
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Bojové umění jako scéna pokračující mužské socializace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpán Dvořák  Vedoucí: PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 

Praha 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně. Všechny použité prameny a literatura 

byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

V Praze dne 22.6.2011           ....................................... 

                       podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucí bakalářské práce PhDr. Haně Havelkové, Ph.D. za cenné rady, 

připomínky a metodické vedení práce. Další mé díky patří všem mužům, kteří mi 

poskytli rozhovory. 

 



 

Obsah 

 

Úvod............................................................................................................................................1 

1. Teorie socializace................................................................................................................2 

2. Sport....................................................................................................................................5 

2.1. Socializace sportem......................................................................................................5 

2.2. Úpolové sporty.............................................................................................................6 

2.3. Bojová umění s charakterem úpolů .............................................................................8 

2.4. Rozdíl mezi bojovým sportem a sebeobranou.............................................................9 

3. Bojová umění ....................................................................................................................10 

3.1. Bojová umění v historické perspektivě ......................................................................10 

3.2. Funkce a cíle bojových umění ....................................................................................11 

3.3. Výchovné funkce bojových umění .............................................................................12 

4. Agresivita ..........................................................................................................................15 

5. Muži a gender ...................................................................................................................17 

6. Shrnutí teoretických východisek.......................................................................................19 

METODOLOGICKÁ ČÁST............................................................................................................20 

Výzkumný problém a cíle výzkumu ......................................................................................20 

Výzkumná strategie ..............................................................................................................20 

Techniky sběru dat................................................................................................................21 

Výběr vzorku, prostředí výzkumu a místa dotazování..........................................................22 

Analýza rozhovorů ................................................................................................................23 

Hodnocení kvality výzkumu a etické otázky .........................................................................24 

ANALYTICKÁ ČÁST.....................................................................................................................26 

Komplexnost .........................................................................................................................26 



 

Změna pro každodenní život.................................................................................................27 

Mírnění vnitřního napětí.......................................................................................................30 

Důraz na sebeobranu............................................................................................................32 

Nebezpečné techniky............................................................................................................33 

Ambivalentní agresivita ........................................................................................................33 

Vědomí křehkosti lidského života.........................................................................................36 

Rozvoj sociálních dovedností................................................................................................38 

Život interpretovaný jako boj ...............................................................................................40 

Beztřídní prostředí (parta) ....................................................................................................41 

Hledání učitele (rodiny) ........................................................................................................43 

Odkaz na celoživotní rozměr ................................................................................................46 

Exkurz: Žena v bojovém umění.............................................................................................48 

Hierarchie mezi muži ............................................................................................................50 

Vztah mužů k boji..................................................................................................................53 

Shrnutí analytické části .........................................................................................................53 

ZÁVĚR........................................................................................................................................55 

Literatura ..................................................................................................................................57 

Přílohy .......................................................................................................................................59 

 

 



 

  1 

Úvod 

Vzhledem k absenci kvalitativně orientovaných prací z oblasti bojových umění, které by 

zahrnovaly autentickou zkušenost cvičenců, jsem se rozhodl sepsat následující práci. 

Většina současných prací, se kterými jsem měl možnost se setkat, zkoumají buď 

psychologické aspekty agresivity, nebo jednotlivé styly a systémy. 

 Rozhodl jsem se proto provést širší explorativní výzkum, který by prozkoumal 

mužskou zkušenost s provozováním bojového umění Yong Tjun1 (čteno Jong Čun) při 

organizaci AVSE Missing-Link2. Konkrétním cílem bylo zjistit, zda v prostředí bojových 

umění probíhá proces, který bychom mohli označit za pokračující mužskou socializaci. 

Pokud ano, tak zjistit, jaké konkrétní podoby nabývá a jak je cvičenci vnímán. Vzhledem 

ke skutečnosti, že se zabývám muži, pokusím se postihnout, jaký vliv má tato zkušenost 

na vztahy mezi muži-cvičenci. Pro tento účel jsem udělal s muži trénujícími bojové 

umění šest polostrukturovaných rozhovorů, které jsem následně přepsal a analyzoval 

pomocí postupů zakotvené teorie. 

Vzhledem k tomu, že cíle bojových umění jsou v mnohém shodné s cíli tělesné 

kultury, rozhodl jsem se teorii pokračující mužské socializace na scéně bojového umění 

vystavět na následujících pilířích. V první části představím základní teorie socializace. V 

druhé pojednám sport a jeho vztah k bojovým uměním. Ve třetí části se budu věnovat 

specifickým funkcím bojových umění a nakonec pojednám téma agresivity a samotné 

muže jako genderové bytosti. Prosím tedy čtenáře, aby měl na paměti, že sport zde 

není použit samoúčelně, ale že sdílí s bojovým uměním celou řadu charakteristik. Slouží 

mi tedy jako teoretický základ, z kterého dále vycházím. Jde přece jen o „kultivaci 

lidského těla pohybem, na niž navazuje kultivace duchovní a sociální složky osobnosti“. 

(Fojtík, 2006, str. 17) Problematika bojového umění je natolik široká, že bylo nutno ji 

před samotnými rozhovory teoreticky ukotvit. Proto pracuji na první pohled s tak 

širokými okruhy. 

                                                 
1 Další možné jmenné varianty téhož jsou: Ving Tsun, Wing Tsun, Wing Chun. Jednotlivé přepisy se liší 

podle různých škol, kde je toto bojové umění vyučováno.   
2 Asociace Ving Tsun Security System Escrima (AVSE), http://www.missing-link.cz/ 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Teorie socializace 

„Proces socializace znamená celoživotní vývoj člověka ve společenskou bytost. Není to 

ovšem jen pasivní vrůstání člověka do společnosti nebo jednostranné ovlivňování 

člověka prostředím, nýbrž aktivní proces, na kterém se člověk sám aktivně podílí 

(Matějček in Vágnerová, 1992, str. 183) 

Teorii socializace čerpám výhradně z Havlíka, nejde mi o komplexní představení 

diskuse k teorii socializace, ale pouze o základní přípravu pojmového aparátu, který 

přejímám z tohoto zdroje. 

Klíčovou otázkou zde je sám proces socializace, podrobněji se podíváme, jak 

může bojové umění formovat sociální „já“ jedince a jeho osobnost. Prozkoumáme, 

jestli mu pomáhá začlenit se do společnosti, zda se díky tomuto procesu stává 

jedinečným a odpovědným jedincem. 

Při formování vlastního „já“ musíme osobnost jedince nahlížet jako průsečík 

vnitřních dispozic a vnějších vlivů, jako „jedinečnou syntézu jeho vlastností a chování, 

procesů biologických a sociálních.“ (Havlík, 2005–2009) Jedinec je v těchto procesech 

ovlivňován přírodním, kulturním a sociálním prostředím a na druhou stranu na toto 

prostředí zase působí. „Objektivní svět“, který na něj působí, si jedinec interpretuje a 

některé jeho prvky do svého vědomí začleňuje, jiné vnějškově registruje a akceptuje a 

další odmítá. „Jeho svět“ je transformovaný. Každý jedinec je neopakovatelnou a 

jedinečnou bytostí, ale také produktem procesů v našem prostředí. Ve svém důsledku 

to vede k tomu, že jeho chování bude do jisté míry předvídatelné, což umožní jeho 

začlenění do společnosti. Zprostředkujícím nástrojem mezi jedincem a společností je 

proces, který nazýváme socializace. (Havlík, 2005–2009) 

Sociální dispozice, se kterými se jedinec rodí, jsou založeny na druhové 

schopnosti symbolické komunikace. Tyto se pak rozvíjejí a formují v reálném chování za 

pomoci sociálního učení a interakce s okolím. Jedinec se učí žít s druhými, rozumět 

požadavkům svého prostředí a přiměřeně na ně reagovat. Tlak společnosti pak cíleně 

usměrňuje jednání ke konkrétním kulturně schváleným hodnotám a cílům. Nabízí 

formy a vzory, stanovují normy a pravidla jednání. Současně s tím každý jedinec klade 
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své vlastní požadavky, očekávání, aspirace, vyjadřuje své zájmy, které jsou také 

součásti socializace. Pozice, které jedinci v těchto vztazích zaujímají, jsou spjaty 

s rolemi. Ty zaručují, že se držitelé určitých pozic zachovají v typických situacích podle 

očekávání. (Havlík, 2005–2009) 

Socializace je synonymem pro začlenění jedince do společnosti, pro jeho 

zespolečenštění. Přetváří jedince z biologického tvora na kulturní a sociální bytost, tedy 

člověka, který „směřuje své chování k společensky přijatým hodnotám a plní 

individuálně modifikovaná očekávání, role“. (Havlík, 2005–2009) Podle Durkheima 

(Durkheim in Havlík, 2005-2009) se jedná o přenos „kolektivního“ vědomí do vědomí 

individuálního. Smyslem socializace je i zvnitřnění kulturních norem a hodnot, jedná se 

o stav, který není vnímán jako donucení zvnějšku, ale jedinec bere tyto normy a 

hodnoty za své. „Diskontinuitu do osobního vývoje jedince vnáší sociálně dané životní 

události, které mu otevírají nové etapy života a vedou k změnám pro něj dosud 

platných norem, hodnot a rolí.“ (Havlík, 2005-2009) 

Nejznámější teorii „já“ definoval symbolický interakcionismus, jenž zdůrazňuje 

aktivní roli jedince v socializaci, která není ani potlačením podstaty jedince kulturou 

(jak zdůrazňoval Freud), ale ani prosté podřízení individua sociálním tlakům (jak 

zdůrazňoval Durkheim). Jedná se o inspiraci zrcadlové teorie společnosti, podle které je 

„já“ reakcí člověka na mínění, které o něm má okolí. Jinými slovy vychází představa o 

sobě z hodnocení, které o člověku mají druzí. (Havlík, 2005–2009)  

Dostáváme se k tomu, že osobnost („Self“) má dvě základní složky. „Me“ je 

v tomto případě produktem sociálních tlaků socializace a „I“ je individuální interpretací 

a modifikací sociálních procesů, je spontánním prvkem „já“ a podle Meada (Mead in 

Havlík, 2005-2009) základním dynamickým činitelem osobního vývoje. Ideálním 

obrazem sebe sama je rovnováha těchto složek, kdy probíhá vzájemný dialog „Me“ s 

„I“. (Havlík, 2005–2009)  

V tuto chvíli je více méně jasné, že proces socializace není omezen na jedno 

období vývoje lidského jedince. Je to celoživotní proces související se změnami sociální 

role jedince. Musil odkazuje na práci Mortimera a Simmonse jako autory teorie, podle 

které lze u socializované role rozlišit tři fáze: fázi anticipační (hry), fázi adaptační a fázi 

průběhových změn (rituály přechodu). Jak nasvědčuje poznání sociálních psychologů 

poukazujících na význam přechodových období v průběhu celého lidského života, 
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jedinec opakovaně usiluje o znovuvytvoření autentické identity. Vývoj dospělého 

pokračuje dál jako sled či posloupnost dalších diskrétních stadií znamenajících 

pokračování socializace. (Musil, 1999) 

Podle O. F. Brima (Brim, in Musil, 1999) se socializace v dospělosti liší od 

socializace v dětství čtyřmi způsoby:  

1. u dospělých je kladen důraz na veřejné chování, u dětí na hodnoty a motivy; 

2. v dětství jde o přenos a osvojení základních dovedností, v dospělosti jde o syntézu 

těchto dovedností; 

3. dětská socializace zdůrazňuje ideální aspekty morálky, v dospělosti je kladen důraz 

na reálný projev této morálky; 

4. socializace v dospělosti víc zdůrazňuje prevenci, případně redukci konfliktních tenzí. 

Za významné mechanismy socializace, které souvisejí mimo jiné i s oblastí 

sportu a pohybových aktivit, můžeme považovat imitaci (nápodobu) a identifikaci. 

Identifikací (ztotožněním) můžeme chápat proces rozhodnutí se pro určitý 

sociální model, reprezentovaný například slavným sportovcem. Identifikace vytváří 

silný emocionální vztah k danému sportovci a „umožní nekritické přebírání přebírání 

vzorů chování této osoby.“ (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006, str. 102). 

S imitací (nápodobou) se ve sportu setkáváme v podobě záměrného 

napodobování sociálního chování. Taková nápodoba je rozumově podložena a sleduje 

konkrétní cíl. „Napodobuje se takové chování, které přineslo ocenění tomu, kdo je 

napodobován, a je očekáváno, že přinese stejný užitek, při jeho napodobení.“ (Slepička, 

Hošek, Hátlová, 2006, str. 103) Ve sportovní činnosti se často napodobuje herní styl, 

ale např. i projevovaná agrese a násilí, pokud nejsou trestány a vedou k úspěchu.  

Jako mechanismus socializace se ve sportu uplatňuje i hra. Její největší význam 

je sice v dětství, ale jako činnost, která je vykonávána pro takzvanou „funkční slast“, se 

prolíná celým lidským životem. „Je považována za činnost, jejíž hodnota spočívá v ní 

samé a v prožitcích s ni spojených“. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006, str. 103) V rámci 

hry s přesně vymezenými pravidly a nutností je dodržovat se každý jedinec 

přizpůsobuje společenským normám a je ve složité sociální interakci, která je pro 

každou hru charakteristická. (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006) 

V teoretické části své práce jsem se snažil ukázat, že socializace je celoživotní 

proces, na kterém se jedinec aktivně podílí. Klade vlastní požadavky, vyjadřuje své 
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zájmy. Normy a hodnoty, které si v průběhu socializace osvojí, nevnímá jako nucené, 

ale přijímá je za své. Dále, že představa jedince o sobě samém může vycházet také 

z hodnocení, které o něm mají druzí. Socializace v dospělosti klade důraz spíše na 

veřejné chování a reálný projev než na hodnoty a motivy. Klade též důraz na prevenci a 

redukci konfliktních tenzí. 

2. Sport  

Evropská charta (1992) definuje sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovbních.“ (Reguli, 2005, str. 17) 

Blahutková a Pacholík ve své práci o vrcholovém sportovním výkonu a reakcích 

okolí popisují sport jako společenský jev, který svými projevy patří do kategorie kultury. 

Sport je jedním ze základních elementů procesu přispívajícího ke kvalitě života a zdraví 

jedince. Jak uvádějí, součástí tohoto procesu je harmonicky vyrovnaná osobnost ve 

sférách bio-psycho-socio-spirituální pohody každého jedince. Sport a tělesná kultura 

jsou tedy pro naši společnost výrazem hlubších potřeb člověka, spojují sport 

s tvořením, čímž se do sportovně pohybových aktivit dostávájí oblasti etická a 

estetická. Jedná se zejména o otázky ohledně pravidel sportu a sportovního chování. 

(Blahutková, Pacholík, 2008, str. 1–2) 

O společenském významu sportu dále svědčí jeho dopad na sociální, 

ekonomickou a kulturní rovinu našich každodenních životů. Je ztělesněním 

obdivovaných hodnot – výkonu, zdraví a krásy. Podle Weisse (2000) sport zrcadlí 

společnost a může do určité míry přispívat k jejím proměnám. Je předmětem 

veřejného zájmu ve sdělovacích prostředcích a nedílnou součástí našich volnočasových 

aktivit. 

 

2.1. Socializace sportem 

Sport je často zmiňován jako důležitý nástroj socializace. „Ovlivňuje život kolem nás a 

pro mnohé i život v nás.“ (Sekot, 2003, str. 53). Čechák na toto konto přispívá názorem, 

že „sport není jen činnost, ale také společenská instituce, která plní významné 



 

  6 

společenské funkce a slouží jako nástroj k dosahování nejen individuálních, ale 

především skupinových nebo celospolečenskych cílů“. (Čechák, Linhart, 1986, str. 11)  

Toto tvrzení dokládá i samotná rozšířenost sportu zvláště mezi dětmi a mládeží, 

sport tak musí odrážet mnoho běžných norem a hodnot vyzrálé společnosti, čímž ve 

svém důsledku přispívá k reprodukci příznačných společenských hodnot. Podle tvrzení 

Flemra a Valjenta byla členem sportovního klubu více než polovina českých obyvatel a 

školní tělesnou výchovou prošel téměř každý jedinec. (Flemr, Valjent, 2010, str. 80) 

Jeho socializační potenciál se tedy zdá být značný. 

Mnoho informací v tomto ohledu zajišťuje sociologie sportu. Snaží se vysvětlit a 

popsat sociálně a kulturně podmíněné postavení sportu ve společnosti. Klade si otázky 

typu, do jaké míry sportovní aktivity ovlivňují individuální a společenský život, jak 

sportovní aktivity utvářejí naše pojetí přirozenosti, maskulinity, soutěživosti, 

úspěšnosti, radosti, zármutku, konformity, agrese a násilí a další. (Sekot, 2006)  

Další autoři, kteří se zabývají sportem ve vztahu k socializaci, jsou: Patriksson 

(1979, 1994), Weiss (1987), Hogg a Abrams (1988), Greendorfer (1992), Hendry (1992), 

Slepička (2000), Dohnal (2002). 

Vzhledem k tématu mé práce je důležité zmínit, že sport stejně jako bojové 

umění je součástí kultury – a v tomto smyslu hovoříme o sportu jako o sociální praxi. Je 

tedy žádoucí rozlišovat formy a významy jednotlivých sportů v čase a prostoru. Sekot 

toto tvrzení dokazuje na příkladu tradičního vojenského umění sumo, které má v Asii 

nepochybně odlišný kulturní význam než individuální sporty jako box a zápas v naší 

společnosti. „Při studiu sportu jako sociálního fenoménu je nutné vždy zohledňovat 

daná kulturní specifika a širší kulturní souvislosti.“ (Sekot, 2003, str. 9) 

 

2.2. Úpolové sporty 

Abychom mohli teoreticky vymezit a charakterizovat bojové umění, musíme se zabývat 

termínem „úpoly“. Odborná literatura mluví o úpolech jako o pohybové aktivitě cílené 

na kontaktní fyzické překonání partnera. Do úpolů zařazujeme specifická cvičení, jež 

jsou přímou průpravou na kontaktní překonání partnera. (Reguli, 2005) Důležitým 

znakem úpolů je, že v nich dochází ke kontaktu alespoň dvou lidí a že kontakt je 

zamýšleným cílem. 
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Pro lepší identifikaci všech specifik bojových umění a jejich vztahu k teoriím 

socializace, je potřeba, abychom si je co nejlépe vymezili. Pro větší přehlednost dělíme 

úpolové sporty do různých kategorií, v každé z těchto kategorií pak sledujeme 

specifické cíle. 

