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Anotace 

Bakalářská práce Výuka úpolů na 2. stupni ZŠ Velké Hamry zjišťuje zařazení

výuky úpolů do školní tělesné výchovy na ZŠ Velké Hamry a do mimoškolních aktivit

ve  Velkých  Hamrech.  Dále  také shrnuje  zařazení  výuky  úpolů  do  RVP  a  ŠVP.

Pozornost  je  věnována  obsahu  výuky  úpolů,  didaktice  úpolů,  bezpečnosti,

materiálnímu a personálnímu zajištění výuky úpolů a jejich využití v praxi.

Závěr  práce  nalézá  a  navrhuje  možná  zlepšení  současného  stavu  

k  praktickému  využití  úpolových  cvičení  v  tělesné  výchově  a  mimoškolních

aktivitách.
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Annotation

The bachelor thesis called “Education of combative exercises at the 2nd stage

at Primary School in Velké Hamry” ascertains the inclusion of combative lessons in

the  school  physical  education  at  the  primary  school  in  Velké  Hamry  and  in

extracurricular  activities  in  Velké  Hamry.  It  also  summarizes  the  inclusion  of

combative education in RVP and ŠVP. Attention is paid to the content of combative

education,  combative  didactics,  safety,  material  and  personnel  provision  of

combative education and their use in practice by teachers.

The conclusion of the thesis finds and suggests possible improvements of the

current state for practical use of combative exercises in physical education and in

extracurricular activities.
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 Úvod 

„Vyhýbej se svému nepříteli. Pokud se mu nemůžeš vyhnout, chovej se tak,

aby se on příště vyhnul tobě“ (Náchodský 1992, s. 3). V úvodu jsem použil citát,

který přesně vystihuje úpolové aktivity spojené se sebeobranou. 

Od  dětství jsem  byl  velkým  fanouškem  bojových  sportů  a  sám  jsem  od

sedmnácti let aktivním sportovcem v odvětví bojových sportů. Začínal jsem boxem,

pak jsem přešel na kickbox a nakonec jsem skončil u MMA, které dělám dodnes.

Bojové  sporty mi změnily pohled na život. Díky bojovým sportům jsem jako

mladík získal disciplínu, pokoru, rozhled a reálný pohled na realitu kolem nás. Věřím,

že  výuka  úpolových  sportů  má  veliký  potenciál.  Bojové  sporty  mohou  dívky  a

chlapce v pubertálním věku zachránit od vnějších negativních vlivů jako jsou alkohol

a drogy. 

Tématem bakalářské práce jsou úpolová cvičení ve výuce tělesné výchovy na

2. stupni ZŠ Velké Hamry. V této práci bude objasněno zařazení úpolů v tělesné

výchově na ZŠ Velké Hamry. Dále bude pozornost věnována obecnému zařazení

úpolů do RVP a ŠVP na ZŠ Velké Hamry. S tím se pojí observace materiálních

a personálních zajištění této výuky. 

Práce si také klade za cíl stručně popsat obsah výuky úpolů na kroužku MMA a

s pomocí fotodokumentace ukázat základní i pokročilé cviky, které mohou prakticky

využít  učitelé  v  předmětu,  jenž vyučují,  jako  inspiraci,  nebo  obohacení  zaběhlé

výuky. Na závěr práce navrhuje možná zlepšení současného stavu výuky úpolů na

ZŠ ve Velkých Hamrech a na kroužku MMA.
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1 Cíle práce

Hlavním  cílem  bakalářské  práce  je  analyzovat  výuku  úpolů  na  ZŠ  Velké

Hamry z hlediska zařazení, obsahu a konkrétních cvičení.  

Další cíle práce jsou:

 Teoreticky definovat úpoly a vysvětlit jejich smysl.

 Vyhledat zařazení úpolů do RVP.

 Zjistit zařazení úpolů do ŠVP na ZŠ Velké Hamry.

 Krátkým anketním šetřením odhalit výuku úpolů na ZŠ Velké Hamry.

 Ukázat možnosti mimoškolních aktivit v podobě úpolů ve Velkých Hamrech.

 Popsat kroužek MMA a jeho materiální zajištění na ZŠ Velké Hamry.

 Prezentovat obsah hodiny MMA.

 Navrhnout možná zlepšení výuky úpolů ve Velkých Hamrech.
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2 Úpoly

2. 1 Definice úpolů

Slovo, které se podobá slovu „úpol“, je slovo „zápolit“; to bylo vytvořeno ze

slov „za poly“ (se bráti) ‒ znamená to se brát za pás uprostřed těla (Rejzek 2001).

Z  pohledu  biomechaniky  působí  úpolové  cvičení  na  jedince  tím,  že  mu

umožní  využívat  vnitřní  a  vnější  síly  v  bezprostředním střetu  k  narušení  stability

soupeře.  Označení  „úpoly“  již  používal Miroslav Tyrš  v  roce 1871 (Bartík,  Sližík,

Adamčák 2010).

Úpoly  jsou  takové  pohybové  aktivity,  při  kterých  se  v  přímém  střetnutí  s

protivníkem usiluje o překonání jeho odporu a to těmito prvky: technikou, taktikou

nebo  silou.  Lze  tedy  protivníka  porazit  fyzicky  i  psychicky.  Při  tom  lze  využít

obratnosti, síly, rychlosti, postřehu, rychlého rozhodování a iniciativy. Nezbytné pro

úpoly  jsou  vlastnosti  jako  sebedůvěra,  odvaha,  sebeovládání  a  cílevědomost

(Buriánek 2011).

Úpoly se vyznačují  tím,  že se při  přímém střetnutí  s protivníkem usiluje  o

překonání  jeho  odporu  a  následné  přemožení.  Při  tréninku  úpolů  dochází  ke

vzájemnému  kontaktu  s  protivníkem,  ve  specifických  odvětvích  (např.  šerm)  se

používají i chladné zbraně (Fojtík 1984). 

V dnešním světě jsou úpoly definovány jako pohybové aktivity, které mají za

cíl fyzicky překonat partnera a dá se na ně zaměřit různými cvičeními (Reguli 2004). 

2. 2 Smysl úpolových cvičení ve školní tělesné výchově a 
mimoškolních aktivitách

V dnešní době jsou úpoly součástí výchovně-vzdělávacího procesu ve všech

věkových kategoriích. Nicméně reálné využití úpolů v tělesné výuce plně závisí na

vyučujícím,  jeho  připravenosti  na  výuku  a  vztahu  k  žákům.  Aby  mohl  vyučující

zařazovat úpoly do své výuky, měl by pochopit jejich význam a prakticky je ovládat.

Praktické  zvládnutí  úpolů  má  svůj  nezastupitelný  význam  k  získání  pohybových

vlastností a dovedností, které dříve nebo později každý jedinec potřebuje k obraně

své osoby nebo osoby blízké. 

12



Úpolové aktivity nejen že pomáhají k zlepšení fyzické kondice cvičence, ale

také  velmi  pomáhají  k  budování  sebevědomí  a  přispívají  k  psychické  odolnosti

(Reguli, Ďurech, Vít 2007).

Pohybové  hry  charakteru  úpolů  jsou  aktivitami  přirozenými.  Jejich  trénink

napomáhá sociálnímu učení, soucítění a ohleduplnosti k soupeři. Dále také umožňují

lépe  porozumět  mechanice  pohybových  činností.  Jsou  to  aktivity,  které  zlepšují

fyzické a duševní zdraví, jsou vhodné pro zvýšení úrovně sebeobrany a stávají se

stále oblíbenějšími. „Sebedůvěra a sebejistota je základem vnitřní síly každého z nás

a je dnes i v budoucnu potřebná“ (Buriánek 2011, s. 20). 

Zvyšující  se  zájem o  takovou činnost  je  způsoben rychlým učením nové aktivity

(Buriánek 2011).

Při cvičení úpolových sportů lze rozpoznat i sociálně patologické jevy. Učitel

při těchto činnostech vidí charakterové vlastnosti žáků, které by při jiných aktivitách

neviděl. Na cvičeních úpolů lze i u žáků zpozorovat ochotu spolupráce a schopnost

překonávat bolest a únavu. (Fojtík 1984)

Při  nácviku  úpolů  lze  odhalit  i  různé  negativní  a  patologické  jevy  jako

nepřiměřenou  agresi,  nebo  velmi  submisivní  chování.  Při  zjištění  těchto  jevů  je

možné se na ně zaměřit a řešit je (Fojtík 1984).

2. 3 Zásady bezpečnosti při začleňování úpolů do tělesné výchovy

Učitelé  se  často  domnívají,  že  při  úpolových  aktivitách  dochází  k  četnější

možnosti  poranění  jak  úmyslného,  tak  neúmyslného.  Takové  obavy  jsou

pochopitelné. Učitel musí mít u žáků jistotu pochopení jeho výkladu, dovolených akcí

a zákazů. Pokud je cvičení správně zorganizované a vysvětlené,  tak je bezpečné.

„Zde je potřeba připomenout,  že je nutné žákům vysvětlit  především to,  co dělat

nesmí,  protože by  mohlo  dojít  k  paradoxnímu efektu  – člověk rád  zkouší,  co  je

zakázáno“  (Reguli  aj.  2007,  s.  53).  Jednou z velmi  důležitých oblastí  úpolů jsou

nastavená pravidla, která je nutno dodržovat. Ta jsou vyžadována jak od učitele, tak

od  žáků.  Důležitá  je  také  osobnost  učitele,  kterého  žáci  musí  bezpodmínečně

respektovat a naslouchat jeho pokynům  (Reguli, Ďurech, Vít 2007).

Podle Buriánka je velmi důležité komplexní rozcvičení. Organismus musí být,

jako při  každé aktivitě,  dobře připravený na činnost.  Při  samotném cvičení  úpolů

začínáme  od  jednoduchých  po  náročnější  aktivity.  Důležitým  faktorem  je  výběr

aktivit, které by měly odpovídat tělesné a duševní vyspělosti žáků, jejich zájmům  
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a  motivaci.  „Snaha  o  vítězství  je  silnou  motivací“  (Buriánek  2011,  s.  20).  Dále

bychom měli brát zřetel na zdatnost a hmotnost cvičenců, kteří jsou přiřazeni k sobě

(Buriánek 2011).

