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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

Cílem této bakalářské práce bude zmapování skupiny z českého prostředí, počátky a vývoj 

současné komunity, která se zabývá irskou kulturou v různých podobách – nejčastěji irskému 

tanci a hudbě. V České republice má komunita věnující se irské kultuře již poměrně dlouhou 

historii, nicméně zmapování samotné této komunity je v podstatě k nenalezení. Zájem o irskou 

kulturu – hudbu i tanec, je pro Iry stále fascinující a o komunitě, která zde existuje, jsou 

informováni téměř více než my sami. Aktuální podoba komunity má kořeny již v sedmdesátých 

letech dvacátého století, nicméně žádný ucelený popis neexistuje. Vzhledem k poměrně dlouhé 

historii, kterou zde irská kultura má, hodnotím jako důležité její zmapování a její studium, 

zejména pokud je stále možné hovořit s lidmi, kteří ji zde založili a rozšířili a napomohli 

tak utvořit početnou komunitu se stejným kulturním zájmem. 

2. Teoretická a hodnotová východiska práce 

V této bakalářské práci se budu věnovat mapování současné komunity zaměřené na irskou 

kulturu. Studium cizích kultur a jejich postavení v České republice se jeví jako důležité 

zejména pro otevřenou a bouřlivou debatu ohledně multikulturalismu, která je v poslední době 

aktuální.  

Tuto komunitu podrobím analýze z hlediska kulturní apropriace. Ke kulturní apropriace 

bych se postavila dle Richarda A. Rogerse. Kulturní apropriace je obecně popisováno jako 

užívání kulturních symbolů, artefaktů, ritálů či technologií členy jiných kultur. Kulturní 

apropriace se dle Richarda A. Rogerse dělí na čtyři základní typy: výměna, dominance, 

vykořisťování a transkulturace. (Rogers, 2006) Na základě tohoto dělení se tedy pokusím 

zařadit a popsat situaci v této komunitě. 

Další část práce bude tvořit popis a zmapování kořenů a vývoj této komunity až do 

současnosti. Pro zmapování tohoto vývoje budu primárně využívat paměti prvních zakladatelů 

a šiřitelů, případně vzpomínky Irů, kteří zde jako první ukázali různé části své kultury. Dalším 

případným zdrojem budou novinové a jiné články, dokumenty a podobně, které se věnují 

různým událostem zásadním pro vývoj irské kultury u nás. Stejně tak bude důležité vycházet 

z vývoje irské kultury u nás již od počátku dvacátého století, abych měla možnost zmapovat 



první náznaky, které vedly k současné komunitě. 

3. Výzkumné cíle a otázky 

Za hlavní cíl bakalářské práce jsem stanovila zmapování průběhu apropriace irské kultury 

v České republice a její historický vývoj včetně prvotní motivace jednotlivých aktérů, kteří 

se jí začali věnovat na tomto území jako první. Dále do práce zařadím postoj jednoho 

z prvních irských tanečníků, kteří sem přijeli s první ukázkou irského tance, vůči vývoji irské 

kultury za posledních několik desetiletí. 

Výzkumné cíle: 

1. Popis a charakteristika irské kultury v České republice z hlediska kulturní 

apropriace. 

2. Identifikace motivace prvních šiřitelů ohledně šíření právě irské kultury v České 

republice. 

3. Identifikace komplikací spojených s šířením irské kultury v České republice. 

4. Postupy pro získávání informací ohledně cizí kultury a jejich šíření. 

5. Popis změn a vývoje postoje vůči irské kultuře v České republice z pohledu 

zakladatelů. 

6. Popis změn a vývoje postoje vůči irské kultuře v České republice z pohledu zvenčí. 

7. Popis změn a vývoje postoje vůči komunitě, která se irskou kulturou zabývá. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jak lze definovat pojetí irské kultury v České republice z hlediska kulturní 

apropriace? 

2. Jaké byly prvotní motivace k šíření irské kultury v České republice? 

3. Jaké byly komplikace v šíření irské kultury v České republice? 

4. Jaké byly postupy pro získávání informací ohledně kultury a jejich šíření? 

5. Jak se vyvíjel a měnil postoj vůči irské kultuře v České republice z pohledu 

zakladatelů? 

6. Jak se vyvíjel a měnil postoj vůči irské kultuře v České republice z pohledu zvenčí? 

7. Jak se vyvíjel a měnil postoj vůči komunitě, která se irskou kulturou zabývá? 

 



4. Metody a prameny 

Pro získání odpovědí na stanovené otázky jsem zvolila variantu kvalitativního 

výzkumu. Mým výzkumným souborem budou jednotlivci, kteří zde jako první začali šířit 

irskou kulturu v jakékoliv podobě. Respondenty bych pravděpodobně získávala metodou 

snowballu, neboť je pravděpodobné, že se mezi sebou navzájem znají a nejspíše udržují 

kontakt. Z tohoto důvodu nedokážu odhadnout konečný počet respondentů, se kterými budu 

výzkum provádět. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifickou skupinu respondentů, je 

kvalitativní výzkum nejvhodnější. 

