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METODIKA VYTVOŘENÁ V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE ZA PODPORY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR 

ÚVOD 

Pokud bychom se podívali do dávné historie, pak výuka řešení konfliktu, a s tím 

související i výuka fyzické sebeobrany, patřila do základního vzdělání každého 

člověka. Podle dostupných zdrojů byla výuka řešení konfliktů (sebeobrany) 

nedílnou součástí výuky tělesné výchovy. Například koncem devatenáctého 

století George Hebert ve své knize Methode Naturelle zařadil tuto oblast jako finální 

úroveň seznámení se s principy a aplikací fyzického pohybu. Na rozdíl od předchozích 

úrovní, které spočívaly v posílení fyzické kondice, je sebeobrana, i řešení konfliktu 

obecně, nejkomplikovanější záležitostí, protože do fyzického pohybu je přidán další 

významný stresor – člověk a emoce vzniklé z mezilidského konfliktu. Dále v této 

metodice si vysvětlíme, jak tento stresor ovlivňuje jednání a chování člověka 

v mezilidském konfliktu i jaké možnosti zde existují pro co nejoptimálnější (vy)řešení 

takového konfliktu. 

V této metodice záměrně upřednostňuji termín „řešení konfliktů“, před termínem 

„sebeobrana“, jelikož současné vnímání řešení mezilidských konfliktů se často chybně 

omezuje pouze na hledání jiných a dalších fyzických metod, místo zkoumání 

samotných varovných signálů blížícího se konfliktu. 

Sebeobrana je tak, jak je v současné době vyučována a chápána, velmi omezená na 

poslední fázi konfliktu, kdy již obránci nezbývá jiná možnost, než se dostat do velmi 

rizikového fyzického konfliktu s agresorem. Velmi často se opomíjí například verbální 

řešení konfliktů, která předchází fyzickému řešení konfliktu.  

Před verbálním řešením konfliktů tu však máme ještě jednu fázi, která se dle mých 

informací dosud nikde systematicky nevyučuje v rámci sebeobrany, protože k ní 

instruktoři nemají dostatečnou metodiku. Jedná se o využití intuice při identifikaci 

potenciálního konfliktu ještě dříve, než dojde k jeho rozeznání prostřednictvím 

některých z našich smyslů (zrak, sluch, čich, apod.) 

Fyzická forma řešení konfliktů byla v uplynulých desetiletích prozkoumána a popsána 

velmi detailně. Proto se v této metodice budeme věnovat převážně využití intuice a 

(ne)verbální formy při řešení konfliktu. Celý program A.S.R.T. je soustředěn primárně 

právě na tyto fáze řešení konfliktu, jak si vysvětlíme v následujících kapitolách. 
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1. Pilotní projekt „A.S.R.T. program – řešení konfliktních situací“ 

1.1. Východiska projektu 

A.S.R.T. program (Adrenaline Stress Response Training) je cílen na výcvikovou 

(činnostní) formu prevence násilí. Vytváří a rozvíjí u dětí (12+) ty mentálně 

hygienické návyky a sociální dovednosti, které jsou nutné pro vzájemné 

porozumění v sociálních kontaktech, pro účinné, neagresivní jednání 

v problémových či přímo krizových situacích, pro racionální rozhodování a 

odpovědné a účinné konání. 

Účinné programy prevence ve vztahu k násilí by se měly zaměřovat zejména na 

jednotlivce. Program směřuje k sociální, zejména komunikativní dovednosti a 

k rozvoji zásadní charakteristiky osobnosti (povahového rysu), k odpovědnosti. 

Ústředním bodem programu je stimulace vzniku a rozvoje sociálně žádoucích vzorců 

chování, zvláště v problémových situacích. 

A.S.R.T. program účastníky vybavil potřebnými sociálními dovednostmi, které jim 

umožní řešit problémy prosociálním, nenásilným způsobem a motivoval k jejich 

využívání a pěstování pro ně atraktivním způsobem. 

Bezprostředně projekt přispěl k minimalizaci násilí mezi dětmi (12+) a k minimalizaci 

traumat spojených s násilím na dětech. A.S.R.T. program učí jak čelit násilí ze strany 

známé i neznámé osoby, jak se nestát obětí sexuálního obtěžování, šikany, únosu 

apod.  

K účinné prevenci násilí si účastníci osvojili nejen znalosti, ale i potřebné sociální 

dovednosti (kompetence).  

To znamená: 

 porozumět, proč je násilí škodlivé; 

 rozpoznat známky svědčící o různých formách násilí; 

 naučit se, jak se do konfliktní situace nedostat; 

 naučit se, jak řešit situace, kde hrozí násilí. 

K osvojení vědomostí a informací, které se týkají násilí, dochází ve škole i v rodině. 

Odborníci se ale shodují, že nestačí pouze porozumět tomu, co je násilí a proč je 

násilí škodlivé. Dítě by mělo disponovat s určitými znalostmi, ale na druhou stranu by 

nemělo být přehlceno teoretickými poznatky. Důležité je, aby umělo také 

komunikovat, chovat se asertivně a aby umělo řešit konflikty ve všech 

fázích konfliktu.  
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Děti se každý den nacházejí na místech, kde může dojít k násilí. Je potřebné vytvořit 

pro děti podmínky k tomu, aby si mohly osvojit novou sociální dovednost, to 

znamená způsob jak podobné situace řešit. Ačkoliv se jedná o velice vážná témata, je 

důležité naučit děti základním pravidlům chování během konfliktní situace v 

atmosféře, která nezvyšuje v dětech stres a obavy. A.S.R.T. program funguje 

v zahraničí již více než 25 let (v České republice od roku 2011) a je oblíben právě pro 

svou přátelskou a hravou formu předávání výše uvedených klíčových znalostí a 

dovedností. 

A.S.R.T. program podporuje rozvoj všech tři složek mentální hygieny a sociálních 

dovedností (kompetencí): 

1. dovednost správně vnímat 

2. dovednost správně chápat 

3. dovednost správně sdělovat a reagovat 

 

Tyto sociální dovednosti současně pomáhají rozvíjet tolik potřebnou 

sebedůvěru dětí ve vlastní možnosti, podporují sebepoznávání a sebekontrolu 

dětí, vedou děti ke spolupráci a k rozvíjení odpovědnosti za sebe sama i sociální 

prostředí, ve kterém se pohybují. Sociální dovednosti jsou předpokladem pro 

adekvátní sociální interakci a komunikaci a napomáhají zvládání konfliktů, stresových 

situací a problémů. 

Součástí A.S.R.T. programu je nejen vypořádání se s nebezpečnými situacemi, 

ale i znalost, jak jim předcházet. Je důležité, aby děti věděly, že mají určitou 

zodpovědnost a samostatnost při řešení situace. To jim dodá sebedůvěru a děti 

poté často překvapí, jakým způsobem vyřeší danou situaci. 

Důležitou součástí A.S.R.T.  programu je i práce s dospělými, kteří jsou zodpovědní 

za ochranu svých dětí před násilím. Do tohoto programu jsou zapojeni děti a učitelé. 

Prožitek úspěšnosti vlastního jednání dítěte, zvláště v sociálním kontaktu, je do 

značné míry zprostředkován reakcemi okolí na takové jednání. 

Děti, které kurz absolvovaly, mají prokazatelně vyšší stupeň sebedůvěry a 

povědomí o sociálním prostředí, které je obklopovalo. Zpětné vazby ze strany 

dětí i učitelů, potvrzují, že toto je cesta, jak děti naučit vnímat svět kolem sebe bez 

zbytečného strachu a s odpovědností.  
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1.2. Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je sladění informací, znalostí a dovedností (kompetencí). 

