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ABSTRAKT 

 

Název:   Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního 

věku. 

 

Cíle:   Cílem rigorózní práce je sestavení obrazového materiálu, který má 

podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i 

mírně pokročilé sportovce v období mladšího školního věku. 

Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při zdařilém 

provedení, nezdařilém provedení, nebo v jednotlivých 

kombinacích. Techniky budou vybrány na základě zkouškového 

řádu Českého svazu Juda.  

 

Metody: Syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury 

zabývající se tématem juda a zvolené věkové kategorie, kterou je 

mladší školní věk. Další východisko pro výběr vhodnosti 

zvolených technik je přímá vazba na zkušební řad juda, který 

požaduje samotný Český svaz Juda.  

 

Klíčová slova:  judo, mladší školní věk, metodika technik, mentální mapy, 

kombinace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title:   Methodic of selected judo techniques for younger school age 

children. 

Objectives:   The aim of the thesis is to build visual material, which has the form 

of mental maps, selected technic in judo for beginner’s athletes 

during the younger school age. Mental maps will be formed in 

conjunction with each other in a successful design, failed design, 

or in individual combinations. Techniques will be selected on the 

basis of the Testing Regulations of the Czech Judo Association.  

Methods:     The collection of knowledge was carried out by a literature search, 

which deals with the topic of Juda and the chosen age category. 

Another reason for choosing the suitability of these techniques is 

the direct link to the judo test rule, which is given by Czech judo 

association. 

Keywords:  judo, a younger school age, methods technique, mental maps, 

combination 
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1. ÚVOD 

 

Judo je pro mnoho lidí název, který je spojen s násilím, či nějakou obranou v rámci 

souboje. Mnohdy si také lidé vybaví krvavé obličeje, které vidí v médiích v rámci MMA, 

či jiných bojových sportech. Málokdo se už ale pozastaví nad rozdíly, které bojové sporty 

mezi sebou mají. Právě proto jsem se rozhodla věnovat judu obecně od historie a díky 

obrazového sborníku pomoci trenérům i učitelům, k vedení hodin juda ve zvolené věkové 

kategorii. S tím je spojena i charakteristika dané kategorie.   

Judo je sport, který je zařazován do hodin tělesné výchovy, a to především díky 

svým vysokým výchovným hodnotám a samozřejmostí jsou i nároky, které se kladou v 

tomto sportovním odvětví na disciplínu. Samozřejmě i vedle příznivců tohoto sportu, 

najdeme odpůrce, kteří se s tímto sportem neztotožňují, a naopak by ho v rámci tělesné 

výchovy ani jinde dětem neukázali. Tito lidé můžou mít jakékoliv výhrady či dokonce 

důvody. Velkou roli v dnešní době hrají také média, které sport dávají do oběhu. A to se 

judu v posledním roce daří, jelikož závodník z České republiky, Lukáš Krpálek, dovezl 

ten nejcennější kov z olympijských her. Popularita tohoto sportu díky tomu výrazně 

vzrostla, ať už ve školních kroužcích, oddílech, či zájmu základních škol.  

Tělocvična znamená pro každého sportovce něco jiného. Judisté v tělocvičně vždy 

najdou úctu, sebekontrolu i přátelství. A to je vše, díky jednomu sportu. Stejně jako se 

učíme určité chování, etiku a pravidla, ty také mají určitá pravidla na daných místech. Se 

vstupem na žíněnku se pojí pozdravení samotnému trenérovi spolu s tělocvičnou, a to 

prostřednictvím uklonění. Poté se musíme upravit, ať už se jedná o kimono či zevnějšek. 

Připravíme se na nástup a pozdravení v rámci celé skupiny. Už od začátků nás učili 

zdvořilosti, která nás vede k respektu druhých. Odvaze, která nás učí poctivě jednat. 

Skromnosti, kdy se nad nikým nikdo z nás nepovyšuje. Ale to, co trenéři vidí u dětí, jak 

se rychle díky této myšlence mění, je upřímnost. Děti se nebojí říkat pravdu, ať už je 

jakákoliv. Tyhle výjimečné věci, myšlenky, lístky, tím je svázáno judo k sobě. A tohle 

dohromady mě vedlo k vytvoření obrazového materiálu, který může posloužit pro trénink 

mladých judistů, či jako námět pro aplikaci na hodiny tělesné výchovy.   

Je samozřejmostí, že každý závodník se vypracuje do stádia, kdy je charakteristický 

svou osobní technikou. Techniky jsou spojeny díky pohybovému řetězci, který se judista 

(závodník) učí pomocí stereotypu, aby poté mohl přejít na úroveň závodní, která je ta 

nejvyšší. V rámci tréninku a nácviku technik je potřeba určité stability a síly, kterou si 
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rozvíjíme i díky doplňkovým cvičením, které si v rigorózní práci také zdůrazníme a 

popíšeme. 

V práci se budu věnovat mentálním mapám, které v české literatuře, týkající se 

juda, úplně chybí. Proto bych ráda vytvořila strukturu, která by vedla trenéry správným 

směrem a závodníkům by posléze šlo snáze řešit situace, do kterých se dostávají. Při 

různých nástupech k technikám totiž ne vždy druhý závodník svolí, a tak by měl mít 

každý závodník v podvědomí tzv. kontratechniku, či další východiska ze situací, 

ze kterých bude díky mentálním mapám umět vybruslit. Mentální mapy by tedy měly dát 

k nahlédnutí technikám, které jsou uspořádány ve sledu, který koresponduje se 

zkušebním řádem českého juda. Techniky tedy mohou vést trenéry i samotné závodníky 

do zeleného pásku (3. KYU).  

Mentální mapy jsme měli možnost využívat v rámci tréninku v začínajícím oddíle 

na základní škole ve Zvoleněvsi, který byl v loňském roce založen. V oddíle judo Zvolík, 

z. s. jsou děti převážně mladšího školního věku, avšak i předškolního a staršího školního. 

Jde o směsici závodníků. Pozorovali jsme, spolu s diplomovaným trenérem, který 

v oddíle působí, jak si vedou závodníci, kteří jsou vedeni podle mentálních map, oproti 

závodníkům z oddílů, které vedou také zkušení trenéři, avšak do map nenahlížejí a 

závodníky vedou podle svých koncepcí.  

Mnohdy vyvstává otázka, zda se k závodníkům dostane trenér zkušený pouze po 

závodní stránce, tudíž bývalý závodník, či se k závodníkovi dostane trenér, který pouze 

studuje např. pedagogickou fakultu a v rámci praxe vede kroužek juda a tím se dostane i 

k závodícím dětem. Proto by bylo přínosné, kdyby i v začínajících oddílech, či kroužcích, 

které mnohdy nemají na vyplácejí zkušených trenérů prostředky, mohli nahlížet do 

mentálních map, které je třeba navedou i do vyšších soutěží.  
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2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

 

2. 1 Judo 

 

Je jedním z nejprestižnějších olympijských disciplín. Uznává se také jako 

vzdělávací nástroj a způsob života, který je obohacen o morální kódy a etické hodnoty, 

které běžně odolávají procesu života jako takového (International Judo Federation, 2007). 

Díky těmto hodnotám a etickému přístupu je Mezinárodní federace juda odhodlána, 

bojovat proti jakémukoliv druhu podvodů. Právě ukázka toho čistého, spravedlivého dělá 

společnost lepší, a především má co nabídnout celé generaci, co se týče směru života 

(International Judo Federation, 2007). 

Zdvořilost, odvaha, čest, skromnost, přátelství, sebeovládání, respekt a upřímnost- 

tohle je osm hodnot morálního kodexu juda, který se učí judista již se vstupem do 

tělocvičny. Každý, kdo tyto hodnoty nectí, či nějakým způsobem nedodržuje, musí být 

okamžitě potrestán (International Judo Federation, 2007). Úctu projevuje judista i při 

příchodu do tělocvičny, kdy se při pozdravu na začátku, na konci tréninku, či na začátku 

zápasu ukloní. Na konci zápasu jde o projev úcty k soupeři, která je projevena vzájemným 

úklonem a také podáním ruky (Fojtík, 1998). Dle Vachuna a kol. (1983) jsou tyto 

specifické zvyky nejen formálním projevem, ale pomáhají také trenérovi a cvičenci 

vhodně plnit své funkce v tréninku. 

Judo zahrnuje techniky v postoji, které umožňují zvednout a hodit soupeře na záda. 

A pak také techniky na zemi, kdy je cílem přitlačit soupeře na zem, kontrolovat jej a 

aplikovat držení nebo škrcení do vzdání se. Je to sport vhodný jak pro dívky, tak pro 

chlapce každého věku (Letošník, 1993; Shäfer, 2007). 

Je to dynamický sport a stává se více a více vyhledávanějším na celém světě. Každý 

závodník juda, musí být vybaven technickou, kondiční i taktickou stránkou (Srdínko, 

Vachun, 1984). Podstata juda a jeho současné soutěžní chápání, klade vysoké nároky na 

celou strukturu sportovního výkonu, především na jednotlivé faktory osobnosti. A to 

faktory somatické, technické, kondiční, taktické i psychické (Dovalil, 2009). 

Pravidelný trénink juda vychovává k sebedůvěře, ohleduplnosti, rychlému jednání 

a také kromě toho, je i ideálním kondičním tréninkem. Judo znamená „učit se cítěním“ 

nebo „chápat tělem“! Princip juda je: „Vítězit ustupováním“! (Wienmann, 2010). 

Z naučených technik poté vyplývají různé úchopy, postoje i pohyby. Všechny 
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samozřejmě proměnlivého charakteru. Proto klademe vysoké nároky na jejich provedení, 

aby i při těchto variabilních podmínkách, dokázali naučené techniky použít v zápase. Což 

je klasický příklad čtvrté fáze motorického učení, fáze tvořivé koordinace (Rychtecký & 

Fialová, 2004).  

Tato fáze motorického učení ukáže, že daná dovednost je zvládnuta na mistrovské 

úrovni. Tato úroveň však není běžná u všech, jelikož její dosažení vyžaduje velmi 

dlouhou dobu tréninku, a především mnoho opakování (Perič & Dovalil, 2010). 

V judu je ale důležitý i jiný faktor a to taktika, kdy umí judista využít i nepatrné 

výhody, a to samozřejmě správně zvoleným způsobem boje. To ho může dovést 

k úspěchu. Dovalil (2009) to zařazuje k technickým aspektům, což je tedy možno jen 

v případě dobré techniky. Ovšem u judistů klademe také důraz na volní úsilí, aby byl 

závodník svědomitě připraven na výkon. S čímž souvisí intenzivní tréninky, chuť 

vyhrávat, a to vše prodat v ten správný moment.  

Dle Kapounkové a kol. (2010) je dokonce u juda taktika a technika tak úzce spojená 

a neoddělitelná, že taktická a technická příprava splývá v jedno (obr. 1.). 

 

Obrázek 1. - Struktura sportovního výkonu v judu (Kapounková a kol., 2010). 

  

 Schäfer (2006) judu přikládá mnoho pozitivních účinků, komplexně a optimálně 

podporuje duševní a tělesné zdraví. 
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2.1.1 Historie a vznik juda 

 

Historie juda se datuje k roku 1882, kdy profesor Jigoro Kano, spojil východní 

filozofii se samurajským bojovým uměním. Profesor Jigoro Kano se narodil v roce 1860.  

To byla doba, kdy v Japonsku zanikal feudální řád a spolu s ním také školy Jiu-Jitsu. V 

té době se bojová umění stala terčem zneužívání. To si také zažil i samotný zakladatel 

juda, jelikož se stal terčem šikany, kvůli své křehké postavě (Fojtík, 1975). 

Reguli (2011) popsal Kanovu myšlenku následovně. Mělo jít o vytvoření 

výchovného systému, který byl založen na dosažení cílů v mravní a tělesné výchově a 

také v sebeobraně. Nešlo mu tedy o myšlenku zneškodnit soupeře, ale šlo mu o výchovu 

svých svěřenců. Judo mělo tedy sloužit k obraně, nikoli k útoku. 

Po shromáždění poznatků od mistrů a mnoha rukopisných studií vytvořil vlastní 

systém. Ten začal vyučovat ve škole Kodokan judo, která se datuje i se samotným 

vznikem juda k roku 1882 (Pavelka & Stich, 2012).  

Mezi veřejností začala panovat velká rivalita, přesněji mezi školou Kodokan judo 

a ostatními bojovými uměními, především s Jiu-Jitsu. Vyvrcholila až v roce 1886 tzv. 

„Turnajem pravdy“, který uspořádala tokijská policie. Zde se mělo rozhodnout, který styl 

boje se bude vyučovat na všech policejních pracovištích (Kodansha, 1970).  

Z celkových dvanácti zápasů hned jedenáctkrát zvítězila Kanova „jemná cesta“ a 

pouze jednou remizovala. V té době ještě neměl zápas žádný časový limit, tedy se 

bojovalo až do té doby, než jeden ze soupeřů neměl úplnou kontrolu nad tím druhým. 

Judo se díky této pravdě začalo rychle šířit Japonskem, vyučovat na univerzitách a spolu 

s kendó se dostalo i do výuky základních a středních škol (Anonymous, 2007). 

Jigoro Kano (obr. 2.) se stal prezidentem japonského svazu juda, ministrem školství 

a dokonce i členem japonského olympijského výboru. Svou prací přispěl nejen k rozvoji 

sportu, ale také k rozvoji umění a vědy (Anonymous, 2014). 
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Obrázek 2. - Jigoro Kano, zakladatel juda (International Judo Federation, 2007). 