 Pro získání potřebných informací budu postupovat metodou orální historie, přičemž 

budu postupovat prostřednictvím hloubkových rozhovorů. V rámci hloubkových rozhovorů 

bych postupovala dle polostrukturovaného scénáře. Polostrukturovaný rozhovor začíná předem 

připravenými tématy a otázkami, které jsou pro samotný výzkum klíčové. Zůstává zde možnost 

přizpůsobovat otázky konkrétní situaci. Zároveň je tato metoda vhodná z hlediska následného 

srovnání několika rozhovorů. Přestože udržuje zaměření rozhovoru, dovoluje také 

dotazovanému mluvit z vlastních zkušeností a z vlastní perspektivy (Hendl 2005: 174). 

Z těchto důvodů mi pro mou bakalářskou práci přijde tato metoda nejvhodnější. 

 Důležitou součástí práce bude také rešerše veřejně dostupné literatury a případných 

pramenů, které vlastní jednotlivci, se kterými budu provádět polostrukturované rozhovory. 

V jejich osobních sbírkách se mohou nacházet důležité informace ohledně vývoje současné 

komunity. 

5.  Předpokládaná struktura práce 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Příloha č. 2 Slovníček pojmů v irském tanci 

Vzhledem k tomu, že se jedná z velké části spíše o neznámé téma v tomto prostředí, považuji 

za nutné vysvětlit základní pojmy, které jsou pro zběžnou orientaci v irském tanci dle mého 

názoru nezbytné. Zároveň se jedná o pojmy, které byly častou součástí zejména rozhovorů a 

následné analýzy. 

Irské tance se tančí ve více typech tanečních bot. Pro začátek je tedy nutné vyjasnit, jaký je 

v nich rozdíl a jak s danými tanci souvisí. Tyto typy jsou: 

• Soft shoes (neboli měkké boty) 

Jedná se o doslova měkkou koženou obuv. V tomto případě se rozlišují dámské a 

pánské boty. Pánské boty jsou na malém podpatku, zatímco dámské boty 

připomínají spíše baletní piškoty. Jsou určeny k tancům jako je reel, slip jig, light 

jig a single jig, umožňují tanečníkům ladné pohyby, vysoké výskoky, mrštnost a 

pružnost v pohybu. 

 

• Heavy shoes (hard shoes neboli tvrdé boty) 

Oproti soft shoes jsou heavy shoes jednotného typu pro dámy i pro pány. Jedná se 

opět o koženou obuv, tentokrát však na podpatku a zároveň s tvrdou ploškou pod 

prsty nohy – takzvaný tip (špička). Tyto tvrdé plochy umožňují vyťukávat rytmus. 

V těchto botách se pak tančí zejména tance jako heavy jig a hornpipe, kde se od 

tanečníků očekává přesný rytmus a precizní údery. 

Nyní je potřeba vymezit a vysvětlit styly irského tance. Na všechny tyto styly tance lze v České 

republice narazit a aktivně se jim věnovat, a proto je důležité je vysvětlit: 

• Céilí [kej-lí] 

Céilí je v tomto kulturním kontextu popisováno jako zásadní sociální aktivita, kde 

se setkávají lidé různého věku a pohlaví za účelem společného skupinového tance 

s živým hudebním doprovodem. Dříve však toto označení neslo jiný význam – bylo 

spojováno zejména se setkáváním se svými sousedy a známými za účelem 

komunikace a udržování dobrých vztahů. Teprve později nabylo tanečního 

významu. Céilí se tančí jako skupinový tanec v měkkých botách s předepsanými 

figurami. Je možné tančit v různém a často také proměnlivém počtu osob a 

v různých formacích. 



 

• Set dancing 

Setový tanec tančí vždycky čtyři páry ve čtverylkách a každý setový tanec se skládá 

z několika figur, většinou v rozmezí od tří do devíti (tedy se jedná v podstatě o „set 

of dances“). Tyto figury se mohou lišit v rytmu či délce. Jeden setový tanec může 

trvat i pár desítek minut. Setové tance nesou vysoce socializační prvek [Bernard’s, 

nedatováno]. Setové tance se podobají céilí, mají však jinou krokovou techniku. 

 

• Sean nós 

Sean nós doslova znamená „starý styl“. Tento termín se v Irsku uchytil zejména 

v souvislosti se zpěvem bez doprovodu, v irském jazyce a během sedmdesátých let 

dvacátého století odkazoval na částečně improvizovaný, perkusní, sólový tanec. 

Jeho původ tkví v oblasti Connemara na západním pobřeží Irska. Sean nósu se 

většinou věnovali muži z venkovských oblastí, a to zejména na společenských 

událostech a za účelem vlastní zábavy. Později, v důsledku různých politických 

změn, se sean nós považoval spíše za základní prvek identity tohoto regionu. 

V tomto směru se stal sean nós ztělesněním sociokulturních hodnot této oblasti. Při 

tomto stylu tance se tanečníci drží více při zemi, v rozmezí malého prostoru, někteří 

jsou dokonce schopni odtančit celé „číslo“ na víku sudu, či „on the plate“. Soustředí 

se na „vyťukávání“ rytmu do doprovodné hudby [Foley 2019: 190-192]. 