Dalšími cíli projektu A.S.R.T. bylo: 

 zvýšení povědomí a bdělosti ve vztahu k možnému násilí; 

 zvládnutí konfrontace na ulici, na hřišti, ve škole apod.; 

 znalost osobního prostoru, jeho role a jeho ochrana, nastavení jasných hranic 

v jednání s násilně se chovající osobou; 

 bezpečnost pohybu na veřejných místech (obchodní dům, park, hřiště, ulice 

apod.); 

 základní bezpečnostní návyky při jednání s cizí osobou; 

 základní dovednosti k odhalení a předcházení útoku či obtěžování ze strany 

známé i neznámé osoby; 

 obrana proti pokusu o násilí v počátečním stádiu. 

1.3. Výstupy projektu  

Preventivní aktivity v rámci programu upevní způsoby chování dítěte: 

 rozvojem schopnosti dítěte racionálně se rozhodovat, při rozhodování brát 

v úvahu možné následky rozhodnutí  - odpovědnost, 

 rozvojem repertoáru chování dítěte o sociálně akceptovatelné způsoby řešení 

problémů – strategie řešení konfliktů, 

 rozvojem schopností dítěte prosadit se – asertivita. 

 

Po absolvování programu A.S.R.T. si děti osvojí 

 chování přiměřené situaci a znalosti, kdy se situace stává nebezpečnou; 

 schopnosti včas a adekvátně na nebezpečí reagovat; 

 asertivní metody pro de-eskalaci konfliktu. 
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1.4. Obsah projektu 

Projekt má část teoretickou a praktickou, které jsou propojeny tak, aby byla po celou 

dobu udržena pozornost a aktivní zapojení dětí do realizace A.S.R.T. programu. 

Obsah programu je po teoretické i praktické stránce adekvátní věku 6 – 12 let. 

A.S.R.T. program je již 26 let s úspěchem využíván ve Spojených státech 

amerických, Velké Británii, Francii i Německu a od roku 2011 i v České republice 

(semináře pravidelně probíhají pro veřejnost, ale i pro ZŠ. Například v roce 2014 

proběhly semináře i na ZŠ v Šumperku). Pozitivní ohlas byl zaznamenán ze strany 

dětí i rodičů. Program také vzbudil zájem školských zařízení, která jej mohou využít i 

pro prevenci a řešení problematiky šikany. 

V teoretické části se program věnuje hlavním aspektům násilí mezi dětmi, ale i mezi 

dítětem a neznámou osobou, v praktické (výcvikové) části probíhá praktický nácvik 

dovedností dítěte. Děti se musí seznámit s tím, o čem je stres vyvolaný násilím a jak 

na ně působí. Výuka je postavena tak, aby vyvolala emoční reakci, nicméně stále 

platí, že vše je pod kontrolou zkušeného týmu a dítě nakonec vždy „zvítězí“ („Setting 

up student for success“), což se pozitivně odrazí na sebedůvěře dítěte a celkovém 

výukovém procesu.  

Úspěšnost projektu je dána i vhodným prostředím, kde je program realizován. 

Probíhá v prostoru tělocvičny a realizátory jsou instruktoři bojových umění, což je pro 

dětskou populaci velmi přitažlivé. Program vychází z tradiční součásti filozofie 

bojových umění, kdy bojová umění mají primárně chránit a vzdělávat. Tento způsob 

je nejen jedním z nejzábavnějších výukových metod, ale přináší také nejlepší 

výsledky, což je opakovaně potvrzováno nejen rodiči a pedagogy, ale i samotnými 

dětmi. 

Program A.S.R.T. je primárně zaměřen na to, jak se do konfliktní situace 

nedostat a když už se do něj dítě dostane, jak jej rychle vyřešit a opustit 

prostor, kde nebezpečí násilí nebo konfliktu hrozí.  

Z cílů a výstupů projektu tedy vyplývá, že hlavním záměrem programu není 

velmi riziková „sebeobrana“ fyzickým kontaktem s agresorem, ale prevence 

mezilidského konfliktu v jeho co nejranější fázi tak, aby se dítě do fyzického 

kontaktu s agresorem vůbec nedostalo. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Agresivita a mozek 

Stále častější výzkumné studie, nám ukazují, že výskyt agresivity v chování mladého 

člověka není možné jednoduše definovat. Čím dál častěji se také ukazuje, že jde o 

velmi komplexní kombinaci genetických faktorů i formujícího vnějšího prostředí. 

Společným jmenovatelem tu však je mozek. Jak uvádí Andrej Drbohlav, autor knihy 

Psychologie sériových vrahů, „podle Františka Koukolíka a Jany Drtilové se ukazuje, 

že k samotnému ohrožení mozku a jeho dalšího vývoje stačí i mírné zakolísání 

mateřské teploty a hormonálních hladin, nemluvě o virových nebo jiných infekcích, 

nedostatku nebo přebytku vitamínů, zvýšené hladiny těžkých kovů a dalších toxických 

látek. Jemné narušení nitroděložního mozku například virovou infekcí, stejně jako 

narušení jeho vývoje událostmi kolem porodu nebo těsně po něm, například na 

jistém stupni porodní nezralosti, může být příčinou takzvaných neuro-vývojových 

onemocnění.“1 

V rámci těchto studií se také zkoumal vztah mezi výše zmíněnými neuro-

vývojovými poruchami mozku, antisociálním rodičovstvím a samotnou 

psychopatií. Překvapivě se ukázalo, že zde není jednoznačná souvislost. Na 

druhou však byla prokázána jednoznačná souvislost s násilnou trestnou 

činností, která se projevuje již právě v dětském věku například formou šikany 

ostatních spolužáků. Psychopatie jako taková však podle všeho není onemocnění, či 

porucha, ale jistý způsob života, jenž je kombinací více faktorů.  

Podle jiných studií, které byly prováděné zvláště po druhé světové válce americkými 

vojenskými lékaři, bylo zjištěno (a opakovaně i potvrzeno), že mezi lidskou populací 

se nachází v průměru 2% lidí, kteří se dají klasifikovat jako tzv. sociopaté2. Těmto 

lidem nečiní problém násilí na jiných lidech, ačkoliv je přitom biologicky zcela 

přirozené se násilí a bolesti vyhýbat i ji působit. Tito lidé, pokud jsou dostatečně včas 

identifikováni, mohou být následně „vychování“ a být vynikajícími policisty či vojáky. 

V opačném případě se jejich sociopatie bude nekontrolovaně rozvíjet a takoví lidé 

budou končit ve vězeních3. 

  

                                                           
1 Drbohlav, st.110 
2 Více v článku Povídání nejen o protiúderovém obleku, anebo proč jej nepoužívat při tréninku 
(http://bojovky.info/psychologie/48-povidani-nejen-o-protiuderovem-obleku-proc-jej-ne-pouzivat-pri-
treninku)  
3 Více v článku Jste ovce nebo pastevecký pes? (http://bojovky.info/psychologie/220-jste-ovce-nebo-
pastevecky-pes)  

http://bojovky.info/psychologie/48-povidani-nejen-o-protiuderovem-obleku-proc-jej-ne-pouzivat-pri-treninku
http://bojovky.info/psychologie/48-povidani-nejen-o-protiuderovem-obleku-proc-jej-ne-pouzivat-pri-treninku
http://bojovky.info/psychologie/220-jste-ovce-nebo-pastevecky-pes
http://bojovky.info/psychologie/220-jste-ovce-nebo-pastevecky-pes
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Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že není možné jednoznačně tvrdit, že dítě, 

vyrůstající v sociálně nefunkční rodině, bude automaticky dítě se sklonem k agresivitě 

či jiné patologii. Vždy tedy platí, že se jedná o mozaiku interagujících bio sociálních 

vlivů a pokud rodina z jakéhokoliv důvodu nemůže plnit svou výchovnou roli, pak je 

to na škole, školních kroužcích, případně instruktorech či trenérech sportovních 

oddílů. Z vlastní zkušenosti instruktora mohu potvrdit, že rodiče často přenechávají 

výchovnou roli právě těmto institucím a spoléhají se na to, že jejich děti naučí 

respektu, disciplíně a zájmu o svět kolem sebe. Bohužel však je většina takových 

dětských skupin úzce specializovaná (kreslení, zpěv, tělocvik) a v rámci vymezeného 

času mohou na dítě působit pouze ve velmi omezené míře. Klíčovou roli zde skutečně 

musí hrát rodiče a tento fakt by jim měl být neustále zdůrazňován. 