 

2.1.2 Vývoj juda v ČR 

 

Mezi léty 1907-1910 se dostalo judo i do Československa, kdy prof. Dr. František 

Smotlacha (v roce 1936 první předseda svazu Jiu-Jitsu, přírodovědec, propagátor tělesné 

výchovy) obstaral německou publikaci o judu. V letech 1935 a 1936 navštívil 

Československou republiku i samotný zakladatel juda, prof. Jigoro Kano. Jeho návštěva 

tehdejšího Československa, měla na přijetí idejí o bojovém umění judo obrovský vliv, a 

to se pojilo se vznikem spolků a kroužků. V roce 1940 se uskutečnilo první mistrovství 

Čech a Moravy, kde se prvními mistry stali: Lebeda, Tůma, Černý a Zrůbek. Ten byl 

vyhlášen i nejlepším judistou. Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 

funguje v Česku jako nástupnická organizace Český svaz judo (ČSJu) až dodnes (Český 

svaz Juda, 2015). 

 

2.1.3 Současné judo ve světě a v ČR 

 

Od druhé světové války je judo výrazně zaměřeno na soutěž. V roce 1951 byla 

založena Mezinárodní federace juda (International Judo Federation, IJF). Judo je 

zařazeno do programu olympijských her od roku 1964. Výjimka byla pouze roku 1968. 

Ženská soutěž je v programu her zařazena od roku 1992 (Reguli, 2005; Grexa, 2009).  

Od roku 2009 IJF ustanovila soutěžní kalendář, který zahrnuje 18 největších akcí 

za rok, který zaštituje mistrovství světa (mužů a žen, juniorů, dorostenců, veteránů, 

soutěží v Kata, soutěže kategorie open, soutěže týmů) a Světové podniky (Masters, Grand 

Slam, Grand Prix). 
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Největší průlom v judu udělal samotný Lukáš Krpálek, kdy se díky jeho úspěchům 

judo dostalo do podvědomí více lidí. Ten průlom nastal, když vyhrál olympijské hry v Riu 

roku 2016. Byl sice nasazen jako světová trojka, což pro judisty znamená úspěch, ale 

vyhrát zlatou medaili na olympijských hrách, jako jediný závodník, tak tím zvýšil 

popularitu tohoto sportu. Popularita se projevila v nárůstu o tento sport jak u dětí, tak u 

dospělých. S tím také nastala změna v pravidlech, i když tento jev byl celostátním 

záměrem, souviselo to také s větší sledovaností ze stran lidí, kteří judu nerozumějí.  

Pro judistu je hbitost, tzv. agility, jedním z nejdůležitějších faktorů pro podávání 

vysokých výkonů. Kráčí o speciální formu rychlosti lokomoce, která nese závažný vliv 

také na úspěšnost hodů. Z tohoto důvodu je pro účely této práce vhodné si ji více přiblížit.  

Výměr agility se v odborné literatuře odchyluje. Obvykle bývá definována jako 

schopnost rychle změnit směr pohybu (Bloomfield, Ackland, Elliot, 1994; Clarke, 1959; 

Mathews, 1973). Další běžnou definicí bývá schopnost upravit směr pohybu rychle a 

přesně (Barrow, McGee, 1971; Johnson, Nelson, 1969).  

Agility překládáme do češtiny jako hbitost, či živost. Základem trénování této 

lokomoce se opírá o cvičení s vysokou frekvencí pohybu, který doprovází prudké 

zrychlení a zpomalení, změny směru, obraty a boční pohyb. Používají se při tom speciální 

dráhy, které vlastní sportovci co nejrychleji, nebo daným způsobem, absolvují. Praxe 

uvádí případy, kdy se nejčastěji používají pro trénování hbitosti provazové žebříky (Perič, 

Dovalil, 2010). 

Sportovci, mezi které patří i judisté, podávají nejpříznivější provedení v ideální 

rovnovážné poloze. V jakémkoliv sportu, jenž požaduje sílu a hbitost nohou, je možno 

pozdvihnout soutěžní výkon zprostředkováním tréninku pomocí balančního odporu 

(Douglas, 2014). 

 

2.1.4 Základní pravidla a pojmy 

 

Judo je dynamický sport, který se díky úspěchům závodníků dostává do hledáčků 

zájemců o tento sport. Proto se stává vyhledávaným sportem na celém světě (Srdínko, 

Vachun, 1984).  

International Judo Federation (dále IJF) se proto snaží nastavit pravidla tak, aby 

bylo judo pro diváka jednoduché a atraktivní. Poslední změna pravidel dle směrnic IJF 

proběhla ke dni 1. 1. 2018.  
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2.1.4.1 Sportovní úbor – kimono 

 

 Judisté nosí závodní úbor, nazývající se judogi. Skládá se z pevného bavlněného 

kabátce, který má jasně viditelný zesílený límec. Ten je pro judistu hlavním místem pro 

uchopení protivníka. Podrobnější pojmenování částí judogi, čímž se myslí pravý a levý 

límec či rukáv, je nutné k pozdějšímu porozumění popisu úchopů (Pavlů, 2013). 

 Barvy kimon se již mohou lišit, pouze však v tréninku. V soutěžích musí mít judisté 

bílé kimono. U soutěží větších, jako jsou různá mistrovství, musí judisté, kteří jsou 

přečteni jako první mít bílé kimono a pro odlišení, druhý čtený, mít kimono modré barvy. 

Proto musí mít judisté jak kimono bílé, tak i modré barvy (obr. 3.) a svůj příslušný pásek, 

který mají zapsaný v evidenci judisty (obr. 4.). 

 Judista závodník je zodpovědný po celou dobu zápasu za úpravu svého kimona a je 

povinen, ho udržovat upravené během celého zápasu, a to v takovém stavu v jakém bylo, 

když do zápasu nastupoval (to značí, že obě klopy kimona musí být pevně uvázány za 

páskem). Jestliže se stane, že jeden z límců (eventuálně oba) se postupem zápasu z poza 

pásku vytáhnou, je judista závodník povinen si kimono v čase mezi mate a hajime znovu 

sám upravit, bez rozvázání pásku a bez toho, že by ho rozhodčí na úpravu musel vyzvat. 

Pokud tak neučiní, bude vyzván rozhodčím na tatami k úpravě. Avšak při druhé a další 

výzvě rozhodčího následuje zároveň trest shido pro neupraveného závodníka (Český svaz 

juda, 2019). 
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Obrázek 3. - Kimono modré a bílé barvy. 

 

Obrázek 4. - Příslušné pásky. 

 

2.1.4.2 Doba trvání zápasu 

 

Velká změna už nastala v loňském roce a zůstala aktuální, tou je doba zápasu. Ten 

trvá pouze 4 minuty, stejné pro kategorii žen i mužů (Český svaz juda, 2018). 
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2.1.4.3 Golden score 

 

Za předpokladu, že žádný ze závodníků nedosáhl technického hodnocení, anebo 

jsou obě hodnocení vyrovnaná na konci základní doby zápasu, zápas pokračuje do tzv. 

golden score, bez ohledu na udělené shido. V nastaveném čase je tedy možné zvítězit 

pouze technickým hodnocením (waza-ari, nebo ippon) nebo důsledkem hansoku-make 

(vyloučení) soupeře (Český svaz juda, 2018). 

 

2.1.4.4 Hodnoty vítězství 

 

Hodnota waza-ari zahrnuje i ty ohodnocení, pro které dříve platilo ohodnocení 

yuko, či starší koka. Dvě waza-ari jsou ekvivalentem pro ippon. Pro držení na zemi platí 

deset sekund jako waza-ari a dvacet sekund jako ippon (Český svaz juda, 2018). 

 

2.1.4.5 Bezpečnost 

 

Určitou změnou prošla pravidla také na poli bezpečnosti, kde jde především o 

bezpečnost hlavy a páteře. Ohrožení bezpečnosti těchto partií se ihned trestá. Případné 

dobrovolné dopady do mostu, že hlava je opřená o zem, jsou hodnoceny ihned jako 

hansoku-make (vyloučení judisty) či ippon (International Judo Federation, 2018). 

 

2.1.4.6 Zápasiště - „tatami“ 

 

Zápasiště, tzv. tatami (obr. 5.), také zvané jako zápasová plocha musí mít 

minimálně 14m x 14m, maximálně 16m x 16m. Je rozděleno na dvě plochy odlišných 

barev, z nichž každá má své rozměry dle stanov, které jsou dohledatelné na stránkách 

českého svazu juda. Zápasová plocha musí dodržet minimální rozměry 8m x 8m a nejvýše 

10m x 10m, specifické rozměry jsou pro dané soutěže stanoveny v pravidlech. Prostor 

vně zápasové plochy nazývaný bezpečnostní plocha, musí být široká nejméně 3m. 

Po vyhlášení jmen závodníci nastupují na kraj bezpečnostní plochy. Judista, který 

je čtený jako první, nastupuje na pravou stranu od rozhodčího. Ten stojí většinou zády 

k divákům, tudíž z divákova pohledu je to tedy na stranu levou. Na pokynutí rozhodčího 

se závodníci uklání a vstoupí do vnitřní části tatami. Na tomto místě se opět ukloní a po 
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zaznění pokynu pro zahájení, tzv. hajime, zápas může začít. Ukloněním judisté vyjadřují 

úctu rozhodčímu, trenérovi a soupeři. 

 

 

Obrázek 5. – Tatami 3D model (Anonymous, n. d.). 
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2. 2 Systematika juda 

 

Srdínko (1987) přehledně popisuje systematiku juda v tomhle sledu. Profesor 

Jigoro Kano techniky juda rozděloval na základě svých studií do jednotlivých skupin a 

podskupin. Ty uspořádal na základě biomechanických zákonitostí, pohybové skladby a 

dynamiky jednotlivých chvatů. Podstatou celého systému juda jsou tzv. kata – 

předepsaná, souborná cvičení. V pokračování své existence judo prochází, tak jako i jiná 

sportovní odvětví, určitým vývojem. Rozvoj se projevuje obzvláště úpravou technik 

stávajících, vznikem technik nových, a především úpravou pravidel. Základní kostra 

technik ovšem zůstává zachována. Strukturu technik Kodokan judo tedy tvoří: 

1) Techniky hodů (nage waza). 

2) Techniky znehybnění (katame waza). 

3) Techniky úderů (atemi waza). 

4) Souborná cvičení (kata). 

 

Podobně popisuje i autor Reguli (2005), který uvádí, že kata je „doslova živoucím 

dědictvím, pro pochopení juda zcela nezbytným“. Pro potřeby soutěžního juda se používá 

termín WAZA. Tím je souhrnně označena skupina technik juda, která se dále dělí na 

podskupiny. WAZA techniky se dělí na NAGE-WAZA, KATAME WAZA a opomíjenou 

skupinou je i ATEMI WAZA.  

Sportovní zápasové formy juda používají techniky hodů a znehybnění. Ty souhrnně 

nazýváme randori no kata (randori – cvičný zápas). Komplexní cvičení slouží k 

průpravnému procvičování technik. Důležité je neopomíjet, že techniky úderů – jsou ve 

sportovním judu zakázány. Používají se výhradně v rámci výuky sebeobrany nebo juda 

jako bojového umění, tedy bez zápasové, sportovní formy (Srdínko, 1987). 
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2. 3 Mladší školní věk 

 

 Ve sportu má výhodu člověk v tom, že mu nikdo neříká, jaké sportovní odvětví si 

má zvolit. Je to jen jeho čistá vůle. Proto bychom se měli seznámit s hlavními vývojovými 

rysy jedince, jeho struktuře i dynamice celé osobnosti (Svoboda, 2000). Vývoj jednotlivce 

od početí do smrti je pro nás proto velice důležité v rámci psychologických otázek 

(Hříchová, Miňhová, Novotná, 2004). Výhledový historický rozvoj člověka jakožto 

druhu, bývá označován jako fylogeneze (Grush, 2004). 

 Ontogeneze se reguluje obecně uznávanými vývojovými zásadami a zákonitostmi. 

Existuje pro ni typická řada kvantitativních a kvalitativních změn, jenž probíhají v čase. 

Reprezentují tzv. ontogenetickou variabilitu a týkají se celého lidského organismu 

(Hájek, 2012). Existují hromadně pro všechny jedince, reprodukují se a přenášejí z 

generace na generaci, některé z nich jsou pak vlastní každé živé bytosti (Čelikovský, 

1990). 

 Rozvoj v ontogenezi drží velice nerovnoměrné tempo, přičemž se tato rozmanitost 

projevuje na kterýchkoli vývojových stupních. Pokračování vývoje bývá ovlivněn 

externími podmínkami a genetickými sklony jedince. Do tohoto pochodu vchází soubor 

dalších determinantů – životní podmínky, přírodní podmínky nebo postoj k pohybové 

aktivitě (Hájek, 2012; Kasa, 2000). 

 Motorické vyjádření jsou ve značné míře stanovovány genotypově a 

pravděpodobnosti cílevědomého ovlivňování jsou omezeny genetickou normou reakce. 

Význačný vliv genetických předpokladů se u krajních případů projevuje, byť už v 

pozitivním, nebo negativním směru. Tito jedinci bývají daleko méně poddajní k 

podmínkám okolí a projevují se větší rovnováhou ve vývoji než jedinci s průměrnou 

motorickou úrovní (Benjamin & Wilhelm, 1997; Riegerová, Přidalová, & Ulbrichová, 

2006). 

  

2.3.1 Vymezení věkové kategorie dle vývojové psychologie 

 

 Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) i autorek Novotná, Hříchová a Miňhová 

(2012) označujeme mladší školní věk v období od 6 - 7 let, kdy dítě vstupuje do školy, 

do 11 - 12 let, kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními 

psychickými projevy. Ukončení tohoto období odborníci rozdělují mezi 10. - 12. rok 
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života. Langmeier a Krejčířová (2006) uvádějí 11. - 12. rok a Novotná, Hříchová a 

Miňhová (2012) spíše rok 10. - 11. a dále pak navazují obdobím staršího školního věku. 