 

• Step dancing 

Step dancing může být poněkud zavádějící název, nejedná se o tanec stepový, ale 

„krokový“, a ten se skládá ze dvou částí – částí softové (tedy tančené v měkkých 

botách) a části stepové. Step dancing je možné sledovat na příklad v tanečních show 

jako je Riverdance či Lord of the Dance. Step dancing je nejrozšířenější formou 

irského tance, soutěží (feis) v tomto odvětví se účastní tanečníci po celém světě. 

 

 

 

 



Pokud hovoříme zejména o soutěžním step dancingu, tanečníci se dělí do několika kategorií 

podle dosažené úrovně. S touto úrovní se samozřejmě pojí také rychlost hudby, na kterou tančí, 

složitost kroků a celková choreografie. Úrovně jsou následující: 

• Beginner 

Začátečnická úroveň – tanečníci a tanečnice zde tančí základní kroky v jednotlivých 

tancích, často se tyto tance jednotlivých škol mohou zdát podobné, neboť zde není 

příliš prostoru pro krokové variace – kroky musí totiž této úrovni odpovídat. 

 

• Primary 

Mírně pokročilí – tanečníci a tanečnice, kteří překonali úroveň začátečníků se učí 

obtížnější kroky, zároveň se však stále jedná o poměrně jednoduché krokové 

variace, je však možné do choreografií zařadit složitější prvky. 

 

• Intermediate 

Pokročilí – zde už se tanečníci dostávají do úrovně, která začíná být ve srovnání 

s předchozí primary úrovní poměrně náročná. Hudba je již výrazně pomalejší a 

kroky jsou podstatně složitější než v předchozích dvou úrovních. Jedná se o 

předposlední úroveň, tudíž jsou tito tanečníci jen „krok“ od nejvyšší možné úrovně. 

 

• Open 

Jako open kategorie je označena nejvyšší možná dosažitelná úroveň. Tanečníci 

v této kategorii se účastní šampionátů a mistrovství, a jejich tance jsou složeny 

z nejsložitějších kroků. V této kategorii bývají choreografie často „šité na míru“ 

každému zvlášť, aby vynikly jednotlivcovy přednosti. 

Tato vymezení a vysvětlení jednotlivých pojmů jsou klíčová k lepší orientaci v textu 

práce a pochopení odkazů, jenž se objevují nejen v rozhovorech, ale také v zápiscích z terénu 

či celkovému výkladu a analýze. 

 

 

 



Příloha č. 3: Tabulka s přehledem vybraných informátorek (tabulka) 

 věk odkud pochází 
kde 

působí/působila 

jak dlouho 

tančí IT1 
primární zájem 

Počet aktivně 

navštěvovaných 
TŠ 

A 25 let Brno Brno 10 let vystupování 2 

B 29 let Praha Praha 10 let soutěže 2 

C 24 let Brno Praha 9 let obojí 1 

D 23 let Brno Praha/Brno 7 let obojí 1 

 

Příloha č. 4: Návrh scénáře polostrukturovaného rozhovoru (seznam) 

Místo Irska v životě: 

• Jaké bylo tvé první setkání s Irskem? 

o Kdy? 

o Kde? 

o Při jaké příležitosti? 

o Jak jsi poté postupoval/a, aby ses dozvěděl/a víc? 

• Jak to tehdy probíhalo? 

o Jaké byly lekce? 

o Jaké bylo zaměření? 

o Jak probíhala výuka? 

• Mohl/a bys mne provést svou taneční kariérou? 

o K jakým změnám došlo? 

o Změnily se tvé priority? Pokud ano, jak? 

• Čemu všemu se v rámci Irska věnuješ? 

o Co je pro tebe priorita? 

• Co pro tebe irsko představuje? 

 
1 IT = irský tanec 



Vývoj a proměny 

• Co víš o tom, jak se u nás Irsko vzalo? 

o Pátral/a jsi po tom? 

o Kde ses to dozvěděl/a? 

o Při jaké příležitosti ses to dozvěděl/a? 

• Změnilo se v Irsku za dobu tvého působení něco? 

o Pokud ano, co a jak? 

Komunita 

• Co se ti vybaví, když se řekne Irsko? 

• Jaké akce, které u nás probíhají, zahrnuješ do Irska (a proč)? 

• Jakých akcí, které považuješ za irské, se sám/sama účastníš? 

• Jak tyto akce probíhají? 

• Jací lidé se na těchto akcích potkávají? 

• Jaké jsou v komunitě vztahy? 

o Jaké jsou vztahy mezi tanečníky? 

o Jaké jsou vztahy mezi tanečníky a hudebníky? 

• Jak probíhá komunikace v komunitě? 

• Jaká je pro tebe ne/důležité navštívit Irsko? 

o Proč ano/ne? 

o Jakou roli hraje původ lektorů? 

• Jak by sis přál/a, aby irofilní komunita vypadala? 

Doplněné otázky v dalších rozhovorech 

• Kdo je pro tebe v tanci profesionálem? Co od něj očekáváš? 

• Jak vypadají soutěže?  

• Jak se tanečníci oblékají na soutěžích a na vystoupeních? Jaké jsou tvé preference?  