Dle Konečného (1995) by na sobě měli mít žáci správně zvolené oblečení  

a  obuv,  případně být  bez bot.  Před hodinou by  si  měli  odložit  všechny okrasné

šperky jako náušnice, řetízky apod. Zde je primární pečlivý dohled vyučujícího. Při

nošení šperků může dojít k velmi bolestivým úrazům. Dívky by měly mít upravené

vlasy ideálně do culíku. Hrozí zde přišlápnutí  nebo nechtěné zatahání. Finálně by

také měli mít žáci upravené nehty.

Základní  povely  při  výuce  úpolů  jsou  pomocným  vodítkem  k  zlepšení

bezpečného  průběhu  vyučovací  hodiny.  Při  úpolových  aktivitách  je  vhodné  mít  

u sebe píšťalku, protože hlasový projev nemusí být dostatečný. Při zápalu boje je

vysoké soustředění žáků na aktivitu a tím ztrácí pojem o okolních zvucích (Roubíček

1980). 
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3 Zařazení úpolů do RVP a ŠVP na 2. stupni ZŠ

3. 1 RVP a úpoly na ZŠ

Rámcové vzdělávací  programy vytváří  závazný obsah pro  tvorbu  školních

vzdělávacích  programů  škol  všech  oborů  vzdělání  v  předškolním,  základním,

základním  uměleckém,  jazykovém  a  středním  vzdělávání.  Do  vzdělávání  

v  České  republice  byly  zavedeny  zákonem  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon 2004, §

4).

Podle  aktualizovaného  rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní

vzdělávání s účinností od 1.9. 2017 patří TV pod jednu ze základních vzdělávacích

oblastí. Tou je Člověk a zdraví.

Tělesná výchova je realizována na ZŠ ve všech ročnících.  Časová dotace pro

TV nesmí klesnout pod 2 hodiny týdně. (RVP ZV 2005).

Na  1.  stupni  ZŠ  by  se  měly pod  činnosti  ovlivňující  úroveň  pohybových

dovedností zařadit průpravné úpoly v podobě přetahů a přetlaků. Na 2. stupni ZŠ

pod bodem úpoly jsou zobrazeny základy sebeobrany, základy aikida, juda a karate

(RVP ZV 2005).

Nácvik úpolů lze prakticky využít v bodě 8 u cílů zaměření vzdělávací oblasti

Člověk  a  zdraví:  vzdělávání  v  této  oblasti  vede  k  „ochraně  zdraví  a  životů  při

každodenních  rizikových  situacích  i  mimořádných  událostech  a  k  využívání

osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí“ (RVP

ZV 2005, s. 93).

Pod termínem rizikové situace a mimořádné události a jejich řešením si lze

představit  například  situaci:  Žák  ze  ZŠ byl  fyzicky  nebo  psychicky  napaden  cizí

osobou,  popřípadě  je  žák  svědkem  napadení  třetí  osoby.  V  těchto  často  velmi

nezvyklých  a  stresových  situacích  lze  dobře  využít  teoretických  znalostí  

a praktických dovedností z hodin úpolů (RVP ZV 2005).
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3. 2 Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je konkrétní program vzdělávání pro danou školu a

tím se může daná škola vyprofilovat na jaké oblasti vzdělávání je zaměřená. ŠVP

musí být v souladu s RVP. 

ŠVP  vydává  ředitel  školy  a  na  vytvoření  a  aktualizování  programu  pracují

pedagogičtí  pracovníci  školy.  Musí  být  dostupný  pro  veřejnost,  aby do  něj  mohl

každý nahlížet a vytvářet si z něj opisy (Školský zákon  2004, § 5).

3. 3 ŠVP a úpoly na ZŠ ve Velkých Hamrech

Na 1.  stupni  od  prvního až do pátého ročníku ŠVP na ZŠ Velké  Hamry se

omezuje obsah učiva úpolů na přetlaky a přetahy. A ve výstupních kompetencích

mají  žáci  vhodně  využít  silové  dispozice  v  přetlacích  a  přetazích  

s ostatními spolužáky (ŠVP ZŠ VH 2019, 1.-5. ročník – Člověk a zdraví).

Na 2. stupni od 6. ročníku až do 9. ročníku ŠVP na ZŠ Velké Hamry je obsah

učiva úpolů – sebeobrana a bojová umění.  Postupným dospíváním žáků zařazují

náročnější cviky z hlediska pochopení a fyzické náročnosti. Obsah učiva a výstupní

kompetence jsou zobrazeny v tabulce č. 1.

Časová dotace tělesné výchovy na druhém stupni na Základní škole ve Velkých

Hamrech je 8 vyučovacích hodin za měsíc a z toho jsou 2 hodiny plavání. Pro výuku

úpolů jsou vyhrazeny 3 vyučovací hodiny za pololetí  (ŠVP ZŠ VH 2019).

Tabulka č. 1
Ročník Obsah učiva úpolů Výstupní kompetence

6.  Základní postoj

 Nebezpečí ve školním prostředí i 

mimo něj a sebeobrana

 Základní pádové techniky

 Základní techniky boxu

 Žák má základní teoretické znalosti v 

oblasti sebeobrany

 Má povědomí o nebezpečích ve 

školním prostředí i mimo něj

 Ovládá základní pádovou techniku

 Ovládá základní postoj

7.  Základní postoj + boxerská chůze

 Nebezpečí ve školním prostředí i 

mimo něj a sebeobrana

 Žák má základní teoretické znalosti v 

oblasti sebeobrany

 Má povědomí o nebezpečích ve 
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 Základní pádové techniky

 Úpolové hry

školním prostředí i mimo něj

 Ovládá základní pádovou techniku

 Ovládá základní postoj 

 Ovládá základní boxerskou chůzi

8.  Základní postoj + boxerská chůze 

 Nebezpečí ve školním prostředí i 

mimo něj a sebeobrana

 Základní pádové techniky

 Základní techniky kickboxu

 Úpolové hry

 Žák má základní teoretické znalosti v 

oblasti sebeobrany

 Má povědomí o nebezpečích ve 

školním prostředí i mimo něj

 Ovládá základní pádovou techniku

 Ovládá základní boxerskou chůzi

 Ovládá základní techniky kickboxu

 využívá nabytých dovedností v 

úpolových hrách

9.  Základní techniky řecko-římského 

zápasu 

 Nebezpečí ve školním prostředí i 

mimo něj a sebeobrana

 Základní pádové techniky

 Základní techniky kickboxu

 Úpolové hry

 Základní techniky BJJ

 Žák má základní teoretické znalosti v 

oblasti sebeobrany

 Má povědomí o nebezpečích ve 

školním prostředí i mimo něj

 Ovládá základní pádovou techniku

 Ovládá základní techniky řecko-

římského zápasu

 Ovládá základní techniky kickboxu

 využívá dovedností v úpolových hrách

 Ovládá základní techniky BJJ

Zdroj: ŠVP ZŠ Velké Hamry (2019) 
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4 Zařazení výuky úpolů do tělesné výchovy na ZŠ ve 
Velkých Hamrech 

4. 1 Zařazení výuky úpolů na ZŠ ve Velkých Hamrech

 Na prvním stupni  učí tělesnou výchovu tři  paní učitelky.  Pomocí krátkého

anketního šetření byly osloveny jednoduchými otázkami.

 

Otázky:

A. Zařazujete úpoly do tělesné výchovy podle ŠVP?

B. Jaké aktivity v rámci úpolů děláte a jak často?

C. Baví děti aktivity ve formě úpolů?

Odpovědi: 

A. Všechny tři paní učitelky odpověděly, že úpoly do výuky zařazují.

B. Všechny tři  paní  učitelky odpověděly,  že dělají  ve dvojících hry v  podobě

přetahování na místě jednoruč ve dvojicích. Jedna dodala, že ještě využívá

lano k přetahování ve skupinkách. Tyto činnosti dělají velmi zřídka.

C. Tyto aktivity děti baví, nicméně je zde velké riziko zranění. Jedna dodala, že

by aktivity ráda zařadila více, nicméně jich zná jen málo.

Na druhém stupni učím tělesnou výchovu já a jedna kolegyně. Zeptal jsem se

jí tedy na stejné otázky. 

Otázky:

A. Zařazuješ úpoly do tělesné výchovy podle ŠVP?

B. Jaké aktivity v rámci úpolů děláš a jak často?

C. Baví děti aktivity ve formě úpolů?

Odpovědi:

A. Ano zařazuji, nicméně časová dotace tělesné výchovy na základních školách

je malá a aktivity typu úpolů jsou podle mě jen navíc.

B. Snažím se držet obsahu ŠVP, který jsi podle RVP aktualizoval v roce 2019.

Nicméně, jak jsem již říkala, časová dotace je v TV malá, a proto je do výuky
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zařazuji  jen  málo.  Nejčastější  aktivity,  které  dělám s  dětmi,  jsou  hry  jako

honičky na „mrazíka“ a souboje trakařů.

C. Děti tyto aktivity obvykle baví, ale raději do tělesné výchovy zařazuji méně

nebezpečné hry.

4. 2 Vlastní zařazení výuky úpolů do tělesné výchovy na ZŠ Velké 
Hamry na druhém stupni 

Aby zjištění zařazení výuky úpolů do tělesné výchovy na ZŠ Velké Hamry

bylo kompletní, musím popsat zařazení úpolů ve svojí výuce tělesné výchovy.

Jelikož  jsou  úpolové  sporty  ve  všech  podobách  mým celoživotním zájmem,

kladu obecně na cvičení úpolů velký důraz. 

Popis obsahu a výstupních kompetencí u úpolů v ŠVP jsou mým projektem.

Při  jeho  sepisování  jsem vycházel  z  RVP ZV.  Výuce  úpolů  za  pololetí  věnuji  3

vyučovací hodiny dle ŠVP, nicméně úpolové hry na rozehřátí zařazuji téměř každou

hodinu. Příklad hry je „plácaná“ – základní postoj ve dvojicích proti sobě a snaha se

snažit  soupeře  trefit  dlaní,  nebo  holení  do  ramene,  oblasti  břicha,  nebo  stehna.

