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Abstrakt:

Téma  práce:                        Využití technických prostředků juda v sebeobraně žen.

Cíl práce:                              Zpracovat výběr technik juda vhodných pro sebeobranu

                                               žen. Uvést přehled technických prostředků juda. Ověřit

                                               reálnost výuky ženské sebeobrany.

Metoda:                                 Experimentální výzkum

                                               Pozorování

Klíčová slova:                       Judo, sebeobrana žen, systematika, technické   

                                               prostředky

Výsledky a závěry:               Ženská sebeobrana je možná pouze za předpokladu

                                               dlouhodobého tréninku.

                                               Výuka musí být zaměřena na jednoduché, fyzicky 

                                                nenáročné techniky. 



Abstrakt:

Subjekt:                                            Utilization of the techniques of judo 

                                                           in self- defense for women

Purposes of the work:                     To evaluace the effectiveness of self-defense 

                                                           trainig for women. To evaluace the selection of t

                                                           the techniques of judo suitable for womens 

                                                           self-defense.

                                                          To explain the techniques of juda.

Methods:                                           Experimental research

                                                           Surveying

Keywords:                                         judo, systém, techniques, womens self-defense

Results and draw conclusions:        Womens self-defense is efective only with

                                                           long-term training.

                                                           When instructing women, techniques must be 

                                                           simple and physically less demanding. 



Úvod:
      Moje bakalářská práce je zaměřena na zpracování výběru vhodných technických 

prostředků  juda  pro  výuku  sebeobrany  žen.  Abychom  dosáhli  pokroku  v učení  a 

ovládání  sebeobrany,  má  velký  význam  věnovat  se  také  studiu  juda.  Techniky 

sebeobrany  založené  na  technických  prostředcích  juda  lze  označit  jako  obzvláště 

cenné a vhodné pro ženy z těchto tří důvodů. Její nacvičování za prvé: nevyžaduje 

velkou  fyzickou  sílu,  za  druhé:  systematickým  tréninkem  můžeme  dosáhnout 

harmonického  vystupňování  fyzických  sil  s psychickým  posílením  nervového 

systému  a  za  třetí  můžeme  zvýšit  a  upevnit  vědomí  naší  sebejistoty.  Pro  lepší 

pochopení  obsahové  stránky  juda  zmíním  v této  práci  stručně  systematiku 

technických prostředků tohoto sportu.     

      Zakladatelem a tvůrcem systematiky juda jako sportovního odvětví byl profesor 

Jigoro Kano (1859 – 1938, obr.č.1 a č.2). Poznatky, které Jigoro Kano shromáždil 

studiem  starých  materiálů,  ale  i  při  vlastní  praxi  jiu-jitsu,  utřídil  a  přizpůsobil 

tehdejším poznatkům tělovýchovného procesu a vytvořil vlastní systém, který nazval 

JUDO KODOKAN.  Jeho  systematika  se  dochovala  dodnes  a  je  používána 

v oddílech  zabývajících  se  výukou  tohoto  sportu.  Škola  Jigora  Kana  –  Judo 

Kodokan , vydala i soubor technik sebeobrany žen, jehož obsah uvádím v této práci.

      Judo se řadí stejně jako karate, sambo a aikido mezi mladé úpolové sporty a jak  

uvádějí  Srdínko  a  Vachun  (1984),  patří  mezi  dynamické  sporty  moderní  doby. 

Informovanost  veřejnosti  o  tomto  sportu  je  však  velmi  malá,  díky  minimální 

medializaci  i  omezenému  zdroji  domácí  literatury.  Tímto  tématem  se  zabývám 

z důvodu mého  kladného  vztahu  k tomuto  sportu.  V současné  době  působím jako 

trenér mládeže v oddíle juda a mám na starosti skupinu děvčat. Ženskou sebeobranou 

se zaobírám i  s ohledem na  své dvě dcery,  které  v oddíle  trénuji.  Náhled na tuto 

problematiku  proto  dokládám  i  z vlastní  praktické  zkušenosti  z vedení  tréninku 

děvčat.

      V současné době není zpracována jednotná metodika výuky ženské sebeobrany a 

existují rozdílné názory na zařazení  technických prvků úpolových sportů a bojových 



umění  do  této  oblasti.  Touto  prací  bych  chtěl  alespoň  malým  dílem  přispět 

k vytvoření této metodiky.

1.   Rozdělení technických prostředků juda

      Na  základě  svých  studií  rozdělil  profesor  Jigoro  Kano  techniky  juda  do 

jednotlivých  skupin  a  podskupin,  které  sestavil  na  základě  biomechanických 

pririncipů,  pohybové  struktury  a  dynamiky  jednotlivých  chvatů.  Základem celého 

systému juda  jsou tzv.  kata  –  předepsaná,  souborná  cvičení.  Judo v průběhu své 

existence  ve  sportovní  podobě  prochází,  tak  jako  jiná  sportovní  odvětví,  určitým 

vývojem.  Tento  vývoj  se  projevuje  především  úpravou  technik  stávajících,  ale  i 

vznikem technik  nových.  Základní  kostra  technik  však  zůstává  zachována.  Velmi 

přehledně  popisuje  tuto  systematiku  Srdínko  (1987).  Celkovou  strukturu  technik 

Kodokan judo tvoří.

1) Techniky hodů  (nage waza)

2) Techniky znehybnění  (katame waza)

3) Techniky úderů  (atemi waza)

4) Souborná cvičení  (kata)

      Pro sportovní zápasové formy juda se využívají techniky hodů a znehybnění. Tyto 

se  souhrnně  nazývají  randori  no  kata  (randori  –  cvičný  zápas).  Souborná  cvičení 

slouží k průpravnému procvičování technik. Třetí skupina – techniky úderů – jsou ve 

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

jako bojového umění, tedy bez zápasové, sportovní formy.

1.1. Techniky v postoji – hody  (nage waza)

      Tyto  skupiny  technik  v sobě  zahrnují  všechny  hody,  které  judista  provádí 

v postoji. Cílem je vychýlit soupeře z rovnováhy tak, aby po následném hodu dopadl 



na záda čímž dosáhne útočník okamžitého vítězství v zápase. Technika hodů sestává 

ze tří po sobě následujících fází:

- vychýlení z rovnováhy  (kuzushi)

- nástup  (tsukuri)

- hod  (kake)

      Jednotlivými  podskupinami  technik  v postoji  jsou  hody při  jejíž  provádění 

vykonávají hlavní práci ruce, nohy nebo boky. Další podskupinou jsou techniky strhů, 

což jsou akce prováděné přechodem z postoje do lehu. Útočník (tori) využívá energie 

pádu svého těla a pohybu obránce (uke). Tyto se pak dělí na další podskupiny  a to 

podle osy pohybu, ve kterém jsou prováděny. Strukturu nage waza uvádí tabulka č. 1.



Tabulka č.1

STRUKTURA TECHNIK V POSTOJI – HODY  ( NAGE WAZA)

                

NAGE WAZA

Techniky hodů

TAČI WAZA
Techniky hodů  v postoji

SUTEMI WAZA
Techniky strhů

TE WAZA

techniky

rukou

AŠI 
WAZA

techniky 

nohou

GOŠI 
WAZA

techniky

boků

MA SUTEMI 
WAZA

techniky v ose

pohybu

JOKO 
SUTEMI
WAZA
techniky 

mimo

osu pohybu



1.2. Techniky znehybnění (katame waza)

      Při zápase dochází k plynulému přechodu z boje v postoji do boje na zemi. Zde 

může judista dosáhnout vítězství pomocí technik, které jsou rozděleny do tří skupin. 