 Jsou uváděny i jiné názvy tohoto období, Čačka (1997) dělí období školního věku 

na dětství a prepubertu (7 - 12 let) a pubertu (13 - 15 let). I Vágnerová (2000) rozděluje 

školní věk na tři dílčí fáze: raný školní věk (trvá od nástupu do školy, tj. asi od 6 - 7 let 

do 8 - 9 let), střední školní věk (od 8 - 9 let do 11 - 12 let) a starší školní věk (od 11 - 12 

let přibližně do 15 let). A autor Matějček (1995) rozlišuje dvě etapy. Školní věk v užším 

pojetí (6 - 8 let) a střední školní věk (9 - 12let), kdy na tato období navazuje starší školní 

věk (13 – 15 let) volně přecházející do pubescence. 

 Nejpodstatnější událostí tohoto období je začátek školní docházky. Vede zde 

pochod akulturace, přizpůsobování novému klimatu, osvojování nových společenských 

rolí a speciálních metod komunikace s učitelem a spolužáky. Dítěti, který započíná školní 

docházku přichází řada povinností, jejichž plnění se sleduje a posuzuje, ať už pedagogem, 

rodičem, či spolužákem (Novotná, Hříchová a Miňhová, 2012). Vágnerová (2005) 

upozorňuje na tyto změny, které mají formu zápisu do základní školy a prvního školního 

dne. Toto období nese zcela oprávněně své označení školním věkem, neboť škola dítě 

v tomto období osobitě poznamenává (Langmeier a Krejčířová, 2006). Školní věk je 

možno hodnotit i jako fázi ve vrstevnické skupině, která má svou vlastní strukturu a řídí 

se vlastními pravidly (Vágnerová, 2005). 

 Většina autorů se tedy shoduje na období mezi 6. - 7. až 11. rokem života dítěte. 

Jedná se tedy o nestabilnější období v dětském vývoji, pokud je však dítě v přiměřených 

a zdravých podmínkách (Šimíčková-Čížková et al., 2010).  

 

2.3.2 Tělesný vývoj 

 

 Při vstupu do školy už je dokončena první tvarová přeměna postavy. Machová 

(2002) mluví o růstovém tempu, které je v tomto období klidnější a pravidelnější, a to ve 

výsledku znamená, že dítě vyroste přibližně o 5 cm a přibere průměrně 3 kg ročně. To 

přispívá k přibývání podkožního tuku. Na postavě pak můžeme tedy vidět plnější tvary, 

než tomu bylo doposud.  

 Šimíčková-Čížková et al. (2010) však upozorňují, že ne vždy biologický věk 

odpovídá tomu kalendářnímu. To ukazují časté rozdíly ve hmotnosti a výšce. S tím je 

spojována akcelerace vývoje u dívek. 
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 Kostra naopak roste rychle, s čímž je spojena také osifikace. Páteř je velmi pružná, 

jelikož její vazivo a svalstvo je pouze částečně vyvinuté. Důsledek tedy může nastat 

v tom, že se páteř může ve vertikální poloze snadno unavit a poté i lehce zkřivit (Kuric, 

1986). 

Vývoj pohybových i ostatních schopností je do značné míry závislý na tělesném 

růstu. Jemná i hrubá motorika se stále zlepšuje. Pohyby jsou rychlejší. Svalová síla tím 

narůstá, koordinace všech pohybů se zlepšuje. S tím souvisí rostoucí zájem o pohybové 

a sportovní hry. Ty vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. Motorické výkony nezávisí jen 

na věku, ale i na vnějších podmínkách. Pokud jsou vhodně podporovány, můžou 

vykazovat rychlejší a diferencovanější vzestup (Langmeier & Krejčířová, 1998).  

Dítě je schopno vykonávat koordinačně náročnější pohyby, a to díky zrání nervové 

soustavy. Výkon je lineárně závislý na věku dítěte. Proto se soutěže dělí do jednotlivých 

věkových kategorií (Riegerová et al., 2006). 

Autorka Szabová (2001) připomíná velkou hravost dětí, kdy jednoduchým herním 

cvičením přibývají nové, složitější činnosti, proto je to vhodný čas, aby se začalo učit 

sportům. 

 

2.3.3 Sportovní trénink pro danou věkovou kategorii 

 

Sportovní trénink mládeže lze rozdělit podle Periče a kol. (2012) do jakési 

pyramidy, která obsahuje 4 základní etapy. Pouze tři z nich se týkají zvolené věkové 

kategorie. Níže máme podrobnější popis.  

1. Začíná se etapou seznamování se sportem, která začíná přibližně s počátkem 

systematického tréninku, tedy 6 - 8 let a končí okolo 10 roku dítěte. V tomto období 

jde o vytvoření všeobecných základů pro daný sport, pomocí všestranných cvičení. 

Rozhodujícím úkol zde hraje upevnění vztahu dítěte, k dané sportovní činnosti. 

Trénink je zde zaměřen na zvládnutí co největšího množství pohybových 

dovedností, všestranný rozvoj pohybových schopností a základy techniky. Cvičení 

má nízkou intenzitu, pestrost a zapojení emocí v rámci herní i soutěžní formy.  

2. Další následuje etapa základního tréninku, kde je postupný růst speciální 

výkonnosti. Tomu je dosahováno v rámci všeobecné přípravy. Trvání je od 10. do 

13. roku dětí. Hlavní úkol je zde stále rozvíjet šíři pohybového fondu v přípravě 

všeobecné. Co se týká speciální přípravy, je nezbytné se zaměřit na již dokonalé 
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zvládnutí základních dovedností. V tréninku můžeme aktivity přidávat 

prodlužováním doby tréninku a jeho frekvencí. Dbáme na dostatečné intervaly 

odpočinku a regenerace. Důležitost zde hraje také pestrost obsahu cvičení.  

3. Jako třetí nás u mladšího školního věku zajímá etapa specializovaného tréninku. Ta 

se počítá již do pomezí mladšího a staršího věku, tedy začátek kolem 13. roku až 

do 17 let. Zde je hlavním cílem, aby děti uplatňovaly naučené taktické i technické 

dovednosti, a to nejen v tréninku, ale také v závodech a soutěžích.  

 

2.3.4 Metodika nácviku technik u vybrané kategorie 

 

Důležitá část v této kategorii je představa pohybu. Ta vychází z přesně provedené 

ukázky, doprovodným slovním výkladem a důkladným popisem. První krok v nácviku 

technik se uskutečňuje prováděním a zdokonalováním jednotlivých prvků či fází, ale 

odděleně. Potom můžeme předejít chybám, jestliže zařadíme prvky ve správném pořadí 

a dbáme na jejich provádění vcelku. To znamená, že veškeré detaily spojí do jednoho. 

Postupným ztěžováním podmínek vede nácvik k přiblížení podmínek modelových zápasů 

(Fojtík, 1975). 

Nácvik technik musíme začít od základních pohybových dovedností. Začínáme 

úchopem, vychýlením, nástupy na dané chvaty a odpovídajícího kontaktu se soupeřem. 

Jednotlivé fáze postupně spojujeme v jednu celistvou dovednost, jeden plynulý pohyb, 

jeden chvat. Vždy začínáme na místě, bez odporu soupeře, později postupně přejdeme do 

pohybu v různých směrech a také se zapojením soupeře. Když vše spojíme, dojde 

k osvojení chvatu a poté jeho použití. K tomu může dojít v utkání, které je nejdříve 

modelové tréninkové a až později soutěžní.  

Při ukázce musí být vše bezchybné, a to v plné rychlosti. Pouze díky tomu si 

cvičenec utvoří jasnou představu. Ta je díky bezchybnosti správná. Až poté následují 

ukázky zpomaleně, rozloženě, či zaměřené pouze na jednotlivé části chvatu. Nikdy 

neukazujeme cvičencům, jak to nemá vypadat, pokud to není krajně nutné. Dbáme na 

přesnost a rychlost prováděné techniky, vždy s odstraňováním chyb (Fojtík, 1975).  
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2. 4 Pravidla pro kategorii mláďat „koťata“ 

 

Pravidla se týkají dětí do 9 let. 

 

• Při provinění zakázaným jednáním se poprvé závodním slovně napomene s 

vysvětlením, čeho se dopustil a s tím, že stejné provinění bude při dalším opakování 

trestáno SHIDO. 

• Nesmí používat techniky škrcení ani páčení. 

• Při nasazení držení pomocí „reitera“ nebo sankaku bude zápas okamžitě přerušen 

zvoláním MATE. 

• Úchop za krkem (nad ramenem) není povolen – výjimkou je úchop na zádech 

spodem (pro o goši). 

• Veškeré provedené strhy s kontrolou soupeře (kromě vyjmenovaných vyžadující 

okamžité přerušení zápasu) jsou posuzovány jako přechod do boje na zemi a nejsou 

hodnoceny. 

• Okamžité MATE se aplikuje při provedení: 

• Techniky soto maki komi, hane maki komi, ura nage, joko otoši, sumi 

gaeši, kata guruma, kubi nage, goši guruma. 

• Strhu bez plné kontroly ukeho. 

• Techniky z jednoho nebo obou kolen 
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2. 5 Pravidla pro kategorii mláďat 

 

Pravidla se týkají dětí od 9 - 11 let. 

 

• Před udělením trestu vždy vysvětlit slovně, za co je trest uložen. 

• Nesmí používat techniky škrcení ani páčení. 

• Při nasazení držení pomocí „reitera“ nebo sankaku bude zápas okamžitě přerušen 

zvoláním MATE. 

• Úchop za krkem (nad ramenem) je povolen pouze na správné polovině těla (páteř 

je hraniční osa), při úchopu za osou je ihned MATE. 

• Hodnocené techniky strhů jsou pouze Tomoe nage a její varianta Yoko. Jiné 

techniky strhů mohou být použity pro přechod ne-waza a nebudou hodnoceny 

(kromě vyjmenovaných, který vyžadují okamžitou aplikaci MATE). 

• Okamžité MATE při a při opakování udělení SHIDO: 

• Techniky soto maki komi, hane maki komi, ura nage, jako otoši, sumi 

gaeši, kata guruma, kubi nage, goši guruma. 

• Strhy bez plné kontroly ukeho. 

• Techniky z jednoho nebo obou kolen.  
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2. 6 Pravidla pro kategorii mladších žáků 

 

Pravidla pro tuto věkovou kategorii by trenéři měli mít v podvědomí, aby své 

svěřence neučili na tréninku techniky, které žáci poté nebudou moci použít, či za ně budou 

zbytečně trestáni. Pravidla se týkají dětí od 11 - 13 let.  

 

• Nesmí používat techniky škrcení ani páčení. V případě jejich nasazení musí být 

okamžitě zvoláno MATE a závodník upozorněn, že v případě dalšího takového 

jednání bude trestán trestem SHIDO. 

• Při použití cross-gripu (hluboký úchop na stejné straně zad jako je držen rukáv), 

musí následovat okamžitě útok, jinak je závodník trestán trestem SHIDO. 

• V případě použití úchopu Bear-hug (objímání) je závodník trestán okamžitě 

SHIDO. 

• Okamžité MATE bez hodnocení provedené techniky a při opakovaní udělení 

SHIDO: 

• Techniky provedené z jednoho nebo obou kolen. 

• Technika kubi nage bez předchozího úchopu soupeře nebo při sepnutí 

rukou do „kravaty“ v průběhu techniky. 

• Provedení techniky ura nage, joko otoši, sukui nage, sumi gaeši, kata 

guruma. 

• Strhy bez plné kontroly ukeho. 
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2. 7 Kognitivní psychologie  

 

Se zabývá v širším významu slova tím, jak jedinci percipují informace, jak s nimi 

pracují, učí se a přemýšlejí. Ve významu v užším slova smyslu je označována 

psychologická škola, která vznikla v 60. letech v USA. Ke svému pozorování kognitivní 

psychologové využívají primárně introspektivní vědecký postup. Zkoumání poznávacích 

pochodů, procesu učení, paměti aj. Povzbuzen byl také rozkvětem různých věd, 

kupříkladu informatiky a v neposlední řadě technickým rozvojem. Počátek kognitivní 

psychologie je datován do 60. let 20. století (Sedláková, 2004). 

Zde se datují i první zmínky o kognitivním mapování, o kterém psal Tolman (1932). 

Tolmanova koncepci hovoří o tom, jak díky její pomocí bylo vysvětleno chování krys v 

labyrintech a o vývoji jejich učení (na rozdíl od prvotního vysvětlení, které se zakládalo 

na využití principu asociací mezi stimulem a reakcí, vyzdvihuje zde aktivní povahu 

chování krys). 

„Důležitým krok v kognitivní psychologii se datuje k roku 1956. Je možno tento rok 

pokládat za rok vzniku kognitivní psychologie a současně kognitivní vědy jako takové. 

Část na tom nese obzvlášť Chomski, jenž předvedl příslušnou teorii jazyka, dále pak 

Millerova přednáška o magickém čísle 7 v lidské paměti i Newell a Simon s počítačovým 

programem General Problem Solver. Milénium sebou pojí vzrůst zájmu o porozumění 

zákonitostí vnitřního světa člověka. Tento prospěch doprovází intenzivnější bádání 

v kognitivní psychologii a postavení kognitivní vědy jako sjednocující náplň pro zkoumání 

mysli“ (Eysenck, 2008). 

V přítomnosti zkoumají kognitivní psychologové mnoho psychologických jevů. 