Jako všeobecně nejvhodnější kritérium se jeví zaměření úpolového sportu. 

Zaměření vyjadřuje zejména to, co může konkrétní úpolový sport svým zájemcům 

nabídnout. Reguli (2005) uvádí následující tři kategorie, které zpravidla vyjadřují cíl, 

kvůli kterému se úpolové sporty cvičí: 

� Soutěžní úpolové sporty. Hlavním znakem je systém soutěží a příprava na ně. Cílem 

je dosáhnout v nich vrcholného výkonu podle platných pravidel těchto soutěží 

(zápas, box, kendó); 

� Sebeobranné úpolové sporty. Hlavním znakem je zaměření na aplikaci úpolového 

sportu pro potřeby sebeobrany (krav maga, džiu-džitsu); 

Komplexně rozvíjející úpolové sporty. Hlavním znakem je celoživotní rozměr a 

mnohodimenzionální rozvoj člověka v oblastech tělesné, duševní, sociální i 

spirituální (aikidó, thai chi) 

Další způsob dělení úpolových sportů je z hlediska kulturních konotací na 

evropské, americké, asijské a podle místa svého původu. Toto dělení je často 

používané, neboť mnoho úpolových sportů má své filosofické zázemí, které odkazuje 

ke kultuře a kontextu doby svého vzniku. Co se jednoznačného dělení týče, je nutno 

podotknout, že jednotlivé úpolové sporty se mnohdy prolínají a nepatří vždy jen do 

jedné z výše uvedených kategorií. (Reguli, 2005) 

Zpravidla však platí, že zaměření, o kterém je zde pojednáno, je nutné chápat 

v kontextu s konkrétní skupinou cvičenců, kteří jsou sdruženi v nějaké organizaci, a ta 

má zpravidla své cíle postavené v jedné z uvedených kategorií.  

Bojové umění Yong Tjun je na stránkách organizace definováno jako „vysoce 

efektivní bojové umění pocházející z Číny, maximálně zaměřené na reálnou sebeobranu 

a boj“. Podle výše uvedeného členění ho můžeme zařadit mezi sebeobranné úpolové 

sporty a komplexně rozvíjející úpolové sporty. 
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Úpolové sporty 

Bojová umění 
Oblast bojových umění 
s charakterem úpolů  

2.3. Bojová umění s charakterem úpolů 

Úpoly (viz výše) mají vztah k boji, ale v jiném smyslu než bojová umění – nenárokují si 

tak široké cílové kategorie jako bojová umění. Podle Reguliho (2005) se jedná zejména 

o soutěžní úpolové sporty, kde je cílem dosáhnout nejvyšší výkonnosti v příslušné 

specializaci (např. box, zápas, šerm). Dále uvádí, že mnoho úpolových sportů se z 

bojových umění vyvinulo, ale svůj charakter bojových umění ztratily právě 

zjednodušením svých cílů na pouhé vítězství v soutěži a omezením prostředků 

soutěžními pravidly. Každopádně, jak sám uvádí, není vhodné v této souvislosti mluvit 

o degradaci, neboť tyto sporty mají jiné kvality a jiné významy v současné společnosti, 

proto je nelze srovnávat. (Reguli, 2005) 

Logickým důsledkem se dostáváme k tomu, že mezi úpolovými sporty a 

bojovými uměními existuje průnik, ve kterém se nacházejí bojová umění s charakterem 

úpolů. „Jde zpravidla o skupinu komplexně se rozvíjejících úpolových sportů, nebo 

sebeobranných úpolových sportů.“ (Reguli, 2005, str. 39)  

Autor o této oblasti mluví jako o pohybových systémech, které se vyvinuly ze 

starých způsobů boje a které se dnes uplatňují jako součást životní cesty, pro sport, 

sebeobranu, také však jejich cílem může být zachování tradice a kulturního dědictví, 

nikoliv však pro soutěž. (Reguli, 2005) Uvedený průnik vyjadřuje následující schéma: 

 

 

 

 

 

Schéma č. 1 
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2.4. Rozdíl mezi bojovým sportem a sebeobranou 

Co se týče sebeobrany, lze tvrdit, že sport je pouze fikce reálného boje. Pokládat 

rovnítko mezi sportem a sebeobranou je z níže uvedených důvodů velmi 

problematické. „Lidé takto uvažující a takto cvičení jsou velkým rizikem pro okolí i pro 

svou vlastní osobu.“ (Konečný, Tomajko, 1995, str. 34) Toto tvrzení autoři dokládají 

celou řadu argumentů. 

Například ve sportu existuje rovnost šancí na vítězství. Tato rovnost je dána 

pravidly, kde jsou vymezeny všechny zakázané akce – a tato pravidla hlídají rozhodčí. 

Na druhou stranu, na ulici je však dovoleno vše, nejsou zde žádní rozhodčí, maximálně 

nějací přihlížející. Další argument: ve sportu máme ideál fair play, což na ulici opět 

neexistuje. Ve sportu existují různé věkové, výkonnostní, hmotnostní kategorie. Na 

ulici takové kategorie nejsou. „Útočník si vybírá svoji oběť jako jisté sousto, na které 

takzvaně má.“ (Konečný, Tomajko, 1995, str. 31) 

Obě činnosti se liší i ve svých cílech. Cílem sportu je zvítězit, získat titul, medaili, 

případně peníze. Cílem sebeobrany (obránce) na ulici je dosáhnout smíru, rozumného 

kompromisu, rozchodu, případně likvidace útoku a kontroly útočníka. Jiný argument: 

ve sportu mají sportovci zpravidla stejné vybavení a regulérní zápasiště. Na ulici takové 

vybavení nemáme a útočník může být ozbrojen. Dalším aspektem je, že na sportovní 

utkání se předem připravujeme a víme přesně, kdy a kde se koná. Na ulici neznáme 

dne ani hodiny. Útočník využívá momentu překvapení. Velmi často jsou útočníci dva, 

případně více útočníků na jednoho obránce. Dochází tak k uliční férovce. Tato situace 

ve sportu nemůže nastat. Další zcela zásadní faktor je, že ve sportu existuje možnost 

vzdát se a soupeř vás musí ušetřit od dalších útoků. (Konečný, Tomajko, 1995) 

Úpolové sporty mají pouze omezený rejstřík technik a většina sportů je 

provozována pouze beze zbraní, což je vážný limit praktické obrany, kdy útočníci jsou 

zpravidla ozbrojení. Techniky, jak jsou cvičeny ve sportovní přípravě, jsou dosti často 

v této podobě na ulici naprosto nepoužitelné. 

Podle autorů má pro praktickou sebeobranu velký význam psychologie. Pokud 

tedy obránce neunese konflikt psychicky, není mu žádná nacvičená technika nic platná, 

není schopen ji použít vůbec. Vliv psychiky je uváděný až 80%. (Konečný, Tomajko, 

1995) 
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Dalším ostře sledovaným problémem je otázka přiměřené sebeobrany. Při 

napadení lze jen velmi těžko odhadnout, zda hrozí nebezpečí, ale i volbu adekvátní, 

přiměřené techniky. Do hry vstupují různé úrovně jednání, přičemž ideálem je princip 

etický, kdy se dotyčný „brání takovým způsobem a s takovou dovedností a kontrolou, 

že útočníka nezabije a ani vážně nezraní. Tato úroveň jednání však vyžaduje etický 

úmysl obránce a samozřejmě i jeho kvalitativní přípravu psychickou, taktickou a 

technickou.“ (Konečný, Tomajko, 1995, str. 35) 

3. Bojová umění 

Pro účely této práce definujeme bojové umění jako „tělovýchovné aktivity, jejichž 

forma je totožná se středověkými válečnickými činnostmi, avšak obsah je upraven a 

změněn tak, aby odpovídal zaměření na rozvoj všestranně a harmonicky rozvinutého 

člověka.“ (Fojtík, 2006, str. 27) 

 Co se týče cílů bojových umění, Fojtík je považuje za součást tělesné kultury. 

Podle něj přispívají k jejím základním komponentům – a to tělesné výchově, sportu a 

léčebné tělesné výchově. „Cíle bojových umění jsou shodné s cíly tělesné kultury, neboť 

se zaměřují jak na optimalizaci fyzického rozvoje, tak i na biologickou a sociální stránku 

osobnosti. Jde o kultivaci lidského těla pohybem, na niž navazuje kultivace duchovní a 

sociální složky osobnosti.“ (Fojtík, 2006, str. 17). V cílech bojových umění je tedy patrný 

odkaz na mnohodimenzionální rozvoj člověka. 

 

3.1. Bojová umění v historické perspektivě 

Bojová umění bývají často spojována s asijskými bojovými systémy a v běžné mluvě 

tento význam převažuje. Je pravdou, že nejpropracovanější a nejucelenější bojové 

systémy známe právě z Asie, ale na druhou stranu také platí, že různé techniky boje 

vznikaly i v jiných částech světa. Toto tvrzení lze historicky podložit lidskou přirozeností 

bojovat o svůj život, ale i poměřovat své síly v ritualizované sportovní formě. 

 V době svého vzniku sloužila bojová umění výhradně vojenským cílům, tedy 

měla co nejrychleji a nejúčinněji zneškodnit nepřítele a dosáhnout vítězství. V průběhu 

času a pod vlivem různých světonázorových a náboženských představ docházelo 

k jejich posvěcování – sakralizaci. Hledaly se nějaké vyšší ideje, které by omlouvaly 
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násilí. „Sakralizace byla i prostředkem duševní hygieny. Způsob jak se vyrovnat nejen 

s tím, že bojovníci v konfliktu mrzačili a zabíjeli nepřátele, ale i s blízkostí vlastí smrti.“ 

(Reguli, 2005, str. 25)  

 Vzhledem k velkému množství dochovaných materiálů můžeme uvést 

sjednocení Japonska v 17. století, kdy se pro bojová umění začaly propagovat nové 

duchovní atributy. Meč je duší samuraje, říkalo se. „Bojová umění již nebyla jenom 

způsobem, jak válčit, stala se uměním životní cesty, metodou, jak využít bojovou tradici 

a taktiku k úspěšnému životu moderního člověka.“ (Reguli, 2005, str. 25) 

 Jelikož historie bojových umění není předmětem této práce, nebudu ji dále 

zkoumat. 

 

3.2. Funkce a cíle bojových umění 

Většina cílů a funkcí bojových umění odpovídá charakteristikám procesu socializace. 

Jedná se zejména o morální výchovu, sebedisciplinaci, sebeaktualizaci, dále možnosti 

komunikace, sebepoznání, atd. 

Ivan Fojtík soudí, že pravidelné cvičení bojových umění se odráží ve významných 

změnách osobnosti cvičenců „zvláště tehdy, je-li vedeno ve své obvyklé šíři bez 

opomíjení důležitých oblastí působení. Pak má vliv na zvýšení účinnosti lidského jednání 

a skutečně všestranný rozvoj člověka.“ (Fojtík, 2006, str. 14)  

Aby byl využit potenciál bojových umění, nelze adepty směřovat jen k dobré 

fyzické kondici, technice a ostatní stránky přitom zanedbávat. Podle Fojtíka by bylo 

velkou společenskou ztrátou nevyužít tohoto potenciálu. Záleží zejména na trenérech, 

jak bojová umění zprostředkovávají. Je dobré si uvědomit, jaká je sportovní rivalita a 

tendence některých jedinců řešit sporné situace v civilním životě fyzicky agresivní 

cestou, proto by bylo třeba výchovnou stránku ještě více zdůrazňovat. Trenéři spíše 

často posilují ego cvičenců, než aby napomáhali jeho zeslabení. (Fojtík, 2006) 

Závodní sport by podle Fojtíka mohl být možná jen jednou z etap lidského 

života (v nejproduktivnějším věku), nikoliv celoživotním cílem. Komplexně rozvíjející 

sporty v podobě bojových umění kladou důraz na jiné cíle, např. důslednou 

charakterovou výchovu, zvýšení skromnosti, vymýcení nadměrného sebevědomí. 

V individuální sféře se bojová umění podílejí na utváření optimálního sebehodnocení a 
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sebejistoty, rozšíření pohybového fondu, lepší integraci tělesné a duševní stránky a na 

rozvoji branné připravenosti. (Fojtík, 2006) 

Bojová umění plní v životech jejich praktikantů rozličné funkce. Tyto funkce 

nám řeknou nemálo o tom, proč se bojová umění cvičí, odkryjí i samotné cíle bojových 

umění. Podle Reguliho vycházejí funkce bojových umění ze čtyřdimenzionálního 

modelu. Plní tedy následující funkce: 

� Tělesnou (sportovní) - hlavními znaky jsou zejména rozvoj fyzické podstaty člověka, 

fyzického zdraví, rozvoj pohybových schopností a dovedností; 

� Duševní (psychická) – psychohygiena, relaxace, seberealizace, sebeaktualizace; 

� Sociální – prosociálnost, komunikace, společenská realizace; 

� Duchovní – sebepoznání, vnitřní čistota, transcendence i náboženská realizace. 

Cíle jsou v bojových uměních těsně spjaty s jejich funkcemi. Z hlediska času 

převažují dlouhodobé cíle před krátkodobými, neboť naplnění v bojových uměních je 

možné a smysluplné jen tehdy, když se praktikují dlouhodobě, po celý život. (Reguli, 

2005) 

V tomto směru dlouhodobé cíle bojových umění korespondují s procesem 

socializace, který jsem si definoval jako celožitovtní práci na sobě samém.  

 

3.3. Výchovné funkce bojových umění 

Výchovnou stránkou bojových umění se u nás zabývá Fojtík, vybral jsem několik 

základních funkcí, které vstupují do procesu výchovy (socializace). 

 

„Morálka je souhrn mravních názorů a norem, jimiž se lidé řídí ve svém 

praktickém a mravním jednání. Je to tedy vnější projev vztahu k morálním normám 

přijatým ve společnosti a nezbytným z hlediska lidské existence.“ (Fojtík, 2006, s. 134–

135) 

Morální působení v bojových uměních není jen výsadou oblasti Dálného 

východu. Podle Fojtíka je velmi významné i pro nás a nedůslednost v této rovině může 

vést k negativním důsledkům. Zejména „pokud cvičenci ovládající některé účinné 

techniky obrany a útoku nejsou dostatečně morálně vyspělí, aby jejich myšlení a skutky 

byly v souladu s krédem bojových umění, mohou techniky zneužívat k řešení běžných 
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konfliktů“. (Fojtík, 2006, s. 138)  Právě z tohoto důvodu je podstatným přínosem 

bojových umění náprava nadměrného sebevědomí. Fojtík (2006) mluví o požadavku na 

„opuštění ega“ směrem k optimálnímu vnímání vlastního já a vyhnutí se konfrontacím 

mimo oblast tělocvičny.  

„Sebekázeň je vlastnost klást na sebe a své jednání přísná měřítka a dokončit 

započaté dílo bez ohledu na překážky a nepohodlí, jakož i plně se věnovat každé 

činnosti.“ (Fojtík, 2006, s. 142) O další důležité vlastnosti se dozvídáme následující: 

„Sebedisciplína znamená vždy dělat to, o čem víme, že je správné, aniž záleží na tom, co 

chceme dělat nebo jaké mimořádné překážky existují.“ (Locket in Fojtík, 2006, str. 142) 

Podle dalších autorů je nejdůležitějším aspektem vyhrát bitvu uvnitř sebe, 

vítězství nad oponentem přijde podle této teze až potom. Princip sebevýchovy se 

odráží v samotném tréninku bojových umění, ten se často provádí do vysoké míry 

únavy, neboť „ten nejdůležitější trénink je ten, který přichází po únavě“. (Fojtík, 2006, 

str. 116) Právě zde se projevují charaktery cvičenců, jejich smysl pro houževnatost a 

poslušnost vůči učiteli. 

Ohleduplnost k ostatním cvičencům je důležitá zejména pro skutečnost, že na 

protivníkovi je závislý pokrok cvičence. Pokud při nácviku protivníka zraní, bude na 

určitou dobu zastaven pokrok obou členů dvojice. Individuální cvičení bojových umění 

je sice velmi hodnotné, ale „plný význam těchto umění je přístupný až ve cvičení 

s protivníkem. (…) Proto je protivník nezbytnou podmínkou osobního pokroku každého 

jedince, a to je také důvod, proč je chován ve skutečné úctě“. (Fojtík, 2006, s. 141) 

Vztah k druhým je v oblasti bojových umění založen na obdobě konfuciánských 

vztahů k rodině. Učíme se sebeuvědomění a sebeúctě skrze respekt k ostatním. Podle 

Fojtíka to platí pro bojová umění všech směrů. Na příkladu aikidó poznamenává Saito, 

že v tréninku „je třeba dodržovat dobré způsoby, šetřit partnera v pádech, cvičit přesně, 

při pochybnostech se vrátit k základům, neodhazovat jídlo (mít smysl pro hodnoty) a 

pečovat o své osobní věci“. (Saito in Fojtík, 2006, str. 143). 

 Pro bojová umění se všeobecně uznává, že mají velmi výrazný výchovný vliv, 

neboť jsou přímo směrována k pozitivní změně osobnosti cvičence.  

Výchova povahově pevných a fyzicky zdatných lidí; každý, kdo je ochoten 

investovat do své činnosti hodně námahy, dosáhne vrcholu v rozvoji charakterových 

kvalit. Tréninky bojových umění přispívají k tvorbě charakterových vlastností jako: 
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odvaha, statečnost, zachování klidu za všech okolností, schopnost překonávat překážky 

různého druhu apod. Pro správného cvičence bojových umění je celý život zdrojem 

tréninkových situací. Tato skutečnost je podle Fojtíka dobře patrná ve všech základních 

publikacích i ve výrocích významných osobností z této oblasti. Je mnoho autorit na poli 

bojových umění, které ve svých pojednáních oceňují v prvé řadě morální dokonalost 

člověka, teprve pak jeho technickou úroveň. (Fojtík, 2006) 

O’Connor tvrdí, že bolest a trpění, mentální i fyzické, jsou opravdovými učiteli 

pokory a skromnosti. Schopnost snášet enormní útrapy s půvabem a bez stížností je 

podle autora známkou mistra v každém poli života. Pro účastníka bojových umění je 

potřeba, aby se naučil využívat bolest pozitivním způsobem, protože trpění je podle něj 

nevyhnutelným a nezbytným aspektem každého lidského života. (O’Connor in Fojtík, 

2006) 

Schopnost tvrdě a usilovně pracovat je ve výcvikovém procesu tak silná, až se 

pojí s ideou utrpení. Keplau opakovaně připomíná že „bez potu a krve“ nelze 

dosáhnout žádných hodnotných cílů (Keplau in Fojtík, 2006, str. 116) Fojtík k tomu 

dodává, že „ke vskutku hodnotným cílům není krátkých cest“, odporovalo by to samé 

podstatě hodnotného cíle – dosáhnul by ho po krátké snaze kdokoliv, což by 

nepodporovalo myšlenku trvalého usilování o zlepšení. (Fojtík, 2006, s. 116)  

 Všestranné zdokonalování jedince znamená podle Keplaua to, že se člověk 

soustavně snaží být „lepší než dříve“. Podle autora se v koncepci bojových umění 

zdůrazňuje „být lepší než dříve“, nikoliv „být lepší než ten či onen člověk“. (Keplau in 

Fojtík, 2006, str. 117) Což přímo odkazuje k introspektivnímu pojetí bojových umění, 

neboť každý žák si musí protrpět mnoho bolesti, než si osvojí vyučované techniky. Žák 

bojuje v první řadě sám se sebou. 