 

2.2. Rozdílné typy konfliktů 

Velice často si neuvědomujeme, jak nebezpečný a nepředvídatelný je mezilidský 

konflikt. V zásadě rozeznáváme tři základní druhy konfliktů4: 

 Konflikt s přírodou obecně 

 Konflikt se zvířetem 

 Konflikt s jiným člověkem 

Jakýkoliv konflikt s přírodou je relativně předvídatelný nejen ve formě varovných 

signálů, že se nebezpečí blíží (povodeň, sopka, zemětřesení, tornádo, požár…), ale i 

formě zranění, které nám může způsobit, pokud budeme ignorovat jeho varovné 

signály. Víme tak, že v případě požáru uhoříme, v případě povodní se můžeme utopit, 

v případě sněhové laviny se můžeme udusit, apod. Forma zranění i „útoku/agrese“ je 

tak předvídatelná. 

Jakýkoliv konflikt se zvířetem je také relativně předvídatelný, protože s jistou 

dávkou zkušeností je možné předvídat kdy a jestli takové zvíře zaútočí. Ba co více, 

jsme také schopni relativně přesně odhadnout formu, jakou zaútočí (pomocí svých 

zubů, drápů, zadních nohou, jedu,…) a díky tomu jsme také schopni odvodit míru i 

vážnost způsobených zranění. A následně odpovídajícím způsobem připravit svou 

obranu. Jinými slovy, jsme schopni vytvořit vcelku spolehlivou strategii (vy)řešení 

konfliktu. 

  

                                                           
4 Více viz kniha Amandy Ripley - The Unthinkable. 
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Konflikt s člověkem je výrazně odlišný a několikanásobně vážnější i 

nepředvídatelnější. 

 Útočník může zaútočit přímo na vás neozbrojený 

 Útočník může zaútočit přímo na vás ozbrojený skrytou zbraní 

 Útočník může zaútočit přímo na vás ozbrojený viditelnou zbraní 

 Útočník může zaútočit přímo na vás, protože si vás splete s někým jiným 

 Útočník může zaútočit přímo na vás, prostě jen proto, že chce (tedy bez 

logické příčiny) 

 Útočník může zaútočit nepřímo tím, že ublíží vašim blízkým nikoliv proto, aby 

primárně ublížil jim, ale vám. 

 Útočník může zaútočit tak, že navede někoho jiného, aby na vás zaútočil 

 Útočník může zaútočit tak, že navede někoho jiného, aby ublížil vašim blízkým 

nikoliv proto, aby primárně ublížil jim, ale vám. 

 .... 

Jenom z tohoto krátkého výčtu možností je zřetelné, jak velmi nebezpečný a 

hlavně nepředvídatelný konflikt s jiným člověkem je, zvláště pokud se jedná o 

neznámou osobu.  

Právě proto by řešení konfliktu mělo mít těžiště v co nejvčasnější identifikaci blížícího 

konfliktu, než v řešení toho nejhoršího možného scénáře, jakým je blízký fyzický 

konflikt, na který ani většina běžných lidí není psychicky vůbec připravena. 

2.3. Fáze řešení konfliktu 

V zásadě lze mezilidský konflikt rozdělit na dvě hlavní části: 
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1. Předcházení / prevence konfliktu 

 Využití intuice při identifikaci možného konfliktu – tato fáze není 

v současnosti prakticky vyučovaná díky chybějící metodice. Právě zde 

popisovaný systém A.S.R.T. tuto fázi řeší v rámci současných možností asi 

nejkomplexněji. 

2. (Vy)řešení konfliktu 

 Verbální řešení konfliktu – odborníci se shodují na tom, že drtivá 

většina potenciálních i již existujících konfliktů se dá vyřešit stále ještě na 

této úrovni. Studenti se zde učí používat řeč těla (neverbální projev) ve 

spojitosti s verbálním řešením konfliktů tak, aby hrozící konflikt de-

eskalovali a ten se tak nepřeklopil do fyzického střetu.  

 Fyzické řešení konfliktu – jedná se o fázi, kde většinou již agresor 

předem zvolil místo, čas i způsob útoku a všechny výhody tak jsou na jeho 

straně. Tyto situace patří k těm nejhorším scénářům při řešení konfliktů, 

protože útočník je již dostatečně blízko na to, aby mohl použít některou 

z taktik i zbraní, které ovládá (a většinou i lépe než vyhlédnutá oběť). 

Obránce se v této fázi učí různé techniky fyzické sebeobrany. Bohužel 

drtivá většina sebeobranných systémů se soustřeďuje právě a pouze na 

tuto fázi. 

2.4. Cooperova modifikovaná stupnice připravenosti 

V této části se budeme velmi krátce věnovat Cooperově stupnici připravenosti, jelikož 

její modifikovaná verze je využívána i v rámci tohoto systému. Slouží jednak 

k jednoznačné identifikaci intenzity, ale i jednoznačné identifikaci stupně bdělosti 

(povědomí, awareness) účastníka během zvládání konfliktního scénáře. Tato stupnice 

byla vytvořená Jeffem Cooperem koncem minulého století a je dodnes využívána 

v rámci výcviku ozbrojených složek stejně tak jako i v moderních sebeobranných 

systémech.  

1. BÍLÁ barva znamená, že člověk nepřemýšlí o nebezpečí, je relaxovaný a cítí se 

velmi bezpečně. Je to pro běžného člověka nejčastější stav, který je 

charakteristický tím, že člověk nevnímá své okolí a plně se soustředí na poslech 

hudby, telefonování či psaní SMS zpráv, být opilý… To je nejčastější stav, ve 

kterém agresor zastihne oběť – nepřipravenou. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Cooper
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2. ŽLUTÁ barva představuje již jistou úroveň připravenosti, kdy člověk je sice 

relaxován, ale je si vědom potencionálně nebezpečných situací, například: 

uvědomuje si bezdomovce žebrajícího na rohu. Současně sleduje okolí a vidí, co 

se kde děje. Toto je stav, v němž by měli být všichni lidé, pokud nehrozí akutní 

nebezpečí. Nejde ani tak o paranoidním sledování okolí, ale vnímání, co se kolem 

vás děje. 

3. ORANŽOVÁ barva - člověk je v situaci, v níž mu již může hrozit nebezpečí. 

Začíná vytvářet plán, jak bude konkrétní nebezpečí čelit. Je to střední stupeň 

pohotovosti. V tomto stavu probíhá „interview“, což je jakýsi pohovor agresora 

s možnou obětí, jak náročné bude ji dostat. Nejčastější komunikace ze strany 

obránce během scénáře: 

 Co chcete?! 

 Běžte pryč! 