Soupeř se snaží vyhýbat a trefovat se zpátky. Při trefení dělá ten, kdo byl trefen, tři

kliky a pokračuje se v „plácané“.

(Obrázek č. 1)
(Hra – „plácaná“)

Zdroj: vlastní
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 Důvody, proč vyučovat úpoly v tělesné výchově na druhém stupni ZŠ:

 Úpoly jsou z mé zkušenosti pro děti velmi oblíbené.

 Výukou úpolů se zlepšuje jak fyzická, tak psychická kondice cvičence.

 Výuka  teoretických  i  praktických  dovedností  z  oblasti  sebeobrany  v  reálném

konfliktu zvyšuje možnost obrany vlastního života i života osoby blízké.

 Výuka úpolů obsahuje téměř všechny atributy uvědomělého sportovce jako fair

play, pochopení vlastní síly, kontrola emocí při stresové situaci.

 Úpoly se dají spojit s ostatními sporty jako gymnastika a posilování.

Shrnutí anketního šetření výuky úpolů v tělesné výchově na ZŠ Velké Hamry

 Všichni učitelé mají znalosti, co úpolové sporty jsou.

 Na prvním stupni  využívají  úpoly  málo,  pouze ke  zpestření  výuky v  podobě

přetahů a přetlaků kvůli nebezpečí zranění.

 Na druhém stupni jsou úpoly mnou hojně praktikovány a to téměř každou hodinu

ve  formě  her  a  dle  ŠVP.  Paní  kolegyně  raději  volí  dle  jejího  názoru  více

bezpečné aktivity, ale občas je také praktikuje dle ŠVP.
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5  Zařazení výuky úpolů do mimoškolních aktivit ve 
Velkých Hamrech

Město  Velké  Hamry  má  několik  sportovních  spolků.  Hlavním  centrem  a

možností mimoškolních aktivit je ZŠ Velké Hamry. 

5. 1 Spolky pro děti školního věku ve Velkých Hamrech

FK Velké Hamry – Fotbalový klub zaměřen na fotbal

SDH Hamrska – Sbor dobrovolných hasičů zaměřen na hasičský sport

TJ Sokol Velké Hamry – Tělovýchovná jednota Sokol zaměřena na gymnastiku a

běžecké lyžování

Turistický oddíl Liščata – Turistický oddíl zaměřen na turistiku a pořádání táborů

Včelařský kroužek – Včelařský kroužek zaměřen na chov včel

5. 2 Nabídka volnočasových aktivit ve formě kroužků na ZŠ Velké Hamry pro 
druhý stupeň

 

Zdroj: ZŠ Velké Hamry: Kroužky 2. stupeň [online]. [vid. 19. 2. 2020]. Dostupné
z: https://www.zsvhamry.cz/upload/files/Krouky_2.stupe_19_20.pdf
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5. 3 Shrnutí možností pravidelného navštěvování výuky úpolů ve Velkých 
Hamrech

Po zjišťování  možností  navštěvování  nějaké formy úpolových sportů  mimo

školní  výuku ve Velkých  Hamrech bylo  zjištěno,  že jediná možnost  je pravidelně

navštěvovat kroužek bojových umění MMA. 

Pro potvrzení informací ohledně mimoškolních aktivit  jsem tyto  skutečnosti

konzultoval se všemi zastupiteli v čele s panem starostou. Všichni mi potvrdili, že

jediná možnost navštěvování nějaké formy úpolových sportů ve Velkých Hamrech je

na kroužku bojových umění MMA..
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6 Kroužek smíšených bojových umění – MMA na ZŠ Velké 
Hamry

6. 1 Časová dotace a financování kroužku MMA v průběhu roku

Kroužek MMA je v roce 2019/2020 každé úterý od 14:00 do 15:00. Na pololetí

to vychází  okolo 20 hodin čistého času. Kroužek mohou navštěvovat pouze žáci

druhého stupně ZŠ Velké Hamry a to jak chlapci, tak děvčata. Kroužek je financován

zřizovatelem ZŠ Velké Hamry, kterým je Město Velké Hamry.

6. 2 Počet členů kroužku MMA

Kroužek MMA má v pololetí školního roku 2019/2020  14 aktivních členů, kteří

pravidelně kroužek navštěvují. Z toho je 12 chlapců a 2 dívky. Třídní rozdělení členů

je: 4 chlapci z šesté třídy, 2 chlapci ze sedmé třídy, 2 z osmé třídy a 4 z deváté třídy.

Obě dívky jsou ze sedmé třídy.

Historická návštěvnost členů kroužku MMA:

2017/2018 – 16 členů (14 chlapců, 2 dívky)

2018/2019 -  14 členů (13 chlapců, 1 dívka)

6. 3 Materiální zajištění výuky úpolů na kroužku MMA

Když jsem v roce 2017/2018 kroužek zakládal, tak prvotní podmínkou vzniku

kroužku MMA byly prostory, kde kroužek realizovat. 

ZŠ Velké Hamry má pro sportovní účely vytvořenou velkou a malou tělocvičnu

a bazén. Velká tělocvična je určená pro kolektivní míčové sporty. Tento prostor není

pro  výuku  úpolových  sportů  vzhledem  k  tvrdé  podlaze  vhodný.  Bazén  slouží  k

plaveckým účelům a je vhodný k regeneračním aktivitám po náročnějších trénincích.

Nejlepší  alternativa  pro  místo  byla  malá  tělocvična.  Malá  tělocvična je  15

metrů široká a 20 metrů dlouhá. V malé tělocvičně ve školním roce 2017/2018 byly 

4 velké duchny, 20 malých žíněnek, gymnastická hrazda, 10 žebřin, 3 lezecké tyče, 

1  basketbalový  koš,  dlouhá  gymnastická  žíněnka,  pomůcky  pro  akrobacii,  malá

lezecká stěna a zrcadla. 

První pololetí školního roku 2017/2018 výuka kroužku MMA probíhala pouze

za  těchto  nelehkých  podmínek.  Proto  jsem  do  tréninků  nezařazoval  sparingový

souboj, protože jsme neměli boxerské rukavice. Výuku jsem zaměřoval na techniky
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boje  na  zemi  na  improvizované  podlaze  vytvořené  z  žíněnek.  Tyto  podmínky

rozhodně nebyly ideální.

Začátkem druhého pololetí školního roku 2017/2018 byly vzhledem k uvolnění

finančních  prostředků  ZŠ  Velké  Hamry  pro  sportovní  potřeby  nakoupeny  tyto

prostředky pro kroužek MMA a výuku úpolů v hodinách tělesné výchovy:

 31 metrových podlahových čtverců TATAMI s tlouškou 4cm

 Boxovací pytel velikosti 160cm x 45 cm, váhy 50 KG

Dále bylo ZŠ Velké Hamry darováno  6 párů boxerských rukavic, jedny malé

bezprstové boxerky na MMA, 2x ruční lapy a boxovací přilba. Tento počet boxerek

stačí, protože většina žáků si na tréninky nosí a používá boxerky své.

V tu chvíli se změnilo materiální zázemí pro výuku úpolů v tělesné výchově 

a v kroužku MMA na dobrou úroveň. 

Obrázek č.2
 (Materiální zázemí pro výuku úpolů a pro kroužek MMA)

 Zdroj: vlastní

6. 5 Popis kroužku MMA a jeho pravidla 

MMA (z anglického Mixed Martial Arts – smíšená bojová umění) je kroužek na

ZŠ  Velké  Hamry  vedený  mnou.  Tento  kroužek  je  určen  pro  žáky  šestých  až

devátých ročníků. Kroužek mohou navštěvovat chlapci i dívky. Kroužek je zaměřený

na  bojové  umění  MMA a  také  na  prvky  sebeobrany.  Účast  žáků  na  kroužku  je
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dobrovolná. Každý, kdo se na začátku roku do kroužku zapíše, tak musí striktně

dodržovat pravidla. Při nedodržení pravidel je z kroužku vyloučen. Pravidla jsou v

tělocvičně vyvěšena na zdi.

Pravidla kroužku pro žáky: 

Kroužek navštěvuji ze své dobrovolné vůle.

Do kroužku jsem se přihlásil, protože se chci naučit něco nového, co mi může

přinést něco dobrého.

Budu plně  respektovat  pokyny pana učitele,  nevyrušovat  a  snažit  se  plně

soustředit.

Všechny bojové techniky, které se na kroužku naučím, budu užívat pouze na

kroužku.

Naučené bojové techniky smím použít pouze při ohrožení mého života nebo

při ohrožení života člena mé rodiny.

Pokud užiji naučených technik úmyslně i neúmyslně ve školním nebo mimo

školním prostředí, mimo nutnou obranu, nebo krajní nouzi, budu z kroužku

vyloučen.

Nebudu přeceňovat svoje schopnosti a při sparingovém souboji odklepu včas.

Respektuji soupeře a trenéra.

Po ukončení sparingového souboje se ukloním a s úctou poděkuji soupeři.

Tato pravidla jsem sestavil, protože mám dokument, na který se mohu obrátit

při  nedodržení  pravidel  žáky.  Zvyšují  mi  autoritu  před  žáky  a  rapidně  snižují

negativní vlivy, které by se mohly projevit na hodinách i mimo hodiny kroužku. Bez

pravidel by ve výuce bojových sportů vznikl chaos a více negativ než pozitiv.

U žáků na druhém stupni se potvrzuje přirozenost úpolových cvičení, protože

žáci  rádi  soutěží  o  vítězství.  U  chlapců  se  ukazuje  emocionální  náruživost  

a živelnost. Je důležité dbát na čestný způsob boje (Roubíček 1980).

Úpolové  sporty  vyžadují  pravidla.  A  těmi  jsou  respektování  partnera  jako

spolucvičence,  přizpůsobení  se  úrovni  dovedností  partnera  a  dodržování

metodického řádu (Bartík, aj. 2010).

V odborné literatuře se shodují, že morální působení učitele pro žáky je velmi

důležité.  Úpolová cvičení  je  vhodné provázet  morálním působením,  posléze žáci

nově nabyté dovednosti nezneužijí (Fojtík 1984).
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Učitel může žákům při cvičení úpolů zdůrazňovat hesla fair play. Žáci se při

tomto tréninku učí  přebírat  zodpovědnost  za sebe i  za svého partnera.  Je velmi

důležité žákům soustavně opakovat adekvátní přiměřenost sebeobrany a prevenci

proti násilí (Bartík, aj. 2010).

