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Abstrakt: 

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou trendu sportovních výsledků u 

karatistů ve vybraných kategoriích v České republice za posledních 10 let. Práce vznikla 

na základě neprozkoumaného snižujícího se jevu, týkajícího se získávání tzv. kombinací 

(úspěch v kata a kumite na medailových pozicích) na soutěžích. V rámci řešení práce 

byly použity metody obsahové analýzy zkoumaných výsledků a interview s vybranými 

profesionálními trenéry a závodníky. 

Teoretická část se zabývá vysvětlením filozofie a smyslu karate, soutěžního řádu 

a pravidel na soutěžích. Také základních cizích pojmů, které se v práci vyskytují. 

Ve výzkumné části jsou prozkoumány a popsány výsledky ze soutěží, dokazující 

pravdivost snižujícího se trendu udělování kombinací na soutěžích. Následně jsou 

poskytnuta doporučení pro zlepšení této situace, tedy trénovaní obou složek (kata 

a kumite) podle filozofie karate. 

Bakalářská práce slouží pro stávající a budoucí trenéry, kteří jsou si dané problematiky 

vědomi a mají snahu se držet celistvosti původní myšlenky karate. 

Klíčová slova: karate, kata, kumite, trend 

  



Abstract: 

The presented  bachelor  thesis looks into the analysis of the trends in the karatekas‘ 

sports results, in relation to certain categories in the Czech Republic over the last ten 

years.  The work was created on the basis of unresearched decreasing phenomenon 

which is connected with gaining the combinations in the competitions (combination 

concerns the success in kata and kumite in medals‘ positions).  Methods of content 

analysis  were applied to the  investigated results.  Also, an interview was conducted 

with the selected professional coaches and competitors who were involved with the 

work. 

The theoretical part is conncerned with the karate’s philosophy , its deeper meaning  

and competitive rules .  It also explains the basic terms of the work. 

There are the researched and described results of the competitions in the research part, 

proving the truth of decreasing the trends of combination  awarding in the competitions.  

Subsequently, some recommendation for improvement to this situation is given.  This 

will result in the coaching of both  constituent parts  (kata and kumite),  according to 

karate’s philosophy. 

The bachelor thesis is concerned with current and future coaches who are aware of 

given issues and efforts to keep the compatness of the karate original idea.  

Keywords: karate, kata, kumite, trend 
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1 Úvod 
Karate je bojové umění, které dokáže nejen zlepšit fyzickou kondici a motorické 

schopnosti jedince, ale i mu pomůže se naučit zvládat morálně volní vlastnosti 

a správně je formovat. Malé děti se už začátku učí těmto dovednostem, a proto 

v budoucím životě nemají problém se všestranností ve sportu všeobecně. Už od útlých 

let se děti učí respektu k vrstevníkům, dospělým a autoritám díky dodržování etikety 

v dojo (místo pro cvičení). 

Nyní bych rád vysvětlil několik základních pojmů, které poslouží pro lepší chápaní při 

čtení, a trochu naznačil, v čem spočívá toto krásné bojové umění. Sensei je Mistr, tzn. 

člověk, který žáka učí všechny principy a správné techniky karate, tedy trenér. Ovšem 

později je mnohem více, než jen trenér.  Kata je sestava desítek přesně za sebou 

jdoucích a navazujících technik, která je zaměřena na boj proti imaginárním nepřátelům. 

Je nutné dodržovat daný půdorys při pohybu v postojích, ale i dynamiku, načasování, 

dýchání, rychlost, tvrdost, přesnost technik. Velmi významné pro pozitivní posouzení je 

dobré ukázat zaměření a odhodlání. Kumite je řízený nebo volný zápas. V řízeném 

zápase mají oba dva jedinci jasně danou úlohu útočníka a obránce. Ve volném zápase 

nejsou role předem stanoveny, jedinci si role určují sami a průběžně je nezávazně 

vzhledem k protivníkovi střídají. Cílem útočníka je provést techniku tak, aby překonal 

obránce, který se nedokáže účinně bránit a čelit útoku. A cílem obránce je opak tzn. 

účinně eliminovat útočníkovu techniku a provést následný protiútok. Kihon je trénink 

správného provedení technik. Jak postojů, tak kopů, úderů a následně z toho pak trénink 

základních technik obrany a útoku. Zde se nacvičují techniky, jejichž správné provedení 

má význam pro kata a kumite. 

Téma bakalářské práce Trend sportovních výsledků u karatistů v kategoriích 

junioři a senioři v České republice v posledních 10 letech jsem si zvolil z několika 

hlavních důvodů. Karate jsem se intenzivně a aktivně věnoval 8 let, z toho 2 roky na 

soutěžní úrovni, i jako rozhodčí, a proto veškeré získané poznatky budu v bakalářské 

práci uvádět z dlouholeté praxe, získané pod vedením svého velice úspěšného trenéra 

Zbyška Petržílka.  V této bakalářské práci stručně popíšu stručně bojové umění karate, 
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jeho historii, filozofii a smysl pro každého, kdo se rozhodne se mu věnovat. Následně 

poukážu na některé nesprávné interpretace a pochopení, které vybočují z podstaty 

tohoto bojového umění. Poté uvedu několik možností, které ukážou, co je třeba udělat, 

aby se člověk vrátil na správnou cestu v pochopení karate. Vše zvolené prozkoumám 

a ověřím pomocí analýzy získaných dat ze soutěží v České republice za posledních 10 

let včetně rozhovorů s renomovanými a úspěšnými trenéry. 

Další základní pojmy 

Kombinace - Na soutěžích JKA ČR bude udělena kombinace (kata+kumite) 

závodníkovi, který dosáhne nejnižší součet umístění v obou disciplínách (pouze 1. - 3. 

místo). V případě rovnosti dvou závodníků při umístění 2.+2. a 1.+3. (3.+1.) získá 

kombinaci závodník, který dosáhl v jedné z disciplín 1. místo (tzn. závodník 

s umístěním 1.+3., popř. 3.+1.). V případě že dojde k rovnosti dvou závodníků při 

umístění 1.+3. a 3.+1., kombinace nebude udělena. (PATÍK, 2013) 

(Pozn. K uděleným medailím závodník získává vítězný pohár.) 

Dvojí start - Soutěžícím v žákovských kategoriích a v kategorii mladší dorostenci/ky 

není povolen "dvojí start". Soutěžícím v kategoriích starší dorostenci/ky, junior/ky, 

senior/ky je umožněn tzv. "dvojí start", což je forma startu ve dvou věkových 

kategoriích z důvodu věkového rozpětí dorosteneckých kategorií: 16 - 17 let, juniorské 

kategorie: 16 - 20 let a seniorské kategorie: od 18 let. Varianta 1. starší dorost - junior, 

varianta 2. junior - senior. (PATÍK, 2013) 

Dan - mistrovský stupeň (např. 1. až 10. dan - řazeno chronologicky) 

Kyu - žákovský stupeň (např. 9. až 1. kyu - řazeno chronologicky) 

JKA - Japan Karate Association 

WKF - World Karate Federation 

(ŠTĚPÁN, 2013) 
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2 Problémy a cíle práce 

2.1 Cíl a úkoly práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je na základě rozboru dosažených sportovních 

výsledků u závodníků v karate ve zvolených kategoriích junior/ky a senior/ky v ČR za 

posledních 10 let zjistit a porovnat trend těchto výsledků v uvedených kategoriích na 

základě udělení kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových pozicích) dle 

soutěžního řádu Českého svazu karate JKA. 

Dílčím cílem práce je objasnit důvody, příčiny tohoto trendu a jeho rozdílů 

prostřednictvím řízeného rozhovoru s vybranými příslušnými experty v oboru 

a detekovat možná východiska zjištěného stavu. 

2.2 Problémy práce 
Pro přehledné, měřitelné a relevantní zjištění celkového trendu sportovních výsledků 

poslouží zjištění udělených kombinací závodníkům. Díky tomu budou výsledky 

v souladu se správným pochopením smyslu a filozofie bojového umění karate. 

• Jaký bude celkový trend sportovních výsledků v současně vybraných kategoriích 
junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 letech? 

• Jaký bude trend resp. rozdíl sportovních výsledků v konkrétních vybraných 
kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 
10 letech? 

• Jaký bude trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů startujících za 
kategorie junior/ky, junior/ky + senior/ky (dvojí start) a senior/ky na základě 
udělených kombinací v posledních 10 letech? 

• Jaký bude trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů juniorů startujících 
v kategorii junior/ky + senior/ky (dvojí start) a karatistů seniorů startujících 
v kategorii senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 letech? 

• Jaké jsou příčiny poklesu trendu sportovních výsledků u karatistů ve vybraných 
kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 
10 letech? 
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3 Teoretická část 

3.1 Charakteristika karate 
Karatedo lze zásadně charakterizovat jako bojový systém beze 

zbraně. Jeho další základní vlastností je používání končetin - 

paží, nohou a jiných částí těla jednak k provedení odblokování 

či odražení různých druhů útoků směřujících na tělo bránícího 

se jedince, a jednak k provedení útoku na vitální body jiného 

jedince. Při realizaci útoku se jako úderových ploch používají u 

paží malíková hrana ruky, prsty, lokty, pěst a dlaň. U nohou to 

jsou koleno, pata, prsty, malíková hrana chodidla a nárt. 

