
Příloha č. 1 psychologie - pojmy

Osobnost

Je individuální jednota biologických, psychologických a sociálních aspektů utvářena ve 

vztazích mezi lidmi a ve společnosti => v nich se projevuje a zároveň je jedinečná a 

neopakovatelná. (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2011, dostupné na www:  

http://cs.wikipedia.org)

Temperament

Je souhrn vlastností, které určují tempo střídání psychických procesů a stavů, činností a 

jednání a také intenzitu reakcí člověka na různé podněty. Určuje délku trvání různých 

duševních zážitků a výraznost vnějšího chování. (Wikipedie otevřená encyklopedie, 

2011, dostupné na www:  http://cs.wikipedia.org)

Schopnosti

Jsou předpokladem pro výkon jedince, které umožňují úspěšně se naučit vykonávat 

určitou činnost. Nejsou vrozené, ale vznikají a rozvíjejí se na základě vrozených vloh 

(předpoklad k určité činnosti). (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2011, dostupné na 

www:  http://cs.wikipedia.org)

Charakter

Je souhrn psychických vlastností osobnosti, které se zakládají na mravních zásadách a

projevují se v chování a jednání člověka. Projevuje se v cílech, které si člověk klade a v 

prostředích, jež používá k jejich dosažení. Není vrozený ani dědičný, ale je silně závislý 

na výchově a působení společnosti. (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2011, dostupné 

na www:  http://cs.wikipedia.org)



Motivace

Je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vzniká na základě určité 

potřeby, tj. stavu organismu, který je reakcí na nějaký nedostatek. (Wikipedie otevřená 

encyklopedie, 2011, dostupné na www:  http://cs.wikipedia.org)

Postoje

Jsou relativně ustálené tendence reakcí reagovat na určité podněty pro a proti. Člověk se 

s postoji nerodí, vliv na jejich utváření má rodinné prostředí, charakter a temperament.

(Wikipedie otevřená encyklopedie, 2011, dostupné na www:  http://cs.wikipedia.org)

Volní vlastnosti

Jsou podmíněné vůlí člověka a vyjadřují záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení 

vědomě vytčeného cíle. (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2011, dostupné na www:  

http://cs.wikipedia.org)

Komunikace

Základní složky komunikace (Wikipedie otevřená encyklopedie, 2011, dostupné na 

www:  http://cs.wikipedia.org):

- komunikátor- osoba sdělující určitý obsah

- komunikant - osoba přijímací určitý obsah

- komuniké - obsah sdělení (verbální, neverbální), složky:

a) kognitivní

b) emotivní

c) snahové

- komunikační kanál - prostředí, kde vzniká a kterým se komuniké šíří

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%AFle
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk


Komunikace se neredukuje jen na obsahy sdělení, ale důležitou roli zde hrají i jiné 

faktory (např. citový přízvuk) tzv. metakomunikace:

a) verbální a neverbální obsah

b) kontext situace (posloupnost událostí)

c) emotivní akcent

d) mimický a pantomimický výraz



Příloha č. 2 právo - související pojmy se sebeobrannou

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 13 Trestný čin

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li 

trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. (ÚZ 768, 2010, s. 15)

§ 15 Úmysl

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

takovým zákonem, nebo

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, 

že je způsobí, byl s tím srozuměn.

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním 

zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem. (ÚZ 768, 2010, s. 

16)

§ 16 Nedbalost

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení 

nebo ohrožení nezpůsobí, nebo

b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom 

vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.



(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku 

náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným 

trestním zákonem. (ÚZ 768, 2010, s. 16)

§ 22 Pachatel

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty 

trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

(2) Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není 

trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala v 

nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama 

nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení 

činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky 

předpokládané zákonem; v těchto případech není vyloučena trestní odpovědnost takové 

osoby za jiný trestný čin, který tímto jednáním spáchala. (ÚZ 768, 2010, s. 17)

§ 26 Nepříčetnost

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost 

nebo ovládat své jednání, není za tento trestný čin trestně odpovědný. (ÚZ 768, 2010, s. 

18)

"Nepříčetnost pachatele je důležitou okolností, vylučují protiprávnost jednání pachatele 

činu, který by byl za jiných okolností posouzen jako trestný čin. Znamená to, že kdo se 

dopustí jinak trestného jednání ve stavu nepříčetnosti, není za takové jednání trestně 

odpovědný a nemůže být tedy trestně stíhán, resp. nemůže být uznán vinným trestným 