Vyjma paměti, vnímání, myšlení a učení je to rovněž motivace a emoce. Z hlediska 

kognitivní psychologie je možno se dívat na všechny psychické jevy. 

 

2.7.1 Související pojmy 

 

Jeden z pojmů, který s kognitivní psychologií souvisí je vědomí, které je výchozím 

předpokladem uvědomování skutečnosti. Je to komplexní jev hodnocení prostředí a poté 

filtrování zjištěných zpráv vědomí, přičemž si jednotlivec tento pochod uvědomuje. 

Vědomí je chápáno jako duševní realita, která byla utvořena za cílem adaptace jedince na 

svět (Čačka, 1997, Stenberg, 2002). 
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Tato definice vědomí, ukazuje na rozlišování dvou procesů: automatických a 

druhých, řízených procesů (Stenberg, 2002). 

Na předělu mezi kognitivními procesy a osobnosti člověka se objevuje profil 

kognitivního stylu. Ten je popisován jako charakteristický přístup jedince k učení a řešení 

problémů. Ovšem v přístupu k realitě se objevuje značná variabilita stálých, či osvojených 

kognitivních stylů (Ruisel, Ruiselová, 1990, Čačka, 1997). 

Převažujícími analyzátory kognitivních stylů jsou čich, zrak, hmat apod. Ty nám v 

konání zastupují zaručenou roli při orientaci, i při učení. Byla vybádána odchylka funkcí 

pravé a levé hemisféry. Pravá hemisféra vytváří více obrazný materiál, globálně, 

intuitivně a fantazijními kombinacemi. Levá hemisféra obráceně, tedy materiál verbální, 

a to formálně logickou cestou, v konkrétním čase, schématizovaně (Čačka, 1997). 

Kognitivní styl je vymezen i v Online Dictionary of Library and Information 

Science (Reitz, 2004). Zde se definuje jako metoda, kterou osoba běžně seskupuje 

zkušenosti z řešení problémů či učení, aj.  

Kapitoly jsou pojmenovány pouze jedním pojmem, i když se v praxi můžeme setkat 

s pojmy jinými, podle toho, který autor se danou oblastí zabývá. Kapitola vnímání 

(senzorické procesy, percepce, vnímání, čití), pozornost, učení, paměť (zapomínání), 

myšlení (inteligence, usuzování, řešení problémů, metakognice), řeč (komunikace, 

jazyk), imaginace (představivost, fantazie, tvořivost). 

 

2.7.1.1 Vnímání  

 

Percepce (vnímání) je nejjednodušší primární poznávací schopností, která je 

založena na smyslovém obrazu skutečnosti. Skutečnost poznáváme prostřednictvím 

smyslů. Je to tedy soubor psychických procesů, na jehož bází v mozku rozpoznáváme, 

třídíme, spojujeme a přisuzujeme význam počitkům získaným pomocí smyslů od stimulů 

z prostředí (Vágnerová, 1997, Nakonečný, 2004, Stenberg, 2002). 

Na tomto historicky prvním poznávacím procesu, který je podložen 

experimentálním a kvantitativním zkoumáním se podílejí postoje, emoce, zájmy, 

soustava hodnot, očekávání a dosavadní zkušenosti. Jádrem je aktivní zpracování 

jedincem (Hartl, 1994, Ruisel, Ruiselová, 1990). 

Osobitě se vyvíjí i řeč, jež je základní hypotézou pro úspěšné školní učení. Typicky 

se zvětšuje slovní zásoba, délka a složitost vět, souvětí, avšak i celá stavba věty. Jedinec 
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krom přivlastnění si nových slov poznává i významy slov, které nyní zná, což pomáhá k 

tomu, že jich užívá s početnější přesností a porozuměním (Langmeier, 2006). Evidentní 

je, že jsou mezi jedinci takoví, kteří začínají školní docházku s hojnými rozdíly. Jazyk, 

jímž se hovoří ve škole nese značné rozdíly oproti jazyka, jímž jsou děti navyklé hovořit 

doma, což velmi komplikuje pochopení ve výuce. Tady máme na vědomí obzvlášť děti 

ze sociálně znevýhodněných rodin a děti z etnických či národnostních menšin, kde je 

nejednou i jiný mateřský jazyk. Tady je pak na vyučujícím a celé škole, jak ke vzdělávání 

těchto dětí přikročí a jestliže jim věnuje nezbytná kompenzační opatření. 

Langmeier (2006) hovoří o tom, že škola často není způsobilá odlišnosti mezi dětmi 

vyrovnat, což ale může podchytit preventivním opatřením, které dítě dokáže připravit.  

Špaňhelová (2008), který se věnuje tématu řeči, používá slova boom. Dítě už 

vytváří spletitá souvětí a dovede se hodně dobře projevovat. Dává však na důraz, 

nezbytnost dítěti objasňovat cizí slova, aby jich nebylo uplatňováno špatně. Zde také 

popisuje i ustálenou správnou výslovnost. Samozřejmě nesmíme opomenout prostor, ve 

kterém se má dítě věnovat četbě, která poté vede ke zdokonalování řeči. Tím se dítěti 

otevírá svět dalších možností a neustále rozšiřuje svou slovní zásobu a představivost. 

 

2.7.1.2 Pozornost 

 

Pozornost máme možnost vyznačovat jako zaměřenost a koncentrovanost duševní 

činnosti na určitý objekt nebo děj. Reprezentuje aktuální, bezděčně či záměrně 

vyvolanou, výběrovou (selektivní) orientaci na jasný oddíl podnětů senzorického prostoru 

či interního duševního dění (Hartl, 1994, Čačka, 1997). 

Podstatou pozornosti je nápadnost, neočekávanost, novost vnímaného, prostředí i 

postoj, zájem, očekávání, únava jedince aj. Pozornost je příznačná: trvalostí, pružností, 

intenzitou, koncentrovaností a rozsahem, u kterého platí, že čím je intenzita pozornosti 

větší, tím má menší obsah (Hartl, 1994, Nakonečný, 2004). 

Typické jsou vztahy pozornosti se zájmy. U zájmu hovoříme o trvalejším zaměření 

jednotlivce na jistý druh činnosti. U zájmu hovoříme o trvalé pozornosti – pozornost 

samotná, však pouze jako volní regulace jednání (Nakonečný, 2004). 
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2.7.1.3 Učení 

 

Učením myslíme relativně stálou změnu chování, která plyne z návyku. 

Nezahrnujeme zde změny chování, které je zapříčiněno zráním nebo příslušné 

prozatímnímu stavu organizmu způsobenému např. únavou či vlivem alkoholu (Hartl, 

1994, Atkinsonová a kol., 1995). 

Je to schopnost, která je zapotřebí patřičnou zátěží rozvíjet, jinak zakrní nebo 

ustrne. Učení označuje tvořivost inteligence jako nejefektivnějšího prostředku 

rozvíjejícího dětskou osobnost a zpomalující stárnutí. V dětství je potřebné osvojit si 

zásadní údaje o světě, čím je však člověk starší, je tento tok méně produktivní. Poté začíná 

dominovat třídění údajů, učení učit se, pochopení vztahů a řešení problémů (Hartl, 1994). 

Fungující adaptace na prostředí pomocí procesu učení, je složkou inteligence. 

Proces učení je do velké míry usměrňováno motivací, zvláště při uspokojování potřeb. 

Adaptace se zde projevuje tak, že: jedinec se ve svém prostředí vycvičí být takovým 

druhem, který pro něj bude nejprospěšnější (tzn. ukojí své potřeby nejvíc co to jde) 

(Vágnerová, 1997). 

Nyní z hlediska kognitivního přístupu je podstatou učení schopnost organizmu, 

mentálně představovat singulární pohledy světa a operovat těmito mentálními 

představiteli spíše než světem samým (Atkinsonová, 1995). 

 

Kognitivní učení 

Mentálním modelem skutečnosti je podložen vývoj učení bytosti, který je založen 

na kognitivních procesech. Lidé si je tvoří za účelem pochopení a výkladů svých 

zkušeností. Samotný mentální model je založen na tom, co je prezentováno. Je možno 

aby zahrnoval analogické i symbolické či propoziční podoby zastupování znalostí. 

Mentální modely bytí, vystupují z kódování bytí v paměti (Nakonečný, 2004, Stenberg, 

2002). 

Vyskytují se dva druhy poznatků – první je deklarativní (fakta) a druhý 

procedurální (naučené dovednosti). Kognitivní oblast je možno rozčlenit do následujících 

kategorií: 

• znalostí – znalost faktů, pojmů, teorií, 

• porozumění – pochopení významu znalostí (vztahů mezi nimi), 

• uplatnění – použití znalostí v praxi, 
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• posouzení – určení hodnoty něčeho podle určitých kritérií, 

• elementární myšlenkové operace – analýza a syntéza, abstrakce a zobecnění, 

srovnání a třídění (Nakonečný, 2004). 

Kognitivní učení zavalují informacemi o světě a poznávání vztahů i obecných 

pravidel, jež se tady vyplácí. Je tomu tak na rovině příslušné myšlenkovým schopnostem 

jedince. Na každé úrovni se odebírá učení z předešlých zkušeností a usměrňuje 

následující strategie k cílům (Vágnerová, 1997). 

 

2.7.1.4 Paměť 

 

Úlohou paměti je uchovávání zkušeností. Už H. Ebbinghaus v roce 1885 vystihoval 

paměť jako schopnost uznávat, podržovat a opětovně oživovat předešlé percepce. Je to 

schopnost organizmu prostřednictvím dynamických mechanizmů ukládat strukturované 

zprávy a opětovně si je vybavovat. Fyziologická báze paměti není dodnes přesně známá 

(Vágnerová, 1997, Hartl, 1994, Stenberg, 2002). 

V širším slova smyslu paměť obsahuje uchovávání neuvědomovaných zážitků v 

jeho mentálním životě. V užším slova smyslu obsahuje uvědomělé, záměrné vytváření a 

využívání individuální zkušenosti (Nakonečný, 2004). 

Paměť nemá vlastní obsah, je pokaždé sdružena s dalšími psychickými procesy. 

Přispívá zpracování, interpretaci a transformaci zkušeností až po vyvíjené volní úsilí. 

Paměťové úlohy jsou usměrňovány somatickým a psychickým stavem (Vágnerová, 1997, 

Čačka, 1997). 

Z hlediska anatomického a fyziologického, se dá pojímat paměť jako modulárně 

uspořádaná síť významného rozsahu (Koukolík, 1995). 

 

Paměťový proces 

Slouží záměrnému zpracování informací pamětí. Podstupuje z kódování, přes 

uchovávání, až vybavování informací. Kódování informací (též zakódování, fixace, 

osvojení, vštípení, vštěpování do paměti) je postup převádění fyzických, senzorických 

vstupních informací na vystupování, jež může být zachováno v paměti (Hartl, 1994, 

Atkinsonová a kol., 1995, Stenberg, 2002, Čačka, 1997). 
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Uchovávání (uskladnění, uchování, podržení, retence paměti) označuje přesunutí 

zakódovaných informací do paměti a udržování informací v ní. Obsahuje i roztřídění 

informací do různých struktur (tzv. registrace) (Hartl, 1994, Stenberg, 2002, Čačka, 

1997). 

Vybavování (vybavení, znovupoznání, reprodukci, vzpomínkách) je doprovázeno 

k obnovení, znovunalezení uložených informací v paměti. A to se děje tak, že jsou 

přesunuty do vědomí za účelem jejich využití k činným kognitivním zpracovávání (Hartl, 

1994, Stenberg, 2002, Nakonečný, 2004). 

 

Zapomínání 

Základ není ve vymizení informace, ale v neschopnosti ji najít a dále ve vytěsňování 

protivných zážitků z paměti. Co pro nás přestalo mít význam, co nepoužíváme, 

nepotřebujeme a to, co se nás nepříjemně dotklo zapomínáme. Zapomenuté značí 

v paměti nenalezené, ne z paměti ztracené. Proces postupuje podle jiných obsahů odlišně 

a je registrován na křivkách zapomínání (Hartl, 1994, Nakonečný, 2004). 

Základním znakem zapomínání je výběrovost; zřetelný je vztah k motivaci a 

emočním prožitkům. Starší informace jsou překryty novými, a to díky neužívání. Proto 

jsou zesilovány opakovaným vybavováním do vědomí (Vágnerová, 1997). 

 

2.7.1.5 Myšlení 

 

Kognitivní proces vedoucí k porozumění vztahů a řešení problémů. Myšlení 

můžeme charakterizovat jako proces uvědomělého odrazu skutečnosti v předmětných 

vlastnostech, souvislostech a vztazích. Je to tedy poznávací proces vedoucí mezi 

subjektem a objektem (Čačka, 1997, Nakonečný, 2004, Hartl, 1994). 

Na rozdíl od vnímání, myšlení je zprostředkovaným procesem, který operuje s 

kognitivními elementy jako jsou vjemy, představy a pojmy. Myšlení je možno pojímat 

jako úkon s kognitivními složkami, které se vykonávají už na stupni vnímání. Úkony jsou 

abstrakce a zobecnění, analýza a syntéza, srovnávání a třídění, indukce a dedukce, soud, 

hypotéza a úsudek. Mimo jiné je myšlení hlavní složkou inteligence (Nakonečný, 2004, 

Vágnerová, 1997, Čačka, 1997). 
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Součástí myšlení je: 

• usuzování, inference, 

• poznávání a tvoření pojmů a tříd, 

• plánování, utváření koncepce, 

• chápání a nacházení vztahů, souvislostí a zákonitostí, 

• exprese, vyjadřování vnitřních obsahů myšlení navenek (Ruisel, Ruiselová, 

1990). 

