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Abstrakt
Název:

Aplikace a ověření programu sebeobrany pro pacienty psychiatrické
léčebny

Cíle:

Hlavním cílem práce je uplatnění výukového programu, vytvořeného
v bakalářské práci, v době léčby závislostí pacientů v psychiatrické
léčebně Červený Dvůr. Dále práce zjišťuje vhodnost výukového
programu v době léčby závislosti, ověření naučených pohybových
dovedností a jejich eventuelní začlenění ve volném čase pacientů,
doporučení cvičení blízkému okolí pacientů, zájem o program v
dalších psychiatrických léčebnách.

Metody:

V práci je vyuţito metody obsahové analýzy pro práci s literaturou,
metody rozhovoru pouţité při rozmluvě s primářem a správcem
léčebny, metoda pozorování - pozorování práce probandů během
programu, metoda komparativní - pouţita při hodnocení závěrečných
výstupů, metoda anketového šetření pro zjištění přínosu výukového
programu, jednoduché statistické metody pro vyhodnocení odpovědí z
anket.

Výsledky:

Vhodnost programu byla potvrzena dvěma primáři psychiatrických
léčeben, zaměřených na léčbu závislostí. Na základě anketového
šetření byl zjištěn zájem o pokračování ve cvičení sebeobrany nebo
bojových umění. Znalosti a dovednosti sebeobrany po intervenci se
vešly do průměru známek 2.

Klíčová slova:

Bojová umění, karate-dó, léčba závislosti, pohybové aktivity,
prevence závislosti, volný čas.

Abstract
Title:

Application and Verification of a Self-defence Program for Patients in
a Psychiatric Hospital

Objectives:

The aim of this thesis is application of a self-defence program, created
in a bachelor thesis, during an addiction treatment in Červený Dvůr, a
psychiatric hospital. The thesis surveys the suitability of the
educational program during addiction treatment, verification of
acquired motoric skills and its possible integration in patients' free
time, recommendation of the exercise to friends, and last but not least
it surveys a possible interest

in the program in other psychiatric

hospitals.
Methods:

There are several methods used in the thesis. Content analysis is used
for working with literature, interview is used in the conversation held
with the department head and the custodian. Observation is used for
watching the participants doing the exercise. Comparing is used for
evaluation of the final outputs. Opinion poll is used for finding the
asset of the educational program. Basic statistic methods are used for
evaluating the answers in the opinion polls.

Results:

The suitability of the program was confirmed by two department
heads in two psychiatric hospitals which are focused on addiction
treatment. An interest in follow-up self-defence or martial arts
exercise was found out in the opinion poll. The marks in the
knowledge and skills in the self-defence area after intervention were
not worse than 2 in a Czech marking system.

Keywords:

Martial arts, karate-dó, addiction treatment, motoric activities,
addiction prevention, free time.
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ÚVOD

Výukový program sebeobrany pro ţeny z bakalářské práce (dále "program") byl vybrán
správcem Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, jako volnočasová aktivita pacientů,
během trvání jejich léčby závislosti.
Původní program byl vytvořen jako metodická pomůcka pro různé instituce zaměřené
na sport, avšak jeho pouţití v tomto zařízení se jeví jako nanejvýš vhodné. Samotná
filosofie sebeobrany popisuje přínos takového cvičení v ţivotě člověka, ostatně jako
pohybová aktivita obecně. V tomto zařízení, kde jsou lidé většinou s těţkými osudy,
snaţíce se navrátit do běţného ţivota v plné síle, je uplatnění tohoto programu na místě.
V Psychiatrické léčebně Červený Dvůr je k dispozici několik forem aktivního vyuţití
volného času, avšak ţádná s tématikou sebeobrany či bojových umění. V této práci se
rovněţ dozvíme, zda je moţné vyuţití tohoto programu i v dalších léčebných
zařízeních. Součástí je trénink fyzické i psychické odolnosti a moţnosti zvládnutí
napadení pomocí speciálních pohybových dovedností.
Cílem diplomové práce (dále jen práce) je poskytování programu v průběhu léčby. Pro
samotné fungování programu je základem prostudování problematiky návykového
chování a způsob trávení volného času.
Práce zjišťuje odezvu pacientů na program, účinek programu v rámci léčby závislosti
a její moţnou prevenci.
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2

ZÁVISLOST

K co nejefektivnějšímu pouţití programu v psychiatrické léčebně, kde program budou
navštěvovat pacienti během své léčby závislostí, je prvním krokem zjištění a definování
problému návykového chování k nalezení patřičného přístupu k výuce.
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace (In Nešpor,
2011, s. 9) je závislost definována jako: "Je to skupina fyziologických, behaviorálních
a kognitivních fenoménů, v nichţ uţívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného
jedince mnohem větší přednost neţ jiné chování, kterého si kdysi cenil více. Centrální
popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající)
brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol
a tabák. Návrat k uţívání látky po období abstinence často vede k rychlejšímu
znovuobjevení jiných rysů syndromu, neţ je tomu u jedinců, u nichţ se závislost
nevyskytuje."
Závislost lze vysledovat z určitých jevů, ale to není součástí této práce. Z výše uvedené
definice závislosti vyplývá, ţe člověk závislý dává přednost uţívání nějaké látky, neţ
jiného chování či aktivity, které si cenil více. Je moţno doplnit, ţe se nemusí jednat
o závislost pouze na látkách, ale také o závislost na různých činnostech.
V publikaci Nešpora (2011, s. 9) je uveden příklad z praxe: "Jasně jsem si uvědomil, ţe
jsem závislý, kdyţ jsem slíbil synovi, ţe přijdu domů za dvě hodiny, a místo toho jsem
přišel za 14 dní. (Ze skupinové terapie)"
Důleţitým krokem v ţivotě závislého člověka je přiznání si, ţe je závislý. Pokud má tu
snahu, ţe se chce zařadit zpět do normálního ţivota bez závislosti, je zde několik
moţností, jak toho dosáhnout. V případě nejlehčích případů člověk můţe být schopen
zbavit se závislosti sám tím, ţe se jí zřekne a uţ to nikdy neudělá, popř. udělá vše proto,
aby se závislosti zbavil. V případě, ţe člověk selţe a dosáhne stavu tělesného
a psychického chtíče, kdy touha či pud pouţít látku nebo dělat činnost je silnější neţ
cokoliv jiného, pak se jedná o hlavní znaky závislosti a je nutné vyhledat odbornou
pomoc. Dále Nešpor (2011) uvádí následující problémy závislosti, jako zhoršení
kognitivních funkcí, kam patří i schopnost správně se rozhodovat, zhoršení
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sebeovládání a somatický odvykací stav. Coţ má za následek, ţe se většinou ze
závislosti člověk sám nemůţe dostat.
V případě, ţe závislému člověku je poskytnuta odborná pomoc, tak u specializovaného
poradce nebo ve specializovaném zařízení.

2.1 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Program je aplikován pouze v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr (dále PL ČD), kdy
program byl vyhledán správcem a veden autorem s tím, ţe byly vzneseny dotazy dalším
psychiatrickým léčebnám, zda by o takový program měli zájem nebo zda jiţ podobný
program u nich probíhá.
Z dostupných informací na oficiálním webu o PL ČD se lze dozvědět, ţe je to zařízení
specializované na střednědobou ústavní léčbu závislostí na návykových látkách
a patologického hráčství. Bylo zaloţeno v roce 1966 a je zřízeno pod záštitou
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Dále na webu uvádějí, ţe "areál před uvaţovanou likvidací zachránil v roce 1966 vznik
psychiatrické léčebny specializované na léčbu závislosti na alkoholu (MUDr. Vladimír
Řezníček). Dlouhé roky byl léčebný program udrţován a rozvíjen týmem primáře
MUDr. Vladimíra Kubíčka a následně MUDr. Slavomíra Spousty. V současnosti
postupně pokračují významné rekonstrukce zámku i celého areálu a je vytvářena
celková koncepce vyuţití areálu jako moderního otevřeného psychiatrického zařízení,
kde pacient má být zodpovědným a sebevědomým partnerem a terapeut nemá být ten
nejchytřejší."
Na základě dostupných informací, je průměrná skladba pacientů z roku 2013 je v PL
ČD: 54% drogově závislých, 41% závislých na alkoholu a 5% závislých na gamblingu.
Podmínky pro přijetí do léčby v PL ČD:
1)

věk minimálně 18 let;

2)

syndrom závislosti jako hlavní diagnóza;

3)

psychický a somatický stav nevyţadující jinou okamţitou speciální léčbu
a umoţňující plné zapojení do všech aktivit;

4)

motivace k léčbě (je-li před zahájením vůbec moţná).
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2.1.1 Léčba závislosti v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr

Z dostupných informací o PL ČD se lze dozvědět o tom, ţe personál PL ČD ctí, ţe
rozhodnutí podstoupit léčbu není jednoduché rozhodnutí a můţe být i uspěcháno tlakem
okolí nebo nastalou situací. Tento krok je však důleţitý na cestě ke změně ţivota
závislého člověka, kdy první kroky budou ve spolupráci s léčebnou.
Prostředí léčby se odehrává ve společnosti lidí s podobnými problémy a těţkostmi.
V průběhu léčby a pobytu v PL ČD je nutné dodrţovat daná pravidla tak, aby léčba byla
uţitečná a efektivní. Základními pravidly je prostředí bez drog, spolupráce při všech
terapeutických aktivitách a je zakázána agrese, psychický nátlak i projevy rasismu.
Porušení má za následek ukončení léčby se současným ukončením pobytu.
Délka léčby je v průměru 3-5 měsíců, kdy základním nástrojem je terapeutická
komunita, coţ zahrnuje skupinovou a komunitní psychoterapii, pracovní terapii,
arterapii, přednášky, volnočasové aktivity. Důleţitou součástí je spolupráce s větší
zodpovědností za chod oddělení či léčebny, kam se řadí sluţba v kuchyni, sluţba na
vrátnici, společné vedení komunity a skupiny.
Důleţitou zmínkou k dodrţování pravidel je systém bodování, který se týká chodu
léčebny, terapeutického reţimu a běţného kaţdodenního ţivota zde. Aktivity probíhající
v léčebně jsou bodově ohodnoceny. Hodnotí se povinné aktivity, jako skupinové
psychoterapie, psaní deníku, přednášky, téţ pracovní terapie, kam patří výše zmíněné
sluţby. Také je moţné sbírat body za navštěvování a dělání volnočasových aktivit.
Body je však moţné i ztrácet a to za nevhodné chování, či nerespektování pravidel
i jejich porušování a můţe to vést aţ k ukončení pobytu v psychiatrické léčebně. Kaţdý
týden od čtvrtka do čtvrtka probíhá sbírání bodů během aktivit a pro úspěšné splnění
týdne je nutné dosáhnout určité hranice, popř. je bonusem tuto hranici překonat, protoţe
probíhají "soutěţe" mezi třemi komunitami o tom, kdo za ten týden nasbírá bodů více.
Celá léčba je dobrovolná, takţe přístup ke všem aktivitám je svobodný s respektováním
daných pravidel. Pokud někdo chce léčbu ukončit, nikdo nikomu nebude bránit
v odchodu.

Podmínkou však k dalšímu přijetí, po uplynutí doby šesti měsíců, je

obměna společnosti, ve které se člověk zdrţoval. Léčebna má také právo odstoupit od
poskytování léčby, pokud nebude spolupráce pacienta dostatečná.
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Jak řekl pan správce: "Pobyt v léčebně je něco jako ochranná bublina v ţivotě závislého
člověka, který se dostal do problémů. Zde se mohou na chvíli zastavit, ohlédnout se za
svou minulostí, dát svůj ţivot do pořádku a připravit se na novou budoucnost."
Na webu PLČD se lze dočíst o cílech pro pacienty a to:
-

připustit si bez příkras plný rozsah problémů, které vznikly v důsledku závislosti,

-

přijmout jako jedinou moţnou cestu důslednou a trvalou abstinenci,

-

zaujmout nekompromisní postoj k droze,

-

zřeknout se rizikových známostí, rizikového ţivotního stylu,

-

hovořit otevřeně na skupinách o svých problémech,

-

přejímat zpět zodpovědnost za své působení ve všech ţivotních situacích,

-

začít řešit důsledky a škody, vzniklé uţíváním drogy,

-

změnit systém ţivotních hodnot,

-

spolupodílet se na léčbě druhých, na dobrém chodu celého léčebného
společenství,

-

vytvořit si kvalitní výplň volného času,

-

vytvořit si jasnou představu budoucího ţivota a kroků k němu vedoucích,

-

najít si zpět místo v rodině, ve společnosti.

Dále je důleţité zmínit, do jakých etap je léčba v PL ČD orientována:
1)

Léčba začíná přijetím na detox (čili příjmové oddělení). Tato fáze pobytu slouţí
k odstranění drogy z těla a k celkové stabilizaci potřebné k pobytu na odděleních
dalších. Také ale slouţí jako určitý vstupní filtr, který má chránit lidi v léčebně
před moţným zavlečením drogy. Pobytem na detoxu není zaručeno automatické
přijetí do další terapie - vyţadujeme jiţ dobrou spolupráci, samozřejmě podle
zdravotního stavu.

2)

V úvodním období si zvykáte na komunitu, komunitní systém léčby a celý
léčebný reţim. Stabilizuje se Váš tělesný i duševní stav. Postupně si připouštíte
celou míru Vašich problémů, zejména důsledků Vaší drogové kariery. Postupně si
ujasňujete postoj k droze a důvody, proč v uţívání drogy nepokračovat.

3)

V dalším období pracujete otevřeně na skupinách, podílíte se na chodu komunity,
kontaktujete se formou vycházek a návštěv s okolím. Během tohoto období jasněji
formulujete cíl Vašeho pobytu zde a hledáte cesty k řešení Vašich problémů.
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Snaţíte se řešit potíţe a komplikace, které vznikly v důsledku Vašeho uţívání
drog.
4)

V závěrečném období se orientujete na budoucnost, zajišťujete si bezpečné
zázemí, hledáte konkrétní momenty v dalším ţivotě, které budou podepírat Vaši
abstinenci. Plánujete konkrétní doléčovací program.

Obsah a zaměření práce se soustředí na bod "Vytvoření kvalitní výplně volného času" a
je moţné, dokonce ţádoucí, pouţít program jiţ v úvodní etapě po detoxu.
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3 VOLNÝ ČAS

Volný čas je součástí dnešního způsobu ţivota. Jeho nárůst je vázaný na rozvoj
hospodářství a technický pokrok. Převáţně bereme volný čas jako velké pozitivum, kdy
máme moţnost se zregenerovat před další pracovní činností, abychom ji mohli
vykonávat v plném pracovním nasazení.
Slepičková (2005, s. 12) uvádí, ţe volný čas můţe "prostřednictvím vhodné organizace
a náplně volného času přispět k uspokojování potřeb a tuţeb lidí, kteří se nacházejí ve
sloţitějších či nepříznivých ţivotních podmínkách." A samozřejmě nepřispívá jen lidem
s nepříznivými podmínkami, ale volný čas plní také úlohu preventivní před negativními
sociálními jevy, kam se patří i zneuţívání drog a nevhodné sociální chování. Coţ se
týká lidí, kteří mají problém s uspokojováním potřeb.
Negativní pojetí volného času lze spatřit v mnoţství volného času a aţ přítomnosti nudy
či nicnedělání. Proto je náleţité umět vyplnit svůj volný čas činností, která uspokojuje,
zabaví nás nebo kde máme prostor pro seberealizaci.
Autorka Slepičková (2005: s. 14: In Csikszentmihalyi, 1975) popisuje čtyři podmínky
pro splnění volného času:
1)

V danou chvíli jedinec nemá vůči ničemu a nikomu ţádné povinnosti,

2)

prováděná činnosti je výsledkem svobodného výběru,

3)

činnost přináší uspokojení

4)

v dané kultuře je činnost povaţována za činnost ve volném čase.

Ke čtvrtému bodu se vztahuje i pohled společnosti na způsob trávení volného času.
Některé činnosti jsou společností negativně přijímány a neměly by se jako volnočasové
činnosti vyskytovat. Jako příklad je moţno uvést sprejování graffity, vandalismus nebo
braní drog.
Z článku doktora Kirkcaldyho, Sheparda a Siefena (2002) vyplývá, ţe: "Pravidelné
vytrvalostní cvičení je spojeno s vnímáním krásy svého zevnějšku. Ve výzkumu, kde
bylo dotazováno 1000 německých dospívajících dětí (14-18 let), byla prokázána silná
spojitost mezi aktivním sportem a typem osobnosti, která se stává odolnou vůči
drogové a alkoholové závislosti. Pohybové aktivity jsou spjaty s pozitivním dopadem na
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tělesné i psychické zdraví. Dospívající, kteří se pravidelně věnovali sportu, se
vyznačovali méně častým výskytem depresí a úzkostí, jejich chování ve společnosti
bylo otevřenější neţ u méně aktivních dospívajících."1
Dr. Fox (1999) píše o vlivu pohybových aktivit ve vztahu k psychickému zdraví. Uvádí,
ţe: "Určitá cvičení mají přednostní vliv a dopad na nemoci, jako je onemocnění
kardiovaskulárního systému, obezita a cukrovka. Nicméně obrovskou roli hraje cvičení
i v léčbě psychických poruch a nemocí, kdy v posledních patnácti letech se zvýšil počet
výzkumů, zabývající se těmito tématy: a) léčba psychických nemocí, b) zlepšování
psychických stavů v celé populaci. [...] věnování se pohybovým aktivitám zlepšuje
kvalitu ţivota, sebepojetí, psychické stavy, sniţuje riziko stresu, zvyšuje odolnost vůči
němu a také zlepšuje spánek." 2
V článku Martinsena (2000) píše, ţe: "Okolo 50 % populace bude zasaţenou nějakou
mentální poruchou v průběhu jejich ţivota. Nejčastější je náladovost, úzkosti
a zneuţívání či závislost na drogách nebo alkoholu. Jako léčba jsou uţívány standardní
formy terapie nebo psychoterapie. Cena za takové léčení je velmi vysoká a zdravotní
systém nebude mít nikdy potřebu léčit takové mnoţství lidí. A proto je na místě hledání
vlastní cesty k uzdravení. [...] Blahodárné dopady cvičení na psychiku jsou nejlépe
dokumentované způsoby vedoucí ke zmírnění forem deprese a chronického únavového
syndromu - u těchto poruch je cvičení alternativní aţ tradiční forma léčby.
Terapeutického efektu můţe být téţ dosaţeno u paniky, poruch úzkosti, schizofrenie,
psychosomatických poruch a alkoholové závislosti."3

1

Překlad autora práce.
Překlad autora práce.
3
Překlad autora práce.
2
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4 KARATE - DÓ