činem. Při zkoumání otázek příčetnosti se zjišťuje, zda pachatel činu byl v době 

spáchání schopen ovládat své jednání a rozpoznat nebezpečnost svého jednání. Jestliže 

alespoň některá z těchto schopností u něj v době činu byla zcela vymizelá, jednal 

pachatel ve stavu nepříčetnosti a nemůže tedy být odsouzen. Pokud ovšem byla u 

pachatele příčetnost pouze snížená (tzn. ovládací nebo rozpoznávací schopnosti byly 



pouze oslabené, ale ne vymizelé), je pachatel za své jednání trestně odpovědný a ke 

snížené příčetnosti se přihlédne pouze při ukládání trestu. Otázka příčetnosti se řeší za 

pomoci znalců z oboru psychiatrie, kteří zkoumají psychický stav pachatele činu. Na 

základě znaleckého posudku pak také může takovému pachateli být uloženo ochranné 

léčení, aby se v budoucnu podobné jednání pachatele ve stavu nepříčetnosti nebo 

snížené příčetnosti neopakovalo." (Trestní právo pro laiky, 2011)

§ 158 Rvačka

(1) Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena těžká újma na zdraví.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, je-li při činu 

uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena smrt. (ÚZ 768, 2010, s. 45)



Příloha č. 3 obrazové přílohy

Postoj

základní postoj (obr.1 Náchodský, 2006)

bojový postoj (obr.2 Náchodský, 2006)



Pohyb - přemisťování

odsun (obr. 3, 4, 5, 6 Náchodský, 2006)

1. fáze (obr. 3) 2. fáze (obr. 4)

3. fáze (obr. 5) 4. fáze (obr. 6)



odkrok (obr. 7, 8, 9, 10 Náchodský, 2006)

1. fáze (obr. 7) 2. fáze (obr. 8)

3. fáze (obr. 9) 4. fáze (obr. 10)



Pádové techniky

Pád s kotoulem vpřed (obr. 11, 12, 13, 14, 15 Schäfer, 2007)

(obr. 11)       (obr. 12)

(obr. 13) (obr. 14)

(obr. 15)



Pád stranou (obr. 16, 17, 18 Schäfer, 2007)

(obr. 16)

(obr. 17)

(obr. 18)



Pád vzad z podřepu bez vztyku (obr. 19, 20, 21 Schäfer, 2007)

(obr. 19)

1

(obr. 20)

   (obr. 21)



Pád s kotoulem vzad se vztykem (obr. 19, 20, 21, 22, 23, 24 Schäfer, 2007)

(obr. 22)

(obr. 23)

   (obr. 24)



Údery rukou

Přímý úder přední rukou (obr. 25 Urgela, 2006) (obr. 25)

Přímý úder zadní rukou (obr. 26 Urgela, 2006) (obr. 26)



Obloukový úder - hák (obr. 27 Urgela, 2006) (obr. 27)

Obloukový úder - zvedák (obr. 28 Urgela, 2006) (obr. 28)



Kopy

Přímý kop (obr. 29 Urgela, 2006) (obr. 29)

Obloukový kop (obr. 30 Urgela, 2006) (obr. 30)



Kop kolenem (obr. 31 Urgela, 2006) (obr. 31)



Páka na zápěstí (zvratka) (obr. 32, 33, 34, 35, 36 Náchodský, 2006)

1. fáze (obr. 32)    2. fáze (obr. 33)

3. fáze (obr. 34)    4. fáze (obr. 35)

  5. fáze (obr. 36)



Kryty

Horní kryt (obr. 37, 38, 39 Wichmann, 2006)

(obr. 37)   (obr. 38)

(obr. 39)



Kryt zvenčí dovnitř (obr. 40, 41, 42 Wichmann, 2006)

(obr. 40)    (obr. 41)

(obr. 42)



Kryt zevnitř ven (obr. 43, 44, 45 Wichmann, 2006)

(obr. 43) (obr. 44)

(obr. 45)



Dolní kryt (obr. 46, 47, 48 Wichmann, 2006)

(obr. 46)   (obr. 47)

(obr. 48)



Chvaty v postoji

Tai-otoshi (obr. 49, 50, 51 Schäfer, 2007)

(obr. 49) (obr. 50)

  

(obr. 51)



Ippon-seoi-nage (obr. 52, 53, 54 Schäfer, 2007)

(obr. 52)         (obr. 53)

    (obr. 54)



O-goshi (obr. 55, 56, 57 Schäfer, 2007)

(obr. 55) (obr. 56)

(obr. 57)



O-soto-gari (obr. 58, 59, 60 Schäfer, 2007)

(obr. 58) (obr. 59)

(obr. 60)



Úderové plochy na lidském těle

(obr. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  Wichmann, 2006) a (obr. 75, 

76 Vachtová, 2011, dostupné na www: http://www.karate-kampa.cz)

čelo pěsti (obr. 61) hřbet pěsti (obr. 62)

spodní část dlaně sevřené v pěst (obr. 63) vnější hrana ruky (obr. 64)

vnitřní strana ruky (obr. 65) hřbet ruky (obr. 66)

pata dlaně (obr. 67) špičky prstů (obr. 68)



loket (obr. 69) bříško chodidla (obr. 70)

hrana chodidla (obr. 71) pata (obr. 72)

koleno (obr. 73) nárt (obr. 74)

čelo (obr. 75) temeno (obr. 76)



Vývoj sebeobranné situace (obr. 77 Kovařík, 2010) 

(obr. 77)