 

2.7.1.6 Řeč 

 

Posluhuje jako nástroj zpracování informací na takové rovině, jaké dosahuje 

myšlení jistého jedince. Základ myšlení a řeči spočívá v tom, že umožňuje přenechat 

mentální úkony ze spojitosti na určitý čas, prostor a konkrétní, jevovou podobnost reality 

(Vágnerová, 1997). 

Přesné užití řeči spočívá v upravení předmětů pro kombinování slov za záměrem 

komunikovat. Je primárním předmětem komunikace myšlenek a prezentuje obecný 

předmět (Atkinsonová a kol., 1995, Stenberg, 2002). 

Myšlení a jazyk jsou vzájemně propojené, ale nikoliv totožné. Myšlení se vykonává 

pomocí jazyka a symbolů, bez kterých by nebylo pravděpodobné zobecnění, jako 

základní myšlenková operace. Řídí se zákony logiky, zatímco jazyk a řeč zákony 

lingvistiky, kde hrají svou roli gramatické, stylistické či expresivní zákonitosti (Hartl, 

1994). 

Informační jazyk posluhuje pro popis, uložení, vyhledávání, komunikaci informací 

a nástroj zastupování informací. Jeho vlastnostmi jsou např. jednoznačnost, ohebnost, 

přizpůsobivost, univerzálnost, automatizace. Řeč je neúplným provedením jazykového 

systému (Königová, 2001). 

 

2.7.1.7 Imaginace 

 

Je souhrnný proces seskupování představ do určitých struktur a jejich fungování. 

Zde se hovoří o tvorbě mentálních obrazů, která má středový počátek. Obrazotvornost, se 

ztotožňuje se slovem fantazie. Ta je jeden z druhů imaginace (Nakonečný, 2004). 
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Úloha imaginace je mnohostranná, úniková, tvořivá, kompenzační a tvořivá, 

připomíná minulost i pravděpodobnou budoucnost. Je doplňkem vnímání, podílí se na 

sebereflexi, přemítání, na toužení i předtuchy. Odborníci dělí dále imaginaci na 

představy, vzpomínky, denní snění, fantazii, hypnagogické kresby (obrazy na předělu 

bdění a spánku) a sny (Nakonečný, 2004). 

Imaginace počíná v mysli, tím nese s sebou centrální původ (Nakonečný, 2004). 

Představivost je nadání tvořit představy. Je dispozicí k tvůrčí činnosti, zvláště v 

problémových podmínkách (Stenberg, 2002, Hartl, 1994). 

Jeden druh imaginace je fantazie. Označuje vytváření nových představ na bázi 

dřívějšího vnímání, obměňování minulé zkušenosti. Hlavním znakem fantazie jsou nové 

situace, které jedinec doposud neprožil. Měřítko fantazie je daná talentem. Je podstatou 

jakékoli tvořivé činnosti, obohacuje život, směřuje k úniku z reality (Hartl, 1994). 

Primární funkce fantazie se zakládá v odpoutání člověka od reality. Sekundární 

funkce fantazie se zakládá na tvořivosti, na vytváření volitelné reality jako něčeho, co 

bude. Významná je způsobilost udržet si porozumění reality, způsobilost žít v reálném 

světě a cenit si možnosti realizace fantazijních děl (Nakonečný, 2004). 

 

Kognitivní schopnosti a dovednosti se při judu uplatňují obzvláště při rozhodování 

a soustředění, dále pak v orientaci pohybu, ve vypjatých situacích, usměrňování soupeře, 

v rozhodování, a kontrole motorického provedení nástupů do technik. Učení nových 

technik se týká principů v rozhodování o volbě pohybové odpovědi (držení, kontrachvat, 

kombinace), a dále pak o způsobu provedení této pohybové odpovědi. V judu jsou na 

percepční a kognitivní procesy judisty přikládány velké požadavky vyplývající z vysoké 

míry nepředvídatelnosti judistických situací. Volba pohybové odpovědi je důsledkem 

složitých mechanismů zrakového vnímání (percepce), anticipace, myšlení a rozhodování, 

s využíváním paměti a znalosti.  
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2. 8 Mentální mapy 

  

„Mentální mapa je nejdokonalejším organizačním nástrojem našeho mozku“ 

(Buzan, 2007, 14). 

Mentální mapa pracuje v lidském mozku jako způsob pro získávání informací o 

okolí. Informace, které získáváme, ukládáme do mozku, abychom je následně měli 

možnost použít, tzn. mapuje naše úvahy. Příznačné pro mentální představu je měnit se 

v čase, a adaptovat se situacím a prostředí. Oboustrannost běží mezi prostředím a jeho 

uživatelem. Složky prostředí dávají důležité náznaky pozorovateli, které považujeme za 

instrukci, podle které si sami vytváříme a vykládáme realitu. Elementy, z nichž skládáme 

mentální mapy, se u každého jedince odlišují. Jedinec od jedince reaguje na jiné 

pohnutky, na jiné složky, které sjednocuje do své mysli. Nejednou to můžou být pro 

většinu lidí nevýznamné složky, přesto jim někteří přidávají na důležitosti (Lynch, 2004, 

Buzan, 2007). 

Mentální mapy máme možnost využívat v okamžiku, když vyžadujeme jasného 

myšlení a pochopení problémům. Obvyklé záznamy a jejich tvorba se rovnají 

spolehlivému zabijáku kreativity, poškozují nové nápady, překáží volnému proudění 

myšlenek. Tyto typické sezamy izolují jednu myšlenku od druhé. Přídavkem toho je, že 

nás vybízí setrvat u poslední poznámky, ze které však nepřicházejí nové nápady. Mapy 

mají paprskovité tvary, přibývají do stran a jsou v souladu s tím, jak proudí naše myšlenky 

(Buzan, 2011, Činka, 2012, Žák, 2004). 

Mentální mapy formujeme skrze pravdivé přednosti fakty. Podmětům přikládáme 

význam, internalizujeme si je a ukládáme si obraz o okolním světě. Mentální mapa se 

víceméně různí od skutečnosti, avšak je význačným zdrojem poznání a orientace po světě. 

Východiskem mentálního mapování prospívá lidem k rozhodování o okolním světě 

(Siwek, Bogdová, 2007).  

Tedy, mentální mapa, se co do komplexnosti různí podle věkové kategorie. 

Následek zaplňování obrazu o zkušenosti, se v důsledku věku tedy liší mentální mapa 

mladého člověka, od staršího (Siwek, Bogdová, 2007). 

Učení se mentální mapám a prostorové představivosti (Čáp, 1997) zařazují do fází 

základního osvojení pojmů a pojmového učení. Takže se s pojmem můžeme setkat i 

v oborech jako je geografie, kdy si mapuje litosféru, atmosféru, aj. pomocí prostorové 

představivosti, kterou díky mentálním mapám má.  
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Mentální mapování zpropagoval Tony Buzan, který je autorem knih o mozku, mysli 

a vzdělávání. Mentální mapování umožňuje fungování s textem intuitivně, více jej dělit, 

kategorizovat, i zpřehledňovat. Mentální mapa je typická tím, že její hlavní námět se 

nachází v „bublině“ uprostřed papíru. Dokola kolem ní se poté píší podtémata, okolo 

těchto podtémat se píší jejich podpodtémata atd. 

 

 

 

Obrázek 6. – Základní mentální mapa podle freeplane (Buzan, 2015). 

  

 Mentální mapování je tedy proces, který vyjadřuje myšlenky, nápady, poznámky, 

které nejsou ovšem řazeny klasicky podle lineární polohy, ale jsou řazeny do mentální 

mapy.  

 K mentálnímu mapování můžeme vést ve sportu i děti. Na obrázku č. 7 můžeme 

vidět příklad. 
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Obrázek 7. – Vytvoření dětské mentální mapy (Buzan, 2015). 

  

Význam mentálních map  

 

• propojení pravé a levé hemisféry mozku, 

• rozvoj tvořivosti, 

• usnadňují orientaci v učivu nebo problému, 

• usnadňují rozšíření učiva, 

• je to zajímavá a zábavná forma výkladu, 

• student si lépe a déle zapamatuje učivo zaznamenané touto formou, 

• student si může zvolit takovou grafickou formu, která nejvíce vyhovuje jeho 

způsobu, 
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• studenti lépe rozlišují důležité a méně důležité informace, 

• pomáhají připojit nové myšlenky,  

• nekonečné množství, 

• pomáhá lépe se orientovat ve složité nebo rozsáhlé problematice. 

 

Softwary pro tvoření mentálních map  

 

• MindManager od firmy MindJet – www.mindshop.cz 

• iMindMap – sw od znovuobjevitele myšlenkových map Tonyho Buzana 

• Volně šířený software – např. FreeMind, xMind 

 

2.8.1 Aplikace a příklady mentálních map  

 

Proč pracovat pomocí mentálních map? K čemu nám to může pomoci? Kdo si jí 

může vytvořit? Zde se zkusíme podívat na dané body, příklady, které si může stanovit jak 

trenér, tak i samotný závodník, nebo začínající judista.  

Může se získávat celkový pohled na danou problematiku (kdo v jaké technice tápe, 

kdo naopak danou techniku má jako svou prioritní, kdo má dominantní pravou/levou 

stranu úchopu, jak je tomu u jiných judistů, jak to chodí v jiných oddílech/klubech, aj.).  

Pomůže nám k zápisu svých rychlých myšlenek (v dané technice, případném daném 

nástupu na techniku, v ten okamžitý moment, důležitý poznatek/chyba/pochvala, aj.).  

U trenérů především k utřídění myšlenek (jak dále s organizací dětí, jaké techniky 

jsou již vhodné, k jaké technice se za čas vrátit, co případně vícekrát zopakovat, tzv. 

zbavení se mentálního nepořádku, který by nás utlačoval, aj.).  

U začínajících trenérů je velmi důležité psaní poznámek (může dopomoci při dalším 

tréninku; zhodnocení s ostatními trenéry, rodiči či samotnými svěřenci; přípravy na 

páskování; zhodnocení závodů; vytýčení úkolů, technika učení, příprava na páskování 

aj.). 

Zpětná reakce (prezentování vlastního výkonu: může probíhat na konci každého 

tréninku, jednou měsíčně, půlročně - tak jak si to stanoví daný trenér/judista; zde nesmíme 

zapomenout, k čemu má vlastně zpětná reakce směřovat). 

Koncentrace na věc (jako trenér se vždy musím soustředit na svůj projev, na 

motivaci svěřenců, na ukázku techniky, na splnění cíle tréninku, na dosahování 
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vytýčených dlouhodobých cílů, jako závodník koncentrace na závodech, na páskování, 

na daný chvat, aj.). 

Plánování, příprava a vedení (trenér/závodník/judista si musí jasně stanovit, kam 

chce směřovat, na jakou úroveň chce dosáhnout a tím směrem se i ubírat. Pokud vím, že 

chci judo dělat na světové úrovni, na tréninku by o mě měl trenér vědět, měl bych dbát 

na přípravu i ve volném čase, trenér by mi měl stanovit určité fáze, kterých bych se měl 

jako judista držet, aj.). 

Řešení problémů (trenér by měl mít nad svými svěřenci kontrolu, nemělo by 

docházet ke zbytečným konfliktům, měla by se stále zdůrazňovat etika juda, vždy by mělo 

docházet ke zhodnocení výkonu i v daných technikách a mělo by to vést i k odstranění 

chyb, aj.). 
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3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

 

3. 1 Cíl práce 

 

 Cílem rigorózní práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu 

mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající sportovce v období mladšího 

školního věku. Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při správném 

provedení i v návaznosti. Techniky budou vybrány na základě zkouškového řádu 

Českého svazu Juda. Mentální mapy se dají také využít v takticko-technické přípravě.  

 

3. 2 Úkoly 

 

Na základě uvedených cílů došlo ke stanovení základních úkolů: 

• Analyzovat odbornou literaturu. 

• Rešerše dostupné domácí a zahraniční odborné literatury.  

• Přehledné zpracování vybrané literatury. 

• Nastudování předchozích provedených studií. 

• Zhodnotit správnost výběru popisovaných technik. 

• Sestavení vhodných výukových řad s přihlédnutím na vybranou věkovou 

kategorii.  

• Vytvořit jednotný přehledný smysluplný materiál pro trenéry a učitele. 

• Vyvození diskuze, formulace závěru na základě sestavení mentálních map. 

 

3. 3 Metodika práce 

  

 Uvedená syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury zabývající se 

tématem juda a mladšího školního věku. Hlavním východiskem pro teoretickou část je 

zahraniční i česká literatura a publikace. Dalšími zdroji byly online katalogy knihoven 

tělovýchovných fakult. Studie je teoretického charakteru.  
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3.3.1 Analýza odborné literatury 

 

 Při sepsání rigorózní práce jsem použila dva typy zdrojů. V první řadě se jedná o 

videomateriály, které se vztahují k dané problematice. V řadě druhé jsem pracovala s 

dokumenty písemného charakteru: odborné časopisy, internet, články, odborné knihy, aj. 

  

 

3.3.2 Metody zpracování rigorózní práce 

 

 Při zpracování této rigorózní práce byly využity metody analýzy a syntézy. Po 

úvodním studiu odborné literatury, byla vybrána celá škála technik, která jsou vhodná pro 

zvolenou věkovou kategorii.  

 Velkou výhodu při výběru technik, které v tomto věkovém období dětí musí 

ovládat, nám stanovuje zkušební řád juda. S tím tedy souvisí jak výběr technik, tak i jejich 

zdařilé a nezdařilé provedení, a především kombinace, do kterých se závodník může 

dostat. Mimo jiné jsme i díky vybraných průpravných cvičení došli k cenným poznatkům 

o závodnících, které podložila i vývojová psychologie. 

