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ZKUŠEBNÍ ŘÁD WMA 
TRADIČNÍ MUSADO 

 
I. ČÁST 

PODMÍNKY PRO VYKONÁNÍ ZKOUŠEK 

 
§ 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tento Zkušební řád World MUSADO Association (dále jen ZŘ a WMA) stanovuje: 

a) kdo a jak může vykonat zkoušky na žákovské nebo mistrovské technické stupně 

z tradičního MUSADO (dále jen TM),  

b) za jakých podmínek je možné získat licenci WMA pro výkon činnosti instruktora nebo 

zkušebního komisaře (viz podmínky ZŘ pro získání mezinárodních licencí B, A, E), 

c) tematický obsah a rozsah všech výše uvedených zkoušek. 

2. Každý adept na získání technického stupně z TM nebo některé licence musí být platným 

členem WMA. Před zahájením zkoušky je proto povinen předložit Zkušební komisi ke 

kontrole svou členskou legitimaci WMA. Členství ve WMA musí být kontinuální.  

3. Předpokladem pro získání všech technických stupňů z TM nebo jednotlivých licencí WMA 

je dosažení požadované úrovně teoretických i praktických znalostí uchazeče (dále jen 

adept). Za ty se považují především technické dovednosti adepta podle platného ZŘ a také 

jeho celkové teoretické vědomosti o stylu MUSADO (např. jeho vznik a rozdělení, vývoj a 

organizační struktura WMA atd.). Zkušební komise je dále povinna při svém hodnocení vždy 

přihlédnout i k osobnostnímu profilu adepta (bezúhonnost, morální a volní vlastnosti apod.). 

4. O účast na jakékoliv zkoušce musí adept nejprve požádat svého nadřízeného učitele (dále 

jen instruktor). Ten mu následně sdělí nejbližší možný termín. K provedení zkoušky se hlásí 

každý adept sám písemně u Zkušební komise a to vždy nejpozději v den stanoveného 

termínu zkoušky před uzavřením prezence. 

5. Poplatky za jednotlivé zkoušky ve WMA, (např. pro získání žákovských či mistrovských 

technických stupňů nebo pro získání některé z licencí WMA), stanovuje Ekonomická 

směrnice WMA, schválená nejvyšším orgánem WMA (viz Stanovy WMA). Při nesplnění 

podmínek jakékoliv výše uvedené zkoušky propadá uhrazený poplatek Zkušební komisi, 

která je povinna ho v předepsané lhůtě vyúčtovat Výkonné radě WMA podle platných 

ustanovení této směrnice. 

6. Ke zkouškám v Dojang přichází adept v Doboku TM, s pásem v barvě dosaženého 

technického stupně a s požadovaným označením WMA.    

7. Před Zkušební komisí vystupuje adept s jistotou a sebedůvěrou, dodržuje etiketu WMA a 

musí být dostatečně připraven podat kdykoliv požadovaný technický a fyzický výkon.  
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8. Během celé zkoušky se řídí adept pouze pokyny členů Zkušební komise. Základní povely 

musí být Zkušební komisí vydávány vždy v jazyce dané pobočky (např. česky v Czech 

MUSADO Association, německy v Deutsche MUSADO Association apod.). Pro upřesnění 

požadovaných činností je také možné použít buď doplňující termíny z tělovýchovy a 

metodiky sportu, z anatomie, z vojenské pořadové přípravy, korejské výrazy nebo zavedené 

anglické výrazy. Podmínkou je, že všechny použité povely musí adept dostatečně znát 

z předchozího absolvovaného výcviku a nesmí být pro něj nesrozumitelné nebo matoucí. 

9. Konečné rozhodnutí o výsledku zkoušky musí přijmout adept vždy s projevenou pokorou a 

bez osobních výhrad! Zkušební komise může následně jednotlivým adeptům poskytnout 

individuální konzultaci k provedené zkoušce. Toto ale není stanoveným pravidlem ZŘ WMA. 

10. Zkušební komise vždy sepíše o vykonané zkoušce písemný protokol (viz vzor v příloze 

ZŘ) a zašle jeho platnou kopii Výkonné radě WMA ve stanoveném termínu (§ 15 ZŘ). 

POZNÁMKA: Doplňující informace k jednotlivým bodům §1 jsou dále rozpracovány 
v následujících částech tohoto zkušebního řádu WMA. 
 

