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Analýza postupů po tréninku nebo závodě

Analýzu postupů můžeme považovat za jeden ze základních prostředků mapové teorie podporující
sbírání zkušeností. Ty tvoří základ pro rozhodnutí se, jakou použít správnou mapovou techniku v
určitém typu terénu. 

Obecně platí, čím více zkušeností z různých terénů jedinec v průběhu orienťáckého vývoje vstřebá,
tím je více flexibilní a tyto zkušenosti použije v další praxi.

Analýza  postupů  každému  umožňuje  si  v  myšlenkách  znovu  proběhnout  trať  a  vybavit  si
rozhodující momenty závodu. 

Podporuje zpětně představu o tom, jak vypadal terén při pohledu na mapu s absolvovanou tratí, ale
hodí se zároveň pro budoucí představivost např. jednotlivých mapových symbolů.

Kdy a jakým způsobem analyzovat?

Po doběhnutí  do cíle  (někdo hned, někdo třeba až po pár hodinách) se obvykle zajímáme o ty
zásadní postupy,  které pravděpodobně nakonec ovlivní náš výkon a tím pádem i výsledek. Čím
dříve si ujasníme, jak jsem trať zvládl a vytříbím si myšlenky, co bylo správné a co bylo chybné,
tím dříve nalezneme jistotu a potřebný klid pro další výkon.

Trenér  by  měl  vést  své  svěřence  k  tomu,  aby  vnímal  jak  ty  správné,  povedené  postupy  a
dohledávky, tak i získal zpětnou vazbu a poučil se ze svých chyb, jak měl postup a dohledávku
realizovat. Upozorňovat jen na chyby může být pro jakéhokoliv svěřence deprimující. Měl by se
zároveň dozvědět, co dělá dobře, vždycky se dá najít na výkonu něco pozitivního.

Pokud odhalíme chybu (např. postup ztrátový postup, špatně realizovaná dohledávka), tak kromě
odhadu ztráty, musí následovat analýza chyby, tzn. najít její příčinu a začátek. Je nutné zjistit, proč
selhala zvolená mapová technika. To může být z různých důvodů - navigace, únava, zkrat zaviněný
jiným závodníkem atd. Následně z opakujících se typů chyb už v průběhu přípravy sestavíme plán
na  jejich  odstranění  a  zaměříme  na  procvičování  jednotlivých  mapových  technik  (odběh  od
kontroly, volba postupů, dohledávka apod.). 

Může nám k tomu posloužit dotazník se záznamy jednotlivých typů chyb v předešlých mapových
trénincích a závodech, na které pak zpětně reagujeme.

Možnosti analýzy

I v dnešní době je základem zákres fixou, nejlépe červenou tenkou lihovkou přímo do mapy, včetně
mezičasů a na mapu nebo na zvláštní  papír  pro rozbor (do deníčku) připsat komentář  ke všem
postupům,  odhadovat  ztráty,  naznačit  do  mapy další  volby postupů,  které  přicházejí  v  úvahu i
například po porovnání se svými vrstevníky. 

Individuálně s trenérem se nabízí vše probrat co nejdříve po tréninku či závodě případně nafotit
mobilem a poslat ke konzultaci.

Pokud máme větší počet svěřenců a máme možnost ještě později rozboru na plátno, tak lze připravit
analýzu  tratě  s  výkladem s  možnými  volbami  postupů,  zdůraznit  úskalí  na  trati,  jakou  použít
mapovou techniku pro navigaci atd.   Pokud mám záznam s gps zařízením, tak mám ještě větší
možnosti, jak provést jednoduše efektivní analýzu a zabývat se jednotlivými postupy ve spojení s
mezičasy.  Cílem  by  mělo  být  vždy  vyzdvihnout  dobře  zvládnuté  postupy  a  také  poučit  se  z
nevýhodných voleb postupů případně chyb  a zjistit  jejich příčiny.  Velkou výhodou může být  i
diskuze  o  zvolených  postupech,  vysvětlování  výhodnosti  volby  případně  komentáře,  kde  byl
začátek problému. Skupinka svěřenců se takto obohacuje i o poznatky ostatních ze stejné tratě a
může se jeden od druhého poučit. 
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Jak na první rozbory?

Trenér  musí vysvětlit  smysl  takového rozboru,  aby nedošlo k nechtěnému ponížení  chybujících
svěřenců. Ze začátku, obzvláště u nižší věkové kategorie, je dobré připravit analýzu postupů bez
označení jmény a zvědavost jednotlivých aktérů je většinou vtáhne do rozboru natolik, že budou
chtít  sami  odkrýt  karty.  Pokud se  pravidelně  provádí  mapová  teoretická  příprava  u  „plátna“  s
vzorovou tratí např. pro stanovení taktiky pro závod, tak je situace ještě jednodušší. 

Je potřeba pořád analyzovat – mít zpětnou vazbu pro trénink a hledat na internetu zajímavé
terény s postupy závodníků, prostě vstřebávat informace, protože orienťák je o zkušenostech!
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Formy analýzy:

1) Elektronicky
(příklad: 2.3. 2019, rozbor middlu bez cest, mapa Přívýšina, VT JRD Jičín)

QuickRoute  -  2.3.  2019 mapa Přivýšina -  jednoduchý  program do počítače,  který  si  můžete
zdarma  stáhnout  na  stránkách  autora,  ideální  pro  analýzu  postupu  jednoho  závodníka,  není
potřeba internetové připojení.

3D Rerun -  2.3.  2019 mapa Přivýšina –  webová aplikace,  má  hodně nástrojů  pro  samotnou
analýzu, můžu porovnávat více běžců, ale potřebuju být připojený k internetu.

Tulospalvelu - 2.3. 2019 mapa Přivýšina – webová aplikace používaná na závodech ČSOS a pro
trénink reprezentace.

Jak připravit analýzu v programu QuickRoute a webové aplikaci 3D Rerun?

2) Kombinace

Gps záznam na  Obpostupy - ŽA 8.9.2018 a zároveň popis v dotazníku. (příklad: 8.9.2018, ŽA,
mapa Havraní skály)
Lze  provádět  i  mezi  svěřenci  ve  skupině  navzájem,  zkušenější  dává  zpětnou  vazbu  méně
zkušenému. Ideálním úložištěm je google.doc, kde můžou oba dva psát své názory online. 

3) Papírová

Zákres  na  mapě  fixou,  popisky na mapě,  formuláři,  v  deníčku.  (příklad:  4.9.  2005,  PE,  mapa
Císařský kámen )

Připravil: Pavel Košárek, podklady: Iva Košárková (PGP), Vráťa Lamač (BOR), Matyáš Štregl (VRL)

http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/rozbor_3dr.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/rozbor_papir.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/rozbor_papir.pdf
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20190302MH/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/rozbor_ZA_middle.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/rozbor_ZA_middle.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/OBpostup.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/Quick_3dr_technolog.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/Quick_3dr_technolog.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/2019_03/rozbor_Quick.pdf