 Postupy jsme tedy sestavili na základě trenérské praxe autora této rigorózní práce, 

samozřejmostí byla konzultace s trenéry juda i reprezentanty České republiky v judu.  

 Výsledková část obsahuje celou škálu průpravných cvičení a sedmi zvolených 

technik v postoji. Stěžejní část rigorózní práce jsou mentální mapy s důkladným popisem 

správností, chyb i nedostatků, které mohou nastat.  
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4. DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

 

4. 1 Mentální mapy v judu 

  

Ke každé ze sedmi technik byla vytvořena myšlenková mapa (obr. 8). Tyto 

myšlenkové mapy budou sloužit trenérům, cvičitelům a dalším činovníkům pro snadnou 

orientaci a pro návaznost vybraných technik při nácviku kombinací, kontrachvatů a 

zakončovacích technik. Každá z map je tvořena třemi částmi, přičemž každá část je pro 

závodníka velice důležitá.  

První část myšlenkové mapy se nachází na levé straně a je tvořena technikami 

z Renraku a Renzoku wazy, tedy kombinacemi. Kdy Tori zaútočí vybranou technikou 

např.: O goshi, ale je nucen svůj postoj pro útok obměnit a pokračovat technikou O soto 

gari (Renraku waza) nebo znovu technikou O goshi (Renzoku waza).  

Druhá část myšlenkové mapy tvoří techniky z oblasti Gaeshi wazy, jedná se o 

techniky obranné, kde po nezdařeném útoky přebírá iniciativu právě Uke. Např.: Tori 

nastupuje na techniku O goshi. Toriho nástup není dostatečně důrazný, Uke používá 

techniku Tani otoshi a kontruje. Druhá část myšlenkové mapy se nalézá ve spodní části. 

Třetí část myšlenkové mapy je umístěná v horní části. Do této části patří techniky 

zakončovací techniky z oblasti Ne wazy, konkrétně se jedná o techniky z oblasti Katame 

wazy, což jsou techniky znehybnění. Patří sem techniky držení (Osaekomi waza), škrcení 

(Šime waza) a páčení (Kansecu waza). Tyto techniky provádí Tori v případě zdařeného 

útoku. Např.: Po toriho nástupu a úspěšném hodu, při technice O goshi je nasazeno držení 

Kesa gatame a tím je zápas zakončen.  
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Obrázek 8. - Vzor myšlenkové mapy.  
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4. 2 Nage - Waza (technika v postoji) 

 

 Každá judistická technika v postoji (Nage - Waza, obr. 9), se skládá ze tří fází. Fáze 

kuzushi, cukuri, kake (Srdínko, 1987). Kuzushi (vychýlení soupeře z rovnováhy), jde o 

porušení jeho stability a s tím současné zachování stability vlastní. Můžeme využívat, jak 

sílu vlastní, tak i sílu soupeře, nebo obojí zároveň (Lebeda, 1958). Při cukuri (nástupu do 

chvatu) jde podle Srdínka, Vachuna (1984) o dosažení tělesného kontaktu. Navazuje tak 

na předchozí kuzushi, které stále pokračuje a je před kake (které znamená hod) a je při 

něm třeba dovést soupeře na zem, ideálně na celá záda. 

 

 

 Obrázek 9. - Nage – waza (AC Sparta judo, n. d.). 

 
Obrázek 10. - Směry kuzushi. 
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Metody nácviků: 

 Judistické techniky se skládají ze tří částí. Těmi jsou vychýlení, nástup, hod. Tyto 

díly nejde eventuálně vynechat ani změnit jejich pořadí. Jinak techniky nemůžeme 

udělat správně. 

 Tato metodická řada je uspořádána jako všeobecný popis, který lze používat u 

uvedených techniky. Je tedy nezbytné vycházet z technického popisu jednotlivých 

technik. Metodickou řadu dělíme do 7 fází, jež můžeme používat u nacvičování technik. 

Jednotlivé části zachovávají řád uspořádání, vzájemně na sebe navazují a vystupuje 

jedna ze druhé. Následující fáze je přiměřené používat až po zvládnutí fáze předešlé. 

1. fáze: paže 

 Podstatou jakékoli techniky je správný úchop neboli držení soupeře. Úchop by 

měl být pevný, jistý, silový, avšak musí být zároveň pružný. Tori musí být schopen 

plynule jít za ukem tak, aby měl jeho pohyb pod dohledem a uke se mu z úchopu 

nevyprostil. Pro následné vychýlení ukeho je podstatný dobře provedený úchop. 

2. fáze: vychýlení 

 Vychýlení je pravděpodobné uskutečnit do 8 základních směrů (viz obrázek č.9). 

Podstatou vychýlení je vztah pohybu paží a trupu toriho tak, aby došlo k obratu polohy 

těžiště a tím k újmě rovnováhy ukeho. Vychylování se cvičí opětovnými nástupy, kdy 

sledujeme, jestli dochází ke ztrátě rovnováhy ukeho, která má možnost projevit se 

nekontrolovaným pohybem. 

3. fáze: nohy 

 Ukročení je správný začátek techniky nohou, dále pak poloha a směr stojné nohy 

a vhodné provedení pohybu druhé nohy, která je schopna ukeho podmetat, zadržet, 

porazit nebo přizvednout. Příhodné k procvičení fáze nohou je opakování nástupů se 

zvyšováním tempa cvičení a střídaní nástupu pravého a levého.  

4. fáze: spojení 1.,2. a 3 fáze 

 Horní končetiny, dolní končetiny a trup se spojí v celek, který realizuje 

v pomalém tempu pohyby a daná cvičení. Získáme informace o správnosti techniky 
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cvičením sute geiko. Celek opakujeme v různých rychlostech pohybu. Opakovaně cvičit 

můžeme i ve trojicích nebo skupinách cvičením zvaných nage komi. 

5. fáze: technika z kroku 

 Tori vydává ukemu podnět k výkroku, následně udělá techniku. Uke kooperuje, 

neklade odpor. Hlavním úkolem ukeho je realizovat krok v plném rozměru. Dovednost 

opakujeme cvičením zvaným uchi komi. 

6. fáze: technika z chůze 

 Nácvik začínáme pomalou chůzí, kdy se pomalu stupňuje nástupový interval a tím 

se mění celé tempo chůze. S počítáním začínáme od tří k jedné. Tři kroky, dva kroky a 

nástup. Posléze, kdy dojde ke správné technice chůze, se jeden interval ubere. Počítáme 

tedy dva kroky a nástup. 

7. fáze: technika z chůze s hodem 

 Začíná se z jednoho kroku, kdy provádíme nástup s vychýlením, a následným 

hodem. Střídáme směry vykročení. Posléze přidáme kroky a vykonáme techniku v 

přímém směru, poté měníme i směry výkroku. Podstatná je plná kontrola toriho nad 

ukem. Spolupráce uke s torim je privátní, jelikož si to žádá samotný hod, kdy ukeho 

vytahujeme a tori současně drží rukáv ukeho, čímž kontroluje jeho dopad. 

8. další fáze lze vybrat z uvedených cvičení  

 Opakujeme tedy zvládnuté fáze technik.  

 

Nejčastější chyby ve fázích metodické řady při nácviku technik: 

• křečovité držení límce, držení ve špatně zvolené výšce dané techniky, 

• nástup v záklonu bez vychýlení soupeře, 

• vychýlení pažemi bez kontaktu boků s tělem soupeře, 

• tori přitahuje loket ukeho k sobě místo ve směru vychýlení, 

• levá ruka táhne k zemi, 

• nedostatečný odstup od soupeře, 

• chybný směr stojící nohy, 
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• stoj na napnutých nohou, 

• podmet druhou nohou, 

• vysazený postoj při nástupu, záklon při nástupu, 

• tori vybočí z osy chvatu trupem, 

• chybné načasování nástupu do chvatu při pohybu soupeře, 

• špatný nástup spojený se ztrátou rovnováhy po hodu ukeho.  
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4.2.1 Sasae curikomi ashi 

 

Metodika: 

Tori i uke stojí v pravém střehu. Tori vychýlí tahem obou paží ukeho vpravo vpřed, 

levým chodidlem zablokuje jeho přední část pravé nohy v oblasti kotníku. Tím zastavuje 

pohyb pravé nohy ukeho vpřed. Tahem paží, se současným energetickým obratem trupu 

vlevo ho hodí. Následek této akce, při dopadu na celá záda, se považuje za úspěšný. 

Dbáme na dokonalé přenesení hmotnosti ukeho na pravou nohu. Je tedy nutné provedení 

curikomi, které můžeme nacvičovat i v řadách.  

 

Obrázek 11. - Sasae curikomi ashi. 

 

Hlavní chyby: 

Chybou může být nedostatečný odstup od soupeře, pravá noha nedostatečně 

natočená k ose chvatu, napnuté koleno, vysazený postoj, ruka táhne k zemi.  

Jako obranu ještě před úplným vychýlením, může uke snížit své těžiště. Překročit 

tak toriho zadržující pravou nohu.  
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Obrázek 12. - Schéma sasae curikomi ashi.  
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Mentální mapa:  

Když se technika zdaří, ale uke nedopadne na celá záda, tori přechází do držení. 

Nejvhodnější a nejčastěji používané techniky znehybnění jsou: kesa gatame, kuzure kesa 

gatame, mune gatame, ude hishigi juji gatame (páka na loket).  

Páky obecně, lze provádět až od kategorie starších žáků, proto se může tato technika 

již učit, ale upozornit, že na závodech je toto ještě zakázáno.  

 Když se technika nezdaří, může tori stále nastoupit do kontrachvatu, pouze za 

podmínek, jeli jeho reakce pohotová. Kontrachvaty, které se dají s touto technikou 

kombinovat, jsou sasae curikomi ashi na druhou stranu, hiza guruma- kdy je důležitá 

výborná koordinace pohybu a síla v rukou + správné přemístění toriho a twisting (rotace 

soupeře pomocí paží).  

 Dále může judista využít kombinace. Ty mohou nastat v situaci, kdy uke překročí 

nohou. V tomto případě volíme techniky jako sasae curikomi ashi na druhou stranu, hiza 

guruma, o uchi gari, ko uchi gari, o soto gari- musíme dávat pozor a uvědomit si, že v té 

druhé fázi útočíme na levou stranu, a v neposlední řadě uchi mata, kde dbáme na 

dokonalou spolupráci pravé a levé nohy útočícího toriho.  

 Když se uke zapře, využít toho lze pomocí technik sasae curikomi ashi (levá strana), 

seoi nage, seoi otoshi- velice efektní kombinace, kterou nacvičujeme na obě strany a o 

soto gari.  

 V poslední situaci může dojít k tomu, že tori pokračuje technikou. A to technikou 

de aschi harai, harai goshi, tsurikomi goshi.  
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4.2.2 Tai otoshi 

 

Metodika: 

 Tori vykročí ze základního postavení pravou, při tom krátce, a především silně strčí 

ukeho vzad, čímž vyvolá jeho reakci vpřed, při které přenese svou hmotnost na špičku 

pravé nohy. Zakončením levé, vně ukeho levé nohy za stálého tahu obou paží se tori otáčí. 

Jakmile přemístí pravou nohu vpřed, před pravou nohu ukeho, na kterou je uke vychýlen. 

Po dokončení obratu tori lýtkem blokuje soupeřovu holeň. Levou paží ukeho táhne 

vodorovně a do kruhu, pravým předloktím jej tlačí do směru hodu.  

 

Obrázek 13. - Tai otoshi. 

 

Hlavní chyby:  

 Chyba, na kterou musí trenér upozornit je blokace soupeřova kolene, kdy tori může 

ukemu způsobit zranění.  
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Obrázek 14. - Schéma tai otoshi. 

Mentální mapa:  

 Technika tai otoshi, která se zdaří, avšak není čistý dopad na záda, dále může přejít 

na boj na zemi. Nejčastějším typem znehybnění je: ude hishigi juji gatame, kesa gatame, 

mune gatame, kuzure mune/kesa gatame. Opět je zde možná i páka, ale pouze v rámci 

tréninku, nikoli v závodní sféře téhle věkové kategorie.  

 Technika, která se nezdaří, může přejít v kontrachvat, a to zejména ko soto gake. 

Ostatní techniky jsou na zvážení judisty, zdali je navozena dostatečná rychlost a 

pohotovost provést jiný kontrachvat.  

 Kombinace, kdy uke uhýbá nohou, může tori využít techniku uchi mata a ko uchi 

gari. Když uke blokuje nástup, volíme techniky typu morote seoi nage, což je jedna 

z logických kombinací, ippon seoi nage, o uchi gari (jednoduchá, ale technická 

kombinace) a velice podobná ko uchi gari. 
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4.2.3 O goshi 

 

Metodika: 

Při přeložení názvu do českého jazyka, se jedná o tzv. „velký bočák“. Jedná se o 

základní techniku, kterou učíme začátečníky a mladé judisty. Technika se označuje za 

neobyčejně bezpečnou a je dobrým základem pro další nácviky složitějších technik. 

Velice důležitou roli zde hraje možnost kontroly hodu.  

Jeden ze základních porazů, který se provádí kyčlemi je o goshi. Tori musí vychýlit 

soupeře přímo vpřed tak, že provede obrat zády k ukemu. Musí dojít současně k podřepu 

a následně dopnutí kolen. Pomocí práce paží a předklonem tori ukeho hodí.  

Trenér u této techniky musí dbát na to, aby tori tahovou paži táhl šikmo vzhůru. 

Jestli dojde k tomu, že táhne dolů, uke potrestá toriho oběhnutím a následným hodem na 

chvat o goshi, akorát opačným bokem.  

 

 

Obrázek 15. - O goshi.  