4. ČERVENÁ barva představuje úroveň nejvyšší pohotovosti. V této situaci člověk 

již ví, že zde existuje nebezpečí a začíná podnikat kroky, jimž by tomu čelil. 

Například použije verbální řešení konfliktu k tomu, aby de-eskaloval hrozící 

konflikt. A pokud to nepomůže, pak použije i sebeobranu fyzickou. 

5. ŠEDÁ barva je stav pro zkušené borce, kteří si jsou vědomi stresových reakcí 

svého těla a dokáží je využít k vlastnímu prospěchu. Je to ideální stav pro slovní i 

fyzickou sebeobranu. Organismus je optimálně zaktivován a člověk tak stále ještě 

může racionálně přemýšlet a vyhodnocovat nebezpečnost a akutnost vzniklého 

rizika stejně tak jako volit nejvhodnější taktiku řešení konfliktu. 

6. ČERNÁ barva - na tomto stupni se člověk nalézá, pokud strach a enormní stres 

vyvolá jednu ze tří instinktivních reakcí – boj, útěk či zamrznutí. V tomto okamžiku 

zpravidla zpanikaří a šance k účinnému jednání má velmi sníženy. 

 

Je velice důležité, aby kouč i štěkač5 stresovaly studenta postupně. Pokud 

jej zatíží příliš brzo rovnou na červenou úroveň, pak dojde k projevům instinktivních 

úlekových reakcí a student se nic nenaučí. Princip „očkování stresem“ je zde klíčový. 

Přechod přímo na červenou úroveň je možné pouze u pokročilých studentů. 

Rozhodně nedoporučují zkoušet tento přechod v intenzitě agresivity u začátečníků. 

 

S tím souvisí i replikace traumatických zážitků, které student mohl zažít. Opět je 

nutné, aby takové konfliktní scénáře / modelové situace byly sestaveny pouze 

zkušeným týmem, za dodržení všech pravidel (student musí vždy vyhrát) a za 

dohledu zkušeného psychologa. Pokud je pak takový konfliktní scénář dobře 

postavený, studenti následně vypověděli, že cítili a slyšeli věci, které tam nebyly 

(cigaretový kouř či opilecký dech stejný jako od strýčka, který studentku v dětství 

zneužíval, apod.). Nicméně znovu opakuji, toto patří již k nejnáročnějším metodám 

programu a nebyl ani součástí tohoto prevenčního projektu ve škole.  

                                                           
5 Více o rolích v kapitole 6.1 Realizační tým 
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2.5. Proaktivní vs. reaktivní přístup v řešení konfliktu 

Ze všeho nejdříve je nutné pochopit zásadní rozdíl v přístupu řešení mezilidských 
konfliktů (dá se však aplikovat i na jiné konflikty). V zásadě tu rozlišujeme dvě hlavní 
fáze konfliktu: 

Left of Bang6 („před výstřelem“)  

 Je období ještě před tím, než se stane něco špatného. To je přesně okamžik, 
kdy je člověk bdělý, ostražitý, kdy vnímá své okolí všemi svými smysly a je na 
oranžové úrovni7 ostražitosti.  

 Jde o fázi, kdy se člověk například blíží k místu, kde na rohu postávají 
rozjaření agresivní fotbaloví fanoušci, případně jiná pochybná individua.  

 V zásadě se jedná na jedné straně o fázi příprav a plánování útoku a na straně 
druhé o identifikaci indikátorů, které svědčí o blížícím se konfliktu. 

 Tohle je část, kterou většina instruktorů podceňuje, protože sice si jsou 
vědomi, že jejich podvědomí přijímá signály z okolí, ale nedokážou je následně 
rozkódovat. Takže fakticky čekají, až se konflikt stane čitelnějším a jasnějším a 
teprve pak situaci řeší.  

Right of Bang8 („po výstřelu“) 

 To je okamžik, kdy již byly „vypáleny první výstřely“ a staly se první zranění.  
 Jedná se o fázi, kdy je člověk již aktivován minimálně na červené úrovni9 

ostražitosti a reaguje verbální či dokonce již fyzickou sebeobranou. 
 Jedná se také o útěkové drily (únik z místa konfliktu) a na druhé straně i o 

reakční drily (modelové situace, konfliktní scénáře) 
 Právě tato část řešení konfliktu je v současnosti různými kurzy sebeobrany 

nejčastěji ošetřovaná. Vojáci a policisté se učí nejoptimálnější řešení 
prostřednictvím taktických drilů a civilní zájemci se učí řešit situaci 
prostřednictvím verbální a fyzické obrany. V této fázi se již nejedná o 
prevenci, ale o co nejoptimálnější zvládnutí /vyřešení aktuálního konfliktu. 

Těžiště je skutečně v prevenci konfliktu, než v jeho, často až fyzickém řešení, 
protože statisticky je opakovaně potvrzováno, že drtivá většina jasných konfliktu se 
skutečně dá zvládnout již na úrovni verbální a nemusí se nutně vyhrotit do fyzického 
střetu.  

Program se tak více soustřeďuje primárně na sledování signálů, které jsou 
předzvěstí blížícího konfliktu (Left of Bang/Woof), než na výcvik fyzických 
technik ozbrojeného i neozbrojeného boje a souvisejících taktik, což je fakticky již 
řešení konfliktu (Right of Bang/Woof). A právě toto je skutečná výuka v PREVENCI 
konfliktu. 

                                                           
6 V rámci programu ASRT používáme „Left of Woof“ – „před štěkáním“ 
7 Viz Cooperova modifikovaná stupnice připravenosti 
8 V rámci programu ASRT používáme „Right of Woof“ – „po štěkání“ 
9 Viz Cooperova modifikovaná stupnice připravenosti 
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Účastníci se tak (na)učí, jak se do konfliktu vůbec nedostat. Učí se rozeznat 
nejen známky lidské činnosti, ale i anomálie v lidském chování, které pomohou určit, 
„že se něco děje“. V tomto okamžiku je důležité zmínit, že se nejedná o žádné 
esoterické záležitosti, nýbrž „pouze“ o (podvědomé) signály, které běžný člověk 
ignoruje, jelikož si je nedokáže správně vyložit.  

Lidé se tedy učí přemýšlet jako lovec, nikoliv jako kořist obávající se kde a kdy bude 
přepadena. Jedná se tedy o velmi výrazný posun v nastavení mysli 
z reaktivního (řeším konflikt) na proaktivní (detekuji a vyhnu se konfliktu).  

Právě tradiční reaktivní chování má v sobě bohužel velkou taktickou nevýhodu, 
protože útočník/agresor, který zaútočí, již má zvolené místo, čas i zbraň. 
Obránce tak často zastihne nepřipraveného a ten je následně nucen reagovat 
s relativně velkým zpožděním10 (desetiny až jednotky vteřin), což samozřejmě obnáší 
pro obránce velké riziko. Jinými slovy řečeno – až když se něco stane, přijímáme 
obranná opatření, což je často již pozdě.  

3. A – „Awareness“ - Situační povědomí 

Jak již bylo uvedeno výše, tato oblast řešení konfliktů je u nás v ČR nejméně 

vyučovaná a pochopená. Je také zajímavé, že situační povědomí se v zahraničí jako 

součást komplexní výuky sebeobrany pro civilní účely vyučovalo již počátkem 

devadesátých let. Například Marc MacYoung ve své knize Violence, Blunders, and 

Fractured Jaws (Advanced awareness techniques and street etiquette) shrnul výuku 

situačního povědomí (awareness) do těchto několika bodů11: 

 Staňte se lovcem – stručně řečeno zde jde o to, aby obránce zkusil 

uvažovat jako potenciální agresor a bude tak schopen odhadnout nejvhodnější 

místa i způsoby, jakým vyvolat konflikt nejprve verbální a následně jej 

eskalovat do fyzické podoby. 