Jedná se o techniky držení, škrcení a páčení (sportovní forma juda připouští páčení 

pouze na loketní kloub). Struktura technik katame waza je uvedena v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2.

                    Struktura technik znehybnění  (katame waza)

KATAME WAZA

Techniky znehybnění
OSAEKOMI

WAZA

techniky držení

KANSECU

WAZA

techniky páčení

ŽIME 

WAZA

techniky škrcení

1.3.   Techniky úderů  (atemi waza)

      Původní struktura technik Kodokan judo v sobě zahrnuje i techniky úderů a kopů 

(atemi  waza).  Pravidla  sportovního  juda  však  používání  těchto  technik  zakazují. 

Vyučují  se  pouze  jako  prostředky sebeobrany  nebo  při  tréninku  juda  jako formy 

bojového umění. Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá sebeobranou žen, uvedu 

alespoň základní strukturu technik atemi waza – tabulka č. 3.



Tabulka č. 3.

                         STRUKTURA TECHNIK ÚDERŮ   (ATEMI WAZA)

ATEMI WAZE

Techniky úderů a kopů
UDE ATE WAZA

Techniky úderů rukou

AŠI ATE WAZA

Techniky kopu nohou
JUBISAKI

ATE 
WAZE

techniky 
úderů prsty

KOBUŠI
ATE 

WAZA

techniky 
úderů 
pěstí

TEGATANA
ATE WAZA

techniky 
úderů

hranou ruky

HIDŽI
ATE 

WAZA

techniky 
úderu 
loktem

HIZAGAŠIRA
ATE WAZA

techniky kopu
 kolenem

SEKITO
ATE 

WAZA

techniky 
kopů

bříškem 
chodidla

KAKATO
ATE 

WAZA

techniky 
kopu 
patou



1.4.    Formy cvičení (kata)

      Z koncepce  Jigora  Kana  vyplývá,  že  judo  má  být  dynamické  a  navždy  se 

vyvíjející.  Proto  stanovil  soubory předepsaných cvičení  (kata),  které  ukazují  staré 

originální techniky, ale zároveň dávají prostor pro změny, které zajišťují budoucnost 

juda. Jak uvádí Reguli (2005), kata jsou průřezem celé osnovy juda, jeho základními 

principy  a  zásadami.  Jsou  pro  pochopení  podstaty  juda  zcela  nezbytné. 

Prostřednictvím kata  se učí judista  rozumět vývojovým procesům techniky juda a 

měl by se s nimi seznámit každý judista, který má zájem pochopit principy technik a 

získat jejich systematický přehled.

Seznam oficiálních kata  Kodokan judo:

1.  Nage no kata – soubor technik hodů. Cvičí se vždy tři techniky ze skupiny. 

-  te waza  ( te  -  ruce)

-  goši waza  (goši  -  bok)

-  aši waza  (aši  -  noha)

-  ma sutemi waza  (ma  -  přímo, sutemi  -  strhy)

-  joko sutemi waza (joko  -  stranou)

2.  Katame waza  -  soubor technik znehybnění. Z každé skupina se cvičí pět technik:

-  osaekomi waza  (osaekomi  -  držení)

-  žime waza  (žime  -  škrcení)

-  kansecu waza  (kansecu  -  páčení)

3.  Kime no kata – sebeobrana proti neozbrojenému útoku, útoku nožem a mečem. 

-  idori  =  techniky v tradičním japonském sedu

-  tačiai =  techniky v postoji

4.   Kodokan goši džucu no kata  -  kata moderní sebeobrany zahrnující obranu 

v postoji proti neozbrojenému útoku, útoku nožem, tyčí a ohrožení pistolí. 



-  tóšu no bu = obrana proti neozbrojenému útoku z krátké a dlouhé vzdálenosti

-  buki no bu = obrana proti ozbrojenému útoku nožem, tyčí a ohrožení pistolí (obr. č.  

3)

                                          
                                

                                           obr. č. 3  útok střelnou zbraní

 5.   Džu no kata   -  soubor pohybů demonstrující uvolněnost, poddajnost. 

-  ikkjó = první

-  nikjó = druhá

-  sankjó = třetí

6.   Icucu no kata  -  pět principů pohybu. 

-  ippon me = první princip

-  nihon me = druhý princip

-  sanbon me = třetí princip

-  jonhon me = čtvrtý princip

-  gohon me = pátý princip

7.   Košiki no kata   staré techniky z nichž se vyvinulo judo.

-  omote = techniky obrany v brnění



-  ura = techniky obrany bez brnění

8.   Seirjoku zenjó kokumi taiku no kata  -  formy průpravných cviků s maximální 

účinností. Soubor je rozdělen do dvou částí:

-  tandoku renšú = samostatná cvičení bez partnera

-  sotai renšú = cvičení s partnerem

      V současnosti je u nás vyučována ještě Gonosen no kata, která nebyla vytvořena 

školou Kodokan. Je to kata kontratechnik (proti technik) a je vyžadována při zkoušce 

na mistrovský stupeň 2. dan.   

  

1. 5.  Shrnutí

        Mezi základní prvky techniky juda patří ještě další dovednosti jako jsou pohyb 

po  závodišti,  postoj,  úchop,  obraty  a  pády.  Uvedená  systematika  technických 

prostředků  juda  je  základní  kostrou.  Každá  skupina  v sobě  zahrnuje  další  dílčí 

techniky.  Tyto  techniky a  sytém jejich nácviku jsou podrobně popsány v odborné 

literatuře jako např.:

Letošník  a  kolektiv:  Judo-učebnice  pro  trenéry  (1993),  Vachun  a  kolektiv:  Judo-

základy tréninku (1983), Zátroch: Od bieleho po čierný opasok (1999).

      Z výše  uvedené systematiky  technických prostředků juda vyplývá,  že jde o 

úpolový sport s velmi bohatým pohybovým obsahem, jehož základem jsou pohybové 

dovednosti:

a)  pro boj v postoji (hody a strhy)  

b) pro boj na zemi (držení, páčení, škrcení) obr. č. 4

c) kombinace technik v postoji (renraku waza)

d) kombinace technik v boji na zemi

e) kontratechniky (kaeši waza) 



                        obr. č.4  držení na zemi 

2.   Cíl, pracovní hypotézy a úkoly práce

2.1. Cíl práce   

      Cílem této práce je popis a zpracování výběru vhodných technik prostředků juda 

pro  výuku  ženské  sebeobrany,  a  to  na  základě  vlastního  výzkumu  a  praktických 

zkušeností.  V neposlední  řadě je zde uveden systematizovaný přehled technických 

prostředků  úpolového  sportu  judo,  který  může  sloužit  cvičencům  k orientaci 

v technických možnostech  juda a  k porovnání  těchto  možností  s technickou náplní 

jiných úpolových sportů.

