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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je věnována výzkumu proměn irského tance v České republice. 

Výzkum byl prováděn kvalitativními metodami prostřednictvím zúčastněných pozorování, 

hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a rešerší. Informátoři a informátorky výzkumu 

jsou tanečníci a tanečnice irského tance, jenž se v tomto oboru pohybují alespoň posledních 

pět let. Výzkumný terén pak představují irsky orientované události především v Brně a Praze 

konané v období od října 2018 do listopadu 2019. Irský tanec se v České republice vyskytuje 

již od poloviny 90. let 20. století, přičemž tato práce spočívá ve zkoumání vybraných 

transformačních procesů a jejich vlivů na podobu irského tance, jak je známý dnes. Těmito 

procesy jsou globalizace, profesionalizace, komercializace a komodifikace irského tance. 

 

Abstract in English 

This bachelor thesis is dedicated to the research of transformations of Irish dancing in Czech 

Republic. For this research were used qualitative methods, including participant 

observations, in-depth semi-structured interviews and background research. The informants 

chosen for this research are Irish dancers actively participating in this field for at least past 

five years. The terrain of the fieldwork is represented by the Irish-oriented events mostly in 

cities of Brno and Prague taking place between October of 2018 and November of 2019. 

Irish dancing has its roots in Czech Republic since the nineties, this thesis is dedicated to the 

research of the transformational processes of globalization, professionalization, 

commercialization and commodification and their impact on the form of Irish dancing. 
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1 Úvod 

Nejčastější otázkou, kterou ohledně irského tance slýchávám, je: Kde jsi k tomu vůbec 

přišla? Irský tanec, i přes svou dlouholetou tradici, kterou v České republice již má, je 

považován za něco exotického a neznámého, nejčastěji za jakýsi „tanec leprikónů“ a 

naprostá většina těchto otázek je následně doprovázena tazatelovým skákáním z jedné nohy 

na druhou, jakožto imitace irského tance. Poprvé jsem se setkala s irským tancem přímo u 

nás doma, v obývacím pokoji, když jsem se probírala různými DVD, které jsme náhodou 

dostali a narazila na záznam taneční show Lord of the Dance. Mezitím jsem vyzkoušela 

různé zájmové kroužky, koníčky, aktivity, hudební i pohybové kurzy. Tomuto stylu tance 

jsem však poprvé přišla na chuť až před osmi lety a od té doby jsem měla možnost 

nahlédnout do jeho nejrůznějších stylů, provedení, zažila jsem vícero tanečních skupin i 

tanečních škol.  Při výběru tématu bakalářské práce jsem tedy pátrala po způsobech, jak 

prohloubit nejen své vědomosti o irském tanci, ale umožnit také širšímu okruhu případných 

čtenářů nahlédnout do detailů tohoto odvětví. 

Irský tanec již dlouhá léta není předmětem situovaným pouze na území Irska, ale jedná 

se o aktivitu, která si své nadšence našel po celém světě. Irský tanec u nás, v České republice, 

má svou startovní čáru v roce 1995. Od té doby byl formován různými transformačními 

procesy nejen na úrovni České republiky, ale také na úrovni celosvětové. Irský tanec se nejen 

u nás těší oblibě, a to jak na úrovni rekreační, tak na úrovni profesionální. Podoba, jakou má 

irský tanec u nás v dnešní době, však nebyla od samého počátku samozřejmostí. Tato práce 

je věnována zkoumání vlivu tří vybraných transformačních procesů na podobu irského tance 

v České republice. Jejím cílem bylo zjistit, jak konkrétně se na irském tanci a jeho současné 

podobě podepsala globalizace, profesionalizace a komercializace, a to prostřednictvím 

zúčastněného pozorování a hloubkových rozhovorů. Tyto vlivy jsem následně hledala ve 

výpovědích účastníků výzkumu. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí, na něž navazuje závěr. V části teoretické 

vymezuji východiska, na kterých je vystavěn teoretický rámec práce. Vysvětluji základní 

terminologii užívanou v irském tanci pro lepší pochopení a orientaci v textu. Následně 

vymezuji vybrané transformační procesy, jimiž jsou: procesy kulturní dynamiky, zejména 

dle dělení Gertrude Prokosh Kurath; globalizace, zejména pak z teoretických východisek, 
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jaká uvádí Arjun Appadurai z hlediska globalizace kultury a Aleš Sekot z hlediska 

globalizace sportu; profesionalizace, na základě předpokladů Mehmet Öcal Özbilgina, a 

komercializace, dle pojetí komercializace kultury Richarda Jeřábka. Komercializace je pak 

doplněna o myšlenku komodifikace tance zejména pak v podání Arjuna Appaduraie a Susan 

Leigh Foster.  

Na základě těchto teoretických východisek pak sestavuji výzkumné otázky, které 

následují v další, metodologické části, kde jsou zároveň stanoveny a vysvětleny metody 

užité k uskutečnění výzkumu. Podrobněji se věnuji metodám vytváření dat – tedy 

hloubkovým polostrukturovaným rozhovorům a zúčastněnému pozorování. 