 Hledejte úkryt – zde jde o to, abychom dokázali v jakémkoliv okamžiku 

identifikovat možná místa k úkrytu, pokud dojde například ke střelbě. Vnímat 

proto své okolí i z tohoto pohledu. 

 „Měkké soustředění“ – vnímat nesrovnalosti v běžném stavu, běžné situaci, 

běžném prostředí.  

 Sledování lidí – toto cvičení autor doporučoval jako vynikající způsob, jak se 

opět vžít do role stalkera/lovce/agresora a nahlížet na okolí jeho očima. 

Umožní to také vidět, jak málo běžní lidé věnují pozornost svému okolí. 

 Pozorování – v tomto cvičení doporučuje strávit nějaký čas v méně obvyklém 

prostředí a všímat si dynamiky skupiny i jednotlivců. Více si o tomto řekneme 

v kapitole Využití intuice při profilování. 

 
                                                           
10 Viz vice v článku Aplikace Hick-Hymanova zákona v sebeobraně (http://bojovky.info/psychologie/67-aplikace-
hick-hymanova-zakona-v-sebeobrane) 
11 MacYoung - Violence..., str.299 a dále 

http://bojovky.info/psychologie/67-aplikace-hick-hymanova-zakona-v-sebeobrane
http://bojovky.info/psychologie/67-aplikace-hick-hymanova-zakona-v-sebeobrane
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3.1. Metoda „očkování stresem“ 

Metoda „očkování stresem“ fakticky říká, že čím častěji se budete nacházet ve 
stresovém prostředí, tím více se stanete odolnějším a zkušenějším, tím lépe se v něm 
dokážete pohybovat. Například taxikář, který již svou práci dělá x let, intuitivně ví, 
jakou cestu zvolit, aby zákazníka dovezl na místo určení co nejrychleji. Má zkušenosti 
a znalosti, které nováček prostě nemá. A podobně to je i v případě lidí, kteří vyrůstají 
ve čtvrti, kde je vysoká zločinnost. Naučí se rozeznat situace, které jsou potenciálně 
nebezpečné ještě dříve, než by to zjistil člověk, který je v takové čtvrti poprvé. A 
přesně o to jde – identifikovat odchylky od normálního stavu, správně je 
interpretovat a následně dle toho jednat.  

Tyto odchylky se prostřednictvím našeho podvědomého vnímání projeví ve formě 
pocitu, že „něco není v pořádku“, ať už se jedná o vztah s jiným člověkem, 
procházka ve městě, či pobyt na nějakém místě. A pokud na tento pocit dáme, pak 
v drtivé většině uděláme dobře. Naneštěstí až příliš mnoho lidí tento pocit zlehčuje, 
podceňuje či dokonce úplně odmítá namísto toho, aby najednou zvýšili svou 
pozornost a začali se více dívat kolem sebe. A až když se situace vyvine do viditelné 
hrozby, teprve pak reagují na střelbu, přepadení, apod. Jenže to je ono tzv. 
„reaktivní jednání“12, kdy už se nejedná o preventivní proaktivní jednání. Nyní již je 
totiž nutné řešit konflikt s využitím verbální či fyzické sebeobrany. A na tom je 
založená i současná výuka sebeobrany – řešit hrozbu až když je jasně 
identifikovatelná jako potenciální konflikt. Toto s prevencí konfliktu však 
nemá nic společného. 

3.2. Instinktivní úlekové reakce 

V této části si řekneme více o tzv. instinktivních úlekových reakcích. Jde o 
rozhodování, které jde zcela mimo vědomou úroveň přemýšlení. Zatímco přední 
mozek je centrum racionálního uvažování, střednímu mozku se také někdy říká 
mozek savce. Zde jsou automatizované reakce a velmi pravděpodobně zde sídlí i 
centrum intuice, které nám říká, že „něco je špatně“. Zadní části mozku se někdy 
přezdívá plazí mozek a zde probíhá kontrola úzkosti, strachu, sociálního a emočního 
chování. Tato část mozku je plně soustředěna na to, aby člověk přežil. Neřeší etickou 
otázkou jeho činnosti (což je úkol předního mozku), hlavní je přežít.   

  

                                                           
12 Více viz článek Quo Vadis sebeobrano – část 2.- Proaktivní vs reaktivní (http://bojovky.info/fast-defense/278-
quo-vadis-sebeobrano-cast-2-proaktivni-vs-reaktivni ) 

http://bojovky.info/fast-defense/278-quo-vadis-sebeobrano-cast-2-proaktivni-vs-reaktivni
http://bojovky.info/fast-defense/278-quo-vadis-sebeobrano-cast-2-proaktivni-vs-reaktivni
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Instinktivní reakce se dá rozdělit na tři hlavní typy: 

1. Freeze – Strnutí – jde o reakci 
těla, kdy v okamžiku nebezpečí strnete 
a nehýbete se (často dávaný příklad je 
reflektory auta oslněná srnka v noci 
na silnici). Většina predátorů 
v přírodě reaguje právě na pohyb, 
takže tato reakce vám může zachránit 
život bez toho, abyste o ní nejdříve 
přemýšleli, zvažovali pro a proti a 
teprve pak se rozhodli. Pamatujte, že jde o instinktivní reakci, nikoliv o reakci 
vědomou. Tato reakce se podle některých odborníků projeví jako první. Uvádějí jako 
příklad králíka, který se dostane do nebezpečí. Nejdříve ztuhne, protože většina 
masožravých predátorů reaguje na pohyb. Pokud to nepomůže, začne utíkat (Flight). 
A teprve, když se savec dostane do bezvýchodné situace, začne pobojovat (Fight) – 
například krysa zahnaná do kouta. 

2. Flight – Útěk – druhou reakcí je 
zběsilý útěk směrem od nebezpečí. 
Klíčové zde je slovo „zběsilý“, nejde 
tedy o nějaký promyšlený útěk z místa 
A do místa B. Touto reakcí se člověk 
dostane co nejrychleji z dosahu 
predátora. Logicky platí, že čím větší 
vzdálenost od predátora máte, tím 
menší šance je, že nás zraní.  

3. Fight – Boj - poslední reakcí je 
boj. Toto je nejméně chtěná reakce 
jak pro predátora, tak i pro oběť, 
protože často znamená, že dojde 
k  větší či menší úhoně jak obránce, 
tak i útočník. Zraněný predátor, byť i 
v tomto typu konfliktu zvítězil, riskuje 
infekci a daleko závažnější zdravotní 
potíže, díky kterým nebude moci příště 
lovit a získat tak potravu. Proto se 
zvířecí predátor bude fyzickému 
konfliktu vyhýbat, jak to jen půjde. 
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4. B – „Boundary setting“ - Nastavení vzdálenosti 

 

Nastavení a udržení bezpečné vzdálenosti prostřednictvím efektivní (ne)verbální 

komunikace je součást každého semináře. Jedná se o stav, kdy náš „vnitřní radar“ 

(intuice), z jakéhokoliv důvodu nezafungoval a potenciální nebezpečí se stalo již 

jasně viditelné. V této fázi konfliktu dochází k interakci, kterou  Marc MacYoung velmi 

výstižně pojmenoval „interview“13, tedy pohovor. „Toto je patrně jediný pohovor, u 

kterého si přejete, abyste neuspěli. Protože v tom případě se agresor rozhodl, že 

zaútočit na vás je příliš riskantní. A v tom případě bude hledat jinou oběť. V případě, 

že se agresorovi daří obránce emočně rozhodit takovým způsobem, že nad sebou 

obránce viditelně ztrácí kontrolu, zjistil tím způsob, jakým může zvýšit šance na 

vítězství bez zbytečných rizik, bez nutnosti pouštět se až do fyzického boje. Našel 

totiž obráncův spouštěč 14 “. Hovoříme-li o pohovoru, pak dle Marca MacYounga 

rozeznáváme během této fáze celkem pět základních typů pohovorů agresora 

s obránce: 

 Běžný – jedná se o nejčastější typ, kdy agresor osloví obránce pod záminkou 

nějaké běžné záležitosti. Například potřebuje vědět, kolik je hodin, potřebuje 

zapalovač, aby si mohl zapálit, apod. Jedná se o odvedení pozornosti, 

rozptýlení, které mu má pomoci se dostat do co nejvhodnější pozice k útoku a 

zároveň tím prověřuje obráncovu situační kontrolu a odhodlání se bránit, 

pokud bude potřeba. 