(STRNAD, 2008) 

Výcvik technik karatedo se realizuje v ucelených časových 

blocích, trénincích či tréninkových jednotkách. Doba trvání 

bývá přizpůsobena věkové hranici cvičenců, stupni jejich 

technické vyspělosti, případně i tréninkovému období, ve kterém je tréninková jednotka 

pořádána. Při výcviku technik karatedo se využívá zpravidla tří hlavních prostředků, 

a to kata, kihon a kumite. (STRNAD, 2008) 

Kata můžeme charakterizovat jako přesně stanovenou sestavu obranných a útočných 

technik prováděných v různých postojích do různých směrů s různým načasováním. Ve 

své podstatě každá kata obsahuje řešení řady sebeobranných situací, kde každý pohyb 

má svůj význam. (STRNAD, 2008) V kata je možné soupeře vždy kontrolovat. My ho 

vytváříme, nutíme ho dělat to, co chceme my a to, co bychom nechtěli, aby nám dělal 

skutečný soupeř. V průběhu provádění kata můžeme prostřednictvím fantazie vytvořit 

soupeře odvážného nebo stydlivého, silného nebo slabého, velkého nebo malého, 

rychlého nebo pomalého. Můžeme se také naučit bojovat proti více, navzájem od sebe 

odlišných, soupeřům. (SOFIANIDIS, 2003) 

Kumite - střet rukou lze zásadně charakterizovat jako procvičování technik karatedo při 

útoku a obraně s jedním i více partnery, které je postupně realizováno od řízených 

forem tohoto procvičování až k volnému zápasu řízeného sportovními pravidly. Jedná 

Obrázek 1 - Karatedo ve 
znakovém systému Kandži 

(BENUTZER, 2005) 
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se o historicky nejmladší prostředek používaný pro výcvik karatedo. (STRNAD, 2008) 

Pro kumite je důležité soustředění, které je nezbytnou součástí bojových umění. Slouží 

k tomu, abychom se vyhnuli zraněním, zabránili protivníkovi získat nad námi vrch 

a abychom získali sílu a dosáhli přesnosti pohybů. Samozřejmě, že se člověk nemůže 

soustředit, honí-li se mu hlavou miliony myšlenek. Proto je důležité si je uspořádat 

a vznikne tak větší prostor, který umožní větší koncentraci. (JOHN, 1996) 

Kihon můžeme charakterizovat jako individuální způsob procvičování technik karatedo 

do vzduchu. Procvičují se techniky kopů, krytů a úderů. Specifikou kihonu je ta 

skutečnost, že se jednotlivé techniky karatedo procvičují ve specifických postojích 

určených k procvičování různých druhů technik. Počet opakování těchto technik, včetně 

přemísťování v postojích, i jejich případné vzájemné kombinace nejsou pevně 

stanoveny tak, jak je tomu u sestav kata, ale v plné míře se zde uplatňuje tvůrčí 

schopnost trenéra. Mnohonásobným opakováním jednotlivých technik, případně i jejich 

kombinací, dochází nejen ke zdokonalování provádění, ale zároveň k posilování 

konkrétních svalových partií, které podporují preciznost a účinnost technik karatedo 

jako celku. (STRNAD, 2008) 
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3.1.1 Školy a styly karate 

Popsat všechny školy a styly karatedo se zdá být prakticky nemožné. Již samotný 

základní vývoj tohoto bojového umění na Okinawě probíhal prakticky po dobu téměř 

100 let v absolutním utajení. (STRNAD, 2008)  

 

Obrázek 2 - Školy a styly karate 

(STRNAD, 2008) 

Od roku 1700 již existují sporadické písemné historické prameny o vývoji bojových 

umění na Okinawě, podle kterých lze specifikovat základní styly a školy karatedo, dle 

místa jejich vzniku a odlišnosti technik, případně kata. Kromě toho si musíme 

uvědomit, že k jistým a mnohdy i zásadním změnám v příslušném stylu karatedo došlo 

při jeho přenosu z Okinawy do Japonska, a to hlavně v důsledku jeho přizpůsobování 

japonské mentalitě. K dalšímu štěpení jednotlivých stylů bezpochyby docházelo po 

úmrtí příslušného zakladatele, kdy jeho nejlepší žáci mnohdy nerespektovali 

zakladatelem určeného nástupce a chtěli uplatňovat své osobní názory na další vývoj 

stylu. Některé styly karatedo kromě toho začaly vznikat i samostatně. K jistým změnám 

v jednotlivých stylech karatedo bezpochybně začalo docházet, dochází a bude docházet 

neustále v procesu jejich šíření po světě v důsledku folklorního vlivu v jednotlivých 

zemích. (STRNAD, 2008) 
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3.1.2 Filozofie a etika karate 

Karate má filozofický základ, který rozvíjí tělesné a duševní kvality člověka. 

V západním světě je však rozšířeno především jako sport a sebeobrana. Bezpochyby 

však má blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu člověka. Správný přístup k výuce 

mu po letech přinese techniku, technika umění a umění filozofů - tedy způsob života. 

To vše vede k sebeovládání a tím i k sebepoznání. Tato stránka karatedo se ovšem nedá 

popsat. Jediný způsob, jak se k tomuto poznání přibližovat, je neustálá a nikdy 

nekončící výuka. Není třeba si určovat konečné cíle, neexistují, a v konečném důsledku 

se stávají omezujícím faktorem. To, co má smysl, je samotná cesta (do) - proces, kdy se 

snažíme na sobě pracovat a zdokonalovat se. V dnešním uspěchaném světě se tato 

skutečnost zanedbává. Ztrácí se tím možnost karate opravdu pochopit a po mnoha letech 

výcviku se alespoň přiblížit k filozofickému základu, který obsahuje. (SOFIANIDIS, 

2003) 

V karate je třeba se zabývat etikou z více důvodů. Nejhlavnější z nich je ten, že karate 

na určité úrovni je bojová technika, vlastně zbraň. A kdo má v ruce zbraň, musí si 

rozmyslet a důkladně zvážit, kdy a jak ji může použít. Etika - jednoduše řečeno - je 

pojem nadřazený pravidlům definujícím dobro a zlo, mravné a nemravné, čestné 

a nečestné, odvážné a zbabělé a podobně. Je třeba říci, že většina základní etiky je, 

přirozeně, společná všem sportovcům, všem občanům, všem lidem, nejen karatistům. 

Etika nám vlastně umožňuje přežít a fungovat jako společenství. Až na pevné stavbě 

všelidské etiky, podmíněné historicky a možná i biologicky, přibývají, vrství se etická 

pravidla platná speciálně pro toho, kdo cvičí bojové umění, a zvláště pro karate. 

(ŠEBEJ, 1995) 

3.2 Stručný přehled soutěžního řádu JKA ČR 
Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou 

registrováni v JKA, pokud není pro danou soutěž stanoveno jinak. Soutěžní řád JKA je 

závazný pro všechny začleněné orgány ve smyslu schválených stanov pro soutěže 

řízené JKA. Soutěže JKA ČR se řídí pravidly JKA World. (PATÍK, 2013) 

Národní poháry a Krajské přebory JKA ČR jsou postupovými soutěžemi na mistrovství 

republiky JKA ČR. Národní poháry se pořádají 2x až 3x ročně, dle tohoto soutěžního 
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řádu ve všech kategoriích systémem na dvě porážky, Mistrovství republiky probíhá 

systémem na jednu porážku. Krajské přebory 1 x ročně, dle uvedeného soutěžního řádu 

ve všech kategoriích. Krajské přebory lze pořádat jak na jednu tak na dvě porážky. 

Národní poháry probíhají v termínech stanovených soutěžním kalendářem. Krajské 

přebory se musí uskutečnit do 30.6. běžného roku a výsledkové listiny pořadatelé 

odešlou do dvou dnů k rukám tajemníka komise soutěží JKA ČR. Všechny soutěže 

kumite se konají bez rozdílu hmotnosti (BRH). Zdravotní zabezpečení soutěží zajišťuje 

pořádající oddíl. Zabezpečuje se jeden lékař pro tři zápasiště (nelze mít jednoho lékaře 

na zápasiště ve dvou halách). (PATÍK, 2013) 

3.2.1 Disciplíny a soutěže 

Disciplíny JKA 

a) jednotlivci kumite 
b) jednotlivci kata 
c) družstva kata 
d) liga družstev kumite + kata 

Soutěže JKA ČR 

a) Krajské přebory JKA ČR 
b) Národní poháry JKA ČR 
c) Mistrovství republiky JKA ČR 
d) Česká národní liga karate JKA ČR 
e) Mistrovství republiky kategorie Masters (ženy nad 35 let, muži nad 40 let) 

(PATÍK, 2013) 

3.2.2 Věkové kategorie 

Soutěže JKA probíhají v těchto věkových kategoriích 
 
a) mini žáci 7 - 9 let kata, jiu-ippon-kumite, od 8 účastníků jiu-kumite  
b) mladší žáci 10 - 11 let kata, jiu-ippon kumite, od 16 účastník jiu-kumite 
c) mini žákyně 7 - 9 let kata, jiu-ippon-kumite, od 8 účastníků jiu-kumite  
d) mladší žákyně 10 - 11 let kata, jiu-ippon kumite, od 16 účastník jiu-kumite  
e) starší žáci 12 - 13 let kata, jiu -kumite 
f) starší žákyně 12 - 13 let kata, jiu -kumite 
g) mladší dorostenci 14 - 15 let kata, jiu-kumite 
h) mladší dorostenky 14 - 15 let kata, jiu-kumite 
i) starší dorostenci 16 - 17 let kata, jiu-kumite 
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j) starší dorostenky 16 - 17 let kata, jiu-kumite 
k) junioři 16 - 20 let kata, jiu-kumite 
l) juniorky 16 - 20 let kata, jiu-kumite 
m) muži nad 18 let kata, jiu-kumite 
n) ženy nad 18 let kata, jiu-kumite 
o) masters ženy nad 35 let kata, jiu-ippon-kumite, jiu-kumite 
p) masters muži nad 40 let kata, jiu-ippon-kumite, jiu-kumite 
 
(PATÍK, 2013) 

3.3 Stručný přehled pravidel a směrnicí turnaje 
Tato pravidla a směrnice se stanovují za účelem zajištění spravedlivého a hladkého 

průběhu všech turnajů. 

Všichni účastníci jsou povinni jednat v souladu s nejvyššími zásadami slušného chování 

v duchu Karatedo a usilovat o zachování co největšího respektu a úcty k ostatním 

účastníkům. Závodník musí být oblečen v čistě bílém karate-gi (kimono). Jednotlivý 

zápas či utkání trvá celkem 2 minuty. Na mistrovstvích světa a národních šampionátech 

trvá finální zápas v Kumite v kategorii dospělých mužů 5 minut. Pořádající organizace 

má však právo určit jinou dobu trvání zápasu. (JapanKarateAssociation, 1997) 

Soutěže, na něž se směrnice vztahují 
Tato pravidla a směrnice platí pro následující soutěže JKA.: 

a) Mistrovství světa, japonské celostátní šampionáty a národní šampionáty 
pořádané centrálou JKA v hlavním městě Japonska Tokyu. 

b) Krajské turnaje a šampionáty pořádané krajskými centrálami JKA. 
c) Oblastní turnaje a šampionáty pořádané oblastními centrálami JKA. 
d) Místní turnaje pořádané místními Dojo JKA. 