§ 2 
 

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ K VYKONÁNÍ TECHNICKÉ ZKOUŠKY 

Každý adept se může ke zkoušce pro získání některého technického stupně TM přihlásit 
pouze na základě doporučení svého nadřízeného instruktora. Ten by měl jeho znalosti 
nejprve sám předem otestovat. Nejpozději v den zkoušky (není-li stanoveno jinak) se pak 
musí adept sám písemně zaregistrovat u Zkušební komise a to vždy do stanoveného 
termínu ukončení prezence. 
 
Od přihlášeného adepta se očekává, že řádně ovládá etiketu WMA, že má odpovídající 

teoretické znalosti o MUSADO / TM, přiměřenou fyzickou kondici a že splňuje veškeré 

technické podmínky ZŘ pro požadovanou zkoušku. 

K provedení zkoušky musí být adept připraven tak, aby požadovaný tematický obsah pro 

jednotlivé technické stupně zacvičil v plynulém sledu, bez zbytečných zaváhání a s co 

nejmenším počtem chyb.  

POZNÁMKA: Vzhledem k výše uvedenému by se k vykonání technických zkoušek měli 

hlásit opravdu jen ti adepti, kteří všechny nároky ZŘ skutečně splňují. Kontrolním 

mechanismem WMA je v tomto případě nadřízený instruktor adepta. 

 

§ 6 

ZKUŠEBNÍ PROGRAM 

Všechny zkoušky pro získání technických stupňů z TM smí probíhat pouze podle platné 

verze zkušebního řádu WMA. Ten obsahuje vybrané techniky (viz tematický obsah zkoušky), 

při jejichž provádění se nejlépe projeví dosažená úroveň technických a bojových návyků 

adepta. 
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§ 10 

ZKUŠEBNÍ KOMISE 

1. Složení Zkušební komise 

Zkušební tříčlennou komisi pro žákovské technické stupně (Kup) tvoří vždy autorizovaný ZK 

(viz § 9) a jím vybraní dva asistenti. 

Zkušební tříčlennou komisi pro mistrovské technické stupně (Dan) tvoří vždy autorizovaný 

ZK a jeho dva asistenti. Personální složení této Zkušební komise stanovuje pouze hlavní 

instruktor WMA, nebo na jeho pokyn některý z hlavních instruktorů. 

POZOR: Pro zachování objektivity a vyloučení případného střetu zájmů můžou být ve 

Zkušební komisi max. 2 její členové ze stejného klubu, jako jsou účastníci zkoušky. Za 

plnění tohoto ustanovení odpovídá příslušný ZK.  

 

§ 11 

LHŮTY TECHNICKÝCH ZKOUŠEK 

1. Zkoušky na žákovské technické stupně: provádí se pouze 2x ročně a to především na 

pravidelně se opakujících akcích pořádaných konkrétní pobočkou WMA (např. soustředění, 

víkendové semináře, letní campy apod.), případně během zimního období v Dojang. Každý 

adept je povinen se o tyto termíny osobně zajímat! 

Termíny akcí, na kterých je možné složit technické zkoušky, musí být zveřejněny 

s dostatečným předstihem (nejméně 14 dní) a to vždy na internetových stránkách konkrétní 

pobočky WMA a dále např. na nástěnce v jednotlivých Dojang (nebo zaslány e-mailem atd.). 

Mezi zkouškou novou (nebo opakováním zkoušky) na žákovský technický stupeň musí být 
časová prodleva minimálně 6 měsíců! Během této doby má adept dostatek času zlepšovat 
své dosavadní umění a kvalitně se připravit na další zkoušku. 
 
2. Zkoušky na mistrovské technické stupně: provádí se pouze 1x ročně a to většinou na 

instruktorských seminářích nebo soustředěních škol TM. Jejich termíny zveřejňuje hlavní 

instruktor WMA nebo hlavní instruktor konkrétní pobočky WMA a to vždy na internetových 

stránkách WMA. Každý adept je povinen se o tyto termíny osobně zajímat! 

Mezi zkouškou 1. Kup a 1. Dan musí být minimální časová prodleva 1 rok.  Mezi zkouškou 
novou na vyšší černé pásy (2. - 5. Dan) musí být časová prodleva minimálně 2 roky. Během 
této doby má adept dostatek času zlepšovat své dosavadní umění a kvalitně se připravit na 
další zkoušku.  
 
Mezi opakováním zkoušky na jakýkoliv mistrovský technický stupeň musí být časová 
prodleva minimálně 6 měsíců! 
 