  



Příloha č. 5: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO 

ROZHOVORU 

zaznamenaného pro účely výzkumného projektu bakalářské práce 

Zmapování současné irofilní komunity v České republice 
(předpokládaný název) 

 

Výzkum probíhá pro účely zpracování bakalářské práce vedené na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze. Bakalářská práce je psána na oboru sociologie Martinou 

Papouškovou. 

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat irofilní komunitu na území České republiky. Za tímto 

účelem jsou prováděny hloubkové rozhovory týkající se osobních motivací aktérů výzkumu, 

jejich role v komunitě, vztahů v komunitě a jejímu obecnému fungování. 

Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje aktérů výzkumu (jako je například jméno, 

bydliště). Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení 

anonymizován. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány 

anonymně a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu. 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Martině Papouškové pro účely výše popsaného 

výzkumného projektu. 

V ....................................... 

Dne ................................... 

Podpis:        Podpis výzkumníka: 

         Martina Papoušková 

 



Příloha č. 6: John Cullinane a Brenda Springer na fotografii z roku 1962 (obrázek) 

 

Zdroj: https://www.antoniopacelli.com/community/article/interview-with-dr-john-

cullinane 

Příloha č. 7: Brigitte Ellen Berney a Dennis Shanahan na fotografii z roku 1957 

(obrázek) 

  

Zdroj: https://www.irishcentral.com/culture/entertainment/a-look-at-irish-dance-costumes-

throughout-the-decades-photos 

https://www.irishcentral.com/culture/entertainment/a-look-at-irish-dance-costumes-throughout-the-decades-photos
https://www.irishcentral.com/culture/entertainment/a-look-at-irish-dance-costumes-throughout-the-decades-photos


 

Příloha č. 8: Fotografie ze světového šampionátu v irském tanci z roku 2019 (obrázek) 

 

Zdroj: Facebooková stránka Feis.photos, využito s laskavým svolením administrátora: 

https://www.facebook.com/Feisphotos/photos/a.2599226106816117/2599231236815604/?typ

e=3 

Příloha č. 9: Fotografie z mistrovství Skotska v irském tanci z roku 2019 (obrázek) 

  

Zdroj: Facebooková stránka Feis.photos, využito s laskavým svolením administrátora: 

https://www.facebook.com/Feisphotos/photos/a.3028187027253354/3041677275904329/?typ

e=3&theater 



Příloha č. 10: První česká reprezentace na mezinárodní soutěži v irském tance v Mnichově 

v roce 2003 (obrázek) 

 

Zdroj: archiv účastnice výzkumu 

 

Příloha č. 11: Jean Butler a Michael Flatley při uvedení taneční show Riverdance na 
soutěži Eurovision v roce 1994 (obrázek) 

 

Zdroj: https://www.irishmirror.ie/showbiz/irish-showbiz/michael-flatley-retires-heres-how-

7585973 



Příloha č. 12: Kostýmy taneční skupiny Coiscéim (obrázek) 

 

Zdroj: archiv taneční skupiny Coiscéim 

Příloha č. 13: Kostýmy taneční skupiny Coiscéim (obrázek) 

 

Zdroj: archiv taneční skupiny Coiscéim 

 

 



 

Příloha č. 14: Kostýmy taneční skupiny Coiscéim (obrázek) 

 

Zdroj: archiv taneční skupiny Coiscéim 

  



 

Příloha č. 15: Mapa aktivních tanečních skupin irských tanců v ČR v roce 2019 

 

Zdroj: mapa ze zdroje http://www.mapaceskerepubliky.cz/mapa-kraju, popisky tanečních 
skupin vlastní 
  

http://www.mapaceskerepubliky.cz/mapa-kraju


 
Příloha č. 16: Podmínky pro úspěšné získání certifikátu učitele irského tance v rámci 

organizace CLRG: T.C.R.G. (Teachers') Examination, v originálním znění (text) 

An Coimisiún le Rincí Gaelacha 2019 

Scrúdú Teastas Mhúinteora (T.C.R.G.) 

T.C.R.G. (Teachers') Examination 

Clár Scrúdaithe Syllabus of Examination 

__________________________________________________________ 

1. QUALIFICATIONS FOR ENTRY 

The examination is open to persons who are 20 years of age or over at the date of application 
and are acceptable to An Coimisiún as candidates and have been recommended by a registered 
adjudicator or teacher (see paragraph 2 below). Applications received after the set quota of 
candidates for an examination has been reached must unfortunately be refused. Early 
application is therefore necessary in the case of all examinations. 

Effective January 1st 2018, all candidates must have completed Grades 1 through to 12 to be 
eligible to take the TCRG examination. Each candidate will be required to submit proof of 
having taken all twelve grades. This documentation must be submitted with the application. 

2. COMPETENCY AND SUITABILITY 

An applicant must submit with his or her application a recommendation by any registered 
teacher or adjudicator testifying that the certifier knows the applicant, is satisfied that he or she 
can perform the required dances for the practical dancing test to a reasonably good standard 
and knows of no reason why the applicant should not be suitable and acceptable as a registered 
teacher. 

3. DATES OF EXAMINATION 

Examinations usually take place in Ireland in May and in November or December. 
Examinations are held at venues in Britain, USA, Canada, Australia and New Zealand when 
requested and provided the projected number of candidates, in the opinion of the Udarás 
Scrúdaithe (Examination Authority), justifies examinations being held The Authority following 
consultation with the regional authorities decides the dates and venues of examinations outside 
of Ireland. These dates and venues are then publicised by the Examination Authority. 