Optimalizace úrovně vlastního sebepojetí. Vliv bojových umění na oblast 

sebehodnocení probíhá v subjektivní rovině, jedinci s nízkou úrovní sebehodnocení si 

s nárůstem bojové dovednosti uvědomí, že jsou schopni se ubránit, schopni rozvinout 

účinné techniky i proti odporu protivníka. Mnozí lidé se do cvičení zapojují právě pro 

nedostatečné hodnocení úrovně vlastního „já“, zjednodušeně řečeno ve stavu 

zakomplexovanosti. Nízké sebehodnocení je zde zvyšováno tím, že si jedinec začíná 

více věřit, zvládá zátěž v bojové situaci apod. (Fojtík, 2006) 
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Správně vedené cvičení bojových umění vychovává ke skromnosti a pokoře, to 

se úzce pojí s otázkou ega a pociťováním vlastního já: „Odložení ega a sebevědomí ve 

prospěch úplného závazku vůči prováděné úloze je další lekcí, jíž se lze cvičením 

bojových umění naučit.“ (Nishioka in Fojtík, 2006, str. 118) Naopak cvičenci s vysokým 

sebehodnocením se poměrně brzy přesvědčí, že se vždy najde několik dalších cvičenců, 

kteří nad nimi v simulovaném boji zvítězí. Nadměrné sebevědomí je regulováno i tím, 

že ostatní cvičenci zvládají stanovené požadavky výcviku a někteří i dokonce lépe. 

Proto je narušován pocit výjimečnosti jedince v oblasti bojových umění, jeho 

výjimečných kvalit. (Fojtík, 2006) Jak sám autor dodává, úprava takového 

sebehodnocení k optimální úrovni není snadná a je převážně dlouhodobou záležitostí. 

V bojových uměních se tedy setkáváme s oběma krajními typy sebepojetí. Podle 

autora jsou vždy jen přechodným stavem, který je soustavným výcvikem narovnán na 

optimální úroveň, jedná se však převážně o dlouhodobou záležitost. 

4. Agresivita 

Agrese je neodmyslitenou součástí boje, též se přirozeně vyskytuje v rámci bojových 

umění a socializace. Zmiňuji ji proto, abych poukázal na nutnost její kontroly a 

sebeovládání . 

„Agrese je útočné či výbojné jednání (…) úmyslný útok na překážku, osobu, 

předmět stojící v cestě k uspokojení potřeby (reakce na frustraci).“ (Hartl, Hartlová, 

2000, str. 22) V tomto směru znamená agresivita útočnost. 

Podle Michala Vybírala z Ligy otevřených mužů (LOM) můžeme agresi ve smyslu 

útočnosti spojovat se slovními útoky, rvačkami, hádkami, bitkami fotbalových 

„hooligans“, rozbíjením, násilím, šikanou, loupežemi, vraždami a mnohými dalšími typy 

chování, které ve společnosti hodnotíme jako negativní. Dodává však, že je také 

možné, aby agrese u někoho vyvolávala i jiné pocity a představy. Například vzrušení, 

radost, bojovnost či bojechtivost, pocit proudící energie, touhu po vítězství a další. 

Jedná se o pocity, které můžeme spojovat s různými situacemi, jež nejsou a priori 

negativní, třeba sportovní zápolení, hry s vítězi a poraženými, obrana sebe či druhých, 

obrana vlasti se zbraní v ruce nebo dosahování různých cílů. Z výše uvedeného výčtu je 

vidět, že projevy agrese, její prožívání a následné hodnocení mohou být velmi 

rozporuplné. (Vybíral, 2011)  
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Agrese může být bezesporu nebezpečná. Hlavním myšlenkou však není 

„potlačení a zbavení se agrese, ale naopak její účelné využití, protože problémem je 

síla nezvládaná nebo zvládaná zcela „bez ohledu na druhé“, nikoli síla ovládaná a 

užívaná s rozmyslem, vědomím a odpovědností.“ (Vybíral, 2011). 

Přistupme však k odlišnému výkladu agresivity – Moore a Gillette nabízí 

následující popis: „Agresivita je postojem k životu, který burcuje, aktivizuje a motivuje. 

(…) Správná míra agresivity za příhodných okolností znamená polovinu úkolu.“ (Vybíral, 

2006, str. 70) 

Podle těchto autorů, kteří jsou zastánci mytopoetického hnutí, je agrese 

zdrojem energie vnitřního archetypu válečníka, která muži umožňuje rozhodně konat a 

jednat a za toto své jednání převzít plnou odpovědnost. Tuto energii mohou užívat 

dobře, nebo zneužívat, případně se jí může nedostávat – je na mužích, jak s touto 

energií naloží. Agresivita je z tohoto úhlu pohledu vnímána jako přínosná pro 

schopnost sebeprosazení, jako energie, která umožňuje „přímý pohyb vpřed“: něco 

udělat, vykonat, změnit, prosadit dotáhnout, dokončit. (Vybíral, 2011) 

Z výše uvedeného textu je vidět, že agresivita je fenomén, který má 

problematické i pozitivní stránky. Není jen ničivou a destruktivní silou, ale je „jedním 

z prostředků uspokojování potřeb a skrývá v sobě energii a sílu, kterou lidé potřebují 

pro své jednání a konání. Problémem není agrese samotná, ale její neznalost a 

následná neschopnost zacházet s ní odpovědně a kontrolovaně.“ (Vybíral, 2011) 

Chlapci, potažmo muži musí zjistit, jaká je jejich agresivita, musí mít možnost 

agresivitu zkoumat a experimentovat s ní. Smyslem tohoto zkoumání je poznat svou 

agresivitu, její „plusy a minusy“, možnosti a meze. Při zkoumání své vlastní síly a 

energie potřebuje chlapec zdolávat různé překážky a cítit při tom kontakt s dalšími 

muži (otec, strýcové, trenéři různých sportů) anebo se svými vrstevníky, pociťovat svou 

sílu i její hranice a sílu a hranice druhých. (Vybíral, 2011)  

„Formy a situace, kde je možné prožívat a zkoumat agresi, mohou být velmi 

různorodé, jak z reálného světa, tak z pomezí prostoru reálné situace a hry: různé boje 

a souboje, praní, šermování, sportovní utkání, závody, hry, kde je možné zvítězit i 

prohrát, ale i různé náročné výkony typu lezení po skalách nebo symbolické hry na 

hrdiny, které se mohou odehrávat např. na počítači atd.“ (Vybíral, 2011) 
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Porozumění vlastní agresi je důležité i pro rozvoj a zvládání mnoha 

komunikačních a sociálních kompetencí. Budeme-li hledat její místo v životě muže, je 

důležité položit si následující otázky: Co víte o své agresi? Máte v sobě agresi, nebo ne? 

Kdy ve svém životě býváte agresivní, proč, za jakých okolností? Kdy se v životě bráníte? 

A kdy útočíte? Co potřebujete, když jste agresivní? Jak svou agresi užívají a jaké 

potřeby se za jejími projevy skrývají? (Vybíral, 2011) 

5. Muži a gender 

„Slovo gender se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. 

Gender je sociální konstrukt. Kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy, což 

vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání či postojích. Tyto 

rozdíly nejsou univerzální, v různých společnostech a v různých dobách se významně 

liší.“ (Renzetti, Curran, 2003, str. 20) 

Dalším důležitým pojemem studie je patriarchát. Renzettiová a Curran jej 

definují jako pohlavně genderový systém, v němž muži zaujímají nadřazené postavení 

vůči ženám a v němž jsou vlastnosti a činnosti vnímané jako mužské hodnoceny výše 

než ty, které jsou vnímány jako ženské (Renzetti, Curran, 2003). Tento systém zde 

sleduji jako možné uspořádání společnosti na principu rodinné jednotky, kde otcové 

představují rodinnou autoritu a přebírají zodpovědnost za blaho rodiny jako takové.  

 Vzhledem k tomu, že je gender sociální konstrukt, sleduji zde, jak probíhá 

konstruování maskulinity v prostředí soutěživého sportu. Toto pojetí srovnávám 

s teorií, kterou nyní známe o scéně bojových umění.  

Podle Connella je to právě sport, který v historicky nedávné době začal 

definovat maskulinitu. Zajišťuje neustálé předvádění mužských těl v pohybu. Složitá a 

pečlivě kontrolovaná pravidla vtahují tato těla do stylizovaných vzájemných soutěží. 

Spojení mimořádné síly a dovednosti umožní v těchto soutěžích jedné straně vyhrát. 

(Connel, 2005) 

 Existuje mnoho studií, které se zabývaly bojovým sportem, např. boxem, jeho 

smyslem, identitou boxera, rasou, etnicitou, společenskou třídou, ale jen málo z nich 

zkoumalo genderová témata. „Když se psalo o boxu, pohlíželo se na maskulinitu spíše 

jako na předpoklad než na problém, který by se měl zkoumat.“ (McKay, Messner, Sabo, 

2000, str. 88) Zajímavou prací z boxerského prostředí je etnografická studie Loïc 
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Wacquanta, Body & Soul (2003). Box je podle něj západní společností i boxerským 

prostředím samotným chápán jako mužská záležitost, mužský sport, který je 

neslučitelný s ženským prvkem.3 S tímto tvrzením lze polemizovat, pokud nebudeme 

chápat sport jako soutěžní, zdraví ohrožující činnost.  

Podle Renzettiové a Currana jsou za hlavní rysy sportu (v naší společnosti) 

považovány soutěživost, dominance, sebeovládání, tvrdost, násilí a agrese. Chlapci jsou 

od svých nejranějších setkání se sportem vedeni k tomu, aby ve hrách rozvíjeli 

zabijácký instinkt, k tomu, že sport je konfrontace s protivníkem, že uspokojení ze 

sportu s sebou obnáší pot, vyčerpání a hlavně bolest. Vítězství je všechno. Ti chlapci, 

kteří ve sportu nestaví na obdiv svou tvrdou maskulinitu, jsou předmětem posměchu. 

(Renzetti, Curran, 2003) 

Messner v tomto kontextu nahlíží maskulinitu jako problém, podle něj se ve 

sportovních disciplínách projevuje destrukcí těla a popíráním emocionální blízkosti. 

Maskulinita v tomto smyslu podporuje postoj, který používá tělo jako zbraň, jako 

nástroj k dosahování cílů. Messner na studii profesionálních hráčů amerického fotbalu 

ukazuje, že jejich pojetí maskulinní zdatnosti roste, oberou-li protihráče o míč tak silně, 

že mu způsobí zranění. (McKay, Messner, Sabo, 2000) 

Podle studií (Klein, 1995; Oates, 1995) můžeme maskulinitu spojovat s 

agresivitou a vůlí dominovat. Předmětem této maskulinní nadvlády mohou být 

oponenti, spoluhráči, ženy, etnické či rasové menšiny, gayové a další. Tato 

charakteristika však neodpovídá socializačnímu účinku, který mají bojová umění 

v dlouhodobém horizontu.  

Jak uvádí Young, vstup většího počtu žen do sportu, a to i maskulinního, začne 

rozkládat maskulinní význam sportu. (Young, 1979 in Messner, Sabo, 1990). Tuto 

myšlenku sleduji z důvodu účasti žen na bojovém umění. Zájímá mne, jak muži vnímají 

ženy v bojovém umění a jaký vliv to může mít.  

Výchovnou funkci bojových umění ve směru optimalizace vlastního sebepojetí 

kladu do vztahu s genderovým konceptem mužské nejistoty, kde vycházím z 

teorií Kaufmana (2009). Podle něj je maskulinita strašlivě křehká, protože neexistuje ve 

smyslu, ve kterém jsme byli vedeni, abychom věřili, že existuje. To znamená jako 

biologická realita, jako něco pravého, co máme v sobě. Existuje jako ideologie, jako 

                                                 
3 V jednom momentu autor mluví dokonce o „nakažlivém“ efektu feminity. 
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předepsané chování v rámci genderových vztahů. Ale ve svém důsledku je to jen 

společenská instituce s velice slabou vazbou k tomu, čemu by měla být synonymem: k 

našemu mužství a našemu biologické pohlaví. 

Maskulinita má podle Kaufmana v rámci každé skupiny své vlastní vyjádření. 

Můžeme tedy uvažovat o její konstrukci v různých kontextech – v soutěživém sportu, 

v bojových uměních, ale i ve světě mimo ně.  

 Jak vidno z výše citovaných textů, vztahy mezi muži jsou velmi komplikované, 

společným jmenovatelem jim může být neutuchající boj v mocenských strukturách 

patriarchální společnosti.  

6. Shrnutí teoretických východisek 

V teoretické části jsem představil základní mechanismy socializace, uvedl jsem, že 

socializace je celoživotní proces na kterém se podílí sám jedinec. Následně jsem za 

pomoci dělení úpolových sportů postupoval směrem k definici bojových umění. 

Z teorie vyplývá, že bojová umění mají s procesem socializace celou řadu společných 

cílů. Důležitým faktorem je také dlouhodobá povaha obou činností. Výchova v 

bojových uměních sleduje mimo jiné také oblast morálky, sebekázně, rozvoj 

charaktrových vlastností, úpravy směrem k optimálnímu sebehodnocení. Dalším 

konceptem, který jsem zahrnul do teorie, jsou fenomén agresivity a požadavek na její 

kontrolu. Poslední část teorie se zabývá muži jako genderovými bytostmi. Zde jsem 

uvedl do vzájemných vztahů konstrukci maskulinity v soutěživém sportu a teorie o 

bojových uměních.  
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METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

Výzkumný problém a cíle výzkumu 

Na začátku výzkumu bylo mým hlavním cílem zmapovat mužskou zkušenost 

s provozováním bojového umění a zjistit, jaké výchovné a socializační prostředky svým 

cvičencům nabízí. Souběžným cílem bylo postihnout, jaký vliv má tato zkušenost na 

vztahy mezi muži-cvičenci. To znamená – zasadit zkoumaný problém do obecnějších 

genderových kategorií. Ve všech uvedených bodech jsem kladl důraz na zkušenosti a 

reflexe samotných aktérů a na to, jak oni sami uvedené jevy vnímají a jaké významy jim 

připisují. 

 Tyto hlavní cíle jsem se snažil podpořit popisem dílčích kontextů, které, jak se 

domnívám, mají vztah k hlavní výzkumné otázce, procesu pokračující socializace. Jedná 

se zejména o charakteristiku scény bojových umění, vztah k agresivitě a sebekontrole 

včetně popisu jednotlivých přínosů ve sférách vlivu na oblasti: fyzickou, psychickou, 

duševní a sociální. 

 

Výzkumná strategie 

Vzhledem ke skutečnosti, že chci zkoumat úzkou skupinu lidí a možnost pokračující 

mužské socializace v rámci bojových umění, rozhodl jsem se pro kvalitativní metodu 

výzkumu. „Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ (Strauss, 

Corbinová, 1999, str. 10) 

Jak jsem již uvedl v úvodu, má studie je zaměřena na muže provozující bojové 

sporty. Základní výzkumnou otázkou je: „Probíhá v rámci bojových umění proces, který 

bychom mohli označit za pokračující mužskou socializaci?“ 

Odpověď na tuto otázku jsem se rozhodl hledat pomocí technik zakotvené 

teorie. „Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který 

reprezentuje.“ (Strauss, Corbinová, 1999, str. 14) Mým cílem však není vytvářet a 

navrhovat novou teorii, a proto si z metody zakotvené teorie vypůjčím jen metody 
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otevřeného a axiálního kódování, které umožňují detailní popis jevů a kategorií, které 

se v realitě nacházejí.  

 Výstupem výzkumu bude popis studovaného jevu v jeho přirozeném prostředí, 

tedy v tělocvičně organizace AVSE. Domnívám se, že vzhledem k volbě uvedené 

strategie je následná generalizace na populaci nemožná. 

 

Techniky sběru dat 

Zajímá mě mužská zkušenost s provozováním bojového umění, z tohoto důvodu jsem 

se rozhodl pro techniku verbálního dotazování, abych získal jedinečné a subjektivní 

výpovědi mužů. Mé rozhovory byly polostrukturované, takové rozhovory se (Hendl, 

2005) vyznačují definovaným cílem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu 

získávání informací. 

Struktura otázek vychází z popisu dle Pattona (1990), jedná se o otázky o 

zkušenostech a chování, otázky o názorech a hodnotách, otázky o pocitech, otázky o 

vnímání, otázky demografické a kontextové. Hlavní body rozhovoru byly: otázky na 

minulost (proč se začali zabývat bojovým uměním), dále zhodnocení činnosti bojového 

umění Yong Tjun ve vztahu k původním očekáváním a plány do budoucna. Další otázky 

směřovaly na životní vzory a mužské ideály, na vlastnosti, které bojová umění 

podporují, na jejich konkrétní zkušenost s cvičením. Následující část rozhovoru se 

týkala srovnání bojového umění Yong Tjun s bojovým sportem a s dalšími sportovními 

aktivitami. Rozhovor pokračoval otázkami interpretačními, zda se nějak změnil jejich 

pohled na život od té doby, co provozují bojová umění, ale i jak na jejich změnu (např. 

životního stylu) reaguje jejich okolí. Poslední část rozhovoru se zaměřila na bojová 

umění jako životní styl. Pokud do této chvíle nereflektovali žádné genderové významy, 

zeptal jsem se, zda vidí nějaký vztah mezi tím, že dělají bojové umění a že jsou muži. Na 

úplný konec rozhovoru dostali účastníci výzkumu prostor pro doplnění. 

