najíždět do volných prostorů na přihrávku od obránce. Obránce na 

obrané modré je nucen podržet puk a snažit se ho za červenou čárou nahodit, ale hráči soupeře 

se podaří vybojovat kotouč a okamžitě přesunout hru z obrané fáze do útočné, vzniká 

nebezpečná situace

Obr. 13: Obsazení najíždějících útočníků

      

Legenda: Sparta praha v červených dresech. Útočníkům sparty nelze přihrát. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí: jediný gól domácích druhé třetiny padl v přesilové hře po střele z 

mezikruží

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelený gól, 0 obdržené ve 2 třetině 
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Příloha 14:

34. kolo  28.12.2011                Sparta – Karlovy Vary                třetiny (1:0, 1:0, 1:2)

                                                                                                              střely:12,14,13                        

Rozbor:

Hra obránců při zakládání útoku (nepřesné přihrávky, předržované kotouče, sjíždějí se u sebe)

nevhodně volený pinching (soupeř se dostává do situací 2:1), odstoupená obrana, hra útočníku 

ve středním pásmu

Pokyny do druhé třetiny:

Větší aktivita útočníku při zakládání rozehrávky soupeře

Obránci lepší timing pinchingu

Obr. 14: Zavčasu provedený pinching ve druhé třetině

            

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Zavčasu provedený pinching. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Branku domácích padla po šťastné střele z půlky hřiště

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 15:

36. kolo  5.1.2011                     Sparta – Třinec 5:4                třetiny (1:1, 3:0, 0:3, 0:3)                                                                                                                                                 

                                                                              střely: 9, 12, 10                                                   

Rozbor: 

V rozích kluziště v obranné třetině měli hráči soupeře příliš mnoho prostoru, velké množství 

dorážek (neagresivní hra v prostoru kolem branky), neaktivní přístup k hráčům, nepokrytý 

hráč na brankovišti.

Pokyny do druhé třetiny:

Vytvářet tlak i na hráče v rozích kluziště. Nenechávat jim úplně volný prostor.

Obr. 12: Volný hráč v rohu kluziště

    

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Útočník má v rohu kluziště úplnou volnost a čas pro přichystání 

ohrožení branky. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí: první branka padla po aktivitě v útočném pásmu, druhá branka padla po 

zmatku v obraně hostů, třetí branka padla po střele obránce a následné dorážce

Číselně přínos videoanalýzy- 3 vstřelený gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

Do celkové statistiky budou započítány tři branky
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Příloha 16:

37. kolo  8.1.2011                      Sparta – Mladá Boleslav 2:0   třetiny(0:0, 0:0, 2:0)                                                                                                                                                 

                                                                                     střely:9,11,10                                                   

Rozbor: 

Hra v oslabení

Pokyny do druhé třetiny:

Koncentrace na oslabení (držet systém ) nenechávat volného dorážejícího hráče

Obr. 16: volný střílející hráč a jeden volný před bránou v oslabení

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Hráč má dostatek prostoru pro střelu. Nepokrytý hráč před brankou.

Směr útoku HC Sparta

Útočník se nechal v oslabení zablokovat a dovolil střelbu soupeřy

Výsledek instrukcí: ve druhé třetině žádná branka nepadla

Číselně přínos videoanalýzy- 0 vstřelený gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

Do celkové statistiky nebude započítán žádný gól
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Příloha 17:

40. kolo  17.10.2011                Sparta – Plzeň 4:1            třetiny (2:1, 1:1,0:1, 0:0)

                                                                                                střely:15,16,13,4                             

Rozbor:

Zbytečně těžké přihrávky při přesilových hrách (o mantinel, žabky přes hokejky, křížné přes 

hole), Nerozebraní útočníci v brejcích

Pokyny do druhé třetiny:

Nenechat se strhnout hrou držet se svého systému a ne hrát otevřený hokej, rozebírat 

útočníky, nebránit při 2 na 2 jen přihrávku

Obr. 17: Bránění přihrávky oběma obránci v situaci 2 na 2

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Obránci brání situaci 2 na 2 pozičně a brání jen průchozí přihrávku 

Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Číselně přínos videoanalýzy- 1 vstřelené góly, 1 obdržený gól ve 2 třetině, 1 neobdržený gól, 

-do celkové statistiky budou započítány 1 góly
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Příloha 18:

41. kolo  20.10.2011                 Sparta – Kladno 1:0pp            třetiny (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

                                                                                               střely: 17,11,8,2                           

Rozbor:

Ustupování obránců ze středního pásma

Po rotacích v rohu v obraném pásmu nepokrytí soupeře, časté přečíslování a střelba z

nebezpečných prostor. Obránci odstoupeni hluboko ve třetině . 

Pokyny do druhé třetiny:

Udržení středního pásma

Obr. 18: Zlepšené, ale pořád brzké ustupování obránců ze středního pásma ve druhé 

třetině. 

    

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Výrazné ustoupení ze středního pásma, ale přesto zlepšené ve druhé 

třetině. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí: žádný gól nepadnul, ale druhá třetina by se dala hodnotit kladně 

z pohledu neinkasované branky, ustupování obránců bylo pořád poměrně časté

Číselně přínos videoanalýzy 0 vstřelených gólu, 0 obdržených gólu 
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Příloha 19:

42. kolo  22.1.2011                 Sparta – Slavia 2:1sn                třetiny (2:1, 2:0, 2:3)

                                                                                                      střely:13,12,8,                      

Rozbor:

Předržování kotoučů při přesilových hrách. Hráč se dostává pod tlak dvou hráčů (je třeba více 

a rychleji kombinovat)

Pokyny do druhé třetiny:

-více zjednodušit hru 

-nahazovat kotouče na gólmana, a jít agresivně pro kotouč

Obr. 19: Předržení kotouče při přesilovce v první třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Hráč u mantinelu nestíhá přihrát na obránce.  Směr útoku HC 

Sparta

Výsledek instrukcí: první branka padla z přesilové hry, po vhazování soupeř sice vyhrál 

buly, ale puk se odrazil od domácího hráče za záda gólmana, druhá branka též padla 

z přesilové hry těsně před koncem druhé třetiny-

Číselně přínos videoanalýzy- 2 vstřelené góly, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 2 góly
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Příloha 20:

44. kolo  29.1.2011                Sparta – Brno 4:5 pp              třetiny (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

                                                                                                            střely: 15,12,8                          

Rozbor:

Neorganizované obrané pásmo 

Nezachytávání protiútoků

Pokyny do druhé třetiny:

Více nahazovat kotouče

Zajišťovat obranu ve středním pásmu

Obr. 20: Nezachycení protiútoku

    

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Neubráněné střední pásmo. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

První branku druhé třetiny vsítili hosté v přesilové hře, hned poté využili přesilovou hru 

domácí, po úniku dvou domácích hráčů přišla další branka domácích, třetí branku domácích 

ve druhé třetině zvýšil hráč osamocený před brankou hostí

Číselně přínos videoanalýzy- 3 vstřelené góly, 1 obdržený gól ve 2 třetině

-do celkové statistiky budou započítány 3 góly
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Příloha 21:

46. kolo  30.02.2011                Sparta – HC Mountfield 4:2       třetiny (1:1, 1:0, 2:1)

                                                                                                             střely:14,15,15                      

Rozbor:

Forcheking

Střední pásmo

Pokyny do druhé třetiny:

-hrát více do těla

-aktivní napadání

Obr. 21: Zahuštěné střední pásmo

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Zahuštěné střední pásmo. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Branka domácích padla po střele obránce z levého kruhu při přesilové hře

Číselně přínos videoanalýzy-1 vstřelené gól, 0 obdržených gólu ve 2 třetině

do celkové statistiky bude  započítán 1 gól
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Příloha 22:

48. kolo  15.2.2012              Sparta – Zlín 1:2pp                     třetiny (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

                                                                                                             střely:  13,15,14     

Rozbor:

Obrané pásmo špatné poziční rozestavení

Nepokrytí hráčů ani prostoru v obranné třetině, situace 5:5 v obraném pásmu domácích.

Pokyny do druhé třetiny:

Zlepšit pohyb hráčů po celém hřišti. V obraně obsazovat i zony. 

Obr. 22: Špatné rozestavění bránících hráčů ve druhé třetině

Legenda: Sparta Praha v červených dresech. Špatné poziční pokrytí ve druhé třetině. Směr útoku HC Sparta

Výsledek instrukcí:

Jedinou branku druhé třetiny vsítili hráči hostí, po přihrávce od spoluhráče hráč hostí zvedl 

kotouč a gólman domácích si ho tam srazil sám

Číselně přínos videoanalýzy 0 vstřelené gól, 1 obdržený gól ve 2 třetině

-do celkové statistiky bude započítáno -1 gólů
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