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Odhadnúť
Vybrať
Viesť talent

=

Hokej nie je rozdielny od iných povolaní.

- My si vyberáme najlepších kandidátov

- My ich trénujeme – vedieme

- My ich hodnotíme počas procesu ich vývoja

ÚSPECH



Systém hodnotenia hráča

1- Skaut: základ pyramídy (získavanie údajov o hráčovi, 
predpoklady, výber hráča)

2- Tréner: vie ako využiť hráčov potenciál vzhľadom na 
ich talent a vedia ako ich talent naďalej zdokonaľovať

3- Generálny manažér: vie čo hráč prinesie pre celé 
družstvo (trpezlivosť, vývoj, výmeny hráčov)

4- Realizačný tím: kondičný tréner, doktori, fyzioterapeut, 
masér a pod.



Výber talentovaných hráčov

Ľudská veda = nie je presná = priestor pre chyby

Treba sa poučiť z predchádzajúcich draftov:
2005 Sergei Kostsitsyn 200 R 5’11 Byelorussia
2004 Mark Streit 262 R 5’11 Switzerland
2002 Patrice Bergeron 45R 6’ QMJHL
2001 Derek Roy 32R 5’09 OHL
1999 Henrik Zetterberg 210R 6’ Sweden
1998 Brad Richards 64R 6’ QMJHL

Pavel Datsyuk 171R 5’11 Russia
Andrei Markov 162R 6’ Russia

1994 Milan Hejduk 87R 5’11
Marty Turco 124R 5’11 NCAA
Daniel Alfredson 133R 5’11 Sweden
Ergeni Nabokov 219R 6’

1993 Darcy Tucker 151R 5’10 WHL



Najtalentovanejší hráči sú takmer vždy 
draftovaní prví. 

Príklad: Montreal Canadiens

Ďalšie zistenia

65% družstva

1 kolo = 8 hráčov
2 kolo = 5 hráčov
3 kolo = 2 hráči



Prvá lekcia

1973 - Gaston Marcotte ‘Žiadaný hráč’

1 - Talent +
Prístup +

2 - Talent -
Prístup +

3 - Talent +
Prístup -

4 - Talent   -
Prístup -



Posledná lekcia

BOB GAINEY

“Dobrý hráč je hráč, ktorý je 
dobrý vo všetkom čo robí.“

„A good player is a guy that is 
really good at what he does.”



Plán, predstava, žiadaný hráč

Cape Breton Screaming Eagles

Quebec Major Junior Hockey League

Pascal Vincent :
• Osobnosť

• Snaha byť úspešný vo vzdelaní

• Dodržiavať životosprávu

• Byť pripravený odovzdať všetko v 
každej situácii.”  

“Naše kritéria“:



NHL

Kritéria:

• Charakter hráča
(ambiciózny, „robotník“, snaha vyniknúť)

• Talent

• „Zmysel pre hru“

• Dobrý korčuliar



Postup pri výbere prospektu

1- Pozoruj a porovnaj mladého hráča s jeho rovesníkmi.

2- Pozoruj ho počas zápasov, ale aj na tréningoch za 
účelom získania jeho herných a pracovných návykov.

3- Získavaj informácie:
- Tímové a individuálne štatistiky
- Porozprávaj sa s trénerom hráča a jeho najbližšími



4- Bude naďalej hokejovo a osobnostne rásť? 

5- Hodnotenie individuality hráča (ako človeka) bez ohľadu 
na jeho herné kvality.

6- Diskusia so spoluhráčmi.

Postup pri výbere prospektu



1- Zápisy zo stretnutí

2- Hárok na hodnotenie hráča

3- Záznam z osobného pohovoru

4- Pred - draftový profil

Nástroje



1- Korčuľovanie

2- Talent 

3- Charakter

4- Zmysel pre hru

Aspekty hodnotenia pri výbere hráča



1.1- Korčuliarsku obratnosť: zastavenie, obraty, zmeny 
smeru…

1.2- Na malom priestore: rýchlosť nôh, rovnováha......