Turnaje ve všech zemích se musí řídit pravidly stanovenými v tomto dokumentu. 

(JapanKarateAssociation, 1997) 

Vzhled zápasiště 

Plochu zápasiště tvoří čtverec o straně 8 metrů vyznačený čárou o šířce 4-5 centimetrů. 

Vnější okraj této čáry má délku 8 metrů. Pokud se používají žíněnky, může se okraj 

vyznačit žíněnkami jiné barvy. Při zápase nebo utkání v Kumite je výchozí pozice 

závodníků na středové čáře, která je vyznačena dvěma paralelními čárami dlouhými 1 
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metr, jež jsou vyznačeny ve vzdálenosti 3 metry od sebe. Obecně platí, že při pohledu 

do přední části neboli Shomen je pravá čára červená a levá čára bílá. Při zápasu nebo 

utkání v Kata vylučovacím způsobem na praporky jsou startovní čáry závodníků 

umístěny ve vzdálenosti 2 metry od zadní čáry a 3 metry od sebe. Tyto čáry mají tvar 

krátkého obráceného písmene T. Vodorovná čára má délku 70 centimetrů a svislá čára 

délku 35 centimetrů. Při zápasu nebo utkání v Kata na body jsou startovní čáry ve tvaru 

obráceného písmene T umístěny 2 metry směrem vzad od středu zápasiště. 

Z bezpečnostních důvodů nesmí být zápasiště vyvýšeno nad podlahu o více než 1 metr 

a okolo celého zápasiště musí být bezpečnostní zóna o šířce 2 metry. Povrch zápasiště 

musí být rovný a hladký. Povrch může být ze dřeva, pryskyřice, uretanových žíněnek 

nebo žíněnek tatami. Pozici hlavního rozhodčího označuje čára ve vzdálenosti 1,5 metru 

směrem vzad od středu zápasiště. (JapanKarateAssociation, 1997) 

 

Obrázek 3 - Vzhled zápasiště 

(JapanKarateAssociation, 1997) 
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Soutěže a kategorie 

Definice soutěže v Kumite 

Při soutěži v Kumite vstoupí do zápasiště dva závodníci, kteří se ve vymezeném čase 

snaží dosáhnout vítězství prováděním různých technik vzájemně proti sobě.  

Používají se dva odlišné způsoby bodování: 

a) Zápas na 1 bod neboli Ippon Shobu: Vítězem se stává ten závodník, který ve 

vymezeném čase první získá 1 celý bod nebo 2 půlbody. 

b) Zápas na 3 body neboli Sanbon Shobu: Vítězem se stává ten závodník, který ve 

vymezeném čase první získá 2 celé body. 

Při soutěži nebo zápase musí být všechny techniky, např. údery, kopy a seky, prováděny 

kontrolovaně. Aby mohly techniky být účinné, musí být vzdálenost potřebná 

k provedení techniky dostatečně krátká. Nesmí dojít k jakékoli újmě soupeře. Lehký 

dotyk zásahové plochy je povolen. (JapanKarateAssociation, 1997) 

Zásahové plochy se definují takto: 

a) oblast hlavy a krku neboli Jodan 

b) oblast břicha, boků a zad neboli Chudan 

Bodování se uděluje podle následujících kritérií: 

a) správné provedení a síla použité techniky 

b) správná vzdálenost a načasování 

c) správné držení těla a správné rozpoložení mysli 

d) soustředěná mysl a duch 

e) umístění na správnou zásahovou plochu 

Pokud jsou při provedení úderu, kopu nebo seku splněna všechna výše uvedená kritéria, 

uděluje se 1 bod neboli Ippon. V následujících případech může být udělen 1 bod neboli 

Ippon i tehdy, když některá z výše uvedených kritérií splněna nejsou: 

a) závodník se úspěšně vyhne útoku při současném efektivním provedení 

protiútoku neboli Deai 
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b) závodník vychýlí soupeře z rovnováhy a následně provede efektivní útok 

c) závodník předvede sérii po sobě jdoucích útoků, z nichž každý je umístěn na 

zásahovou plochu 

d) soupeř se nijak nebrání 

Za techniku, jež je správně provedena, ale nestačí na získání 1 bodu neboli Ippon, se 

uděluje půl bodu neboli Waza-Ari. Za 2 půlbody se uděluje 1 bod neboli Ippon. 

Provedení techniky oběma soupeři ve stejném okamžiku a s podobnou intenzitou se 

označuje jako Aiuchi. V takovém případě se útoky navzájem vyruší a nedojde k udělení 

bodu. (JapanKarateAssociation, 1997) 

 

Obrázek 4 - Rozmístění rozhodčích v zápasišti (kumite) 

(JapanKarateAssociation, 1997) 

O konečném výsledku zápasu pomohou rozhodnout následující kritéria: 

Primární kritéria pro rozhodování 

a) zda byly uděleny nějaké body 

Sekundární kritéria pro rozhodování 

b) zda byla udělena varování neboli Hansoku Chui 

c) zda byla udělena varování z důvodu úniku ze zápasiště neboli Jogai Chui 
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d) zda byla udělena varování z důvodu sebeohrožování neboli Mubobi Chui 

Terciární kritéria pro rozhodování 

e) zda jeden ze závodníků v zápase dominoval více než druhý 

f) dovednost a síla při provedení technik 

g) bojovný duch a snaha, kterou závodník prokázal; zda bylo uděleno varování 

s trestem neboli Keikoku 

h) správné rozpoložení mysli závodníka 

i) počet útoků provedených závodníkem ve srovnání s jeho soupeřem 

(JapanKarateAssociation, 1997) 

 

Obrázek 5 - Kritéria pro rozhodování se systémem na praporky (kumite) 

(JapanKarateAssociation, 1997) 
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Definice a pravidla soutěže v Kata 

Soutěž v Kata se odehrává na zápasišti. O vítězi rozhodují rozhodčí. 

Soutěže nebo utkání v Kata mají následující podoby: 

a) Systém s červenými a bílými praporky: 2 závodníci zároveň předvedou stejnou 

Kata podle výběru hlavního rozhodčího a poté je vyhlášen vítěz. Oba závodníci 

musí zřetelně zopakovat hlavnímu rozhodčímu název vybrané Kata. Hlavní 

rozhodčí jej potvrdí a zápas nebo soutěž jsou zahájeny. 

b) Bodový systém: Jeden závodník po druhém postupně předvede vybranou Kata 

a každý rozhodčí udělí závodníkovi body za předvedený výkon. Body se sečtou 

a podle celkového počtu dosažených bodů je určen vítěz. 

c) Soutěž družstev v Kata: 3 závodníci předvedou stejnou Kata. Výchozí pozice je 

libovolná, přičemž závodníci stojí na začátku čelem k přední části neboli 

Shomen. Družstvo obdrží celkový počet bodů podle bodového systému. Tým tří 

závodníků utvoří podle vlastního výběru formaci ve tvaru trojúhelníku nebo 

obráceného trojúhelníku. Záložní závodník může být nahrazen v jakémkoli 

zápase, ale musí být před začátkem turnaje registrován jako účastník. 

(JapanKarateAssociation, 1997) 

 

Obrázek 6 - Rozmístění rozhodčích při zápasech se systémem na praporky (kata) 

(JapanKarateAssociation, 1997) 
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Rozhodování soutěží v Kata probíhá podle následujících kritérií: 

a) správný sled pohybů 

b) dodržování tří klíčových prvků Kata: úroveň síly, kontrakce a expanze těla 

a změna v rychlosti technik 

c) síla a přesnost při provedení základních technik; držení těla, rovnováha, postoj 

a přesnost při zasažení zásahové plochy 

d) dodržení správného směru a přesnost při návratu do výchozí pozice neboli 

Embusen 

e) celkové předvedení a vyjádření základní podstaty zvolené Kata 

f) projevení zdvořilého postoje, bojovného ducha a úsilí a správný oční kontakt 

neboli Chakugan 

g) správný postoj a držení těla neboli Kamae a schopnost koncentrace mysli neboli 

Zanshin 

h) přesnost při proměně jednotlivých částí těla v útočné a obranné „zbraně“ 

i) přehnané pohyby nebo úmyslné pozměnění určeného sledu cvičení Kata 

j) synchronizace při týmovém cvičení Kata 

(JapanKarateAssociation, 1997) 

 

Obrázek 7 - Rozmístění rozhodčích při zápasech s bodovým systémem (kata) 

(JapanKarateAssociation, 1997) 
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4 Hypotézy 
Na základě předběžné analýzy některých výsledků, vlastních zkušeností jako závodník i 

rozhodčí a v pilotním rozhovoru se závodníky, trenéry, rozhodčími zaměřeném na trend 

resp. výsledky v uvedeném období včetně důvodů ovlivňujících tento trend jsem se 

rozhodl formulovat následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že celkový trend sportovních výsledků v současně 

vybraných kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací 

v posledních 10 letech bude mít descendentní vývoj. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že trend a rozdíl sportovních výsledků v konkrétních 

vybraných kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací 

v posledních 10 letech bude ve prospěch kategorie junioři. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů 

startujících za kategorie junior/ky  junior/ky + senior/ky (dvojí start) a senior/ky na 

základě udělených kombinací v posledních 10 letech bude v neprospěch kategorie 

junioři. 

Hypotéza č. 4: Předpokládám, trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů juniorů 

startujících v kategorii junior/ky + senior/ky (dvojí start) a karatistů seniorů startujících 

v kategorii senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 letech bude 

příznivější u karatistů juniorů startujících v kategorii junior/ky + senior/ky (dvojí start). 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že hlavní příčinou poklesu trendu sportovních výsledků 

u karatistů ve vybraných kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených 

kombinací v posledních 10 letech je snižující se zájem o karate (nejen) na vrcholové 

sportovní úrovni v důsledku změn v hodnotové orientaci způsobených tlakem sociálních 

a situačních podmínek, časové náročnosti tréninku i „finanční neatraktivnosti“ karate. 
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5 Metody a postup práce 
Hlavní použitá metoda je obsahová analýza. Doplňující metoda je interview. 