V části empirické pak na základě předešlých východisek uvádím výstupy výzkumu a 

analyzuji také jednotlivé části výpovědí, které následně řadím do tematických podkapitol – 

na příklad vlastní cesta k irskému tanci u jednotlivých informátorů, jejich požadavky na 

profesionální lektory a zároveň jejich vlastní způsoby profesionalizace, jaký vliv zanechala 

globalizace na podobě irského tance v České republice, či jak se v tomto odvětví projevuje 

komercializace. Ve stručnější formě pak uvádím také vliv těchto transformačních procesů 

na irský tanec v obecném měřítku. Empirická část je prokládána mnoha citacemi 

jednotlivých informátorů a zároveň je doplněna o úryvky z terénního deníku, který provázel 

celý tento výzkum od začátku do konce. 

V závěru pak shrnuji výsledky práce a navrhuji případné další postupy, jak s daty dále 

hlouběji pracovat, či jakým dalším tématům by bylo možné se věnovat a na něž již nebyl 

v rámci této bakalářské práce prostor.  
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2 Teoretická východiska 

V této kapitole se věnuji teoretickému rámování práce. Nejprve představuji tanec jako 

předmět antropologických výzkumů a bádání, načež se věnuji proměnám tance nejen 

v obecném měřítku, ale právě v souvislosti s irským tancem. 

2.1 Tanec jako předmět výzkumu 

Tanec je nedílnou součástí kultury, vychází z tvůrčích procesů manipulujících s lidskými 

těly v čase a prostoru. Tanec jako takový má často osnovou strukturovaný obsah a může být 

vizuálním projevem sociálních vztahů. V takovém případě se nepochybně jedná o předmět 

určený k antropologickému zkoumání, často však bývá v tomto smyslu přehlížen. Častokrát 

antropologické zmínky o tanci v rámci některých výzkumů končí nahrávkami hudby, která 

tanec doprovází, či fotografiemi kostýmů, dál však již žádné podrobnější popisy nenabízejí. 

Tanec byl jako potenciální předmět antropologického zkoumání zmíněn E. E. Evans-

Pritchardem v jeho díle Čarodějnictví, věštby a magie u Azandů z roku 1937. Evans-

Pritchard diskutuje tanec jakožto nedílnou součást zkoumané kultury, a nikoliv jako 

samostatně stojící prvek, kterému navíc není věnována dostatečná pozornost. Přikládá tanci 

v rámci kultury důležitou sociální roli a kritizuje zmíněnou, téměř bezvýznamnou rovinu, 

která je tanci přikládána. 

Adrienne L. Kaeppler (2000) uvádí dělení přístupů ke studiu tance na evropské a 

americké. Evropský přístup vycházel primárně z folkloristiky a komparativní muzikologie, 

pro zkoumání tance pak byly užívány zejména komparativní metody za účelem širokého 

spektra klasifikace. Skupina východoevropských antropologů se také soustředila na 

jednotlivé struktury tanců a řadila je do systémů. Americká tradice antropologického studia 

tance si oproti tomu klade jiné otázky týkající se na příklad samotného pohybu, či 

zakomponování dalších aspektů, jako jsou mimo jiné procesy, události či etnoestetika, do 

antropologického studia tance. Celá americká tradice antropologického studia tance vzešla 

od Franze Boase, jednoho ze zakladatelů antropologie ve Spojených státech amerických 

[Kaeppler 2000: 118]. 

Suzzane Youngerman (1975) popisuje tanec jako jev, na nějž lze nahlížet z vícerých úhlů 

pohledu. Za účelem analýzy jsou však vyčleňovány čtyři základní aspekty. Tanec existuje 
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v určitém čase a prostoru, tedy jako jev fyzický a zároveň jako produkt kultury. Druhý 

možný způsob, jakým lze tanec zkoumat, je nahlížet na něj jako na způsob, kterým je 

předváděn, tedy styl prezentace tance. Třetím úhlem pohledu, kterým můžeme na tanec 

nahlížet, je tanec jakožto událost – behaviorální proces, který se odehrává ve specifickém 

kulturním kontextu. Posledním uvedeným aspektem je tanec jako „soubor“ pocitů a pojmů 

– kognitivních a afektivních dimenzí, jež jsou propojeny s tancem v různých vrstvách. Styl, 

jakým je tanec performován, je považován za jeden z nejčastějších způsobů, jak tanec 

zkoumat. Jedná se o způsob, „jakým tanečníci ovládají svá těla za účelem interpretace 

tance“. Tanec se v tomto případě skládá z několika různých složek – samotné taneční kroky, 

využití prostoru, vztah k hudbě, držení těla a podobně [Youngerman 1975: 116-121]. 

Catherine E. Foley (2012) pak nabízí příklady otázek, které jsou pro studium tance 

z hlediska etnochoreologie nejrelevantnější. Etnochoreologové mohou nahlížet na tanec také 

v různých kontextech a klást si široké spektrum otázek: Kdo tanec tančí? Kdo tančí jeho 

specifická odvětví? Je tanec formován věkem, pohlavím, etnicitou, socioekonomickými 

faktory, politickým či náboženským přesvědčením? Kde se tančí? Na jakou hudbu lze tančit? 

Proč lidé tančí právě tento tanec? A mnoho dalších podobných otázek [Foley 2012: 150]. 