4. APPLICATIONS AND FEES 



Applications with Full Fees must be sent to the Coimisiun Office. Applications will be returned 
if full fee is not included. The application form must be fully completed and signed by the 
applicant after he or she has carefully read this syllabus and enclosures in full. Full fees must 
be paid by credit card / bank transfer/cheque only.[Payment Form available from CLRG office]. 
The Applications should normally be lodged six months prior to an examination date but where 
there is likely to be pressure of numbers even earlier application is strongly advised. (See 
separate circular for details of examination dates, and venues, rates of candidates' fees and 
where applications and fees should be sent.) 

5. WITHDRAWALS AND FORFEITURE OF FEES 

(1) Where a candidate, having been accepted for examination, withdraws the application three 
months or more prior to the examination date 50% of the examination fee will be forfeited. 

(2) Candidates who withdraw applications between three months and the date of the 
examination, or who fail to attend, will forfeit the full fee. 

(3) Failure to attend, or late withdrawal, may result in candidates being disqualified from taking 
or retaking the examination for a period decided by the Examination Authority. 

(4) The periods referred to in sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph, will be determined 
by the date on which notice of withdrawal is received by An Coimisiún, the Examination 
Authority or the examination organiser. 

6. SECTIONS OF EXAMINATION 

(1) The examination consists of six sections as follows:- 

(a) practical test in stepdancing 

(b) written céilí dancing test 

(c) practical test in teaching céilí dancing 

(d) practical test in teaching stepdancing 

(e) written music test 

(f) oral Irish language test (optional if candidate lives outside Ireland). 

(2) All required sections must be attempted at the same examination (subject to the exception 
relating to the Irish language test in the case of persons living outside Ireland). 

(3) The requirements of each section are set out in detail in paragraphs 11-16 below. 

7 REPEAT EXAMINATION 



• Where a candidate achieves less than 50% in any section of the examination) all sections 
must be repeated. 

• Unsuccessful candidates (achieving 50% or more), in any section(s) of the examination 
on the 1ST. attempt may repeat the section(s) in 2nd and 3rd attempts. 

• 4th. and subsequent examination attempts will require all sections of the examination to 
be repeated. 

• A candidate, who has not completed the full examination within 5 years of the 1st 
attempt, must repeat the full examination. Candidates must repeat FULL examination 
on each and every unsuccessful attempt up to and including six attempts. Because of 
the infrequency of examinations in Australia and New Zealand, the provisions of this 
sub-paragraph may be varied at the discretion of An Coimisiún. 

• months must elapse before a candidate may re-take any section of the examination. (e.g. 
exam taken in May, may retake unsuccessful section in October). This will allow ample 
time to prepare properly. 

• The maximum number of attempts at this exam is six 

8. REGULATIONS 

(1) In the written céilí dancing test and in the music test 

(a) Candidates are not permitted to use or have on their desks or tables any papers, books or 
notebooks other than the answer papers (which may also be used for rough work) and the céilí 
question paper handed out by the examiners in charge. Neither may a candidate use electronic 
aids in lieu of written notes etc. The making of carbon copies of answer papers is not allowed. 

(b) During these sections any conversation or other contact between candidates is strictly 
forbidden. 

(c) Any rough work, diagrams, cancelled answers etc. made during these sections cannot be 
retained by the candidates but instead must be either handed up to an examiner (but will not of 
course be taken into account in the marking of candidates' papers) or alternatively torn up in 
the presence of an examiner and placed in a receptacle provided for the purpose. 

(d) Candidates are not permitted to leave the examination room and return unless with the 
permission of, and accompanied by, a supervising official. 

(2) The examination supervisors may at their sole discretion immediately disqualify from an 
examination any candidate adjudged guilty by them of any breach of the foregoing regulations 
in sub-paragraph (1) above. 

(3) Candidates take the examination at their own risk. Where a person suffers from a physical 
illness or disability, or is pregnant, allowance cannot be made for such illness, disability or 
condition in sections of the examination, which require physical effort and where in some 
circumstances a candidate might be placed at risk. 



Where a candidate suffers from an illness or handicap or is pregnant and still wishes to proceed 
with the examination he or she must indicate accordingly in the appropriate section of the 
application form. A medical certificate acceptable to the Examination Authority must be 
furnished indicating the nature of the illness, handicap or condition and certifying whether the 
applicant's medical adviser is satisfied that the applicant is capable of taking the practical 
sections of the examination as described by the applicant to the certifier without risk to himself 
or herself (see application form). Such information will be treated with total confidentiality. 
The final decision as to whether a candidate is allowed to participate in an examination lies 
with the examiners. 

Failure to disclose an illness, incapacity or pregnancy may, if it later comes to light, result in 
the candidate concerned being permanently disqualified from taking any Coimisiún 
examination in the future. 

(4) Applications must be accompanied by the applicant's birth certificate and a recent passport 
size photograph of the applicant signed on the back. 

