
AIKIDÓ - PO�IADAVKY NA SKÚ�KY NA STUPNE DAN
PREKLAD Z FRANCÚZSKYCH NÁRODNÝCH PREDPISOV

Význam a úrove  od 1. po 8. dan z h adiska technického, etického a duchovného� �

�odan

�o je po iatok, to o za ína.� � �

Telo kone ne za ína odpoveda  na príkazy a reprodukova  technické formy. Za ína sa chápa� � � � � �

ur itá  idea toho, o je  aikidó. Treba sa usilova  pracova  pomaly a sústredi  sa pritom na� � � � �

precíznos  a presnos .� �

Nidan

K práci  prvého  danu  sa  pridáva  rýchlos  a  sila  v  ase,  ke  sa  dosiahne  vä �ia  du�evná� � � �

dokonalos . To sa prejavuje u praktikujúceho pocitom zlep�enia sa.�

Sandan

To je  za iatok  pochopenia  kokjú  rjoku.  Vstup  do  duchovnej  dimenzie  aikidó.  Za ína  sa� �

prejavova  jemnos , presnos  a technická výkonnos . Je to za iatok mo�nosti prená�a  tieto� � � � � �

kvality.

Jondan

Na tejto technicky pokro ilej�ej úrovni sa u� dajú tu�i  princípy, ktoré riadia techniky. Je to� �

mo�nos  za a  presnej�ie vies  praktikujúcich po ceste vyzna enej zakladate om.� � � � � �

Godan

Umenie  re�pektuje  princípy  a  ducha,  za ínajúc  sa  oslobodzova  od  formy,  u�  neostáva� �

zajatcom vonkaj�ieho  aspektu techniky.  Nové technické rie�enia  sa objavujú  vo vz ahu ku�

konkrétnym situáciám.

Rokudan

Technika  je  brilantná,  pohyb  je  plynulý  a  silný.  Pozorovate ovi  musí  pripada  ako� �

samozrejmos .  Sila  a  fyzická  disponibilita,  ako  aj  duchovná  íros ,  sa  bez  dvojzna nosti� � � �

zjednotia v pohybe a prejavujú sa v ka�dodennom �ivote.

Nanadan

Bytos  sa oslobodzuje od temnosti a objavuje  sa vo svojej pravej podstate; prejavuje svoje�

pravé ja. Oslobodená od v�etkých závislostí dokazuje rados  zo �ivota tu a teraz.�

Ha idan�

Na  oboch  stranách  �ivota  a  smrti  je  istý  duch  otvorený,  schopný  zjednoti  protiklady� �

nepriate ov,  nebojuje.  Bez  boja,  bez  nepriate ov,  je  ve ným  ví azom.  Bez  preká�ky  je� � � �

slobodný,  slobodný vo svojej vo nosti.  O sensei povedal:  �Tvárou v tvár nepriate ovi sta í� � �

stá , ni  viac.�  Jeho vízia  spája a harmonizuje  celok, ale ni  tam neostáva.  Aj naj istej�ia� � � �

voda mô�e zhni  v kalu�i; nemo�no nikdy opomenú  ducha za iato níka zavr�ujúceho svoj� � � �

prvý krok.



KRITÉRIA HODNOTENIA

1.
�ODAN

1.1 Definícia úrovne.

Úrove  �odan,  prvý  dan,  má  by  v  zhode  s  tradíciou  a  japonskými  termínmi� �

pova�ovaný za prvú úrove ,  za iatok praxe.  To znamená,  �e kandidát  by mal  disponova� � �

základnými spôsobilos ami, bez poznatkov a pochopenia ktorých nie je mo�né robi  aikidó.� �

Toto poznanie a pochopenie by sa malo nasledovne vyvinú  a� k majstrovstvu týchto�

spôsobilostí v al�ích stup och. Základné spôsobilosti sa mô�u zoskupi  do troch kategórií,� � �

zodpovedajúcich trom hlavným ukazovate om.�

1.2 Ukazovatele

1.2.1 Formálna znalos  techník a regisahó�

Prvým ukazovate om overovania zdatnosti je formálna znalos  techník (vymedzená platným� �

názvoslovím). Zah a aj reigisahó.��

Príklad pozorovaného správania: 

Rozpozna  v�eobecné znaky a�  charakteristiky, ktoré odli�ujú techniky navzájom (ikkjó

od nikjó, od sankjó at .).�

1.2.2 Stavba techník (riai)
Druhý ukazovate  overovania schopností zah a pochopenie a� ��  re�pektovanie základnej

schémy výstavby techník. Táto kon�trukcia techník sa má pozorova  pod a nasledujúcich fáz:� �

· úvodná fáza, vstúpenie; zah a pochopenie takých princípov, ako irimi, tenkan a��  maai,
· dynamická fáza tvorenia techniky a vyvedenia z rovnováhy,
· závere ná fáza, kde sa nerovnováha mení na pád alebo znehybnenie.�

Re�pektovanie týchto fáz by nemalo naru�ova  kontinuitu nagare, ktorého po�iadavka�

je  prispôsobená  po�adovanému stup u.  Táto schéma  síce  pôsobí akademicky a�  prísne,  ale

pojem kontroly by mal by  prítomný v�ade vo výu be a� �  dáva  jej pru�nos . Postupne má by� � �

druhý  ukazovate ,  výstavba  technik,  za lenený  do  tretieho  ukazovate a,  lebo  dobré� � �

pochopenie  princípov  jednoty  a re�pektovanie  celistvosti  má  dovies  k�  presnej  schéme

budovania techník. Akoko vek, na úrovni prvého danu sa zdá tento druhý ukazovate  akousi� �

nevyhnutnou podporou pre rozvíjanie tretieho ukazovate a.�



Príklad pozorovaného správania (omote a ura):  

· v katatedori  ikkjó:  priamo  uchopi  ruku s�  premiestnením vo  vstupe,  bez  naru�enia

kontroly a zbyto ných pohybov (manierizmus),�

· svojou rovnováhou uvies  partnera do nerovnováhy�

· zladenie útoku ukeho s vykonaním techniky v nadväznosti cukuri � kuzu�i � gake/osae,

vstúpenie � vychýlenie � hod/znehybnenie.

Poznámka: budovanie  techník sa  mô�e za a  iba  s� �  ur itým minimom fyzickej  kondície.  Netreba to chápa� �

v úzkom zmysle slova, teda výlu ne fyzická, zalo�ená na svaloch (taikju rjoku). Vytrvalos , odolnos  (telesná,� � �

emocionálna) at . sú výsledkami psychologickej prípravy.�

Nedostatok fyzickej  prípravy (v �ir�om slova  zmysle)  má  asto za  následok  stratu�

technickej vyvá�enosti alebo disciplíny. Tento rozmer necháme stranou. Je sporný pri ka�dej

skú�ke a musí by  hodnotený vzh adom k� �  veku a pohlaviu kandidáta. Nemá by  hodnotený�

sám o sebe. Je to úsilie  kandidáta vynalo�ené na zlep�enie  fyzickej kondície,  ktoré má by�

hodnotené bez oh adu na východziu situáciu.�

1.2.3 Princíp celistvosti (integrity)
Pochopenie  v�eobecného  a základného  princípu,  pod a ktorého  má  technika  aikidó�

zachova  a�  posilni  (v  naj�ir�om  zmysle  slova)  fyzickú  a�  mentálnu  integritu  oboch

ú astníkov,  vytvára  tretí ukazovate  overenia  schopností.  Tento  princíp  v� �  �ir�om kontexte

zah a aj v�etky ostatné elementy:��

· potrebnú jednotu tela, zamerania centra, anga�ovania tela do akcie,
· potreba správneho správania sa (�isei), ovládania a adekvátneho vyu�itia svojho

fyzického potenciálu, potreba prispôsobeného rytmu medzi pohybmi a vnútri pohybu
(kokju a kokju rjoku),

· nevyhnutnos  zachova  svoj potenciál, disponibilitu a� �  pohyblivos , svoju schopnos� �

reakcie a ostra�itos  (zan�in a�  mecuke) po as celej situácie, nevyhnutnos  udr�a� � �

dostato nú pozornos  a� �  koncentráciu vo vz ahu k�  ukemu.

Príklad pozorovaného správania (omote a ura):

Pre toriho:

· centrovanie - koncentrácia: lakte tori nesmie odtiahnu  od tela at .,� �

· zachova  svoju rovnováhu (neby  vyvedený z� �  rovnováhy technikou a pohybmi ukeho),

· bráni  svoju integritu (neda  sa zasiahnu  ukeho údermi), základ bojovej reality,� � �

· bráni  integritu ukeho (neudrie  a nezrani  ho),� � �

· správny postoj (neby  ohnutý ani pokrivený, vrch a�  spodok tela pracujú v náväznosti),

· dr�anie panvy (bez príli�ného vysadenia) a k bov (ramená a�  kolená) umo� ujúce�

dostato ný rozsah pohybu.�



Pre ukeho:

· ma  správanie úto níka: vlo�i  sa do útoku bez samovra�edného správania (nie� � �

chybný �ómen), vytvori  pre toriho správnu situáciu a�  akceptova  jej vývoj bez�

negatívneho predpokladu,

· ma  tvorivý postoj, útokom alebo úchopom vytvori  situáciu vy�adujúcu toriho� �

reakciu, re�pektova  pritom �logiku dynamcky�, osta  duchaprítomný, aktívny,� �

ostra�itý a prispôsobivý po as celej techniky,�

· prehra  bez zranenia sa.�

V�etky tieto fyzické úlohy sa postupne v priebehu pokroku praktikujúceho vyvinú a�

v psychické a mentálne (pokojnos , vyrovnanos , pohotovos , at .).� � � �

Príklad pozorovaného správania:

· re�pektova  partnera, nepreukazova  agresivitu, hrdos , mstivé ú�k abky,� � � �

· nenecha  sa ovládnu  strachom alebo ho prejavi ,� � �

· neponi�ova , nepoh da , nepreukazova  svojou nenútenos ou nezdvorilý postoj vo i� � � � � �

partnerovi (re�pektova  etiketu v jej forme a�  základe �isei a reigisaho),

Zhrnutie. Hodnotenie kandidátov pri skú�ke na prvý dan pozostáva:
· overi  teoretickú znalos  techník,� �

· overi , i ich kandidát realizuje, re�pektujúc ich základnú výstavbovú schému,� �

· overi , i ich kandidát realizuje preukazujúc, �e celistvos  (integrita) oboch� � �

praktikujúcich je dôle�itá.

1.3 Priebeh skú�ky
Budú  po�adované  nasledovné  rôzne  typy  úkonov,  v  poradí  a trvaní  stanovenými

skú�obnou komisiou:

· suwari waza
· hanmihanda i waza�

· ta i waza (úchopy a�  údery)
· u�iro waza

Dve alebo tri formy pod a výberu skú�obnej komisie:�

· randori (taninzu Gake, s dvoma protivníkmi)
· tantodori
· d�odori a d�o nage waza



KRITÉRIA HODNOTENIA

2.
NIDAN

2.1 Definícia úrovne

Úrove  nidan,  druhý  dan,  má  dovoli  prejavi  schopnos  ovládania  �nástrojov�� � � �

definovaných  v prvom dane  a nielen  v�eobecné  pochopenie  a znalos .  Je vhodné by  viac� �

náro ný v�  hodnotení u� ur ených kritérií a�  odtia  si vzia  nieko ko dopl ujúcich ideí.� � � �

2.2 Ukazovatele

2.2.1 Formálna znalos  techník�

Pod a platného názvoslovia techník. Techniky vy�adované skú�obnou komisiou musia�

by  vykonané bez zaváhania.�

2.2.2 Stavba techník
Dopl ujúca po�iadavka by mala by  zameraná na plynulos  vo výstavbe techník na� � �

zlep�enie  kontroly  vzdialenosti  s partnerom  vo  v�etkých  fázach  pohybu  a na  schopnos�

predvída  (anticipácia).�

2.2.3 Princíp celistvosti (integrity)
Najmä po tejto stránke by mala by  skú�obná komisia náro nej�ia  a� �  v�etky princípy

vyjadrené v prvom dane by sa mali prejavi  vo výkone kandidáta v�  druhom dane a to najmä

fyzickou  anga�ovanos ou  (samozrejme,  hodnotenie  je  prirodzene  prispôsobené  veku�

kandidátov a �iadnym spôsobom neuprednost uje technický charakter výkonu).�

Malo  by  sa  za a  prejavova  ovládanie  princípu  irimi  a� � �  vz ahu  irimi  �  tenkan:�

dosiahnu  centrum druhého, neskôr by  sám centrom.� �

2.3 Priebeh skú�ky
Budú  po�adované  nasledovné  rôzne  typy  úkonov,  v  poradí  a trvaní  stanovenými

skú�obnou komisiou:

· suwari waza
· hanmihanda i waza�

· ta i waza (úchopy a�  údery)
· u�iro waza

Dve alebo tri formy pod a výberu skú�obnej komisie:�

· randori (taninzu Gake, s dvoma protivníkmi)
· tantodori
· d�odori a d�o nage waza



KRITÉRIA HODNOTENIA

3.
SANDAN

3.1 Definícia úrovne

Úrove  sandan,  tretí dan,  by  u�  mala  dovoli  preukáza  úplné  ovládanie  techník,� � �

schopnos  prispôsobi  ich vo v�etkých situáciách a� �  vyústi  v�  slobodu ich aplikovania.