5.1 Popis použitých metod 

5.1.1 Obsahová analýza zkoumaných výsledků 

Obsahová analýza je vyzdvihována jako v principu jednoduchá, adaptivní, a při tom 

systematická, objektivně blízká metoda. Nejen, že je možné uplatnit ji na prakticky 

jakýkoli soubor (textových) dat, ale lze ji využívat zejména tam, kde již anebo doposud 

není možné či účinné uplatňovat investigativnější metody zkoumání. (DVOŘÁKOVÁ, 

2010) 

Ať již je obsahová analýza čistě deskriptivní (porovnává dva typy obsahů), anebo 

přináší komplexnější šetření, lze pro ni v pěti bodech identifikovat základní pracovní 

rozvržení: 1) design výzkumu, 2) organizace výzkumu, 3) fáze ověřování, 4) získávání 

dat, 5) vyhodnocování dat. (SCHERER, 2004) 

U kvantitativní obsahové analýzy se obsahové prvky textu kvantifikují - vyjadřuje se 

jejich frekvence, pořadí nebo stupeň. (GAVORA, 2000) 

Všechny texty jsou potenciálně kvantifikovatelné. Kvantifikovat můžeme i 

Shakespearovy sonety nebo Beethovenovy sonáty. (KERLINGER, 1972) 

5.1.2 Metoda interview 

Interview je výzkumnou metodou, která umožňuje zachytit nejen fakta, ale i hlouběji 

proniknout do motivů a postojů respondentů. U interview můžeme sledovat i některé 

vnější reakce respondenta a podle nich potom pohotově usměrňovat další průběh 

kladení otázek. (SKALKOVÁ, a další, 1983) 

V interview se používají otázky uzavřené, polouzavřené a otevřené. Avšak vzhledem 

k tomu, že interview umožňuje volnost a pružnost, kterou dotazník nemá, dává se v něm 

přednost otevřeným otázkám před uzavřenými. V průběhu interview může výzkumník 

otázku přeformulovat. Když se mu zdá, že respondent nedostatečně odpověděl, může 

požádat o vysvětlení odpovědi, může klást dodatečné otázky apod. (GAVORA, 2000) 
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Provedení záznamu rozhovoru bývá většinou považováno za celkem snadnou věc. Jako 

varianty záznamu rozhovoru se uvádějí většinou možnosti písemného záznamu přímo 

během rozhovoru nebo vždy po skončení odpovědi, stenografického záznamu (pro nějž 

ovšem většina badatelů není kvalifikačně vybavena), magnetofonového záznamu, příp. 

video záznamu. Celá záležitost ale není ani zdaleka tak jednoduchá, jak bývá popsána 

v řadě publikací, zabývajících se mj. i touto technikou. Problém totiž spočívá v tom, že 

jakmile dotazovaný zpozoruje, že jsou jeho slova zaznamenávána, zpozorní a začne se 

stylizovat, pokud vůbec bude ochoten dále v rozhovoru pokračovat. (PELIKÁN, 1998) 

Pro doložení validity získaných dat ohledně udělených kombinací ze soutěží 

v posledních 10 letech a z důvodu tázání se malého počtu odborníků (10 lidí) jsem 

zvolil metodu interview. Díky tomu se mi oproti dotazníku sníží pravděpodobnost nízké 

návratnosti odpovědí na minimum. Budu mít možnost díky kladení doplňujících otázek 

a jiné formulaci otázek v případě nejasností získat hlubší a propracovanější odpovědi. 

To mi umožní doložit validitu a interpretaci získaných dat. 

Vzor kladených otázek: 

1) Jak dlouho se věnujete karate? 
2) Jakých výkonnostních úrovní jste za dobu cvičení a trénování karate dosáhl? 
3) Kolik karatistů jste zhruba za svou kariéru celkem trénoval? 
4) Pokud budeme brát v potaz soutěže typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 

republiky JKA ČR spolu s kategoriemi junior/ky a senior/ky: Myslíte si, že se 
v posledních 10 letech počet úspěchů, tzn. těchto kombinací, snižuje, zvyšuje 
nebo je konstantní? 

5) V porovnání kategorií junior/ky a senior/ky, která je podle Vás na tom lépe, co 
se týče počtu získaných kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích) za posledních 10 let? 

6) Myslíte si, že juniorští závodníci vytváří seniorům významnou konkurenci 
a znevýhodňují je v dosažení kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích)? 

7) Jaké důvody jsou podle Vás příčinou snižující se četnosti sportovních úspěchů, 
tj. poklesu udělování kombinací v posledních 10 letech, u seniorů/ek 
a juniorů/ek? 

8) Jaká východiska byste navrhoval? 
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5.2 Zvolený postup práce 
Ve výzkumné části na webových stránkách www.shotokan.cz a www.jka.cz zjistím 

patřičná data pro provedení rozboru soutěžních výsledků z Českého svazu karate JKA 

za posledních 10 let, která v bakalářské práci uvedu a náležitě odcituji. Pro objektivní 

vyhodnocení se zaměřím na soutěže typu Národní poháry JKA ČR a Mistrovství 

republiky JKA ČR společně s kategoriemi junior/ky a senior/ky. Tyto kategorie mi 

zaručí správnou interpretaci výsledků, protože se v nich v posledních 10 letech 

neupravovala věková rozmezí závodníků, ani se podle věkových rozmezí dané kategorie 

dále nerozdělovaly. (Např. do roku 2006 byla samostatná kategorie dorostenci/ky, která 

se od roku 2007 rozdělila na mladší dorostenci/ky a starší dorostenci/ky z důvodu 

dvojího startu.) 

Na základě rozboru soutěžních výsledků vytvořím tabulku, kde uvedu patřičná data 

a zjistím tak trendy obou kategorií, které znázorním v grafech. Grafy a tabulky budou 

náležitě okomentovány.  

Ve výzkumné části podle patřičných grafů, které mi dají nadhled nad situací, formuluji 

otázky pro interview s 10 odborníky (trenéry). Díky tomu získám cenné informace 

(včetně možných důvodů, motivů, příčin i východisek), které poslouží pro doložení 

správnosti mnou zjištěných informací na základě rozboru soutěžních výsledků.  

Výsledky zahrnu do analýzy, resp. do diskuze, kde vyjádřím trend, jeho porovnání, 

podstatu a nastíním východiska společně se závěry. 
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6 Výzkumná část 

6.1 Výzkumný vzorek 
Výzkumným vzorkem jsou karatisté závodníci, kteří se umístili do 8. místa na soutěžích 

typu Národní pohár JKA ČR, Mistrovství republiky JKA ČR v kategoriích junior/ky, 

senior/ky a ti závodníci, kterým byla udělena kombinace (úspěch v kata i kumite na 

medailových pozicích). 

6.2 Analýza 

6.2.1 Obsahová analýza zkoumaných výsledků 

Během jednoho dne jsem stáhl potřebná data - tabulky, uvedené níže, které jsem 

v průběhu týdne graficky upravil. Grafickou úpravou se rozumí vytvoření obrázku, jeho 

oříznutí pouze na nutná zkoumaná data a červené označení těch závodníků, kterým byla 

udělená kombinace (úspěch v kata i kumite na medailových pozicích). Pokud v tabulce 

není červené označení, znamená to, že kombinace nebyla udělena. Všechny tabulky 

s výsledky jsou pro lepší přehlednost umístěny v přílohách. 

Kombinace - Na soutěžích JKA ČR bude udělena kombinace (kata+kumite) 

závodníkovi, který dosáhne nejnižší součet umístění v obou disciplínách (pouze 1. - 3. 

místo). V případě rovnosti dvou závodníků při umístění 2.+2. a 1.+3. (3.+1.) získá 

kombinaci závodník, který dosáhl v jedné z disciplín 1. místo (tzn. závodník 

s umístěním 1.+3., popř. 3.+1.). V případě že dojde k rovnosti dvou závodníků při 

umístění 1.+3. a 3.+1., kombinace nebude udělena. (PATÍK, 2013) 

(Pozn. K uděleným medailím závodník získává vítězný pohár.) 

Počty kombinací v jednotlivých letech jsem analyzoval a vytvořil tabulku pro lepší 

přehlednost. Zjistil jsem, že v letech 2002-2004 byly v každém roce celkem 4 soutěže 

a v letech 2005-2012 byly v každém roce pouze 3 soutěže. Abych dosáhl relevantních 

statistických údajů, na základě kterých se dají stanovit objektivní závěry, tak jsem 

výsledky v letech 2002-2004 přímou úměrou redukoval na 3 soutěže. 
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Pro představu jsem v černobílé tabulce ponechal původní originální údaje, které lze 

dohledat ve výše uvedených výsledcích ze soutěží. 

  

Udělené 
kombinace 
v kategorii 

junioři 

Udělené 
kombinace 
v kategorii 

senioři 

Udělené 
kombinace 

v kategoriích 
junioři 

a senioři 

Udělené 
kombinace 

závodníkům 
startujícím 
pouze za 
kategorii 

junioři 

Udělené 
kombinace 

závodníkům 
startujícím za 

kategorii 
junioři 

a senioři 

Udělené 
kombinace 

závodníkům 
startujícím 
pouze za 
kategorii 
senioři 

Udělené 
kombinace 
juniorským 
závodníkům 
v kategorii 

junioři a senioři 

Označení 
 

A B A + B C D E C + D 

Rok 
 

2002 3 8 11 3 0 8 3 

2003 3 6 9 2 1 6 3 

2004 5 6 11 1 5 5 6 

2005 5 5 10 0 5 5 5 

2006 4 3 7 0 5 2 5 

2007 2 1 3 0 2 1 2 

2008 3 2 5 3 0 2 3 

2009 6 2 8 3 5 0 8 

2010 6 1 7 2 4 1 6 

2011 4 0 4 1 3 0 4 

2012 5 3 8 2 4 2 6 

Celkem 46 37 83 17 34 32 51 

Tabulka 1 - Přehled udělených kombinací (originální data) 
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Barevná tabulka je již přímou úměrou objektivně zredukována, a proto grafy znázorňuji 

na základě číselných hodnot z ní. 