Na začátku rozhovoru jsem dotazovaným vždy stručně vysvětlil, oč mi jde a 

ujistil jsem je o jejich anonymitě. Následně jim byl poskytnut dostatečný prostor pro 

jejich vlastní svobodné vyjádření. Během dotazování jsem se snažil vystupovat 

neutrálně. Usiloval jsem o to, aby otázky nebyly návodné. Domnívám se, že i přes tuto 

snahu jsem se u jednoho rozhovoru neuhlídal a dopustil se několika návodných otázek. 
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Bylo to v případě, kdy narátor nevyprávěl spontánně, ale spíše jen stručně reagoval na 

mé otázky. Tuto situaci jsem v analýze řešil tak, že odpovědi na otázky, které byly 

položeny způsobem, že předjímaly odpověď, jsem v analýze ignoroval.  

Během rozhovoru jsem se nedržel striktně osnovy, zpravidla jsme s 

dotazovanými přecházeli od jednoho tématu k druhému dle toho, jak rozhovor plynul. 

Tento způsob vedení rozhovoru kladl velké nároky na mou pozornost, abych se 

například netázal na stejnou věc dvakrát. Jsem si vědom veliké zodpovědnosti za 

získaná data, v některých případech mi až s odstupem, tedy při přepisu rozhovorů, 

přicházely na mysl doplňující otázky, které jsem mohl dotazovanému položit.  

 

Výběr vzorku, prostředí výzkumu a místa dotazování 

Výběr prostředí je dán mou osobní participací účastníka na výuce bojových umění. 

Mezi jednotlivými žáky jsem si nejprve zjistil, zda jsou ochotni účastnit se výzkumu. 

Jelikož většina oslovených mužů reagovala na mou výzvu kladně, bylo možné začít 

s přípravou metodologie výzkumu. 

Rozhodl jsem se sesbírat velké množství dat od menšího počtu jedinců, podařilo 

se mi udělat šest rozhovorů. Vzorek jsem vybral s vědomím, že téměř nikdy není 

možné zjistit údaje o všech jednotkách sociální skupiny (Novotná, 2010). S ohledem na 

skutečnost, že většinu lidí na trénincích znám osobně, rozhodl jsem se po účelový 

výběr. Zvolil jsem jedince, u nichž byl předpoklad, že mají zápal pro bojové umění a že 

by mohli nejlépe zodpovědět výzkumný problém. Tato volba byla ryze intuitivní, 

zaměřil jsem se na to, abych ve vzorku měl jak mladší žáky, kteří se činnosti věnují 

dobu kratší než tři roky, tak následně starší žáky, kteří cvičí déle než tři roky. V tomto 

případě nešlo o reprezentativnost vzorku, protože ta je tu irelevantní, ale o šíři 

názorové a postojové škály. 

Do rozhovorů jsem nezahrnul přímé učitele a instruktory. Průměrný věk 

narátora byl 26,5 roku, nejstaršímu bylo 31 let, naopak nejmladšímu bylo 22 let. 

Všichni dotazovaní bydleli v době výzkumu v Praze. Jeden účastník výzkumu je ženatý a 

má malou dceru, jeden je rozvedený, čtyři žijí v dlouhodobém partnerském vztahu, 

zbývající je momentálně bez partnerky. V době výzkumu čtyři z účastníků studovali 
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vysokou školu, dva pracovali na plný úvazek a dva se živili jako osoby samostatně 

výdělečně činné. Jeden z dotazovaných v době výzkumu bydlel s rodiči. 

Volba prostředí zůstala na narátorech. Navrhl jsem jim možnost své vlastní 

návštěvy u nich doma, nebo jsem je pozval k sobě domů, kde byly zajištěny dobré 

podmínky pro rozhovor a nahrávání. Preferoval jsem takové prostředí, kde by se mohli 

vypravěči uvolnit a kde se nebudou cítit ohroženi. Kavárnám a restauračním zařízením 

jsem se záměrně vyhýbal, neboť nebyl zajištěn požadavek klidu a soukromí. Pět 

rozhovorů se uskutečnilo u mě doma a jeden u účastníka výzkumu doma. Rozhovory 

byly nahrávány na diktafon, trvaly zpravidla něco málo přes hodinu.  

 

Analýza rozhovorů 

Jak uvádí Heřmanský v Úvodu do společenskovědních metod, analýza dat v rámci 

kvalitativního výzkumu je aktivita, která prostupuje celý výzkumný projekt a není jen 

jednou z pozdních fází výzkumu, po nichž následuje prezentace výsledků. (Heřmanský, 

2010) Základním krokem mé analýzy byl přepis rozhovorů, který jsem se snažil udělat 

co nejrychleji, dokud jsem měl v paměti všechny okolnosti rozhovoru. Pro způsob 

přepisu jsem vybral doslovnou transkripci (Vaňková, 2009–2010). Během přepisu jsem 

rozhovor upravoval jen minimálně. Pokud se pravidelně opakovala tzv. „vatová“ slova 

(např. „vlastně“ a „víš co“), tak jsem je při přepisu vynechával. Výrazně jsem odlišoval 

příspěvky tazatele a účastníka výzkumu. V závorkách jsem zaznamenával výrazné 

emoce jako smích dotazovaného či ostatní relevantní okolnosti průběhu rozhovoru. 

Doplňující otázky tazatele jsem uvedl v závorce písmenem „T“. 

Samotný přepis rozhovoru jsem realizoval v textovém editoru MS Word, jeho 

výslednou podobu jsem vložil do programu pro kvalitativní analýzu ATLAS.ti. Tento 

program automaticky očísloval jednotlivé odstavce a umožnil sepsání hlavních 

poznámek. Analýzu rozhovoru jsem provedl pomocí metod otevřeného a axiálního 

kódování, které jsou popsány v knize Základy kvalitativního výzkumu od autorů 

Strausse a Corbinové. 

 „Otevřené kódování je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací 

pojmů pomocí pečlivého studia údajů (…) během otevřeného kódování jsou údaje 

rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny 
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rozdíly, a také jsou kladeny otázky o jevech údaji reprezentovaných.“ (Strauss, 

Corbinová, 1999, str. 43). Text jsem si uvedeným způsobem rozložil na krátké 

fragmenty, abych jej následovně mohl složit a číst novým způsobem. 

 Označoval jsem úryvky a celé věty, které o něčem zajímavém vypovídaly, a 

těmto „jevům“ jsem za pomoci programu ATLAS.ti přiřazoval patřičné kódy. Následně 

jsem porovnával případ s případem a podobným jevům jsem přiděloval stejné kódy. Po 

dokončení první fáze analýzy jsem měl různá témata, kolem kterých se seskupovaly 

jednotlivé pojmy. Program mi v tomto směru práci velice usnadnil, neboť umožňoval 

velmi flexibilní práci jak s kódy, tak v pozdější fázi s rodinami kódů. 

V druhé fázi analýzy jsem začal pojmy promýšlet a seskupovat do obecnějších 

kategorií. Takové označení kategorií bylo abstraktnější než označení pojmů, které byly 

v této kategorii uskupeny. (Strauss, Corbinová, 1999) Pro takové kategorie následoval 

výčet jejich vlastností. 

V axiálním kódování jsem navrhl pro kategorie stručné vztahy, nevyužil jsem 

však plný potenciál, který tato metoda umožňuje, zejména propracovaný 

paradigmatický model vztahů „určujícího příčinné podmínky, jev, intervenující 

podmínky, strategie jednání a interakce a následky“. (Strauss, Corbinová, 1999, str. 72) 

 Vědomě jsem se nevěnoval ani selektivnímu kódování, které se zaměřuje na 

tvorbu teorie. Mým hlavním cílem byla tematická analýza pojmů a kategorií, 

označujících jevy, které se v souvislosti s bojovými uměními v rozhovorech objevily. 

Tyto fenomény jsem popsal, a vytvořil tak základ pro případné další zkoumání. 

 

Hodnocení kvality výzkumu a etické otázky 

Vzhledem k tomu, že hlavním zprostředkovatelem výzkumu jsem já sám jako 

výzkumník, je potřeba charakterizovat můj vztah k oblasti výzkumu. Jak jsem již uvedl, 

má role je aktivní, sám se ve zkoumané organizaci učím bojovým uměním a 

s dotazovanými se osobně znám.  

Tato skutečnost mohla narátory ovlivnit v kladném i negativním smyslu. Jako 

pozitivní pro průběh výzkumu hodnotím navození důvěrné atmosféry, kdy narátoři byly 

schopni mluvit i o skutečnostech, které jsou více osobní. Negativní dopad se mohl 

projevit v odpovědích týkajících se našich společných zážitků při sportu či stylizování se 
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do jiné sociální role – jelikož jsem nejen tazatelem, ale i jejich spolužákem ve 

zkoumané organizaci. V průběhu rozhovoru jsem se kontroloval, abych narátora 

neovlivňoval svými postoji a nenutil ho k stereotypům v odpovědích. Postupoval jsem 

tak, že jsem ho co nejméně přerušoval a nehodnotil jeho výroky.  

 Problematiku etiky jsem pojednal před začátkem každého rozhovoru, součástí 

záznamu bylo ujištění vypravěčů o jejich anonymitě. Bylo domluveno, že získané 

materiály nebudou nikde vystavovány, ale budou sloužit výhradně pro mou 

badatelskou potřebu. V případě, že budu v bakalářské práci citovat úryvky z jejich 

rozhovorů, bude užito anonymních zkratek N1 až N6 (N neboli narátor). V některých 

případech by vypravěčům zveřejnění identity nevadilo, ale abych zachoval jednotný 

postup, rozhodl jsem se použít zkratek pro všechny. Vypravěči se výzkumu účastnili 

zcela dobrovolně, možnost sepsání informovaného souhlasu jim byla nabídnuta, ale 

nevyužili jí. 

Výzkum stojí na datech získaných z rozhovorů, proto je nutné diskutovat riziko 

zkreslení známé jako „efekt morčete“, kdy zkoumaní vědí, že jsou zkoumáni, a podle 

toho pozměňují své chování. Nebo výběr určité „role“, kdy se dotazovaní snaží ukázat v 

lepším světle. V případě genderových otázek lze předpokládat, že mnoho informátorů 

o své maskulinitě nepřemýšlelo a diskuse na toto téma v nich může vyvolat změnu 

postoje, tzn. „měření jako zdroj změny“. Lze také předpokládat, že se ve volbě 

odpovědí mohou vyskytovat různé stereotypy. (Vaňková, 2010) 

 Vzájemné sympatie ve formě přátelství a porozumění mohou být ve skutečnosti 

výzkumníkovi na překážku. (Nosková, 2004) Obava, že mě vypravěči budou brát více 

jako kamaráda, a tím znevažovat prováděný výzkum, se nepotvrdila. Během rozhovoru 

jsem pozoroval snahu odpovídat upřímně a pravdivě.  
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ANALYTICKÁ ČÁST 

Podle teorií, které jsem představil, jsou v bojovém umění obsaženy výchovné a 

socializační účinky. V analytické části se pokusím zjistit: jaké konkrétní podoby 

nabývají, zda a jak jsou narátory vnímány či uvědomovány. Hned na počátku svého úsilí 

se setkávám s tím, že každý účastník výzkumu je jedinečný – stejně tak i jeho chápání 

bojového umění a cílů, kterých v něm může dosahovat. Pro většinu výroků je však 

typická jistá komplexnost bojových umění. 

 

Komplexnost 

Při definování komplexnosti jako nadřazené kvality bojových umění si pomohu tezí od 

Fojtíka: „Bojová umění chápána v plné šíři mají také velmi široký dopad, protože ve 

svých nejvyšších úrovních nejsou jen technikami boje, ale i komplexní záležitostí 

zaměřenou na dokonalejší poznání sebe sama, druhých, harmonické vztahy s nimi, 

poznávání jejich reakcí aj.“ (Fojtík, 2006, str. 241)  

Tato komplexnost prochází téměř všemi níže uvedenými kategoriemi, jedná se 

klíčový prvek bojových umění s ohledem na socializaci. Hlavními znaky jsou zde 

nesoutěžní povaha, zdůraznění spolupráce na společném cíli (zlepšení svého kung-fu), 

kontinuální práce na sobě samém (sebeovládání), celoživotní rozměr a důraz na 

mnohodimenzionální rozvoj člověka. Tato komplexnost jako kvalita je v bojových 

uměních vždy nějak přítomna.  

Nyní už následuje popis jednotlivých kategorií, které mají status zjištěných 

fenoménů.  

 



 

  27 

Změna pro každodenní život 

Zpracoval jsem kategorii, ve které účastníci výzkumu skloňovali jevy s přesahem do 

každodenního života. Zejména disciplínu, sebekázeň, překonání sebe sama, kladný 

vztah ke sportu, změnu charakteru a mentální odolnost. Tyto jevy jsou podle Strausse a 

Corbinové (1999) dimenze jedné kategorie, a to kategorie změna pro každodenní život.  

Z rozhovorů vyplývá, že bojová umění jsou popisována jako fyzicky náročná a 

bolestivá činnost a že se cvičenci musí v docházce ukázňovat, protože ne vždy se jim na 

výuku chce. Většina narátorů se shoduje, že pokud člověk nechodí na výuku 

pravidelně, tak jeho kung-fu nemůže být dobré.  

Disciplinace osobnosti je kontinuální proces, který je vidět nejen na fenoménu 

docházky, ale i při samotném cvičení, kdy cvičenci musí překonávat sami sebe v lenosti, 

snášet bolest a fyzickou zátěž. Podle Fojtíka by si lidé podstupující náročný trénink měli 

navyknout překonávat únavu, pocit bolesti a nechuť ke cvičení. Mají „usilovat o 

překročení svých vlastních hranic.“ (Fojtík, 2006, str. 76) V tomto směru výpovědi 

potvrzují teorii. Jeden z narátorů přikládá disciplinaci např. větší význam než efektu 

aplikované sebeobrany: 

„(…) souvisí to s disciplínou. Ten člověk, který to dělá, je disciplinovanej, nemůže 

přijít na trénink jednou za měsíc, když se mu chce, tak nemůže dělat bojové umění 

dobře. Tím pádem je to spojený s určitou disciplínou, která se potom dá využít v celým 

životě. V čemkoliv se dá využít disciplína, todleto si myslím, bojový umění hodně rozvíjí, 

už jenom tím, že to nějakým způsobem občas bolí a je to dřina a člověk, když chce 

něčeho dosáhnout a chce si jít za tím, tak za tím jde, a to je prostě v bojových uměních 

a to se dá aplikovat kamkoliv, do jakékoliv sekce života. To si myslím, že je to 

podstatný, co bojové umění rozvíjí.“ (N4, odst. 30) 

 „To, že překonáváš sebe sám, to využiješ každej den, to, že se bráníš na ulici, tak 

jakoby, kdys to využil? Jestli párkrát za život. Takže větší význam v běžném životě má ta 

funkce tý disciplíny.“ (N4, odst. 32)  
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  „Prostě když překousneš tyhle zábrany (první hodiny – pozn. autora), to 

dostávám do čumáku, když to překonáš, tak potom už je to lepší. To je tak se vším, 

překonat – a pak už to půjde“ (N2, odst. 20) 

„(mentální odolnost – poznámka autora) Říct si: „Dneska jsem fakt dostal čočku, 

mám přijít za týden, nebo za dva dny.“ Spíš si to jen v té hlavě ujasnit a řekneš si: 

„Dneska jsem dostal, pak ještě párkrát dostanu, pak už přijde chvíle, kdy mi to půjde. 

Když budu chodit, tak budu dostávat méně a méně a pak snad přijde jednou chvíle, kdy 

nebudu dostávat vůbec (smích).“ (N2, odst. 67) 

 

Vliv bojového umění na sebeovládání lze doložit na následujícím výroku, který opět 

odkazuje na kontrolování respondentovy agrese tak, aby nikoho nezranil: 

 „(…) říkám, to není jen o tom mlácení, tam se nemlátíme, kdybychom se mlátili, 

tak máme všichni zlámané ruky, nohy. Jeden úder, a to je smrt. Tam to není jen o 

agresivitě, umět vybuchnout, to jo, ale na tom tréninku, když cvičím, tak je to o tom 

ovládání, o tom sebeovládání, já mu sice dávám tu ránu, ale nesmím ho trefit jako 

naplno. Je to takový balanc, jsem klidnější, dává mi to více sebeovládání.“ (N2, odst. 25) 

Dalším zajímavým jevem, který narátoři často zmiňovali, je potřeba na sobě nějak 

pracovat, něco pro sebe dělat. Tento jev má výrazně pozitivní konotace a přispívá 

k lepšímu sebepojetí cvičence. Pokud se fyzicky unaví, je krom únavy a bolesti 

odměněn také dobrým pocitem z toho, že pro sebe něco udělal. V obecnější rovině se 

jedná o kladný vztah ke sportu, bojové umění udržuje své žáky v dobé fyzické kondici, 

což jim přináší uspokojení jak v tělesné tak v duševní rovině. V tomto směru jsou cíle 

bojového umění opravdu shodné s cíli tělesné kultury, neboť se zaměřují na fyzickou 

stránku člověka, jak uvádí Fojtík (2006). Udržování tělesné kondice je svým způsobem 

převzetí odpovědnosti za stav svého těla. Tato zodpovědnost byla předtím na rodičích 

a součástí povinné školní docházky. Nyní je to zodpovědnost jedince v průběhu 

pokračující socializace: 

 „Po tom tréninku je člověk unavený, pak ho druhý den sice všechno bolí, ale 

psychicky si říkám: „Něco jsem pro sebe udělal.“ V tomhletom směru mě to jako 
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uspokojuje. Jsem jako spokojenější sám se sebou.“ (N3, odst. 25) „(…) když jsem po 

nedělním semináři, přijedu po pěti hodinách, unavený, zničený, ale psychicky se cítím 

dobře.“ (N3, odst. 30) 

„Po fyzické stránce mi to přináší to, že zlepšuji svou kondičku, že mám lepší 

držení těla, že jsem jakoby ohebnější, pružnější, to je jakoby ten fyzický aspekt. 