2.2. Pracovní hypotézy

      V své bakalářské práci jsem si stanovil tři pracovní hypotézy:

1) první  hypotéza předpokládá,  že  zvolené  technické  prostředky  juda, 

vyučované  v jednotlivých  kurzech,  jsou  použitelné  pro  reálné  využití 

v sebeobraně žen

2) druhá  hypotéza předpokládá,  že  absolventky  obou  kurzů  jsou  schopny 

v takto krátké době technicky zvládnout  vyučované techniky a  modelové 

situace v laboratorním prostředí tělocvičny, ale i v reálném prostředí

3) třetí  hypotéza předpokládá  schopnost  žen  psychicky  zvládnout  strach 

z pádů, úderu, použití zbraně a z fyzického násilí

        



2.3.  Úkoly práce

1)  shromáždit materiály související s tématem práce

2)  analyzovat materiály a dostupné informace o judu a ženské sebeobraně

3)  popsat systematiku technických prostředků juda

4)  u vybraných  skupin  žen  provádět  výcvik  sebeobrany  v rámci  jedno  a  dvou 

měsíčního kurzu

5)   na  základě  praktických  zkušeností,  zpracováním  testů  a  porovnáním  jejich 

výsledků provést vyhodnocení

6)  závěry – doporučení k výuce ženské sebeobrany



3.   Ženská sebeobrana

3.1.    Úvod k dané problematice

      Náchodský (1992) uvádí, že problematika soupeření mezi lidmi, způsoby obrany 

a  ochrany  osoby  jsou  staré  jako  lidstvo  samo.  Úroveň  sebeobrany  se  neustále 

zkvalitňuje a zvyšuje přiměřeně k tomu, jak se vyvíjí formy a možnosti útoku. Je však 

velmi  smutné,  že v naší  společnosti  se  touto otázkou musí  zabývat  i  ženy.  Násilí 

páchané na ženách je smutným příkladem toho, jak lze zneužít fyzické převahy. Žena 

je v průměru slabší než muž,  má strach z násilí  a její  myšlení  se naprosto liší  od 

myšlení mužů. Z pohledu ženy je většinou jakýkoli silový odpor předem marný, boj 

je pro ně hrubiánstvím, ze kterého mají strach a nechtějí se k němu snížit. Aby toto 

všechno zvládly a ještě k tomu ve stresu, je potřeba pravidelný trénink pod vedením 

zkušených trenérů. Trénink sebeobrany rozvíjí osobnost žen v různých směrech:

- působí  na  rovnováhu psychického  stavu (dáno délkou a  kvalitou  přípravy, 

životními zkušenostmi)

- rozvíjí fyzickou sílu

- připravuje ženy na novou životní situaci, kdy bude muset někomu ublížit

- zvyšuje sebevědomí a v krizových situacích dává pocit jistoty

Po průměrné ženě se nemůže chtít, aby na cestě z práce přehodila obtěžujícího opilce 

přes záda. Něco jiného je nácvik technik pro osobní rozvoj a zdokonalení a nácvik 

reálných, funkčních technik pro sebeobranu na ulici.  Výuka ženské sebeobrany se 

v dnešním době stala dobrým byznysem. Je napsáno mnoho rádoby odborných knih a 

pořádáno mnoho výukových kurzů ženské sebeobrany, za nemalé finanční částky, ale 

s velmi slabým výsledkem. Výuka ženské sebeobrany je velmi specifická a vyžaduje 

kvalitní a dlouhodobý výzkum, na jehož základě je možno sestavit účinnou koncepci 

výuky této problematiky. Znalost a zvládnutí technik sebeobrany je pro dnešní ženu 



nutností. V dnešním světě plném násilí je to jediná možnost, jak přežít,  když selže 

prevence.

3.2.   Metodika výzkumu

      Problematika výuky ženské sebeobrany si vyžaduje kvalitní výzkum zaměřený na 

zájem o  tuto  výuku,  přístup  žen  k tréninku,  jejich  fyzické  a  psychické  možnosti 

v dané oblasti, na základě kterých pak může být sestaven kvalitní výukový program. 

Z těchto  důvodů byl  proveden výzkum metodou  experimentu  u  dvou skupin  žen. 

Zjištění  zájmu  o  výuku  ženské  sebeobrany  bylo  provedeno  formou  náboru  mezi 

rodiči  členů  Judo  club  FZŠ  Trávníčková  a  ZŠ  Kuncova  na  Praze  13  a  mezi 

dorostenkami a juniorkami těchto oddílů. První, jednoměsíční kurz, se konal v měsíci 

srpnu a září roku 2009, druhý dvouměsíční se konal od poloviny října do poloviny 

prosince roku 2009. Cílem těchto kurzů bylo získání přehledu fyzické a psychické 

úrovně účastnic  různé  generace,  ale  i  prověření  teorie,  zda  je  žena  schopna  čelit  

fyzickému násilí mužů po absolvování krátkodobého výcviku. Hlavním cílem však 

bylo  zjištění  vhodnosti  zařazení  jednotlivých  technik  juda  do  výuky  ženské 

sebeobrany. První kurz byl složen z osmi tréninkových jednotek, jejichž náplní byla 

bohatá škála technik. Vyučovaly se kopy, údery, přehozy, porazy a pákové techniky. 

Byla zjišťována schopnost žen naučit se jednotlivé skupiny technik a to jak z hlediska 

technického  a  dynamického,  tak  i  zvládnutí  a  schopnost  použití  z hlediska 

psychického. Druhý kurz byl složen ze šestnácti  tréninkových jednotek a byl  úzce 

specializován na výuku technik úderů a kopů. Přehozy,  porazy a pákové techniky 

byly  procvičovány  jen  okrajově.  Cílem  bylo  naučit  ženy  technické  a  dynamické 

zvládnutí  těchto technik a jejich aplikace při řešení konfliktních situací,  ale pouze 

v umělém prostředí tělocvičny.

3.3. Základní sestava

      Tato práce obsahuje výběr vhodných technik juda pro výuku ženské sebeobrany. 

Vychází  z praktické  zkušenosti,  výzkumu  dané  problematiky,  ale  i  z koncepce 

judistické sebeobrany žen – Judo Joshi Gosinho. Tato sestava byla vytvořena v roce 

1943, jako pomoc japonským ženám ubránit se násilí. Náplň sestavy tvoří techniky 



základních  pohybů,  obratů,  úderů  a  kopů,  vyproštění  z úchopu  a  objetí.  Názvy 

jednotlivých technik jsou uvedeny v tabulce č. 4, jejich překlad uvádí příloha č. 1. 

Judo Joshi  Goshinho,  atemi  waze a nage waza se staly výchozími  body k výběru 

technik pro účely dnešní moderní sebeobrany. Dále bylo použito odborné literatury 

jako například Náchodský-Honzík (1987), Čejka (1995) a další uvedené literatury.

Tabulka č. 4

                                                  Juda Joshi Goshinho

                                             (judistická sebeobrana žen)

     

TAI SABAKI RIDATSU HO SEIGO HO
Tai no ido Katate tekuti dori Ude gjaku dori
Curi aši Ryote katate dori Uširo eri dori

Migi sabaki Gjaku dori Uširo kubi himojime
Hidari sabaki Ude kake dori Uširo dori

Migi harai Uširo dori Kyohaku dori
Hidari harai

Migi maware
Hidari maware

Mae šizume
Migi šizume

Hidari šizume
Hila ate

Migi mae sabaki
Hidari mae sabaki

3.4.   První kurz

      První kurz výuky sebeobrany žen proběhl na přelomu měsíce srpna a září roku 

2009,  v tělocvičně  FZŠ  Trávníčkova,  Praha  5  –  Luka.  Počet  účastnic  byl  deset, 

věkové rozmezí 16 – 35 let. Výuka probíhala 2x týdně, tréninková jednotka trvala 90 



minut,  počet  tréninků  –  8.  Vyučující  byl  trenér  2.  třídy  juda  a  držitel  licence 

instruktora  sebeobrany.  Dvě  účastnice  kurzu  se  pravidelně  věnovaly  tréninku 

úpolovému  sportu,  jedna  se  věnovala  pravidelnému  kondičnímu  cvičení  a  zbytek 

tvořila běžná nesportovní populace. Cílem tohoto kurzu bylo naučit tyto žena ubránit 

se případnému fyzickému násilí pomocí vybraných technik.