2.2 Irský tanec jako předmět výzkumu 

Catherine E. Foley (2012) se věnuje studiu irského tance v jeho různých aspektech. Irský 

tanec1 měl a stále má mnoho různých funkcí – nabízí možnosti socializace, zábavy, 

soutěžení, představení, turismu, slavnostních událostí a podobně. Co se však týče irského 

tance jakožto předmětu výzkumu v sociálních vědách, tím se irský tanec stal relativně 

nedávno, a to zhruba v osmdesátých letech dvacátého století.  Od té doby získal irský tanec, 

a nejen ten, své čestné místo v rámci studia tance v kontextu kultury. To bylo možné díky 

narůstajícímu zájmu zejména amerických antropologů o studium lidského pohybu. Tancem 

se začali zabývat vědci z nejrůznějších oborů, jako jsou na příklad antropologové, 

etnochoreologové, etnomuzikologové, sociologové, filosofové, či kulturní geografové. 

V samotném Irsku stáli na počátku etnochoreologické perspektivy tři hlavní osobnosti – 

 
1 V příloze č. 2 je uveden slovníček pojmů, které jsou pro irský tanec důležité a práce se v mnoha místech 
o těchto jednotlivých pojmech zmiňuje. V tomto slovníčku jsou stručně vysvětleny jednotlivé typy tance, 
typy užívané obuvi a jednotlivé výkonnostní kategorie, se kterými se v rámci tance pracuje. 
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Catherine Foley, Helen Brennan a Frank Hall. Každý z nich se zabýval jiným aspektem 

irského tance a zároveň se jeho zkoumání každý věnoval v jiné geografické oblasti. Foley se 

v North Kerry věnovala nejen samotnému učení se irského tance, ale také jeho 

dokumentování a zkoumání marginalizovaného step dancingu, ale také zjišťování, jak 

Gaelic League2 ovlivňovala, popularizovala a institucionalizovala irský step dancing. 

Brennan se věnovala zkoumání takzvaného sean nósu v oblasti Connemara. Hall se pak 

věnoval irskému tanci jakožto ideologii, sportu i umění [Foley 2012: 143-145]. 

Etnochoreologie se zaměřuje na všechny způsoby pohybu, do kterého lze zařadit i 

společenský tanec, ale také na příklad tanec divadelní. Přímo v Irsku se jedná zejména o 

tance, které jsou v této oblasti přirozené ve všech svých možných formách. Spousta 

výzkumníků, kteří se tomuto odvětví věnují, jsou sami tanečníci daného stylu a mohou 

představovat výzvu v podobě uchopení tance v jeho širším kulturním kontextu [Foley 2012: 

150]. 

Během osmdesátých let dvacátého století zároveň dochází k zařazení etnochoreologie 

také do výuky v rámci Univerzity v Limericku. Společně s hudbou a písněmi se jedná o zcela 

zásadní součást umění a celkové kultury Irska [Foley 2012: 143-144]. 

2.3 Vybrané transformační procesy 

Vzhledem k předmětu výzkumu je důležité vymezit, jakými procesy může být tanec 

ovlivňován a „tvarován“. Dále také zdůvodnit výběr právě těchto procesů. Nejprve uvádím 

transformace související s tancem z hlediska kulturní dynamiky, kde se zaměřuji především 

na způsoby předávání tance jakožto kulturního aspektu mezi jednotlivými skupinami. Tento 

transformační proces jsem zvolila z důvodu velmi prostého – irský tanec pochází z Irska, 

tudíž se naskytla otázka, jakými způsoby a jakou formou se k nám dostal či dostává. 

Dále se pak věnuji procesům globalizace. Na myšlenku ohledně tohoto procesu mne 

přivedla skutečnost, že irský tanec není záležitostí výhradně Irska, ale tančí se po celém 

 
2 The Gaelic League byla společnost založena roku 1893 Eoinem MacNeillem a dalšími nadšenci 

keltských jazyků a kultury. Hlavním cílem společnosti bylo podpořit užívání irštiny v běžném životě 
za účelem udržení jazyka v době anglifikace. Za tímto účelem společnost pořádala podpůrné aktivity 
různého typu. 
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světě. Lze na něj narazit v Evropě, Asii, Africe, Severní i Jižní Americe, jakými způsoby se 

irský tanec rozšiřoval a jak jej tento proces formoval tedy bylo jednou z prvních otázek, 

kterou jsem si při přípravě výzkumu pokládala. 

Dalším zvoleným procesem je proces profesionalizace. Ze svých předchozích zkušeností 

zejména se soutěžním irským tancem jsem věděla, že tanečníci a tanečnice z České 

republiky často tančí na soutěžích světové úrovně. S touto myšlenkou jsem zvolila proces 

profesionalizace jako jeden z výchozích bodů, jak popsat vývoj a proměnu pojetí irského 

tance právě u nás a zaznamenat tak různé vnímání profesionálních tanečníků a tanečnic, 

případně i jejich vlastní způsoby profesionalizace sebe sama i svých tanečních skupin. 

Komercializace tance je silně spojena s profesionalizací i globalizací, vzájemně se 

doplňují a umocňují. Komercializaci tance jsem se rozhodla věnovat zejména v souvislosti 

s volbou procesu profesionalizace a hledat souvislosti, které v tomto odvětví přináší. 

Komercializace je zároveň úzce spojena s komodifikací, které se taktéž v rámci práce věnuji. 