1.3- Rýchlosť a akcelerácia

1.4- Odrazová sila: zrýchlenie pohybu a schopnosť ju 
využiť, silný korčuliarsky odraz

1.5- Rovnováha a sila: stabilita na korčuliach

1- Korčuľovanie

Hodnotíme:



2.1- Práca rúk: palicová technika, vedenie puku

2.2- Streľba: razancia, rýchlosť, presnosť, streľba bez 
prípravy

2.3- Tvorba hry a predvídavosť: schopnosť nájsť voľného 
hráča, schopnosť sa uvoľniť bez puku, schopnosť 
úspešne riešiť herné situácie

2.4- 1 na 1 z pohľadu útoku: zrýchlenie, tvorivosť, 
odhodlanosť

2.5- 1 na 1 z pohľadu obrany : prístup k útočiacemu 
hráčovi, dokončovanie súbojov, huževnatosť

2- Talent



3.1- Bojovnosť: túžba a snaha vyhrať, vedieť prijať úder

3.2- Pevná vôľa

3.3- Pracovná a herná etika

3.4- Priamočiarosť: zapájať sa do diania na ľade aj mimo 
neho

3.5- Vnútorná sila

3.6- Vodcovské kvality: nebáť sa zobrať zodpovednosť do 
svojich rúk

3- Charakter



4.1- „Čítať a reagovať“ v hre na vznikajúce herné situácie

4.2- Myslieť vždy jeden krok dopredu

4.3- Postavenie v hre

4- Zmysel pre hru



Hodnotenie spomínaných komponentov

Určiť všetky kladné, ale aj záporné stránky hráča

Chceme daného hráča?

Predpoveď:

Zápis o hráčovi

AHL hráč                         3
Podpriemerný hráč       4-5
Priemerný hráč 6-7
Výborný hráč 8-9
Top hráč 10



Osobné informácie

Získaj informácie ako o hráčovi, ale aj človekovi

- Fyzické predpoklady
- Osobnostné – povahové vlastnosti
- Charakterové vlastnosti

Informácie navyše: spoluhráči – protihráči

Informácie od agenta

Rozhovor



Na konci sezóny

Technicko – taktické predpoklady

Zlepšenie:
- Porovnanie s predchádzajúcim rokom
- Počas sezóny
- V čom sa hráč zdokonalil?
- V čom sa má naďalej zdokonaľovať.....

Hárok na hodnotenie hráča



Potenciál hráča:
- Bude hrávať? 
- Top 6 útočník, top 4 obranca, brankárska jednotka

Informácie navyše:
- Silné stránky hráča
- Jeho slabé stránky
- Diskusia s trénermi
- Diskusia so spoluhráčmi
- Zranenia
- Rodičia alebo najbližší rodinný príslušníci

Hárok na hodnotenie hráča



Konečný odhad (predpoklad) hráča

Kvality:
- AHL hráč
- Podpriemerný hráč 
- Priemerný hráč
- Top 6 útočník – top 4 obranca v tíme
- Nadpriemerný talentovaný hráč

NHL potenciál:
- Kolo draftu
- Tip hráča
- Jeho herný potenciál

Profil hráča pred draftom



1- Spoznaj hráča osobne
- Tvoje rozhodnutie
- Nenechaj sa zmanipulovať inými 

(rodičia, agenti, tréneri, atď.)

2- Rýchle nohy  | rýchle herné myslenie a konanie

3- Charakter
- Draftuj ho skôr ako sa predpokladá 
- Mladí hráči majú radi výzvy, rozvíjajú si tým       
sebavedomie  a sebaúctu. Kvalita postupne vyjde na 
povrch a hráč začne vynikať.

4- Schopnosť sa neustále zdokonaľovať je 
najdôležitejším faktorom

Závery



Ďakujeme za pozornosť.
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