VÝJIMKY: Časové změny ve výše uvedených lhůtách může povolit pouze hlavní instruktor 
WMA a to na základě mimořádných důvodů (např. odjezd adepta dlouhodobě do zahraniční, 
významné příležitosti a výročí WMA, nadstandardní schopnosti adepta apod.).  
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§ 13 

PRŮBĚH TECHNICKÉ ZKOUŠKY 

Pro plynulý, objektivní a jednotný průběh všech zkoušek v rámci celé WMA je nutné vždy 

zabezpečit: 

1. Včasné sjednání a zveřejnění termínu zkoušky 
 
2. Vytvoření seznamu adeptů zkoušky na základě písemných přihlášek 

3. Výběr asistentů do Zkušební komise a jejich poučení ZK o požadovaném průběhu 

zkoušky a zásadách jejího hodnocení 

4. Provedení předepsaných kontrol (platnost průkazu WMA) a úhrada poplatků 

5. Oficiální zahájení technické zkoušky 

6. Zajištění bezpečnosti v průběhu zkoušky 

7. Rozdělení adeptů 

8. Výběr sparing partnerů 

9. Hodnocení adeptů 

10. Vyhodnocení zkoušky       

11. Ukončení zkoušky  

12. Protokol o zkoušce 

 

§ 15 

PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O ZKOUŠCE 
 
Protokol o provedené zkoušce: 
 
Základní údaje o vykonané zkoušce musí Zkušební komise zaznamenat v platném formuláři 
WMA (viz příloha č. 2 tohoto ZŘ).  
 
Protokol o zkoušce musí vždy obsahovat tyto náležitosti: 
 
a) místo, datum a čas konání zkoušky, 
 
b) jméno a příjmení adepta, 
 
c) datum narození adepta, 

d) název domovské školy adepta, 

e) stávající technický stupeň adepta, 

f) datum předcházející zkoušky, 
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g) požadovaný technický stupeň, 

h) výsledek zkoušky, 

ch) stručné ohodnocení adepta (známka 1 až 5 + zápis nejhorších chyb), 

i) výši zaplaceného zkouškového poplatku, 

j) jméno, příjmení a technický stupeň jednotlivých členů Zkušební komise, 

k) podpisy všech členů Zkušební komise, 

l) evidenční číslo licence a razítko ZK. 

Kopii protokolu o vykonané zkoušce doručí ZK (v elektronické podobě) nejpozději do 

deseti dnů hlavnímu instruktorovi WMA. 

 

§ 16 

ZÁVĚREČNÉ POKYNY 

3. Adept má právo být seznámen s těmi částmi Zkušebního řádu, které se přímo dotýkají 

organizace zkoušky a jejího hodnocení. Z tohoto důvodu se proto Zkušební komisi 

doporučuje nejpozději v den zkoušky zveřejnit (vyvěsit) kopie ustanovení §1, §2, §7, §13 + 

tematického obsahu jednotlivých technických stupňů na dostupném místě. Zkušební komise 

může tato ustanovení předložit adeptovi i k individuálnímu prostudování a to na základě jeho 

požadavku. Adept je povinen se o tyto informace vždy osobně zajímat. 

4. Pořizování fotografií z průběhu zkoušky je dovoleno. Videozáznam zkoušky smí ale 

provádět pouze určená osoba se souhlasem ZK a to většinou jen pro potřebu hlavních 

instruktorů nebo Zkušební komise. Toto opatření má zabránit jednak neoprávněnému 

zveřejňování technik TM, ale také šíření neautorizovaných amatérských záznamů, na 

kterých se můžou vyskytovat různé technické nebo taktické chyby vzniklé v průběhu 

zkoušky. Jakékoliv následné publikování pořízených fotografií nebo videozáznamů v tisku, 

v TV, na internetu nebo v jiných médiích podléhá vždy předchozímu schválení odpovědných 

zástupců WMA. V opačném případě se dotyčná osoba může dopustit porušování práv 

k ochranné známce MUSADO® (viz platné zákony). 

5. Vzhledem k rozdílným podmínkám pro činnost jednotlivých poboček WMA v různých 

státech světa (např. právním či ekonomickým…), je adept povinen skládat zkoušky na 

technické stupně především u své domovské pobočky. Výjimka, například z důvodu 

dlouhodobého pobytu adepta v cizím státě, je možná jen na základě souhlasu jeho 

nadřízeného hlavního instruktora. 

__________________________________________________________________________ 

 

 