Jako jedno z mnoha umění pocházející z Dálného východu je povaţováno za
filosofickou disciplínu. Má vliv na tělesnou stránku, ale také další sféry osobnosti
člověka. Jak uvádí Fojtík (1990, s. 6): "Cvičení bojových umění má generalizovaný
účinek na lidské tělo, postihuje všechny oblasti. Zdůrazňuje dechovou kontrolu,
spojenou se schopností uvolňovat energii a rozvíjí moţnosti s touto energií pracovat.
Zvláštní pozornost se věnuje dokonalé integraci mysli a těla v činnosti, coţ výrazně
překračuje rámec bojových umění a stává se prostředkem zvýšené účinnosti lidské
činnosti i prostředkem další kultivace člověk."
Toto sdělení řadí karate-dó nejen do filosofického směru, pohybových aktivit nebo dnes
moderního sportu, ale také poukazuje na určitou cestu, která i přes veškeré utrpení a
namáhavé úsilí člověka zlepšuje po všech stránkách. Má za následek postupné
zdokonalení člověka ve všech ohledech při kladení si nároků a stanovení si cílů s jejich
překonáváním. Člověk buduje sebe sama a není cílem porazit protivníka, ale porazit
sebe sama v charakterových nedostatcích a sobectví.
Za další sloţky, které Fojtík (1990) popisuje, patří ke karate funkce výchovná,
sebevýchovná, morální, vzdělávací, tělovýchovná, a socializační. Bez všech těchto
sloţek, kromě tělovýchovné, by zbylo karate, coţ by mohlo být pouze agresivní
technikou útoku.
Cvičení karate-dó a pohybových aktivit s prvky sebeobrany s kodexem karate-dó se jeví
nanejvýš vhodným při léčbě závislosti a uvědomování si sebe sama, pěstování
sebevědomí a stanovování cílů.
Jenkins a Ellis (2011) uvádějí výzkum: u 16 dětí ve věku od 8 do 10 let
s diagnostikovanou poruchou chování s opozičním vzdorem bylo zkoumáno, zda se
potvrdí účinnost karate jako psychomotorické aktivita, která obohacuje sebeovládání a
konání. 8 dětí bylo náhodně přiděleno do 10 měsíčního karate programu stylu Wa Do
Ryu, 8 dětí bylo bez intervence programu. Děti, které se karate programu zúčastnily,
byly zapsány do většího oddílu karate, který se skládal z typicky se rozvíjejících
mladistvých. Na začátku i na konci zkoumaného období byly u všech 16 dětí měřeny tři
dominantní temperamentové vlastnosti, a to síla, přizpůsobivost a změny nálad.
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U skupiny dětí, která se zúčastnila karate tréninků se prokázalo výrazné zlepšení na
temperamentové stupnici. Pokud je karate vyučováno řádně, můţe být uţitečným
doplňkem v multimodálních programech zaměřených na redukci dávání chování
najevo." 4
Z toho vyplývá, ţe intervence programu, který je správně vedený, má smysl a můţe
pomoci v rozvoji osobnosti člověka.
Weinmann (2010) uvádí, ţe karate se vyznačuje přesností míření úderů a kopů na
vitální body protivníka, popř. blokování útoku pomocí krytů. Karate také charakterizuje
jako tréninkový prostředek pro celé tělo, kdy rozvíjí kloubní pohyblivost, cit pro odhad
vzdálenosti, reakci a sebeovládání. Karate-dó jako takové je výchovným prostředkem
slouţícím nejen budování a udrţování tělesné schránky. Opakované cvičení ovlivňuje
psychickou stránku cvičícího, který takovým cvičením zdokonaluje pohyb a ovlivňuje
svoji duševní rovnováhu během bojových situací. Cíl, kterého se snaţí cvičenec
dosáhnout, je zrání a formování charakteru, ne vítězství na druhým.
Gichin Funakoshi (2010) zdůrazňoval, ţe primárním cílem cvičení karate-dó je
pěstování vlastní velkorysé a přitom skromné duše.
Cvičení bojových umění nebo jiných pohybových aktivit tak, aby plnilo svůj účel, je
jeho pravidelnost, procítěnost, radost z takového cvičení a překonávání stanovených
cílů a překáţek.
Nakayma (2005) píše o karate-dó, ţe základní techniky, které byly vyvíjeny
a zdokonalovány k obraně a výhodě v boji, tak musí být cvičencem pochopen a poznán
duchovní obsah karate-dó jako umění sebeobrany. Posláním tohoto umění je překonání
jakékoliv překáţky, ať fyzické nebo psychické.
Karate-dó je cesta, která vede člověka k dokonalosti jak po stránce fyzické, tak po
stránce psychické. Z hlediska sebeobrany jsou však některé principy z karate-dó
nepouţitelnými, protoţe sebeobrana fyzická má za úkol uchránit člověka od újmy na
zdraví svém či jiných. Pokud se bavíme o sebeobraně psychické - odolávání tlakům
okolí, řešení problémů apod., pak nás cvičení propojené s fyzickou zátěţí ve formě
bojových situacích posiluje a pomáhá nám překonat překáţky, které se před člověka
postaví.

4

Přeloţeno autorem práce
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5 SEBEOBRANA

Sebeobrana provází člověka od počátků dějin. První doloţené důkazy o tom, ţe člověk
musel bojovat, aby přeţil nebo vyřešil problémy cestou násilí byly znázorněny v Egyptě
jiţ před 4000 lety. Jak píše Weinmann (2010), byly objeveny i lebky z doby pravěku,
které byly rozbity tupými údery. Potřeba bránit sebe, či jiné, je známa i z říše zvířat.
Kaţdý jedinec, který má svou cestu v ţivotě, ať uţ člověk nebo zvíře, se snaţí tuto cestu
naplnit. Vzhledem ke koloběhu ţivota jsou na této cestě překáţky. Některé nejsou
nebezpečné, jiné však mohou stát ţivot. Kaţdý druh má vytvořené určité předpoklady
pro to, aby přeţil co nejdéle. Kočkovité šelmy jsou mrštné, mají silné pracky a ostré
zuby, sloni mají kly, klokani nohy. Weinmann (2010) přirovnává souboje medvědů
i ţab k zápasu, klokani a krysy k boxu, jeleni uţívají technik sunu a kopytníci pouţívají
technik nohou. A právě ta schopnost ubránit se protivenstvím pomáhá dosáhnout cíle,
pro který je jedinec určen nebo který si stanovil. Ať uţ se jedná o bránění teritoria,
smečky, rodiny nebo jedince, vţdy se kaţdý snaţí pouţít všech dostupných prostředků
nebo svých předpokladů pro to, aby útok přestáli a přeţili. Člověk je anatomicky všude
stejný, pokud není zdravotně omezen či handicapován a tak se většina bojových umění
po celém světě dostala k podobným výsledkům umění boje.
V moderním světě, kde není kaţdodenní a přímé ohroţení ţivota, jako např. ve
válečných zónách, místech nepokojů, apod. si člověk odvykl chránit sebe před
negativními a nebezpečnými vlivy. Existuje určitý pud sebezáchovy, který v případě
nejvyššího ohroţení a to ohroţení na ţivotě, spustí jisté mechanismy, které nutí člověka
vydat ze sebe maximum k tomu, aby takovou událost překonal a přeţil. V dějinách
lidstva, kdy se kmeny, rodiny, vesnice, města a říše museli bránit častým útokům
nepřátel, se díky stále se opakujícímu nebezpečí lidé zdokonalovali v obraně, přivykali
si podnětům. Také pro tyto případy vznikaly různé školy, aby válečníci byli stále
připraveni k obraně, k protiútoku i útoku. A pokud se takovýmto podnětům
nevystavujeme a jsme jimi překvapeni, pak s nejvyšší pravděpodobností nás tyto
podněty zdolají. A to se lze bavit jak o útoku, tak o stresu, závislosti, špatném
stravování, apod.
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V případě polohy České republiky, kdy v současné době i několika desítek let nazpět,
nejsou obyvatelé v přímém ohroţení napadení nepřítelem, zaniká potřeba i pud se
bránit/chránit u běţného obyvatelstva, pokud jsou pominuty bezpečnostní sloţky a
armáda. V ČR vede Ministerstvo vnitra statistiky o počtu útoků a napadení. Např. počet
znásilnění byl nejvyšší v roce 2011 od roku 2005 a to s počtem 675.

Obrázek 1 - Statistika Ministerstva vnitra 2012
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V letech 2009 aţ 2011 došlo k výraznému nárůstu násilných činů. U obětí muţské
populace změna o 785 napadení, u ţen změna o 294 a u mravnostních činů u muţů
změna o 19 a u ţen o 174 případů.
Avšak není to zřejmě tak alarmující, aby se všichni cítili v ohroţení a začali dělat něco
pro to, aby tyto hodnoty statistických údajů sníţili. Pokud bychom do nebezpečí
započítali i civilizační choroby, pak by ta čísla byla mnohem vyšší.
V jiných zemích, např. v Izraeli, jsou lidé navyklí na sebeobranu více. V rozhovoru pro
Liberecký deník, v roce 2011, sdělil mistr Danny Hazan, instruktor izraelských
speciálních jednotek Mossad, v odpovědi na otázku "Jak velké přesile byste se dokázal
ubránit?" toto: "Můţu zmlátit dvacet lidí a být zmlácen jedním. Záleţí to na soupeři
i mém psychickém rozpoloţení. Vţdy, kdyţ bojujeme, bojujeme z nějakého důvodu.
Pochopíš to na příkladu naší země. Izrael je hodně malá země. Egypt, Jordán, Saudská
Arábie, Irák a Írán, Libanon a Sýrie – ti všichni okolo nás chtějí zničit. Nemáme jinou
moţnost, neţ se jim postavit. A kdyţ víš, ţe jinou moţnost nemáš, budeš bojovat. Kdyţ
s nimi nebudeme bojovat, zabijí nás. To je naše mentalita, naše psychika." a také
následující: "Češi ţijí v podstatě naivní ţivot. Tedy ve srovnání s Izraelem. Tam se
dospívá rychleji, v 18 letech musí všichni na 2 roky na vojnu a je jedno, jestli jste ţena
nebo muţ. Samozřejmě je to tím, ţe Izrael je stále ve válce, a tak umění boje je bráno
jako nedílná součást kaţdodenního ţivota. Nikoli především jako sport, jak je tomu v
mnoha jiných částech světa."
Izrael je znám svým bojovým uměním Krav-Maga, jeţ si lidé vytvořili na obranu sebe
a své země a vyuţívají jej zde i bezpečnostní sloţky a armáda. (Weinmann, 2010).
Pro potřeby aplikace programu, se oproti tréninku bojových umění jeví cvičení
sebeobrany z hlediska časového působení jako nejvhodnější. Sebeobrana by měla být
rychlá a přesná, taková, aby zabránila trvání útoku a nebo působení škodlivých jevů.
Sebeobrana je pochopení podstaty akce a reakce. Přichází podnět a člověk na něj
reaguje. Pokud se naučí vhodným pohybovým stereotypům, pak je zvládnutí takové
situace pravděpodobnější. Zvládnutí sebeobranné situace záleţí na velkém mnoţství
faktorů, mezi něţ patří primárně psychický stav obránce, prostředky k obraně, fyzická
připravenost i místo napadení a počet útočníků.
Při vycházení sebeobrany z východních bojových umění, se do programu přejímají
důleţité aspekty, které jsou po staletí neměnné. Člověk má čtyři končetiny, pokud není
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zdravotně omezen. Východní bojová umění kladou důraz na dýchání do břišní oblasti,
práci s těţištěm - stabilní a uvolněné postoje, připravenost k boji, maximální přenesení
energie při úderu. K tomu všemu patří zdokonalování se po fyzické stránce, jeţ také
formuje stránku psychickou, která se projevuje potlačením vlastního ega, úctě k okolí
a sobě samému. Takto trénovaný člověk se boji vyhýbá a pracuje na sobě a své cestě.
Při nácviku sebeobrany nelze naplno vyuţít všech prostředků nebo pouţít maximální
sílu. Spolupráce s partnerem je taková, aby byl schopný cvičit po celou dobu trvání
a i on sám se něco naučil, kdyţ se v úlohách obránce a útočníka střídají. Pro nácvik
s pouţitím maximální síly se pouţívá speciálních obleků, které útočníka chrání na
citlivých místech. Takový oblek, aby byl nácvik sebeobrany plně proţívaný, doporučuje
Bill Kipp (2005).
Bill Kipp (2005) 5 se specializuje na výuku sebeobrany z hlediska překódování
úlekové/strachové reakce k potřebnému pohybovému stereotypu. Na svém webu uvádí,
ţe síla v jeho trénincích je v tom, jak dokáţe vyuţít strachovou reakci, kdy je člověk
plný adrenalinu např. během útoku nebo během tréninku. Učí lidi chovat se v takových
situacích potřebným způsobem. Příkladem je letící míč na hlavu. Pokud nechceme, aby
nás míč uhodil, zvedáme ruce na obranu, uhýbáme se a nebo míč chytáme. Kipp
takovéto reakce vyuţívá v nácviku sebeobranu, protoţe jsou člověku přirozené.
Problémem dle Kippa je, kdyţ jsou lidé napadeni, tak tělo automaticky "ztuhne", není
schopno pohybu, a nebo utečou a nebo bojují. Signál vycházející z amygdaly, proudící
tělem, jako adrenalin a stresový hormon, mohou znemoţnit adekvátní reakci na situaci.
Nejčastějším dopadem je ztráta potřebné motoriky, tunelové vidění, ztráta sluchu
a pojmu o čase. Vedle toho se stane dýchání krátké a mělké a výše uvedené příznaky se
stupňují. Kdyţ je poté vyţadována sebeobrana, člověk kolem sebe buď mlátí a nebo
opravdu "ztuhne". Sebeobrana, která nepracuje s fyziologickými účinky těla při podnětu
útoku, nemůţe být úspěšná. Řešením podle Kippa (2005) je interakce boje v oblecích
mezi oběma sparingpartnery a také napadení útočníkem v obleku, kdyţ to obránce
nečeká. Kipp (2005) aplikuje napadení i mimo tréninkové časy v běţném dni jeho
studentů.
Fojtík (1990) píše, ţe smysl výuky sebeobrany je ţádoucí. A to proto, aby se lidé snaţili
konflikt a problémy řešit nenásilně, klidně, prostřednictvím slovního vyjasňování
5

Překlad autora práce.
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problémů, nikoli hádkou a fyzickým násilím. Takovéto řešení je společensky ţádoucí.
Sebeobranná situace se nemusí u jedince vyskytnout po celý ţivot, protoţe na celou
populaci není četnost napadení tak vysoká. Přesto Fojtík (1990, s. 91) píše
o opodstatnění znalosti sebeobrany následující.
1)

Naučíme-li se řešit konfliktní situace mezného typu, zvládneme lépe i konfliktní
situace niţších typů z běţného ţivota, které často bývají příčinou frustrací.

2)

Během studia sebeobrany můţe dojít k jistým změnám ţivotních postojů, které
vedou k větší duševní vyrovnanosti.

3)

Studium sebeobrany je mimo posílení stability vlastního já jedince, jeţ se účastní
výcviku, také významným přínosem ke zvýšení brannosti státu.

4)

Prostředkem ke zvládnutí sebeobranných dovedností jsou tělesná cvičení, jejichţ
opakování vede také k fyzickému rozvoji cvičenců.

5)

Jak ukazuje praxe, můţe být cvičení sebeobrany také společensky prospěšným
vyuţitím volného času. Pro některé adepty se můţe stát i celoţivotní záleţitostí.

6)

Příklady z různých států ukazují, ţe cvičení sebeobrany se můţe stát i formou
pohybové rekreace, v níţ se uplatňuje řada obyvatel rozličného věku.

7)

Sebeobrana má po stránce uţitých dovedností poměrně těsnou vazbu k úpolovým
sportům. Dosud se nezřídka stávalo, ţe po výcviku sebeobranu se někteří adepti
zapojili do cvičení sportovních úpolů, ačkoliv posloupnost činností bývá také
opačná (od sportu k sebeobraně).

8)

A konečně nelze předem s jistotou vyloučit, ţe se za celý ţivot ani jednou do
sebeobranné situace nedostaneme. Ocitneme-li se tedy v sebeobranné situaci a
nemáme k dispozici prvky jejího řešení a způsob řešení, neznalost v této oblasti
můţe znamenat naše poranění či dokonce smrt.

Cílem cvičení sebeobrany je ovládání pohybových dovedností v bojové akci, vyuţití
těchto dovedností v taktice a vyuţití těchto znalostí i dovedností v optimálním
psychickém stavu.
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6 TEORIE A DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Rychtecký a Fialová (1998, s. 139) popisují vyučovací jednotku následovně:
"Vyučovací jednotka je relativně stabilně uspořádaný systém hlavních faktorů výchovně
vzdělávacího procesu a jejich vzájemných vztahů, determinovaný obsahem a cílem
učiva, prostorem, kde je uskutečňován, časem, v němţ je realizován, psychickou
i fyzickou úrovní ţáků, zkušenostmi a předpoklady učitele a řadou dalších didaktických
skutečností."
Cíle vyučovací jednotky dle Rychteckého a Fialové (1998, s. 140).
1.

Formální cíl

-

zahájení a ukončení vyučovací jednotky,

-

zajištění ukázněného a bezpečného průběhu vyučovací jednotky.

2.

Výchovný cíl

-

kladný postoj ţáků k tělocvičné aktivitě,

-

pozitivní vlastnosti osobnosti, především morální a volní,

-

kladný postoj k vlastnímu všestrannému tělesnému rozvoji

-

vhodné interpersonální vztahy při tělocvičné aktivitě,

-

uvědomělé podřizování chování ţáků pravidlům,

-

aktivní uplatňování rozvíjených dovedností, návyků a vědomostí v podmínkách
zájmové a spontánní tělocviční aktivity,

-

schopnost samostatné a tvořivé činnosti při tělocvičné aktivitě.

3.

Vzdělávací cíl 

-

věku odpovídající úroveň pohybových schopností,

-

věku odpovídající a učebními osnovami vymezená úroveň pohybových
dovedností,

-

učebními osnovami vymezená úroveň vědomostí ţáků, 

-

stimulace pozitivního transferu (přenosu) do jiných druhů pohybů i do jiných
činností,

-

vyšší docilita (učenlivost) v motorickém učení,

-

schopnost uplatňovat získané návyky, dovednosti i vědomosti v adekvátně méně
známém tělovýchovném prostředí.
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4.

Zdravotní cíl

-

fyzická a psychická zdatnost organismu,

-

ochrana a upevňování zdraví,

-

otuţování organismu,

-

pozitivní postoje ke zdraví,

-

chápání tělocvičné aktivity jako nutné ţivotní potřeby,

-

návyky správné ţivotosprávy,

-

profylaxe, případně odstraňování či omezování „civilizačních vad“,

5.

Psychologický cíl

-

odreagovat ţáky od předcházejících školních povinností,

-

odreagovat ţáky od neţádoucích interpersonálních vztahů,

-

motivovat ţáky,

-

navodit ţádoucí úroveň aktivace ţáků pro nastávající činnost (dobrou náladu,
pracovní atmosféru, psychickou připravenost k dalším úkolům apod.).

6.

Přípravný cíl (zejména v průpravné části)

-

optimálně připravit ţáky na zatíţení,

-

všestranně po tělesné stránce procvičit ţáky, s cílem dosáhnout co nejlepší
kloubní pohyblivosti a funkční připravenosti organismu ţáků,

-

zvýšit tepový a minutový objem srdce, plicní ventilaci, mobilizaci energetických
zdrojů apod.

Výše popsané cíle vyučovací jednotky jsou stěţejní pro vedení jakéhokoliv
vyučovacího procesu pohybových aktivit. Vyučovací jednotka probíhá dle stanového
plánu a daných pravidel.
Vyučovací jednotka je řízena učitelem a to dle platné teorie a didaktiky Rychteckého a
Fialové (1998):
1.

zásady

-

názornosti, uvědomělosti, přiměřenosti, postupnosti, soustavnosti, trvalosti;

2.

metody

-

vyučovací, slovní, názorná, praktická, motivační, expoziční, fixační, diagnostické,
výchovné;

3.

formy

-

organizační, sociálně-integrační, metodicko-organizační

4.

styly
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-

příkazový, úkolový, reciproční, se sebehodnocením, s nabídkou, s řízeným
objevováním, se samostatným objevováním, s autonomním rozhodováním
o učivu;

5.

motorické učení

-

nápodobou, instrukční, zpětno-vazební, problémové učení;

6.

prostředky

-

materiální, nemateriální.

Vyučovací jednotka by měla zachovat posloupnost psychického a fyzického zatíţení.
Dle Dovalila (2008) je vyučovací jednotka dělená na úvodní, hlavní a závěrečnou část,
výběr cviků, posloupnost cviků, objem a intenzitu zatíţení, metodické pokyny a
organizaci.
Rychtecký a Fialová (1998, s. 144) rozdělují vyučovací jednotku takto.
1.