Organizace a  náplň tréninkových jednotek:

1.trénink:

-  ukázka technik sebeobrany, jejíž výuka je náplní kurzu

-  seznámení účastnic s obsahem kurzu, poučení o bezpečnosti při nácviku

-  preventivní desatero = seznam deseti zásad, jak předcházet fyzickému násilí viz. 

příloha  č.2.  Toto  desatero  bylo  sestaveno  na  základě  zkušeností  z  případů,  kdy 

nejčastěji dochází k napadení.

-   rozcvičení

-   nácvik postojů a obratů dle judistické sebeobrany žen

-   nácvik periferního vidění okolí ( dvojice musí vnímat dění před sebou i po stranách 

)

-   ukemi waza = techniky pádů ( uširo ukemi, joko ukemi, mae ukemi )

-   posilovaní ( břišní svalstvo, svalstvo paží )

-   uvolnění, ukončení tréninku

2. trénink:

Hlavní část:

-   úder otevřenou dlaní na horní pásmo

-   údery loktem

-   údery hřbetem ruky

Techniky byly nacvičovány postupně – samostatně na místě, ve dvojicích do dlaně 

soupeřky, dynamicky do úderových lap.

3. trénink:

Hlavní část:

-   opakování technik úderů

-   nácvik technik kopů (kop kolenem, kyvadlový kop nártem)

-   kombinace úderů a kopů



Rollová ( 2005 )  upozorňuje ženy, aby se nejvíce soustředily na kopy a údery do 

oblasti genitálií. Razantní provedení technik dokáže vyřadit útočníka z boje a zajistit 

ženě  dostatek  času  k útěku.  Proto  byly  údery  a  kopy  nacvičovány  především do 

oblasti citlivých míst (hlava, genitálie, břicho).

4. trénink.

Hlavní část:  pákové techniky – základní varianty

-   páka na zápěstí (kote-gaeši)

-   páka na loket (waki-gatame)

-   páka na prsty (nukite-garami) obr. č. 5 

-   vyproštění z různých typů úchopů – za zápěstí, zepředu kolem pasu, zezadu kolem 

pasu, kolem ramen.Vše pomocí úderu a páky.

Obr. č. 5  páka na prsty

5.trénink:

Hlavní část:  přehozy, porazy

-   vnější podraz nohou (ó soto gari)

-   přehoz boční (ó goši)

-   vnější poraz s využitím pádu vlastního těla ( soto maki komi)

-   vnitřní podraz nohou (o uči gari)

6. trénink:

Hlavní část: 



-   opakování technik úderů a kopů v kombinaci s pákou, porazem či přehozem

-   vyproštění z úchopů pomocí úderu, páky a přehozu

                                   

7. trénink:

Hlavní část:

-   nácvik využití předmětů, které jsou obsahem ženské kabelky jako zbraně (klíče, 

hřeben, sprej, deštník atd.). Použití různých předmětů jako zbraně zmiňuje například 

Schmitt (2002).

-   nácvik bodnutí, úderů, říznutí, hození do obličeje atd.

-   opakování technik vyproštění z úchopů  (obr. č. 6)

Obr. č. 6  vyproštění z úchopu 

8. trénink:

Hlavní část:

- komplexní opakování (údery, kopy, páky, porazy a přehozy, modelové 

situace)

      Na závěr kurzu absolvovaly účastnice test,  který byl  zaměřen na praktickou 

ukázku naučených technik a individuální řešení modelových situací. Závěrečný test a 

hodnocení prováděl trenér 1. třídy, držitel 2. danu juda. Hodnotil jistotu a dynamiku 



úderů a kopů, psychickou a fyzickou reakci ženy na útok, reálnost zvolené obranné 

techniky.

Složení testu:

T1  -   opakované  údery  a  kopy  do  úderové  lapy  -  zjištění  a  ověření  reálnosti 

technického a dynamického pojetí uvedených technik.

T2   -   páky, porazy a přehozy dle výběru instruktora - posouzení míry zvládnutí 

uvedených  technik.  Ukázku  prováděly  ženy  na  pasivního  figuranta  dle  vlastního 

výběru.

T3   -   obrana proti strkání - ověření rychlost reakce a výběru obranné techniky.  

Útočník žena 

T4  -  obrana proti úchopu - prověření psychické reakce a fyzických možností ženy 

při dokončeném úchopu. Útočník (muž) volil libovolný způsob úchopu.

T5    -    obrana proti nečekanému útoku s verbální konfrontací – posouzení rychlosti 

reakce  ženy,  psychického  zvládnutí  situace  a  výběru  obranných technik.  Útočník, 

muž v masce, vyběhl z neznámého prostoru, běžel k ženě, vulgárně ji nadával a snažil 

se ji strhnout na zem.

                                             

Výsledky testu:

Účastnice č.1  -  žena cvičící aktivně dva roky karate.

Hodnocení:

T1  -  rychlé, dynamické údery

T2  -  za figuranta si vybrala muže, páku na zápěstí provedla bez zaváhání a technicky 

správně. Poraz (ó soto gari) byl proveden důrazně, ale bez fáze vychýlení.

T3  -  tuto situaci řešila provedením krytu středního pásma (uči uke) a následnou 

technikou kopu kolenem (hiza ate). Obrana byla rázná a reálná.

T4  -  úchop za zápěstí řešila rezolutním kopem na koleno (joko geri) se současným 

vyproštěním proti palci.

T5  -  v této situaci bylo znatelné zaváhání v důsledku psychického nátlaku útočníka. 

Situaci  řešila  slovně  „dej  mi  pokoj“,  úhyby  těla,  úderem  kabelkou  s následným 

kopem do rozkroku a útěkem. Řešení situace bylo málo důrazné a nereálné. 

Účastnice č.2  -  žena cvičí 6 let judo



Hodnocení: 

T1  -  údery a kopy byly silné, ale z hlediska rychlosti a techniky nedostatečné

T2  -  za figuranta si vybrala muže, přehoz bederní (ó-goši) byl proveden správně a 

důrazně, páka na zápěstí (kote – gaeši) byla použita správně a reálně.

T3  -  obranu proti strkání řešila provedením techniky nohou o – uči – gari, nástup byl 

však pomalý.

T4  -  úchop zezadu pod ruce řešila technikou strhu (soto – maki – komi). Technika 

byla  provedena  správně,  ale  celkové  řešení  nebylo  dobré  z důvodu  neprovedení 

vychýlení muže, jehož postavení bylo velmi stabilní.

T5   -   tuto  situaci  řešila  žena  použitím  spreje,  ale  nedokázala  ho  včast  vyjmout 

z kabelky. Dále již nepokračovala. 

Účastnice č. 3  -  žena běžné nesportovní populace

Hodnocení:

T1  -  údery a kopy byly provedeny nereálný způsobem.Technika i dynamika byla 

špatná, uměla pouze naznačit o jaké techniky se jedná.

T2  -  za partnera si vybrala ženu, páka na prsty (nukite – garami) byla provedena 

technicky správně, ale málo důrazně.Techniku nohou pouze naznačila.

T3  -  obranu proti strkání řešila kopem do rozkroku a útěkem. Řešení bylo váhavé a 

nereálné.

T4  -   úchop zepředu přes  ruce  řešila  kopem kolenem do rozkroku a  následným 

útěkem. Provedení bylo opět jemné bez potřebné razance, útěk pomalý.

T5  -  situaci nedokázala vyřešit, projevil se u ní strach.