 Náhlý – jedná se o náhlý emoční výbuch proti obránci, který vznikl naprosto 

neočekávaně (pro obránce). Úspěch v tomto typu verbálního útoku spočívá 

v předpokladu, že obránce není zvyklý řešit podobné situace a proto bude 

nepřipraven (vy)řešit i tuto nenadálou situaci.  

 Narůstající – jedná se o typ, který většinou začne jako nevinný běžný 

rozhovor, ale rychle se změní v agresivní konverzaci. Agresoři tím prověřují 

odhodlanost a připravenost obránce se bránit. Pokud se obránce okamžitě 

nepřizpůsobí, verbální agrese přejde plynule do agrese fyzické. Často se jedná 

i o způsob, jakým agresoři získávají větší sebedůvěru právě z reakcí obránce, 

který postupně ztrácí kontrolu nad situací. 

 Tichý – jedná se o typ pohovoru, kdy se agresor dostane do pozice, ze které 

může obránce viditelně pozorovat do doby, kdy se rozhodne k fyzickému 

útoku, pokud obránce projeví strach.  

 Prodloužený – jedná se o typ pohovoru, kdy se agresor rozhoduje v delším 

časovém horizontu. Většinou se jedná o dlouhodobé sledování (stalking) 

sériového vraha, ale i podvodníka, který se snaží získat obráncovu důvěru, aby 

mohl zaútočit s minimálním rizikem. 

                                                           
13 Více viz článek “Interview” (http://www.nononsenseselfdefense.com/interview.htm ) 
14 Více viz článek Zlaté momenty (http://bojovky.info/fast-defense/29-zlate-momenty ) 

http://www.nononsenseselfdefense.com/interview.htm
http://www.nononsenseselfdefense.com/interview.htm
http://bojovky.info/fast-defense/29-zlate-momenty
http://bojovky.info/fast-defense/29-zlate-momenty
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4.1. Pravidla verbální komunikace 

V rámci verbální komunikace účastníkům / dětem vysvětlujeme základní principy 

slovní komunikace s potenciálním agresorem: 

1. Neurážet („hlupáku, tlusťochu…) - je totiž nutné si uvědomit, že agresor fakticky 

během verbální fáze konfliktu hledá jakoukoliv obhajitelnou záminku proto, aby 

mohl zaútočit. 

2. Nevyzývat k boji („dělám karate / mám černý pás v ...) – Velice podobné jako 

v předchozím případě. Tato komunikační chyba je horší v tom, že obránce 

fakticky staví agresora do pozice, kdy mu nezbude jiná volba, než zaútočit, aby 

„neztratil tvář“. 

3. Neponižovat (podívej se na sebe, jak vypadáš...) – Stejná chyba jako v případě 

urážek. Zde je pravděpodobně nebezpečí eskalace konfliktu dokonce i větší, 

protože se obránce podvědomě zaměří při ponižování na jasně viditelné vady 

agresora. 

4. Netykat (vypadni nebo...) – Tykání je pro nezúčastněného kolemjdoucího / 

přihlížejícího známka toho, že se patrně oba znají a jde pouze o jakési „čištění 

vzduchu“. Zcela jinak zní taková komunikace, pokud obránce bude agresorovi 

vykat. 

5. Umožněte mu zachovat si tvář15 (Hele, já nechci žádné problémy, vím že by 

jsi mne určitě zbil, omlouvám se, pokud jsem tě nějak urazil...) – Tímto způsobem 

se agresor může stáhnout a přitom nebude vypadat před ostatními (svými přáteli) 

jako slaboch či zbabělec. 

Tyto pravidla jsou opakovaně ověřována při četných konfliktních scénářích tak, aby si 

student ověřil, že je dodržuje automaticky a i pod stresem vyvolaným štěkajícím16 

agresorem. Jedině tak se ověří, že si student výše uvedená pravidla vtiskne do 

paměti a zároveň že je dokáže využít k deeskalaci konfliktu. 

4.2. Pravidla neverbální komunikace (řeč těla) 

V rámci neverbální komunikace účastníkům / dětem vysvětlujeme typická gesta 

symbolizující submisivní, agresivní i asertivní postoj. Následně jsou tato gesta 

aplikována do názorných drilů. Účastníci vše pozorně sledují a po skončení se 

instruktoři ptají na detailní průběh / dynamiku takové komunikace i plusy a mínusy 

tak, aby si účastníci/děti mohly samy odvodit, která forma komunikace bude pro de-

eskalaci konfliktu nejvhodnější. Na základě předchozích zkušeností je pro 

dlouhodobější uchování znalostí daleko vhodnější použít tzv. „aha 

moment“. 

                                                           
15 MacYoung, Cheap shots...., str.179 a dále 
16 Více o roli štěkače v kapitole Realizační tým. 
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5. C – „Core confidence“ – Základní (sebe)jistota 

 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že v určité fázi za stresování organismu dochází 

k absenci motoriky dle intenzity stresu. Většina účastníků/dětí během konfliktních 

scénářů zaznamenává prakticky totožné stresové reakce17. Tunelové vidění a slyšení, 

nadměrné pocení, zvýšený pulz, ztuhlé končetiny, neschopnost komunikovat ve 

složitějších větách, apod.  

S tím se pojí i fakt, že jemná i komplexní motorika již není přítomna a obránci tak 

zbývá pouze hrubá motorika, která spočívá v tlačení či tahání. Tomu jsou 

uzpůsobeny i obranné reakce v případě, že účastník nezvládne konflikt de-eskalovat. 

Výhodou reakcí postavených na hrubé motorice je i fakt, že si tyto reakce budou pro 

svou jednoduchost daleko lépe pamatovat i snázeji vybaví během další konfliktní 

situace.  

Mezi takové reakce řadíme například: 

 Různé varianty táhnutí a tlačení, včetně přímých úderů dlaní 

 Jednoduché přímé kopy, včetně přímých kopů kolenem 

                                                           
17 Více viz článek Stres nejen v sebeobraně (http://bojovky.info/psychologie/46-stres-nejen-v-sebeobrane ) 

http://bojovky.info/psychologie/46-stres-nejen-v-sebeobrane
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato část definuje jednak jednotlivé role v rámci realizačního týmu, skladba 

programu, ale také pomůcky, které jsou doporučené použít. 

6.1. Realizační tým 

Realizační tým se skládá z následujících rolí, které je nutné předem nacvičit tak, aby 

při samotném semináři již byla udržena jistá dynamika plynutí. 

