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Rozhodčí – součást hry??? 
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Flegmatik: 

 Je obezřetný, rozvážný, spolehlivý, vyrovnaný, klidný, 
lhostejný, umí se ovládat.  

 Bývá dobrým nadřízeným.  

 Prožívá povrchně a pomalu, což znamená, že 
nepříjemné věci ho příliš nezasáhnou a příjemné ho nijak 
zvlášť nepotěší.  

 Je jen málo situací, které by ho dovedly rozčílit.  

 Představuje tlumenou osobnost, která dobře odolává 
tlakům. 

 Hned tak nezapomíná a ač ho věc nechala zcela (nebo 
převážně) chladným, umí se k ní vrátit v nečekaných 
okamžicích.  

 

 

Charakterové typy 



Sangvinik: 

 Společenský, přístupný, činorodý, veselý, 
bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý, hovorný 
a optimista. Názorově a emočně je však nestálý, 
prožívá povrchně a krátce.  

 Bývá schopným podřízeným. 

 Vždy musí vyhrát.  

 Těžce mu docházejí souvislosti. Neumí pochopit jiný 
pohled na věci, kromě toho svého. 
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Charakterové typy 



Cholerik: 

 Je spolehlivý a stálý ve svých názorech a životních 

hodnotách.  

 Je nedůtklivý, neklidný, útočný, vznětlivý, vrtkavý, 

impulzivní. 

 Nesnese, když nemá vždy pravdu, a ani náhodou si 

nehodlá připustit, že by se mohl mýlit. 

 Musí vždy zvítězit a pak hledat způsob, jak si 

zachovat tvář. 
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Charakterové typy 
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Melancholik: 

 Je tichý, přecitlivělý, vážný, pesimistický, špatně se 
přizpůsobuje.  

 Prožívá hluboce a pomalu a k věcem se velmi 
často vrací.  

 V názorech a reakcích navenek je střízlivý a 
umírněný, ale uvnitř sebe všechno hluboce prožívá.  

 Trpí velkou vnitřní nejistotou. 

 Většinou musí mít všechno perfektní a podle svých 
představ. 

 Nesnáší velké skupiny lidí a hluk. 

 

Charakterové typy 
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Charakterové typy - rozhodčí 
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• Melancholik – řeší věci kolem utkání, v zápase už 
méně, nedokáže se vyrovnat se stresem. 

 

• Cholerik - autoritativní rozhodčí, „čistič“, nehodlá o 
ničem diskutovat. 

 

• Sangvinik - pravidlový rozhodčí, řeší striktně vše 
podle pravidel a propozic. 

 

• Flegmatik – neřeší věci kolem, řeší pouze zápas, 
většina rozhodčích. 

 

 

Charakterové typy - rozhodčí 
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Historie x Současnost 

Profesionalismus x Amatérismus 

Rozhodčí x Hráči 

Postavení v zápase x Zápasové prostředí  

Požadavky x Výkony 

Mládí x Zkušenost 

Pískání utkání x Řízení utkání 

Chyba x Omluva 

Hodnocení x Ohodnocení 

Uznání x Nenávist 

 

 

Osoba rozhodčího 



Osoba rozhodčího 
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Autorita rozhodčího 

Přirozená 

Získaná 

Vynucená 
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Respekt 

Ostatní sporty vs. Hokejbal 
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Vedení utkání 
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Vedení utkání 

Předzápasová příprava a povinnosti 

 

 Nominace na utkání 

 Příprava na utkání 

 Příjezd na utkání 

 Kontrola náležitostí 

 Rozcvička 

 Nástup na utkání 
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Vedení utkání 

Vzhled 

 

 jak působí rozhodčí při vstupu na hřiště 

 vnější upravenost (dres, kalhoty, obuv, účes atd.) 

 poměr výšky a hmotnosti 

 jeví se jako osoba, která budí u hráčů a trenérů 

respekt  
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Vedení utkání 

Kondice 

 

 celková fyzická zdatnost 

 kondice během utkání (od třetiny k třetině) 

 schopnost zvýšit tempo i v závěru utkání 
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Vedení utkání 

Signalizace 
 

 používání předepsaných a přijatých signálů 

 zřetelné provedení signálů bez přehnané výraznosti 

 sjednocení signalizace s partnerem 

 vzpřímená paže při avizování výhody 

 nezastrašuje - neprovokuje ani signalizací, ani výrazem 
obličeje 

 typy signalizace – rukou, píšťalkou, verbálně – jak je 
používá 

 signalizovat paží, na jejíž ruce nemáš píšťalku 

 jasná signalizace přestupku před trestnou lavicí 

 jasný signál při dosažení branky 

 rozhodná signalizace NE při neuznání branky 
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Vedení utkání 

Pohyb 
 

 dodržování zásad stanovených pro pohyb a postavení při hře i v přerušené hře 
 bezpodmínečné krytí čar 
 celkový dojem z pohybu – estetika 
 schopnost zrychlení a následování hry 
 schopnost změny směru 
 práce těla – ruce, nohy, hlava 

 oči vždy nahoře 
 jak přizpůsobuje své postavení hře 
 je v optimálním postavení když píská 
 proč je ve špatné pozici:  
 nedostatek zkušeností 
 špatný pohyb 

 špatná předvídavost (čtení hry) 
 lenost 
 neznalost správného postavení 
 špatná fyzická kondice 
 vidět do branky 
 čelem do hřiště, nemít hráče za zády 

 volba postavení i pro periferní viděn  
 nepřekážet hráčům 
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Vedení utkání 