Dopl ujúce po�iadavky a nároky majú okrem ovládania predchádzajúcich kritérií spo íva� � �

zvlá�  na:�

· úplnej sebakontrole a kontrole konania,
· schopnosti v prípade potreby meni  techniku u� od za iatku (prispôsobivos ),� � �

· pohotovosti v ka�dom okamihu výkonu,
· dokonalom ovládaní princípu irimi,
· presnom odhade maai (kontrola vzdialenosti ako v druhom dane a správne

na asovanie),�

· schopnosti presadi  a�  udr�a  rytmus vnútri pohybu.�

3.2 Priebeh skú�ky
Budú  po�adované  nasledovné  rôzne  typy  úkonov,  v  poradí  a trvaní  stanovenými

skú�obnou komisiou:

· suwari waza
· hanmihanda i waza�

· ta i waza (úchopy a�  údery)
· u�iro waza
· tantodori
· d�odori a d�o nage waza 
· ta idori�

· kumita i�
· kumid�o
· randori (taninzu gake, s troma protivníkmi)



KRITÉRIA HODNOTENIA

4.
JONDAN

4.1 Definícia úrovne

Úrove  jondan, �tvrtý dan, by u� mala dovoli  preukáza  úplné ovládanie základných� � �

techník a ich obmien.

Po�iadavky  majú  teda  spo íva  v� �  ovladaní  predchádzajúcich  po�iadaviek,  zvlá��

doplnených o:

· spôsob prevahy v ka�dom okamihu,
· prispôsobenie výkonu partnerovi a situácii (aiki),
· (vnútorná) vyrovnanos  kandidáta,�

· schopnos  vyjadri  kvalitu svojho vnímania, svoj stupe  integrácie a� � �  svoju slobodu
ovládania princípov a umenia

4.2 Priebeh skú�ky

Aby bolo  mo�né  zhodnoti  to, o  je  po�adované  na  danú  úrove ,  skú�ka by mala� � �

prebehnú  formou o nie o odli�nej�ou od predchádzajúcich stup ov.� � �

Odvolávka  na  názvoslovie  4.danu  je  toto�ná  s názvoslovím  pre  3.  dan,  doplnená

o futaridori.

Pokú�a sa uvies  do rovnováhy:�

· po�iadavky s ur enou formu útoku a�  po�adovanou technikou,
· po�iadavku d�iju waza na ur enú formu útoku,�

· po�iadavku henka waza (rozli né formy ur itej techniky a (alebo) náväznos  na� � �

základnú �truktúru týchto techník).

Budú  po�adované  nasledovné  rôzne  typy  úkonov,  v  poradí  a trvaní  stanovenými

skú�obnou komisiou:

· suwari waza
· hanmihanda i waza�

· ta i waza (úchopy a�  údery)
· u�iro waza
· tantodori
· d�odori a d�o nage waza 
· ta idori�

· kumita i�
· kumid�o
· futaridori
· randori (taninzu gake, s troma protivníkmi)



KRITÉRIA HODNOTENIA

5., 6.
GODAN 

ROKUDAN

Stupne a� po �tvrtý dan (vrátane), sledujú technické zdokona ovanie sa v aikidó. Táto�

technika  má  by  pova�ovaná  za  základ  umo� ujúci  praktikujúcemu  rozvoj v�etkých  jeho� �

schopností. Po núc stup om piaty dan, má by  technické ovládanie aikidó skompletizované aj� � �

s du�evnou stránkou a takisto správaním vo v�eobecnosti. 

Priradenie  vysokých  stup ov  ako  piaty  dan,  má  by  zalo�ené  na  overení  i� � �

praktikujúci  cvi enec  aikidó  mô�e  nájs  cestu  ur tej  slobody  a� � �  osobnej�ieho  vyjadrenia.

Podmienky  prira ovania  stup ov  a� �  ich  úrovne  nemô�u  by  jednoducho  prenesené�

z podmienok prvých �tyroch danov.

Príklad:  Od  kandidátov mô�e  by  po�adované  zú astni  sa dvojd ového seminára� � � �

a písomne pripravi  prácu 3 mesiace pred prezentáciou. Kandidát by mal by  zvlá�  pozvaný� � �

vies  kurz alebo prednies  predná�ku vo vz ahu so svojou písomnou prácou. Seminár by mal� � �

by  podporený  kolégiom  expertov,  ktorí  na  jeho  konci  vyslovia  názor.  Tento  mô�e  by� �

podnetom k návrhu uznania vy��ieho stup a Kolégiom danov.�


