
 

 

Hodnocení výkonu rozhodčích v utkáních STRABAG Rail Extraligy 

PILOTNÍ PROJEKT 

(v lednu 2020 bude projekt vyhodnocen a rozhodne se o jeho pokračování vč. konkrétního formátu) 

Rozsah hodnocení 

A) Zpracování základního hodnocení výkonu rozhodčích 

1. Rozsah (posuzované herní situace): 

a) Výhody 

b) Kroky 

c) Útočné fauly 

d) 7m hody 

e) Pasivní hra 

f) Souboje pivot/obrana 

g) Brankoviště 

h) Tresty 

i) Osobnost a vystupování 

j) Celkový dojem 

k) Obtížnost utkání 

l) Vliv rozhodčích na utkání 

2. Posuzování každé z výše uvedených herních situací ze strany rozhodčího se hodnotí známkou 
1-5 bodů, dále pak analýza obsahuje slovní hodnocení s uvedením pozitivních, anebo 
negativních vlivů rozhodčích na utkání a celkové hodnocení vlivu rozhodčích na hodnocené 
utkání, přičemž 100 bodů je maximum. Základní hodnocení bude provedeno na obdobném 
formuláři, který používá ČSH, a to z důvodu možného srovnání výsledků hodnocení delegátů 
ČSH a hodnotitele ALKH.  

3. Toto hodnocení bude zpracované vždy v počtu 6 ks v rámci jednoho každého kola STRABAG Rail 
Extraligy (tedy pro každé jednotlivé utkání). 

4. Hodnocení bude učiněno na základě vlastního pozorování osobou hodnotitele ze záznamu na 
serveru tvcom.cz, záznamu na www.ceskatelevize.cz, případně jiného záznamu pořízeného 
kluby nebo osobního pozorování utkání na místě. 



 

 

B) Zpracování podrobné analýzy výkonu rozhodčích 

1. Rozsah: 

a) Identifikace utkání 

b) Podrobný výčet situací/pochybení rozhodčích mající vliv na průběh utkání 

c) Slovní hodnocení průběhu a vlivu rozhodčích na utkání 

d) Případné další aspekty mající vliv na průběh utkání 

2. Z podrobného výčtu situací/pochybení rozhodčích mající vliv na průběh utkání bude 
identifikovatelné, pro které družstvo a jaký vliv dané pochybení mělo. 

3. Podrobná analýza bude vypracována pouze na vybraná utkání. Podnět ke zpracování podrobné 
analýzy konkrétního utkání může podat předseda ALKH, VV ALKH nebo kterýkoliv z klubů, a to 
výhradně prostřednictvím předsedy ALKH. Podnět ke zpracování musí být podán do 24 hodin 
od skončení utkání, které má být předmětem analýzy. 

4. Analýza bude učiněna na základě vlastního pozorování osobou hodnotitele ze záznamu na 
serveru tvcom.cz, záznamu na www.ceskatelevize.cz, případně jiného záznamu pořízeného 
kluby nebo osobního pozorování utkání na místě. 

 

Hodnotitel 

1. Hodnotitel je nezávislou osobou, konkrétní požadavky na jeho kvalifikace stanoví podmínky 
výběrového řízení, podmínky jeho činnosti jsou upraveny samostatnou příkazní smlouvou 
uzavřenou mezi ALKH a hodnotitelem. 

2. Nutné předpoklady na funkci hodnotitele: 

a) Nesmí být činný v oficiálních strukturách ČSH, a to ani na úrovni krajského svazu (Exekutiva, 
Rada, komise) a na těchto orgánech musí být ve všech směrech zcela nezávislý 

b) Nesmí být členem účastnického klubu STRABAG Rail Extraligy 

c) Nesmí být aktivním rozhodčím STRABAG Rail Extraligy 

d) Nesmí být aktivním delegátem ČSH 

e) Nesmí být aktivním hráčem, trenérem nebo funkcionářem STRABAG Rail Extraligy 

f) Musí mít zkušenosti s rozhodováním nejvyšších soutěží v házené mužů nebo žen v rámci 
členských států IHF 

3. Hodnotitel byl vybrán jako vítěz vyhlášeného výběrového řízení ze dne 22. 10. 2019. 