  

Udělené 
kombinace 
v kategorii 

junioři 

Udělené 
kombinace 
v kategorii 

senioři 

Udělené 
kombinace 

v kategoriích 
junioři 

a senioři 

Udělené 
kombinace 

závodníkům 
startujícím 
pouze za 
kategorii 

junioři 

Udělené 
kombinace 

závodníkům 
startujícím za 

kategorii 
junioři 

a senioři 

Udělené 
kombinace 

závodníkům 
startujícím 
pouze za 
kategorii 
senioři 

Udělené 
kombinace 
juniorským 
závodníkům 
v kategorii 

junioři a senioři 

Označení 
 

A B A + B C D E C + D 

Rok 
 

2002 2,25 6 8,25 2,25 0 6 2,25 

2003 2,25 4,5 6,75 1,5 0,75 4,5 2,25 

2004 3,75 4,5 8,25 0,75 3,75 3,75 4,5 

2005 5 5 10 0 5 5 5 

2006 4 3 7 0 5 2 5 

2007 2 1 3 0 2 1 2 

2008 3 2 5 3 0 2 3 

2009 6 2 8 3 5 0 8 

2010 6 1 7 2 4 1 6 

2011 4 0 4 1 3 0 4 

2012 5 3 8 2 4 2 6 

Celkem 43,25 32 75,25 15,5 32,5 27,25 48 

Tabulka 2 - Přehled udělených kombinací (přímá úměra dat) 

Roky 2002, 2003 a 2004 jsou přímou úměrou upraveny ohledně počtu soutěží. 

Viz. str. 27 (poslední odstavec)  

Ve sloupci A jsou uvedeny počty udělených kombinací v jednotlivých letech a celkem 

za posledních 10 let v kategorii junioři na soutěžích typu Národní pohár JKA ČR 

a Mistrovství republiky JKA ČR. 

Ve sloupci B jsou uvedeny počty udělených kombinací v jednotlivých letech a celkem 

za posledních 10 let v kategorii senioři na soutěžích typu Národní pohár JKA ČR 

a Mistrovství republiky JKA ČR. 

Ve sloupci A + B je uvedena suma počtů udělených kombinací všech zkoumaných 

kategorií na soutěžích typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství republiky JKA ČR. 

Sloupec sleduje počty udělených kombinací v jednotlivých letech a jejich sumu. 
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Sloupec C se týká juniorských závodníků, kteří dosáhli výsledků ve své kategorii. Tito 

závodníci se v kategorii senioři buď neumístili mezi prvními osmi místy, nebo za tuto 

kategorii nestartovali, a tedy nevyužili tzv. dvojí start. Sloupec sleduje počty udělených 

kombinací v jednotlivých letech a jejich sumu. 

Sloupec D se týká všech závodníků, kteří získali kombinaci v seniorské kategorii. Tedy 

seniorů a juniorů, kteří využili tzv. dvojího startu. Sloupec sleduje počty udělených 

kombinací v jednotlivých letech a jejich sumu. V tomto sloupci se prolínají dvě věkové 

kategorie. 

Sloupec E se týká pouze seniorských závodníků. V tomto sloupci se nevyskytují 

juniorští závodníci. Sloupec sleduje počty udělených kombinací v jednotlivých letech 

a jejich sumu. 

Sloupec C + D se týká pouze juniorských závodníků. V tomto sloupci se nevyskytují 

seniorští závodníci. Sloupec sleduje počty udělených kombinací v jednotlivých letech 

a jejich sumu. 

Následující grafy jsou barevně znázorněny podle příslušných sloupců na základě 

tabulky. 

 

Graf 1 - Udělené kombinace v kategoriích junioři a senioři 

Tento graf výše sleduje počty udělených kombinací ve sledovaných kategoriích 

v jednotlivých letech po dobu 10 let. Celkový počet udělených kombinací je po 

zaokrouhlení 75. Trend ve zkoumaných kategoriích se jeví jako kolísavý. 
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Graf 2 - Udělené kombinace v juniorské a seniorské kategorii 

Tento graf výše poukazuje na rozdílnost ve výsledcích jednotlivých kategorií. 

Porovnává pouze kategorie jako takové a nesleduje konkrétní jednotlivé závodníky. 

(Např. v seniorské kategorii mohou být započteny výsledky od juniorských závodníků, 

kteří využili tzv. dvojí start.) Juniorská kategorie značně převládá nad kategorií 

seniorskou. Graf níže znázorňuje celkové úspěchy obou kategorií. Juniorská kategorie 

je o 14% úspěšnější v počtu získaných kombinací za posledních 10 let, než kategorie 

seniorská. 

 

Graf 3 - Udělené kombinace v juniorské a seniorské kategorii 
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Následující graf níže porovnává udělené kombinace jednotlivým závodníkům, 

startujícím v různých kategoriích. Jsou zde vyznačené počty závodníků, kteří startují 

výhradně za jednu kategorii a také ti, kteří se v kategoriích prolínají. Junioři a senioři 

startující výhradně za svou kategorii (žlutá a fialová) značných výsledků nedosáhli 

(kromě seniorů v letech 2002-2005). Oproti nim juniorští závodníci, kteří využili 

možnosti tzv. dvojího startu, (azurová) s výsledky dominují. Tito závodníci jsou 

separování od juniorských závodníků, kteří startovali výhradně za svou kategorii. 

 

Graf 4 - Udělené kombinace jednotlivým závodníkům 

V grafu níže jsou znázorněné celkové počty udělených kombinací za posledních 10 let 

a jejich procentuální vyjádření. Dominují juniorští závodníci, kteří využili tzv. dvojího 

startu (azurová). O 7% menší úspěšnost mají seniorští závodníci. V porovnání se 

seniory mají samotní juniorští závodníci o 15% horší výsledky. 

 

Graf 5 - Udělené kombinace jednotlivým závodníkům 
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Tento graf níže porovnává juniorské a seniorské závodníky. V tomto případě se nejedná 

o porovnání kategorií jako takových. Senioři (fialová) mají v průběhu 10 let výrazně 

descendentní tendenci. Junioři (černá) mají oproti seniorům ascendentní tendenci 

s mírným propadem v roce 2007 a letech 2009-2011. 

 

Graf 6 - Porovnání výsledků juniorů a seniorů 

Závěrečný zkoumaný graf níže dokazuje úspěšnost juniorských závodníků z předešlého 

grafu. V průběhu posledních 10 let dosáhli junioři celkem o 28% více získaných 

kombinací, než senioři. 

 

Graf 7 - Celkové výsledky juniorů a seniorů 
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6.2.2 Interview s vybranými trenéry a závodníky 

Interview s trenérem Zbyškem Petržílkem 

1) Jak dlouho se věnujete karate? 

Karate se věnuji 25 let. 

2) Jakých výkonnostních úrovní jste za dobu cvičení a trénování karate dosáhl? 

Mezinárodní 4. dan, Mezinárodní rozhodčí C a Mezinárodní instruktor D.  

3) Kolik karatistů jste zhruba za svou kariéru celkem trénoval? 

Není to jednoduché, špatně se to odhaduje. Za těch 25 let, každý rok minimálně 30 dětí 
v Neratovicích a k tomu Praha Hloubětín, asi 2000.  

4) Pokud budeme brát v potaz soutěže typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 
republiky JKA ČR spolu s kategoriemi junior/ky a senior/ky: Myslíte si, že se 
v posledních 10 letech počet úspěchů, tzn. těchto kombinací, snižuje, zvyšuje 
nebo je konstantní? 

Snižuje, protože celosvětový trend je být specialistou. Bohužel už to nemá takovou 
váhu, jakou to mělo v roce 1997 nebo 1998 na Mistrovství Evropy, kdy byla 
soustředěna pozornost na to, aby závodníci soutěžili v kata i kumite. To už opadlo 
a většina lidí inklinuje k jedné disciplíně, myslím si, že to je velká škoda pro JKA. My 
v klubu trénujeme všechno: kata, kihon, kumite a pro závody platí totéž. 

5) V porovnání kategorií junior/ky a senior/ky, která je podle Vás na tom lépe, co 
se týče počtu získaných kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích) za posledních 10 let? 

Zde je bohužel problém, že v těchto kategoriích jsou závodníci diferencovaní jako 
specialisti. Jedině v seniorkách se to trochu drží. Jak jsem už řekl, bohužel je to světový 
trend. Když nebudeš trénovat tu konkrétní disciplínu, tak se mezi specialisty nechytneš.  

6) Myslíte si, že juniorští závodníci vytváří seniorům významnou konkurenci 
a znevýhodňují je v dosažení kombinací (úspěch v kata i kumite na 
medailových pozicích)? 

Myslím si, že je to naopak. Jinak by totiž v té kategorii nikdo nebyl. Když jsi ještě 
závodil, tak jsem tě užil, abys startoval v obou kategoriích. Máš tam samozřejmě těžší 
soupeře a to tě rozvíjí. Seniorů je tam zhruba 5 a juniorů asi 20. Díky tomu pak senioři 
musí více máknout.   
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7) Jaké důvody jsou podle Vás příčinou snižující se četnosti sportovních úspěchů, 
tj. poklesu udělování kombinací v posledních 10 letech, u seniorů/ek 
a juniorů/ek? 

Je to tlak na to, aby se udělaly výsledky na mezinárodní scéně a ne tlak na to, aby se 
lidé všeobecně rozvíjeli.  

8) Jaká východiska byste navrhoval? 

Udělal bych z toho povinnost, ale zase na druhou stranu je zde ten celosvětový trend, 
což je špatně. Už v mladém věku je třeba klást velký důraz na všeobecný rozvoj 
techniky a ne na rozvoj závodní formy. 

Děkuji vám za rozhovor. 
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Interview s trenérem Ing. Karlem Strnadem 

1) Jak dlouho se věnujete karate? 

To je jednoduché, začal jsem, když mi bylo 17 a je mi 62 let. To znamená 45 let.  