      U zbývajících 7 žen bylo provedení a hodnocení testu obdobné jako u účastnice 

č.3,  kdy  věděly  zhruba  o  jaký  pohyb  se  jedná,  ale  tento  byl  značně  nejistý  a 

nekoordinovaný.  Největší  problémy  se  projevily  u  testu  č.5,  kdy  se  u  žen  při 

verbálním  napadení  projevily  psychické  problémy,  ze  kterých  plynula  velká 

nerozhodnost a strach.

       Dynamika a rychlost úderů a kopů byla slabá a se vzrůstající agresivitou útočníka 

klesala.  Techniky  přehozů  a  porazů  nebyla  většina  žen  schopna  provést.  Jediná 



z účastnic  (karatistka)  si  dokázala,  podle  svého  vyjádření,  představit,  že  by  se 

ubránila fyzickému napadení mužem. Judistka uvedla, že by potřebovala k tomu, aby 

se  ubránila  cvičit  modelové  situace  s muži,  aby  získala  větší  představu  o  jeho 

fyzických dispozicích a reakcích.

Závěr:

      Z uvedených  výsledků  jednoznačně  vyplývá,  že  žena  není  schopna  po 

absolvování takto krátkého kurzu sebeobrany čelit   fyzickému násilí  muže.  Obsah 

kurzu  vzhledem  ke  své  délce  nebyl  zvolen  šťastně  a  je  třeba  postupovat 

systematičtěji.  Snažit  se  u  žen  zvýšit  i  silovou  stránku,  výcvik  vést  dlouhodobě 

s cílem řešení modelových situací.

3.5.   Druhý kurz

      Na základě výsledků prvního kurzu byla přepracována náplň výuky ženské 

sebeobrany  a její použitelnost byla ověřena v průběhu druhého kurzu. Náplní kurzu 

bylo  především seznámení  účastnic  s pravidly prevence a jejich porozumění.  Byly 

vybrány pouze techniky úderů a kopů, především technik juda ze skupiny atemi waza 

a  dále  také  techniky  sebeobrany  karate.  Techniky  za  skupiny  nage  waza  byly 

procvičovány pouze okrajově pro zpestření a různorodost cvičení. Kurz proběhl od 

poloviny  října  do  poloviny  prosince  2009.  Výuky  se  zúčastnily  ženy,  které 

navštěvovaly první kurz (v počtu 3) a dalších 7 nových zájemkyň. Tréninky probíhaly 

2x týdně tj. celkem 16 tréninků, v délce 120 minut. V průběhu prvního kurzu se po 

třetím až čtvrtém tréninku projevila u žen nechuť k dlouhodobému, jednotvárnému 

provádění  tvrdých technik sebeobrany.  Proto bylo  zařazeno do závěrečného bloku 

tréninku posilovací a relaxační cvičení s hudbou. Toto se velmi pozitivně promítlo do 

přístupu a  účasti  žen  na cvičení,  i  když  došlo k prodloužení  tréninkové  jednotky. 

Hlavní  část  tréninku  tvořily  techniky úderů,  kopů  a  tlaků  na  citlivá  místa,  jejich 

variace  a  modelové  situace.  Dále  možnost  využití  věcí,  které  nosí  ženy  u  sebe, 

k řešení konfliktní situace a v neposlední řadě byl zařazen nácvik pádových technik, 

z důvodů  potlačení  prahu  bolestivosti  a  překonání  strachu  z pádu.  Hlavním cílem 

kurzu  bylo  naučit  ženy  uvedené  úderové  techniky  a  jejich  použití  při  řešení 

modelových situací sebeobrany v tělocvičně.



Náplň tréninkových jednotek:

Úvodní část ( 25 minut )

- Úvodem každé tréninkové jednotky bylo věnováno 5 minut konverzaci. V té 

byly účastnice seznámeny se zásadami prevence.

- zahřátí, rozcvičování, pádové techniky

Hlavní část ( 60 minut )

- postoje a obraty

- údery otevřenou dlaní

- údery loktem

- údery hřbetem ruky

- kop kolenem

- kyvadlový kop nártem ( prsty)

      Tyto techniky byly nacvičovány postupně – samostatně na místě, ve dvojicích do 

otevřených  dlaní,ve  dvojicích,  trojicích  i  čtveřicích  do  úderových  lap  nebo  míče 

s časovým i bez časového limitu,  s verbální konfrontací.  Techniky se procvičovaly 

v průběhu každého tréninku. Nároky na dynamiku byly zvyšovány např. rozhoupáním 

pytle, posunutím partnerky atd. S využitím těchto technik a zbraní byly řešeny tyto 

modelové situace.

1. pokus o uchopení za prsa zepředu – kop do rozkroku a útěk

2. úchop kolem ramen – dupnutí patou na nárt, úder loktem do břicha, útěk

3. úchop zepředu přes ruce – kop kolenem do rozkroku a útěk 

4. úchop zepředu pod ruce – tlak prsty do očí, kop kolenem do rozkroku 

5. úchop zezadu pod ruce – údery lokty, dopnutí na nárt

6. znevýhodněná pozice na zemi (obr. č. 7)



Obr. č. 7  obrana na zemi

      Techniky  byly  prováděny  opět  postupně  –  pomalu  s důrazem na  zasažení 

správného místa  a  co  nejrychlejší  útěk  po úderu.  Velká  pozornost  byla  věnována 

rychlosti  reakce  při  pokusu  o  úchop,  kombinace  útoku.  Dále  bylo  procvičováno 

použití  zbraní – klíče,  sprej, kabelka,  deštník za předpokladu, že útok očekávají  a 

zbraň  mají  připravenou.  Techniky  pák,  přehozů  a  porazů  byly  zařazeny  v každé 

tréninkové jednotce pro zpestření, nebyl  na ně kladen takový důraz jako na výuku 

úderů a kopů.

Závěrečná část ( 35 minut )

- posilovací, uvolňovací a relaxační cviky s hudbou

- ukončení tréninku

      Kurz byl ukončen závěrečným testem. Baterie testu zůstala stejná jako u prvního 

kurzu. Hodnocení opět prováděl trenér 1. třídy juda a sebeobrany. Útočníci byli muži 

a volili pouze procvičované formy objetí a úchopů.

Výsledky testů:

Žena č.1  -  karatista, absolventka prvního kurzu

Průběh a řešení testu:

T1  -  údery tvrdé, rychlé dynamické

T2  -   páka na loket  (waki-gatame) byla  provedena důrazně a technicky správně. 

Přehoz ( ó-goši) provedla dynamicky a technicky správně.



T3  -  použití vnitřního krytu (uči-uke) proti strkání, se současným úderem otevřenou 

dlaní na nos a kopem kolene do rozkroku.

T4  -  úchop zepředu přes ruce vyřešila originálně plivnutím do obličeje a kopem do 

rozkroku.

T5  -  žena byla na tuto situaci připravena díky účasti na prvním kurzu. Předpokládala 

tedy útok a připravila si sprej, který použila a situaci dořešila důrazným kopem.

Hodnocení:

      Byl zaznamenán pokrok v rychlosti řešení konfliktní situace. Projevily se známky 

zvýšené sebedůvěry. Použití technik přehozů k odvrácení konfliktní situace  si dokáže 

představit  až  po  dlouhodobém nácviku  a  získání  jistoty  a  automatičnosti.  U  této 

účastnice byl cíl kurzu splněn.

Žena č.2  -  judistka, absolventka prvního kurzu

Průběh a řešení testu:

T1  -  údery provedla technicky správně, tvrdě a dynamicky

T2  -  techniku strhu (soto-maki-komi) provedla rychle a technicky bez chyb, páku na 

zápěstí předvedla s velkou razancí a jistotou.

