
Abstrakt: 

Předložená diplomová práce se zabývá rozsáhlejší a detailnější analýzou všestrannosti 

karatistů na základě analýzy sportovních výsledků v soutěžích Národní pohár JKA ČR 

a Mistrovství České republiky JKA ČR v kategoriích od mladších žáků až po seniory 

v České republice za posledních dvanáct let. Práce vznikla jako podrobnější rozšíření 

zkoumaného snižujícího se jevu, týkajícího se všestrannosti karatistů v uvedených 

soutěžích, kategoriích a období v České republice. V rámci řešení práce byly podrobně 

analyzovány materiály týkající se konečného umístění jednotlivých závodníků 

v uvedených soutěžích, kategoriích a období v České republice. 

V teoretické části je stručně nastíněna historie, vysvětlena filozofie a smysl karate. Pro 

správné pochopení nejen výsledků ve výzkumné části, ale i celé práce, je zde také 

charakterizován soutěžní řád i pravidla a směrnice turnaje. 

Ve výzkumné části jsou validním způsobem analyzovány výsledky ze soutěží sledující 

všestrannost karatistů, která spočívá v tendenci umisťovat se na medailových pozicích 

v kata (sestava po sobě jdoucích technik) a zároveň v kumite (souboj dvou karatistů). 

Na základě výsledků jsou nastíněna doporučení pro zlepšení vzniklé situace. 

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

vědomi a mají snahu se držet celistvost původní myšlenky karate. 
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