2) Jakých výkonnostních úrovní jste za dobu cvičení a trénování karate dosáhl? 

Jsem Mistr České republiky a to v disciplíně kata jednotlivci, kumite jednotlivci a kata 
družstev. Dále jsem druhý v kumite na mezinárodním mistrovství Anglie, které se tehdy 
považovalo za jedno z nejvyšších postů v Anglii. Pokud se jedná o další medaile na 
Mistrovství České republiky a podobně, tak druhých a třetích míst je zhruba 20. Teď 
vám to neřeknu přesně. 

3) Kolik karatistů jste zhruba za svou kariéru celkem trénoval? 

Budu odhadovat. Začal jsem trénovat jako trenér, když mi bylo nějakých 19 let a měl 
jsem žlutý pásek. V té době mě moji učitelé bratři Kolářovi přidělili první podíl 
začátečníků. Já si troufnu říci, že mojí výukou od začátečníků až po vrcholové karatisty 
prošlo asi 3000 lidí a to jsem ještě skromný. 

4) Pokud budeme brát v potaz soutěže typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 
republiky JKA ČR spolu s kategoriemi junior/ky a senior/ky: Myslíte si, že se 
v posledních 10 letech počet úspěchů, tzn. těchto kombinací, snižuje, zvyšuje 
nebo je konstantní? 

Počet kombinací se zásadně snižuje. 

5) V porovnání kategorií junior/ky a senior/ky, která je podle Vás na tom lépe, co 
se týče počtu získaných kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích) za posledních 10 let? 

Myslím, že junioři. 

6) Myslíte si, že juniorští závodníci vytváří seniorům významnou konkurenci 
a znevýhodňují je v dosažení kombinací (úspěch v kata i kumite na 
medailových pozicích)? 

Myslím si, že ano. 

7) Jaké důvody jsou podle Vás příčinou snižující se četnosti sportovních úspěchů, 
tj. poklesu udělování kombinací v posledních 10 letech, u seniorů/ek 
a juniorů/ek? 

To je velice jednoduché, ambiciózní důvody trenérů. Protože trenéři chtějí získávat 
medaile a vybírají si typy na kata, typy na kumite. Prakticky se jim věnují pouze v jedné 
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disciplíně, to znamená, že pokud jsou talentovaní na kumite, tak je přestávají učit kata. 
Je to chyba trenérů. 

8) Jaká východiska byste navrhoval? 

Je velice složité na to odpovědět. Bohužel ambice trenérů jsou tak vysoké, že nevěnuji 
komplexní výchově karatistů dostatečnou pozornost. V momentě, kdy jim přestane jít o 
výsledky, tak se dá předpokládat, že to bude lepší. Ještě bych chtěl říct jednu věc, že 
pokud Ti trenéři přemýšlí trochu do budoucnosti, to znamená, že se nevrhají na 
specializaci u dětí desetiletých, případně i mladších, což se stává a budou vyvíjet tlak na 
to, aby ty děti byly komplexně vzdělané ve stylu Shotokan karate, tak se to zlepší. 
Bohužel to ale některým trenérům nedochází. Oni mají raději momentální výsledek, než 
budoucí výsledek. Takže je to jen otázka přístupu trenérů, zkušeností, jejich chápáním, 
co karate pro děti znamená apod. Neboli jde o rozvoj člověka jako takového přes karate 
a ne jít prostě po cestě úspěchů. Protože když se jim budou věnovat komplexně už teď, 
tak ty úspěchy přijdou ve 24 letech, pak se udělají medaile na Mistrovství světa, třeba i 
jen v disciplíně kumite a při tom se věnuji kumite a kata zároveň. Tyto složky jsou totiž 
propojené, a pokud to trenéři nepochopí, pak se nezlepší. Obávám se, že v České 
republice je příliš málo trenérů, kteří o tom vědí. Je to v těch trenérech. 

Děkuji vám za rozhovor. 
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Interview s trenérem Ing. Richardem Růžičkou 

1) Jak dlouho se věnujete karate? 

30 let. 

2) Jakých výkonnostních úrovní jste za dobu cvičení a trénování karate dosáhl? 

Mám 5. dan, jsem Mezinárodní rozhodčí, Mezinárodní zkušební komisař a instruktor. 

3) Kolik karatistů jste zhruba za svou kariéru celkem trénoval? 

Zhruba 3000. 

4) Pokud budeme brát v potaz soutěže typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 
republiky JKA ČR spolu s kategoriemi junior/ky a senior/ky: Myslíte si, že se 
v posledních 10 letech počet úspěchů, tzn. těchto kombinací, snižuje, zvyšuje 
nebo je konstantní? 

Řekl bych, že se snižuje. Je to dané větší specializací závodníků podle obliby disciplíny. 

5) V porovnání kategorií junior/ky a senior/ky, která je podle Vás na tom lépe, co 
se týče počtu získaných kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích) za posledních 10 let? 

Odhadem si myslím, že na tom budou lépe junioři. 

6) Myslíte si, že juniorští závodníci vytváří seniorům významnou konkurenci 
a znevýhodňují je v dosažení kombinací (úspěch v kata i kumite na 
medailových pozicích)? 

Nemyslím si. 

7) Jaké důvody jsou podle Vás příčinou snižující se četnosti sportovních úspěchů, 
tj. poklesu udělování kombinací v posledních 10 letech, u seniorů/ek 
a juniorů/ek? 

Samozřejmě to, co jsem říkal, větší specializace. Dále to bude způsobené vyšší 
konkurencí, tím, že ta špička je nyní o něco širší. 

8) Jaká východiska byste navrhoval? 

Jediná cesta je vytvořit motivaci k tomu, aby lidé soutěžili v obou disciplínách nebo dát 
přímo povinnost do pravidel. Motivace by mohla být zajímavější ocenění závodníka, 
v případě, že získá kombinaci. Např. 2000 Kč, tzn. finanční odměna. 

Děkuji vám za rozhovor. 
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Interview se závodníkem Jiřím Míkou 

1) Jak dlouho se věnujete karate? 

Asi 18 let. 

2) Jakých výkonnostních úrovní jste za dobu cvičení a trénování karate dosáhl? 

V kata team na Mistrovství Evropy jsem získal dva bronzy, v kumite team jeden bronz 
a 9. místo na Mistrovství světa. Jako technický stupeň mám 1. dan. 

3) Kolik karatistů jste zhruba za svou kariéru celkem trénoval? 

To se špatně odpovídá. Někdy vedeš celé skupiny lidí, někdy pouze jednotlivce. Ty 
skupiny se střídají a k tomu tréninky na soustředěních. Zhruba 1000 lidí. 

4) Pokud budeme brát v potaz soutěže typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 
republiky JKA ČR spolu s kategoriemi junior/ky a senior/ky: Myslíte si, že se 
v posledních 10 letech počet úspěchů, tzn. těchto kombinací, snižuje, zvyšuje 
nebo je konstantní? 

Určitě se počet kombinací snižuje, protože závodníky motivuje více úspěch na 
Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a toho dosáhnou, když se budou specializovat. 
Pravidlo nutnosti závodění v obou kategoriích na soutěžích není. Kdyby to pravidlo 
existovalo, pak by to bylo o něčem jiném. V minulosti na začátku JKA to pravidlo bylo, 
ale potom se zrušilo. 

5) V porovnání kategorií junior/ky a senior/ky, která je podle Vás na tom lépe, co 
se týče počtu získaných kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích) za posledních 10 let? 

Myslím si, že junioři. 

6) Myslíte si, že juniorští závodníci vytváří seniorům významnou konkurenci 
a znevýhodňují je v dosažení kombinací (úspěch v kata i kumite na 
medailových pozicích)? 

Nevytváří. 

7) Jaké důvody jsou podle Vás příčinou snižující se četnosti sportovních úspěchů, 
tj. poklesu udělování kombinací v posledních 10 letech, u seniorů/ek 
a juniorů/ek? 

Důvod je jasný, soutěžní řád umožňuje lidem start pouze v jedné kategorii. Není 
nařízeno, že musím závodit v obou dvou disciplínách. 
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8) Jaká východiska byste navrhoval? 

Jedině na soutěžích typu ME a MS by musela být nastavena pravidla, aby závodníci 
startovali v obou disciplínách. 

Děkuji vám za rozhovor. 
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Interview se závodnicí Mgr. Jitkou Novákovou 

1) Jak dlouho se věnujete karate? 

Karate se věnuji 18 let. 

2) Jakých výkonnostních úrovní jste za dobu cvičení a trénování karate dosáhla? 

Mistryně Evropy juniorů, Vicemistryně Evropy juniorů, 3. na Mistrovství světa JKA 
v kumite team. Několikanásobná Mistryně České republiky kumite juniorek. A dosáhla 
jsem technického stupně 1. dan. 

3) Kolik karatistů jste zhruba za svou kariéru celkem trénovala? 

Zhruba 10 - 20 malých dětí. 

4) Pokud budeme brát v potaz soutěže typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 
republiky JKA ČR spolu s kategoriemi junior/ky a senior/ky: Myslíte si, že se 
v posledních 10 letech počet úspěchů, tzn. těchto kombinací, snižuje, zvyšuje 
nebo je konstantní? 

Myslím si, že počet udělených kombinací se snižuje, protože se lidé individualizují na 
kumite nebo kata. Málokdo závodí v obou kategoriích. Má to své důvody, někdo se bojí 
závodit v kumite kvůli úrazu, to se v ČR týká převážně dívek a další důvy mě nyní 
nenapadají. 

5) V porovnání kategorií junior/ky a senior/ky, která je podle Vás na tom lépe, co 
se týče počtu získaných kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích) za posledních 10 let? 

Myslím si, že je to vyrovnané, protože junioři závodí i v kategorii seniorů. V samotných 
seniorkách univerzální závodníci už nejsou. 

6) Myslíte si, že juniorští závodníci vytváří seniorům významnou konkurenci 
a znevýhodňují je v dosažení kombinací (úspěch v kata i kumite na 
medailových pozicích)? 

Myslím si, že ne, protože v seniorských kategoriích se už prakticky univerzální 
závodníci nevyskytují. Takže jim nemá kdo konkurovat, těch kombinací by nedosáhli 
ani bez konkurence. 