Samozřejmě než se zahojí modřiny (smích), ale to se zas člověk musí trochu otlouct, aby 

byl pevnější, odolnější.“ (N2, odst. 25) 

„(…) udržuji nějakou fyzičku, když jsem byl menší, tak jsem hodně sportoval a 

teď už na to jakoby není čas, protože dělám spoustu jiných aktivit, tím pádem se chci 

udržovat a už nemám čas ani na posilku, který jsem ještě minulý rok měl, takže teď už 

jen chodím na tréninky, a to mě udržuje“ (N4, odst. 9)  

 „(…) ta fyzická průprava, že když něco děláš, tak se tělo cítí líp, protože pohyb 

potřebuje, nechátrá. Máš taky nějaký životní rytmus, (…) když si uděláš prostor, tak si 

dojdeš ráno zaběhat, zacvičíš si, ten den už je takovej jinej, máš lepší náladu, cítíš se líp, 

i do toho dne vkročíš úplně jinak. Pak si jdeš zacvičit, budeš unavenější, odpadneš.“ (N6, 

odst. 29, 31) 

Nejen výzkumníky, ale i samotné vypravěče zajímají smysl a cíl bojových umění. 

Například po náročných trénincích si jeden vypravěč klade otázky, proč to vlastně 

všechno podstupuje. Výroky se zde pojí se zálibou, požadavkem na osobní rozvoj a vůlí 

pokračovat:   

„Většinou si kladu jednu zásadní otázku, vždycky po nějakém brutálním tréninku 

nebo semináři, proč to dělám. Tu otázku si vždycky položím, když mě něco bolí, proč já 

to dělám. (T: „Co si odpovíš?“) No právě, že nic (smích), uvažuju furt proč, lehnu si, 

dívám se do stropu, říkám si, proč já to dělám, nějak mě to prostě posouvá dopředu. 

Nakonec se uspokojím tím, že si řeknu, je to prostě něco, co mě baví, je to něco, co mě 

žene dopředu, díky čemu se jako stávám lepším nebo já se cítím lepším, to mi jako 

stačí.“ (N2, odst. 44) 

Další dimenze kategorie jsem rozpracoval na základě výpovědí, ve kterých 

narátoři vyprávěli o změnách v jejich osobnosti a charakteru. Jedná se zejména o 
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zlepšení vztahu s autoritami, a s tím související pokoru, sebeovládání, vytrvalost atd. 

Kategorii ilustruji na následujících výrocích: 

 „(…) díky tomu, že jsem začal brát líp autority, protože sem začal poznávat víc 

lidí, který jsou v něčem výrazně lepší než já, a věděl jsem, že je nedoženu, to mi strašně 

zlepšilo jednání s autoritami. Ve spojení s tím jsem začal chodit na vysokou školu, tak 

jsem poznal zkrátka, že nic nevím, v mnoha ohledech, a že se musím ještě zdokonalovat 

a vyplňovat ty prázdný místa.“ (N5, odst. 8) 

 „Důležitý prvek pro mě je, že mě to naučilo pokoře, protože já jsem byl strašnej 

cholerik, byl jsem takovej přehnaně sebejistej v některejch oblastech, co se týče 

vědomostí, protože já jsem si odmala připadal, že jsem obklopen idioty, což sice lehce 

přetrvalo, díky Wing Chunu jsem si uvědomil, že je tolik vědomostí, které nikdy 

nepochytím, že je toho tolik, v čem nebudu nikdy dokonalej, že se budu muset vždycky 

zlepšovat, že mi to dalo opravdu nějakou pokoru.“ (N5, odst. 8) 

Zkušenost na výuce a konfrontace s dalšími žáky a učiteli pomohla vypravěči 

k realističtějšímu sebepojetí a pokoře. Prosociálně působí také skutečnost, že se jedná 

o pravidelnou činnost, tedy nějaký koníček. Pomocí pravidelného pohybu přispívá ke 

zdraví, kondici a duševní pohodě svých účastníků: 

„(…) mi to dalo koníček, to vidím jako hlavní přínos, že je to něco, co mě baví, co 

dělám párkrát týdně, co mě udržuje fyzicky v kondici, protože jinak bych se při svém 

povolání za chvilku roztek.“ (N5, odst. 8) 

 

Mírnění vnitřního napětí 

Zpracoval jsem rozhovory, ve kterých narátoři mluví o zkušenostech s mírněním 

vnitřního napětí. Za ilustrativní výroky považuji následující: 

 „(…) jsem jakoby vyrovnanější, jsem více uklidněný, nepotřebuju někde chodit, 

rozčilovat se, někdo sedí v hospodě a někdo tam vylije pivo, někdo se naštve, vyletí, je 

nervní, to já řeknu: „V pohodě, v klidu.“ Jsem takový klidnější. Beru to trochu jinak.“ 

(N2, odst. 25) „Už jsem takový klidnější a už neřeším nějaké problémy jako agresivně, 
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že bych se musel s někým vyloženě hádat. To je jedna taková změna, spíš se to snažím 

vyřešit klidněji. (N2, odst. 50) 

 Pro jednoho vypravěče je to pravidelný způsob, jak upustit páru, pokud dlouhou 

dobu necvičí, začíná být, jak on sám říká, nesnesitelný. V jeho případě se jedná o 

vědomé potlačování osobnostních charakteristik, se kterými není spokojený. V dalších 

případech je cvičení popisováno jako způsob vymlácení zlosti a frustrace. 

 „(…) jsem říkal, že jsem byl cholerik, to já jsem pořád, ale tohleto mě vybíjí. Tady 

díky tomu jsem mnohem klidnější, líp zvládám stresový situace, protože nejsem plnej 

takový tý nevybitý agresivity, která se ve mně jinak hromadí. Já když nechodím delší 

dobu na trénink, tak začínám být nesnesitelný i v normálním životě. Já se potřebuju 

nějak vybíjet. (T: „Jinými slovy upustit páru?“) Jo, to je přesně ono.“ (N5, odst. 8) 

 „(...) tím jak člověk cvičí, tím, že se jde na trénink, tam jako dáváš rány a 

dostáváš, to je jedno s druhým, nechci říkat, že ze sebe vymlátí zlost, ale je takový 

klidnější. Pokud je někdo agresivní, nebo má v sobě nějakou agresivitu, je to jakoby 

způsob, jak se uvolnit, odreagovat. Jako se říká, že se člověk vybije.“ (N2, odst. 25) 

 „Když přijde naštvanej kluk z ulice na trénink, jestli mu to bojový umění pomůže 

od té agrese? Myslím že jo, on se vybije, přijde na trénink, dostane pytel, vymlátí se, 

vybouří se a vyjde úplně čistej. Všechnu tu frustraci z práce tam vymlátí a jde v pohodě, 

takhle by mohl vybouchnout někde v hospodě, v tramvaji. Vyčistíš to cíleně a ještě se 

rozvíjíš.“ (N6, odst. 20)  

 Díky zkušenostem s bojovým uměním převládá u vypravěčů umírněná reakce na 

podněty, na které by s nevybitou, nahromaděnou agresivitou mohli reagovat vznětlivě 

a podrážděně. Bojová umění z tohoto úhlu pohledu snižují míru nepřátelství, 

neurotismu a nesnášenlivosti. Jedná se o bezprostřední prosociální zkušenost.  
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Důraz na sebeobranu 

Z analýzy rozhovorů vyplývá, že většina narátorů vnímá zaměření úpolového sportu 

jako sebeobranu. V této kategorii je pak zakotvena většina sledovaných cílů, které se 

s bojovým uměním spojují. Jak jsem uvedl v úvodu analýzy, nejde jen o sebeobranu, ale 

promítají se tu i komplexnější jevy bojových umění. Přikládám výroky a motivy, které 

provozovanou činnost takto charakterizují: 

  „(…) priorita toho, co my děláme, je sebeobrana. Cílem je naučit se bránit, 

naučit se bránit i slabší proti silnějšímu za jakoukoliv cenu, když ti de o život, tak za 

jakoukoliv cenu. Jiné to je v tom, u nás to je bojové umění a sebeobrana, děláme i 

takové věci, které když uděláš dobře, tak to toho člověka může i zabít.“ (N2, odst. 38) 

„Prevence rozhodně, preventivní příprava na nejhorší. Jednou to může 

komukoliv, kdykoliv pomoct, ať už to budeš ty, nebo kdokoliv jinej, dobrej kamarád, 

přítelkyně a tak dále.“ (N1, odst. 50) 

 „U mě je to docela jednoduchý, já jsem v patnácti dostal v jednom hradeckým 

podniku po držce, s prominutím, a řekl jsem si, že by bylo dobrý začít dělat nějaký 

bojový umění, abych věděl, co potom v takové situaci dělat.“ (N5, odst. 2) 

 „Učej mě, jak se ubránit, abych přežil, a já rozhodně přežít chci, mám rozhodně 

velkej pud sebezáchovy, dost na to, abych se nechal buzerovat od nějakýho idiota.“ (N1, 

odst. 52) 

 „(…) šlo tam hlavně o to, aby to bylo funkční na ulici a abychom se tím dokázali 

ubránit a zároveň aby to mělo i nějakou tu sportovní stránku, abychom procvičili svoje 

těla. Ta hlavní priorita byla, aby se to dalo nějakým způsobem použít, aby se člověk cítil 

bezpečněji a taky samozřejmě aby nezahálel.“ (N4, odst. 2) 

Cíle této kategorie jsou až křišťálově čisté – umět se bránit. Jak uvádějí Konečný 

a Tomajko (1995), pokud jde o napadení, neplatí žádná sportovní pravidla ani zásady 

fair play. Není zde rozhodčí, který by hlídal čistotu boje a v případně nutnosti by boj 

předčasně ukončil. Motivem pro sebeobranu jako jednoho z cílů bojových umění je 

bezesporu vnímání nebezpečí anebo osobní zkušenost s napadením. Okolí vypravěčů je 

interpretováno jako nebezpečné (znásilnění, pobudové, vraždy), a proto je potřeba být 
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připraven. „(…) prostě jsem jen nechtěl být budoucí oběť, která by tak mohla 

dopadnout. Tak jsem si řekl, že bych mohl začít cvičit, začít něco dělat.“ (N2, odst. 3) 

 

Nebezpečné techniky 

Techniky, které jsou cvičencům předávány, jsou mezi vypravěči hodnoceny jako 

nebezpečné. Tato skutečnost klade na cvičence veliké požadavky na sebeovládání, jak 

o tom pojednává také následující kategorie. Dokládají to následující výroky: 

„Pak vidíš co nás učí, to jsou v mnoha případech destruktivní věci, nebo jsou 

minimálně tak agresivní, aby si toho člověka rozhodil na takovou míru, aby ti během 

pár vteřin dal pokoj.“ (N1, odst. 44) 

 „(…) u nás to je bojové umění a sebeobrana, děláme i takové věci, které když 

uděláš dobře, tak to toho člověka může i zabít. V tomhle bych viděl opravdu ten rozdíl.“ 

(N3, odst. 38)  

 

Ambivalentní agresivita 

Neodmyslitelnou součástí provozování bojových umění a bojových sportů je agresivita. 

Z analýzy vyplývá, že většina vypravěčů rozlišuje různé stupně agresivity a snaží si 

pěstovat agresivitu správnou. Tyto fenomény jsem pojmenoval řízená, uvolněná a 

násilná agresivita: 

Řízená agresivita neboli tréninková umožňuje cvičencům simulovat reálnost 

bojových situací za maximální sebekontroly a vědomí toho, co dělají. Je provozovaná 

tak, aby si cvičenci nezpůsobili žádná zranění.  

Dále je tu pojetí uvolněné agresivity, se kterou je možno potkat se v přímém 

boji a napadení za předpokladu ohrožení života.  

Násilná agresivita je naopak a svému okolí nebezpečná a nezvládaná síla, která 

nemá s duchem bojového uměním nic společného.  

 Výpovědi narátorů k agresivitě: 
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„U nás jsou agresivní tím zdravým způsobem, ale když už to prostě musí bejt tak 

jsou nekompromisní. A to je rozhodně agrese. Ne zničit, zabít nebo něco takovýho, ale 

zeliminovat, uklidnit, vyřešit a nenechat se zbít.“ (N1, odst. 107) 

„Já jsem se u Wing Chunu  poprvé setkal s pojmem umělá agrese, myslím, že je 

to super prostředek, jak připravit člověka na nějakou tu reálnou agresi. To je zatím 

jediný simulátor toho, jak si to nacvičit, se vyhecuješ a mlátíš úplně, ale ne úplně, co 

nejvíc se přiblížit tý pravý agresi, tak to mi přijde super. Ta umělá agrese, to si trénuješ, 

když na tebe někdo vyletí venku, tak ty už alespoň trošku tušíš, nebo to tvoje tělo už 

maličko ví, co se děje a může na to nějakým způsobem odpovědět.“ (N6, odst. 19) 

 „(...) myslím, že všechna agresivita je tam spoutaná (na výuce – pozn. autora), je 

tam ohraničená, a když už ne, tak je to žádaný a ten druhej je na to připravenej. (T: „A 

pracuje se s tím, že se to hecuje záměrně.“) Jo, někdy určitě, je to žádoucí, umět se 

usměrnit. (T: „Usměrnit v jakém slova smyslu?“) Spousta lidí má v sobě hněv a 

přirozený vztek, je dobrý umět to usměrnit do toho protivníka, do svojí obrany.“ (N5, 

odst. 37) 

 

Z analýzy dále vyplývá, že důležitými faktory ve vztahu k agresi jsou zápas a 

soutěž. Pokud se jedná o sportovní/závodní formu boje, je při takových činnostech 

vyvoláváno více agrese než při formě nezávodní. To je zpravidla dáno přítomností jasně 

daných pravidel, omezeným repertoárem technik, přítomností chráničů a dalších 

faktorů (viz. teorie uvedená v kapitole „Rozdíl mezi bojovým sportem a sebeobranou“). 

Za takových předpokladů lze výkony hecovat a požadovat maximální nasazení a formu: 

 „Tak samozřejmě, do zápasu potřebuješ agresi, jak nemáš agresi, tak si v 

podstatě prohrál. Tím pádem, tak se to jako víc hecuje, protože tam je to právě o tom 

výkonu a o té formě. Jo, u nás je to víc o technice a tam je to o tom, kdo má větší 

výkonnost, a ta se samozřejmě hecuje agresí.“ (N4, odst. 39) 

„Ale u nás, tam nemůžeš moc hecovat, protože tam děláme techniky, který jsou 

samozřejmě nebezpečný, kdežto oni tam mají daný pravidla a můžou hecovat do 

nekonečna, musej jen dodržovat pravidla.“ (N4, odst. 39) 

Jak již zaznělo z výše uvedeného příspěvku, v bojovém umění Yong Tjun je 

agrese záměrně kontrolovaná, a to s ohledem na zdraví cvičenců. Což potvrzují teze 

uvedené v kapitole „Výchovné funkce bojových umění“. Tato sebedisciplína je také 
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jedním z hlavních přínosů bojových umění, který ve sportovní formě není tolik 

rozvinutý.  

 

Jevem násilná agresivita jsem označil takovou vnitřní sílu, která je zcela 

nezvládaná a pro své okolí nebezpečná. Z analýzy rozhovorů vyplývá, že jedinci 

s takovou formou agresivity se na scéně bojové umění Yong Tjun nevyskytují. Pokud 

někdo takový přijde, buď se přizpůsobí a bude skupinou socializován, nebo bude 

vyselektován, neboť i tvrdý trénink má své pevné mantinely. Svou úlohu v tomto 

procesu zajišťují jak samotní žáci, tak Si-Fu (učitel) . K tomu se vztahují následující 

výroky narátorů:  

 „Pokud si tak vzpomínám, tak tam byli někteří, kteří začali a pak skončili, 

neudělali ani první stupeň, nic, nesplňovalo to jejich představy. Já si myslím, že lidi, kteří 

by byli vysloveně, ten typ, který by tam chodil kvůli tomu, aby někoho mlátili, tak je to 

de-facto přestane bavit a skončí. Protože to asi nenaplňuje jejich očekávání.“ (N2, odst. 

36) 

„Tam je to daný tím, že samotný Si-Fu (Si-Fu je učitel – pozn. autora), nebo 

některý z vyšších stupňů, se kterými by ti začátečníci měli přijít do nějakýho kontaktu, 

tak ti už prostě věděj, na čem jsou, nenechaj si nic takovýho líbit, takže toho člověka 

usměrněj, když se chová nevhodně. A je to všechno vštípený od Si-Fu, protože ten ti to 

vysvětluje, když začínáš a od něj to všichni máme. Ten ti řekne, když se chováš blbě, kdy 

máš zmírnit, kdy to máš kontrolovat.“ (N5 8:48) 

 „Podle mě tam není, že by někoho někdo buzeroval, většinou jsou ti lidi chápaví, 

a když ne, tak to Si-Fu usměrní (smích).“ (N2, odst. 71) 

 

Pokud se mluvilo o agresivitě a sportovní formě, často skloňovanými sporty byly 

kickbox nebo thaibox. Tyto kontroverzní sporty jsou prototypy soutěžní disciplíny, síly a 

tvrdosti. Pokud se účastníci zaměřují na soutěž, není důvod si myslet, že se nutně rvou 

někde mimo tělocvičnu. Jejich pojetí může být ryze profesionální povahy a případným 

konfliktem mimo tělocvičnu by jen riskovali zranění, což by znamenalo ohrožení 

závodů. Dokládají to následující výroky: 

„Spousta lidí i zápasníků, thaiboxerů atd. tam tvrdí, že se vybijou v tělocvičně, 

berou to na profesionální úrovni, berou to hodně technicky, jsou to prostě atleti a vůbec 
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se nemají potřebu prát někde na ulici. To jsem říkal právě i s tou psychikou, to s tím 

souvisí.“ (N4, odst. 16) 

 „Nejvíc se perou ti, kteří (…) si na něco hrajou a chtěj dokázat, že jsou lepší než ti 

druzí. Ti, co dělají bojové umění, to dokážou na tréninku a v ringu tvrdou prací, ale 

tihleti lidi to chtěj dokazovat tak, že si dovolujou na ostatní a léčej si tím nějaké 

komplexy. Právě tihleti lidi, si myslím, že se nejvíc perou, nebo se snaží nejvíc prát. 

Rozhodně ne ti lidi, kteří vědí, jak na tom jsou, a denně, nebo obden dřou v tělocvičně.“ 

(N4, odst. 17) 

Agresivitu v bojových uměních vnímají narátoři jako výrazně ambivalentní jev. 

Ne jen jako negativní, útočné či výbojné jednání s cílem zranit protivníka. Agresivita je 

vysoce konceptuální a cvičenci bojových umění provádějí vědomou reflexi toho, 

v jakém kontextu se nacházejí a jak budou s agresivitou nakládat. Z  výpovědí vyplývá, 

že kontrola agresivity je zakotvená v dostatku sebekontroly a disciplíny. 