6. 6 Úvodní hodina kroužku MMA na začátku každého školního 
roku, nutná obrana a krajní nouze

Na  začátku  každého  školního  roku  na  kroužku  MMA  vysvětlím  základní

informace.  První hodina je tedy vždy spíše informativní, nicméně nesmírně důležitá

k nastavení správných hranic a k předání nejdůležitějších informací.  V prvé řadě

seznámím žáky  s  pravidly  na  kroužku.  Dále  je  seznámím se  dvěma základními

zákony. A těmi jsou nutná obrana a krajní nouze. 

Podle pana Hunči, absolventa  Technické univerzity v Liberci,  je vzhledem  

k povaze úpolů, vhodné žáky druhého stupně ZŠ seznámit  s jinými okolnostmi,  

které vylučují protiprávnost. Tedy s ustanovením § 28 trestního zákoníku – krajní

nouze ‒ a s ustanovením § 29 trestního zákoníku – nutná obrana (Hunča 2017).

6. 6. 1 Vysvětlení zákonů o nutné obraně a krajní nouzi

Nutná obrana:

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

„Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu

útoku“  (Zákon č. 40/2009 Sb., §29).

Krajní nouze:

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ 

„Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností

odvrátit  jinak  anebo  způsobený  následek  je  zřejmě  stejně  závažný  nebo  ještě

závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je

snášet“ (Zákon č. 40/2009 Sb., §28).

V drtivé většině případů žáci na začátku roku absolutně nemají povědomí  

o těchto dvou základních zákonech, nutných pro pochopení možnosti  a právu se
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ubránit v reálné situaci. Vždy jim tedy na úvodní hodině přečtu zákonnou formulaci.

Ta může být pro děti nepochopitelná, proto pro ně ihned uvádím dva příklady ke

každému zákonu:

Nutná obrana: Pro vysvětlení obvykle používám tento monolog: „Každý z Vás má

právo na svobodný pohyb a život. Nikdo Vás nesmí za žádných okolností fyzicky,

nebo psychicky napadnout, pokud se chováte slušně a jste na lidi okolo sebe hodní

a uctiví. Ve chvíli, kdy Vás někdo fyzicky napadne, máte zákonem danou možnost

se jakýmikoliv prostředky bránit. Ve školním prostředí to znamená, že pokud Vám

například spolužák chce dát facku venku před školou, tak nejste povinni toto snášet,

ale máte právo se bránit. Nicméně Vaše obrana nesmí být nepřiměřeně silná oproti

útoku útočníka. Znamená to, že pokud Vás já na kroužku naučím se takové facce

ubránit, můžete útočníka  zpacifikovat a vyčkat příchodu učitele. Vaše reakce musí

být zjevně přiměřená. Proto třeba útočníka nemůžete zjevně silně udeřit do obličeje.

Pak byste byli trestaní stejně jako útočník.“

 „V reálném životě na ulici  to znamená, že pokud Vás bezdůvodně útočník

napadne  a  bude  se  Vás  snažit  pěstmi  trefit  do  obličeje,  zase  máte  právo  se

adekvátně  bránit.  Nejste  povinni  jeho  útok  snášet,  proto  můžete  použít  všech

možných prostředků k obraně. Pokud osobu, která na Vás útočí neznáte, je veliké

riziko fatálního úrazu na Vaší straně. Proto se braňte ze všech sil, abyste zachránili

svůj  život  nebo  život  své  rodiny.  Ve  chvílích,  kdy  je  jasné,  že  Vás  útočník  již

neohrožuje, jste povinni ho nechat být,  popřípadě, pokud jste ho již  zpacifikovali,

není důvod používat dalších úderů apod.“

Krajní nouze:  Pro vysvětlení obvykle používám tento monolog: „V životě budete

svědky  některých  nepříjemných  situací.  Tyto  situace  se  budou  týkat  jak  Vás

samotných, tak třeba Vašich blízkých nebo úplně cizích lidí. Bude jen na Vás, jak se

v dané situaci zachováte. Je žádoucí, pokud můžete někomu pomoci v nouzi, tak

pomozte.  V  takové  situaci  se  musíte  rozhodnout,  jestli  jste  dostatečně  fyzicky  

a  psychicky  silní,  abyste  situaci  dokázali  vyřešit.  Pokud  víte,  že  situaci  vyřešit

nezvládnete, jste povinni informovat záchranné složky. Základní telefonní čísla, která

si musíte pamatovat jsou: policie – 158, hasiči – 150 a záchranka – 155. Obecné

číslo na tísňovou linku je 112.“
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Následně žákům vysvětluji krajní nouzi na příkladu:  „Jdete okolo zavřeného

auta a slyšíte, jak uvnitř brečí dítě. Venku je teplota 30 stupňů a auto je zamčené. Je

evidentní,  že nikde poblíž není maminka dítěte a tomu hrozí přehřátí organismu  

s fatálními zdravotními poškozeními. V takové situaci jste ze zákona povinni zavolat

na tísňovou linku. Pokud tak neučiníte, budete později trestáni. Záchranka ale má

určitý dojezdový čas a ve chvílích, kdy je třeba na výjezdu k jinému případu, může

její příjezd trvat několik minut. Je jen na Vás se v tu chvíli rozhodnout jestli čekat,

nebo zasáhnout. V této situaci je zapotřebí si uvědomit, že se jedná o minuty, či  

dokonce vteřiny. Pokud se rozhodnete situaci vyřešit a například rozbít kamenem

okno u řidiče,  pak otevřít  auto a dítě  zachránit,  nebudete trestáni,  spíše naopak

budete pochváleni.  Pokud byste  za  normální  situace rozbili  okno u auta,  budete

trestáni za vandalismus, ale pokud se jedná o záchranu života, nehrozí Vám vůbec

nic,  i  kdyby  hodnota  auta  byla  v  řádech milionů  korun.  Případ,  který  jsme Vám

popsal, není žádnou zvláštností. Takové případy se v létě stávají běžně, a když ne s

dětmi, tak se zvířaty“.

Myslím, že pro vysvětlení nutné obrany a krajní nouze toto pro děti stačí. Na

tyto  dva  zákony  beru  primární  zřetel,  protože  pro  praktickou  nauku  v  bojových

sportech jsou nenahraditelné. 

6. 6. 2 Význam prevence v sebeobraně

Každá hodina kroužku MMA má 60 minut. Úvodní hodině, vzhledem k teorii 

o nutné obraně, krajní nouzi a prevenci, věnuji o 30 minut více. Cílem úvodní hodiny

je  vždy  díky  prvotnímu  nadšení  žáků,  velkému  zájmu  a  vysokému  počtu  členů

alespoň předat teoretické informace,  protože když přijde čas na cvičení,  spoustu

cvičenců kroužek v průběhu prvního měsíce opustí. 

Fojtík  (1994) ve své knize popisuje prevenci  vzhledem k obraně žen před

silnějšími a těžšími muži. Jeho myšlenky se ale jednoznačně vztahují i na trénované

muže a bojovníky. Právě ti nejlepší jsou si vědomi svojí síly a svých schopností. Při

hrozícím nebezpečí  a  dostatečné pozornosti  okolo  sebe a  okolí  lze  nebezpečné

situaci bezpečně předejít. V prvé řadě je důležité zvážit odchod nebo útěk z daného

místa. Nebezpečná místa jsou dle Fojtíka chápána jako ty, kde je ve větším shluku

převážně mužská společnost. Zařazují se sem bary nebo hospody. Útočník primárně

napadne svoji oběť, pokud je sama v odlehlé oblasti bez doprovodu nějaké osoby.
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Dále dětem na úvodní hodině vysvětluji,  že nejdůležitější  je prevence proti

konfliktu. Vždy to shrnuji do základních bodů a doporučení:

Mimo domov sleduji své okolí, všímám si prostředí, osob, chování ostatních

lidí a zvláštních zvuků.

Nikdy nechodím venku se sluchátky v uších.

Snažím  se  nenavštěvovat  místa,  kde  neúměrně  více  hrozí  nebezpečí

konfliktu: diskotéky, bary, podivné party…

Ven chodím pouze za denního světla a chodím místy, která znám.

Zvyknu si na nošení obranného prostředku, ideálně pepřového spreje.

Pokud v dálce vidím podezřelou osobu nebo skupinu osob, tak oblast, kde se

nachází, obejdu.

Když vidím, že na mě někdo pokřikuje, či za mnou najednou bez důvodu jde,

dám se na útěk.

Pokud  nemohu  utéct,  užiji  všech  schopností,  dovedností  a  prostředků

k přežití.

Základní je přežít a ochránit sebe nebo svoji rodinu.

Při příchodu do místnosti si sedám zády ke stěně, abych viděl celý prostor.

V místnosti se snažím najít únikový východ pro případný útěk.

Nikdy nikoho neprovokuji, udržuji svoje emoce za každou cenu.

Tyto pravidla  obvykle doplňuji  citátem od pana Náchodského.  „Vyhýbej  se

svému nepříteli. Pokud se mu nemůžeš vyhnout, chovej se tak, aby se on příště

vyhnul tobě“ (Náchodský 1992, s. 3).

Toto jsou obecná pravidla, které se v určitých podobách mohou v odborných

i  neodborných  literaturách  shodovat.  Pravidla  jsem  sestavil  na  základě  mých

zkušeností se sebeobranou a návštěvami kurzů přežití apod.

6. 6. 3 Střelná zbraň jako sebeobranný prostředek

Teoretickou  část  úvodní  hodiny  zakončuji  i  lehkou  zmínkou  o  střelných

zbraních.  Jelikož  jsem  držitelem  zbrojního  průkazu,  cítím  ve  společnosti

„démonizování“ střelných zbraní lidmi, kteří jsou jejich odpůrci. Vysvětluji žákům, že

žádná zbraň, pokud je dle zákona legálně držená, není špatná. Střelná zbraň lidem

samovolně  neublíží.  Pouze  špatnou  manipulací  nebo  charakterem lidí  může  být
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použita  k  nekalému  účelu.  Říkám jim,  že  si  zbrojní  průkaz  může  dle  zákona  o

zbraních udělat každý ve 21 letech, pokud splní určité podmínky. Střelná zbraň je

totiž nejúčinnější obranný prostředek.