7) Jaké důvody jsou podle Vás příčinou snižující se četnosti sportovních úspěchů, 
tj. poklesu udělování kombinací v posledních 10 letech, u seniorů/ek 
a juniorů/ek? 
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Zaprvé úrazovost. Potom jde o ochotu závodníků trénovat kata i kumite, protože je to 
větší dřina, než se specializovat pouze na jedno. Samozřejmě pokud trénuješ obě dvě 
složky, tak se vzájemně pozitivně doplňují, to ale v ČR moc nefunguje. Také jde o to, 
jakého máš trenéra, jestli tě vede k univerzálnosti. 

8) Jaká východiska byste navrhovala? 

Východiskem je motivace v tom, že když bude univerzální, tak se dostane na více 
soutěží a ty budou hrazeny. Dnes např. když závodíš na Mistrovství Evropy, tak 
výsledky se počítají pouze z kumite. Výsledek v kata je sice hezký, ovšem to není pro 
závodníky moc významné, protože stát finančně dotuje pouze kumite. 

Děkuji vám za rozhovor. 
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Interview se závodníkem Pavlem Pechanem 

1) Jak dlouho se věnujete karate? 

Karate se věnuji od roku 1998, takže 15 let. 

2) Jakých výkonnostních úrovní jste za dobu cvičení a trénování karate dosáhl? 

Technický stupeň 2. dan. Na soutěžích v Japonsku pátý, na MČR jsem několikanásobný 
mistr jak v kata, tak v kumite a to je zhruba všechno. 

3) Kolik karatistů jste zhruba za svou kariéru celkem trénoval? 

Zhruba 20. 

4) Pokud budeme brát v potaz soutěže typu Národní pohár JKA ČR a Mistrovství 
republiky JKA ČR spolu s kategoriemi junior/ky a senior/ky: Myslíte si, že se 
v posledních 10 letech počet úspěchů, tzn. těchto kombinací, snižuje, zvyšuje 
nebo je konstantní? 

Myslím si, že počet kombinací se snižuje, protože v dnešní době je trend vytváření 
specialistů. Konkrétní člověk na kumite, jiný na kata a už se s lidmi nepracuje na tom, 
aby uměli obojí. Může to být způsobeno tím, že jeden oddíl má více v oblibě kata, jiný 
kumite. Hlavně podle dispozic karatistů, např. 2 metrového člověka budu spíše rozvíjet 
v kumite, než kata. Je to také o osobním přístupu. Celá tato záležitost je složitější.  

5) V porovnání kategorií junior/ky a senior/ky, která je podle Vás na tom lépe, co 
se týče počtu získaných kombinací (úspěch v kata i kumite na medailových 
pozicích) za posledních 10 let? 

To je těžké, nejspíše to bude vyrovnané, ale když se podívám 10 let zpátky, tak 
v seniorech byla ta největší elita v karate, která ještě závodila. Ať je to Standa Bíly, 
Richard Růžička, kdokoliv. V dnešní době se to přehouplo tak, že junioři tvoří převážně 
seniory.  

6) Myslíte si, že juniorští závodníci vytváří seniorům významnou konkurenci 
a znevýhodňují je v dosažení kombinací (úspěch v kata i kumite na 
medailových pozicích)? 

Nemyslím si, dnes se to nedá moc porovnávat, protože už žádní senioři skoro nejsou. 
Jak jsem odpověděl v páté otázce. 

7) Jaké důvody jsou podle Vás příčinou snižující se četnosti sportovních úspěchů, 
tj. poklesu udělování kombinací v posledních 10 letech, u seniorů/ek 
a juniorů/ek? 
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Trenéři většinou nenasazují závodníky na kata a kumite zároveň. Trénují se specialisti 
jak pouze na kata, tak na kumite. Bohužel si myslím, že je to už nenávratně ztracené.  
Když si např. vezmu klub v Žatci, který je jeden z nejlepších klubů na kumite a pokud ti 
profesionálové vyřadí všechny univerzály v kata i kumite, tak nemáš šanci získat 
kombinaci. Už to není takové, jaké to bývalo. Dnes se závodníci soustředí jen na 
specializaci v kumite nebo kata.  

8) Jaká východiska byste navrhoval? 

Navrhoval bych, aby nejlepší oddíly spolupracovaly mezi sebou a s ostatními oddíly, 
aby se závodníci spolu setkávali, vyměňovali si zkušenosti, trénovali spolu a rozebírali 
tu problematiku. Důležitý je samotný zájem a cíl konkrétních závodníků zdokonalovat 
se v obou složkách, protože když budou chtít cvičit jen to, co je baví, tak s nimi nikdo 
nehne. 

Děkuji vám za rozhovor. 

44 



7 Diskuze 
Porovnáním získaných výsledků ze soutěží JKA karate v ČR a rozboru odpovědí 

z provedených interview je možné vypozorovat velmi zajímavé odlišnosti, o kterých 

budu nyní diskutovat. 

Zajímavé je, že podle výsledků juniorští závodníci vytváří seniorům významnou 

konkurenci a tento jev je možné sledovat od roku 2008. Ovšem oproti tomu se 4 

respondenti z 6 shodli o opaku. Pravdu by měli pouze v případě let 2002 a 2003. Tyto 

názory jsou podle mého názoru způsobeny prolínáním juniorů, kteří využili tzv. dvojí 

start, se seniory. V praxi se toto rozdělení neuvádí a uvedení junioři jsou zařazení jako 

senioři. 

Vzhledem k tvrzení - celkový vývoj sportovních výsledků je descendentní, bych rád 

poznamenal, že by platilo pouze v případě, kdybychom brali v úvahu pouze kategorii 

seniorů. Pokud bychom brali v úvahu kategorii juniorů, měla by ascendentní tendenci. 

Zajímavé je, všichni respondenti se shodli na descendentním vývoji trendu. Pravdou je, 

že trend je podle grafu kolísavý. 

Z hlediska vývoje trendu sportovních výsledků je možné pozorovat značný rozdíl od 

roku 2008 ve prospěch juniorů, kteří využili tzv. dvojí start, oproti seniorům. Tři 

respondenti vyjadřují stanovisko proti této skutečnosti, do roku 2007 by bylo jejich 

tvrzení platné. 

V zásadě nemohu do důsledku tvrdit, že pokles trendu sportovních výsledků je 

způsobený změnou hodnotové orientace karatistů, tlakem sociálních a situačních 

podmínek, časové náročnosti tréninku i „finanční neatraktivnosti“ karate. Nesešel jsem 

se totiž s každým karatistou v ČR, abych mu položil dotaz a získal tak subjektivní 

odpověď. Respondenti se ve většině shodli na tom, že pravý důvod poklesu udělování 

kombinací je tlak některých trenérů na závodníky, aby uspěli na mezinárodní úrovni. 

Mezinárodní scéna ovšem nevyžaduje povinnost účastnit se v kata a kumite, a proto se 

závodníci specializují pouze na jednu složku, což nevyžaduje tolik snahy trénovat oproti 

trénování obou složek zároveň. Stále rostoucí konkurence je pádným důvodem 

specializace závodníků na jedinou složku, ve které mají snahu se přiblížit k dokonalosti. 
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Před zahájením výzkumu jsem si naformuloval konkrétní hypotézy, které nyní mohu 

potvrdit či vyvrátit. 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že celkový trend sportovních výsledků v současně 

vybraných kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací 

v posledních 10 letech bude mít descendentní vývoj. 

Hypotéza se nepotvrdila. Vzhledem ke způsobu formulování hypotézy a získanými 

výsledky nemohu potvrdit její pravdivost. Trend je kolísavý. 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že trend a rozdíl sportovních výsledků v konkrétních 

vybraných kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací 

v posledních 10 letech bude ve prospěch kategorie junioři. 

Hypotéza se potvrdila. Výsledky juniorské kategorie mají tendenci se od roku 2007, 

oproti seniorské kategorii, výrazně zlepšovat. V celkovém součtu výsledků za 

posledních 10 let má juniorská kategorie o 14% lepší výsledky, než seniorská kategorie. 

Na základě interview je možné vypozorovat 3 jednoznačné odpovědi z 6 ve prospěch 

této hypotézy. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů 

startujících za kategorie junior/ky  junior/ky + senior/ky (dvojí start) a senior/ky na 

základě udělených kombinací v posledních 10 letech bude v neprospěch kategorie 

junioři. 

Hypotéza se potvrdila. Zde se vychází z celkového hlediska na základě procentuálního 

vyjádření. Samotní junioři získali pouze 21%, oproti nim senioři 36% a junioři 

s využitím dvojího startu 43%.  

Hypotéza č. 4: Předpokládám, trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů juniorů 

startujících v kategorii junior/ky + senior/ky (dvojí start) a karatistů seniorů 

startujících v kategorii senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 

letech bude příznivější u karatistů juniorů startujících v kategorii junior/ky + 

senior/ky (dvojí start). 
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Hypotéza se potvrdila. Z celkového hlediska mají juniorští závodníci, kteří využili tzv. 

dvojí start o 28% lepší výsledky, než seniorští závodníci.  Jeden respondent odpověděl 

ve prospěch hypotézy a tvrzení platí ve výrazné míře od roku 2008.  

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že hlavní příčinou poklesu trendu sportovních výsledků 

u karatistů ve vybraných kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených 

kombinací v posledních 10 letech je snižující se zájem o karate (nejen) na vrcholové 

sportovní úrovni v důsledku změn v hodnotové orientaci způsobených tlakem 

sociálních a situačních podmínek, časové náročnosti tréninku i „finanční 

neatraktivnosti“ karate. 

Hypotéza se nepotvrdila. Na základě provedeného interview byly zmíněny jiné 

důvody, ambice dosažení výsledků na mezinárodní scéně, na kterých se shodli všichni 

respondenti. Zájem o vrcholovou úroveň je naopak velký, a proto se závodníci 

specializují. 
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8 Závěry 
V bakalářské práci jsem se zaměřil na zjištění trendu sportovních výsledků v karate, kde 

jsem zkoumal počet udělených kombinací (úspěch v kata a kumite na medailových 

pozicích) v jednotlivých letech a celkově za 10 let. Zjištění a porovnání tohoto trendu 

bylo hlavním cílem práce. Dílčím cílem práce je objasnit důvody, příčiny tohoto trendu 

a jeho rozdílů prostřednictvím řízeného rozhovoru s vybranými příslušnými experty 

v oboru a detekovat možná východiska zjištěného stavu. To se mi díky teoretické 

a výzkumné části povedlo. 