8. RESULTS 

(1) The examination results will be e-mailed. Shortly thereafter, all candidates will receive the 
official result sheet showing the marks achieved in each section. Unsuccessful candidates will 
also receive details on each failed section. This will be the only communication a candidate will 
receive, directly or indirectly, in relation to the results of the examination. An Coimisiún, the 
Examination Authority or individual examiners will not enter into any further correspondence 
or discussion with a candidate or with anyone else acting on the candidate's behalf regarding 
an examination result. 

(2) The decision of the examiners concerning any candidate's result, when confirmed by the 
Examination Authority, is final. 

9. AMENDMENTS TO EXAMINATION DOCUMENTATION 

Examination fees change from time to time, as do also the fees to repeat separate sections of 
the examination. These, together with other information relating to examination dates and 
venues, amendments to this syllabus and other relevant data, are posted on CLRG website and 
through circulars from time to time. Intending applicants must therefore ensure that both the 
examination syllabus they have and the additional circular are the up-to-date versions of those 
documents. 

EXAMINATION SECTIONS. 

11. Rince Aonair: Stepdancing - Practical Test 

Candidates must be capable of performing the following dances to the satisfaction of the 
examiners. 



NB: Effective January 1st 2018, all candidates must have completed Grades 1 through to 12 to 
be eligible to take the TCRG examination. Each candidate will be required to submit proof of 
having taken all twelve grades. This documentation must be submitted with the application. 

1. Reel /Slip Jig (2 steps prepared in both dances) Examiners’ choice of dance. 

2. Advanced Heavy Jig. (2 steps to be performed). 

3. Advanced Hornpipe. (2 steps to be performed). 

4. Six new/contemporary Set Dances must be submitted. Three of these dances in Jig –time, 
three in Hornpipe time. (2 Sets to be performed), Examiners’ choice of set dances. 

A candidate must have different steps for each set-dance: i.e., he or she must have different 
settings for the six set dances. Neither may a candidate repeat steps from an ordinary solo dance, 
e.g., advanced heavy jig or advanced hornpipe, in a set dance. 

Traditional Set Dances: 

5. The following seven Traditional Set Dances: Danced in the traditional manner and speed. 

St. Patrick’s Day. The Blackbird. Garden of Daisies. Job of Journeywork. King of the Fairies. 
Jockey to the Fair. Three Sea Captains. 

(2 Traditional Set Dances to be performed). Examiners’ choice of Traditional set dances. 

Criteria: [which the candidate must meet] 

Dance with correct time and rhythm. 

Execute the steps adequately (feet placement, etc.). 

Complete dancing without stopping. 

Use suitable material. 

Complete set dances without repeating material. 

Dance traditional sets in traditional manner and style. 

Qualifying Mark: Pass-70%: Pass with Honours- 80% or higher. 

Note: A pass with honours will gain a candidate a credit, which exempts him/her from the solo 
dancing section of the A.D.C.R.G. examination. 

12 Rince Céilí: Céilí Dancing - Written Test 

Candidates are required to have a detailed knowledge of all dances in the handbook "Ar Rincí 
Céilí" (purple cover edition (2014)). 



The question paper will consist of 16 questions (12 x 5 marks; 4 x 10 marks). The paper will 
be set in English and also in Irish if a candidate so requests at time of application, the paper 
may be answered in English or in Irish or in a combination of both languages. 

The questions will cover all or most of the 30 dances in the handbook. It is possible for 
candidates to obtain partial marks for answers to questions where the answers are not fully 
correct. The time allowed for answering the paper is two hours. 

As the test is a searching one, candidates are advised to practise answering question papers. 
Sample question papers are in the ‘Examination Pack’ available from the Coimisiún Office. 

Qualifying mark: 70% 

CANDIDATES WHO WISH TO TAKE THE WRITTEN TESTS IN THE IRISH 
LANGUAGE MUST NOTIFY THE OFFICE OF AN COIMISIÚN WHEN APPLYING TO 
TAKE THE EXAM. 

13. Rince Céilí: Céilí Dancing - Teaching Test 

Candidates are required to teach parts of different dances from the handbook "Ar Rincí Foirne" 
to a group of dancers. The examiners will choose the dances and their parts. 

In preparing for this section candidates are advised to study the handbook in close detail and 
get as much practice as possible in teaching the movements to a group of dancers. 

As part of this section candidates may be required to demonstrate that they are capable of 
performing the basic steps required for Céilí dancing. 

Lilting, to indicate understanding of correct time, rhythm and tune is essential. 

Criteria:[which the candidate must meet] 

Set up the dancers correctly. 

Know the dance and movements sufficiently. 

Instruct in a clear, concise and audible manner. 

Guide the dancers through the movements. 

Correct errors in the movements/footwork. 

Breakdown of the movements in a suitable manner. 

Show confidence in practical teaching. 

Have correct music/rhythm/tempo of music. 



Have discipline when dealing with the dancers. 

Succeed in teaching the movement. 