Uznávaný český střelec, učitel a mentor v oblasti sebeobrany Pavel Černý ve

své knize Manuál obranné střelby uvádí, že krátká palná zbraň je nejvhodnější a

nejúčinnější prostředek pro svoji obranu (Pavel Černý 2004).

Žáky, hlavně chlapce, toto téma velmi zajímá. Obvykle se ptají jakou zbraň

vlastním. Odpovídám malý, upravený Glock 26, pro skryté nošení na obranu. Velmi

často jim název zbraní Glock není cizí, protože hrají různé akční hry na počítačích se

střeleckou tématikou.

6. 6. 4 Praktická část úvodní hodiny

Obvykle mi zbude po mém monologu a odpovídáním na dotazy žáků z úvodní

hodiny tak 30-40 min na praktickou část. Tuto část se po mluvené části snažím žáky

zaujmout společnými úpolovými hrami, jako různé „honičky“, vychylování soupeře z

rovnováhy ve dvojicích, sparingové hry, jako „plácaná“ apod. 

Obrázek č. 3
(Vysvětlování instrukcí)

Zdroj: vlastní
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7 Obsah výuky úpolů na kroužku MMA na ZŠ Velké Hamry

7. 1 Obsah učiva a výstupní kompetence

Na kroužek MMA jsem vytvořil  učební plán s obsahem učiva a výstupními

kompetencemi. Rozdělení učebního plánu je dle věkové kategorie podle ročníku, do

kterého žák chodí. Vzhledem k tomu, že se jedná o MMA (smíšená bojová umění),

musel jsem učební plán vytvořit  tak, aby byl realizovatelný zpočátku od nejlehčích

cviků po nejtěžší. Plán musel být také vytvořený, aby pokryl základní oblasti MMA,

což je boj v postoji, zápasení a boj na zemi. Sportovně by se MMA dalo rozdělit jako

boxování,  kickboxing,  wrestling (řecko-římský zápas),  brazilské Jiu-Jitsu a to  vše

spojit dohromady.

Při jedné hodině týdně je mým cílem na kroužku ze všech oblastí MMA předat

pouze  pevné  základy.  Když  žáci  opustí  ZŠ  Velké  Hamry,  tak  by  mohli  na  tyto

základní dovednosti navázat a věnovat se tomuto sportu více do hloubky a například

podstoupit amatérský nebo později profesionální zápas. 

Věřím, že pokud se člověk naučí pevně základy nějakého sportu, může se

individuálně při dostatečném úsilí zlepšit až na profesionální úroveň.

7. 1. 1 Učební plán na kroužku MMA pro 6. ročník ZŠ

Obsah učiva

 Základní teoretické znalosti v oblasti sebeobrany.

 Nebezpečí ve školním prostředí i mimo něj.

 Nutná obrana a krajní nouze.

 Prevence v sebeobraně.

 Pádové techniky.

 Základní postoj („guard“) + i obrácený.

 Boxerská chůze + pozadu.

 Základní techniky boxu.

 Kruhové tréninky pro zlepšení fyzické kondice.

 Kontrola emocí žáků.

 Bezpečnost při úpolech.

 Určení jasných a pevných pokynů.
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Výstupní kompetence

 Žák má základní teoretické znalosti v oblasti sebeobrany.

 Má povědomí o nebezpečích ve školním prostředí i mimo něj.

 Zná zákon o nutné obraně a krajní nouzi.

 Uvědomuje si důležitost prevence v sebeobraně.

 Zvládá základní pádovou techniku.

 Ovládá základní postoj.

 Ovládá základní boxerskou chůzi.

 Ovládá a umí použít základní techniky boxu.

 Usiluje o zlepšení své fyzické kondice.

 Učí se kontrolovat své emoce.

 Při úpolových hrách dbá na své zdraví a chová se k ostatním s opatrností.

 Pečlivě naslouchá pokynům vyučujícího.

7. 1. 2 Učební plán na kroužku MMA pro 7. ročník ZŠ

Obsah učiva

 Pokračování v teoretických znalostech v oblasti sebeobrany.

 Nebezpečí ve školním prostředí i mimo něj.

 Nutná obrana a krajní nouze.

 Prevence v sebeobraně.

 Pádové techniky.

 Bezpečnost při úpolech.

 Kruhové tréninky pro zlepšení fyzické kondice.

 Základní kombinace kickboxu ve dvojicích s lapy.

 Základní techniky brazilského Jiu-Jitsu .

 Chápe fyziologické důsledky pák v BJJ.

 Mírný bojový „sparing“ ve dvojicích.

Výstupní kompetence

 Žák má teoretické znalosti v oblasti sebeobrany.

 Zná nebezpečí ve školním prostředí i mimo něj.

 Zná zákon o nutné obraně a krajní nouzi.

 Uvědomuje si důležitost prevence v sebeobraně.
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 Zvládá pádovou techniku.

 Umí  se  bezpečně  pohybovat  a  dokáže  při  úpolových  cvičení  odhadnout

svoji sílu proti soupeři.

 Zvládá mírně překonávat práh bolesti při kruhových trénincích.

 Umí základní kombinace v kickboxu a lapování ve dvojicích.

 Zná základní techniky BJJ.

 Umí správně zareagovat při „sparingu“ ve dvojicích, umí gesta vzdávání a

zná fyziologické důsledky pák v BJJ.

7. 1. 3 Učební plán na kroužku MMA pro 8. ročník ZŠ

Obsah učiva

 Pokračování v teoretických znalostech v oblasti sebeobrany.

 Nebezpečí ve školním prostředí i mimo něj.

 Nutná obrana a krajní nouze.

 Prevence v sebeobraně.

 Pádové techniky.

 Bezpečnost při úpolech.

 Kruhové tréninky pro zlepšení fyzické kondice.

 Pokračování v kombinacích kickboxu ve dvojicích s lapy.

 Pokračování v technikách BJJ.

 Mírný, v některých případech i střední bojový „sparing“ ve dvojicích.

 Základy pasování ve dvojicích a techniky řecko-římského zápasu.

Výstupní kompetence

 Žák má teoretické znalosti v oblasti sebeobrany.

 Zná nebezpečí ve školním prostředí i mimo něj.

 Zná zákon o nutné obraně a krajní nouzi.

 Uvědomuje si důležitost prevence v sebeobraně.

 Zvládá pádovou techniku.

 Umí se bezpečně pohybovat a dokáže při úpolových cvičeních odhadnout

sílu proti soupeři.

 Zvládá překonávat práh bolesti při kruhových trénincích.

 Umí kombinace v kickboxu a zužitkovává je i ve „sparingu“ ve dvojicích.
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 Ovládá některé techniky BJJ a řecko-římského zápasu.

 Zvládá mírný až střední „sparing“ v boxu,  kickboxu, BJJ a řecko-římském

zápasení.

7. 1. 4 Učební plán na kroužku MMA pro 9. ročník ZŠ

Obsah učiva

 Pokračování v teoretických znalostech v oblasti sebeobrany.

 Nebezpečí ve školním prostředí i mimo něj.

 Nutná obrana a krajní nouze.

 Prevence v sebeobraně.

 Pokročilé pádové techniky.

 Bezpečnost při úpolech.

 Kruhové tréninky pro zlepšení fyzické kondice.

 Pokračování v kombinacích kickboxu ve dvojicích s lapy.

 Pokračování v technikách BJJ.

 Střední, v některých případech tvrdý bojový „sparing“ ve dvojicích.

 Pasování ve dvojicích a techniky řecko-římského zápasu.

 Spojení  nabytých  znalostí  a  dovedností  a  jeho  zužitkování  v  zápase  ve

smíšeném bojovém umění.

Výstupní kompetence

 Žák má teoretické znalosti v oblasti sebeobrany.

 Zná nebezpečí ve školním prostředí i mimo něj.

 Zná zákon o nutné obraně a krajní nouzi.

 Uvědomuje si důležitost prevence v sebeobraně.

 Zvládá pokročilou pádovou techniku.

 Umí se bezpečně pohybovat a dokáže při úpolových cvičeních odhadnout

sílu proti soupeři.

 Zvládá překonávat práh bolesti při kruhových trénincích.

 Umí  kombinace  v  kickboxu  a  zužitkovává  je  i  v  bojovém  „sparingu“  ve

dvojicích.

 Ovládá techniky BJJ a řecko-římského zápasu.
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 Zvládá střední až tvrdý „sparing“ v boxu,  kickboxu, BJJ a řecko římském

zápase.

 Žák na konci deváté třídy obstojí zápas a zužitkuje své znalosti a dovednosti

se soupeřem v podobně váhové a zdatnostní kategorii.

Učební plán pro moji výuku funguje jako základní informace pro průběh výuky

v  průběhu  školního  roku.  Samozřejmě  se  musím  neustále  přizpůsobovat

individuálním dovednostem jedinců a  podle  toho uzpůsobit  výuku.  Jsou cvičenci,

kteří  jsou zapálení  a  pohybově nadaní,  a  tak  někdy dovednostně předčí  i  starší

cvičence.  V  tu  chvíli  musím improvizovat,  ale  obvykle  se  po  několika  trénincích

vyčlení několik dvojic cvičenců – „sparingů“, kteří každou hodinu pracují společně. 

Ještě  nikdy  jsem  neřešil  situaci,  že  by  někdo  opustil  kroužek,  pokud  již

absolvoval  jeden nebo dva roky  kroužku.  Obvykle se  nějaké množství  odhlásí  z

kroužku po prvním měsíci trénování. Pak se počet členů ustálí a chodí pravidelně

celý rok. Za 3 roky, co kroužek provozuji, se nikdy žádnému členovi nestalo nějaké

větší  zranění.  Nikdy jsem také neřešil  problém s  nevhodným chováním žáků na

kroužku nebo zakázané použití nějakých dovedností mimo kroužek.
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8 Příklad průběhu hodiny na kroužku MMA 

Tento  komplexní  trénink  MMA  je  zaměřený  na  procvičení  a  zdokonalování

základních technik kickboxu, wrestlingu a brazilského Jiu-Jitsu. 