 

Hlavní chyby: 

Chyba může nastat v nástupu, a to, když je bez dostatečného kontaktu od soupeře, 

když nastoupí s napnutýma nohama v kolenou, do chvatu nastoupí v předklonu, nebo do 

chvatu nastoupí na zatížených patách.  

Jako obrana může posloužit snížené těžiště a zaklonění horní části těla dozadu, 

pravou ruku vysvobodíme prudkým trhnutím vzhůru ze soupeřova úchopu levou rukou. 

Můžeme také patou levé nohy zaháknout ze strany levou nohu soupeře. Nebo pokud se 
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pokouší soupeř chytit za náš pás, odtáhneme se přímo vzad a snažíme se tím zachovat 

stabilitu.  

 

 

Obrázek 16. - Schéma o goshi. 

Mentální mapa: 

 Po zdařilém provedení techniky o goshi, může následovat sled držení na zemi, a to 

například kuzure kesa gatame, kesa gatame, mune gatame, či kata gatame. Záleží na 

judistovi, ve kterém držení se umí zafixovat tak, aby ho protivník ze sebe nesundal a tím 

nepřerušil držení.  

 Jako kontrachvat, v situaci, kdy se technika nezdaří, může být technika tani otoshi, 

ura nage, utsuri hoshi, o goshi nebo de ashi harai. Ne všechny techniky děti mladšího 

školního věku svedou, ale určitě bychom jim je, už měli zavádět do podvědomí, aby o 
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nich měli představu. Děti, které jsou v předstihu a umí už třeba danou techniku, se může 

zaměřit právě na tyto kontrachvaty.  Proto by i trenér měl mít představu, jak může tori 

dále reagovat po neúspěšném nástupu na techniku o goshi.  

 V kombinacích, kdy uke blokuje pravou ruku, lze použít techniku ko uchi maki 

komi. V situaci, kdy se uke zapře vzad, může tori využít technik o soto gari, ouchi gari, 

kouchi gari, nebo ko soto gake. Když nám uke začne utíkat z nástupu, tori nastoupí znova 

na o goshi, při přehmatu pravé ruky za hlavu, přechází na chvat goshi guruma, při lehkém 

odporu rukou uki goshi nebo techniku tai otoshi.  
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4.2.4 O soto gari 

 

Metodika: 

V českém jazyce technika „velkého vnějšího porazu“. Řadí se do skupiny technik, 

s převažující práci nohou. Jedna z obtížnějších technik, která je však dobrým základem 

pro budoucí nácvik složitějších chvatů vyšších výkonnostních skupin. 

Tori i uke stojí v pravém střehu. Vychýlením ukeho vpravo vzad, pravou dolní 

končetinou podmete tori, ukeho pravou dolní končetinu, čímž ho dostane na záda.  

Nacvičujeme nejprve na místě, později až za pohybu. Musíme u této techniky dbát 

na oddělené úlohy nácviku jak ukeho, tak i toriho. Pád vzad může totiž u začátečníků 

budit strach či obavy.  

 

Obrázek 17. - O soto gari. 

 

Hlavní chyby: 

Chyba může nastat již v nástupu, a to v záklonu bez vychýlení soupeře. Další z chyb 

může být chybné postavení levé nohy, a to daleko od soupeře, či naopak příliš blízko. 

V neposlední řadě vychýlení pomocí paží bez kontaktu boku se soupeřovým tělem.  
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Obrázek 18. - Schéma o soto gari. 

Mentální mapa:  

 Při zdařilém provedeném o soto gari, přejdeme na zemi do držení, a to typu kesa 

gatame, kuzure kesa gatame, mune gatame a kata gatame. Tato držení by měly jít bez 

problémů chytit z úchopu, který máme vedený z postoje.  

 Pokud se o soto gari nezdaří, přejdeme ke skupině kontrachvatů. Když je soupeř 

slabší, využíváme o soto gari. Po přemístění toriho následuje ura nage. Protiútokem může 

být i technika ko soto gari, které učíme pro pocit bezpečí při nástupech na tuto techniku.  

 Do kombinací se judista může dostat, když uke blokuje. Tady můžeme jednat 

technikou ko soto gake, kdy zastavíme útočící pravou nohu na tatami a provedeme 

následný útok nohou levou. Nebo tani otoshi, kdy musíme postavit pravou nohu na tatami 

a následně zaútočit nohou levou za pomocí celé váhy těla.  
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 Pokud nastane situace, kdy se uke dopustí rozkročení nohou, opět toho využíváme 

uchi matou, nebo o uchi gari, které můžeme využít už v případě, že uke pravou nohou 

couvne.  

 Když se podaří ukemu vytrhnou úchop pravé ruky, použijeme soto maki komi, nebo 

hane maki komi.  

 Můžeme také útočit na jeho vysunutou levou nohu hiza guruma nebo sasae curi 

komi ashi.  

 Při hlubokém úchopu pravé ruky toho využijeme technikou goshi guruma, uke 

v tento moment tlačí vpřed. Stejně je tomu tak v případě použití techniky ippon seoi nage. 

Při odtlačení pravé útočící nohy se na ní postavíme a přejdeme do tai otoshi či harai goshi.  
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4.2.5 Ippon seoi nage 

 

Metodika: 

Překlad do českého jazyka není zcela jasný, ale nejvíce vystihující je právě 

pojmenování „hod přes rameno“. Velice oblíbená osobní technika mnoha závodníků, pro 

své variabilní použití. Existuje samozřejmě mnoho druhů i modifikací, které jsou rozdílné 

v tom, odkud závodník pochází. Je to skupina technik hodů, kde převažuje práce paží.  

 

 

Obrázek 19. - Ippon seoi nage. 

 

Hlavní chyby: 

  Nejčastější chyba je ve vychýlení ukeho. Pak dbáme na postavení nohou toriho, 

aby byly opravdu mezi těmi soupeřovými.  
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Obrázek 20. - Schéma ippon seoi nage 

 

Mentální mapa:  

 Při zdařilém hození ukeho, avšak ne na celá záda, přechází tori do držení. Ty 

můžeme tentokrát využít v tomto následujícím sledu. Kesa gatame, kuzure kesa gatame, 

mune gatame, i ude hishigi juji- kterou opět pouze a jen nacvičujeme do dalších let.  

 Při nezdařilém provedení přejdeme na kontrachvaty v provedení technik tani otoshi, 

sumi gaeshi, nebo de ashi harai.  

 Klasickou kombinací, kdy uke blokuje vzad je ko uchi gari. Pokud se nám uke při 

útoku brání silným obranným postojem, můžeme přejít na o uchi gari, to platí i v případě, 

že uke blokuje vzad. O soto gari může být další technika, kterou ukeho můžeme zaskočit, 

když nám blokuje vzad.  

 Při opravdu silném bloku ukeho, můžeme pokračovat seoi otoshi, kdy přiklekáváme 

na pravé koleno.  
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 Uke nám zablokoval nástup a my můžeme využít úchopu, který jsme si vydobyli a 

zasuneme se pod soupeře s technikou sumi gaeshi.  

 Uke ustupuje stranou a my můžeme využít kombinací s tai otoshi, nebo s technikou 

ippon seoi nage.  
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4.2.6 De ashi harai 

 

Metodika: 

Tori i uke jsou v pravém postoji. Tori musí ukeho donutit vykročit. Podmet vedeme 

šikmo ve směru ukeho prstů u nohy a se současnou práci paží házíme.  

Tento chvat není chvilkovou záležitostí. Musíme vycítit a odhadnout pohyb ukeho, 

abychom dokázali včasně reagovat, když uke přenese váhu na postupující nohu. V ten 

moment musí dojít k podmetení s pomocí práce paží.  

Tuto techniku zásadně trénujeme v pohybu na postupujícího soupeře. Uke tedy 

začíná postupem vpřed. Tori v tu chvíli využívá situace a o to je nácvik snazší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21. - De ashi harai. 
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Hlavní chyby: 

K chybám může dojít v případě, že tori provede nedostatečný zášvih za soupeřovu 

patu, tím se totiž dostane do nesprávného postavení vůči soupeři. Další chybou může být 

nesprávný okamžik podmetu, proto je důležitá práce za chůze a opravdu dlouhý trénink. 

Dbáme i na správné postavení, aby nedocházelo k vysazení hýždí a předklonu.  

Podmetá-li tori nohu příliš brzo, můžeme ho vychýlit z rovnováhy a tím ho strčíme 

směrem vzad, nebo ho naopak přitáhneme na sebe. V obou případech se bráníme.  

 

Obrázek 22. - Schéma de ashi harai 

 

Mentální mapa:  

 Správné, avšak ne úplné povedení techniky de ashi harai přechází na zem. Tam se 

můžeme dostat do držení kesa gatame, kuzure kesa gatame, mune gatame, nebo kuzure 

mune gatame. Všechny tyto čtyři držení jsou vhodná z úchopu, kterým přecházíme na 

zem, díky technice de ashi harai.  

 Tai otoshi provádíme v situaci, kdy soupeř začíná útok. V tomto momentě dbáme 

na vedení hodu a na správné přesunutí pravé nohy. O uchi gari provádíme na nohu 
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soupeře, která provádí podmet. V ten samý moment nesmíme zapomenout na správnou 

práci našich rukou. Pokud dokážeme včas reagovat, můžeme kontrovat pomocí techniky 

o soto otoshi, kdy využíváme včasné reakce na naší pravou podmetanou nohu.  

 Uke nám uniká nohou a my využíváme techniky o soto gari, nebo velice podobné 

o soto otoshi.  

 Po dokročení ukeho přecházíme do kombinací ko soto gari, ko soto gake, nebo tani 

otoshi. 

 Uke nám couvá, my toho využíváme pomocí techniky hiza guruma, nebo o goshi, 

kde dáváme ale pozor, na kterou stranu techniku provádíme. Tori nám opět couvá a 

tentokrát se nám natáčí do ippon seoi nage, kde současně vloží pravou ruku pod ruku 

ukeho. Jako další kombinace může být tai otoshi do levé strany.  
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4.2.7 O uchi gari 

 

Metodika: 

Vycházíme ze základního postavení, kdy toriho levá noha nakračuje k pravé špičce 

ukeho. V té chvíli se natáčí pravým bokem k ukemu a jeho levá paže táhne vodorovně. 

Reakce ukeho je rozkročení a snížení těžiště. V té chvíli tori narazí pravý bok na ukeho a 

tím ho vychyluje na paty. Dojde k podražení ukeho levé nohy a to toriho pravým 

podkolením a lýtkem. Konečnou fází hodu je tah levé ruky a tlak pravé paže.   

Při nácviku dbáme na těsném kontaktu toriho boku s břichem soupeře a také zadní 

strany stehna toriho se stehnem soupeře. Důležité v této technice je snížení těžiště pod 

ukeho. Snížení by mělo být až tak hluboké, že se tori dotýká pravým uchem ukeho 

hrudníku. Tím také zabraňuje ukemu uplatnit nějaký protichvat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23. - O uchi gari. 

Hlavní chyby:  

 Zaklánění toriho, nedostatečná práce paží.  
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Obrázek 24. - Schéma o uchi gari. 

 

Mentální mapa: 

 Správné provedení této techniky skončí v držení tate shiho gatame, kesa gatame, 

mune gatame, kuzure mune gatame, nebo kuzure kesa gatame.  

 Pokud máme fyzicky navrch před soupeřem, je vhodné využít kontrachvat ko soto 

gake, de ashi harai, ura nage. V kontrachvatu tomoe nage je důležité dbát na to, aby naše 

technika nebyla přiznána soupeři. Proto provést vše jasně a viditelně pro rozhodčí. U 

techniky ippon seoi nage je předpokládaný únik a zakročení levou nohou. V tomto 

okamžiku si musíme být opravdu jisti a obezřetní, jelikož to bývá většinou problematické.  

 Základní kombinace v případě, kdy uke uhýbá nohou je ko uchi gari, o soto gari, 

také jedna ze základních tai otoshi a v neposlední řadě sasae curikomi ashi.   
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 Pokud se uke vychýlí dopředu, já mohu pokračovat technikou uchi mata, goshi 

guruma i ippon seoi nage.  

 Velice efektivní, když tori pokračuje technikou okuri ashi harai, nebo obměny seoi 

nage, u obojího dbáme na levou stranu.  
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4. 3 Katame - Waza (technika na zemi) 

 

 Techniky znehybnění jsou propracovaný celek, kdy jednotlivé složky i vazby 

umožňují velkou variabilitu řešení v daných situacích.  

 Oficiálně je rozděleno 29 technik v této oblasti, kterou jsme si již představili. 

Japonsky nazývaná katame - waza. 

 Vědomě používané nebo vypracované přechody z postoje na zem mohou mít 

rozhodující význam v zápase samotném. Proto jsou nedílnou součástí moderního způsobu 

boje a měly by mít své pevné místo v tréninku napříč všemi věkovými kategoriemi. 

 Důležité dva pojmy, které je nutné od sebe rozlišit, jsou přechod do držení a způsob 

držení. „Přechod do držení“- nejproblematičtější oblast, kvalitně provedený přechod a 

„způsob“ držení, kdy rozhodčí vyhlásí platně nasazenou techniku. 

 

Obrázek 25. - Katame – waza (AC Sparta judo, n. d.). 
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4.3.1 Osaekomi - Waza  

 Jsou to techniky, kde eliminujeme soupeře pomocí držení, znehybnění. Soupeř je v 

poloze na zádech fixován pomocí držení. Pokud je toto držení technicky správně 

provedeno, je jen velmi malá pravděpodobnost, že dojde k úniku. Srdínko a Vachun 

(1984) uvádí, že blokováním nejméně pohyblivých částí těla, hrudníku a ramen, jsou z 

činnosti vyřazeny velké svaly trupu. Pro úspěšné provedení držení je rozhodující fixace 

trupu a blokování horních končetin za stálého kontaktu. Tím je znemožněno soupeřovo 

přetočení. Zkušení judisté jsou schopni, podle pohybů soupeře, předvídat jeho záměry k 

úniku z držení, což napomáhá k zachování plné kontroly nad protivníkem. V turnaji, kdy 

rozhodčí vyhlásí nasazené držení, jde o čas. Podle platných pravidel z roku 2018 je možné 

zvítězit před časovým limitem na ippon, pokud držení trvá 20 sekund.   