Samotný úvod bakalářské práce jsem napsal tak, aby splnil dva účely. Ten první účel 

napovídá samotnému názvu, tedy uvedení do toho, co znamená a k čemu může 

posloužit karate. Druhý účel spočívá ve vysvětlení nejzákladnějších pojmů, které se 

vyskytují ve výzkumné části a to z důvodu pochopení podstaty. Tyto pojmy se 

vysvětlují i v teoretické části, ovšem té předchází část výzkumná. Pro zachování plynulé 

četby a možnosti postupného otáčení stránek se zachováním chápání, jsem úvod pojal 

tímto způsobem. 

V teoretické části jsem stručně charakterizoval, v čem spočívá karate, na základě 

uvedených zdrojů. Vše podstatné jsem popsal z několika úhlů pohledu, aby si každý 

přišel na své. Z důvodu zkoumání výsledků karatistů na soutěžích jsem velmi stručně 

a výstižně popsal soutěžní řád a pravidla Českého svazu karate JKA. Do této části jsem 

začlenil i obrázky pro lepší představu. Teoretickou část jsem zpracoval s cílem stručné 

charakteristiky, podrobnosti je možné si dohledat na základě uvedených zdrojů. Pojmy 

karate, karatedo, karate do a karate-do jsou totožné. („do“ znamená „cesta“) 

Získané výsledky v přílohách jsou graficky upravené a červeně jsou zvýrazněni lidé, 

kterým byla udělena kombinace. Na některých výsledcích ze soutěží tento údaj nebyl 

uveden. To ovšem neznamená, že konkrétnímu jedinci na dané soutěži kombinace 

nebyla udělena. Volbou zkoumání kategorie junioři a senioři jsem chtěl předejít 

případným změnám věkové kategorizace v soutěžním řádu. (Např. do roku 2006 byla 

samostatná kategorie dorostenci/ky, která se od roku 2007 rozdělila na mladší 

dorostenci/ky a starší dorostenci/ky z důvodu dvojího startu.) Touto volbou jsem 
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pracoval s kategoriemi, ve kterých je věk pevně stanovený a neměnný. Proto mají 

veškeré výsledky v grafech na sebe chronologickou návaznost. 

Cílem otázek kladených v interview bylo ukázat, že respondenti jsou profesionálové 

v karate s mnohaletými zkušenostmi. Z toho důvodu jejich odpovědi mají velký význam 

v podrobnějším zkoumání stanovených hypotéz. Vybral jsem tři úspěšné trenéry 

a závodníky odlišné generace (z hlediska věku), protože mým cíle bylo získat různorodé 

odpovědi plynoucí z odlišných životních zkušeností. Pozitivně mě překvapilo, že 

vzhledem uvedeným rozdílům respondentů byly některé odpovědi totožné, jiné se lišily. 

To ovšem předkládám možnému odlišnému pochopení otázky. Díky tomu jsem měl 

možnost do jisté míry pouvažovat nad dalšími úhly pohledu dané situace a získal jsem 

tak všeobecnější přehled. Interview bylo vedeno bez přípravy respondentů, abych získal 

ty odpovědi, které je napadnou jako první. To bylo pro mne ve výzkumu podstatné. 

Tři z pěti stanovených hypotéz se potvrdily, dvě zbývající se z důvodu zjištěných 

výsledků nepotvrdily. 

Hypotéza č. 1 se nepotvrdila. 

Hypotéza č. 2 se potvrdila. 

Hypotéza č. 3 se potvrdila. 

Hypotéza č. 4 se potvrdila. 

Hypotéza č. 5 se nepotvrdila. 

Závěrem uvádím odpovědi na položené problémové otázky doplněné o možnosti 

zlepšení situace. 

Jaký bude celkový trend sportovních výsledků v současně vybraných kategoriích 
junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 letech? 

Trend je kolísavý. Může to být způsobené mnoha důvody, které v práci nebyly 

zkoumány a ani to nebylo jejím cílem. Je zajímavé, že oproti výsledku se všichni 

respondenti shodli ve prospěch snižujícího se trendu. Tento konkrétní příklad může být 

podložen tvrzením dvou respondentů, že se senioři už prakticky na soutěžích 

nevyskytují a seniorskou kategorii obsazují juniorští závodníci, kteří využívají tzv. dvojí 

49 



start. Změna hodnot, cílů a věnování času rodině může být důsledkem snižujícího se 

počtu seniorů na soutěžích. 

Jaký bude trend resp. rozdíl sportovních výsledků v konkrétních vybraných 
kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 
letech? 

Trend a rozdíl daných výsledků je následující. Výsledky juniorské kategorie mají 

tendenci se od roku 2007, oproti seniorské kategorii, výrazně zlepšovat. V celkovém 

součtu výsledků za posledních 10 let má juniorská kategorie o 14% lepší výsledky, než 

seniorská kategorie. Na základě interview je možné vypozorovat 3 jednoznačné 

odpovědi z 6 ve prospěch této hypotézy. 

Jaký bude trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů startujících za kategorie 
junior/ky, junior/ky + senior/ky (dvojí start) a senior/ky na základě udělených 
kombinací v posledních 10 letech? 

Samotní junioři získali pouze 21%, oproti nim senioři 36% a junioři s využitím dvojího 

startu 43%. Z hlediska vývoje v jednotlivých letech je to sporadické. V letech 2002-

2007 jsou výsledky v neprospěch juniorů a v letech 2008-2012 jsou výsledky 

v neprospěch seniorů. 

Jaký bude trend a rozdíl sportovních výsledků u karatistů juniorů startujících 
v kategorii junior/ky + senior/ky (dvojí start) a karatistů seniorů startujících 
v kategorii senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 letech? 

Z hlediska vývoje je možné pozorovat značný rozdíl od roku 2008 ve prospěch juniorů, 

kteří využili tzv. dvojí start. Z celkového hlediska mají tito závodníci o 28% lepší 

výsledky, než seniorští závodníci. Dva respondenti na základě interview dali 

nejednoznačnou odpověď. Jeden respondent odpověděl ve prospěch hypotézy a tvrzení 

platí od roku 2008. Tři respondenti vyjadřují stanovisko proti tvrzení hypotézy, do roku 

2007 by bylo jejich tvrzení platné. 

Jaké jsou příčiny poklesu trendu sportovních výsledků u karatistů ve vybraných 
kategoriích junior/ky a senior/ky na základě udělených kombinací v posledních 10 
letech? 

Příčin může být mnoho. Ty nejhlavnější jsou tlak některých trenérů na závodníky pro 

dosažení výsledků na mezinárodní scéně. Aby se tak stalo, je důležité se umístit nejlépe 
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na medailových pozicích a porazit tak konkurenci. Vzhledem k tomu, že soutěžní řád 

mezinárodní scény a ani ten v České republice neukládají povinnost závodit v obou 

disciplínách, pak se tedy karatisté zaměřují pouze na jednu disciplínu a v té mají cíl se 

zdokonalit. Individuálně speciálně zaměřený závodník na konkrétní kategorii totiž 

většinou vždy porazí závodníka zaměřeného univerzálně, tedy podle filozofie karate. 

Jedním z možných řešení, by mohla být finanční motivace pro závodníka, který na 

závodech získá kombinaci. A možná jediným řešením dané situace by mohla být změna 

soutěžního řádu na mezinárodní úrovni v tom duchu, že by každému závodníkovi byla 

dána povinnost startovat v obou disciplínách, jak odpověděli někteří z respondentů. To 

by mohlo způsobit pouze pasivní zápis do jedné z disciplín v tom smyslu, že závodník 

neměl zájem vyhrát v té pro něj slabší disciplíně, na kterou není specialista. Proto bych 

soutěžní řád upravil tak, aby upřednostňoval ty závodníky, kteří vyhrají kombinaci. 

Následně by z toho plynuly výhody pro konkrétní kluby, ať finanční nebo týkající se 

postavení. A to by způsobilo, že všichni trenéři by měli zájem trénovat své svěřence jak 

kata, tak kumite na závodní úrovni. Kihon je samozřejmě základ, na který by se nemělo 

zapomínat. 

Bakalářská práce slouží pro stávající a budoucí trenéry, kteří jsou si dané problematiky 

vědomi a mají snahu se držet celistvosti původní myšlenky karate. Smysl práce spočívá 

v opření se o tradici bojového umění karate a její následování. Přínos vidím hlavně 

v podrobném popsání jednotlivých výsledků, na jehož základě se dají rozvinout další 

teze. Doporučuji tuto bakalářskou práci použít pro návrhy zavedení změn v Českém 

svazu karate JKA, spočívajících v návratu k tradici. Tedy zavedení povinnosti soutěžit 

v obou disciplínách kata a kumite. A zavedení motivace pro závodníky, díky které by se 

vyplatilo usilovat a získávat kombinace na soutěžích. Toto doporučení platí hlavně pro 

mezinárodní scénu, kde by Český svaz karate JKA mohl tuto myšlenku prosazovat. 
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Přehled zpracovaných výsledků 

Rok Soutěž Výsledky 

2002 

1. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano   
2. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
3. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR - všechny kategorie  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

2003 

1. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
3. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR - všechny kategorie  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

2004 

1. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
3. Národní pohár JKA ČR - všechny kategorie  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR - všechny kategorie  ano  
Mistrovství Evropy JKA - junioři  ano  

2005 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

2006 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

2007 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

2008 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ano  
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2009 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

2010 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA - senioři  ne  
Mistrovství Evropy JKA - junioři  ne  

2011 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

2012 

1. Národní pohár JKA ČR - mládež  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - mládež  ne  
1. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
2. Národní pohár JKA ČR - dorost, junior, senior  ano  
Mistrovství republiky JKA ČR  ano  
Mistrovství Evropy JKA  ne  

Výsledky 37 - Přehled zpracovaných výsledků 
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