8. 1. Rozcvičení (Warm-up)

8. 1. 1 Rozběhání se „sprawlama“

Provedení cviku: Zahřívací klus okolo tatami nebo tělocvičny. Na tlesknutí  učitele

žáci udělají „sprawl“ (běh – vzpor s napnutými pažemi – běh) 

Vysvětlivky: Důležité je, aby „sprawl“ udělali co nejrychleji. 

Fyziologické  účinky  cvičení:  Prokrvení  svalů  a  kloubů.  Snížení  rizika  zranění  při

tréninku.

Dovednostní účinky: Cvičení na zlepšení postřehu díky rychlé reakci na stimul.

Časté chyby: Nedostatečná pozornost žáka, pomalý průběh „sprawlu“.

Obrázek č.4
(Rozběhání)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 5
(„Sprawl“)

Zdroj: vlastní

8. 1. 2 Kotouly vpřed a vzad přes rameno

Provedení  cviku: Žáci  při  tomto  cvičení  udělají  dva  zástupy za  sebou a dělají  4

kotouly vpřed, pak se zařadí zpátky do řady a dělají 4 kotouly vzad. 

Vysvětlivky: Kotoul není technicky gymnastický, ale je přes rameno a to jak dopředu,

tak dozadu. Výhoda kotoulu přes rameno je rychlost a menší bolestivost. V reálné

situaci na ulici nelze udělat kotoul přes hlavu, ale pouze přes rameno, kvůli tvrdému

a nestálému povrchu.
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Časem lze  tyto  kotouly  dělat  ze  stoje  přes  ruku,  popřípadě skoky přes  ruku  do

kotoulu přes rameno, nebo dělat cvičení na tvrdém povrchu.

Fyziologické účinky cvičení: Zlepšení mobility páteře a snížení možnosti zranění.

Dovednostní účinky: Nácvik bezpečného kotoulu přes rameno ve stresové situaci

(strčení zezadu protivníkem), popřípadě při nehodě.

Časté chyby: Kotoul je veden přes hlavu.

Obrázek č.6
(Kotoul vpřed přes rameno)

Zdroj: vlastní

Obrázek č.7
(Kotoul vzad přes rameno)

Zdroj: vlastní

8. 1. 3 Pády vzad ze stoje

Provedení cviku: Žáci se postaví do kruhu nebo vedle sebe, aby za sebou a vedle

sebe měli bezpečně místo. Ze stoje se pomalu dostanou do dřepu a svalí se dozadu

s tím, že o zem bouchnou napnutými pažemi a s otevřenými dlaněmi.

Vysvětlivky: Pád vzad ze stoje je základním pádem, který žáci musí ovládat. Je velmi

důležité, aby při pádu drželi bradu u prsou, nedochází pak k úderu do temene o zem.

Paže od trupu svírají úhel 45 stupňů.

Časem  lze  toto  cvičení  dělat  ve  dvojicích  se  strčením  jednoho  do  druhého,

popřípadě se zavřenýma očima. Lze se také časem přesunout na tvrdší povrch.

Při  nedokonalém  natrénování  tohoto  cviku  v  případech  bitek  nebo  nehod  se

vzhledem k citlivé části lebky v oblasti temene, kde je uložené centrum vidění, může

dojít k fatálním úrazům.

Fyziologické  účinky  cvičení:  Zvyšování  mobility  organismu  a  snižování  možnosti

zranění.
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Dovednostní  účinky: Nácvik  pádu  vzad  při  stresové  situaci  (strčení  protivníkem

zepředu), popřípadě při nehodě.

Časté  chyby: Při  pádu  není  brada  držena  na  prsou.  Neodbouchnutí  pažemi  ve

správném úhlu.

Obrázek č. 8
(Pád vzad ze stoje)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 9
(Pád vzad ze stoje)

Zdroj: vlastní

8. 1. 4 Boxerská chůze

Provedení cviku: Žáci se postaví za sebe do zástupu, popřípadě vedle sebe. Vykročí

levou nohou vpřed a pravou paží provedou  zadní přímku.  Potom vykročí pravou

nohou vpřed a levou paží provedou přední přímku. Střídavě pokračují až na konec

tatami nebo tělocvičny a vrací se zpět, ale pozadu.

Vysvětlivky: Boxerská chůze je  základním cvikem,  který  by  měli  žáci  ovládat  při

učení boxu. Pohyb při boxu totiž vychází z nohou přes tělo do paží až k pěstím.

Velmi důležitý je pohyb celého těla hlavně v oblasti trupu. Paže, která nedělá přímku,

musí krýt oblast žeber a hlavy. Žáci sledují bod před sebou, nekoukají do země. Žáci

musí bradu držet u prsou a schovávají ji za ramenou paže, která dělá úder.

Fyziologické účinky cvičení: Prokrvení svalů a kloubů, zvyšování mobility organismu.

Dovednostní  účinky: Nauka  základní  technické  chůze  při  boxu.  Zlepšování

koordinace organismu.

Časté chyby: Koukání do země, nedostatečný pohyb trupu a těla, hrbení a nekrytí

oblasti  hlavy  a  žeber  pasivní  paží.  Brada není  natlačená  na  prsou a  není  krytá

ramenem paže, která dělá přímku. 
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Obrázek č. 10
(Boxerská chůze)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 11
(Boxerská chůze)

Zdroj: vlastní

8. 1. 5 Hra – „Plácaná“

Provedení cviku: Žáci se postaví naproti sobě a jeden se snaží lehkou silou trefit

otevřenou dlaní, popřípadě holení druhého do určených částí těla učitelem.

Vysvětlivky: Důležitá je brada natlačená na prsou, lehké kopy a údery prsty, nebo

holení.  Žáci  při  této hře sledují  dolní  část partnerových prsou, aby měli  periferně

přehled o pohybu celého těla partnera. Paže kryjí žebra a oblast hlavy. Aby před

sebou žáci dostatečně drželi paže vysoko a daleko, lze jim říci, aby si představili, že

před sebou mají zeď, přes kterou se partner nesmí dostat a pokud se dostane, musí

být  úder  vykryt,  popřípadě odkloněn,  aby netrefil  citlivá  místa.  Citlivá  místa  jsou

určena učitelem. Může to být čelo, rameno, nebo třeba stehno. Pokud soupeř strefí

partnerovo citlivé místo, trefený dělá třeba 5 kliků a pokračuje se dál ve hře. 

Fyziologické účinky cvičení: Prokrvení svalů a kloubů, zvyšování mobility organismu.

Dovednostní  účinky: Zlepšování  postřehu a  koordinace pohybů.  Zlepšování  čtení

partnerových pohybů.  Zlepšování  bojových dovedností.  Příprava na tvrdší  bojový

„sparing“.

Časté chyby: Paže žáků jsou nízko, nedostatečná soustředěnost, vysoká síla úderů,

přemíra soutěživosti.
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Obrázek č.12
(„Plácaná“)

Zdroj: vlastní

Obrázek č.13
(„Plácaná“)

Zdroj: vlastní

8. 2 Techniky úderů a kopů

8. 2. 1 Přední přímka

Provedení cviku: Ze stoje mírně rozkročného s jednou nohou vykročenou vpřed, z

mírně pokrčených nohou, kde jsou chodila mírně na špičkách,  provede žák úder

přední  pěstí  vpřed do partnerovy lapy.  Partner,  co  drží  lapy  v  rukách,  má paže

pokrčené před sebou v úrovni hlavy. Při  úderu do lapy mírně lapou udělá pohyb

dopředu, aby měl úder partnera při dorazu dostatečný odpor.

Vysvětlivky: Při přímém úderu jsou důležité zásady stejně jako u boxerské chůze,

tedy je velmi důležitý pohyb celého těla hlavně v oblasti trupu. Paže, která nedělá

přímku, musí krýt oblast žeber a hlavy. Žáci sledují bod před sebou, nekoukají do

země. Žáci musí bradu držet u prsou a schovávají ji za ramenou paže, která dělá

přímku. Navíc se při tomto cviku lehce vytáčí špička předního chodidla s kolenem

směrem dovnitř.

Fyziologické účinky cvičení: Zvyšování mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní účinky: Zvyšování přesnosti, techniky a síly úderu. Nácvik držení lap.

Časté chyby: Koukání do země, nedostatečný pohyb trupu a těla, hrbení a nekrytí

oblasti hlavy a žeber pasivní paží. Nevytáčení předního chodidla směrem dovnitř.

Brada  není  natlačená na prsou  a  není  krytá  ramenem paže,  která  dělá  přímku.

Nedostatečný pohyb vpřed žáka s lapami.
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Obrázek č. 14
(Přední přímka)
Zdroj: vlastní

8. 2. 2 Zadní přímka

Provedení cviku: Ze stoje mírně rozkročného s jednou nohou vykročenou vpřed, z

mírně pokrčených nohou, kde jsou chodila mírně na špičkách,  provede žák úder

zadní  pěstí  vpřed  do  partnerovy lapy.  Partner,  co  drží  lapy  v  rukách,  má  paže

pokrčené před sebou v úrovni hlavy. Při  úderu do lapy mírně lapou udělá pohyb

dopředu, aby měl úder partnera při dorazu dostatečný odpor.

Vysvětlivky: Při přímém úderu jsou důležité zásady stejně jako u boxerské chůze

tedy je velmi důležitý pohyb celého těla hlavně v oblasti trupu. Paže, která nedělá

přímku, musí krýt oblast žeber a hlavy. Žáci sledují bod před sebou, nekoukají do

země. Žáci musí bradu držet u prsou a schovávají ji za ramenou paže, která dělá

přímku. Navíc se při tomto cviku výrazně vytáčí špička zadního chodidla s kolenem

směrem dovnitř.

Fyziologické účinky cvičení: Zvyšování mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní účinky: Zvyšování přesnosti, techniky a síly úderu. Nácvik držení lap.

Časté chyby:  Koukání do země, nedostatečný pohyb trupu a těla, hrbení a nekrytí

oblasti  hlavy a žeber pasivní paží.  Nevytáčení  zadního chodidla směrem dovnitř.

Brada  není  natlačená na prsou  a  není  krytá  ramenem paže,  která  dělá  přímku.

Nedostatečný pohyb vpřed žáka s lapami.
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Obrázek č. 15
(Zadní přímka)
Zdroj: vlastní

8. 2. 3 Přední kop do stehna

Provedení cviku: Ze stoje mírně rozkročného s jednou nohou vykročenou vpřed, z

mírně pokrčených nohou,  kde jsou chodila  mírně na špičkách,  provede žák kop

holení  z přední  nohy do stehna partnerovy přední nohy. Partner,  co se nechává

kopat, stojí pevně na zemi a před dorazem holeně na jeho stehno na něj přenese

váhu těla. Po kopu přenese váhu zpět na obě nohy.

Vysvětlivky: Při předním kopu do stehna je důležitý pohyb těla v oblasti trupu. Paže

obou žáků by měly být nahoře a krýt oblast žeber a hlavy. Žáci sledují bod před

sebou, nekoukají do země, dále drží bradu na prsou. Kop musí být proveden holení,

nikoli nártem, hrozí poranění drobných kostí nártu. Chodidlo s prsty by mělo být při

kopu zpevněné a napnuté. Při  tomto cviku lze trhnout směrem dolu pažemi,  pro

zvýšení rychlosti a síly kopu, nicméně je pak odkryta hlava kopajícího. Je zásadní,

aby se žáci dohodli na síle kopu.

Fyziologické účinky cvičení: Zvyšování mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní  účinky: Zvyšování  přesnosti,  techniky a síly  kopů.  Posouvání  prahu

bolesti okopáváním.
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Časté  chyby:  Koukání na  partnerovo  stehno,  nedostatečný  pohyb  trupu  a  těla,

hrbení  a  nekrytí  oblasti  hlavy  a  žeber  pažemi.  Brada  není  natlačená  na  prsou.

Chodidlo je volně. Nedostatečná dohoda na síle kopu. 

Obrázek č. 16
(Přední kop do stehna)

Zdroj: vlastní
8. 2. 4 Zadní kop do stehna

Provedení cviku: Ze stoje mírně rozkročného s jednou nohou vykročenou vpřed, z

mírně pokrčených nohou,  kde jsou chodila  mírně na špičkách,  provede žák kop

holení ze zadní nohy do stehna partnerovy přední nohy. Partner,  co se nechává

kopat, stojí pevně na zemi a před dorazem holeně na jeho stehno na něj přenese

váhu těla. Po kopu přenese váhu zpět na obě nohy.

Vysvětlivky: Při předním kopu do stehna je důležitý pohyb těla v oblasti trupu. Paže

obou žáků by měly být nahoře a krýt oblast žeber a hlavy. Kop musí být proveden

holení, nikoli nártem, hrozí poranění drobných kostí nártu. Chodidlo s prsty by mělo

být při kopu zpevněné a napnuté. Žáci sledují bod před sebou, nekoukají do země,

dále  drží  bradu  na  prsou.  Při  tomto  cviku  lze  trhnout  směrem dolu  pažemi,  pro

zvýšení rychlosti a síly kopu, nicméně je pak odkryta hlava kopajícího. Je zásadní,

aby se žáci dohodli na síle kopu.

Fyziologické účinky cvičení: Zvyšování mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní  účinky: Zvyšování  přesnosti,  techniky a síly  kopů.  Posouvání  prahu

bolesti okopáváním.
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Časté  chyby: Koukání na  partnerovo  stehno,  nedostatečný  pohyb  trupu  a  těla,

hrbení  a  nekrytí  oblasti  hlavy  a  žeber  pažemi.  Brada  není  natlačená  na  prsou.

Chodidlo je volně. Nedostatečná dohoda na síle kopu. 

Obrázek č. 17
(Zadní kop do stehna s pažemi

nahoře)
Zdroj: vlastní

Obrázek č. 18
(Zadní kop do stehna s trhnutím

pažemi pro větší rotaci a sílu kopu)
Zdroj: vlastní

8. 2. 5 Lehký souboj údery a kopy („sparing“ v postoji)

Provedení cviku: Žáci se postaví naproti sobě s boxerskými rukavicemi a snaží si

vyzkoušet reálný souboj, ale s omezenými možnostmi technik a lehkou silou úderů a

kopů.

Vysvětlivky: Důležitá je brada natlačená na prsou, lehké kopy a údery boxerkami

nebo  nártem.  Žáci  při  této  hře  sledují  dolní  část  partnerových  prsou,  aby  měli

periferně přehled o pohybu celého těla partnera. Paže kryjí žebra a oblast hlavy. Aby

před  sebou  žáci  dostatečně  drželi  paže  vysoko  a  daleko,  lze  jim  říci,  aby  si

představili, že před sebou mají zeď, přes kterou se partner nesmí dostat a pokud se

dostane, musí být úder vykryt, popřípadě odkloněn, aby netrefil hlavu, oblast břicha

nebo stehna. Nicméně cílem bojového „sparingu“ je se právě trefit do těchto míst.

V reálném boji je primární znát citlivá místa těla, kam se při takové situaci trefovat. 

Fyziologické účinky cvičení:  Zvyšování síly a mobility organismu.  

Dovednostní  účinky: Zlepšování  postřehu a  koordinace pohybů.  Zlepšování  čtení

partnerových pohybů. Zlepšování bojových dovedností. Příprava na tvrdší „sparing“.

Časté chyby: Paže žáků jsou nízko, nedostatečná soustředěnost, vysoká síla úderů,

přemíra soutěživosti, při dopadu úderu se intuitivně žáci stahují do klubíčka a tím

otvírají možnosti partnerova úderu nebo kopu do oblasti žeber nebo brady.
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Obrázek č. 19
(„Sparing“ v postoji)

Zdroj: vlastní

8. 3 Techniky wrestlingu (řecko-římského zápasu)

8. 3. 1 Poraz 

Provedení  cviku:  Žáci  se  ve dvojicích postaví  naproti  sobě.  Jeden má za sebou

tlustou a měkkou žíněnku. Jeden ze dvojice dělá poraz a druhý pouze nehybně stojí

v základním postoji.  Jeden z žáků se pomocí přikrčení a přešlápnutí zadní nohou na

úroveň  nohou  soupeře  posune  k  druhému  žákovi.  Přitom  natlačí  rameno  k

partnerově těžišti  u pasu a obchytne jeho stehna, která stlačí k sobě pro snížení

stability soupeře. Když je v této pozici, tak může pouze do partnera zatlačit a dostat

ho zády na zem, popřípadě pomocí dřepu a rovných zad vyzvednout od země na

rameno a dostat ho na zem z větší výšky.

Vysvětlivky: Časem po nacvičení techniky lze žíněnku pro dopad vyměnit pouze za

podlahu tatami. Důležité je u padajícího při pádu držet hlavu na prsou a ten co dělá

poraz, musí mít hlavu natlačenou a skrytou na partnerovi.

Fyziologické účinky cvičení: Zvyšování mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní  účinky: Zlepšování  koordinace  pohybů  a  bojových  dovedností.

Uvědomování svého a partnerova těžiště. Nácvik techniky.
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Časté  chyby: Nácvik  je  zbrklý  a  rychlý.  Nedochází  k  dostatečnému  snížení  při

porazu a nedochází k sevření paží kolem stehen partnera. Partner při pádu nedrží

bradu na prsou.

Obrázek č. 20
(Poraz)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 21
(Poraz)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 22
(Poraz)

Zdroj: vlastní

8. 3. 2 Povalení soupeře zezadu

Provedení cviku: Žáci  se proti sobě postaví a drží se v základní pozici wrestlingu

(jedna paže drží partnera za krkem a loktem je natlačený na hrudi a druhou paží drží

oblast loktu). Cvik pokračuje levou rukou zvednutí partnerova loktu a přesunutí se za

partnera. Partnera držíme v oblasti pasu s libovolně spojenými pažemi. Důležité je

být maximálně natlačený na partnera. V tu chvíli stačí pouze začít padat přes dřep

dozadu tak, aby jedna noha podsekávala partnerovy nohy a pád musí končit na boku

obou dvou.
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Vysvětlivky: Velmi důležité je razantní tlak zespodu do loktu a při pádu podsekávat

partnera nohou, aby nemohl došlápnout a srovnat těžiště. Pevný úchop u cviku také

hraje důležitou roli. Časem se dá tento cvik převést až do přehození soupeře přes

sebe do tzv. suplexu. Tento cvik je ale devastační jak v zápase, tak v boji na ulici a

je určen pro velmi pokročilé cvičence.

Fyziologické účinky cvičení: Zvyšování mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní  účinky: Zlepšování  koordinace  pohybů  a  bojových  dovedností.

Uvědomování svého a partnerova těžiště. Nácvik techniky.

Časté chyby: Nácvik je zbrklý a rychlý. Nedochází k razantnímu zvednutí partnerova

loktu. Při držení partnera zezadu nedochází k pevnému úchopu a při pádu se ten, co

podráží, dostatečně neotočí, nepodráží partnerovy nohy svojí nohou a spadne na

záda.

Obrázek č. 23
(Povalení soupeře zezadu)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 24
(Povalení soupeře zezadu)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 25
(Povalení soupeře zezadu)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 26
(Povalení soupeře zezadu)

Zdroj: vlastní
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8. 3. 3 Lehký souboj ve wrestlingovém pasování („sparing“ v pasování)

Provedení cviku: Žáci  se proti sobě postaví a drží se v základní pozici wrestlingu

(jedna paže drží partnera za krkem a loktem je natlačený na hrudi a druhou paží drží

oblast loktu). Jeden se snaží druhého pomocí technik wrestlingu vychýlit z těžiště a

dostat na zem, popřípadě vytlačit z kruhu.

Vysvětlivky: Nejdůležitější  při  wrestlingovém „sparingu“ je snížení těžiště a pevný

úchop. V MMA není možné tahat partnera za oblečení, proto wrestlingový „sparing“

je  ideální  praktikovat  bez trička.  Na zpoceném těle  se velmi  špatně dělají  určité

techniky wrestlingu nebo BJJ.