Vedení utkání 
 

 přístup k utkání 

 cit pro hru 

 jednota rozhodování 

 objektivita 

 schopnost odlišit podstatné od nepodstatného 

 správné řešení konfliktních situací (sporná branka, rvačka, 
zranění hráče atd.) 

 nenápadnost (neupozorňovat na sebe v negativním smyslu) 

 udržení kázně na hřišti 

 autorita – do jaké míry je osobností na hřišti 

 důslednost 

 

 



Psychologie vedení utkání Komise rozhodčích ČMSHb 

Vedení utkání 

Duchapřítomnost 

 

 dokázat okamžitě reagovat na jednotlivé situace 

 správné určení viníka 

 nevím-poradit se s kolegou – rychle, bez prodlev 

 aktivní zásah při šarvátkách 

 míra předvídavosti 

 míra odvahy 

 umět přiznat chybu 
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Vedení utkání 

Komunikace 
 

 schopnost vhodně komunikovat s aktéry utkání (hráči, 
trenéry ostatními činovníky) 

 mít přirozenou autoritu, nevynucovat si ji ukládáním 
osobních trestů 

 schopnost zvládnout zdržování, úmyslně destrukční, 
nebo jiné nesportovní taktiky trenérů  (např. pomalé 
střídání) 

 komunikace s hráči – nedovolovat příliš mnoho 
verbálních projevů 

 je hráči a trenéry přiměřeně respektován 

 nepobuřují jeho způsoby hráče a ostatní aktéry utkání 

 je schopen přijímat rady a připomínky delegáta 
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Vedení utkání 

Týmová práce 
 

 spolupráce s kolegou a pomoc, je-li to nutné 

 nevyvyšuje se nad kolegu 

 předzápasový dialog mezi oběma rozhodčími a 
určení, jak budou řešit sporné, či komplikované 
situace 

 nepoužívat nevhodné posuňky, grimasy apod., 
pokud kolega něco neposoudí správně 

 schopnost přiznat chybu 

 při utkání stálý vizuální kontakt mezi rozhodčími 
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Vedení utkání 

1. třetina 
 

 umožnit mužstvům rozvinout hru 

 určit měřítko mezi dovoleným a nedovoleným (standard 
rozhodování) 

 správné potrestání prvního zřetelného přestupku na 
každé straně 

 potlačení prvního náznaku nekázně na hřišti (varování -
trest) 

 varování brankáře, či hráče  při prvním náznaku 
zdržování hry 

 důsledné trestání přestupků z kategorie MUSEL, MĚL 

 citlivé posuzování přestupků v době oslabení 
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Vedení utkání 

2. třetina 

 

 navázání na standard rozhodování v 1.třetině 

 důsledné trestání přestupků z kategorie MUSEL, MĚL 

 podle charakteru utkání trestat, či netrestat 

přestupky MOHL/NEMUSEL 

 citlivé posuzování přestupků v době oslabení 

 důsledné vyžadování kázně na hřišti 
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Vedení utkání 

3. třetina 

 

 navázání na standard rozhodování ve 2.třetině 

 citlivé posuzování přestupků 

 důsledné vyžadování kázně na hřišti 

 jistá míra velkorysosti při nepodstatných proviněních 

(kategorie MOHL/NEMUSEL) 

 smysl pro chápání situace na hřišti, předvídavost a 

reakce na aktuální dění 

 nepolevit v soustředěnosti do konce utkání 
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Vedení utkání 

Zakázané uvolnění 

 

 posuzování podle pravidel 

 rušení ZU s dostatečným citem 

 správný postup při signalizaci ZU 
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Vedení utkání 

Ofsajd 

 

 posuzování podle pravidel 

 dokonalé uplatňování ofsajdové výhody 

 správné určení místa vhazování 

 bezpodmínečné krytí čar 

 správný postup při signalizaci 
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Vedení utkání 

Vhazování - určení místa, proces a technika 
 

 správnost určení místa na vhazování 

 

 dbát na správné postavení hráčů na vhazování, zvláště 
na koncových bodech 

 správné postavení hráčů mimo vhazování 

 pokyn k výměně hráčů 

 předepsaný postoj a technika provedení  vhazování 

 neposkytnout při vhazování nikomu výhodu 

 po vhazování hráčům nepřekážet 
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Vedení utkání 

Kontrola hráčů 

 

 kontrola za zády rozhodčích 

 při přerušení hry 

 při střídání 

 předcházení šarvátkám 

 správný postup při zranění hráče 
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Vedení utkání 

 

Předchozí kritéria nejsou striktním návodem. 

Důležitý je výsledný dojem – odrazový můstek k 

hodnocení 
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Vedení utkání 

Pozápasové povinnosti a analýza 

 

 Splnění administrativních náležitostí 

 Vlastní analýza svého výkonu 

 Snažit se zanalyzovat zlomové momenty 

 V případě chyby se z ní poučit do dalších utkání 
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Vedení utkání 

 

 První třetina – druhá třetina – třetí třetina 

 Duch pravidel – znalost pravidel 

 První dojem 

 Osa kapitán – asistent – trenér 

 Klíčoví hráči 

 Pomocné funkce 

 Nepřátelské prostředí 

 Režie utkání 

 Sebereflexe 

 Nadhled 
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Konec 

Děkuji za pozornost 
 

 

 

 