2.4 Transformace z hlediska kulturní dynamiky 

Irský tanec v České republice jako předmět výzkumu vybízí k otázce ohledně jeho 

původu v našich končinách. Z toho důvodu je důležité vymezit takové procesy, jenž vůbec 

rozšíření takového kulturního aspektu umožňují a následně analyzovat, jaký konkrétní 

proces se odehrál právě v tomto případě. Tanec, stejně jako jiné prvky kultury či kultury 

samotné, podléhá různým dynamickým procesům. Tyto procesy se odlišují zejména mírou 

externích vlivů. Gertrude Prokosch Kurath (1960) uvádí několik typů těchto dynamik: 

kontinuita, difuze, transkulturace, akulturace, obohacování, odmítnutí a obrození [Kurath 

1960: 239]. Na následujících řádcích se budu detailněji věnovat každému z uvedených typů 

dynamických procesů. 

Prvním z těchto typů dynamiky je kontinuita. Silné konzervativní cítění zapříčinilo, že 

některé tance zůstaly beze změn i po celá staletí – na příklad se jedná o tance japonské, 

jugoslávské nebo o tance pueblanských indiánů. Různé tance si uchovávají svou starověkou 

podobu a na takovém provedení je lpěno více než jinde. Kurath dále hovoří o kulturní difuzi. 

Difuze je proces, kdy se jednotlivé prvky z centrálních bodů rozptylují do míst, kde se 

nacházely buďto v téměř nepatrném množství, nebo se zde nenacházely vůbec. U 
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transkulturace pak dochází k mezikulturní, řekněme spíše mezitaneční, výměně, zejména 

mezi skupinami, které vyhledávají nové prvky pro obohacování vlastního tanečního 

repertoáru. Transkulturace samotná je definována jako proces kulturní výměny, vzájemného 

ovlivňování jedné či více kultur za předpokladu, že nelze jednoznačně určit, která z těchto 

kultur je dominantní. V případě, že by bylo možné některou ze zúčastněných kultur takto 

označit, nejednalo by se nadále o transkulturaci, ale o akulturaci, kdy dominantní kultura 

působí na kulturu jednodušší či pasivnější. Dalším ze zajímavých typů kulturní dynamiky je 

takzvané obrození, které na příklad na poli tance znamená obnovení takových tanců, které 

již se dlouho netančí a upadaly tak v zapomnění. Gertrude Prokosh Kurath uvádí i několik 

dalších typů kulturních dynamik, pro účely práce jsem je však vyhodnotila jako vedlejší 

[Kurath 1960: 239-240]. 

2.5 Globalizace 

Globalizace je v obecném měřítku často probíraným tématem, zároveň ji však dlouhou 

dobu bylo těžké řádně popisovat či definovat. Ulrich Beck (2007) o globalizaci hovoří 

následovně: „Jistě nejčastěji užívané – zneužívané – a nejméně často definované, patrně 

nejhůře pochopené, nejzamlženější a politicky nejúčinnější heslo posledních, ale také 

nadcházejících let.“ Globalizaci je podle Becka nutné dělit na několik různých dimenzí, 

konkrétně komunikačně-technickou, ekologickou, ekonomickou, pracovně-organizační, 

kulturní a občanskou. Nejčastějším předmětem debat je ekonomická dimenze globalizace, 

pro účely této práce by však bylo potřeba zaměřit se zejména na dimenzi kulturní [Beck 

2007: 31-33].  

O globalizaci, mimo jiné, hovoří na příklad Anthony Giddens (2003) ve své knize 

Důsledky modernity jako o zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, jenž spojují 

vzdálené lokality tak, že jsou následně místní události ovlivňovány a formovány takovými 

událostmi, které se odehrávají v jiných, vzdálených lokalitách. Tyto místní vztahy se mohou, 

avšak nemusí vyvíjet stejným způsobem jako vztahy, které je formují zpovzdáli. Tato 

skutečnost je označována jako místní transformace, která je neoddělitelnou složkou 

globalizace a globalizačních procesů [Giddens 2003: 62]. O procesu globalizace lze také 

hovořit jako o takovém procesu, kdy dochází k provazování dosud izolovaných prostředí, 

jejich narůstající vzájemnou závislostí, otevřeností i mobilizací. Proces globalizace lze 
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považovat za důsledek vlivu jak informačních, tak také komunikačních technologií. 

V souvislosti s globalizací pak existují toky informací, obrazů, zboží i lidí [Kreuzzieger 

2012: 29]. 

Arjun Appadurai (2003) hovoří ve své knize Modernity at Large: Cultural Dimensions 

of Globalizations o globálních tocích. Ten upozorňuje na potřebu zaměřit se v rámci 

globalizace na jednotlivé dimenze globálního kulturního toku. Mezi tyto dimenze řadí: 

• Ethnoscapes – do této dimenze zařazuje veškerou lidskou mobilitu (turisti, 

imigranti, uprchlíci, emigranti, guest workers (tedy „hostující“ pracující) a další 

jednotlivci a skupiny, které vytvářejí proměnu současného světa)  

• Technoscapes – tato dimenze zahrnuje pohyby technologie, ať už softwaru či 

hardwaru, který pak umožňuje pohyb v dalších dimenzích  

• Financescapes – dimenze zahrnující mobilitu kapitálu  

• Mediascapes – vysvětluje na jednu stranu jako distribuci schopnosti produkce a 

šíření informací, a na stranu druhou jako obrazy světa, který média vytvářejí 

• Ideascapes – dimenze hodnot a idejí, většinou v politickém smyslu 

Co se týče ethnoscapes, technoscapes a financescapes, jedná se o hluboce disjunktivní a 

nepředvídatelný vztah mezi těmito třemi dimenzemi, neboť každá z nich je svým 

specifickým způsobem podmíněná a tím pádem i omezená. Těchto pět vymezení je zároveň 

podmínkami současných globálních toků. Příponami -scapes navíc autor zdůrazňuje různé 

„tvary“ těchto dimenzí a také skutečnost, že se jedná o silně perspektivní konstrukty 

formované historicky, lingvisticky či politicky různorodými aktéry [Appadurai 2003: 33-

36]. 