Úvodní část

-

uvedení, zahájení a vytváření předpokladů pro splnění cílů vyučovací jednotky (2
minuty; nástup, navození pracovní atmosféry, seznámení s obsahem a cílem
hodiny,

-

emočně motivační podněty,

-

rozvoj obratnosti a rychlosti,

-

protahovací cvičení (5 minut) - pomalé protahovací cviky do krajních poloh jako
příprava hybného systému na dynamickou část - délka provádění cviků 4-6
sekund se 3 opakováními,

-

dynamická část rozcvičení (5 minut) - zajištění funkční a metabolické přípravy na
pohybové zatíţení a optimalizace aktivační úrovně nervové soustavy.

2.

Hlavní část

-

dosaţení výsledků a naplnění cílů,

-

kognitivní fáze, socializační podněty a volní zatíţení,

-

rozvoj síly nebo vytrvalosti,

-

na začátku zařazení nácviku nových pohybových dovedností - vysvětlení, ukázka
a upozornění na kritická místa, nácvik (10 minut),

-

následují pohybové činnosti s rychlostně silovými nároky - metabolické krytí v
neoxidativní alaktátové zóně - subjektivní maximální intenzita 6-10 sekund
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s opakováním 4-8x s vystřídáním pohybové činnosti mírné intenzity 2-3 minuty (6
minut),
-

v závěru hlavní části opakování pohybových dovedností a nebo rozvoj
vytrvalostních schopností zvyšováním aerobní kapacity organismu.
3. Závěrečná část

-

kompenzační cvičení - prevence mikrotraumat a svalových disbalancí - zařazení
strečinkových sestav s delší výdrţí 15-20 sekund; zklidnění organismu,
protahování posturálních svalů a posilování fázických svalů,

-

na konci zhodnocení průběhu celé hodiny,

-

emočně motivační podněty.

Liba (1996) rozděluje vyučovací jednotku na 4 části. Mezi úvodní a hlavní část zařazuje
část průpravnou. Úvodní část nezačíná strečinkem, ale zahřátím organismu pomocí
běhu, skoků, honiček, apod. pro nabuzení do vyučování. Následuje průpravná část, do
které je zařazen strečink a posilování jednotlivých svalových skupin zpevňovacími
cviky pro rozvoj správného drţení těla. V průpravné části ještě řadí speciální
průpravnou část, která je přípravou na část hlavní, kde se zařazují jednoduché cviky pro
pochopení cviků sloţitějších v hlavní části.
Skopová a Zítko (2013) uvádějí, ţe při optimálních podmínkách by rozcvičení mělo
obsahovat cvičení následovně: cvičení pro zahřátí, pomalé protahovací cvičení,
mobilizační cvičení a dynamické cvičení.
Při porovnání sestavení vyučovacích jednotek se autor práce přiklání k rozdělení
vyučovací jednotky na čtyři části, s pouţitím části průpravné. Pro vybrání tohoto
systematického postupu jsou rozhodující podmínky pro cvičení, kam patří místo, čas,
teplota v místě cvičení, aj. Při niţších teplotách je nutné organismus pomalu a postupně
zahřát, tzn. nezačínat během, ale např. pozvolnou chůzí. Stejně tak v tomto případě
nezačínat strečinkem pozvolným do krajních poloh, ač pomalu. Svaly nejsou dostatečně
uvolněny a mohlo by dojít k jejich poškození.
Dalším důvodem vybrání průpravné části je sloţitost pohybových dovedností
sebeobrany, kdy je moţné pomocí her a jednoduchých cvičení připravit cvičence na
hlavní část s jiţ zvládnutými základy cvičení.
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7 VÝUKOVÝ PROGRAM SEBEOBRANY PRO ŢENY

Výukový program sebeobrany pro ţeny vychází z bakalářské práce autora Vopátka
(2013). Program samotný bude doplněn dalšími způsoby, jak trávit volný čas cvičením
sebeobrany a různých tělesných cvičení, stejně jako působení cvičení sebeobrany při
léčbě závislosti. Nácvik sebeobrany provádějí ţeny s ţenami, ale také s muţi.
Popis technik a odborných názvů vychází zejména z publikací pana Fojtíka a Michalova
(1996).
Na začátek je třeba vyzdvihnout význam cvičení a úpolů dle Fojtíka a Michalova
(1996).
1)

Mají důleţitý význam pro tvorbu vlastností a schopností k obraně země.

2)

Vedou k rozvoji dovedností sebeobrany i k vyšší psychické odolnosti.

3)

Jsou vynikajícím kondičním cvičením a dostatečnou měrou rozvíjejí většinu
tělesných schopností.

4)

Zdokonalují porozumění mechanice tělesných pohybů.

5)

Rozvíjí kontrolu tělesných pohybů i kontrolu psychických stavů.

6)

Rozvíjí lepší poznání vlastních schopností a reálné sebehodnocení.

7)

Přispívají k sociálnímu učení, soucítění a ohleduplnosti ke spolucvičencům
(soupeři).

Význam ve cvičení úpolů je i dle názoru autora značný. Z dnešního pohledu
a s přenesením se do oblasti cvičení sebeobrany v psychiatrické léčebně, můţeme první
bod nahradit u ţen, ale i u muţů, za vlastnosti a schopnosti k obraně vlastní, popřípadě
blízké osoby.
S přihlédnutím na léčbu a těţké osudy pacientů 6 , bylo nutné program do jisté míry
upravit, respektive doplnit o další prvky a moţnosti cvičení. Program aplikovaný
v bakalářské práci měl šedesátiminutovou délku trvání jedné lekce. S náročností
dojíţdění pro autora práce a jeho předchozí zkušeností bylo s panem správcem
Psychiatrické léčebny Červený Dvůr (dále je správce) dohodnuto uplatnit jeden ze

6

V přímém vztahu k programu popsáni jako probandi (zúčastňující se programu), v nepřímém vztahu
jako pacienti (zúčastňující se léčby).
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závěrů a to prodlouţení lekce na devadesát minut. Tím došlo ke spojení dvou
vyučovacích jednotek, převáţně jejích hlavních částí.
Tematickým plánem je vytvoření dvanácti vyučovacích lekcí, jejichţ hlavní náplní bude
nácvik specializovaných technických dovedností sebeobrany k řešení osmi modelových
situací. Lekce se tvoří dle principů a zásad didaktiky tělesné výchovy a dle zásad
sportovního tréninku.

7.1 Tematický plán programu

Jednotlivé vyučovací jednotky jsou obsahem přílohy. Plán programu bakalářské práce
Vopátka (2013):
1)

zásady bezpečnosti, organizace výuky, úpolové hry, obrana proti úchopu paţe;

2)

nácvik pádů stranou, vzad a vpřed, nácvik oboustranného přímého úderu karate;

3)

nácvik jednostranného přímého úderu karate, nácvik horního krytu karate, cvičení
ve dvojicích na místě;

4)

cvičení úderů do lapy, zopakování horního krytu karate při cvičení ve dvojicích na
místě a v pohybu, nácvik obrany a protiúderu při útoku na horní pásmo;

5)

nácvik krytu dovnitř pro střední pásmo, nácvik obrany na střední pásmo ve
dvojicích na místě a v pohybu, nácvik přímého kopu vpřed na místě + cvičení s
lapou, nácvik obrany pouţitím přímého kopu proti útoku na horní i střední pásmo;

6)

zopakování předchozích lekcí, obrana proti obloukovému úderu dlaní;

7)

obrana proti obloukovému úderu dlaní, obrana proti úchopu paţe, kop malíkovou
hranou dolů, obrana proti úchopu paţe oběma rukama, obrana proti škrcení
jednou rukou zepředu, oběma rukama zepředu;

8)

obrana proti drţení zezadu přes ruce, zepředu přes ruce, drţení za vlasy;

9)

obrana proti více útočníkům, obrana na zemi;

10)

obrana proti bodnutí noţem shora, obrana proti přímému bodnutí noţem, obrana
proti seku noţem;

11)

zopakování předchozích lekcí;

12)

ověření výukového programu osmi modelovými situacemi – dopředu známými,
ale náhodně vybranými, dotazy, poloţení anketového šetření probandům, závěr.
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7.2

Pohybové dovednosti v sebeobraně

Schéma programu pohybových dovedností z bakalářské práce Vopátka (2013),
doplněné o další poznatky, je moţné vidět v následující tabulce 1.
Tabulka 1 - Pohybové dovednosti v programu

Všeobecné
pohybové
dovednosti

Speciální pohybové
dovednosti

Běh

Postoje

Skoky

Údery

Úniky

Kryty

Přetahy

Kopy

Přetlaky

Podmety + pády

Kotouly

Úchopy

Aplikace
pohybových
dovedností v
sebeobraně

Řešení modelových
situací

Program pro cvičení v psychiatrické léčebně je doplněn o domácí úkoly skládající se ze
cvičení dvou jógových sestav kata pranám a súrja namaskár, posilovacích cvičení
sloţené z podporových cvičení, opakování základních technik karate. Zařazení
domácích úkolů je během úvodní i průpravné části vyučovací jednotky s jejich
vyzdvihnutím a připomenutím.
Cvičení všeobecných pohybových dovedností je začleněno převáţně v úvodní
a průpravné části, speciální pohybové dovednosti jsou sloţkou hlavní části a jejich
kombinace nám tvoří pohybové dovednosti v sebeobraně.
Zpestřením herních cvičení je pouţití plaveckých pomůcek, tzv. "noodles", které jsou
ideální volbou pro vybití energie, tréninku reakce a aktivního zapojení celého těla.
Dále se pro nácvik speciálních pohybových dovedností pouţívají úderové pomůcky,
příhodné pro nácvik úderů v plném provedení.
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Prezentace obsahu programu z bakalářské práce Vopátka (2013):
7.2.1 Gymnastické cvičení

Z gymnastiky jsou pouţívána cvičení dle Skopové a Zítka (2008):
1.

Uţitá cvičení

-

různé druhy chůze, běhů, skoků, lezení, házení a nošení břemen.

2.

Akrobatická příprava

-

motoricko-funkční příprava pomocí zpevňovacích, odrazových, podporových
a rovnováţných cvičení.

3.

Rozcvičení

-

pro zahřátí,

-

pomalé protahovací cvičení,

-

mobilizační cvičení,

-

dynamické rozcvičení.

7.2.2 Úpolové hry

Úpolové hry jsou převzaty od Fojtíka a Michalova (1996):
1.

Přetahy bez náčiní a nářadí - cílem je přetáhnout protivníka o 2 metry

-

za jednu paţi,

-

za obě paţe,

-

ve stoji jednonoţ,

-

za nohu a paţi,

-

v zanoţení,

-

do kotoulu vzad přes rameno,

-

vsedě zády k sobě,

-

do záklonu,

-

zvedni soupeře,

-

za háčky - vytvořené z prstů,

-

za háčky v sedu roznoţném,
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-

za kotník,

-

vleţe,

-

zaklesnutím lokte,

-

za šíji,

-

v kleku únoţném,

-

v sedu roznoţném,

-

úklonem,

-

ve stoji za sebou.

2.

Přetlaky bez náčiní a nářadí - cílem je přetlačit protivníka o 2 metry

-

vleţe na boku,

-

vkleče,

-

vleţe na zádech,

-

předloktím,

-

dlaněmi do ramen,

-

ramenem,

-

jednonoţ,

-

vsedě zády k sobě,

-

pánví,

-

zády,

-

vsedě,

-

chodidly do kolébky,

-

v kleku sedmo,

-

pánví ve vzporu dřepmo.

3.

Úpolové odpory bez náčiní a nářadí

-

Čapí souboj - kaţdý si drţí jednu nohu v zanoţení skrčmo, oba se drţí vzájemně
za ruku a snaţí se donutit druhého pustit nohu v zanoţení,

-

Souboj krabů - ve vzporu leţmo vzadu vychýlení protivníka tak, aby se dotkl
hýţděmi země,

-

Vychýlení z rovnováhy,

-

Vychýlení z rovnováhy úchopem za ruce,

-

Minové pole - při drţení za obě ruce navedení protivníka na značky,

-

Souboj slonů - uchopení vlastních kotníků, snaha o to, aby soupeř své kotníky
pustil,
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-

Klokaní souboj - přednoţenou nohou vychýlení protivníka z rovnováhy tak, aby
se dotkl přednoţenou nohou země,

-

Boj na čáře - vychýlení protivníka z čáry,

-

Šlápni druhému na špičku,

-

Povalení druhého,

-

Indiánský zápas - vyzvednutí protivníka do vzduchu.

7.2.3 Postoje

Základem stabilního obranného postoje je pootočení těla o 45° a myšlenka tzv.
„vkořenění se do země“. Úzké a vysoké stromy - stoj na špičkách s narovnanými
koleny, se ve větru naklánějí a nízké stromy s pevným kmenem nechávají vítr projít
větvemi a listím - nízký stabilní postoj. Stabilní postoj vychází také z pomyslného
středu těla - z břicha.
Dolní končetiny mírně pokrčeny v kolenou pro lepší stabilitu.
Druhy postojů:
1)

mírný stoj rozkročný,

2)

pohotovostní postoj,

3)

širší rovnoběţný postoj.

7.2.4 Pohyby dolních končetin a trupu

Do pohybů dolních končetin patří chůze a posuny provedené vpřed, vzad a stranou.
Pohyby trupu jsou vhodné jako obranné akce v sebeobraně a to formou úhybů trupem
vlevo, vpravo, vzad a poklesnutí pomocí dolních končetin, které slouţí pro vyhnutí se
úderu na hlavu, sníţením těţiště těla nebo uvolnění se z drţení.
Druhy chůze v sebeobraně:
1)

kroky,

2)

překroky,

3)

krok přísunem zadní nohy,

4)

krok přísunem přední nohy,

5)

výpady.
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Z hlediska taktiky v sebeobraně akceptujeme z výše napsaných pohybových dovedností
tyto pohyby:
1)

Vstoupení do útočníka

-

dostat se přímo k útočníkovi je další moţností, jak znemoţnit plné provedení jeho
útoku; pouţívá se krok nebo přísun k protivníkovi s technikou kopu, úderu nebo
odstrčení; důleţitá je myšlenka pokračovat protiútokem za protivníka, nekončit na
něm,

2)

Únik

-

je prováděn tak, ţe útočníkova technika se obchází, znesnadňuje se tak
pokračování útoku; zároveň se pouţívá protiútoku k zastavení útoku.

Pro pohyb těla je také důleţitá vzdálenost útočníka od obránce:
1)

dlouhá vzdálenost – dvou a více kroků,

2)

výpadová vzdálenost – po výkroku či výpadu,

3)

dosaţná vzdálenost – dosah paţe či nohou

4)

těsná vzdálenost – útočník můţe uchopit kolem těla, pouţít loket či koleno.

7.2.5 Pády

Správné provedení pádů pomáhá zvýšit bezpečnost při pádání.
Typy pádů:
1)

pád stranou – vhodné pouţití při nácviku podmetu,

2)

pád vzad – únik ze škrcení či zakopnutí při ústupu,

3)

pád vpřed – zakopnutí či zataţení, při nácviku páčení paţe.

7.2.6 Údery

Jsou to útoky horními končetinami pro znehybnění, dezorientaci a způsobují zranění,
převáţně pohmoţděniny či zlomeniny nebo smrt. Slouţí také jako protiútok.
Druhy úderů:
1)

Přímý úder
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-

Pouţití na všechna pásma. Úder pěstí nebo spodní částí dlaně přímo na bradu, nos
nebo přední stranu krku, pěstí na solar plexus, ţebra, podbřišek a genitálie.
Provádí se z přední či ze zadní ruky a také jako oboustranný úder.

2)

Obloukový úder

-

Pouţití na horní pásmo při úderu stranou, tzv. hák, na střední pásmo při provedení
zdola nahoru, tzv. zvedák.

3)

Úder hranou ruky

-

Pouţití na horní pásmo – krk. Úder hranou ruky obloukem a to palcovou hranou
nebo malíkovou hranou, tzv. seky.

4)

Úder loktem

-

Pouţití na všechna pásma. Při úderu na hlavu jsou tři moţné způsoby pouţití
lokte.

Rozdělení úderu:
-

obloukový úder loktem,

-

úder loktem zdola nahoru,

-

na střední a dolní pásmo úder loktem vzad i stranou.

7.2.7 Úchopy

Úchopy za končetiny nebo oděv jsou takové útoky, které omezují v pohybu či pohyb
znemoţňují. Slouţí i pro odvlečení.
Druhy úchopů:
1)

stejnostranný úchop,

2)

různostranný úchop,

3)

úchop oběma rukama.

7.2.8 Obejmutí

Slouţí ke znehybnění či manipulaci napadeného.
Druhy obejmutí:
1)

přes ruce zepředu,
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2)

pod rukama zepředu,

3)

přes ruce zezadu,

4)

pod rukama zezadu.

7.2.9 Škrcení

Škrcení je útok na sevření oblasti krku, pro zamezení dýchání a prokrvení hlavy. Můţe
být provedeno paţemi, oděvem nebo předmětem, ve stoje i na zemi, zepředu i zezadu.
Druhy škrcení:
1)

škrcení zepředu jednou rukou, nataţená paţe,

2)

škrcení zepředu jednou rukou, pokrčená paţe,

3)

škrcení zepředu oběma rukama, nataţené paţe,

4)

škrcení zepředu oběma rukama, pokrčené paţe,

5)

škrcení zezadu předloktím,

6)

škrcení zezadu oběma paţemi.

7.2.10 Kopy

Jsou to útoky dolními končetinami pro odraţení, odkopnutí, rozraţení či váţné ublíţení.
Způsobují zranění, převáţně pohmoţděniny či zlomeniny nebo smrt. Slouţí také jako
protiútok.
Druhy kopů:
1)

kop kolenem

-

pouţití na dolní a střední pásmo a krátkou vzdálenost;

2)

přímý kop

-

kop vpřed. Pouţití převáţně na dolní pásmo;

3)

obloukový kop

-

kop obloukem, pouţití na všechna pásma a dlouhou i střední vzdálenost.

35

7.2.11 Kryty

Kryty slouţí o obraně a ochraně těla, zneškodňují nebo odvracejí útok a tím vytvářejí
prostor k protiúderu.
Druhy krytů:
1)

kryt horního pásma,

2)

kryt středního pásma,

3)

kryt spodního pásma.

7.2.12 Podmety a porazy

Techniky slouţící k dostání druhého na zem.
Typy podmetů:
1)

podmet přední nohy – provedení ze zadní nohy po výpadu přední rukou,

2)

podmet zadní nohy – provedení překroku za útočníka s úderem a podmetení jeho
přední nohy se současným strţením rukou, která dělala úder.

Typy porazů:
1)

hod přes nastavenou dolní končetinu,

2)

hod přes rameno,

3)

hod přes kyčle.