Fyziologické účinky cvičení: Zvyšování mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní  účinky: Zlepšování  koordinace  pohybů  a  bojových  dovedností.

Uvědomování svého a partnerova těžiště. 

Časté chyby: Nedostatečně nízké těžiště (žáci stojí s napnutýma nohama blízko u

sebe), mírný úchop, nedostatečná soustředěnost, přemíra soutěživosti.

Obrázek č. 27
(„Sparing“ v pasování)

Zdroj: vlastní
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8. 4 Techniky BJJ

8. 4. 1 Škrcení zezadu

Provedení cviku:  Žáci tento cvik praktikuji nejdřív v postoji, následně v leže. Jeden

žák si lehne za druhého, propojí si své nohy přes jeho stehna a propojí si chodidla

tak ,aby úchop nohama byl pevný. Pravou paží chytne partnera pod krkem, tak aby

jeho hrana vřetenní kosti na předloktí tlačila na partnerův ohryzek pod bradou. Levou

paži žák natáhne přes partnerův hrudník a pravou dlaní chytne pevně loketní jamku

levé paže. Levou dlaň následně  položí na temeno hlavy partnera. V tu chvíli pažemi

tlačí proti sobě, aby působil tlak na partnerův krk.

Vysvětlivky: Tento základní cvik BJJ se dá praktikovat  v postoji,  v kleče, v leže,

zezadu i zboku. Tento cvik je velmi efektivní, ale zároveň extrémně nebezpečný. Je

velmi důležité brzké „odklepání“ a ukončení cviku při partnerově „odklepání“, jinak

dochází k přerušení okysličování mozku a následnému omdlení.

Fyziologické účinky cvičení: Posílení svalů.

Dovednostní účinky: Zlepšování koordinace pohybů a bojových dovedností.  Trénink

techniky.

Časté chyby: Nácvik je zbrklý a rychlý. Nedostatečné spojení nohou přes stehna

partnera. Špatné uchycení partnerova krku, kde vřetenní kost není přes ohryzek, ale

přes bradu.

Obrázek č. 28
(Škrcení zezadu), Zdroj: vlastní
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8. 4. 2 Kimura z „guardu“

Provedení cviku:  Žáci se dostanou do „guardu“ (základní pozice BJJ, kdy je jeden

žák zapletený do druhého  pomocí nohou vleže čelem k sobě). Ten, co leží, jeho

levou rukou chytne pevně partnerovu pravou ruku v oblasti zápěstí. Následně pravou

paží protáhne zezadu za partnerovou pravou paží v oblasti tricepsu a rukou pevně

chytne svojí levou paži v oblasti zápěstí nadhmatem. Technika se zakončuje tlakem

žákových spojených paží kruhovým pohybem směrem dozadu za záda partnera, tak

aby se jeho paže začala nepříjemně točit v oblasti ramene.

Vysvětlivky: Tento cvik je celkem technicky složitý a slouží pro pokročilejší cvičence.

Při tlaku pažemi dozadu je důležité netrhnout, protože může dojít k vyhození ramene

partnera z ramenní kloubní jamky. Důležité je brzké „odklepání“ při začátku bolesti

partnera v rameni.

Fyziologické účinky cvičení: Posílení svalů.

Dovednostní účinky: Zlepšování koordinace pohybů a bojových dovedností. Trénink

techniky.

Časté chyby: Nácvik je zbrklý a rychlý. Špatné technické provedení. Nedostatečné

propojení nohou za zády partnera. 

Obrázek č. 29
(Kimura)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 30
(Kimura)

Zdroj: vlastní
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Obrázek č. 31
(Kimura)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 32
(Kimura)

Zdroj: vlastní

8. 4. 3 Lehký souboj v BJJ z pozice („sparing“ na zemi)

Provedení  cviku:  Dva žáci  si  určí  pozici,  v  které začnou bojovat  na zemi.  Cílem

tohoto cvičení je přimět partnera se vzdát („odklepat“). Vyhrává ten, kdo zná lépe

techniky BJJ.

Vysvětlivky: Tento „sparing“ je ideální začít  dělat  z určité  pozice (pozice v „T“,  v

„guardu") nebo se dá začít spárovat například po porazu. Je důležité se ve chvíli,

kdy se jeden dostane do nepříjemné pozice, brzy vzdát. Při velkém překračování

bolesti hrozí velká zranění.

Fyziologické účinky cvičení: Zvýšení mobility organismu a posílení svalů.

Dovednostní účinky: Zlepšování koordinace pohybů a bojových dovedností. Trénink

naučených technik a uvědomění fungování pák na lidském těle.

Časté chyby: „Sparing“ je zbytečně tvrdý, dvojice je hodně silově a dovednostně

rozdílná, vzdání až po zranění.
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Obrázek č. 33
(„Sparing“ z pozice „T“)

Zdroj: vlastní

8. 5 Kruhový trénink, dechové cvičení a protažení

Zde je zobrazen příklad kruhového tréninku na 4 min. Kruhový trénink má 4

stanoviště.  Na  každém stanovišti  dělá  žák jeden cvik  (kliky,  dřepy,  sklapovačky,

vzpor).  Podle  počtu  žáků  se  rozdělí  tak,  aby  na  začátku  bylo  každé  stanoviště

zaplněné. Intervaly cvičení: na stanovišti se cvičí 20s a 10s je na přesun na další

stanoviště. Výměna stanovišť je dokola po směru hodinových ručiček. Učitel musí

pevně hlídat čas, podporovat žáky při cvičení a na píšťalku písknout vždy, když se

mění stanoviště. Na každém stanovišti by měl být žák v časovém limitu 2x a skončit

tam, kde začal. Pro žáky je toto cvičení vzhledem k tomu, že cvičí všichni, velmi

motivační a oblíbené. 
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Obrázek č. 34
(Klik)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 35
(Dřep)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 36
(Sklapovačky)
Zdroj: vlastní

Obrázek č. 37
(Vzpor)

Zdroj: vlastní

Po cvičení je velmi důležité zařadit dechové cvičení pro zklidnění organismu a

samozřejmě následné protažení svalových skupin vedené učitelem. 

Obrázek č. 38
(Dechové cvičení)

Zdroj: vlastní

Obrázek č. 39
(Protažení)

Zdroj: vlastní
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9 Návrh možných zlepšení výuky úpolů na ZŠ Velké Hamry 
a kroužku MMA

Po anketním šetření bylo zjištěno, že učitelé na ZŠ Velké Hamry vědí, co jsou

úpoly, někdy je užívají,  ale bylo by podle mě lepší jim komplexně úpolové sporty

přiblížit,  aby je začali více aktivně využívat v hodinách TV a zjistili, jaké pozitivní

výsledky tato cvičení mohou mít. Proto bych navrhoval udělat odpolední kurz, kde

bych učitelům ukázal hodinu kroužku MMA se svými žáky a inspiroval je pro budoucí

zpestření výuky.

Bylo by velmi vhodné na kroužek MMA nakoupit více čtverců podlahy tatami,

aby byl větší prostor pro volný pohyb. Dále by bylo potřeba koupit více ručních lapů,

helem,  velkých odrážecích  bloků,  boxovacích  pytlů  a  na  jednu zeď vedle  tatami

přidělat žíněnky, aby se daly praktikovat cviky a techniky u zdi.

Pokud  by  se  zrealizoval  nákup  těchto  pomůcek,  tak  by  bylo  ideální  najít

někoho (nejlépe učitele), aby kroužek vedl společně se mnou. Bylo by potom možné

kroužek MMA rozšířit do více dní a z kroužku udělat klub. Tím bychom klub vedli

více  profesionálně.  To  by  znamenalo  si  také  udělat  trenérský  kurz  MMA.  Pak

bychom mohli  se  svými  svěřenci  začít  objíždět  amatérské zápasy MMA po celé

České republice. Velmi by ale záleželo na zájmu mládeže z Velkých Hamrů. 

Samozřejmě by se dal  klub využívat  i  ke komerčním aktivitám, kde by se

mohly pořádat různé kurzy sebeobrany pro dospělé apod. 
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Závěr

V  rámci  této  bakalářské  práce  je  věnována  pozornost  tématu  úpolových

sportů jak z hlediska teoretického, tak hlavně praktického.  V začátku práce se věnuji

popisu úpolových cvičení, což je důležité pro specifičnost těchto aktivit. V souladu s

odbornou  literaturou  popisuji  smysl  úpolů  a  pro  jejich  použití  popisuji  bezpečné

zásady.

Následně pokračuji popisem zařazení úpolů do RVP a ŠVP a zařazení úpolů

do školní tělesné výchovy na ZŠ Velké Hamry a do mimoškolních aktivit ve Velkých

Hamrech.

Velkou pozornost věnuji kroužku MMA jako jediné úpolové mimoškolní aktivitě

ve  Velkých  Hamrech.  Okrajově  ukazuji  důležitost  prevence  v  sebeobraně,

základních  zákonů  pro  sebeobranu  a  legální  použití  střelné  zbraně.  Nejvíce  ale

popisuji  ukázkový  obsah  výuky  úpolů,  z  kterého  se  mohou  učitelé  na  ostatních

školách inspirovat pro výuku úpolů na své škole. Zobrazené cviky pomocí popisu a

fotodokumentace mohou také inspirovat širokou veřejnost a přesvědčit tyto lidi se

rozhodnout  začít  navštěvovat  nějaký  klub  bojových  umění  a  věnovat  se  těmto

aktivitám. 

Myslím,  že  úpolové  sporty  mají  velmi  pozitivní  vliv  v  mnoha  oblastech  a

mohou  ochránit  spoustu  mladých  lidí  před  negativními  vlivy  ve  společnosti  a

inspirovat je pro  cestu zdravého a uvědomělého životního stylu.

Na konci práce zmiňuji možné zlepšení současného stavu výuky úpolů na ZŠ

Velké Hamry a  kroužku MMA.

Cíle  práce  považuji  za  splněné  a  ne  této  práci  bych  rád  navázal  v

magisterském studiu  při  tvorbě  diplomové  práce  pro  popis   a  výzkumné šetření

technik sebeobrany.
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