V bojových uměních se mohou vyskytnout i negativní případy asociálního 

chování a použití násilné agresivity, ačkoliv to není časté. Podle Fojtíka (2006) jsou to 

jedinci, kteří mají tendenci řešit problémy výhradně zvýšenou agresivitou, mohou se 

rekrutovat z okruhu „osobností psychopatických nebo takových, které jsou citově 

chladné či nerespektující normy společnosti.“ (Fojtík, 2006, str. 242). Pokud se 

nenechají na výuce socializovat skupinou dalších cvičenců a Si-Fuem, cvičí jen brutální 

techniky útoku bez dalších souvislostí, což neodpovídá charakteru bojových umění – a 

jsou skupinou buď vyselektováni, nebo sami odejdou. 

 

Vědomí křehkosti lidského života 

Jedna z dalších kategorií, která vyplývá z analýzy, odráží proměnu myšlení v oblasti 

osobní zodpovědnosti. Jedná se o uvědomění si křehkosti lidského života v reálné 

situaci napadení, potažmo nějakého konfliktu. Spousta úrazů s trvalými následky na 

zdraví může vzniknout nekontrolovanou agresí, ale i jen vyloženě z hlouposti. Základní 

požadavek při výuce bojových umění je kontrolovat svou agresivitu (viz předchozí 

pojednání v části „Ambivalentní agresivita“). Při vědomí těchto faktů a níže uvedených 

výpovědí se můžeme domnívat, že účastníci výzkumu preferují ve společenských 

konfliktech nenásilné řešení. Pro ilustraci této kategorie jsem vybral následující výroky: 
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 „Otevřel se mi pohled v tom směru, že vidím, co si lidi mohou navzájem udělat. 

Nechápu, když je někdo vyloženě agresivní, že si neuvědomuje to, že každý jsme nějaký 

člověk. Moje svoboda končí tam, kde tvoje začíná. Snažím se chovat tak, abych nikoho 

neomezoval, a zas tak, aby neomezoval on mě.“ (N2, odst. 50) 

 „Ale když já, někdo rozlije v hospodě pivo a já bych ho měl žďuchnout, on 

spadne hlavou na židli, rozbije si lebku, v horším případě mrtvý, v lepším ochrne. Spíš z 

tohohle pohledu, že si uvědomuji následky, které to může mít. Spíš v tomto směru se mi 

změnil ten pohled. Nechcu se prioritně s někým bít, protože si uvědomuju, co mu to 

může udělat. A to si hodně lidí neuvědomuje, jsou zbytečně agresivní, hádají se kvůli 

blbostem.“ (N2, odst. 50) 

 „Změnil se mi pohled, co se týká těch rvaček, dřív sis řekl, tak dostaneš pěstí, 

nebo ty dáš pěstí – a je to vyřešený. Čím víc jsem věděl, v tom sportu taky asi, čím jsem 

do toho pronikal, (…) tak jsem měl ten pocit, že někomu ublížíš, blbě ho trefíš do 

ohryzku, ohryzek může zapadnout, že šťouchneš do oka, co se může stát.“ (N6, odst. 

17) 

Vědomí lidské křehkosti staví žáky před problém přiměřené sebeobrany. Po 

formální, právní stránce se těmito pojmy zabývá trestní právo, ale jak vidíme z 

výpovědí, je to více otázkou vnitřního dialogu než práva. Ilustrují to i následující výroky: 

„Paradoxně mám víc zábran, měl jsem, než jako kdybych nic nevěděl. Teď když 

vím, že když dáš lowkick a pošleš ho rovnou na koleno a fakt dobře se trefíš, tak ten 

člověk je odkecanej a už bude chodit jako Peyrac (odkaz na filmovou osobnost hraběte 

de Peyrac – pozn. autora) do konce života. Ale zase máš chodit jako Peyrac ty, nebo on. 

Když tě napadne... (T: „Tak si musíš vybrat“) ... to říkal Jirka správně, máš ty zuby mít 

venku ty, nebo on.“ (N6, odst. 17) 

 Jak uvádějí Konečný a Tomajko, ideálním principem obrany je, když se dotyčný 

„brání takovým způsobem a s takovou dovedností a kontrolou, že útočníka nezabije a 

ani vážně nezraní. Tato úroveň jednání však vyžaduje etický úmysl obránce a 

samozřejmě i jeho kvalitativní přípravu psychickou, taktickou a technickou.“ (Konečný, 

Tomajko, 1995, str. 35)  
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 „Já jsem si uvědomil, že to není tak jednoduché, je hezké někomu dát ránu, to jo, 

ale je třeba mít i to „B“, ne jenom rozdávat ty rány, ale umět i třeba pomoct, když by se 

něco stalo. To je zas druhý aspekt toho bojového umění, co jsme dělali na tom 

tréninkovém semináři, je první pomoc. To není jen o tom ublížit, ale umět i vyléčit, 

zahojit. To je podle mě o hodně lepší než někoho jen čistě zmlátit do krve.“ (N2, odst. 

52) 

Při výuce bojových umění jsou žákům předávány velice účinné techniky boje, 

což na ně klade vysoké morální požadavky. To, jak s těmito dovednostmi naloží, je 

předmětem jejich etického a morálního postavení. Z výpovědí vyplývá, že si uvedenou 

problematiku uvědomují, což je prvním předpokladem, aby si v boji počínali eticky. 

Představa, že by dotyčnému (třeba i útočníkovi) byla poskytnuta zdravotní pomoc, je 

dalším důkazem rozvinuté etiky, pro společnost velmi cennou. 

 

Rozvoj sociálních dovedností 

Jak uvádí Fojtík, řeč těla v bojových uměních a sebeobraně sehrává významnější roli, 

než by se na první pohled mohlo zdát. Již samotný postoj může zvyšovat agresivitu 

situace. V lidové terminologii mluvíme např. o vyzývavém postoji. Pro tuto kategorii 

jsem analyzoval výroky s charakterem komunikace a obezřetného pohybu ve 

společenském prostoru. 

 „Ty situace, které trénujeme, jsou opravdu situace, které mohou nastat, takže v 

tomhletom směru se mi to zdá dobré. Hlavně ty komunikační věci, člověk musí 

komunikovat, spíš jsem se hodně naučil, nejen ty reakce, reakce je jedna věc, ale i ta 

připravenost. To mi dává strašně hodně, protože teď už si dávám větší pozor.“ (N2, 

odst. 11) 

 „(…) byl tam takový pobuda, žebral cigarety. Už tak šel ke mně: „Prosím tě 

nemáš cigaretu?“ Já, když už jsem věděl, že se ke mně blíží, tak první věc je, že jsem dal 

ruky nahoru a trošku před sebe a říkal jsem: „Ne, díky, nemám zájem.“ (slovo „zájem“ 

je kapku nelogické, ne? :) On jak viděl že tam dávám ty ruky, už byl asi dva metry ode 

mne, tak se zastavil asi metr a půl a říkal: „Ne, ne, sorry,“ otočil se a odešel. Už i ten 
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psychologický efekt, viděl a řekl si k němu radši nepůjdu. I to jednání může zamezit 

zbytečnému konfliktu. To je ideální případ, že nedojde na ten samotný konflikt.“  

Vzkazy, které vysíláme řečí těla, jsou pro útočníka bohatým zdrojem informací, 

podle kterého činí rozhodnutí, kdo bude jeho další oběť. Slovní komunikace je v tomto 

ohledu používána zcela účelně. Útočníkovi se položí třeba i nelogická otázka, aby se 

zaměstnala jeho mysl – a tím prodloužila doba reakce. Tento koncept je zakotvený 

v teoretické kapitole „Rozdíl mezi bojovým sportem a sebeobranou“ a promítá se i ve 

výpovědích narátorů. Pozice těla a jeho částí, například ruce nahoře, vysílají signály a 

jejich interpretace probíhá u necvičených jedinců většinou neuvědoměle. Naopak ve 

výuce bojových umění se s tímto prvkem aktivně pracuje, což žákům umožňuje 

problematice rozumět a také jí v sociálním světě náležitě užívat. V ideálním případě je 

spousta potenciálních konfliktů odvrácena. 

Cvičení bojových umění proměnilo myšlení cvičenců v oblasti společenského 

styku a vnímání potenciálního nebezpečí. Nová strategie chování usiluje o předcházení 

konfliktním situacím tím, že jsou předběžně vyhodnocovány. Dokazují to následující 

výroky:  

„…už se dívám jinak na ty lidi. Dá se poznat, kdo by mohl být konfliktní a kdo ne. 

Deš, nastoupíš do metra a vidíš tam takovou partičku, to už vidíš jak chodí, už podle 

toho se dá poznat, řekneš si nesednu si k nim, sednu si o sedadlo vedle. Co když bude 

nějaký průser, oni jsou třeba opilí, udělají nějaký problém, rozbijou tam láhev. Proč já 

bych si měl dělat nějaké příkoří kvůli nějakému blbcovi. Snažím se tomu už nějak 

předcházet tím, že lidi hodnotím a radši se s nima bavit nebudu.“ (N2, odst. 52) 

„K nebezpečí, no určitě jsem si ho začal uvědomovat víc než předtím a hlídat. 

Protože samozřejmě, a to asi víme všichni, vyhranej boj je většinu ještě než začne. 

Myslím tím, že spoustě problémů se můžeš vyhnout, a to je pro tebe už vyhranej boj, 

protože k němu třeba ani nedojde – a to už si teď jako hlídáš.“ (N4, odst. 69) 

„Já radši sedím u zdi, než abych měl za sebou volný prostranství atd., to jsou 

detaily. (T: „Člověk je obezřetnější, čte lidi atd.“) Přesně, přijdeš na zastávku a koukneš 

se, kdo tam stojí, ne, že ti to je jedno. Koukneš se a hned víš, kde jsou ta rizika, odkud 
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můžou přijít. To jako určitě jsem si vypěstoval díky bojovému umění, bez debat.“ (N4, 

odst. 41) 

 

Život interpretovaný jako boj 

Zpracoval jsem kategorii, ve které narátoři interpretovali život jako boj. Jak uvádí Fojtík, 

pro správného cvičence bojových umění je celý život zdrojem tréninkových situací 

(Fojtík, 2006). Zřejmou analogii mezi scénou a žitým světem vidí narátor v požadavku 

srovnané psychiky:  

„(…) díky tomu, co jsem si prožil, se začínám míň bát, ale samozřejmě schytáš 

tím rány, ale to se samozřejmě musíš taky naučit, protože život a svět tam venku není 

jinej, akorát tě nikdo nemlátí, ale dělají ti jiný věci. Je prostě na tobě, jak se s tím 

vyrovnáš. Je důležitý na to mít srovnanou psychiku… (N1, odst. 55) Holt se sem tam 

stane, že ji prostě chytneš a musíš umět chytit. Je to stejný jako v tom žití, jsou 

problémy, který musíš umět chytit, nebo naučit se je chytat a nějakým způsobem se s 

tím vyrovnávat. Psychicky se s tím vyrovnat a u nás na tréninku fyzicky.“ (N1, odst. 64) 

„To bojové umění, no, jak to říct, dává spíš víc toho elánu se s tím naučit bojovat 

a nenechat se právě jen pleskovat, fackovat a tak dále. V případě toho, že nějaký 

takový problém mám, snažím se najít nějaké východisko, a když je rozumný, to samo o 

sobě je nějaký způsob obrany.“ (N1, odst. 30) 

  Bojové umění posiluje psychiku cvičenců tím, že je učí snášet rány a stresové 

situace. Toto posílení na rovině fyzické a psychické (vytrvalost, vyrovnaná psychika, 

cílevědomost) je popisováno s přesahem do žitého světa mimo scénu. Bojové umění 

posiluje osobnostní charakteristiky jedince a vysílá ho do společnosti více silného a 

lépe připraveného.  
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Beztřídní prostředí (parta) 

Z analýzy rozhovorů vyplývá, že narátoři popisují scénu bojových umění jako sociální 

skupinu, které připisují řadu vlastností. Tyto vlastnosti poukazují na stabilitu skupiny, 

soudržnost, její zaměřenost, míru kontroly a jiné charakteristiky. Ke vztahům v 

tělocvičně bychom mohli říci, že jsou „charakterizovány těsnou spoluprací mezi 

jednotlivými členy skupiny a míra rozvoje každého jedince je dána mírou rozvoje celé 

skupiny“. (Fojtík, 2006, str. 227). Na scéně bojových umění se potkávají různí lidé, 

různých profesí a různého vzdělání, kteří by v civilním světě pravděpodobně nikdy 

nespolupracovali. Veliký důraz je kladen na princip spolupráce, který posiluje vztahy 

uvnitř skupiny, a společného cíle, který stmeluje skupinu jako takovou. Dokládají to 

následující výroky: 

„Trénink, to je pro mě úplně něco jiného, to je uzavřenej okruh lidí, se kterýma 

jednám a jednal bych úplně jinak, všichni jste tam moji kamarádi. Navazujeme de facto 

trošku už jinačí vztahy, je nás víc, utužuje nás to. Ale to jen díky tomu, že máme stejný 

cíl, třeba. Nebo máme stejný zaměření. Což znamená nějakou skupinu, která je 

dohromady silná.“ (N1, odst. 45) 

„(…) zajímavé, že každý něco jiného dělá, někdo učí, někdo studuje, někdo dělá 

manažera, ale tahleta věc lidi spojuje – a to je strašně kouzelné. Na tom tréninku každý 

dělá něco jiného, každý jsme jiný, ale tahleta věc nás spojuje.“ (N2, odst. 32) 

„Každej to vidí jinak, někdo si tam jde něco odcvičit a pak to nějak neřeší, někdo 

cvičí víc, trénuje víc, dojde někam dál, ale tamten třeba nechce někam dál dojít, jen tak 

si tam chodí zacvičit, uvolnit se z práce. Přitom oba dva jsou si tam rovnocenní, je 

jedno, jaký máš auto, nebo kolik bereš prachů, máš stejný triko jako ten druhej a je to v 

pohodě. Je jedno jestli si astrofyzik, nebo jestli si kopáč, tam je to stejný. Máš stejný 

prostředky a zacházej s nima, jak dokážeš nejlíp. Těžko dokážeš reflektovat nějaký vlivy 

z vnějšku, když tam žádný de facto být nemůžou. Tam seš prostě kluk jako kluk vedle 

tebe, kdo trénuje víc, je lepší…“ (N6, odst. 31) 

 „(...) vždycky (narátora N5 – pozn. autora) fascinovalo, že tam vůbec nezáleží na 

tom, kdo jsi mimo tělocvičnu, tam se spolu baví lidi, co by spolu normálně asi ani jinak 

nekomunikovali, máš tam třeba nějakýho (…) chemika nebo ajťáka, na druhý straně 

třeba finanční poradce nebo manažer, ti cvičej spolu, jsou schopný se spolu bavit, 
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vycházejí spolu, nikdo se tam nepoměřuje podle majetku, podle schopností mimo 

tělocvičnu, tam jde opravdu jenom o to, jaký seš, jak cvičíš a jak ti to jde.“ (N5, odst. 34) 

 

Ve skupině nejsou reflektovány žádné vlivy z vnějšku, tedy ani profesní, ani 

majetkové. Důraz je kladen na charakter cvičence a jeho preciznost při cvičení. Bez 

ohledu na motivy, všichni jsou si na scéně bojových umění rovnocenní. Pro některé 

vypravěče jsou tyto poměry ve světě bojového umění příjemným osvěžením od 

zkušenosti, kterou znají z normálního světa: 

 „To se mi na tom líbí, je to takový příjemný osvěžení od toho, jak se cítíš v 

normálním světě.“ (N5 8:34) „V tělocvičně se poměřuji podle toho, jak cvičím, jak mi to 

jde, jak se cítím v porovnání s ostatníma, kdežto v normálním životě, tam jde o to, jak 

jsem na tom majetkově, jak třeba vypadám, jak vypadají ostatní, tam dám i na vizuální 

dojem, kdežto v tělocvičně je mi to úplně jedno. V tělocvičně nehraje roli, jaký má kdo 

vzdělání, co dělá za profesi, kdežto normálně bych asi nebyl nějak fascinovaný postavou 

skladníka ve šroubárně.“ (N5 8:35) 

 

Zkušenost s nepřátelstvím je na scéně téměř nulová. Vztahy mezi žáky jsou 

v obecné rovině hodnoceny jako dobré. Je zde i ochota pomoci partnerovi 

s prováděnou technikou, neboť stálá pomoc druhým vede dle Fojtíka (2006) k harmonii 

celku. Růst jednotlivce je v takovém případě dán vztahy vzájemného porozumění a 

chápání uvnitř skupiny: 

 „No určitě, není tam žádná rivalita, ohrožení v tom pravým slova smyslu jako 

takový. Nikdo se tam nikomu nesměje, všichni jsou tam pospolu, když vidíš, že můžeš 

někomu poradit, tak prostě poradíš a tak dále, (…) je tam nějaký respekt. Zároveň je 

tam to stmelení, i když je tam každý sám za sebe, tak dohromady je to o něčem jiným.“ 

(N1 1:16) 

„Celkově to hodnotím jako dobrý, myslím že tam nepřátelé nejsme nikdo a že se 

tak nějak bereme, tak si myslím, že jsme kolektiv, to je důležitý. V každým kolektivu máš 

s někým lepší vztah a s někým horší.“ (N4, odst. 50) 

 „(…) vztahy na trénincích, mám takový pocit, že nezkazí žádnou srandu, že je to 

taková pohodička, super parta.“ (N2, odst.. 97) 
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Z analýzy je zřejmé, že vzhledem k izolovanému charakteru skupiny v 

rámci běžného světa může skupina oceňovat individuální charakteristiky a vlastnosti 

daného cvičence. Většina narátorů si je této skutečnosti vědoma, a tak můžeme 

usuzovat, že jde o významný fenomén, který na scéně bojových umění na cvičence 

působí. Cvičenci o tuto skupinu (partu) vědomým způsobem pečují a regulují 

propustnost, tedy to, koho mezi sebe přijmou a koho nikoliv. To bylo dokázané na 

příkladu jedinců s vysokou mírou agresivity, kterým zůstávají dveře do skupiny 

uzavřené. Podobně mohou být selektováni i cvičenci, kteří nemají vůbec žádný zápal 

pro boj, kteří v sobě neumí, nebo nechtějí vyvolat žádnou agresivitu (v tomto případě 

žádoucí). Nemusí to být jen skupina, která provádí selekci. Samotný fakt, že je trénink 

bojových umění náročný, eliminuje celou řadu lidí, kteří nemají rádi tvrdou práci: 

„Když ti sedne takováhle parta, když ti to tam nesedne, tak odejdeš, je to kvůli 

kolektivu, je to kvůli sociální skupině, která ti nemá co říct, protože to není jenom o tom 

učiteli. Ten tam jen chodí, se objevuje, ale ty trénuješ s někým celou dobu, takže když je 

to nějaký kretén, který se ti to snaží znepříjemnit, tak s kým máš cvičit. S učitelem 

necvičíš. Takže to je důležitý, a když to neklapne, tak odejdeš, on odejde.“ (N6, odst. 54) 

 

Hledání učitele (rodiny) 

Scéna bojových umění je charakterizována pravidly a řádem, tento řád zajišťuje učitel, 

Si-Fu. Toto spojení bychom mohli přeložit jako kung-fu otec. Pokud hovoříme o 

vztazích v kung-fu, máme na mysli vztahy mezi jednotlivci, které svou hierarchií 

skutečně rodinu připomínají. Charakterizují vztahy mezi jednotlivými žáky a jejich 

učitelem, kung-fu otcem. Soudě podle úcty a obdivu, který je učitelům adresován, 

můžeme vztahy na scéně popsat jako rodinný patriarchát. Si-Fu je také představitelem 

hodnot a pravidel. Ilustrují to následující výroky: 

„Ono celý tohle čínský kung-fu je dělaný formou rodiny, Si-Fu je kung-fu otec, 

Sihing, Sidai, starší mladší bratr, je to všechno postavený na těch rodinných 

hodnotách.“ (N6, odst. 21) 

„A je to všechno vštípený od Si-Fu, protože ten ti to vysvětluje, když začínáš a od 

něj to všichni máme. Ten ti řekne, když se chováš blbě, kdy máš zmírnit, kdy to máš 

kontrolovat.“ (N5, odst. 48) 
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Říká se, že každý žák si najde svého učitele. Analýza rozhovorů toto tvrzení 

podporuje. Každý nový žák si zpravidla položí otázku, zda mu vyhovuje přístup učitele, 

a pokud ne, hledá jinde. Rozhodnutí setrvat ve výuce je dobrovolné, a jestliže se tak 

rozhodne, přijímá autoritu svého učitele, kterým chce být vyučován. Tento proces je 

samozřejmě obousměrný a i samotný Si-Fu si vytváří vztah ke svým žákům. Tento vztah 

je doprovázen vzájemným prokazováním úcty, dodržováním pravidel a bezvýhradné 

poslušnosti vůči svému učiteli. Intenzita těchto projevů se může lišit školu od školy, což 

je dáno osobnostní charakteristikou a požadavky učitele. Učitelé jsou většinou největší 

autoritou školy – a tím pádem i takovou „obchodní značkou“ provozovaného kung-fu. 