7.2.13 Páky

Uvedení jednotlivých částí lidského těla do nepřirozené polohy. Slouţí ke
kontrole končetin, celého těla a také mohou znemoţnit další útok či obranu.
Druhy pák:
1)

páčení zápěstí,

2)

páčení paţe za tělo.
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7.3 Aplikace speciálních pohybových dovedností
v sebeobraně

Zvládnutím všeobecných pohybových dovedností s kombinací speciálních pohybových
dovedností, lze řešit sebeobranné situace, případně se naučit určité modely, jak takové
situace řešit.
7.3.1 Modelová situace – Obrana proti chycení paţe

Řešení A: Útočník se snaţí chytit obráncovu paţi. Obránce s ní uhýbá k sobě, tím se
k němu

útočník

přibliţuje

a

obránce

provádí

protiúder

otevřenou

dlaní

na bradu útočníka. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou
technikou – kop, úder nebo utíká.
Řešení B: Útočník chytá obráncovu paţi stejnostrannou rukou, obránce v témţe
okamţiku provádí kryt shora dolů a sráţí tak útočníkovu ruku a provádí okamţitý
protiúder na bradu útočníka otevřenou dlaní. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce
zakončuje libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
Řešení C: Útočník chytá obráncovu paţi oběma rukama. Obránce při náznaku
útočníkova zataţení či při pocitu pevného sevření útočníkem provádí kop malíkovou
hranou nohy do podbřišku útočníka. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje
libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
7.3.2 Modelová situace – Obrana proti úderu na horní pásmo

Řešení A: Útočník provádí úder na hlavu a obránce okamţitě reaguje kopem vpřed. Po
pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou technikou – kop, úder nebo
utíká.
Řešení B: Útočník provádí úder na hlavu, obránce provádí únik kolem úderu
a vstupuje s úderem do břicha útočníka. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce
zakončuje libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
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Řešení C: Útočník provádí úder na hlavu, obránce provádí únik kolem úderu s paţí pod
útočníkovým úderem a podmetá útočníka. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce
zakončuje libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
Nové řešení D: Útočník provádí úder na hlavu, obránce provádí únik kolem úderu
a chytá hlavu útočníka oběma rukama, přitahuje si jí k tělu a kontroluje pohyby
útočníka svými pohyby opačným směrem - zakončení povalením, odhozením, kopem,
úderem nebo útěkem.
7.3.3

Modelová situace – Obrana proti obloukovému úderu dlaní

Řešení A: Útočník provádí obloukový úder dlaní na hlavu, obránce okamţitě reaguje
kopem vpřed. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou technikou
– kop, úder nebo utíká.
Řešení B: Útočník provádí obloukový úder dlaní na hlavu, obránce se kryje horním
krytem a provádí protiúder otevřenou dlaní na bradu útočníka. Po pádu nebo odraţení
útočníka obránce zakončuje libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
Řešení C: Útočník provádí obloukový úder dlaní na hlavu, obránce se kryje horním
krytem a provádí protiúder sekem na krk, popřípadě protiúder krytem dovnitř na biceps
s chycením útočící paţe rukou z horního krytu, otočením se vzad a dolů strhává obránce
útočníka k zemi. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou
technikou – kop, úder nebo utíká.
7.3.4 Modelová situace – Obrana proti škrcení zepředu jednou rukou

Řešení A: Útočník provádí pokus o škrcení, obránce okamţitě reaguje kopem vpřed. Po
pádu

nebo

odraţení

útočníka

obránce

zakončuje

libovolnou

technikou

– kop, úder nebo utíká.
Řešení B: Útočník provádí škrcení, obránce zvedá ramena, bradu tlačí dolů
a provádí okamţitý úder loktem shora do ohbí lokte útočníkovi škrtící ruky, následuje
okamţitý protiúder loktem do brady útočníka nebo sek palcovou hranou ruky do krku či
jařmového oblouku útočníka. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje
libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
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Řešení C: Útočník provádí pokus o škrcení, obránce odráţí ruky pomocí krytu dovnitř
a tou samou rukou provádí okamţitý protiúder loktem stranou v nízkém postoji.
Nové řešení D: Útočník provádí škrcení, obránce zvedá ramena, bradu tlačí dolů, bliţší
rukou chytá paţi útočníka, přitahuje si jí k tělu - současně s tímto úchopem provádí tzv.
kobru, kdy dva prsty zasouvá a tlačí do krční jamky. Tím dojde k povalení útočníka
a opět libovolné zakončení.
7.3.5 Modelová situace – Obrana proti škrcení zepředu oběma rukama

Řešení A: Útočník provádí pokus o škrcení, obránce okamţitě reaguje kopem vpřed. Po
pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou technikou – kop, úder nebo
utíká.
Řešení B: Útočník provádí škrcení nataţenými paţemi, obránce zvedá ramena, bradu
tlačí

dolů

a

provádí

okamţitý dvojitý kryt

shora

dolů

s pohybem

vzad

a předklonem, sráţí útočníkovi paţe a provádí okamţitý protiúder oběma dlaněmi do
brady útočníka. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou
technikou – kop, úder nebo utíká.
Řešení C: Útočník provádí škrcení pokrčenými paţemi, obránce provádí úder oběma
paţemi do uší protivníka, úder do ţeber a kop, popřípadě odstrčení a kop. Po pádu nebo
odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
Nové řešení D: Útočník provádí škrcení, obránce zvedá ramena, bradu tlačí dolů, bliţší
rukou chytá paţi útočníka, přitahuje si jí k tělu - současně s tímto úchopem provádí tzv.
kobru, kdy dva prsty zasouvá a tlačí do krční jamky. Tím dojde k povalení útočníka
a opět libovolné zakončení.
7.3.6 Modelová situace – Obrana na zemi před znásilněním

Řešení A: Obránce na zemi se snaţí drţet útočníka dolními končetinami od těla. Při
překonání

obrany,

se

obránce

snaţí

útočníka

vychýlit

a strţením útočníka vedle sebe. Provádí sérii úderů nebo utíká.
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zvednutím

pánve

Nové řešení B: Při zakleknutí útočníka na obránce, rotování pánví na obě strany se
současným pouţitím úderů koleny do ţeber útočníka, následné odkopnutí útočníka
a urychlené postavení se.
Nové řešení C: Při škrcení na zemi oběma rukama a moţném znásilnění, pouţít sraţení
jedné škrtící ruky, kdy současně druhá provádí úder na hlavu s chycením zátylku,
zpevnění úchopu pomocí druhé ruky a následné převalení a kontrola útočníka vlastním
škrcením.
7.3.7 Modelová situace – Obrana proti bodnutí noţem

Řešení obrany proti přímému bodnutí – Útočník provádí bodnutí, obránce
se uhýbá, provádí sraţení krytem shora dolů a okamţitý kop vpřed do útočníka či kop
malíkovou hranou dolů do útočníkova kolene s následným odkopnutím útočníka. Poté
vizuální kontrola noţe a případný útěk.
Řešení obrany proti bodnutí shora nebo seku – Útočník provádí bodnutí, obránce jde
okamţitě proti s horním krytem a provádí přímý úder do krku útočníka. Poté vizuální
kontrola noţe a případný útěk.
Řešení obrany proti přímému bodnutí – Útočník provádí bodnutí, obránce kryje
překříţeným

úderem

paţi

s noţem,

uchopuje

paţi,

provádí

páčení

zevnitř

a okamţitý kop vpřed do útočníka. Poté vizuální kontrola noţe a případný útěk.
Řešení obrany proti přímému bodnutí - Útočník provádí bodnutí, obránce kryje
překříţeným

úderem

paţi

s noţem,

uchopuje paţi,

provádí

páčení

dovnitř

a okamţitý kop vpřed do útočníka. Poté vizuální kontrola noţe a případný útěk.
7.3.8 Modelová situace – Obrana proti drţení.

Řešení obrany proti drţení zepředu přes ruce – Útočník provádí pokus
o objetí obránce, obránce se kryje kopem vpřed, popřípadě údery hřbety rukou
a kopem vpřed. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje libovolnou
technikou – kop, úder nebo utíká.
Řešení obrany proti drţení zezadu přes ruce – Útočník provádí objetí obránce
zezadu, obránce se okamţitě sniţuje do nízkého postoje s předpaţením a provádí úkrok
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a zahajuje okamţité údery lokty vzad nebo úderem do genitálií. Pokud útočník obránce
nepouští,

jsou

moţné

údery

hlavou

vzad

či

dupání

nohami

do nártů útočníka. Při chycení jedné paţe a provedení útočného postoje stranou je
moţné strţení útočníka pomocí krytu dovnitř přes nataţenou nohou a zakončit kopem,
úderem nebo útěkem.
Řešení obrany proti drţení za vlasy – Útočník chytá obránce za vlasy,
ten chytá útočníkovu ruku oběma rukama a provádí prudký předklon s posunem vzad,
následuje přímý kop do útočníka. Po pádu nebo odraţení útočníka obránce zakončuje
libovolnou technikou – kop, úder nebo utíká.
7.3.9 Ověření speciálních pohybových dovedností v modelových situacích

Během poslední lekce projdou probandi přezkoušením z naučených speciálních
pohybových dovedností.
Vopátek (2013) uvádí v bakalářské práci k hodnocení:
Ověření a hodnocení úrovně pohybových dovedností, při řešení modelových situací
sebeobrany, na základě porovnání a srovnání s natočeným vzorem správného provedení
modelové situace.
Hodnocení pomocí čtyřstupňové škály, vycházející z modelu vysokých škol, kde
k indexům řadíme popis: Výborně – 1, velmi dobře – 2, dobře – 3, nevyhověl – 4.
Zaokrouhlení výsledné známky je na dvě desetinná místa.
Výborně
-

stabilní postoje,

-

pohyby – včasné, jednoduché a plynulé řešení úkolu, bez zbytečných pohybů,

-

obranná reakce – včasná reakce na útok,

-

obrana – vhodné pouţití krytů proti útoku,

-

protiútok – mířený do vitálních míst, okamţitý po obranné technice,

-

obranná technika a protiútok doplněný taktickými prvky – výkřik při krytu
a protiúderu, kontrola leţícího útočníka dokončovací technikou, pro zamezení
dalšího útoku,

-

zautomatizované vzorce řešení modelových situací.
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Velmi dobře
-

méně stabilní postoj v konečné fázi,

-

pohyby – menší prodleva při řešení úkolu, zbytečné pohyby, překroky,

-

obranná reakce – reakce na útok na poslední chvíli,

-

obrana – pouţití krytů, které nemusí být nejvhodnější, nepokryjí celý útok nebo
hrozící útok druhou rukou, ale útoku zabrání,

-

protiútok – mířený do protivníka, s menší prodlevou po obranné technice,

-

obranná technika a protiútok částečně doplněny taktickými prvky – výkřik při
krytu a protiúderu nebo kontrola leţícího útočníka dokončovací technikou, pro
zamezení dalšího útoku.

-

pouţité vzorce při řešení modelových situací, bez plynulosti.

Dobře
-

málo stabilní postoj v celém provedení,

-

pohyby – prodleva při řešení úkolu, zbytečné pohyby, překroky, rozmýšlení,

-

obranná reakce – pomalá nebo málo přesná reakce na útok,

-

obrana – pouţití nevhodných krytů, ale částečné zabránění útoku, slabší obrana,

-

protiútok – mířený do protivníka, s prodlevou po obranné technice, slabší
protiútok,

-

obranná technika a protiútok nedoplněny taktickými prvky – výkřikem ani
dokončovací technikou,

-

nepouţité vzorce řešení, nevhodná kombinace prvků.

Nevyhověl
-

nestabilní postoje v celém provedení, nohy překříţené nebo za sebou,

-

pohyby – pomalé a nepřesné pohyby při řešení úkolu, rozmýšlení,

-

obranná reakce – pouţití neúčinných krytů, pomalá reakce na útok nebo ţádná
reakce na útok,

-

obrana – slabý kryt, nepouţitelný kryt, útok projde obranou,

-

protiútok – protivník není zasaţen, technika provedena od protivníka namísto do
protivníka, vynechaný protiútok, slabý a neúčinný protiútok,

-

obranná technika, protiútok ani jiná akce, např. útěk, neprovedeno.
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7.3.10 Domácí úkoly

V programu jsou to úkoly daných tělesných cvičení, které utváří aktivitu ve volném
čase probandů a motivují je ke cvičení a sebezdokonalování.
Za domácí úkoly lze povaţovat cvičení taková, aby byla jednoduchá a zajímavá.
7.3.10.1 Jóga

Cvičení jógových sestav ráno po probuzení, pomáhá nastartovat a probudit organismus.
Sestavy se cvičí uvolněně a procítěně s důrazem na dýchání.
Jóga je umění, které spojuje tělesnou, psychickou a duševní stránku člověka. Jóga je
duchovní cestou s pomocí šetrných cvičení. Jógová cvičení jsou také přiměřeným
prostředkem k uvolnění stresu. Pravidelné cvičení pozitivně ovlivňuje tělesný stav,
udrţí kondici a podpoří soustavu člověka.
Pan Nešpor (1998) se zmiňuje i zde o prevenci uţívání návykových látek pomocí
jógových cvičení.
V našem programu uţijeme jednu sestavu sloţenou z pohybů sladěných s dechem.
1)

Súrja namaskár (Pozdrav slunci)

7.3.10.2 Gymnastika

Součástí kultivace těla a náplně volného času dobře poslouţí část akrobatické přípravy
z gymnastiky a to příprava zpevňovací, která je dle Skopové a Zítka (2006) jednou
z podmínek pro cíleně prováděný pohyb se schopností vědomého ovládání těla.
V sebeobraně stejně jako v gymnastice slouţí zpevňovací příprava pro omezení pohybu
mezi segmenty kinematického řetězce.
Pro potřeby domácích úkolů pouţijeme z osvědčeného postupu, podle Skopové a Zítka
(2006) nácvik základních statických poloh:
1)

vzpor leţmo,

2)

podpor leţmo na předloktích,

3)

vzpor leţmo na levé (pravé),
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4)

vzpor vzadu leţmo.

7.3.10.3 Karate

Z karate lze vyuţít jednotlivých technik a postojů, cvičených v programu, které si
probandi doma cvičí sami. Jsou to nejvhodnější úkoly z hlediska sebeobrany, protoţe se
zdokonalují v provádění ţádoucích pohybů bez nutné přítomnosti sparingpartnera.
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8 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cílem práce je uplatnění výukového programu, vytvořeného v bakalářské práci, v době
léčby závislostí pacientů v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr. Práce zjišťuje vhodnost
výukového programu v době léčby závislosti, ověření naučených pohybových
dovedností a jejich eventuelní začlenění ve volném čase pacientů.
Stanovené úkoly práce nás vedou k samotnému cíli. Na základě určení, kde program
bude aplikován, je nutné vymezit tyto úkoly:
1)

výběr zkoumaného souboru,

2)

zjištění informací o vybraném souboru,

3)

zpracování informací dle shromáţděných dat, teoretických pramenů a zkušeností,

4)

stanovení dalších cílů z hlediska přínosu programu,

5)

pilotní průzkum programu pro zjištění zájmu,

6)

aplikace programu v létě,

7)

aplikace programu v zimě,

8)

písemné zpracování diplomové práce.

Po absolvování programu by probandi měli podstoupit hodnocení speciálních
pohybových dovedností. Podmínkou je pravidelná účast pro znalost souvislostí
a moţnostech řešení.
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9 METODIKA PRÁCE

Metodika práce obsahuje popis sledovaného souboru, organizaci výzkumu, pouţité
metody, sběr dat a jejich analýzu.

9.1 Popis sledovaného souboru

Soubor výběrový s pouţitím metody účelového výběru. Vybrání sledovaného souboru
z Psychiatrické léčebně Červený Dvůr se odvíjelo od téma programu. Program slouţí
převáţně pro ţeny, tudíţ vybraným souborem budou pouze ţeny (dále probandi). Na
základě domluvy se správcem a vedením PL ČD je program určen pouze pro pacienty
formou volnočasové aktivity.
Skladba probandů zúčastňujících se programu, se můţe skládat jak z drogově závislých,
závislých na alkoholu, tak závislých na gamblingu. Jedná se o probandy po detoxu
v dalších etapách léčby.
Navštěvování programu je dobrovolné a lze počítat s niţší pravidelnou docházkou,
zvláště v letních měsících. Také mohou probandi skončit s léčbou a nedochodit
program.
Pro motivování k návštěvě programu co největšího mnoţství zájemců, je moţnost
prezentace formou vystoupení a dále formou letáků či získání informací od správce.
Týden před zahájením programu obdrţí správce jmenovitý seznam přihlášených
zájemců. Seznam slouţí jako podklad pro lékaře a terapeuty, kteří posoudí, zda
přihlášený jedinec můţe tento program navštěvovat. Odsouhlasení jiţ mohou
absolvovat program.
V úvodní lekci budou probandi seznámeni s organizací průzkumu. Na základě toho
sdělí svůj souhlas k pouţití zjištěných informací a výsledků. Prezentace informací
a výsledků uváděných v práci zůstane anonymní.
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9.2 Organizace výzkumu

První část aplikování programu je pilotním provedením. To je podkladem pro samotný
výzkum a další moţnou spolupráci s PL ČD. V úvodní lekci je nutné představení
důleţitých aspektů, které provázejí celý program a také získání informací z ankety.
Základem je upozornění na bezpečnost a chování během lekcí, dále doporučení
vhodného oděvu, dodrţování pitného reţimu, dochvilnosti, následnosti a posloupnosti
jednotlivých vyučovacích jednotek a s tím pravidelnost docházení. Samozřejmostí je
představení programu a ukázka finálních výstupů v rámci modelových situací.
K započetí programu se stanoví nejvhodnější termín, který lze dle potřeby upravovat
s tím, ţe se bude pravidelně opakovat a cvičení proběhne po dobu šesti týdnů. Původně
dvanáct tréninkových jednotek nyní spojených do šesti lekcí.
Kaţdá lekce proběhne na základě domluvy devadesát minut. Lekce mají podobu
vyučovací jednotky s úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou částí. Začátek i konec
lekce je formou nástupu a relaxace. Obsah jednotek je popsán v bakalářské práci
Vopátka (2013). Vedení lekcí a samotná výuka by měla být se všemi pedagogickými
a didaktickými aspekty a náleţitostmi.
Obsah lekcí je tvořen nejen pohybovými dovednostmi probandů, které se učí napříč
programem, ale také je moţno zpestřit celý program pouţitím tradičních i netradičních
pomůcek, her a cvičení.
Dalším předpokladem je vhodné zázemí a prostory ke cvičení. V letních měsících je
moţné společenské prostory nebo tělocvičnu nahradit cvičením venku na trávě.
Pro samotné cvičení není postačující jeden předcvičující, ale je zapotřebí zkušenějšího
sparing partnera, aby mohlo dojít k efektivní ukázce pohybových dovedností a nedošlo
tak ke zranění.
Organizace výuky proběhne formou karate včetně etiky a etikety pro naučení a udrţení
jistých morálních hodnot, které se sice v sebeobraně nevyskytují, ale pro rozvoj člověka
jsou nanejvýš vhodné.
V poslední lekci proběhne přezkoušení řešení modelových situací s hodnocením. Také
se pouţije závěrečné anketové šetření.
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9.3 Pouţité metody

Pro aplikaci programu v psychiatrické léčebně bylo nutné nastudovat problematiku
závislosti, pouţití pohybových aktivit během léčby závislosti a stanovit si další cíle
k plnému vyuţití potencionálu programu. Po rozboru literatury, rozhovoru
s personálem, zjištění anamnéz a schválením programu během léčby vedením PL ČD je
moţné přistoupit k samotné aplikaci programu. Před aplikací průběhu byly pouţity tyto
metody:
1)

metoda obsahové analýzy - ke zpracování literatury k dané problematice,

2)

metoda účelového výběru - výběr z hlediska dostupnosti s danou skupinou
k dispozici,

3)

metoda rozhovoru - standardizovaný osobní a standardizovaný elektronický
rozhovor, ke zjištění podkladů k literatuře a k výkonu programu.

V průběhu programu byly nejvíce vyuţity metody:
1)

metoda pozorovací - pro jednoduché, zainteresované observace probandů,

2)

metoda komparativní - srovnání prováděných technik s předlohou, popř. srovnání
průběhu aplikace s první aplikací programu, jeţ byla ověřením funkčnosti,

3)

metoda testování - pro ověření naučených speciálních pohybových dovedností.

Pro samotné vyhodnocení testování a poloţených anket:
1)

metoda anketového šetření - získání informací od probandů,

2)

statistické metody - k vyhodnocení výsledků a odpovědí se zpracováním do grafů
a tabulek.

9.4 Sběr dat

Program aplikován dvakrát. V roce 2014 v červnu a červenci a v roce 2015 v lednu.
Délka jedné lekce byla stanovena na devadesát minut, jednou za týden.
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V prvním průzkumu proběhů sběr dat osobně autorem práce pouze v závěrečné lekci
prostřednictvím hodnocení modelových situací. Dále pomocí rozhovorů a pozorování
během výuky při získávání zpětné vazby.
V druhém průzkumu byl sběr dat proveden osobně autorem práce, avšak s anketovým
šetřením v první i poslední lekci, pro porovnání dosavadních a naučených znalostí
o sebeobraně. V úvodní hodině anketa pouze s otázkami 1-3, 13-21.
Otázka vhodnosti programu byla zaslána devíti institucím, mezi něţ patří Psychiatrická
nemocnice Bohnice, Oddělení pro léčbu závislsotí VFN - Apolinář, Dětské a dorostové
detoxikační centrum, Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského, Ordinace
pro návykové choroby - AT ambulance - Praha 6, Psychiatrická nemocnice
Brno-Černovice, Psychiatrická léčebna Šternberk, Psychiatrické oddělení Havířov,
Psychiatrická AT ambulance Magdaléna, Psychiatrická nemocnice Kosmonosy.
Ankety rozdány probandům k samostatnému vyplnění, vysvětlen postup a doba
vypracování, jeţ byla stanovena na 5 minut. Doba pro vypracování byla nastavena pro
určitý stresový faktor, pro získání prvních myšlenek bez delšího uvaţování.
Anketa se skládá z otázek s otevřenými odpověďmi, které se převáţně týkají vysvětlení
postupu sebeobrany při napadení, popř. vlastních názorů; a s odpověďmi, kde bylo
moţné vybrat jednu nebo více moţností. Postup vyplňování systematický, dle
očíslování, od první odpovědi do poslední. Anketa v příloze 1.
Postup sebeobrany v úvodní lekci se opírá o stávající znalosti moţností obrany bez
předchozí intervence a ukázek.
Odpovědi z teorie sebeobrany byly klasifikovány škálou 1 - 5. Před intervencí je
předpokládaná vyšší neznalost pohybových vzorců a řešení sebeobrany a otázky
v anketě jsou zaměřeny na první reakci při nastalém útoku. Odpovědi nejsou
vyţadovány sloţité. Klasifikace odpovědi vychází z dokonalých podmínek (které sice v
sebeobraně být nemohou, ale pro určitou orientaci, při řešení situace, je brán dopad
např. protiútoku, jeţ protivníkovi zabrání pokračování útoku, jeţ vychází z §29
trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. o Nutné obraně).
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Tabulka 2 - Klasifikace teorie sebeobrany před intervencí
Reakce na útok protiútokem, který zabrání

1

pokračování útoku
Reakce na útok krytem, popř. vyhnutím a

2

slovní odezvou
Reakce na útok slabým protiútokem nebo

3

krytem

4

Nedostatečné řešení situace

5

Ţádná odpověď

V závěrečné lekci odpovědi vyţadovány sloţitější, s co nejlepším řešením dané situace.
Tabulka 3 - Klasifikace teorie sebeobrany po intervenci
Reakce na útok účelným krytem, úhybem,
silným protiútokem, doplněné výkřikem,

1

odstrčením a útěkem
Reakce na útok krytem, úhybem a silným
protiútokem, bez výkřiku, odstrčení a

2

útěku
Reakce na útok krytem nebo úhybem, se
slabým protiútokem nebo odstrčením, bez

3

útěku
4

Nedostatečné řešení situace, bez reakce na
útok, bez protiútoku, bez útěku
Ţádná odpověď

5

Hodnocení výstupů modelových situací taktéţ v závěrečné lekci. Dovednosti testovány
a hodnoceny 8 modelovými situacemi. Popis hodnocení v kapitole 4.3.9. Ve výsledcích
a diskuzi porovnání hodnocení pilotního programu z bakalářské práce a nynějšího
průzkumu.
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9.5 Analýza dat

V analýze dat se nacházejí odpovědi z anketového šetření, hodnocení teorie sebeobrany
z druhého průzkumu, hodnocení praxe sebeobrany prvního a druhého průzkumu. Dále
je analyzováno hodnocení z pilotního průzkumu bakalářské práce, pro porovnání s tímto
průzkumem.
První průzkum dokončili 2 probandi (číselné rozlišení A1 a A2). Jejich dovednosti byli
testovány a hodnoceny 8 modelovými situacemi po intervenci.
Druhý průzkum dokončili také 2 probandi (číselné rozlišení B1 a B2). Jejich dovednosti
byli testovány a hodnoceny 8 modelovými situacemi. A to jak teoreticky, tak prakticky.
V tabulce číslo 4 nalezneme odpovědi anketového šetření na otázky 1-3 druhé aplikace
průzkumu. Z tabulky vyplývá, kolik probandů cvičí ve svém volném čase, jakým
pohybovým aktivitám se věnují a kolik hodin týdně je provádí.
Tabulka 4 - Odpovědi na otázky 1-3 v úvodním anketovém šetření
1. Cvičení ve volném čase

ANO - 10 x

NE - 4x
Posilování s vlastní vahou - 7x
Běh - 3x
Tanec - 3x
Jóga - 2x
Jízda na kole - 2x
Aerobik - 1x

2. Pohybové aktivity
Potápění na nádech - 1x
Procházky - 1x
Plavání - 1x
Volejbal - 1x
Stolní tenis - 1x
Trampolíny - 1x
0 hodin - 4x
3. Počet hodin cvičení za týden
1 hodina - 2x
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2 hodiny - 1x
3 hodiny - 3x
4 hodiny - 1x
5 hodin - 1x
7 + hodin - 2x

9.5.1 Hodnocení teorie sebeobrany z anketového šetření před intervencí druhého
průzkumu

Druhý průzkum před intervencí programu.
Statistický soubor = skupina probandů (B1-B14)
Statistická jednotka = proband
Statistický znak = hodnocení znalostí sebeobrany před intervencí programu
N = rozsah souboru 14
Průměr

3,15

Rozptyl výběrový

3,17

Modus

5,00

Medián

3,00

Směrodatná odchylka

1,78

Data jsou zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Tabulka 5 - Hodnocení teorie sebeobrany z anketového šetření před intervencí

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Celková známka

B1

1

5

1

1

5

5

5

1

1

2,78

B2

1

1

5

1

5

1

3

3

3

2,56

B3

1

1

1

1

5

5

1

1

3

2,11

B4

1

3

3

1

5

5

5

5

2

3,33

B5

5

5

5

1

5

5

5

3

5

4,33
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B6

1

5

5

1

5

3

1

1

5

3,00

B7

1

2

2

5

5

1

5

1

5

3,00

B8

5

5

5

5

5

5

1

5

1

4,11

B9

1

5

5

4

5

5

4

4

1

3,78

B10

1

5

5

1

5

5

5

5

3

3,89

B11

1

5

5

1

5

5

3

3

5

3,67

B12

1

3

3

1

5

2

2

2

2

2,33

B13

3

2

1

1

5

3

1

1

5

2,44

B14

1

2

2

2

5

5

2

1

5

2,78

Tabulka 6 - Četnosti známek před intervencí

Známky

Absolutní

Relativní

Kumulativní

1

41

33%

33%

2

12

10%

42%

3

15

12%

54%

4

3

2%

56%

5

55

44%

100%

Tabulka 7 - Průměry známek z jednotlivých otázek před intervencí
Otázka

Průměr známek

13

1,71

14

3,5

15

3,42

16

1,85

17

5

18

3,92

19

3,07

20

2,57

21

3,28
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9.5.2 Hodnocení teorie sebeobrany z anketového šetření po intervenci druhého
průzkumu

Statistický soubor = skupina probandů (B2,B13)
Statistická jednotka = proband
Statistický znak = hodnocení znalostí sebeobrany po intervenci programu
N = rozsah souboru 2
Průměr

1,00

Rozptyl výběrový

0,00

Modus

1,00

Medián

1,00

Směrodatná odchylka

0,00

Data jsou zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Tabulka 8 - Hodnocení teorie sebeobrany z anketového šetření po intervenci
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Celková známka

B1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

B2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

Tabulka 9 - Četnosti známek po intervenci
Známky

Absolutní

Relativní

Kumulativní

1

18

100%

100%

2

0

0%

100%

3

0

0%

100%

4

0

0%

100%

5

0

0%

100%

Průměry známek z jednotlivých otázek jsou rovny 1.
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9.5.3 Hodnocení 8 modelových situací z pilotního průzkumu bakalářské práce

Statistický soubor = skupina probandů (P1-P13)
Statistická jednotka = proband
Statistický znak = hodnocení dovedností sebeobrany po intervenci programu
N = rozsah souboru 13
Průměr

1,82

Rozptyl výběrový

0,49

Modus

2,00

Medián

2,00

Směrodatná odchylka

0,70

Data jsou zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Tabulka 10 - Hodnocení 8 modelových situací po intervenci
1

2

3

4

5

6

7

8

Celková známka

P1

1

2

1

1

1

2

2

3

1,6

P2

1

1

2

1

1

2

2

1

1,4

P3

2

2

2

1

1

2

3

3

2,0

P4

1

1

2

2

2

2

3

3

2,0

P5

1

1

2

1

1

2

1

1

1,3

P6

2

2

2

2

1

1

2

2

1,8

P7

1

1

2

1

2

2

1

1

1,4

P8

2

2

1

1

2

3

3

3

2,1

P9

1

2

1

1

2

3

3

3

2,0

P10

1

1

1

1

1

2

2

2

1,4

P11

2

2

2

2

3

3

3

3

2,5

P12

2

2

2

2

2

3

3

3

2,4

P13

2

2

2

2

2

2

2

2

2,0
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Tabulka 11 - Četnosti známek po intervenci
Známky

Absolutní

Relativní

Kumulativní relativní

1

36

35%

35%

2

50

48%

83%

3

18

17%

100%

4

0

0%

100%

5

0

0%

100%

Tabulka 12 - Průměry známek z jednotlivých modelových situací
Modelová situace

Průměr známek

1

1,46

2

1,61

3

1,69

4

1,38

5

1,61

6

2,23

7

2,3

8

2,3

9.5.4 Hodnocení 8 modelových situací z prvního průzkumu diplomové práce po
intervenci

Statistický soubor = skupina probandů (A1,A2)
Statistická jednotka = proband
Statistický znak = hodnocení znalostí sebeobrany po intervenci programu
N = rozsah souboru 2
Průměr

1,25

Rozptyl výběrový

0,33
56

Modus

1,00

Medián

1,00

Směrodatná odchylka

0,57

Data jsou zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Tabulka 13 - Hodnocení 8 modelových situací po intervenci
1

2

3

4

5

6

7

8

Celková známka

A1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

A2

1

1

1

1

2

2

3

1

1,44

Tabulka 14 - Četnosti známek po intervenci
Známky

Absolutní

Relativní

Kumulativní relativní

1

15

83%

83%

2

2

11%

94%

3

1

6%

100%

4

0

0%

100%

5

0

0%

100%

9.5.5 Hodnocení 8 modelových situací z druhého průzkumu diplomové práce po
intervenci

Statistický soubor = skupina probandů (B2,B13)
Statistická jednotka = proband
Statistický znak = hodnocení znalostí sebeobrany po intervenci programu
N = rozsah souboru 2
Průměr

1,00

Rozptyl výběrový

0,00

Modus

1,00

Medián

1,00
57

Směrodatná odchylka

0,00

Data jsou zaokrouhlena na 2 desetinná místa.
Tabulka 15 - Hodnocení 8 modelových situací po intervenci
1

2

3

4

5

6

7

8

Celková známka

B1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

B13

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00

Tabulka 16 - Četnosti známek po intervenci
Známky

Absolutní

Relativní

Kumulativní relativní

1

16

100%

100%

2

0

0%

100%

3

0

0%

100%

4

0

0%

100%

5

0

0%

100%

Průměry známek, z jednotlivých modelových situací, jsou rovny 1.

58

10 VÝSLEDKY A DISKUZE

Ve výsledcích se nacházejí odpovědi ze strukturovaného rozhovoru, ve kterém bylo
zjišťováno, zda jsou pohybové aktivity s prvky sebeobrany vhodné k aplikaci
v psychiatrické léčebně, při léčbě závislostí. Dále jsou představeny výsledky
z anketového šetření, získané ze závěrečné hodiny prvního průzkumu, z druhého
průzkumu získané z úvodní a závěrečné lekce a hodnocení výstupů probandů ze
závěrečných modelových situací. Hodnocení modelových situací bude porovnáno
s hodnocením modelových situací pilotního průzkumu bakalářské práce.
Jedna z anket před intervencí obsahovala šokující odpověď na otázku "Jak byste
reagovala v případě napadení - znásilnění?". Anonymní proband odpověděl: "Je lepší se
nechat znásilnit."
Prvního průzkumu se účastnilo 11 probandů, z toho dokončili program 2 probandi.
Druhého průzkumu se zúčastnilo 14 probandů, z toho dokončili program také
2 probandi.
Nízká účast v posledních lekcích byla dána postupným odchodem pacientů ze zařízení.
Dále v zimních měsících řádila chřipková epidemie, upadal zájem (motivace ke cvičení
nestačila) nebo pacienti řešili osobní problémy a např. v letních měsících v důsledku
přívětivého a slunného počasí chodili pacienti k táborovému ohni a na procházky. Autor
práce proto přesunul cvičení ven, na travnatou plochu.
Po prvním průzkumu bylo nutné upravit některé náleţitosti a moţnosti. Po rozhovoru
s panem primářem, jsme program zapojili do kreditového systému, kdy za docházku
mohly pacientky získat body, které potřebovaly k týdennímu plnění povinností. Mohli si
tak vybrat navštěvování programu a nebo mytí nádobí, uklízení, apod. Nízká účast byla
také dána některými povinnými sluţbami, které připadly na dobu konání lekce
a pacientky je musely plnit.
Z úvodního anketového šetření, z druhé aplikace programu, jsme se dozvěděli, ţe 10 ze
14 probandů se věnuje ve volném čase cvičení. Nejčastější odpovědí (7 probandů) bylo
posilování s vlastní vahou. Nejčetnější dobou cvičení byly 3 hodiny týdně (3 probandi).
Za zmínku stojí doba cvičení 7 a více hodin týdně u 2 probandů.
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Protoţe bylo anketové šetření poloţeno během doby léčení, je zde vidět, ţe 10 pacientek
zařadilo pohybové aktivity do svého denního rozvrhu.

10.1 Vhodnost programu

V rozhovoru s MUDr. Jiřím Dvořáčkem, ředitelem a primářem Psychiatrické léčebny
Červený Dvůr, bylo zjišťováno, jaký vliv má způsob trávení volného času na závislost
a jaký vliv mají pohybové aktivity na trávení volného času a také na léčbu závislosti.
Dle pana doktora Dvořáčka má způsob trávení volného času na závislost klíčový vliv:
"Závislost je porucha libostního systému v mozku a kdyţ mu sebereme drogu, na kterou
byl zvyklý,tak se tam musí dodat jiný zdroj libosti. Takový, který je v ţivotě normální.
A to se nejlépe dá dělat volnočasovými aktivitami."
Léčba závislosti, jeţ je poskytována příslušnými zařízeními, se snaţí vrátit člověka do
normálního ţivota. Pan doktor Dvořáček představil, jak taková léčba probíhá: "Máme
zřetelně ohraničené tři fáze. Nultá fáze: detox - základní stabilizace, zbavení se
odvykacího stavu (to trvá týden). Dva měsíce je dlouhá první fáze - přijmutí ţivotního
průšvihu, nalezení motivace to řešit, koukání se do minulosti. Fáze číslo dvě je
v podstatě s nultou třetí fáze, aktivní řešení problému psychoterapie a plánování
budoucnosti."
A jaký vliv mají pohybové aktivity na léčbu závislosti? Pan Dvořáček má tento názor:
"Člověk můţe zjistit, ţe si tím můţe udělat libé pocity, uvolnit se z tenze, stresu, ţe
můţe být dobře a můţe tak chtít ţít i po léčbě. Plus je hodně podstatné, ţe psychoterapie
je verbální, člověk si sedne do křesla a není to ţádný pohyb - zhroutit se do křesla,
povídat o problémech. A všechny pohybové aktivity jsou úplně opačné, ţe se člověk
z toho křesla zvedne, napne se a vnímá sám sebe. Je to dost klíčové. Aby to nebylo jen
verbální schoulení se do problému a křesla. Je to protiklad k tomu verbálnímu, dost
nutný protiklad, nutný doplněk."
A jak by mohly pomoci pohybové aktivity s prvky sebeobrany? Pan Dvořáček si myslí:
"Kdyţ se podívám na statistiku obecné populace, kolik ţen se setká se sexuálním
násilím nebo obtěţováním, tak by to potřebovala úplně kaţdá ţena. Ještě k Vám tomu
dopovím, Vy to víte lépe neţ já, ţe to, ţe člověk dělá sebeobranu, tak má kromě těch
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dovedností velký efekt na sebehodnocení, sebepojetí, člověk se cítí jistěji,
sebevědoměji, a kdyţ se člověk dostává z drog, zejména u pacientek, tak je velký
problém nejistota. Jak obstojí ve vztazích, ve skupině a kaţdá taková aktivita,která
dodává sebejistotu, můţe toto vše posílit. To je ten význam."
Při zjišťování zájmu o program v dalších zařízeních pro léčbu závislosti, odpověděl
elektronicky pan primář MUDr. Pavel Krákora z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy.
Pan Krákora napsal: "Pohybové aktivity jsou důleţitou součástí léčebného programu na
oddělení léčby závislostí / střednědobá léčba, koedukované odd. / PN Kosmonosy.
Uplatňujeme rozcvičky, sportovní hry, procházky a zátěţové terénní programy
- turistické pochody v přírodě, dále rehabilitační cvičení na posílení zad - zajišťující
zdravotníci - sestry a rehabilitační pracovník. Vámi popisované aktivity by jistě u části
pacientů vzbudily zájem."
Z dalších oslovených institucí na léčbu závislosti se ozval jiţ pouze pan MUDr. Jiří
Pokora, který napsal: "Litujeme,ale v Psychiatrické nemocnici v Brně-Černovicích
nemáme pro Váš program sebeobrany adekvátní podmínky a vyuţití."
Zde se naskýtá odpověď, kde je moţné program sebeobrany vyuţít. Ve
specializovaných zařízeních, které mají dostatečné prostory, např. i s přilehlými
pozemky a moţnostmi vnitřního i venkovního vyţití. V nemocnicích, které mají
specializované oddělení, není takové vyţití moţné. Většinou je oddělení součástí
nemocničního komplexu, kde jsou lůţkové části a další oddělení. Zde by tedy nebylo
vhodné program aplikovat, z důvodu rušení ostatních pacientů, nejen těch závislých.
Prostory pro pohybové aktivity jsou v nemocnicích nedostupné.
V anketě odpovídali probandi na otázku líbivosti programu, čímţ lze vyjádřit i určitou
vhodnost programu během léčby závislosti. Odpovědi se získaly ze 4 závěrečných
anket. Probandům se líbily náplně hodin, prvky sebeobrany a nově naučené dovednosti,
cvičení ve dvojicích a hry. Jeden proband také odpověděl, ţe se mu hry a cvičení ve
dvojicích nelíbily. Neoblíbené byly rozcvičky a domácí úkoly.
Jako přínosné lze také brát zpětnou vazbu, vyplývající z rozhovorů během a na konci
lekcí, kdy se autor práce setkal s pozitivními odpověďmi a nadšením. Získaly se však
i informace o tom, ţe některé ţeny po cvičení bolí hlava. Během cvičení byly
samozřejmě pauzy na pití, při hledání příčin bolesti se zjistilo, ţe dochází u probandů
k vyplavování špatných látek z těla, kdy se tělo čistí z drogy.
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10.2 Začlenění programu do volného času

Během trvání programu dostávali probandi domácí úkoly, které mohli plnit dle své
libosti a začlenit tak pohybové aktivity více do svého denního rozvrhu. Pouze
2 probandi plnili veškeré domácí úkoly, které byly zadány. Třetí proband domácí úkoly
neplnil kvůli opakujícím se bolestem nohou a také kvůli nedostatku času. O nedostatku
času na domácí úkoly napsal i 4. proband.
Další poloţkou začlenění byla volba pokračovat ve cvičení i nadále. 4 probandi
odpověděli, ţe by ve cvičení pokračovali i nadále. 1 proband by pokračoval ve cvičení
karate, 2 probandi ve cvičení sebeobrany a 1 proband by pokračoval ve cvičení jógy
a posilování.
Pacientka, která by ráda cvičila karate i nadále, se v minulosti věnovala cvičení Kungfu. Po dlouholeté závislosti na prášcích, se dostala do zařízení, aby se vyléčila ze
závislosti. Zúčastnila se zde programu, vrátila se jí chuť a v podobném cvičení chce
pokračovat.
O dalším začlenění ve volném čase se nelze dozvědět nyní. PL ČD ale pořádá po roce,
po úspěšném odchodu ze zařízení, společné akce, kde poté bývalí pacienti hovoří o tom,
jak se začlenili zpět do běţného ţivota bez závislosti. Na takové sešlosti, pokud by
přijely absolventky programu, by bylo nanejvýš vhodné udělat rozhovor a zjistit, jakým
pohybovým aktivitám se věnují a zda jim program pomohl rozšířit obzory.