Dalším důležitým pojmem, se kterým Appadurai pracuje, je deteritorializace, současná 

důležitá kulturní dynamika. Deteritorializace se vztahuje nejen k tak evidentním předmětům, 

jakými jsou na příklad nadnárodní společnosti či peněžní trhy, ale také etnické skupiny, 

sektářská hnutí či politická uskupení, které překračují hranice nejen teritoriální, ale i hranice 

identit. Vlivem deteritorializace vzrůstá prostorová nezávislost a kulturní heterogenita 

[Appadurai 2003: 49]. 
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2.6 Globalizace z hlediska sportu 

Nahlédneme-li na irský tanec z hlediska jeho sportovní složky, lze diskutovat porovnání 

z hlediska globalizace sportu. Je však potřeba mít na paměti, že tato složka pokrývá pouze 

část spektra irského tance, a tudíž lze skrze tato pojetí interpretovat pouze částečně. Sekot 

hovoří o globalizaci jako o fenoménu nejednoznačných vymezení a stejně tak 

nejednoznačných účinků. Je možné setkat se s několika přístupy ke globalizaci ve 

sportovním odvětví – buďto se jedná o chápání globalizace jako přirozené cesty, která 

minimalizuje úlohu státu s cílem rovnosti přístupu ke sportu, zatímco na druhé straně stojí 

názor, že globalizace ve sportu je jasným komercionalizovaným přístupem spojeným 

s vykořisťováním pracovní síly a lokálních sportovních talentů [Sekot 2008: 93]. Některé 

z uvedených bodů ohledně globalizace sportu, jak je uvádí Grant Jarvie, mají potenciál býti 

relevantní také pro téma irského tance. Tyto body jsou následující: 

• Globalizace akceleruje s postupem moderní doby a moderního sportu. 

• Globalizace sportu intenzifikuje celosvětové sportovní vztahy, instituce, 

organizace a události, což přináší impuls pro rozvoj lokálního sportu. 

• Globální a lokální rozvoj sportu je stimulován globálními prostředky a nástroji. 

• Ekonomické stimuly jsou zásadní pro spouštěcí mechanismy globalizace [Jarvie 

2006: 95-96]. 

Co se týče uváděného procesu soudobé globalizace sportu, jsou zde zohledňovány na 

příklad působící procesy etnické, technologické, finanční ale také mediální či ideové: 

• Migrace sportovních osobností (hráči, atleti, manažeři, trenéři a další odborníci) 

• Technologické tržní šíření sportovních produktů, výbavy, výstroje, výzbroje, 

zpravidla navrhovány ve vyspělých zemích a vyráběny v zemích rozvojových, 

distribuované globálně 

• Globální financování sportu cestou peněžních transferů migrujících hráčů, 

propagace, sponzoring a reklama 

• Mediální šíření sportovních událostí s ohledem na specifika daného místa 

• Rozvoj základních hodnotových principů sportu, jako je amatérismus, 

profesionalismus, sport pro všechny [Sekot 2008: 95] 
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Neustále je potřeba reflektovat, že nehovoříme o celku irského tance jako o sportu. 

Vymezení tance jako sportu či jako umění je zcela odlišná, náročná disciplína. Globalizace 

sportu je v této práci zahrnuta okrajově a je nejspíše teoreticky aplikovatelná pouze na část 

irského tance – na soutěžní step dancing. I tak však považuji tato východiska za důležitá, 

aby bylo možné zjistit, zda v něčem irskému tanci a otázce globalizace sportu odpovídají a 

v čem je možné styčné body nacházet.  

2.7 Profesionalizace 

Profesionalismus znamená pro různé osoby různé věci. Bez specifického jazyka 

vztahujícího se k profesionalismu, nebude tento termín nikdy užíván v jednom konkrétním 

významu [Fox 1992: 2]. V otázce profesionalismu či profesionalizace kultury a jejích 

součástí je tedy nutné najít a vymezit předpoklady, které bude možné vztáhnout přímo 

k tomuto vybranému předmětu výzkumu. V jednotlivých oborech se totiž vnímání 

profesionalismu může lišit. 

Pro účely této práce lze užít definici, jakou uvádí Richard Jeřábek (1997): profesionální 

činnost je taková činnost, která je vykonávána jako povolání, zaměstnání pro výdělek, čili 

míněno pro obživu. Za profesionála je tedy považován ten, kdo danou činnost provozuje na 

profesionální úrovni, tedy dokonale, popřípadě vynalézavě, na základě svých schopností, 

školení či vzdělávání [Jeřábek 1997: 69]. Existuje vícero definic profesionála a profesionální 

činnosti, tato definice však zahrnuje množství aspektů, které se opakují i v následujícím 

teoretickém rámci. Tanec pak lze také díky míře profesionalizace dělit na rekreační a 

soutěžní (nebo chceme-li závodní). 