71 

 

4.3.1.1 Kesa Gatame 

 

Metodika: 

V okamžiku, kdy uke dopadne k pravému boku toriho, je vhodné, aby tori použil 

kesa gatame nebo některou z jeho variant. Nejprve tori přitiskne pravou stranu hrudníku 

ukeho k zemi. Levou rukou přitáhne pravou paži ukeho do svého podpaží. Stálým tahem 

k levému boku, musíme stále kontrolovat pravou paži ukeho. Pravé stehno musí tori 

umístit pod pravé rameno ukeho. Pravou rukou tori obejme šíji ukeho a uchopí jeho kabát 

kimona na rameni. Je také vhodné si ruce spojit. Stabilitu udržuje tori stálým pohybem 

široce roznožených nohou. 

 

 

Obrázek 26. - Kesa gatame. 

 

Chyby: 

Nedostatečné blokování ukeho šíje (lze s ní pohybovat a pomocí svalstva zad např. 

provést přemostění). Špatná fixace paže (lze ji uvolnit a uniknout). Nesklonění hlavy 

vpřed ke svému kolenu (lze využít k přetočení ukeho přes tělo). Špatná poloha nohou (lze 

zachytit nohy a tím končí technika znehybnění).  
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Obrana:  

Provádíme zaklesnutím levé nohy přes nohu toriho, obejmutím těla soupeře 

naznačit únik na jednu stranu, pak využít jeho reakce zpět a přetočit jej. Také je možný 

únik na opačnou stranu, přetočením na břicho. Lze provést i útok na paži, která svírá šíji 

pomocí páčení.  
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4.3.1.2 Kuzure kesa gatame  

 

Metodika:  

Tento chvat se od základního kesa gatame odlišuje tím, že tori umístí pravou paži 

pod levou paži ukeho a opírá se dlaní i předloktím o zápasiště. 

 

 

Obrázek 27. – Kuzure kesa gatame. 

Chyby: 

Stejné jako u kesa gatame.  

 

Obrana:  

Můžeme použít úniků jako v základní variantě. Dále také možnost, kdy uke umístí 

prsty levé ruky pod pravé ucho soupeře a zatlačí proti jeho krku. Současně přitáhne paty 

k hýždím a prudkým dopnutím nohou s rotací těla vpravo uvolní vytažením svou pravou 

paži a dokončí tak únik. Jiný způsob úniku, kdy uke útočí na pravou paži toriho. Po 

zrušení kontaktu se uke přetočí na pravý bok a uniká. Velmi výhodná se stává tato pozice, 

kdy lze pokračovat v útoku škrcením. 
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4.3.1.3 Mune gatame 

 

Metodika: 

Tori blokuje soupeře tlakem hrudníku k zemi. Levou paží tori drží ukeho v podpaží 

levé ruky a pravou se opírá předloktím o tatami. Soupeřovy pokusy o únik vyvažuje a 

vyrovnává nohama. Pánev i břicho má v těsné úzkosti přitisknuté k podložce. Důležitá je 

toriho práce, přesněji jeho levého kolena, které blokuje pravé rameno ukeho a nedovolí 

mu tak umístit pravou paži pod své těžiště. Jestliže se mu to podaří, tori může přejít do 

držení kuzure ushiro kesa gatame, kdy se přetočí na levý bok a přednoží levou podél těla 

soupeře. 

 

 

Obrázek 28. – Mune gatame. 

 

Chyby: 

  Nedostatečné držení ukeho šíje. Žádná fixace ukeho paže (lze uniknout). 

Nesklonění hlavy vpřed. Špatná poloha dolních končetin. 
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Obrana:  

Uke se snaží uvolnit pravou paži, kterou umístí pod soupeře, spojí svůj pravý loket 

se svým pravým kolenem. Pak silně zatlačí proti soupeři. V okamžiku jeho zpětné reakce 

ho přetáčí přes sebe a snaží se chytit své držení. 
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4.3.1.4 Kata gatame  

 

Metodika: 

Tori drží ukeho ve čtyřech bodech, nebo jako variantu kesa gatame. Tori obejme 

pravou rukou ukeho šíji. Hrudník tiskne ukeho k tatami. Pravé koleno opírá o ukeho bok. 

Levou nohu má opřenou prsty o zem a tím udržuje stabilitu. Obě paže má tori ve spojení 

pod šíjí soupeře. Jestliže paže stiskne, může změnit držení ve škrcení. 

 

 

Obrázek 29. - Kata gatame. 

 

Chyby: 

Nedostatečné držení ukeho šíje. Žádná fixace ukeho paže (lze uniknout). 

Nesklonění hlavy vpřed ke svému kolenu (lze využít k přetočení toriho). Špatná poloha 

dolních končetin. 

 

  



77 

 

Obrana:  

Uke uvolňuje šíji tlakem na krk toriho. Jestliže se mu podaří uvolnit, může 

uniknout přetočením. Kata gatame je jedno z velmi účinných držení a pravděpodobnost 

úniku je velmi malá.  
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4.3.1.5 Tate shiho gatame 

 

Metodika: 

Výhodné použití tohoto držení je po akci chvatu ouchi gari nebo kouchi gari. V ten 

moment udrží správným blokem tori ukeho v poloze na zádech. Provedení, kdy tori leží 

roznožmo na ukem a nohama tiskne jeho boky, pažemi tori objímá levou vzpaženou paži 

a šíji ukeho. Rovněž lze obejmout obě vzpažené paže ukeho. Toho využíváme v 

momentu, kdy se uke snaží oběma rukama ze spodní pozice škrtit.   

 

   

Obrázek 30. - Tate shiho gatame. 

Chyby: 

  Špatně zaklesnuté nohy. Špatně rozložená váha toriho. 

 

Obrana:  

Uke se snaží podvléknout pravou ruku pod soupeřovo stehno. Uchopí nohavici a 

poté se snaží přetočit soupeře přes své rameno. 

 

 

  



79 

 

4.3.2 Žime - Waza 

 Jsou to techniky, kde eliminujeme soupeře pomocí škrcení. Některé z nich lze 

provádět jak v boji na zemi, tak i v postoji. Škrcení není nic jiného než tlak na krk soupeře 

např. předloktím, malíkovou hranou, bércem, pomocí kimona, atd., který přinutí soupeře 

vzdát se. Účinek správně nasazeného škrcení je téměř okamžitý (do několika sekund), 

jelikož dochází k přerušení přívodu krve do mozku. V kategorii mladšího školního věku 

ZAKÁZÁNO. Z důvodů úrazů nedoporučuji v této kategorii ani učit, pouze se o nich 

zmínit.  

 Nejznámější z nich si jen zmíníme pomocí obrázku, z kterého plyne provedení. 

 

   

Obrázek 31. – Žime waza.  
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4.3.3 Kansetsu - Waza 

Techniky, kde eliminujeme soupeře pomocí páky. Některé z nich lze provádět jak 

v boji na zemi, tak i v postoji. Páčení je činnost, kdy je protivníkovi způsobena značná 

bolest při uvádění kloubů do anatomicky nepřirozené polohy. Takováto bolest donutí 

soupeře vzdát se. Páky smí být ve sportovním judu použity jen na loketní kloub. Stejně 

jako u škrcení je účinek správně nasazené páky téměř okamžitý. Stejně jako u škrcení i 

tady je možné s nácvikem začít mnohem dříve a tím pomoci zvyšovat technické 

vyspělosti. Je žádoucí dodržovat bezpečnostní opatření, která povedou k ochraně zdraví 

mladých judistů.  

Jako příklad jsme si uváděli tu nejobvyklejší, a proto si jí i představíme. Ude 

hishigi juji gatame je tedy tou nejpoužívanější pákou. Z obrázků je jasně zřetelné, jaké 

úlohy musí uke zvládnout.  

 

 

Obrázek 32. – Kansetsu waza. 
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5. ZÁVĚR 

 

 Rigorózní práce byla zaměřena na nácvik vybraných technik pro děti mladšího 

školního věku. Bylo vybráno sedm klíčových technik z oblasti ne-wazy (tai otoshi, seoi 

nage ippon), goshi wazy (o goshi) a ashi wazy (sasae curikomi ashi, o soto gari, de ashi 

harai, o uchi gari). Jednalo se o techniky, které jsou nejčastěji vyučovány právě v 

mladistvém věku, díky jednoduchosti provedení.  

 Cílem práce bylo vybrat vhodné chvaty v souvislosti se zkušebním řádem ČSJu. A 

k těmto vybraným technikám vytvořit mentální mapu. 

Všechny myšlenkové mapy jsou tvořeny třemi částmi. První část obsahuje chvaty 

z oblasti renraku wazy (opakování chvatu jinou technikou) a renzoku wazy (opakování 

chvatu stejnou technikou), tedy kombinace. V této části Tori nastupuje na jeden vybraný 

chvat, ale svůj útok je nucen dokončit chvatem dalším. Záleží na reakci soupeře, zda je 

použita jiná adekvátní technika nebo technika stejná např. do opačné strany, než byla 

původně provedena. Techniky jsou provedeny v závislosti na tom, jak jeho protivník 

reaguje. Pokud se zapře, zakloní, ukročí nohou nebo nohu jednoduše překročí, je Tori 

nucen reagovat. Pokud není reakce dostatečně rychlá nebo pokud není zvoleno správné 

pokračování útoku, může se Toriho reakce obrátit proti němu samotnému v podobně 

gaeshi wazi. Gaeshi waza tvoří druhou část myšlenkových map. Nyní se jedná o techniky 

obrané (kontrachvaty), kterými reaguje Uke, soupeř, při nepodařeném útoku. Třetí část 

myšlenkové mapy tvoří, zakončovací techniky v ne waze. Především se jedná o techniky 

držení, ve výjimečných případech se jedná o techniky páčení. Ovšem tyto případy jsou 

pouze informativní, jelikož vybraná kategorie mladších žáků nemá dle pravidel ČSJu 

povoleno na tuzemských soutěžích páčit. Je ale nutné, aby děti o těchto technikách věděli. 

 Každá část myšlenkové mapy je na sebe vzájemně závislá a je nutné, aby se 

trenéři, cvičitelé a další činitelé, kteří chtějí zvyšovat výkonnost a dovednosti svých 

svěřenců, věnovali všem jejím částem. Pokud chce trenér vychovat úspěšné závodníky, 

nemůže jim během tréninků vštěpovat pouze jednu nebo dvě techniky stále dokola. 

Mladší školní věk je ideální čas pro rozvoj co největší škály technik. Z důvodů vysoké 

motorické učenlivosti je ideální čas učit co nejvíce možných technik, které může 

závodník dle pravidel v dané kategorii používat. Úspěšný závodník nemůže umět pouze 

jednu techniku, ale umí jich několik, které si následně vybere a budou to jeho osobní 

techniky, je už jen na něm. Zásobník chvatů ale musí být proto co nejširší. 
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 Vzniklé myšlenkové mapy mohou sloužit jako výukový materiál pro trenéry, 

cvičitele a pro všechny, kteří se zabývají trénováním dětí v judu. Mohou posloužit jako 

zásobník technik pro technicko – taktickou přípravu, která je v judu vysoce důležitá a 

mnohdy velice zanedbávána. Technicko – taktické přípravě by měla být věnována 

pozornost dříve, než se rozhodneme, že je svěřenec připravený zúčastnit se prvních 

závodů. Závodník by měl mít již od prvopočátků při seznamování se s technikou na 

paměti, co se může stát, pokud se mu něco nepodaří tak jak si zrovna přeje.   
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Příloha č. 1 Slovníček pojmů. 

Atemi – úder, udeřit 

Ashi waza – techniky nohou 

Cukuri – nástup v technice 

ČSJu – Český svaz judo 

DAN –  mistrovský stupeň 

Gaeshi waza – techniky obraných chvatů, kontrachvatů 

Goshi waza – techniky boků 

GS – Golden scóre 

Hajime – začátek  

IJF – Mezinárodní federace judo 

Ippon – nejvyšší bodové hodnocení 100b 

Kake – zakončení techniky, hod 

Kata – soubor chvatů pro předvádění (tzv. soubor vzorových chvatů), rameno, vzoratem 

Katame waza – techniky znehybnění 

Kensetsu waza – techniky páčení 

Kuzushi – vychýlení v technice 

KYU – žákovský stupeň 

Mate – konec  

Nage waza – techniky hodů 

Nage komi – cvičení opakovaných hodů bez odporu soupeře 

Ne waza – techniky boje na zemi 

Osaekomi waza – techniky držení 

Renraku waza – kombinace, začátek útoku jednou technikou – pokračování druhou 

Renzoku waza – kombinace, začátek útoku a pokračování útoku stejnou technikou 

Shido – trest 

Sute geiko – cvičení se zkušenějším soupeřem, který méně zkušenějšího instruuje 

Tachi waza – techniky hodů, kdy Tori zůstává v postoji 

Te waza – techniky rukou 

Tori – ten, který hází 

Uchi komi – nástupy do chvatu bez házení soupeře 

Uke – ten, který padá 

Waza – bojová akce v judu 
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Waza-ari – bodové hodnocení 10b 

Žime waza – techniky škrcení 