10.3 Ověření znalostí sebeobrany

Hodnocení teorie sebeobrany před intervencí druhého průzkumu dosáhlo průměru 3,15
se směrodatnou odchylkou 1,78 u souboru 14 probandů. Průměr dále realizuje medián,
který má hodnotu 3,00. Nejčastěji opakovaná známka je 5, kdy průměrná známka 5 byla
u otázky číslo 17 - Obrana proti noţi. Nejlepších známek se dosahovalo u otázky 13
(Obrana při chycení ruky) a 16 (Obrana proti škrcení zepředu).
Hodnocení teorie sebeobrany po intervenci druhého průzkumu dosáhlo průměru 1,00 se
směrodatnou odchylkou 0 u souboru 2 probandů. Tím je modus i medián 1,00.
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Znalosti po intervenci byly výborné. Odpovědi v anketovém šetření byly obsáhlé, věcné
a výstiţné.

10.4 Ověření pohybových dovedností sebeobrany

Hodnocení 8 modelových situací z pilotního průzkumu bakalářské práce dosáhlo
průměru 1,82 se směrodatnou odchylkou 0,70 u souboru 13 probandů. Modus i medián
s hodnotou 2. Nejlepší průměr známek 1,38 byl u modelové situace číslo 4 (Obrana
proti škrcení zepředu). Nejhorší průměry známek 2,3 byly u modelových situací 7
(Obrana proti noţi) a 8 (Obrana proti drţení).
Hodnocení 8 modelových situací z prvního průzkumu diplomové práce dosáhlo
průměru 1,25 u souboru 2 probandů se směrodatnou odchylkou 0,57.
Hodnocení 8 modelových situací z druhého průzkumu diplomové práce dosáhlo
průměru 1 se směrodatnou odchylkou 0 u souboru 2 probandů. Modus i medián
s hodnotou 1.
Po intervenci se probandi dostali v průměru do známky 2. To poukazuje na to, ţe
dovednosti sebeobrany zvládli výborně aţ velmi dobře.
Výhodou i nevýhodou prvního a druhého průzkumu, oproti pilotnímu průzkumu, byla
velikost skupiny. Po dvojnásobné časové dotaci se jim bylo věnováno ještě více, neţ
skupině čítající více osob. Po takovém osobním přístupu a v podstatě privátní výuce,
jsou lepší výsledky očekávatelné, coţ bylo potvrzeno i známkami z jednotlivých
modelových situací. Nevýhodou byla velikost souboru z pohledu získání relevantních
výsledků.
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11 ZÁVĚR

Výukový program sebeobrany pro ţeny byl dvakrát aplikován v Psychiatrické léčebně
Červený Dvůr. V počátku se těšil hojnější účasti, avšak kvůli několika faktorům, kam
patří nemoci, nezájem, povinné sluţby a nebo skončení léčby, dokončily oba průzkumy
celkově čtyři pacientky.
O vhodnosti programu se vedl rozhovor s primářem Psychiatrické léčebny Červený
Dvůr MUDr. Jiřím Dvořáčkem a elektronický rozhovor s primářem Psychiatrické
nemocnice Kosmonosy MUDr. Jiřím Pokorou. Oba primáři se shodli, ţe pohybové
aktivity jsou klíčovým prvkem při léčbě závislostí, slouţící také jako prevence
závislostí a proţívání volného času společensky přijímanými aktivitami. Z rozboru
literatury o trávení volného času jsou pohybové aktivity pro člověka důleţité. Program
je se svým obsahem kvalitní výplní volného času.
Dovednosti sebeobrany byly ověřeny ve dvou rovinách. Teorie sebeobrany byla
hodnocena ve druhém průzkumu před intervencí a po ní. Z výsledků plyne, ţe probandi
získali teoretické znalosti o tom, jak řešit dané sebeobranné situace. Pohybové
dovednosti byly ověřeny po intervenci programu. Z prvního i druhého průzkumu zvládli
probandi modelové situace výborně aţ velmi dobře. Při porovnání s pilotní studií
bakalářské práce, byly průměry skupin pod známkou 2. To znamená, ţe modelové
situace byly řešeny velmi dobře a to kvalitním pohybovým projevem, včetně techniky
a taktiky. Pacientky se ubránily v závěrečných modelových situacích muţskému
sparingpartnerovi.
Začlenění programu ve volném čase pacientů bylo zkoumáno prostřednictvím
anketového šetření, kdy se zjišťovalo, zda si opakují různé cviky ve svém volném čase
a nebo plní domácí úkoly. Ze šetření vyplynulo, ţe se domácím úkolům nevěnují, ale ţe
ve cvičení by pokračovali i nadále. A to nejen ve cvičení sebeobrany, ale také
v bojovém umění karate nebo zdravotním systému jógy a relaxace, coţ jsou další
předpoklady pro to, aby se člověk uměl bránit nejen proti útočníkovi, ale také proti
negativním vlivům, jeţ člověk má i ve své mysli. Pro zjištění začlenění pohybových
aktivit s prvky sebeobrany, ve volném čase pacientů, by bylo vhodné navštívit sešlosti
bývalých pacientů a zjistit, zda se absolventi programu věnují takovým aktivitám.
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Budoucnost programu leţí v další spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr.
Program bude rozdělen na kvartály během roku tak, aby se kaţdý pacient mohl věnovat
celému programu. Cvičení sebeobrany bude nabídnuto také muţům. V případě zájmu
budou vytvořeny koedukované lekce. V podobě intenzivního týdenního kurzu bude
program určen pro personál léčebny, ve spolupráci s policejními instruktory.
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1.

Vyjádření etické komise

2.

Informovaný souhlas

Dobrý den,
jmenuji se Jan Vopátek. Jsem studentem navazujícího magisterského studia Univerzity
Karlovy, oboru Tělesná výchova a sport.
Zpracovávám diplomovou práci "Aplikace a ověření programu sebeobrany pro pacienty
psychiatrické léčebny", jeţ navazuje na program v mé bakalářské práci "Návrh a
ověření multimediálního programu sebeobrany pro ženy". Cílem sledování u
výzkumného souboru je aplikování programu během léčby závislostí a vliv tohoto
programu na způsob trávení volného času pohybovými aktivitami s prvky sebeobrany.
Ve spolupráci se správcem Psychiatrické léčebny Červený Dvůr panem Jiřím Kánicem
proběhne veškerá výuka pod dohledem mé osoby.
Lekce se budou konat pravidelně kaţdý týden v rozsahu 90 minut ve společenském
sálu. Doba trvání jednoho programu je 6 týdnů. Opakování bude dle domluvy
pravidelné po 6 týdnech nebo k 1. dni v měsíci.
Během programu budou pouţity výzkumné metody zejména tyto: metoda pozorovací
(pro jednoduché a zúčastnění pozorování probandů), metoda komparativní (pro
srovnání prováděných cvičení a technik s navrţeným programem), metoda testování
(testování naučených speciálních pohybových dovedností). Dále proběhne metoda
anketového šetření na začátku a konci kaţdého programu a metoda rozhovoru s panem
primářem. Celý program bude neinvazivní.
Cvičení sebeobrany je pohybovou aktivitou, kde dochází k fyzickému kontaktu se
spolucvičencem. Jelikoţ se jedná o obranu vlastní osoby, někdy můţe být fyzický
kontakt tvrdší. Celé cvičení je však bráno jako pohybová aktivita a zde jde převáţně o
hru a ukázání moţností trávení volného času. Díky zkušenostem a odbornému dozoru je
forma výuky dle zásad a pravidel vyučovací jednotky s přizpůsobeným prostředím.
Budou stanovena jasná pravidla, co bude dovoleno a co zakázáno.
Získaná data a interpretované výsledky nebudou zneuţity a osobní data nebudou
zveřejněna.
Děkuji za spolupráci v mém výzkumu.
Bc. Jan Vopátek

3.

Anketové šetření

1.

Cvičíte ve volném čase?

2.

Pokud ano, jaké pohybové aktivity děláte?

3.

Pokud cvičíte ve volném čase, kolik hodin týdně?

4.

Kolikrát jste navštívila naše cvičení?

5.

Plnila jste zadané domácí úkoly?

6.

Pokud jste neplnila domácí úkoly, proč?

7.

Zlepšila se Vám po našem cvičení kondice?

8.

Pokud ano, jak jste poznala, ţe se Vám kondice zlepšila?

9.

Co se Vám líbilo na lekcích?

10.

Co se Vám nelíbilo na lekcích?

11.

Jak často byste si přála navštěvovat lekce?

12.

Z jakého hlediska byste dokázala vyuţít naučených pohybových dovedností v
běţném ţivotě?

13.

Jak byste zareagovala v případě napadení - chycení ruky?

14.

Jak byste zareagovala v případě napadení - přímý úder na hlavu?

15.

Jak byste zareagovala v případě napadení - obloukový úder na hlavu dlaní
("facka")?

16.

Jak byste zareagovala v případě napadení - škrcení zepředu?

17.

Jak byste zareagovala v případě napadení - bodnutí noţem?

18.

Jak byste zareagovala v případě napadení - pokus o znásilnění?

19.

Jak byste zareagovala v případě napadení - objetí zepředu?

20.

Jak byste zareagovala v případě napadení - objetí zezadu?

21.

Jak byste zareagovala v případě napadení - chycení za vlasy?

22.

Chcete pokračovat ve cvičení?

23.

Pokud ano, ve kterém cvičení chcete pokračovat?

4.

Přepis rozhovoru s primářem MUDr. Jiřím Dvořáčkem

1)

Jakou pozici a úlohu zastáváte v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr?

"Mám tu dvojí pozici, ředitel a primář."
2)

Jak dlouho se této práci věnujete?

"21. rok"
3)

Jací pacienti nejčastěji pobývají v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr?

"My tu máme poslední roky zhruba stejné, tzn. 65% nealkoholové drogy, 5 % gambling
a 30 % alkohol. Nealkoholové drogy v poměru 50:50 pervitin a heroin."
4)

Jaké fáze má léčba v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr?

"Máme zřetelně ohraničené tři fáze. Nultá fáze: detox - základní stabilizace, zbavení se
odvykacího stavu. Týden. Dva měsíce první fáze - přijmutí životního průšvihu, nalezení
motivace to řešit, koukání se do minulosti. Fáze č. 2 v podstatě s nultou třetí fáze,
aktivní řešení problému psychoterapie a plánování budoucnosti.
5)

Jaké aktivity jsou dostupné pro pacienty v Psychiatrické léčebně Červený
Dvůr?

Snažíme se, aby byly velmi pestré. Směs psychoterapeutických aktivit různého typu.
Arteterapie, pohybové aktivity, aktivity se zodpovědností, jako např. funkce samosprávy
nebo pracovní terapie. Máme celkem velký systém vzdělávacích aktivit. Důraz klademe
na volnočasové aktivity. Na sport a pohyb.
6)

Jaký vliv má způsob trávení volného času na závislost?

Klíčový. Protože závislost je porucha libostního systému v mozku a když mu sebereme
drogu, na kterou byl zvyklý,tak se tam musí dodat jiný zdroj libosti. Takový, který je v
životě normální. A to se nejlépe dá dělat volnočasovými aktivitami.
7)

Jaký vliv mají pohybové aktivity na léčbu závislosti pacientů?

Souvisí to skutečně s tím předchozím. Člověk může zjistit, že si tím může udělat libé
pocity, uvolnit se z tenze, stresu. že může být dobře a může tak chtít žít i po léčbě. Plus
je hodně podstatné, že ta psychoterapie je verbální, člověk si sedne do křesla a je to

takový pohyb - zhroutit se do křesla, povídat o problémech. A všechny pohybové aktivity
jsou úplně opačné, že se člověk z toho křesla zvedne, napne se a vnímá sám sebe. Je to
dost klíčové. Aby to nebylo jen verbální schoulení se do problému a křesla. Je to
protiklad k tomu verbálnímu, dost nutný. protiklad, nutný doplněk.
8)

S jakým násilím se např. pacienti setkali ve svém ţivotě?

Překvapivě, nejčastěji sexuální násilí, u pacientek. Díky tomu, že většinou tady nejsou
bohatí lidé, pacienti museli získávat peníze na drogu nějak nelegálně, tak se setkávaly i
s násilím spojeným s drogovým životním stylem. A překvapivě velké číslo má zkušenost
se sexuálním násilím, nebo zneužíváním. V některých dobách je to až 50%.
9)

Myslíte, ţe by jim pomohla znalost sebeobrany při řešení výše popsaných
situací v ţivotě?

Když se podívám na statistiku obecný populace, kolik žen se setká se sexuálním násilím
nebo obtěžováním, tak by to potřebovala úplně každá žena. Ještě k Vám tomu dopovím,
Vy to víte lépe než já, že to že člověk dělá sebeobranu, tak má kromě těch dovedností,
má velký efekt na sebehodnocení, sebepojetí, člověk se cítí jistěji, sebevědoměji, a když
se člověk dostává z drog, zejména u pacientek, tak je velký problém nejistota. Jak
obstojí ve vztazích, ve skupině a každá taková aktivita,která dodává sebejistotu může
toto vše posílit. To je ten význam.
10)

Jaký vliv mělo cvičení sebeobrany na pacienty v Psychiatrické léčebně
Červený Dvůr?

Nejsem si jistý, že bychom se na to ptali na konci léčby, že bychom tu odpověď dostali,
např. po nějakém čase, ale to je velmi svízelné.
11)

Jaké důvody k nedocházení měli pacienti, kteří nedokončili všechny lekce?

Myslím, že úplně stejné důvody, jako v oddílech. Někoho to přestane bavit, někdo má
starosti, tady v našem případě můžou pacienti jít na vycházku, mohou být nemocní,
mohou řešit nějaký problém a vše ostatní jde stranou,. Důvodů může být hodně.
12)

Jaký názor máte na cvičení pohybových aktivit s prvky sebeobrany během
léčby závislostí?

Já uţ jsem to v podstatě řekl, ţe v tom vidím velký význam. Jednak na budování
sebehodnocení, sebepojetí, jednak pohyb je důleţitý, dále jako prevence násilí,
zneuţívání. Sám bych to chtěl umět.

Větší propagace v PL - Bylo by vhodnější, kdyby cvičení bylo pravidelnější, ţe by
kaţdý měl moţnost docházet, bylo to vázané na DP, od té první lekce do té
poslední. Novou spolupráci bych koncipoval pro kaţdého nově příchozího, aby
nebyl problém s předchozí zkušeností?
Bylo by rozumné mít čtyři tyto běhy v průběhu roku. Začít vždy ve čtvrtletí nový. A je
otázka jestli to nabídnout pouze dámám, což si myslím, že je prioritní skupina, nebo i
pánům, popř. smíšená, kdyby jim to nevadilo. Pro personál by to nebylo šestitýdenní,
ale prostřednictvím nějakého intenzivního kurzu (čtyři hodiny denně)

5.

Vyučovací jednotky

ÚVODNÍ ČÁST
Zahájení
Úklona při vstupu do tělocvičny, pozdravení s předcvičujícím, představení náplně
vyučovací jednotky.
Příprava:
nástup skupiny v těsný řad, ve stoji spatném, čelem k předcvičujícímu,
klek sedmo, zavření očí – relaxace, uvolnění.
úklona v kleku sedmo s předcvičujícím.
Označeno ve vyučovací jednotce: „1“.
Rozcvičení
Prohřátí – Cílem je zahřátí všech svalových skupin, zvýšení srdečního tepu, nabuzení
pro nadcházející výuku.
Moţnosti:
běh,
poskoky,
hry.
Označeno ve vyučovací jednotce číslem.
Protažení – Dynamické protaţení svalových skupin – 3 vteřiny v extenzi, příprava
kloubních spojení pro zátěţ – krouţení 5x.
Označeno ve vyučovací jednotce: „R“.
Ve stoji rozkročném
1) Krouţení hlavou – spodní půlkruhy.
2) Protaţení šíje na obě strany úklonem hlavy – poloţit hlavu na rameno stranou, tíhou
ruky zatíţit výdechem.

3) Protaţení šíje předklonem hlavy – dopředu zatíţit oběma rukama – brada na hruď,
zatíţit výdechem.
Účinek: Procvičení krčních páteře a protaţení šíje.
Ve stoji rozkročném
1) Krouţení paţí – čelné a boční kruhy,
2) Kruhy střídavě – levou dopředu, pravou dozadu a obráceně.
3) Krouţení v loktech.
4) Údery dopředu.
5) Krouţení zápěstím.
6) Skrčení prstů v pěst a nataţení prstů.
7) Protaţení prstů a předloktí.
8) Protaţení deltových svalů- přidrţení paţe kříţem před tělem pomocí druhé ruky,
pohled na opačnou stranu.
9) Skrčit upaţmo za hlavou – tlakem pomocí druhé ruky dozadu a záklon hlavy.
Účinek: Procvičení ramenního kloubu. Protaţení deltového svalu, tricepsu paţe.
Ve stoji rozkročném
1) Krouţení trupem.
2) Úklony do stran, dozadu a dopředu.
Účinek: Procvičení hrudních a kříţových obratlů. Protaţení meziţeberních svalů,
širokého svalu zádového.
Ve stoji rozkročném
1) Krouţením - „osmička“, pohyby do stran.
2) Postoj „jezdce na koni“
– lokty zapřeny do kolen + přechod do „hokejového protaţení“ - nohy pokrčmo, nohy
směřují ven, opora o dlaně.
Účinek: Procvičení a protaţení kyčlí.
1) „Kočka“ – vyhrbení a prohnutí, provedení „na čtyřech“.