Mehmet Öcal Özbilgin (2014) uvádí pět základních předpokladů, které jsou nutné pro 

to, aby mohla být osoba považována za profesionála, zároveň tyto předpoklady uvádí 

v kontextu takzvaných jevištních, či scénických umění, kam lze zařadit také tanec. 

Profesionál tedy dle jeho požadavků musí splňovat následující: 

• Získávat vědomosti, dovednosti a kompetence 

Během procesu profesionalizace musí dotyčný získat faktické znalosti ve svém 

oboru. Dále pak musí disponovat vynikajícími kognitivními a 

psychomotorickými dovednostmi. Dotyčný musí být zodpovědný, samostatný, 
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sociálně extrovertní a umí se adekvátně chovat v rámci etiky, kvality, sociálního 

prostředí a kulturních norem tradice.  

 

• Praktikovat svůj um za odměnu 

V mnohých oborech je praxe spojená s výdělkem dostatečná k definování 

profesionality, což však neplatí všude. Například v mnoha tanečních a hudebních 

prostředích existují představení, jež odpovídají definici profesionality, jsou však 

bez materiálního zisku. V těchto případech tak účinkující vystupují pouze za 

duševní uspokojení a získávání či upevňování vlastního společenského statusu. 

 

• Mít schopnost rychle reagovat a přicházet s vhodným řešením situací 
Dalším z rozhodujících znaků profesionality je schopnost činit správná 

rozhodnutí v neočekávaných situacích. Tato schopnost vyplývá z dříve získaných 

dovedností, schopností a zkušeností získaných v rámci procesu profesionalizace 

a zároveň vykonáváním práce co nejlepším možným způsobem s minimálním 

počtem chyb. Na příklad mimořádné výkony v tanci, jako jsou zvládnutí změny 

tempa v hudbě, improvizace v tanci (ale také v hudbě), či atmosféra, kterou je 

tanečník, hudebník či jejich spolupráce schopna pro publikum vytvořit. Takové 

situace často zvyšují šance na ocenění představení publikem. Publikum totiž 

příznivě reaguje na přizpůsobování účinkujících nečekaným situacím a 

improvizaci. 

 

• Být jiný než ostatní 

V performativním umění jedinec vytváří různá inovativní představení s 

vědomostmi, které jsou považovány za profesionální. Dále také snaha o zvýšení 

kvality služeb, či o prokazování originality neustálým rozvíjením vlastních 

schopností, je znakem profesionality. Profesionál produkuje něco nového, jiného 

a s jedinečnými interpretacemi. Ačkoliv se tradiční taneční umělci pohybují 

v základní struktuře taneční kultury, snaží se mezi ostatními odlišovat 

prostřednictvím svých individuálních, specifických vlastností. 
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• Získat uznání relevantní společnosti 
Výkon, který se rozvíjí na základě zkušeností, musí probíhat v souladu s 

porozuměním společnosti. Při stanovování hodnoty výkonu je schválení 

společností stejně tak důležité, jako je na příklad samotná kvalita celkového 

výkonu. Jednotlivec se stává profesionálem díky tomu, že je jeho výkon a 

reprezentace uznávána lidmi, kteří jsou pro daný obor relevantní.  

Ve shrnujícím odstavci dále uvádí, že profesionálem obecně je tedy ten, kdo danou 

činnost vykonává jako povolání, získává všechny možné znalosti, zkušenosti a dovednosti. 

Zároveň dokázal, že vědomosti získávané během celého procesu profesionalizace mají 

hodnotu, jenž přispívá k sociálnímu životu či produkování nových zásadních informací 

[Özbilgin 2014: 166-167]. 

Profesionalizace v tomto výzkumu byla zvolena jako jeden z určujících transformačních 

procesů, který formoval současnou podobu irského tance v České republice. Profesionalizaci 

jsem předpokládala za jeden z nejzásadnějších procesů zejména proto, že jsem vědomě 

vstoupila do terénu, ve kterém se aktivně účastní tanečníci věnující se tanci na úrovni 

světových šampionátů, ale také profesionální lektoři. S vědomím počátků irského tance u 

nás se tento proces jevil jako zcela neopomenutelný. 

2.8 Komercializace a komodifikace 

Komercializace je často zmiňovaným procesem, ačkoliv o konkrétnějším vymezení 

v souvislosti s tancem či kulturou hovoří poměrně málo autorů. Dle Richarda Jeřábka (1997) 

je komercializace procesem, kdy je, v tomto případě lidová kultura, spojena s ekonomickou 

sférou. Komercializace je zároveň neutrálním pojmem, jemuž nelze a priori připsat pozitivní 

či negativní vlastnosti. Teprve ve chvíli, kdy je s tímto procesem nějak nakládáno, lze mu 

tyto vlastnosti připisovat. Vzhledem k tématu kultury dochází k pejorativnímu užívání 

tohoto pojmu zejména ve chvíli, kdy je proces nadužíván či přímo zneužíván. V takovém 

případě pak dochází k ustupování původního významu do pozadí a může docházet i k jeho 

ztrátě. Proces komercializace je považován za neodvratný právě tak, jako jsou ostatní 

civilizační procesy, jež jsou spojovány s konzumní kulturou po celém světě, provází také 

kulturu lidovou. Těmto procesům nelze zabránit, je však nutné jejich vlivy regulovat 