Přístup žáka k tréninku může být také interpretován jako reakce na nabídku, kterou mu 

Si-Fu dává: 

 „Takhle já beru svůj přístup k tréninku nebo k té výuce. Si-Fu nám dá vlastně 

nějakou nabídku, rozumnou nabídku, to si nebudeme nic vyprávět. On je jako velmi 

kvalitní, máme velmi kvalitní učitele, takže já si říkám, proč to nevyužít. Jít nahoru, 

zlepšovat se, proč ne.“ (N2, odst. 23) 

 

Z výzkumu vyplývá, že pokud se pokusíme srovnat roli Si-Fu a sportovního 

trenéra, zjistíme, že Si-Fu vystupuje více jako otec, kterému záleží na blahu svých žáků. 

Toto tvrzení lze doložit např. historkou s trenérem, kdy se jeden respondent chystal na 

závody, kde bylo potřeba potvrzení od lékaře. Respondent toto potvrzení nedostal, 

protože doktorka chtěla udělat ještě nějaké testy. Reakce trenéra, namísto zájmu o 

žákovo zdraví, byla: „Řekneme, že sis zapomněl průkazku, já to tam nějak zařídím“. 

 „Je třeba velký rozdíl mezi trenérem a učitelem jako třeba Si-Fu. Si-Fu, to je 

někdo, kdo tě vede, záleží mu na tvým dobru, je to jakoby kung-fu otec, bavíš se s ním, 

on tě vede, dává ti radu, můžeš s ním mít jiný vztah než s trenérem. (…) Z toho vyzařuje 

něco jiného, takový přístup, že ti poradí, to je taky tím, tohle není sportovní forma, že 

tady nejde o výsledky o nějaký tabulky, to je jiný. (N6, odst. 18, 21) 

 

Analýza ukazuje, že existují různé faktory, které ovlivňují výběr učitele a 

navštěvované školy. Žák zohledňuje charakter učitele, úroveň, představy ohledně 

funkčnosti prezentovaného stylu, vzájemnou podobnost v tělesné konstituci, 
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pohyblivost, názorovou podobnost a další. Pro ilustraci jsem vybral tyto výroky 

respondentů: 

 „Líbí se mi jeho (Si-Fu v organizaci – pozn. autora) přístup, který je trošku 

podobný jako u Ládi Dvořáka, zase to no pain, no gain. Líbí se mi, že on to zaměřuje 

tak, že si myslím, že by to bylo funkční – a má navíc stejný pohybový styl jako já, tak to 

se mi docela líbí. Na rozdíl od Romana, kterej je pohyblivej, ohebnej, skáče, tak Jirka je 

takový přímější, a to mi sedí.“ (N5 8:18) 

 „Tak asi hlavně kvůli trenérovi, znáš ho, že jo. Tak jsem si říkal, že to má nějakou 

úroveň a že ten člověk mi nějakým způsobem sedí a že ta látka mi taky sedí.“ (N4 6:93) 

 

Si-Fu je často spojován se vzorem a osobním ideálem, je objektem obdivu a 

představitel vytrvalosti. Jedná se zpravidla o bezprostřední zkušenost a osobní známost 

učitele. Obdiv a inspiraci ilustruji na následujících výrocích: 

„(…) ideál je Si-Fu Pfaff, taky Roman, částečně i Jirka. To jsou lidi, kteří si jdou za 

svým, který na tom makaj – a hlavně jsou to lidi, který jsem osobně poznal. Takže v tý 

preciznosti, v tom, jak to uměj, co tomu dávaj, to je můj ideál. (…) Ideál je asi o tom, že 

někdy nebude splněnej, tak já, jak jsem mluvil o těch prioritách, tak samozřejmě vím, že 

kdybych chtěl, tak musím dělat něco úplně jinýho a musím se vykašlat na spoustu věcí, 

který teď dělám. Takže je to skutečně takový ideál, ale těhletěch lidí si hodně vážím a 

respektuju je. To jsou prostě lidi, kteří žijí pro to bojový umění a taky to podle toho 

vypadá.“ (N4, odst. 34) 

 „(…) já mám takový motor, když vidím co umí ti naši učitelé, tak to je pro mě 

motor, že si řeknu – aha, oni se tomu věnovali a jsou fakt dobří…“ (N2, odst. 61) 

 

Si-Fu je následován a napodobován. Jeden konkrétní příklad identifikace jako 

formy sociální učení v bojových uměních naznačil N6 následujícím výrokem: 

 „(…) podle učitele se vytvoří skupina lidí. Když to bude magor vylepanej, tak tam 

bude mít za chvilku bandu vylepanců, který za ním půjdou. (N6, odst. 43) 

 

Z výpovědí vyplývá, že Si-Fu je veledůležitá postava scény. Jeho pozice ve vztahu 

k žákům je spíše otcovská než trenérská. Vzhledem k dlouhodobé povaze cvičení 

bojových umění vzniká mezi učitelem a žákem velmi blízký vztah. Je inspirací pro své 
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žáky a jako takový je velmi pečlivě sledován. Každý žák svého učitele hodnotí a hledá si 

takového učitele, respektive takovou rodinu, která mu bude nejlépe sedět, kterou 

nechá vyučovat (socializovat). 

Nabízí se úvaha, že zde velmi pravděpodobně dochází k sociálnímu učení 

pomocí forem identifikace a imitace. Výuka látky probíhá tak, že učitel jde svým žákům 

příkladem. Ukazuje jim techniku – a oni se snaží demonstrovaný pohyb co nejvěrněji 

imitovat. Pokud tedy probíhá takto spontánně imitace v rovině fyzické, nabízí se úvaha, 

kolik toho žáci od svého učitele převezmou v rovinách psychické a sociální. V analýze se 

však takové tvrzení bezprostředně nepotvrdilo. 

Hierarchie žáků na scéně bojových umění je dána rozdělením podle 

graduačního systému organizace. Si-Fu je zde jakýmsi patriarchou, proto odkazuji 

k modelu rodinného patriarchátu. Prokazovaná úcta v rámci těchto vztahů není v  

rozporu s demokratičností, kterou jsem popsal v kategorii „Beztřídní prostředí“. 

Demokratičnost popsaná na scéně vychází z podstaty, že v ní nejsou reflektovány jevy 

zvenčí. Vztah mezi učitelem a žákem je paralelou vztahu otce a syna.   

 

Odkaz na celoživotní rozměr 

Abstrahoval jsem výpovědi, které měly charakter sportovní historie, změny motivací, 

které vedly k usazení se v bojovém umění Yong Tjun. Někteří vypravěči mají dlouhou 

sportovní historii, která zahrnovala zkušenost s různými typy bojových a závodních 

sportů. Zajímavý je právě přechod od sportovní formy k bojovým uměním, nebo 

řečeno jinak: od závodění ke komplexnímu rozvoji. Zde se dostáváme dalším příkladům 

pokračující socializace. Cvičenci opouštějí své staré role, protože už nesplňují jejich 

očekávání a vyhledávají nové, viz popis v kapitole „Teorie socializace“. Z výpovědí je 

znát požadavek na získávání citu pro bojová umění – ne jen dosáhnout nějakého 

soutěžního úspěchu.  

Z analýzy vyplývá, že rozhodující vlivy, pro které účastníci sport opouštěli, jsou: ztráta 

smyslu z provozované činnosti, krátkodobost, omezenost pravidly, nefunkčnost 

bojového sportu, možnost zranění či větší požadavek na efektivnost bojových technik. 

Jak jsem již uvedl v teorii, mnohé z těchto jevů souvisí převážně s věkem a také obavou 
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z možných zranění. Což uvedené příspěvky potvrzují. Pro ilustraci přikládám následující 

výroky:  

 

„Atletiku jsem dělal, z toho jsem přešel na to taekwondo – a to jsem dělal asi 

dvanáct let, když jsme se připravovali na dany (…), chtěl jsem to nějak uzavřít. Něco 

jako tady technický stupeň. Tak jsem si řekl, vezmu to pořádně a připravoval jsem se 

třeba rok a půl. (…) Takže jsme potom přišli na zkoušky, to jsem udělal a co jako, jsem 

stál, měl jsem černej pásek a co jako. Nic se nezměnilo, všechno je stejný a nic ti to 

najednou nedává. Děláš furt to samý.“ (N6, odst. 07) 

„(...) zápasy a tohle to všechno okolo je sice krásný, já bych hrozně chtěl zápasit, 

ale vzdávám se toho. Zaprvé, kvůli té funkčnosti tohodle bojovýcho umění a za druhé 

kvůli tomu, že to chci dělat v podstatě celý život, když bude možnost, a to thaibox, nebo 

ultimátní zápasy nejde dělat celý život na nějaký lepší úrovni. Potom je to jenom o 

formě, ale já jsem chtěl něco, co je spíš o tom celoživotním vývoji a o tom pěstovat 

nějaký cit pro to bojové umění.“ (N4, odst. 07) 

„Je to hrozně krátkodobý (soutěžní forma – pozn. autora), můžeš být super 

rychlej, dobrej, všechno, ale čas běží, najednou je ti 25 a ten 18ti letej kluk, kterej tam 

přišel je rychlejší a ty už neuděláš nic. Děláte stejný pohyby, děláte je úplně stejně, 

akorát že on je mladší a rychlejší, tam už o techniku ani nejde, protože ta technika je 

stejná“ (N6, odst. 34) 

„(…) co mám kamarády, co třeba dělají tady to, vidím na nich teď ten pocit že si 

to chtějí zkusit, jako že by chtěly na kickbox a do ringu, to já jsem rád že už mám tohle 

za sebou, už mě to neláká. Nevím, jestli tím věkem, ale spíš že jsem to vyzkoušel, jsme 

jezdily na ty závody.“ (N6, odst. 07) 

„Zase to bojový umění oproti sportovní formě, jak říká Láďa, to můžeš dělat 

třeba v šedesáti, když vidíš ty Číňany, když děláš sport a opravdu to hrotíš, tak to skončí 

a ne moc dobře. Vždycky si z toho odneseš něco negativního, nějaký klouby tě budou 

bolet (T: „A ve třiceti seš třeba odvařenej.“) To nemusí bejt ani vrcholová soutěž, stačí 

když se tomu věnuješ cíleně, tak seš odvařenej i tak.“ (N6, odst. 21)  
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Bojové umění je cvičenci interpretováno jako součást života spíše než jeho 

hlavní cíl. Prostředky na scéně bojových uměn jsou poměrně široké a každé rozhodnutí 

je volbou priorit: 

 

 „(…) priority v bojovým umění, já nejsem profík, tím pádem kdyby byla potřeba 

rodina, samozřejmě i možná práce, kdyby to za to stálo, tak budou asi na přednějších 

pozicích, protože tím bojovým uměním se přeci jenom neživím ani to samozřejmě 

nechci stavět před rodinu, ale jinak je to každopádně jedna z mých priorit.“ (N4, odst. 5) 

 „Jako je to součást života spíš než životní styl. Jak já to jako sleduju, každý má 

nějakou práci, studium nebo něco dělá a tohle to je součást. I naši Si-Fu taky, oni to sice 

dělají i v práci, ale mají to i jako koníčka. Je to podle mě součást života, ne že by tím 

každý žil na sto procent. (…) a pokaždé mě to fascinuje, že vždycky je co se učit, je toho 

hodně.“ (N2, odst. 121, 13) 

 „V našich podmínkách to asi nejde, že by člověk dělal jenom tohle to. Ale určitě 

jako životní styl to může být. Otázkou je jako moc velká je ta součást, jak moc chceš 

tomu dát. To už je na tobě.“ (…) „Ale myslím si, že i když se tomu věnuješ málo, tak to 

má na ten životní styl nějaký vliv a když se tomu věnuješ hodně, tak to samozřejmě je 

tvůj životní styl, to je podle priorit.“ (N4, odst. 26,47) 

 „Hodlá pokračovat, určitě. Sice teď jak mám práci, tak to stíhám hůř, zhoršila se 

mi docházka, což mě štve, ale blbě se s tím něco dělá. Rozhodně chci pokračovat dál, 

budu chodit, jak budu moct. Protože mi to dává prostě hodně, nevidím důvod proč to ze 

života odstraňovat, abych ušetřil pět hodin týdně.“ (N6, odst. 16) 

 

Exkurz: Žena v bojovém umění 

Co se týče účasti žen v bojovém umění, obecně platí, že ženy jsou v tomto prostředí 

vítány. Tímto tématem se chci stručně zabývat, neboť příznačně doplňuje zkušenost 

mužskou. Většina vypravěčů rozumí jejich potřebě umět se v dnešním světě bránit. 

Nižší účast žen si vysvětlují jednak tím, že se pasivně spoléhají na pomoc okolí.  

Nebo také tím, že boj je ve společnosti vnímán výhradně jako „mužské měření 

fyzických sil“ (Hátlová, 2003, str. 120), obsahuje bolest, pot a dřinu – a není mnoho žen, 

které by do toho šly dobrovolně: 
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„To je právě problém. Ony se spoléhají na to, že je někdo ochrání, na to, že 

někdo příjde, že jim někdo pomůže. (…) Přijde mi, že pro naprostou většinu z nich je to 

naprosto nepřirozený, vůbec ta představa, že by se měly nějak bránit.“ (N5 odst. 20) 

„Bych to mohl vidět spíš u ženských, který jsou slabší, těm by to mohlo pomoct 

víc. (T: „Proč je v bojovkách převaha mužů nad ženami?“) Protože chlapi jsou takový 

jiný, tam se furt mlátíš, je to tvrdý, to třeba ženským úplně nevyhovuje. Navíc teď to 

nemyslím nějak blbě, to mužský tělo je jinak uspořádaný než to ženský a má k tomu 

lepší dispozice než ženský. Když se na to podívám z toho, že ženským by to přineslo větší 

možnosti v sebeobraně. Podle mě je to, že to takový prostředí, ony jsou křehčí, a furt se 

nechat mlátit, ženskejm by se to muselo dávat trošku jinou formou než u nás, tam je to 

více méně jasný, to chápu. (…) Jakmile to začneš dělat reálnějc, navíc ta doba je taková, 

kdo by chtěl bolest, pot a někde dřít se, když to bolí a tak. Málokterá ženská ti do 

tohodle půjde dobrovolně.“ (N6, 23) 

 

Dle výpovědí narátorů je hlavním motivem účasti žen v bojovém umění aktuální 

potřeba sebeobrany, než že by si tuto činnost vybíraly jako koníček. Pokud se nějaké 

ženy perou, uvažujeme o nich, že překračují charakteristiku své genderové role, jak je 

ve společnosti vnímaná. Jeden z respondentů prokázal příhodnou reflexi těchto vztahů 

následujícím výrokem:  

 „Ženský – většinou se neperou. (T: „To je takové zvláštní tvrzení.“). No né, 

samozřejmě jsou ženský, který se perou, ale ženskou si představíš spíš doma u plotny, a 

to ani není o tom, jak to opravdu je, to jak to mají všichni zažitý, protože to tvoří v 

podstatě i to, jak to je a furt to tak je, vždyť to vidíš, kolik ženských cvičí a kolik chlapů.“ 

(N4, odst. 43) „Ale říkám, výjimky potvrzují pravidlo, jsou dračice, který se perou víc než 

chlapi, to je samozřejmě nějaký procento.“ (N4, odst. 46) 

 „No je to výhoda v tom bojovém umění, rozhodně to má muž lepší než ženská, 

když chce dělat bojové umění, ale nevím, jak bych to jinak propojil. Můžu si asi dovolit 

brát to víc jako koníček, podle mě pro ženskou to bude, pokud to je opravdu bojové 

umění, a ne nějaký bojový sport, kde ta ženská pojede na soutěže na sestavy, tak to 

umění pro ni musí být boj o přežití, aby to k něčemu bylo. Nemůže si to tolik užívat, 

podle mě.“ (N5, odst. 40) 
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Podle Hátlové se sport vyvíjel jako mužská disciplína – v základu je hodnocen 

převážně výkon a vlastnosti spojované fyzickým potenciálem mužů. Z toho důvodu se 

domnívá, že se ženy „při provozování sportu učí maskulinním formám chování“. 