Průvodce 

Jedná o roli, která organizačně i časově pohlídá průběh celého kurzu. Teoreticky je 

možné, aby roli průvodce a kouče zastával jeden člověk, nicméně naše zkušenosti 

ukazují, že je lepší tyto role od sebe oddělit. Průvodce je hlavní koordinátor celého 

semináře, který musí kontrolovat, že tým dělá co má, že časově stihnou probrat vše 

potřebné. Průvodce může v případě potřeby nechat nějaký dril zopakovat ještě 

jednou, pokud vidí, že je jednak dostatek času, případně cítí, že účastníci by mohli 

prokázat při dalším zopakování zřetelné zlepšení. 

 

Kouč 

Role kouče v celém procesu je bez přehánění klíčová. Je to totiž prakticky právě 

kouč, který udává tempo celého semináře. Pokaždé, když je účastník postaven před 

agresora (štěkač, predátor), je u něj kouč, který účastníkovi radí, co má dělat a 

případně upraví jeho neverbální postoj i způsob verbálního řešení konfliktu.  

Kouč začíná a končí každý konfliktní scénář. Pokud dojde k velkým emotivním 

reakcím, a k nim dochází v průběhu semináře velice často, pokud je konfliktní scénář 

prováděn správně, pak je na koučovi, aby účastník co nejefektivněji zklidnil pomocí 

aplikovaných technik dýchání a verbálních ujištění.  

A ačkoliv je role kouče nejtěžší, přináší také největší vnitřní uspokojení pro člena 

týmu v této roli. Kouč plně sdílí emotivní a fyzické napětí s účastníkem pomáhá mu 

bojovat s psychickým i fyzickým stresem. Dobrý kouč je rádcem, (tělesným) 

ochráncem, ale i přítelem v jedné osobě.  

Tato role je velmi náročná v tom, aby kouč nebyl emocionálně vtažen do konfliktního 

scénáře a během něj si zachoval nestranný postoj pozorovatele, který je schopen s 

chladnou hlavou poradit účastníkovi jak (vy)řešit konfliktní situaci.  

Pro tuto roli se nejlépe hodí ženy díky přirozené vyšší empatii. Mnoho účastníků také 

snadněji přijme ženy v roli kouče, protože jde o respektovaný vzor matky, starší 

sestry, apod. Opakovaně se nám prokázalo, že ženský kouč dokáže lépe zklidnit 

„horké hlavy“, než by se kdy podařilo to samé kouči mužskému. 

 

Štěkač 

V rámci celého týmu jde, spolu s rolí lovce, o roli, která nejvíce (negativně) ovlivňuje 

psychiku jak účastníka, na které se „štěká“, tak i štěkače samotného. Pro tuto roli 

jsou proto vybírány osobnosti, které jsou psychicky i mentálně stabilní, aby měli svou 
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agresivitu neustále pod kontrolou, mají herecké sklony k věrnému ztvárnění 

agresivního útočníka, ale zároveň jsou i vysoce empatičtí a dokáží včas zastavit či 

snížit svou agresivitu, pokud vidí, že účastník přestává danou situaci zvládat. 

Štěkač musí být také schopen co nejdříve identifkovat individuální spouštěče18, které 

vyvolají emotivní (stresovou) reakci u účastníka. Celou dobu musí mít však na 

paměti, že konfliktní scénář, ve kterém hraje svou (zápornou) roli, je tu proto, aby se 

účastník naučil ji zvládat a nikoliv, aby agresor ukázal, jak dokáže být agresivní. Vše 

(tempo, úroveň agresivity, počet konfliktních situací) je organizováno dle 

individuálních schopností a dovedností účastníka. Neexistuje zde jasné pravidlo, které 

by bylo možné aplikovat plošně. Platí zde však jasné pravidlo: dítě musí POKAŽDÉ 

uspět. Štěkač v zásadě používá dva typy štěkání: 

 Teritoriální – „Vypadni odsud, to je moje ulice“ 

 Lovecké / predátorské – „Chci tvoje hodinky“ 

Lovec 

Existuje relativně málo lidí, kteří věrně dokážou zahrát lovce a přitom mít svou 

agresivitu plně pod kontrolou. Otázka ega zde hraje patrně největší roli. Z vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit, že jde většinou o lidi středního a staršího věku věnující se 

dlouhodobě problematice sebeobrany či bojovým uměním. Sportovci věnující se 

bojovým sportům jsou bohužel pro podobné role nevhodní, protože mají zkušenosti 

z psychického zastrašování v ringu, nikoliv na ulici, které je diametrálně odlišné. 

Kromě toho je u těchto sportovců často velmi těžké „odbourat“ soutěživého ducha, 

který je během konfliktních scénářů na překážku. Lovec se s trochou nadsázky dá 

nazvat jako „chodící lapa“, protože se sám aktivně nastavuje do takových poloh, aby 

vytvořil pro dítě příležitost zasáhnout cíl. Je to tedy velká výzva pro ego člověka 

v predátor obleku.  

 

Tato role klade na člověka maximální nároky, protože během konfliktního scénáře 

musí VŽDY prohrát (viz předchozí role štěkače) a to je přitom za podmínek, kdy bude 

fyzicky napadnut a přemožen. Právě proto tato role vyžaduje i pokročilé znalosti ve 

fyzické sebeobraně tak, aby mohl kontrolovat, případně zmírnit nebezpečné útoky 

nezkušeného dítěte (toto se však týká hlavně starších dětí a dospělých). 

Dobrý lovec by měl být schopen věrně zahrát agresivního spolužáka, oplzlou, či 

dotěrnou cizí osobu tak, aby vyvolal potřebnou emocionální stresovou reakci u 

obránce. Navíc, ač kompletně chráněn protiúderovým oblekem, musí se v konfliktních 

scénářích chovat tak, jako by jej na sobě neměl. Jedině tak zabezpečí reálnost 

konfliktního scénáře a sníží riziko zranění dítěte na minimum.  

                                                           
18 Viz kapitola Spouštěče a tzv. „zlaté momenty“ 
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6.2. Jednotlivé fáze výuky semináře 

Fáze 1 – Situační povědomí – 45 minut 
V této fázi se obránce naučí využívat intuici při identifikaci blížícího se možného 

konfliktu. Účastníci se nejdříve dozvědí nezbytné teoretické znalosti, které poté 

aplikují do praktický drilů, během nichž si ověří reakci svého těla na nebezpečí / 

vysoce individuální projevy podvědomí, které signalizuje, že „něco je špatně“19. 

 
Fáze 2 – Nastavení bezpečné vzdálenosti – 45 minut 
V této fázi již jak obránce, tak i (stále) potenciální agresor spolu začínají 

komunikovat. Agresor se pomoci řízeného pohovoru snaží zjistit, jestli a jak silný 

odpor bude obránce klást. Obránce si hlídá osobní prostor a (ne)verbálně komunikuje 

s agresorem s cílem hrozící konflikt co možná nejvíce de-eskalovat. Zde již dochází 

k interakci mezi obránce a agresorem představovaný štěkačem. Pozor, zatím nejde o 

fyzický útok, pouze o verbální agresivní „štěkání). 

 
Fáze 3 – Řešení konfliktu – 30 minut 
V této fázi je již jasné, že (vy)řešení konfliktu na verbální úrovni již není možné 

z jakýchkoliv důvodů (agresor vyhodnotil obránce jako dostatečně zranitelného pro 

svůj útok, agresor má díky alkoholu či jiným drogám snížené kognitivní funkce pro 

správné vyhodnocení konfliktní situace, apod.) a je nutné přistoupit k řešení konfliktu 

fyzickou cestou. Účastníci jsou učeni použít techniky založené na hrubé motorice, což 

je jediný typ motoriky, který ve vysoce stresové situaci obránci zůstává. Zde již 

dochází k interakci mezi obránce a agresorem představovaný lovcem v obleku. Pozor, 

zde již jde jak o verbální, tak i fyzický útok. 