T3  -   obranu proti  strkání  řešila  použitím bočního přehozu (ó-goši)  se  správnou 

rychlostí nástupu a dynamičností.

T4  -   při  úchopu zepředu pod rukama využila  tlaku  do očí  s následným kopem 

kolenem do genitálií a dokončila bočním přehozem (ó-goši).

T5  -  přepadení ze zálohy řešila hozením kabátu do obličeje útočníka a kopem do 

rozkroku s následným útěkem. Kabát měla předem připravený.

Hodnocení:

      Byl zaznamenán pokrok u technik úderů a kopů, které prováděla s jistotou a 

důrazem.  Automaticky  využívala  naučené  techniky  z oblasti  atami-waza  (údery  a 

kopy).  Je schopna zvládnou modelové situace,  což se projevilo v jistotě a ráznosti 



jejich řešení. Sama uvádí, že stouplo její sebevědomí a snížil se strach z útočícího 

muže. Problém vidí v řešení konfliktní situace v reálném prostředí.

Žena č.3  -  běžná nesportovní populace, věk 20 let, první kurz neabsolvovala

Průběh a řešení testu:

T1  -  údery a kopy provedla technicky správně, rychle, ale s menší razancí

T2  -   techniku  porazu (ó-soto-gari)  provedla  technicky správně,  ale  pomalu  bez 

jistoty provedení. Páka na prsty byla provedena dobře a s razancí.

T3  -   strkání řešila  kyvadlovým kopem do genitálií  s následným útěkem. Použití 

kopu bylo reálné, útěk byl pomalý.

T4  -  proti objetí kolem ramen použila nacvičený způsob – dupnutí na nárt, úder 

loktem do břich a útěk.

T5  -  k řešení vzniklé situace použila sprej, který si předem připravila a následným 

útěkem.

Hodnocení:

      I u této ženy byl cíl kurzu v podstatě splněn. Technické provedení úderů a kopů, 

jejich  využití  v modelových  situacích  zvládla  dobře.  Byl  potlačen  strach  z použití 

obranných technik. To se projevilo v provádění úderů a kopů.

      Výsledky testů ostatních účastnic kurzu byly podobné jako u ženy č. 3. Naučily se 

technické provedení úderů a kopů a jejich použití  v modelových situacích.  Mladší 

účastnice ( asi do 25 let) dokázaly v průběhu kurzu potlačit  strach z pádu, úderu i 

použití zbraně (sprej apod.). U starších žen byl patrný strach a větší dávka opatrnosti.

Závěr:

      Z uvedených výsledků vyplývá, že cíl kurzu byl splněn. Účastnice se dokázaly 

v průběhu kurzu naučit základní techniky úderů a kopů a použít je v nacvičovaných 

modelových  situacích.  Složitější  techniky  z oblasti  nage-waza  (techniky  hodů) 

zvládaly účastnice velmi pomalu v závislosti na fyzické dispozici. Velmi kladně bylo 

hodnoceno zařazení kompenzačního cvičení s hudbou na závěr tréninku.



3.6.   Shrnutí

      Z uvedeného výzkumu je patrné, že po absolvování měsíčního či dvouměsíčního 

kurzu jsou ženy schopny využít  naučené techniky při  nácviku modelových situací 

v tělocvičně,  ale  nejsou schopny čelit  reálnému fyzickému  násilí  mužů.  Sestavení 

výuky  sebeobrany  žen  musí  vycházet  z jejich  fyzických  možností.  To  znamená 

vyučovat nejdříve silově nenáročné techniky, údery a kopy, využití zbraní a taktiky, 

posílit svalovou soustavu žen. Teprve potom přistoupit k výuce technik pák, hodů a 

porazů.  Velmi  důležitou  součástí  tréninků  je  potlačení  strachu  z fyzického  násilí, 

strachu z pádů, přijmutí úderu, ale i jeho použití.To vše je dlouhodobá záležitost a 

není  ji  možné  zvládnout  jen  v laboratorním  prostředí  tělocvičny.  Po  zvládnutí 

modelových situací v tělocvičně je potřeba řešit tyto situace i v reálném prostředí (les, 

park, ulice, chodba domu apod.). To je však záležitost dlouhodobého cvičení a dobré 

vybavenosti  (chrániče,úbor  atd.).  Pro  zpestření  a  odlehčení  tvrdého  tréninku 

sebeobrany je třeba prokládat výcvik například posilovacím a protahovacím cvičením 

s hudbou nebo bez ní. Výcvik lze zpestřit podle možností i masáží nebo zdravotním 

tělocvikem.  Přínosem  by  bylo  i  proškolení  instruktorek  sebeobrany,  z důvodu 

potlačení  prvotního  ostychu  žen  při  výuce  sebeobrany.  Důležité  ale  je  realizovat 

výcvik  hlavně  s muži,  samozřejmě  po  dosažení  určité  technické  úrovně.  Jinak 

nebudou nikdy schopny čelit jejich fyzickému násilí.

      Vhodnost technických prostředků juda pro výuku sebeobrany žen je zpracována 

v tabulce  č.  5.  Technické  zvládnutí  a  psychická  odolnost  účastnic  obou  kurzů  je 

vyjádřena v procentech v grafu č. 1 a grafu č. 2. Hodnocení provedl zkušební komisař 

na základě výsledku testu a závěrečného pohovoru s absolventkami kurzů.

Tabulka č. 5

techniky 1. kurz 2. kurz
Sebeobrana žen vhodné vhodné

atemi waza vhodné vhodné
katame waza málo vhodné -
nage waza nevhodné -



Graf č.
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                         Graf č. 2                 

                         Druhý kurz  -  správnost technického provedení v procentech

                                                 psychická odolnost v procentech
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4. Doporučené techniky juda na základě uskutečněných kurzů

      Na základě praktického zjištění fyzické a psychické zdatnosti žen, která byla  

sledována v průběhu výše uvedených kurzů ženské sebeobrany jsme provedli výběr 

technik juda, které jsou reálné z hlediska obrany ženy proti násilí mužů a přiměřené 

vzhledem k její  zdatnosti.  Jako nejúčinnější   a  nejreálnější  obrana žen  se ukázaly 

techniky z oblasti atemi waza, tedy  techniky úderů a kopů na citlivá místa Tyto se 

však  ženy  musí  pomocí  tréninku  naučit  provádět  rychle,  dynamicky  a  velmi 

tvrdě.Velmi důležité se jeví i psychické zvládnutí vzniklé situace. Techniky z oblasti 

nage waza jsou pro ženy velmi náročné, proto musí být vyučovány dlouhodobě se 

současným  posílením  svalové  soustavy.  Výuku  navrhujeme  realizovat  celoročně, 

formou  oddílů  ženské  sebeobrany  a  kondičního  cvičení.  Tuto  výuku  realizovat 

v dílčích  skupinách  –  začátečnice,  mírně  pokročilé,  pokročilé.  Toto  dělení  lze 

provádět například formou výkonnostních tříd.