(Hátlová, 2003, str. 122) Jejich následný přenos do běžných společenských situací může 

(ale nemusí) být problematický, neboť staví ženy do těchto pozic: příliš sebevědomá, 

tvrdá, nepodřízená, sebeprosazující se, či neústupná. A takové chování není v souladu 

se společensky sdílenými stereotypy o tom, jaká by žena měla být. 

Nabízí se myšlenka, která je zakotvená i ve výpovědích mužů, že v případě 

bojových umění jsou tyto formy ženami vyhledávány záměrně. Pokud si představíme, 

že je žena napadena, musí umět v sobě umět vyvolávat agresivitu, musí umět působit 

sebevědomě, aby byla schopna se bránit. Pokud tedy žena cvičí bojové umění, má 

k němu, podle tvrzení narátorů, jinou motivaci než muži: 

 „(...) už od začátku, co začala chodit, tak do ní hustím (do jedné cvičenkyně – 

pozn. autora), že ženská musí být ještě lepší než chlap, aby to k něčemu bylo. (…) Ona 

vždycky půjde proti silnějšímu, půjde proti někomu, od koho jí je odmala vštěpováno, že 

nemá šanci, protože chlapi jsou silnější než ženský. A odbourej to. (...) Ona si asi 

nedokáže ani představit, že by ublížila člověku, tak proč tam potom chodí. Když tohleto 

neodbourá, tak je to pro ni úplně k ničemu.“ (N5, odst. 20) 

 Na této sekci o exkurzu žen v bojových uměních jsem se snažil ukázat, že se tu 

systematicky pracuje s psychikou člověka. Především si člověk může uvědomovat, kdo 

já jsem, kdo stojí proti mně, jaké jsou moje možnosti atd. Ženská zkušenost je v tomto 

směru specifická a zajisté by bylo přínosné udělat pár rozhovorů i se ženami.  

 

Hierarchie mezi muži 

Pokud ženy bojují s vlastní psychikou, muži bojují s dalšími muži o mocenské posty na 

neviditelné hierarchii mocenských vztahů. Když jsem s respondenty rozebíral, jak 

reaguje jejich okolí na to, že dělají bojové umění, byly reakce buď chápavé, nechápavé, 

nebo úplně přihlouplé: 

„Většinou jsou to takový lehce dementní reakce, upřímně řečeno, že když to 

někomu řekneš, tak oni „jéé, jůů, to je nějaký Bruce Lee“ nebo něco z kung-fu filmů. Mě 

už to nepřijde ani roztomilý, mně už to přijde prostě hloupý. Ty lidi mají strašně 



 

  51 

zkreslenou představu o tom, o čem bojová umění jsou, vůbec nevědí, jak to vypadá 

v praxi.“ (N5, odst. 40) 

„Navíc mi přijde, že spousta hlavně mladých nevybouřených chlapců, jakmile se 

dozvědí, že děláš bojové umění, tak mají tendenci si něco dokazovat a měřit a snažej se 

přijít na to, jestli by si s tebou nějak poradili. Ne jako tak, že by s tebou šli do nějakýho 

konfliktu, ale už se mi stalo, že na mě někdo tak hrozil, že když jsem takovej drsňák a 

tak, tak ať to teda dokážu. (T: „Čím si to vysvětluješ?“) Já nevím, pro mě je to důkaz že 

pocházíme z opic (smích).“ (N5, odst. 40) 

„Většinou to bývá tím, že ten člověk má kolem sebe nějaké nohsledy nebo 

nějakou svoji skupinu, před kterou se chce blejsknout, nejspíš bude v okolí i nějaká 

ženská, na kterou chce udělat dojem, chce se před ní pohnout tím, že bude velkej alfa 

samec a nějak jim nedochází, že ty o jejich postavení nemáš vůbec zájem, že jsou ti 

úplně ukradený a prostě chtěj si bránit ten svůj píseček a chtějí bejt největší drsňáci.“ 

(N5, odst. 40) 

 

Porovnáme-li tuto zkušenost s tím, jak N5 hodnotil demokratické vztahy na 

scéně (jako „je to takový příjemný osvěžení od toho, jak se cítíš v normálním světě“ – 

N5, odst. 26), rýsuje se nám další zajímavá charakteristika scény. Muži zde jsou pod 

daleko menším tlakem dokazování vlastní mužnosti, než jaký mohou zakoušet 

v civilním světě. 

Soupeření mezi samci je patrné i z další výpovědi, která úspěšnost muže 

poměřuje podle toho, jak jej vnímá okolí a ženy:  

„Chlapovi jde přeci jenom o postavení, jak je vnímán společností, jak ho vnímají 

ženský – a ženský si zase všímaj určitejch typů chlapů, máš alfa samce, toho si hned 

všimnou a toho chtěj, takže každý chce být alfa samec a každý nemůže být alfa samec, 

teď každý chce být na tom výsluní co nejvejš, tam se všichni nevejdou, tak soupeří, a to 

soupeření je vidět ve všem. (T: „A ty to nějak pociťuješ?“) To soupeření je součást 

každýho, vývoj, evoluce, to se v každým chlapovi vyvinulo.“ (N6, odst. 25) 

 

Podle výroku jednoho vypravěče je bojové umění vnímáno jako činnost přitažlivá pro 

ženy: 
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„Vůči své milé se cítím líp, že dělám nějaké bojové umění, a myslím, že i díky 

tomu jsem pro ni přitažlivější, protože když jsme byli v Chorvatsku na Wing Chun 

táboře, tak jsem ji vzal s sebou – a jí se potom strašně líbilo, když přijdeš zpocenej a ví, 

že si někde bojoval, že máš šrám. A taky, když jsem jim tam třeba vysvětloval, jak se 

mají bránit proti útočníkovi, tak strašně se jí to líbilo, když ví, že máš schopnost někomu 

ublížit. (T: „Myslíš že to ženám imponuje?“) Asi jo, některým asi určitě.“ (N5, odst. 42) 

 

Podle profesorky Šmausové je náš kulturní a symbolický prostor organizován 

podle binární opozice muž – žena. Uvádí zajímavou typologii, z které vybírám 

relevantní příspěvky pro analýzu. Uvedeny jsou vlastnosti mužské a za lomítkem 

ženské. Tedy: nezávislý/závislá; aktivní/pasivní; silný/slabá; bojovný/mírumilovná. I 

když vědecká kritika vede k zavržení tohoto třídění, stále jsou součástí common sense. 

(Šmausová, 2009) 

Většina výpovědí je v souladu s pojetím binárních opozic. Někteří narátoři sami 

sebe situovali do rolí ochránců, kteří chrání slabší pohlaví, jsou živitelé rodin a 

bojovníci: 

 „Mně to právě vyhovuje, já jsem takový ochranářský typ, ona je ještě taková 

malá, drobná, tak můžu být rád, když můžu být její ochránce.“ (N5, odst. 42) 

„No určitě, když to pro názornost převedu na vztah jako takovej, rozhodně ten 

chlap by si měl být schopen ochránit si tu ženskou. Když pro něj ta ženská má nějaký 

význam, měl by si ji být schopnej nějak ubránit. (…) Mně to aspoň tak funguje, že mi to i 

z tohoto hlediska dodává na mužnosti jako takový.“ (N1, odst. 75) 

„Jsou to pro mě věci, který člověk jakožto chlap by měl zvládat. Ať už je to 

postarat, chránit, pomoct zajistit, to mi připadá samozřejmý, když už má partnerku, 

která todle potřebuje.“ (N1, odst. 77) 

 



 

  53 

Vztah mužů k boji 

Vztah mužů k boji byl vysvětlován opisem sociobiologických teorií o jejich přirozené roli 

coby lovců. Z tohoto úhlu se můžeme podívat na otázku, proč jsou to spíše muži, kdo se 

věnují bojovému umění: 

 „Protože chlapi jsou lovci, chlapi se furt někde perou, furt nějaký konflikty, 

ghetta, gangy, já nevím, k těm chlapům mi to přijde, že už od původu byly ty kmeny, ty 

souboje a bojovníci a vůdce tlupy, alfa samci, ti se akorát svrhli tím, že chtěl být jiný 

samec alfa samcem, bojovali mezi sebou, rvali se. (…) Takže si myslím, že to k tomu tak 

přirozeně dospělo, že ti chlapi se furt řežou.“ (N6, odst. 23) 

 „Já si myslím, že muži tíhnou k těmhletěm věcem víc než ženy. To je asi dané 

nějak geneticky, nebo už od pravěku, že muž chodil lovit a měl už ty zbraně v ruce. Tak 

podle mě to v těch chlapech furt je, ta ženská prostě rodila děti a chlapi obstarávali 

jídlo. Já si myslím, že i když ta doba dneska je jiná, jezdíme v autech, emancipace a 

všechny tady ty hovadiny, tak furt to tam někde v těch lidech je, to prostě nezměníš.“ 

(N2, odst. 58) 

 

Shrnutí analytické části 

V teoretické části bylo ukázáno, že bojová umění obsahují výchovný a socializační 

potenciál. V analýze byly jednotlivé zkušenosti podrobně popsány, nyní provedu krátký 

souhrn výsledků. 

V bojovém umění žáci usilují o překročení svých vlastních hranic. V mnoha 

ohledech výuky disciplinují svou osobnosti tím, že překonávají lenost a pohodlí, snášejí 

bolest, fyzickou zátěž a opakovaně podstupují unavující tréninky. Jedná se v první řadě 

o kladný vztah ke sportu, neboť bojové umění udržuje své žáky v dobré fyzické kondici 

– a jakmile si na tento režim přivyknou, začne jim přinášet uspokojení jak v tělesné, tak 

v duševní rovině. V průběhu dětství byla zodpovědnost za stav jejich těla na rodičích, 

nyní je zodpovědnost na nich. Disciplinují sami sebe v docházce a vytrvalosti. Všechno 

dělají s vědomím, že získaná disciplína se dá využít v celém životě, nejen ve cvičení. 

Dochází tak k přenosu osvojených dovedností do každodenního života.  
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Schopnost ovládat svou agresi a usměrňovat ji správným směrem se projevuje 

umírněnou reakcí na případné konfliktní situace. Také skutečnost, že se cvičenci fyzicky 

unaví, přispívá k jejich regulaci jejich vnitřního napětí mimo scénu bojového umění. 

Postupné osvojování bojových technik a dovedností vede k nárůstu 

sebevědomí, ale paradoxně také ke strachu, že by mohlo být někomu ublíženo. Opět se 

jedná o formu sebeovládání, žáci bojového umění rozlišují, v jakém kontextu se 

nacházejí a jak adekvátně svou agresivitu využijí. Nemusí se vždy jednat o boj na život a 

na smrt. Ale samotné vystupování, postoj těla a způsobu vyjadřování mohou konflikty 

odvracet. Bojové umění tak pomáhá rozvíjet další sadu dovedností pro život v dnešním 

světě.  

Bojové umění posiluje psychiku cvičenců tím, že je učí snášet rány a stresové 

situace. Toto posílení v rovinách fyzické a psychické pomáhá snášet těžké situace i 

v civilním světě. Jak vypověděl jeden narátor: „Holt se sem tam stane, že ji prostě 

chytneš a musíš umět chytit. Je to stejný jako v tom žití…“ (N1, odst. 55) 

Jedinec jako společenská bytost má potřebu sociálního kontaktu. Scéna 

bojového umění mu nabízí uspokojení této potřeby. Vztahy mezi cvičenci jsou zde 

hodnoceny většinou kladně, a pokud je jedinec skupinou přijat, může zde hledat 

přátelství a oporu. Si-Fu zde vystupuje nejen jako učitel, ale jako kung-fu otec, který 

s žáky systematicky pracuje na jejich pokroku. Osobnostní charakteristiky a dovednosti 

učitelů jsou pro žáky jedněmi z motivů, zda v započaté činnosti pokračovat, nebo 

hledat skupinu jinou. 
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ZÁVĚR 

Na základě interpretativní sociologie a metody inspirované postupy zakotvené teorie 

jsem zkoumal mužskou zkušenost a výchovné a socializační účinky, které jsou na scéně 

bojových umění interpretovány. Vyhotovil jsem šest rozhovorů, které jsem podrobil 

následné analýze. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jaké konkrétní podoby tyto 

účinky nabývají, zda a jak jsou vnímány či uvědomovány narátory. K tomuto cíli jsem 

použil obecné teorie socializace a popis vybraných cílů a funkcí bojových umění. 

Důležitá skutečnost, která vyplynula z analýzy, je samotná charakteristika scény 

bojových umění. Cvičenci bojových umění interpretují toto prostředí, ve kterém cvičí, 

jako demokratické a beztřídní. Nereflektují se zde žádné vztahy z žitého světa mimo 

danou scénu, při cvičení nikoho nezajímá, jaké má kdo auto, jakou má práci, moc a 

pozici. Při cvičení sledují společný cíl, kterým je vzájemné zdokonalování v právě 

prováděných technikách. Domnívám se, že tato skutečnost přispívá k obohacení vzorců 

chování, se kterými člověk na scénu bojových umění přichází. 

Jednou z bezprostředních zkušeností cvičenců je disciplinace v oblasti agresivity, 

která vychází z nebezpečnosti vyučovaných technik. Na žáky je kladen morální 

požadavek, aby svou agresi uměli kontrolovat. Tato reflexe vede 

ke znovuzhodnocování ceny lidského života a vědomí jeho křehkosti. Ve svém důsledku 

jsou žáci podle svého přesvědčení v potenciálních sporech klidnější a disciplinovanější. 

Řešení situace bojem je vyhodnoceno až jako krajní řešení, cvičenci se takovým 

situacím záměrně vyhýbají. Pokud však k bojové situaci dojde, usilují o důslednou 

obranu. Vysoký morální kredit se pak ukazuje na ochotě poskytnout dotyčnému první 

pomoc, aby na případné následky boje nezemřel. Samotné cvičení je pak žáky 

interpretováno jako prostředek k uvolnění vnitřní agrese. 

 Princip disciplinace je žáky převáděn do žitého světa mimo scénu bojových 

umění. Ukázalo se, že disciplinace má pro každodenní život žáků větší význam než 

reálná možnost sebeobrany. Samotné cvičení se projevuje v psychické a sociální rovině. 

Bojové umění má účast na kladném sebepojetí účastníků, zvýšeném sebevědomí, 

nabytí důvěry. Dochází však také k optimalizaci přehnaného sebevědomí, lepšímu 

vztahu k autoritám a pokoře. Celoživotní rozměr bojových umění umožňuje žákovi 

kontinuální práci na sobě samém. Poznává své limity a učí se je překonávat. 
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 Role učitele v bojovém umění má pro žáky charakter spíše blízkého vztahu otce, 

který se o ně zajímá. Vyplývá to ze vztahů tradičního kung-fu. Si-Fu přináší na scénu 

bojových umění řád a požaduje jeho dodržování. Vystupuje také jako autorita, které 

jsou prokazovány respekt a úcta. Si-Fu je často spojován se vzorem a osobním ideálem, 

je objektem obdivu a představitelem vytrvalosti a tvrdé práce. Vzhledem k obdivu, 

který je některým učitelům adresován, je pravděpodobné, že bude docházet k formám 

sociálního učení – imitaci a identifikaci. 

Dalším aspektem výzkumu bylo prozkoumání a zasazení mužské zkušenosti do 

genderových souvislostí. Až na vzácné výjimky muži svůj gender nereflektovali. Tím 

pádem se mi nepotvrdila myšlenka o křehkosti maskulinity, kterou jsem předjímal 

v kapitole o genderu. Většina výpovědí skýtá značně stereotypní charakter. Ženské 

pohlaví bylo hodnoceno jako slabší, muži svou roli vnímají jako ochranářskou a 

živitelskou. Vztah mužů k boji byl vysvětlován opisem sociobiologických teorií o jejich 

přirozené roli coby lovců. Provozování bojových umění bylo v jednom případě 

hodnoceno jako činnost přitažlivá pro ženy. Ženě v takovém případě imponoval 

archetyp muže, který někde bojoval. 

Většina mužů však potvrdila myšlenku, že jejich vzájemné vztahy v žitém světě 

jsou charakteristické vzájemným porovnáváním a soupeřením, někteří mluvili o alfa 

samcích a jejich pozici ve světě. Vztáhneme-li tuto kategorii k demokratické a beztřídní 

scéně bojových umění, vidíme, že zde nacházejí úlevu a odpočinek od toho, jak se 

obvykle cítí v žitém světě. Potenciál bojových umění pro muže je vnímat další muže 

jako partnery, kamarády, učitele – nikoliv jako soupeře. Nabízí se myšlenka, že mužská 

potřeba blízkého vztahu s dalšími muži se realizuje právě na scéně bojových umění. 

Dochází ke vzájemnému kontaktu (z povahy věci úpolových sportů), k „bratrskému“ 

zápasení, muži se nemusí před nikým předvádět a hlavně nemusejí svou mužnost 

nikomu dokazovat. Jen tu jsou společně s dalšími muži a prostě jen tak cvičí, nesoutěží. 

Domnívám se, že je to možné díky izolovanému charakteru scény bojových umění 

mimo prostředí reálného života.  
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Přílohy 

 

Základní otázky 

1. Vyprávěj mi, proč jsi začal dělat bojová umění? 

2. Splnila se tvá očekávání?  

2.1. Co myslíš, že ti to dává? Co všechno ti to přináší? 

3. Jak to vidíš dál? Proč chceš pokračovat? 

4. Máš nějaký vzor, komu by ses chtěl podobat? 

4.1. Máš nějaký vyloženě mužský ideál? 

4.2.  Jaké vlastnosti podporuje bojové umění? 

5. Řekni mi, co všechno ti přináší cvičení jako takové? 

5.1. Myslíš, že je bojové umění v něčem jiné než ostatní sportovní aktivity?  

6. Jak rozumíš agresivitě v bojových uměních? 

7. Od té doby, co děláš bojové umění, změnil se nějak tvůj pohled na život? 

6.1.  Jak na to reaguje tvé okolí? 

6.2. Změnil ses celkově jako člověk? 

 

Doplňující otázky 

8. Řekl bys, že provozování bojových umění je nějaký životní styl? 

9. Vidíš nějaký vztah mezi tím, že děláš bojové umění a že jsi muž? 

10. Co bys chtěl ještě dodat? 