[Jeřábek 1997: 69].  
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Tanec je nedílnou součástí kultury. Hovoříme-li tedy o komercializaci lidové kultury, 

můžeme do ní zahrnout i samotný tanec. Jeřábek uvádí, že Alois Riegl rozlišoval tři základní 

kategorie tvůrčích, ač primárně výtvarných aktivit, a popsal mezi nimi zásadní kvalitativní 

rozdíl. Individuální tvorba, která je protkána etnickými či regionálními prvky, často nese 

znaky neprofesionální umělecké činnosti. Taková tvorba je určená zejména pro vlastní 

potřebu, či potřebu příslušníků lidové pospolitosti. Od individuální tvorby lze odlišit tvorbu, 

či uměleckou „výrobu“, v níž lze nalézt prvky profesionální produkce a ekonomického 

fenoménu. U takové tvorby pak hraje roli zejména finanční ohodnocení, což není přívětivé 

zejména pro ty, kteří zdůrazňují aspekt spontaneity v otázce lidového umění. Produkt 

hromadné lidové, řemeslné či dílenské výroby, jenž nabývá povahy zboží, jej automaticky 

předurčuje k obchodnímu artiklu [Jeřábek 1997: 67]. Ačkoliv se jedná v tomto smyslu o 

ožehavé téma, je na místě zmínit, že lidoví umělci nepracují pouze v rámci individuální 

tvorby, ale také přijímají objednávky a svou tvorbu prodávají [Melníková-Papoušková 1941: 

21] Již v tuto chvíli lze pozorovat sklon k profesionalizaci a současně s ní i komercializaci 

kultury a jejích dílčích aspektů.  

Adam R. Kaul (2007) uvádí ve svém článku několik možných přístupů a vnímání 

komodifikace, které s komercializací přímo souvisejí. Komodifikace je důsledkem 

globalizace, čím dál více aspektů společenského života je v jejím důsledku nutné definovat 

z hlediska jejich peněžní (směnné) hodnoty, a nikoliv jejich hodnoty užitné [Shepherd 2002 

in Kaul 2007: 703]. Koncept kulturní komodifikace byl poprvé představen v antropologické 

literatuře týkající se cestovního ruchu, v souvislosti se ztrátou autenticity v rámci uvedení 

lokálního chování a praktik na trh určený pro turistickou spotřebu. Takové „produkty“ 

určené k prodeji a konzumaci turisty stávají pro samotné „výrobce“ nesmyslnými a v tomto 

důsledku také neautentickými [Greenwood 1989 in Kaul 2007: 706]. 

Dle Arjuna Appaduraie (1986) tedy i věci, které nikdy předtím komoditami nebývaly, se 

jimi mohou stát za účelem prodeje a konzumace. Jednotlivé věci nacházejí v různých 

stavech, přičemž jedním z těchto stavů je i stav komodity. Tento stav značí, že daná věc 

nabývá vlastnost směnitelnosti, tento stav je však také možné pozbýt. Věc, která má být 

vnímána jako komodita musí mít pro tuto vlastnost potenciál. Věci pak mohou být 

komoditami pouze v určitém kontextu, ve kterém musí být naplněn potenciál pro 

směnitelnost, teprve poté se může věc stát komoditou. [Appadurai 1986: 13-15] Věci, které 
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se nacházejí ve stavu komodit jsou ovlivňovány věděním, které Appadurai dělí na produkční 

– tedy takové vědění, které přivádí věc do kýženého stavu (toto vědění může být technické, 

sociální, estetické a podobně) – a vědění spotřební – tedy takové vědění, které určuje správný 

způsob spotřeby [Appadurai 1986: 41]. Appaduraiův přístup se však vztahuje primárně na 

věci materiální, zároveň se však komoditou může stát na příklad událost. 

K tanci ve smyslu komodity se vyjadřuje Susan Leigh Foster (2019). Foster si klade 

otázky týkající se povahy tance jakožto komodity: Čím je umožněno prodávat tanec jako 

komoditu? Jak jsou pociťovány a viděny tance, které jsou utvářeny, performovány a 

vnímány jako prostředek směny? Tanec může nabývat podobu komodity v několika různých 

směrech: 

• Choreografie 

Tanec může být komoditou ve smyslu choreografickém – tedy celé choreografie 

(na příklad choreografie dělané na míru), nebo „strategie“ pro tvorbu 

choreografií. 

 

• Výuka 

Učitelé tance utvářejí z tance komoditu ve smyslu vědomostním – mohou tedy 

směňovat své znalosti, jak se stávat lepším tanečníkem. 

 

• Účinkování 
V tomto případě tanečníci prodávají své vlastní podání tance, jeho předvedení, 

performanci.  

Ve chvíli, kdy je tanec uveden do stavu komodity, všechny aspekty „výroby“ tance, jako 

jsou kreativita, experimentování, učení se i performování, jsou formovány předpokladem, 

že výsledný produkt může či případně musí fungovat jako prostředek směny. V takovém 

případě směřují výsledky tanečního procesu na trh se snahou směny za co nejvyšší možnou 

hodnotu směny. Aby se tanec mohl stát komoditou, musí být určitým způsobem efektní a 

senzační, musí umět zaujmout a být pro potenciální aktéry směny přitažlivý. Jednou ze 

strategií pro konverzi tance v komoditu může být užití „tajemných prvků“. Tanečníci a 

tanečnice nesoucí prvek exotična, ať už se jedná o jejich kostým, specifické choreografické 
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prvky či jiné výrazy, jsou předpokladem pro neobyčejný zážitek. Prvek exotična umožňuje 

divákovi pocítit tanec na jiné úrovni [Foster 2019: 52-60]. 