 

  

                                                           
19 Podobně má průběh konfliktu zpracovaný již dříve citovaný MarcMacYoung. Více viz jeho článek Pyramid of 
Personal Safety (http://www.nononsenseselfdefense.com/pyramid.html ) 

http://www.nononsenseselfdefense.com/pyramid.html
http://www.nononsenseselfdefense.com/pyramid.html
http://www.nononsenseselfdefense.com/pyramid.html
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6.3. Pomůcky používané v rámci programu 

 

Štítky se jménem 

Doporučuji všem nalepit na hruď štítek se jménem, abychom se k účastníkům kurzu 

obraceli jménem a nikoliv “hej ty tam”. Celý kurz je o sdílení emocí a toto pomůže 

nastavit důvěryhodné prostředí, kde se účastník nebudou obávat projevit své emoce. 

 

Predátor oblek 

Tento oblek je velmi specifický a používaný pouze v rámci systému F.A.S.T. Defense, 

pro který byl vytvořen. Na obránce zapůsobí svou mohutností i velikostí, což se 

následně velmi pozitivně odrazí na zvýšené sebedůvěře v okamžiku, kdy obránce 

úspěšně zvládne konfliktní situace s Lovcem. 

 

Sluneční brýle  

Je důležité, aby si štěkači při štěkání vždy brali brýle, které slouží i jako signál pro 

Kouče, že agresor (štěkač) je připraven. Navíc obránce neuvidí štěkači do očí, které 

by jej mohly prozradit. V okamžiku, kdy si štěkač vezme brýle, stává se „zlým 

mužem“ se vším všudy. A v okamžiku, kdy si brýle sundá, končí i jeho role „zlého 

muže“ a může se následně zapojit do případné diskuse.  

 

Divadelní pomůcky 

Pro věrnější znázornění konfliktních scénářů se doporučuje použít například 

poznámkový blok (situace s dotěrným člověkem, který potřebuje získat často velmi 

intimní odpovědi pro svůj dotazník), mapu (bloudící člověk), knihu (může 

znázorňovat náboženskou literaturu, kterou chce člověk obránci vnutit), apod. Je 

velice důležité však používat pomůcky pouze pro zvýraznění scénáře, nikoliv na nich 

stavět celý scénář.  

 

Kužely 

Tato pomůcka slouží k vymezení bezpečného místa ve škole i venku. 
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ZÁVĚR 

V rámci tohoto programu byl proškolen kompletní druhý stupně Základní školy 

v Roztokách u Prahy. Tímto rok se nám podařilo proškolit celou školu 

v programu prevence šikany a metodách řešení mezilidských konfliktů.  

Jednalo se o kompletní proškolení druhého stupně. Několik (šest) žáků se odmítlo 

aktivně zúčastnit při aktivitách programu, přesto však trvali na tom, že budou 

alespoň pasivně přihlížet. Ze všech proškolených žáků ZŠ Roztoky u Prahy byli i: 

 žáci s lehkou formou autismu – oba (chlapci) se postupně aktivně zapojili 

do celého interaktivního programu 

 žák upoutaný na vozíku – již od začátku se velmi aktivně zapojoval do 

celého programu. V programu přitom došlo k minimálním úpravám. 

 žáci s diagnostikovaným ADHD syndromem (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) – organizace a struktura programu umožnila těmto 

žákům se plně soustředit a nepůsobit jako rušivý element během programu. 

Během realizace programu nebyly objeveny žádné vážnější projevy šikany, což 

se dá velmi pravděpodobně přičíst systematickému úsilí školním pracovníkům 

prevence sociálně patologických jevů ve škole, které prevenci berou velmi vážně a 

samozřejmě i funkční strategii školy v této oblasti prevence.  

Opakovaně jsme zaznamenali četné jednoznačně velmi pozitivní reakci ze 

strany pedagogů (třídních učitelů), ale také dětí i rodičů, se kterými jsme měli šanci 

po seminářích hovořit. Výsledkem byla podpora a snaha o zorganizování podobného 

školení na pravidelné bázi.  

Potvrdila se nám opět zkušenost, kterou mají i zahraniční týmy, že děti 

z podobných kurzů odchází nabité energií a rodiče žádající o navazující 

kurzy, které by získané dovednosti dále prohloubily a navázaly intenzivnějšími 

konfliktními scénáři, které by dítě zatížilo opět o něco více a tím posílilo jeho odolnost 

vůči stresu, ale i zvýšilo jeho sebedůvěru. 

Na základě poznatků z minulého roku jsme do programu zařadili i využití nejen 

mužského, ale i ženského štěkače, jelikož se opakovaně ukazuje, že (dospělým) 

agresorem může být i žena. Děti se tak naučily automaticky nedůvěřovat ženám, byť 

slušně oblečeným a naučily se věřit svým vnitřním pocitům (intuice - „něco je 

špatně“). 
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Na závěr je nutné zmínit ještě jeden důležitý bod – ačkoliv strategie prevence násilí 

mezi dětmi by měla být sjednocena na republikové úrovni, často se dle našich 

zkušeností diametrálně liší škola od školy. Proto je velmi důležité, aby tento 

program, pokud bude aplikován do té které školy, byl v plném souladu se 

schválenou strategií školy. Tento program rozhodně nemá nahradit fungující 

strategii, ale měl by být vnímán jako alternativa programům, které spočívají 

v preferenci fyzického řešení konfliktů. Jak jsme popsali výše, takové programy jsou 

většinou známkou nedostatečné znalosti problematiky i kombinace následujících 

faktorů:  

 nedostatečná znalost vlastní dynamiky konfliktu mezi dětmi; 

 podcenění nebezpečnosti mezilidského konfliktu; 

 jistá pohodlnost ze strany instruktorů pochopit průběh dětského konfliktu; 

 aplikace nepřiměřených metod řešení konfliktů bez ohledu na následné 

důsledky pro mysl dítěte. 

Ohlasy a reference 

Pravděpodobně nejvýstižněji shrnula ohlasy k proběhlým seminářům v roztockém 

časopise Odraz paní Mgr. Michaela Černá: 

„Sebeobrana – FAST Defense s panem Ing. J. Kolcunem a jeho týmem 

V květnu u nás na škole již druhým rokem žáci dalších tříd procházeli kurzem 

s panem Ing. J. Kolcunem a jeho zkušeným týmem. Na druhém stupni byl tento kurz 

upraven pro starší žáky. V místnosti školního parlamentu, která je dostatečně velká a 

vzdušná, se naši žáci seznamovali s tím, jak se bránit agresorovi ve škole i mimo ni. 

Po úvodním slovu se všichni připravili na praktické ukázky, které si všichni žáci 

vyzkoušeli pod vedením zkušeného týmu. Třídy se střídaly a všechny ohlasy byly 

stejné – je to skvělé. S tímto názorem se ztotožňovali i všichni zúčastnění 

pedagogové. V dnešní době si myslím, že je zapotřebí se ve školách věnovat i této 

oblasti. Program FAST Defense tuto problematiku řeší, celý tým jde do jednotlivých 

akcí s maximálním nasazením. Na příští rok jsme se domluvili s panem Ing. Kolcunem 

na ukázce pro rodiče, kteří budou mít zájem se s programem blíže seznámit.  

Mgr. Michaela Černá, pedagog a pracovník prevence sociálně patologických jevů“  

Časopis Odraz, strana 25, číslo 9 / 2015 
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