Realizace výuky a výběr vhodných technik obrany:

4.1. Začátečnice

a)  znalost preventivních opatření   - nenosit viditelně drahé předměty (zlato, mobil 
apod.),  neprovokovat  svým  oděvem  a  chováním,  vyhýbat  se  nebezpečným  a 
opuštěním místům.
b)  znalost psychologické formy obrany  -  spočívá v použití různých lstí například 
tvrzení,  že  jdou  za  ní  její  přátelé,  je  pohlavně  nakažená,  pokusit  se  násilníkovi 
zalichotit a domluvit si schůzku na jindy, volání o pomoc, hoří, atd., diplomatické 
jednání.
c)    znalost  zhodnocení  situace  -   učit  ženy potlačovat  strach  a  paniku  formou 
pokládání otázek  -Ví o mě protivník? Je neklidný? Je sám? Jak je oblečený? Co 
udělám a co mohu použít jako zbraň? atd.
d)  úpolové techniky

              1.  postoj, obraty, přemístění
              2.  pády  -  ukemi waza 
                                                 -  pád vpřed



                                                  -  pád vzad

                                                  -  pád stranou

               3.  údery  - atemi waza

                                                   -  údery otevřenou dlení

                                                   -  údery loktem

                                                   -  údery hřbetem ruky

                                                   -  sek malíkovou hranou ruky

                                                   -  úder pěstí (vyučovat lze po zpevnění zápěstí)

                                                   -  kop polenem

                                                   -  kyvadlový kop vpřed

e)   zbraně a jejích využití  -  deštník, klíče, hřeben, spreje, kabelka, části oblečení, 

přírodní materiály jako kámen, písek apod.

      Všechny uvedené techniky se nacvičují postupně od nejjednodušších pozic až po 

techniky  kombinací  a  cvičení  ve  dvojicích  nebo  skupinkách.  Postupně  zvyšovat 

dynamiku úderů a vést psychický nátlak (časový limit, nadávky, jako figurant muž 

apod.). Aplikace technik se provádí s důrazem na zasažení citlivého místa   -   nos, 

brada,  oči,  genitálie...   .  Frekventantky  musí  pochopit,  že  techniky  musí  být 

maximálně tvrdé, aby vyřadili útočníka z boje a poskytli tím ženě dostatečný prostor 

pro útěk. V těchto situacích platí heslo „ kdo uteče vyhraje“.

4.2.   Mírně pokročilé 

a)   techniky hodů  -  nage waza

           1.  velký vnější podraz                    -         O soto gari

           2.  přehoz bederní                            -         O goši

           3.  přehoz přes bok                          -          Uki goši

           4.  zátočka nadpažní                        -          Soto maki komi

b)  techniky pák

           1.  páky na prsty                              -          Nukite garami

           2.  páka na loket                              -           Waki gatame



           3.  páka na zápěstí a loket               -            Kote marši

      Uvedené  techniky  se  cvičí  opět  postupně  od  nejjednodušší  tj.  samostatně, 

v kombinaci  s úderem  nebo  kopem,  v kombinaci  s využitím  zbraní.  Po  provedení 

techniky zahajuje frekventantka dynamický útěk.

4.3.  Pokročilé

a)  modelové situace

útok:                                                                            příklady obrany:

Obejmutí zezadu přes ruce                                    úder hlavou,sek do rozkroku

                                                                               uki goši, kote marši

Obejmutí zezadu pod ruce                                    úder hlavou, loktem, dupnutí na nárt,

(obr. č. 8)                                                               soto maki komi, páka na prsty

Obejmutí zepředu přes ruce                                   bodnutí prsty do slabin, kop

                                                                                kolenem do rozkroku, o goši

Obejmutí zepředu pod ruce                                    bodnutí prsty do očí, úder přes uši,

                                                                                o soto gari

Obejmutí kolem ramen                                           úder loktem do břicha, o goši,

                                                                                kote mawaši, sek do genitálií

Pokus o úchop za prsa                                            úder otevřenou dlaní, waki gatame,

                                                                                o goši

Škrcení předloktím zezadu                                     úder loktem do břicha, sek do 

                                                                                genitálií, uki goši

Pokus o znásilnění na zemi                                kop do rozkroku, bodnutí prsty do očí,

                                                                            úder přes uší, otočení za vlasy a bradu

                                                                               

b)  řešení různých modelových situací a to i v     reálném prostředí  -  les, park, opuštěná   

místa, automobil atd., s     využitím náhodných zbraní  -  kámen, písek aj. (obr. č. 9)  



      Všechny tyto modelové situace, ať již nacvičované v prostředí tělocvičny nebo 

reálném  prostředí,  vyžadují  fyzicky  a  psychicky  připravenou  ženu,  která  zvládla 

dokonale technické provedení jednotlivých technik, je psychicky odolná vůči násilí a 

strachu  z něho.  Důraz  musí  být  kladen  na  automatické  provedení  a  návaznost 

jednotlivých technik, na jejich rychlost a razanci. Toto vše zvládnout je možné pouze 

při dlouhodobém tréninku pod vedením zkušených trenérů.

obr. č. 8   úchop zezadu pod ruce

obr. č. 9   realita



5.   Diskuze

      Z obsahu bakalářské práce vyplývá,  že technické prostředky juda lze účinně 

zařazovat do výuky ženské sebeobrany, ale pouze v omezeném množství a výběru. 

Naučit  ženy  použít  techniky  v případě  fyzického  napadení  je  možné  jen  za 

předpokladu  systematické  a  dlouhodobé  výuky.  Krátkodobé  kurzy  ženské 

sebeobrany, jako byly použity v tomto výzkumu, nemohou tento cíl splnit. I přes tuto 

skutečnost, díky masivní reklamě, jsou ženy ochotny takovéto kurzy navštěvovat a 

platit za ně vysoké poplatky . Nikdo by nevěřil, že se za měsíc naučí dobře hrát na 

klavír,  ale  že se ubrání útoku násilníka po měsíční  výuce sebeobrany tomu uvěří. 

Nedostatek  vidím  v chaoticky  vyučovaném  systému  technických  prostředků 

sebeobrany a v široké škále, která je při výuce uváděna. V příručkách sebeobrany je 

popisováno mnoho technik, ale problém je, že je píší většinou sportovci. Lidé, kteří 

sice ovládají technické provedení, ale nemají právní, psychologické ani pedagogické 

vzdělání.V průběhu kurzů  bylo zjištěno, že při  výuce sebeobrany žen je nutností 

individuální přístup, psychologické a pedagogické jednání. Mnozí instruktoři nejsou 

schopni posoudit vhodnost vyučovaných technik z hlediska fyzických a psychických 

dispozic ženy a preferují výuku technik sportu či  bojového umění se kterým mají 

vlastní praktické zkušenosti. Sport je ovšem jen fikcí reálného boje s rovností šancí na 

vítězství, který má svá pravidla a kategorie. Na ulici platí jen jedno pravidlo, a to, že 

žádná  pravidla  nejsou.  V neposlední  řadě  si  neuvědomují  ani  to,  že  ženy  až  na 

výjimky nedokáží trénovat tvrdé techniky sebeobrany dlouhodobě a je potřeba jim 

výcvik nějakým vhodným způsobem „žensky“ zpestřit. 

      Největší problém ženské sebeobrany však nevidím ve výuce technik samotných, 

ale v psychické přípravě žen na tuto situaci a její zvládnutí.  Je velmi důležité, aby 

ženy  získaly  pocit  sebedůvěry  a  sebejistoty  a  nepropadly  v konfliktní  situaci 

bezradnosti  a  panice.  V tomto  směru  nebyly  hypotézy  této  práce  zcela  naplněny. 

Z časových důvodů nebylo možné nacvičovat modelové situace v reálném prostředí a 

ani  odstranění  nebo  alespoň  potlačení  strachu  z pádu,  fyzického  násilí  či  použití 

úderů, kopů a zbraně není možné v takto krátkých úsecích zcela zvládnout. Toto je 



možné pouze při dlouhodobém tréninku a opakovaném řešení situací v každodenní 

realitě.  Z těchto důvodů si myslím,  že krátkodobé kurzy výuky ženské sebeobrany 

jsou tak trochu podvodem na ženách a dobrou výdělečnou činností jejich pořadatelů. 