Qualifying Mark: 70% 

14. Rince Aonair: Stepdancing Teaching Test 

Candidates are required to teach a light and a heavy step of such different degrees of difficulty 
as the examiners may request in all or any of the following dances: 

Reel Slip (Hop) Jig Single Jig 

Light Jig Double Jig Hornpipe 

Traditional Set-dance Other Set-dances (from list of 6 submitted) 

Candidates may also be required to show how they would deal with beginners or very young 
children, identify and correct faults and teach basic movements such as Rocks, Drums, Cross-
keys, etc 

To prepare for this test candidates are advised to have several steps of varying difficulty ready 
for each of the above dances. They should also have a breakdown of each step prepared in 
advance in order to facilitate their practical teaching. They should also ensure that the steps 
they have prepared are not out of time. 

Lilting, to indicate understanding of correct time, rhythm and tune is essential. 

Criteria: [which the candidate must meet] 

Check standard of the dancers. 

Teach steps of suitable standard. 

Demonstrate the step with relevant time/rhythm. 

Breakdown the material in a suitable manner. 

Progress at a suitable pace. 

Identify and correct faults (timing, carriage etc.) 

Show confidence in practical teaching. 

Give clear and audible instructions. 

Have discipline when dealing with the dancers. 

Succeed in teaching the step chosen. 



Qualifying Mark: 70% 

15. Triall Ceoil: Music Test 

(1) Nineteen set-dance tunes are played and candidates are required to identify the tune by name 
and state its timing, and give the number of bars in the step and the number in the set. 

The marks for each tune will be allocated as follows:- 

Name of tune - 2 marks 

Timing - 1 mark 

Bars in step & Set - 2 marks (only if both are correct) 

Where a candidate fails to identify the tune no marks can be earned by identifying the timing 
or the number of bars in the step and set. 

(2) Five tunes – Reel, Slip (Hop) Jig, Single Jig, Double Jig and Hornpipe – are played and 

Candidates’ are required to identify each dance. There is one mark for each correct answer. 

(3) Answer sheets must be handed up immediately the test concludes. 

Apart from memorising the names of tunes candidates are advised to learn to count the bars in 
steps and sets. 

Qualifying Mark: 70% 

16 Scrúdú Gaeilge - Irish Language Test 

(1) Tá an trial seo éigeantach do iarrthóirí go bhfuil cónaí in Eirinn nó go bhfuil sé 

i gceist acu teagasc in Eirinn. 

This test is compulsory for applicants residing in Ireland or intending to teach in Ireland 

(2) Sa triall seo beidh 

(a) Ceistiú ar théarmaí agus abairtí a bhaineann le rince, ainmneacha rincí san áireamh, mar atá 
ar fail in "Ar Rincí Foirne" agus i Liosta Oifigiúil na Rincí Leighleacha. 

(b) Comhrá simplí ar saol an iarrthórá féin agus ar gnáthchúrsaí an lae. 

(c) Léamh agus tuiscint Gaeilge simplí leis an béim ar cúrsaí rince. 

In this test candidates will 



(a) be required to show a knowledge of the terms and phrases connected with dancing, including 
names of dances (as found in "Ar Rincí Foirne" and in the Official List of set-dances). 

(b) have to show they are capable of simple conversation about themselves and everyday affairs. 

(c) take a simple test in reading and understanding written Irish (with the emphasis on dancing 
matters). 

(3) Cuirfear san áireamh tuiscint, líofacht agus stór focal. Ins an áireamh chomh maith beidh 
oideachas, aois agus cúlra an iarrthóra. 

The understanding, fluency and vocabulary of a candidate will be taken into account. Also 
considered will be the candidate's education, age and background. 

Note: Persons exempted from taking the Irish test because they reside abroad will, if they later 
move to Ireland, be required to take the test within two years of taking up residence in that 
country. 

Qualifying Mark: Pass -60% 

Note: A pass mark of 75% or higher gains an exemption from the Oral Irish language test 
(Scrúdú Gaeilge) at the ADCRG examination. (Effective from 1st June 2013) 

Příloha č. 17: Pravidla užívání: kostýmů, make-upu, podpůrných pomůcek a taneční 
obuvi v rámci organizace CLRG, v originálním znění (text) 

CLRG Rules on Presentation  

October 2015  

Rules on: Costumes, Make-up, Artificial Carriage Aids, Composition & Dimensions of 

Dancing Shoes  

This document contains all CLRG rules particular to on-stage presentation. Please refer to the 

full CLRG Rule Book for all CLRG rules.  

Costume Rules (4.4 in CLRG Rule Book)  

4.4 That costumes or costuming be defined as any element of performance / presentation 

clothing worn by a dancer in the course of a competition, including, but not limited to, dress, 

waistcoat, trousers, shoes, headwear, capes, shawls, socks, underwear and make-up.  

1. 4.4.1  New Effective September 2015 

Costume length: Length of costumes must adhere to principles of modesty, and enable 



dancers to safely execute their movements and steps. Adjudicators who determine a 

costume to be too short or to lack modesty may use the Costume Infraction (Tick Box) 

Program in order to flag the dancer and ensure the teacher is notified. As the Costume 

Infraction Program is used for ALL costume violations, adjudicators wishing to 

specify length as the infraction can write the letter ‘L’ in the Tick Box column.  

2. 4.4.2  Necklines must be at collarbone level or above. This does not preclude the use 

of alternative fabrics, e.g. lace, as an inset.  

3. 4.4.3  Costumes must consist of full front, side and back sections. Cut-away styles, 

without a full skirt backing, are not acceptable.  