2) „Kobra“ – vzpor, pánev na zemi.
3) „Zajíc“ – vzpaţit – dlaně na zemi, klek sedmo.
Účinek: Protaţení zádových, břišních a prsních svalů, uvolnění obratlů.
1) Stehenní svaly
– klek sedmo + leh na zádech (Alternativa – noha skrčmo před tělem, druhá za tělem,
protaţení poloţením na záda).
2) Zadní strana nohou
– překáţkový sed – protaţení nahnutím nad nataţenou nohu + výdrţ, sed přednoţný
levou/pravou - protaţení nahnutím nad nataţenou nohu + výdrţ, sed přednoţný protaţení nahnutím nad nataţenou nohu + výdrţ, sed přednoţný, úchop za špičky.
3) Rovnováţný stoj na jedné
– stoj na levé/pravé – přitaţení kolene vepředu, stranou, dozadu.
4) Protaţení hýţďového svalstva
– výpad levou/pravou,
– přetočení přes přední nohu,
– do kliku pod přední nohu.
Účinek: Protaţení stehenních, hýţďových a lýtkových svalů.

PRŮPRAVNÁ ČÁST – SPECIÁLNÍ ROZCVIČENÍ
Zopakování prvků z předchozích cvičení, průpravná cvičení pro nácvik dalších technik.
Cvičení jsou průpravou pro hlavní část.
Hry:
míčové hry – např. kopaná, vybíjená, házená,
únikové hry – např. „Na Mrazíka“, „Na babu“, „Rybičky, rybáři jedou“,
úpolové hry – např. přetlaky, přetahy, odpory od Fojtíka a Michalova (1996),
označeno ve vyučovací jednotce: „2x“, x – písmeno pro průpravné hry,
starty z různých poloh – stoj, dřep, sed, leh,

kotouly, – vpřed, vzad, ze stoje na rukou,
převaly.
HLAVNÍ ČÁST
Obsahuje hlavní náplň cvičení. Viz tematický plán.
ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Slouţí pro zklidnění organismu po výuce, protaţení svalů a jejich regeneraci, utuţení
důleţitých prvků pomocí ideomotorického učení, zhodnocení výuky, dotazy.
Statické protaţení svalových skupin – 15 aţ 20 vteřin v extenzi, pravidelné dýchání.
Označeno ve vyučovací jednotce: „6“.
Ve stoji rozkročném
1) Protaţení šíje na obě strany úklonem hlavy – poloţit hlavu na rameno stranou, tíhou
ruky zatíţit výdechem.
2) Protaţení šíje předklonem hlavy – dopředu zatíţit oběma rukama – brada na hruď,
zatíţit výdechem.

Ve stoji rozkročném
1) Protaţení prstů a předloktí.
2) Protaţení deltových svalů- přidrţení pomocí druhé ruky kříţem před tělem, pohled
na opačnou stranu.
3) Skrčit upaţmo za hlavou – tlakem pomocí druhé ruky dozadu a záklon hlavy.
Ve stoji rozkročném
1) Úklony, předklon a záklon.
1) „Kočka“ – vzpor klečmo, vyhrbení a prohnutí.
2) „Kobra“ – vzpor, pánev na zemi.
3) „Zajíc“ – klek sedmo, vzpaţit, dlaně na zemi.
1) Stehenní svaly – klek sedmo + leh na zádech.
2) Zadní strana nohou

– překáţkový sed – protaţení nahnutím nad nataţenou nohu + výdrţ, sed přednoţný
levou/pravou – protaţení nahnutím nad nataţenou nohu + výdrţ, sed přednoţný
– protaţení nahnutím nad nataţenou nohu + výdrţ.
3) Rovnováţný postoj
– stoj na levé/pravé – přitaţení kolene vepředu, stranou.
4) Protaţení hýţďového svalstva
– výpad levou/pravou,
– přetočení přes přední nohu,
– do kliku pod přední nohu.

Vyučující: Jan Vopátek

1. lekce

Počet studentů:
Místo: PL ČD
Lekce: 90 minut
Téma: Seznámení s výukou, zásady bezpečnosti, organizace výuky, úpolové hry, obrana proti úchopu
paţe. Nácvik pádů stranou, vzad a vpřed, nácvik oboustranného přímého úderu.
Rozdělení

Čas

VJ

(Minuty)

Úvodní část

0-10

Učivo

Představení
náplní

Poznámky

Organizace

trenéra,

hodin,

bezpečnosti,

zásady

organizace

Studenti

v řadě,

čelem

Úvod.

čelem

Relaxace, příprava

k předcvičujícímu,
v kleku sedmo.

výuky, dotazy, anketové
šetření.
10-12

1

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu,

na hodinu.

v kleku sedmo, zavřené
oči.

Rozcvičení -

12-17

2

prohřátí

Volný pohyb po celé

Zahřátí.

ploše.

17-21

2.3

Studenti

v řadě,

čelem

Zahřátí.

čelem

Rozcvičení.

k předcvičujícímu.
Rozcvičení protaţení

21-31

R

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu.

Krouţení: 5x.

Extenze: 3 vteřiny.

Průpravná

31-36

část

Oba protivníci stojí čelem

Ve dvojicích.

Přetah

k sobě v bojovém střehu

za

jednu

paţi.

na dosaţnou vzdálenost.
Podají si levé ruce a snaţí
se přetáhnout protivníka 2

Na 2 vítězství, výměna
stran.

m vzad.
Oba cvičenci stojí na
jedné

noze,

druhou

Přetah za nohu a

uchopí protivník jednou

paţi.

rukou. Druhou ruku si
vzájemně podají a přetah
kaţdý

uskutečňuje

poskoky na jedné noze
tahem za nohu a paţi,
Vítězí ten, kdo přetáhne
druhého o 2 m vzad.
Hlavní část

36-46

Soupeř se snaţí chytit
stejnostrannou

Ve dvojicích.

Obrana

paţe

stejnostrannému

obránce. Úhyb nastavené
ruky

obránce

směrem

Soupeř

úchopu paţe.
Cvičení provádíme na obě
paţe.

k druhému boku.
chytí

stejnostrannou

paţi

Cvičení

prováděno

palcem dovnitř. Obránce

nejprve pomalu 5x, poté

se

rychle 5x.

uvolňuje

z úchopu

soupeře za svým palcem,
mezi palcem a ostatními
prsty

soupeře,

vlastní

rotací předloktí, směrem
k druhému boku.
Soupeř

chytí

stejnostrannou

paţi

palcem ven. Obránce se
uvolňuje
soupeře

z úchopu
za

svým

malíkem, mezi palcem a
ostatními prsty soupeře,
vlastní rotací předloktí,
směrem

ke

stejnému

proti

boku.
46-52

Kryt shora dolů

Studenti

Nápřah od krku dolů a
provedení

krytu

přes

nataţenou paţi.

kříţem,

pouţije

52-57

čelem

k předcvičujícímu.
Uvolněný postoj

Obrana

proti

různostrannému
úchopu paţe.

Ruka v pěst.

Soupeř chytá soupeřovu
ruku

v řadě,

10x pomalu, 10x rychle.

obránce

při

provedení

úchopu kryt shora dolů

Cvičení ve dvojicích, 5x

proti úchopu paţe.

na kaţdou ruku.

Nácvik kolébky vzad ze

Šachovnicové rozestavění

Průprava

sedu, s uhozením paţí do

studentů.

nácvik pádů.

Šachovnicové rozestavění

Pády.

pro

podloţky,
nácvik kolébky vzad do
kleku na jedné – střídání
nohou.
nácvik kolébky stranou ze
sedu, s uhozením paţe do
podloţky,
57-67

Nácvik

pádu

stranou

z dřepu, ze stoje,

studentů.

nácvik pádu vzad z kleku
do kleku, z kleku na jedné
do kleku na druhé, ze
stoje,
nácvik
s dopomocí

pádu

vzad

–

jemné

strčení partnera do ramen,
nácvik

pádu

vpřed

z kleku na jedné, ze stoje.
nácvik

pádu

s dopomocí

–

vpřed
jemné

strčení partnera do ramen.
67-69

1) Mírný stoj rozkročný,

Studenti v řadě, čelem k

Nácvik

správné

kolena volně,

předcvičujícímu.

pěsti.

Opakované oboustranné

Studenti v řadě, čelem k

Nácvik

přímé údery – krátké

předcvičujícímu.

oboustranného

2) správné sevření pěsti –
sbalení prstů a rozbalení,
úderová plocha pěsti –
kloub

ukazováku

a

prostředníku,
3)

nácvik

kliku

na

pěstech.
69-79

(délka lokte, hřbet ruky

přímého

dolů).

karate.
V mírném

Opakované oboustranné
přímé údery
–

úderu

stoji

rozkročném

(uvolněný

postoj).

střední

(střední

nataţení, malíková hrana
Ruce v pěst.

dolů).
Opakované

oboustranné

přímé údery

Opakování 5x pomalu, 5

– dlouhé (lehce pokrčená

rychle.

paţe v lokti, hřbet ruky
nahoru – rotace),
Pásma
– horní, střední, dolní.
Závěrečná
část

79-90

6

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu.

čelem

Relaxace

a

zklidnění
organismu,
protaţení.

Závěr,

dotazy,

zadání

domácích

úkolů.

Vyučující: Jan Vopátek

2. lekce

Počet studentů:
Místo: PL ČD
Lekce: 90 minut
Téma: Seznámení s výukou - zopakování pádů stranou, vzad a vpřed, zopakování oboustranného,
přímého úderu karate, nácvik jednostranného přímého úderu karate, nácvik horního krytu karate, cvičení
ve dvojicích na místě, cvičení do lapy, cvičení ve dvojicích na místě a v pohybu, obrana a protiúder při
útoku na horní pásmo.
Rozdělení

Čas

VJ

(Minuty)

Úvodní část

0-3

Učivo

Organizace

Poznámky

1

Studenti v řadě, čelem k

Úvod, seznámení

předcvičujícímu,

s výukou,

v kleku

sedmo, zavřené oči.

relaxace, příprava
na hodinu.

Rozcvičení -

3-8

Pohyb po celé ploše, okolo

2.1, 2.3, 2.2

prohřátí

tělocvičny,

přebíhání

Zahřátí.

a

kotouly na délku tělocvičny.

Rozcvičení -

8-18

3

Studenti

protaţení

v řadě,

čelem

Rozcvičení.

k předcvičujícímu.

Krouţení: 5x.

Extenze: 3 vteřiny.
Průpravná
část

18-23

Čapí souboj
Dvojice

Ve dvojicích.

stojí

k sobě,

rukou,
drţí

se
pravou

levou
kaţdý

rukou
vlastní

levou nohu v zanoţení
skrčmo.
rukou

Uchopenou
soupeře

se

kaţdý snaţí pohybovat

bez

náčiní a nářadí.

čelem

drţí

vzájemně

Odpory

Na

2

stran.

vítězství,

výměna

tak,

aby

donutil

soupeře

pustit

levou

k obnovení

nohu
rovnováhy.

Souboj krabů
Dva protivníci sedí na
podlaze čelem k sobě,
dlaně na zemi. Na
signál zvednou pánev
ze země a začnou se
pohybovat

jen

na

dlaních a chodidlech.
Manévrováním

a

nárazy tělem se snaţí
vychýlit soupeře tak,
aby se posadil.
23-29

Pád stranou, pád vzad,

Šachovnicové

pád vpřed. Moţnost

čelem k předcvičujícímu.

pádů

vpřed

překáţku

přes
(přes

leţícího, klečícího).
29-33

Přímé

Pády

rozestavění,

přes

provádět

Zopakování
pádových technik.

překáţku
na

délku

řadě,

čelem

tělocvičny.

oboustranné

údery karate.

V

jedné

k předcvičujícímu.

Zopakování
přímého
oboustranného
úderu karate.

Opakování:

10x

pomalu,

10x rychle.
Hlavní část

33-41

Přímý

jednostranný

úder.

V

jedné

řadě,

čelem

k předcvičujícímu.

Nácvik
jednostranného
přímého

úderu

karate.
Shodný

V mírném stoji rozkročném

s oboustranným,

ale

(uvolněný postoj).

paţe se střídají, kdy
jedna

jde

vpřed

současně druhá vzad.

a
Opakování:

10x

pomalu,

10x rychle.
41-51

Horní kryt karate

V

jedné

řadě,

čelem

Nácvik

horního

k předcvičujícímu.

krytu karate.

Paţe se střídají před
tělem

překříţením,
k sobě,

prsty

vnější

V mírném stoji rozkročném
(uvolněný postoj).

paţe směřuje nahoru,
20

cm

nad

čelo

s rotací, prsty ven, do

Ruce v pěst.

krytu. Druhá dolů do
staţení na boku, prsty
Opakování:

nahoru.

10x

pomalu,

10x rychle.
Zkoušíme

zatlačením

shora pevnost krytu,
zda

se

dotkneme

temene hlavy – kryt by
tomu měl zabránit.
51-56

Pouţití horního krytu

Ve dvojicích.

Aplikace horního

proti přímému úderu

krytu

na horní pásmo.

proti

přímému úderu na
Na šířku tělocvičny.

horní pásmo.

V mírném stoji rozkročném
(uvolněný postoj).

10x jeden útočí a druhý se
brání úderu na bradu, poté
se role vymění.

18-25

Přímý oboustranný a

Studenti

v řadě,

jednostranný úder do

k předcvičujícímu.

čelem

Zopakování
přímého
oboustranného

lapy.

úderu.
5x pomalu, 10x rychle.
Stínově,

kaţdý

sám

v uvolněném postoji.
Útočný postoj.

Ve dvojicích aplikace
oboustranného

úderu

do lapy. Po 10 úderech
se vystřídají.

Provedení

úderu

otevřenou
lapy

dlaní

–

do

myšlenka

odstrčení. 10x a poté
vystřídání.

Odstrčení
s lapou.

partnera
5x

a

poté

vystřídání.
25-27

Horní kryt.

Studenti

v řadě,

čelem

k předcvičujícímu.

Zopakování
jednostranného
úderu a horního

Stínově,

27-35

kaţdý

sám

krytu.

v uvolněném postoji.

5x pomalu, 10x rychle.

Přímý

Ve dvojicích na místě, 10x

Nácvik

obrana kaţdý.

jednostranného

jednostranný

úder a horní kryt.

úderu a horního
krytu
Ve dvojicích, v pohybu –

ve

dvojicích.

v útočném postoji, na šířku
tělocvičny,

10x

obrana

kaţdý.
35-42

Zasaţení
pásma

horního
bez

Ve dvojicích.

Zasaţení soupeře

obrany,

úderem na horní

pouze úniky.

pásmo a dlaní na
3

Zasaţení
pásma

horního
s obranou

zásahy,

střídání

rolí

tvář.

útočníka a obránce.

–

sraţením úderu.
Volný pohyb.
42-50

Obranný postoj – jedna

Studenti

v řadě,

paţe vepředu.

k předcvičujícímu.

čelem

Obrana
úderu

proti
na

horní

Obranný postoj – obě
paţe vepředu.
Odraţení

pásmo.
Ve

úderu

a

dvojicích

nácvik

modelové situace.

protiúder na ţebra.
Na šířku tělocvičny.
50-55

Zasaţení

středního

Ve dvojicích.

Zasaţení soupeře

pásma oba najednou

úderem na střední

útočí a také se brání

pásmo a dlaní na
3

útoku.

zásahy,

střídání

rolí

tvář.

útočníka a obránce.
Zasaţení

horního

pásma oba najednou
útočí a také se brání

Útočný a obranný postoj

útoku.

v pohybu.

Volný pohyb.
Závěrečná
část

55-60

6

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu.

čelem

Relaxace

a

zklidnění
organismu,
protaţení.

Závěr,

dotazy,

zadání domácích
úkolů.

Vyučující: Jan Vopátek

3. lekce

Počet studentů:
Místo: PL ČD
Lekce: 90 minut
Téma: Seznámení s výukou - zopakování přímého úderu a horního krytu karate, cvičení ve dvojicích na
místě a v pohybu, zopakování obrany a protiúderu při útoku na horní pásmo, nácvik krytu dovnitř pro
střední pásmo, nácvik obrany na střední pásmo ve dvojicích na místě a v pohybu, nácvik přímého kopu
vpřed na místě + cvičení s lapou, nácvik obrany pouţitím přímého kopu proti útoku na horní i střední
pásmo, nácvik obrany proti obloukovému úderu dlaní.
Rozdělení

Čas

VJ

(Minuty)

Úvodní část

0-3

Učivo

Organizace

Poznámky

1

Studenti v řadě, čelem k

Úvod,

předcvičujícímu,

seznámení

v kleku

sedmo, zavřené oči.

s výukou,
relaxace,
příprava

na

hodinu.
Rozcvičení -

3-8

prohřátí

Rozcvičení -

8-18

2.1, Na babu – baba se

Pohyb po celé ploše, okolo

dává nohou.

tělocvičny.

3

Studenti

protaţení

v řadě,

Zahřátí.

čelem

Rozcvičení.

čelem

Zopakování

k předcvičujícímu.

Krouţení: 5x.

Extenze: 3 vteřiny.
Průpravná
část

18-24

Cvičení přímého úderu

Studenti

v řadě,

a horního krytu.

k předcvičujícímu.

přímého úderu a
horní krytu.

Ve dvojicích na místě a
v pohybu.

10x jeden útočí a druhý se
brání úderu na bradu, poté se

role vymění.
Hlavní část

24-27

Zasaţení
pásma

středního
s obranou

Ve dvojicích.

Zasaţení

–

soupeře úderem

sraţením úderu.

na
Volný pohyb.

Zasaţení
pásma

pásmo a dlaní

středního
bez

na tvář.

obrany,

pouze úniky.

střední

3

zásahy,

střídání

rolí

útočníka a obránce.
27-37

Kryt dovnitř.

V

Paţe se střídají v krytí

jedné

řadě,

čelem

k předcvičujícímu.

opět předloktím, loket

krytu

dovnitř

pro

krytí středního

středního pásma před
tělem. Kryt je proveden

Nácvik

pásma.
V mírném stoji rozkročném
(uvolněný postoj).

dole, pěst na úrovni
ramenou

od

stejného

ramene

k druhému

rameni.

Rotace

Ruce v pěst.

předloktí – končí prsty
Opakování: 10x pomalu, 10x

k sobě.

rychle.
37-43

Pouţití

krytu

dovnitř

Ve dvojicích.

Aplikace krytu

proti přímému úderu na

dovnitř

střední pásmo.

proti

přímému úderu
Na místě.

na

střední

pásmo.
V útočném postoji.

10x jeden útočí a druhý se
brání úderu na břicho, poté
se role vymění.
43-48

Přímý kop vpřed.
Nápřah

V

vychází

jedné

řadě,

čelem

k předcvičujícímu.

z rovnováţných
protahovacích cvičení –
přitaţení kolene k hrudi.
Ruce

upaţmo

poníţ

v pěst pro vyvaţování.

V mírném stoji rozkročném
(uvolněný postoj).

Nácvik přímého
kopu vpřed.

10x

střídavé

zvedání

kolene před tělo, prsty
nohou

Opakování: 10x pomalu, 10x
rychle – kop kolenem.

přitáhnout

k bérci.
Opakování: 10x pomalu, 10x
Pro

kop

pohyb

je

důleţitý

kyčlí

vpřed.

rychle – kop.

(Představa plácnutí přes
zadek, kdy se koleno
vytrčí

kyčlí

v rovnováţném
postavení

na

jedné).

Bérec je uvolněný a
provádí kop. Úderová
plocha

jsou

bříška

chodidla pod prsty a
–

pata

moţnost

vyzkoušení
podupáváním

do

podlahy.
48-51

Kop

vpřed

do

lapy

Ve dvojicích.

Aplikace
přímého

(pytle).

kopu

vpřed.
Na kaţdou nohu kop 3x
Kop z útočného postoje

bříšky chodidla a 3x patou.

na střední pásmo.
51-55

Pouţití kopu vpřed proti

Ve dvojicích.

Aplikace

úderu na horní a střední

přímého

kopu

pásmo.

při napadení.
Na šířku tělocvičny.

Zastavení útoku kopem
Na kaţdou nohu kop 3x

vpřed.

bříšky chodidla.
55-60

Pouţití

krytu

dovnitř

Ve dvojicích.

proti přímému úderu na
střední

pásmo

protiúder na hlavu.