Velkou předností u žen je důvěra a poslušnost v průběhu tréninku vůči trenérovi. Na 

ní je pak možno stavět celou koncepci ženské sebeobrany. 



Závěr

V závěru bych chtěl vyhodnotit pracovní hypotézy stanovené v úvodu této práce:      

a)  První hypotéza se nepotvrdil. Vybrané techniky byly příliš náročné pro zvládnutí 

v jednoměsíčním  kurzu.  Proto  byl  výběr  pro  druhý  kurz  pozměněn  a  v něm  se 

hypotéza  potvrdila. 

b)  Druhá hypotéza se potvrdila. Účastnice kurzů byly schopny technicky zvládnout 

nacvičované  techniky  v požadované  kvalitě.  Lepší  výsledky  byly  u  druhého 

dvouměsíčního kurzu.

c)   Třetí hypotéza se nepotvrdila ani v jednom z kurzů. Pouze jedna absolventka byla 

schopna psychicky zvládnout fyzické násilí mužů a druhá, podle vlastního vyjádření, 

by potřebovala delší  dobu a nácvik především s muži.  Ostatní absolventky nebyly 

schopny  modelové  situace  psychicky  zvládnout.  Tato  hypotéza  byla  podle  mého 

názoru  nejzávažnější.  Pokud  žena  nezvládne  fyzické  napadení  psychicky,  nebude 

schopna použít sebelépe zvládnutou techniku na svou obranu.

      Tato práce je zaměřena na problematiku ženské sebeobrany, možnost využití  

technických prostředků juda při výuce ženské sebeobrany a reálnosti sebeobrany žen 

vůbec. Je zde uveden vlastní názor na tuto problematiku vycházející z praktických 

zkušeností  mé  služby  u  policie  ČR  a  z experimentálního  výzkumu.  Měla  by  být 

základem pro mé další studium problematiky ženské sebeobrany. Není možné náplň 

výcviku ženské sebeobrany striktně stavět na výsledcích dvou krátkodobých kurzů, 

ale uvedený výběr technik začít zpracovávat do dlouhodobého celoročního kurzu.

      Na závěr  bych  rád  zdůraznil  několik  důležitých  zásad  k provedení  technik 

sebeobrany tak, aby se žena byla schopna ubránit násilnému útoku.

Techniky je třeba provést:

- technicky správně s využitím zásad biomechaniky

- přesně

- rychle

- intenzivně, tedy účinně



- s využitím hmotnosti celého svého těla

- s využitím znalosti citlivých míst lidského těla

- s výkřikem

- s využitím momentu překvapení

- s permanentní kontrolou útočníka před, při a po celé akci

- s využitím zbraní, zejména náhodných předmětů

- v kontextu morálky, etiky, etikety a práva

- v kontextu  operace,  tedy  vhodných  variant  řešení  po  skončení  (odražení) 

střetu atd.

… a jedna rada na závěr …

Nepodceňujte nebezpečí a nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným. A 

mnohdy nejde jen o štěstí, ale o život.

Použitá literatura



ČEJKA, R. Sebeobrana nejen na ulici. Děčín: Delta Print, 1995

FOJTÍK, I. Sebeobrana ženy. Praha: Olympia, 1994

LETOŠNÍK,  J.  Judo  učebnice  pro  trenéry  1.díl.  Plzeň:  Institut  tělovýchovného 

vzdělávání, 1993

LEVSKÝ, V.L. Základy sebeobrany karate. Bratislava: Erpo, 1988

LORENZ, V., KITAYAMA, J. Sebeobrana, Praha: Naše vojsko, 1963

MATRAS, A.  Sebeobrana ženy, Praha: Naše vojsko, 1968

NAGYE, J. Jednotný tréninkový systém judo. Praha: UVČSTV, 1976

NÁCHODSKÝ, Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura, 1992

NÁCHODSKÝ, Z., HONZÍK, J. Umíte se bránit? Praha: Naše vojsko, 1987

NAKAJAMA, M. Dynamické karate. Praha:  Naše vojsko, 1994

POLÁK, J. Nin tsun do combat. Praha:  Eurolex Bohemia, 2004

ROLLOVÁ, K. Staňte se svým bodyguardem. Praha: Albatros, 2005

SCHMITT, G. Holky! Braňte se! Praha: Ivo Železný, 2002

SRDÍNKO, R. Malá škola juda. Praha: Olympia, 1987

SRDÍNKO, R., VACHUN, M. Judo. Praha:  Olympia, 1984

ZÁTROCH, D. Judo od bieleho po čierny opasok. Bratislava:  Ipon, 1999



PŘÍLOHY

Pří loha č .  1 -  Judis t ická  sebeobrana žen

Pří loha č .  2 -  Preventivní  desatero

Pří loha č .  3          -        Obrázková část

Příloha č. 1.



Judo Joshi Goshinho
/ judistická sebeobrana žen /

Tai sabaki – obraty těla 

Tai no ido základní pohyb

Cugi aši následující stopa

Migi sabaki pohyb vpravo

Hidari sabaki pohyb vlevo

Migi mae sabaki pohyb vpravo vpřed

Hidari mae sabaki pohyb vlevo vpřed

Migi maware obraty vpravo

Hidari maware obraty vlevo

Mae šizume úder pěstmi vpřed

Migi šizume úder pěstmi vpravo

Hidari šizume úder pěstmi vlevo

Hiza ate úder kolenem

Migi harai                               podmet vpravo

Hidari harai                             podmet vlevo

Ridatsu ho – oddělený krok, strana  

Katate tekuti dori úchop za zápěstí zepředu

Ryote katate dori úchop za obě zápěstí zepředu

Shishi gjaku dori úchop za prsty - obracet

Ude kakae dori úchop oběma rukama za paži

Uširo dori úchop zezadu přes ruce



Seigo ho – přizpůsobivý krok, strana 

Ude gjaku dori úchop oběma za ruku

Uširo eri dori úchop zezadu za límec

Uširo kubi himo jime škrtit provazem zezadu

Uširo dori úchop zezadu

Kyohaku dori úchop čelně



Příloha č. 2.

Preventivní desatero

1. Nechoďte večer a v noci sami do města, pouze ve skupinkách.

2. Neprocházejte za tmy lesy, parky, neosvětlená místa , obejděte je.

3. Neběhejte ve večerních hodinách.

4. Nestopujte a neberte stopaře.

5. Zvažte své oblečení, neflirtujte.

6. Jestliže vás žádá večer někdo neznámý o oheň, sdělte mu, že jste

nekuřačka.

7. Zeptá – li se vás večer někdo na čas, patřičně odstupte a pak mu

sdělte čas. Natočte se tak, abyste viděly nejen na hodinky, ale i na

osobu.

8. Začne – li vás někdo pronásledovat, kličkujte mezi auty, stromy,

pátrejte co lze použít jako zbraň nebo si připravte svoji.

9. V oblasti verbálního konfliktu se snažte být diplomaty, převést ke

smíru nebo si chystejte zbraň.

10. Čtěte černou kroniku, ne proto, aby se vám zošklivil celý svět, ale

proto, abyste zjistily co všechno se přihodilo jiným lidem.



Příloha č. 3    Obrázková část

                                             

                                                             J U D O
                   
                                

                                               SEBEOBRANA ŽEN



                                                

                                                       Obr. 1.  Jigoro Kano

                                  

                                                       Obr. 2.   Jigoro Kano
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