4. 4.4.4  In order to protect dancers from hazardous objects on stage while competing, 

costumes may not be decorated with feathers.  

5. 4.4.5.  Dance Drama costumes must be in keeping with the theme of the story 

portrayed.  

6. 4.4.6.  Competitors in all age groups, up to but excluding Meangrad (Intermediate), 

may only wear traditional class costumes or long / short-sleeved blouses / polo tops 

and skirts / tunics that conform to the regular costume length rules as above. Low-cut 

tops and short, tight skirts are not permitted.  

7. 4.4.7.  Where chiffon or lace material is used as sleeves, the sleeves must start at the 

shoulder line and end at the cuff.  

8. 4.4.8.  Costumes for both boys and girls should not include representations such as 

globes, medals or any other item symbolic of an award having been achieved  

9. 4.4.9.  All forms of dance school or individual identification, be it by sign, shape, 

colour- piece, logo or symbol, initials and / or name be banned from all solo costumes 

worn by any competitor in any competition.  

10. 4.4.10  Appropriate underwear, covering the midriff, must be worn. (See the section 

on underwear for details.) Where tights are worn, they must be of a denier of not less 

than 70.  

11. 4.4.11  Body suits should be of premium fabric and not showing the body contour in 

detail. Recommended fabrics include: velvet and lycra. See the attached illustrations 

for details.  

12. 4.4.12  Skirts worn over bodysuits should be the same length as full costumes and sit 

at the dancer’s mid-thigh at the back, with sufficient material to allow for movement 



when raising the leg. Tight sport skirts or gym skirts are not suitable. Wrap-around 

skirts should be secured with a pin.  

13. 4.4.13.  That all personal initials and any other name form which leads to personal 

identification be banned from solo costumes. Failure to comply may result in a dancer 

being denied the opportunity to compete at any event.  

14. 4.4.14.  Costumes should have traditional themes and cartoon characters should not be 

permitted.  

15. 4.4.15.  Female adult dancers participating in competitions entitled 'adult competition' 

and/or 'adult grade competition' (both solo and team) are required to wear opaque 

black tights of a denier not less than 70. (Colour and denier of tights clarified 

September 2015.)  

 

Rules Regarding Make-up (4.5 in CLRG Rule Book)  

1. 4.5.1  Make-up will not be permitted for any dancer in the first two grades (Bungrad 

and Tusgrad or equivalent) up to and including the under 12 age group worldwide).  

2. 4.5.2  Make-up (including false eyelashes) is not permitted for dancers, in either solo 

or team competitions, up to and including the Under 10 age group.  

Rules Regarding Artificial Carriage Aids (4.3inCLRGRuleBook)  

1. 4.3.1  Any competitor found to be using artificial carriage aids and subsequently 

refuses to remove same, will be subject to disqualification from that particular 

competition. Medically prescribed apparatus (proof of which may be required) will be 

exempt from this ruling.  

2. 4.3.2  Any competitor found to be altering their shoes or wearing them on the wrong 

feet will be treated in the same manner as if using carriage aids, and be subject to 

disqualification from that particular competition.  

3. 4.3.3  In order to comply with health and safety measures, all dancers lining up side 

stage prior to any round at any competition will be required to perform the simple 

exercise of raising their arms to shoulder level unhindered. If unable to do this by the 

time of their rotation due to costume stitching or arm attachments, these competitors 

will not be permitted to perform. 



Rules Regarding Composition and Dimensions of Dancing Shoes  (4.2 in CLRG Rule 

Book)  

1. 4.2.1  The heel and its “top piece” must consist only of leather, leather composite, 

plastic or fiberglass, or a combination of these materials.  

2. 4.2.2  The heel and its top piece must not contain any metal components or 

attachments other than nails or screws to attach the heel to the shoe or the top piece to 

the heel.  

3. 4.2.3  Where nails are used to attach the top piece to the heel they must not exceed 

25% of the total surface area of the top piece.  

4. 4.2.4  The maximum permissible height of a heel from the surface of the top piece to 

the point where the heel joins the upper of the shoe is 1.5 inches. (This height includes 

both heel and top piece and is measured to the back of the upper of the shoe).  

5. 4.2.5  A certain amount of tapering from where the heel joins the upper of the shoe to 

where it joins the top piece is permissible (i.e. the heel may be broader at the top then 

at the bottom) but such tapering must be at a constant angle, i.e. the side of the heel 

must not be curved and no protrusions from the side or back of the heel is allowed.  

6. 4.2.6  It is possible, indeed probable, that in the future new construction techniques for 

shoes will evolve and/or new materials become available which will require a review 

of these directives. However, at no time in the future should new materials other than 

those listed above be used in shoes, or any divergence from these directives is 

introduced without prior authorization being sought from An Coimisiún.  

7. 4.2.7  For heavy rounds in competitions, dancers may not wear soft shoes that have 

been altered with the addition of heels and tips in an attempt to turn them into hard 

shoes. Dancers found to be wearing such altered shoes for heavy rounds may be 

denied access to that round of the competition. (Effective January 1, 2015) 

Zdroj: https://www.clrg.ie/images/downloads/CLRG_Presentation_Rules_October_2015.pdf 
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