Obrana

proti

útoku na střední

+

pásmo
V útočném postoji, na místě.

5x na obě strany, výměna

rolí.
60-65

Pouţití horního krytu

Ve dvojicích.

Obrana

proti přímému úderu na

proti

útoku na horní

horní pásmo + protiúder

pásmo.
V útočném postoji.

na hlavu.

5x na obě strany, výměna
rolí.
65-80

Objetí útočníka.

Ve dvojicích.

Obrana

obloukovému

Horní kryt + protiúder
na

bradu

otevřenou

proti

úderu dlaní.
V útočném postoji.

dlaní.
Výměna

místa

s partnerem

při

provedení obloukového
úderu dlaní + horní kryt.

Útočník

po

zasaţení

protiúderem jde do dřepu a
dělá

kolébku

vzad,

při

zvedání ještě jedno strčení
Horní

kryt

zastavení

úderu, chycení paţe +
kryt

dovnitř

rukou

na

do ramene a provedení druhé
kolébky.

druhou

zastavenou

paţi útočníka a výměna

5x na obě strany, výměna

místa s partnerem, který

rolí.

je

posílán

k zemi

+

protiúder.
Závěrečná
část

80-90

6

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu.

čelem

Relaxace

a

zklidnění
organismu,
protaţení.

Závěr,

dotazy,

zadání
domácích
úkolů.

Vyučující: Jan Vopátek

4. lekce

Počet studentů:
Místo: PL ČD
Lekce: 90 minut
Téma: Seznámení s výukou – zopakování obrany proti obloukovému úderu dlaní, obrany proti úchopu
paţe, obrana proti úchopu paţe oběma rukama, kop malíkovou hranou dolů, obrana proti škrcení jednou
rukou zepředu, oběma rukama zepředu, nácvik obrany proti drţení zezadu přes ruce, zepředu přes ruce,
drţení za vlasy.
Rozdělení

Čas

VJ

(Minuty)

Úvodní část

0-3

Učivo

Organizace

Poznámky

1

Studenti v řadě, čelem k

Úvod, seznámení

předcvičujícímu,

s výukou,

v kleku

sedmo, zavřené oči.

relaxace, příprava
na hodinu.

Rozcvičení -

3-8

Pohyb okolo tělocvičny, na

2.1, 2.2, 2.3

prohřátí

Rozcvičení -

Zahřátí.

délku tělocvičny.

8-18

R

Studenti

protaţení

v řadě,

čelem

Rozcvičení.

k předcvičujícímu.

Krouţení: 5x.

Extenze: 3 vteřiny.
Průpravná
část

18-23

„Zasáhni soupeřův týl“
Dvojice

se

drţí

Ve dvojicích.

za

pravé předloktí, jeden
je útočník a snaţí se

Na 3 zásahy, poté výměna
rolí.

zasáhnout soupeřův týl
plochou dlaně. Obránce
se pouze uhýbá do stran

Výměny ve dvojicích.

či se předklání.
„Přetlač

soupeře

za

čáru“
„Přetáhni soupeře za

Na 3 vítězství.

Průpravné hry.

čáru“
23-31

Přímý kop.

Ve dvojicích.

obrany

Horní kryt + protiúder
na

bradu

otevřenou

dlaní.

Zopakování
proti

obloukovému
5x na kaţdou stranu, poté

úderu dlaní.

výměna rolí.

Horní kryt zastavení
úderu, chycení paţe +
kryt

dovnitř

druhou

rukou na zastavenou
paţi útočníka a výměna
místa

s partnerem,

který je posílán k zemi
+ protiúder.
31-37

Soupeř

chytí

stejnostrannou

paţi

palcem

dovnitř.

Obránce se uvolňuje
z úchopu
svým

soupeře

palcem,

palcem

za

mezi

ostatními

a

prsty soupeře, vlastní
rotací
směrem

předloktí,
k druhému

boku.
Soupeř

chytí

stejnostrannou

paţi

palcem ven. Obránce se
uvolňuje
soupeře

z úchopu
za

svým

malíkem, mezi palcem
a

ostatními

prsty

soupeře, vlastní rotací
předloktí, směrem ke
stejnému boku.
Soupeř

chytá

soupeřovu ruku kříţem,
obránce

Ve dvojicích.

pouţije

při

provedení úchopu kryt

5x na kaţdou stranu, poté
výměna rolí.

Zopakování
obrany

proti

úchopu

paţe

stejnostrannou,
různostrannou
rukou.

shora dolů proti úchopu
paţe.
Hlavní část

37-44

Kop vpřed

Ve dvojicích.

Kop malíkovou hranou

proti

chycení

paţe

oběma rukama.

dolů.

5x opakování na kaţdou

Nácvik

tohoto

shodný

kopu

nohu, poté vystřídání rolí.

s přímým

kopem,

ale

provádí

dolů

strany

Obrana

kop

se

a

do

vnější

hranou

Studenti

v řadě,

čelem

k předcvičujícímu.

chodidla.
Nácvik

kopu

malíkovou

hranou dolů na místě 10x
pomalu a 10x rychle.

Ve dvojicích.

5x opakování na kaţdou
nohu, poté vystřídání rolí.
44-50

Zvednutí

ramen

přitlačení

a

brady

k hrudi.

Obloukový
loktem,

úder

úder

loktem

dolů

a

úder

loktů

při

loktem stranou.
Přímý kop
Pouţití

škrcení jednou rukou:
úder loktem do ohbí
útočníkova

lokte

okamţitý

protiúder

loktem

5x opakování na kaţdou
stranu, poté vystřídání rolí.

Pouţití loktů

shora

Ve dvojicích.

na

a

jařmový

Obrana

proti

škrcení

jednou

rukou zepředu.

oblouk.
Kryt dovnitř a protiúder
loktem stranou.

Další

účinnou

alternativou

je

obloukový

úder

palcovou hranou ruky
do jařmového oblouku
nebo krku.
50-55

Přímý kop.

Ve dvojicích.

Dvojitý kryt shora dolů
+

protiúder

oběma

s otevřenými

rukama

Obrana

proti

škrcení

oběma

rukama zepředu.
5x opakování, poté výměna
rolí.

dlaněmi pod bradu.
Úder

do

spánků

+

protiúder kolenem či
přímým kopem.
55-65

Šlápni na nohu soupeři

Ve dvojicích.

Průpravné hry.

Pohyb po celé ploše,
snaha o šlápnutí na

Na 3 zásahy (vítězství).

nohu.
Zvedni soupeře
Po
Dvojice

sedí

zády

kaţdé

hře

výměna

partnera.

k sobě, jeden se snaţí
postavit a druhý se
snaţí sedět.
Převal soupeře
Jeden leţí na břiše a
druhý

se

ho

snaţí

převalit na záda.
65-72

Přímý

kop

kolenem

x
–

kop

Ve dvojicích.

drţení

dle

vzdálenosti.

přes paţe.
5x opakování, poté výměna

Při

objetí

Obrana

sníţení

proti
zepředu

těţiště, úder pěsti nebo

rolí.

hřbety rukou do slabin
+ přímý kop nebo kop
kolenem.
72-79

Sníţení

těţiště

Ve dvojicích.

Obrana

v postoji, předpaţit +

proti

drţení

údery lokty za sebe.

zezadu

přes paţe.
5x opakování, poté výměna

Sníţení

těţiště,

rolí.

předpaţit, dupnout na
nohu, úder temenem
hlavy + údery lokty za
sebe.
Sníţení

těţiště,

předpaţit, dupnout na
nohu, úder temenem
hlavy, chycení jedné
soupeřovi paţe,

kryt

dovnitř

a

úhyb

do

strany

s přehozením

soupeře přes nataţenou
nohu + přímý kop.
79-86

Přidrţení

soupeřovi

Ve dvojicích.

Obrana při drţení

ruky ve vlasech oběma
rukama,

za vlasy.

okamţitý

pohyb vzad se sníţením
těţiště a předklonem.

5x opakování, poté výměna
rolí.

Nácvik

je

nutné

dělat

s velkou opatrností!
Závěrečná
část

86-90

6

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu.

čelem

Relaxace

a

zklidnění
organismu,
protaţení.

Závěr,

dotazy,

zadání domácích
úkolů.

Vyučující: Jan Vopátek

5. lekce

Počet studentů:
Místo: PL ČD
Lekce: 90 minut
Téma: Seznámení s výukou – zopakování obrany proti přímému úderu na horní a střední pásmo, obrany
proti obloukovému úderu dlaní, drţení zezadu přes ruce, zepředu přes ruce, drţení za vlasy, obrany proti
více útočníkům, obrany na zemi obrany proti bodnutí noţem shora. Nácvik obrany proti přímému bodnutí
noţem, obrana proti seku noţem.
Pomůcky: Maketa noţe.
Rozdělení

Čas

VJ

(Minuty)

Úvodní část

0-3

Učivo

Organizace

Poznámky

1

Studenti v řadě, čelem k

Úvod,

předcvičujícímu,

seznámení

v kleku

sedmo, zavřené oči.

s výukou,
relaxace,
příprava

na

hodinu.
Rozcvičení -

3-8

prohřátí

2.1, 2.3 – být rychlejší

Pohyb okolo tělocvičny, na

ve změně postoje neţ

délku tělocvičny.

předcvičující,

2.2

Zahřátí.

–

„Dostaň se z kruhu“.
Rozcvičení -

8-18

R

protaţení

Studenti

v řadě,

čelem

Rozcvičení.

k předcvičujícímu.

Krouţení: 5x.

Extenze: 3 vteřiny.
Průpravná
část

18-26

4.1f – přetahy, přetlaky,

Ve dvojicích, ve trojicích, ve

odpory v kleče a na

čtveřicích,

zemi

sobě.

1) „Čapí souboj mezi
všemi“
2) „Krabí souboj mezi
všemi“

všichni

proti

Průpravné hry.

26-32

Vytvoření kruhu, jeden

Všichni proti jednomu.

Průpravné hry.

se brání, kdyţ všichni
na něj útočí plácnutím
shora

(jako

zombie)

Střídání po 30 vteřinách.

nebo se ho snaţí chytit –
pomalu,
můţe

postupně

se

zrychlovat

či

měnit techniky.
Hlavní část

32-36

Přímý

kop

x

kop

–

kolenem

Ve dvojicích.

Obrana

proti

drţení zepředu

dle

vzdálenosti.

přes paţe.
5x opakování, poté výměna

Při objetí sníţení těţiště,

rolí.

úder pěsti nebo hřbety
rukou do slabin + přímý
kop nebo kop kolenem.
36-40

Sníţení těţiště v postoji,

Ve dvojicích.

předpaţit + údery lokty

Obrana
drţení

proti
zezadu

přes paţe.

za sebe.
5x opakování, poté výměna
Sníţení

těţiště,

rolí.

předpaţit, dupnout na
nohu,

úder

temenem

hlavy + údery lokty za
sebe.
Sníţení

těţiště,

předpaţit, dupnout na
nohu,

úder

hlavy,

chycení

soupeřovi

temenem
jedné

paţe,

kryt

dovnitř a úhyb do strany
s přehozením

soupeře

přes nataţenou nohu +
přímý kop.
40-42

Přidrţení

soupeřovi

Ve dvojicích.

ruky ve vlasech oběma
rukama,

těţiště a předklonem.

při

drţení za vlasy.

okamţitý

pohyb vzad se sníţením

Obrana

5x opakování, poté výměna
rolí.

Nácvik

je

nutné

dělat

s velkou opatrností!
42-48

Drţení

si

soupeře

pomocí

Ve dvojicích.

Obrana na zemi.

dolních

končetin od těla.
5x opakování, poté výměna
Snaha o jeho podmetení

rolí.

pomocí „nůţek“.
Při zasednutí snaha o
přizvednutí

pánve,

následného vychýlení a
odvalení.
48-55

„Ze

dvou

udělat

Ve trojicích.

Obrana

jednoho útočníka.“
Nácvik

více útočníkům.

podmetení

útočníka. Krok za jeho
přední

proti

Kaţdý si 2x vyzkouší stát
proti dvěma soupeřům.

končetinu,

chycení

za

kříţové

rameno se současným

Údery

podtrţením nohy pro

pásmo.

pouze

na

střední

podmetení.
Vybrat si vţdy toho
bliţšího a toho dostat na
zem

–

udělat

překáţku

z něj

dalšímu

útočníkovi.

Nedostat

ţádného za záda.
55-62

„Ze

dvou

udělat

Ve trojicích.

Obrana

jednoho útočníka.“
Nácvik

podmetení

útočníka. Krok za jeho
přední
chycení

více útočníkům.
Kaţdý si 2x vyzkouší stát
proti dvěma soupeřům.

končetinu,
za

kříţové

rameno se současným

Údery

podtrţením nohy pro

pásmo.

podmetení.

proti

pouze

na

střední

Vybrat si vţdy toho
bliţšího a toho dostat na
zem

–

udělat

překáţku

z něj

dalšímu

útočníkovi.

Nedostat

ţádného za záda.
62-82

Útok noţem a obrana

Ve dvojici.

Obrana

proti němu je shodná

proti

noţi

s údery a kryty na horní
pásmo, střední pásmo a

5x na kaţdou stranu, poté
výměna rolí.

obloukový úder.
Bodnutí noţem shora.
Obrana horním krytem a
následný
zespoda

protiúder
na

bradu

otevřenou dlaní nebo
pěstí do krku – velká
opatrnost!
Bodnutí noţem přímo.
Pouţití krytu shora dolů
a následný kop pod
koleno a kop do zad.
Bodnutí zespoda.
Pouţití

bloku

z překříţených

rukou,

chycení

zápěstí

s noţem, jeho přetočení
a kop do ţeber.
Bodnutí zespoda.
Pouţití
z překříţených

bloku
rukou,

chycení zápěstí s noţem
a

následné

páčení

zápěstí do hodu.
Závěrečná
část

55-60

6

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu.

čelem

Relaxace
zklidnění

a

organismu,
protaţení.

Závěr,

dotazy,

zadání
domácích
úkolů.

Vyučující: Jan Vopátek

6. lekce

Počet studentů:
Místo: PL ČD
Lekce: 90 minut
Téma: Závěrečné anketové šetření. Seznámení s výukou – zopakování obrany proti přímému úderu na
horní a střední pásmo, obrany proti obloukovému úderu dlaní, obrany proti bodnutí noţem shora, obrany
proti přímému bodnutí noţem, obrany proti seku noţem, obrany proti chycení paţe, obrany proti škrcení,
obrany proti drţení. Hodnocení 8 modelových situací, dotazy, další moţnosti řešení.
Pomůcky: Maketa noţe.
Rozdělení

Čas

VJ

(Minuty)

Úvodní část

0-3

Učivo

Organizace

Poznámky

1

Studenti v řadě, čelem k

Úvod, anketové

předcvičujícímu,

šetření,

v kleku

sedmo, zavřené oči.

seznámení
s výukou,
relaxace,
příprava

na

hodinu.
Rozcvičení -

3-8

2.2, 2.1, 2.3

prohřátí

Rozcvičení -

Pohyb okolo tělocvičny, na

Zahřátí.

délku tělocvičny.

8-18

R

protaţení

Studenti

v řadě,

čelem

Rozcvičení.

k předcvičujícímu.

Krouţení: 5x.

Extenze: 3 vteřiny.
Průpravná
část

18-24

Přímý úder na střední

Ve dvojicích.

pásmo.
Přímý úder na horní
pásmo.

přímého
na
5x na kaţdou stranu, poté

úderu

střední

a

horní pásmo.

výměna rolí.
Zopakování

Kryt dovnitř středního

krytu na střední

pásma.
3x útok pomalu, 2x rychle.
Kryt horního pásma +

Zopakování

a horní pásmo.

obrana a protiútok.
24-30

Přímý kop.

Ve dvojicích.

obrany

Horní kryt + protiúder
na

bradu

otevřenou

dlaní.

Zopakování
proti

obloukovému
5x na kaţdou stranu, poté

úderu dlaní.

výměna rolí.

Horní

kryt

zastavení

úderu, chycení paţe +
kryt

dovnitř

rukou

na

druhou

3x útok pomalu, 2x rychle.

zastavenou

paţi útočníka a výměna
místa s partnerem, který
je

posílán

k zemi

+

protiúder.
30-40

Útok noţem a obrana

Ve dvojicích.

proti němu je shodná

obrany

s údery a kryty na horní
pásmo, střední pásmo a

noţi.
5x na kaţdou stranu, poté
výměna rolí.

obloukový úder.
Bodnutí noţem shora.
Obrana horním krytem a
následný

protiúder

zespoda

na

otevřenou

dlaní

bradu
nebo

pěstí do krku – velká
opatrnost!
Bodnutí noţem přímo.
Pouţití krytu shora dolů
a

následný kop

pod

koleno a kop do zad.
Bodnutí zespoda.
Pouţití
z překříţených

bloku
rukou,

chycení zápěstí s noţem,
jeho přetočení a kop do
ţeber.
Bodnutí zespoda.

Zopakování

3x útok pomalu, 2x rychle.

proti

Pouţití

bloku

z překříţených

rukou,

chycení zápěstí s noţem
a

následné

páčení

zápěstí do hodu.
Hlavní část

40-46

Přímý

kop

x

kop

–

kolenem

Ve dvojicích.

Obrana

proti

drţení zepředu

dle

vzdálenosti.

přes paţe.
5x na kaţdou stranu, poté

Při objetí sníţení těţiště,

výměna rolí.

úder pěsti nebo hřbety
rukou do slabin + přímý

46-52

kop nebo kop kolenem.

3x útok pomalu, 2x rychle.

Sníţení těţiště v postoji,

Ve dvojicích.

předpaţit + údery lokty

Obrana
drţení

proti
zezadu

přes paţe.

za sebe.
5x na kaţdou stranu, poté
Sníţení

těţiště,

výměna rolí.

předpaţit, dupnout na
nohu,

úder

temenem

hlavy + údery lokty za

3x útok pomalu, 2x rychle.

sebe.
Sníţení

těţiště,

předpaţit, dupnout na
nohu,

úder

hlavy,

chycení

soupeřovi

temenem
jedné

paţe,

kryt

dovnitř a úhyb do strany
s přehozením

soupeře

přes nataţenou nohu +
přímý kop.
52-55

Přidrţení soupeřovi ruky
ve

vlasech

Ve dvojicích.

oběma

a předklonem.

při

drţení za vlasy.

rukama, okamţitý pohyb
vzad se sníţením těţiště

Obrana

5x na kaţdou stranu, poté
výměna rolí.

3x útok pomalu, 2x rychle.

Nácvik

je

nutné

dělat

s velkou opatrností!
Závěrečná

55-60

6

Studenti

část

v řadě,

čelem

k předcvičujícímu.

Relaxace

a

zklidnění
organismu,
protaţení.

Závěr, dotazy.
60-85

Obrana

proti

chycení

Ve dvojicích.

Modelové

paţe.

situace a jejich

Obrana proti přímému
úderu na horní pásmo.
Obrana

proti

obloukovému

řešení.
5x provedení na kaţdou
stranu,

poté

se

vymění

v řadě,

čelem

Závěr a dotazy.

čelem

Relaxace

úlohy.

úderu

dlaní.
Obrana

proti

škrcení

jednou rukou zepředu.
Obrana

proti

škrcení

oběma rukama zepředu.
Obrana na zemi.
Obrana

proti

bodnutí

noţem.
Obrana proti drţení.
85-87

Další moţnosti řešení

Studenti

modelových

k předcvičujícímu.

situací,

další moţnosti útoků,
moţnosti

dalšího

tréninku.
Závěrečná
část

87-90

6

Studenti

v řadě,

k předcvičujícímu.

zklidnění
organismu,
protaţení.

a