Komercializace i komodifikace byla do této práce zahrnuta zejména na základě silné 

provázanosti s profesionalizací i globalizací, jak vyplynulo z průběžné práce na výzkumu. 

Komercializace lidové kultury zahrnuje také tanec (jenž je kultury nedílnou součástí), jak už 

bylo vícekrát zmíněno. Uvedení irského tance jako „obchodního artiklu“ ve světovém 

měřítku není novinkou, dá se tudíž předpokládat, že i česká větev irského tance bude 

postupovat v podobných stopách. 
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3 Metodologická část 
V následujících kapitolách diskutuji zvolené metodologické postupy a aspekty 

prováděného výzkumu. Nejprve jsou stanoveny výzkumné otázky, následuje postavení 

výzkumnice v terénu. Poslední kapitoly jsou věnovány jednotlivým metodám užitým 

při provádění výzkumu. 

3.1 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky se v průběhu práce měnily a upravovaly na základě získaných dat a 

celkových možností výzkumu. Původním předpokladem bylo provádět výzkum nejen 

s tanečníky irského tance, ale také s muzikanty, kteří se věnují irské hudbě v jejích různých 

podobách. Zahrnutí muzikantů do výzkumu bylo důsledkem předpokladu, že tato dvě 

odvětví jsou provázána a vzájemně se ovlivňují. K tomu však vzhledem k původním 

časovým předpokladům nebyl prostor. V předchozích kapitolách jsem nastínila teoretické 

rámce, ve kterých se práce pohybuje. Z jednotlivých podkapitol pak vzešly následující 

výzkumné otázky, na které jsem se snažila prostřednictvím výzkumu odpovědět. 

První okruh, který mne v rámci výzkumu zajímal, se týkal irského tance na svém úplném 

počátku v České republice. Způsob, jakým se sem dostával dříve a jak se sem dostává 

v dnešní době, kdy je proudění informací nejrůznějšími způsoby v podstatě neomezované. 

Další otázkou, kterou jsem se v práci rozhodla zabývat je, jak vybrané a dříve popsané 

transformační procesy ovlivňovaly podobu irského tance u nás a zdali se dají stopy jejich 

vlivu vysledovat u současných tanečníků a tanečnic. Poslední otázkou, na kterou jsem 

hledala odpověď, je, jak se vyvíjela a proměňovala „základna“ fanoušků irského tance od 

doby, kdy se sem irský tanec poprvé dostal a jak tato základna nadšenců vypadá dnes. 

a) Jakými způsoby se k nám irský tanec dostal z hlediska kulturní dynamiky? 

Jakými způsoby se k nám dostává nyní? 

b) Jakým způsobem se na irském tanci v České republice promítají zvolené 

transformační procesy – globalizace, profesionalizace a komercializace? 

c) Lze najít podobnosti mezi vývojem irského tance ve světě a u nás? Pokud ano, 

jaké? 

d) Proměňovala se základna nadšenců do irského tance? Pokud ano, jak? 
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3.2 Insider research a otázka going native v tanečním terénu 

Sama v rámci svého výzkumu ve výzkumném terénu zaujímám primárně pozici insidera, 

považuji tedy za nezbytné tuto pozici diskutovat a reflektovat. Problematika pozice 

výzkumníka jakožto insidera je diskutována již dlouhou dobu, zmiňuje se o ní na příklad 

Georg Simmel již v roce 1950 nebo Merton v roce 1972. Zatímco Georg Simmel považoval 

za správnou cestu výzkum z pozice outsidera, Merton se mu postavil v opozici. Simmel 

se přiklání k názoru, že nejlepší kombinací výzkumníka je tzv. the stranger, který ačkoliv je 

součástí zkoumané skupiny, stále si udržuje jakousi sociální distanci, která mu umožňuje 

pozorovat jednotlivé vrstvy sociálního života ve skupině, které by pouhý insider nemusel 

vnímat. Zároveň se výzkumník vyhýbá stavu going native, který nastává ve chvíli, kdy 

se výzkumník v terénu pohybuje příliš dlouho [Merton 1972: 32-3]. 

Co se týče vlastního výzkumu, dalo by se nejspíše přiklánět k variantě „the stranger“ 

z několika důvodů. Jak zmiňuje Simmel, takovýto typ výzkumníka je součástí komunity, ale 

pořád je částečným outsiderem, neboť si udržuje sociální distanci. V případě tohoto 

výzkumu se má vlastní pozice s touto charakteristikou shoduje ve skutečnosti, že ačkoliv by 

se dalo říci, že jsem jakousi součástí komunity jako takové, neboť se aktivně věnuji irskému 

tanci, nebyla jsem častou účastnicí irsky orientovaných akcích, kde jsem nepůsobila jakožto 

účinkující, nenavštěvovala jsem události jako jsou setové tancovačky, hudební sessions či 

céilí události. Z tohoto důvodu jsem i částečným outsiderem, což mi umožnilo nahlédnout 

na situace bez stavu going native. V takové situaci totiž výzkumník ztrácí distanci, která je 

pro výzkum důležitá, neboť je na dané situace natolik zvyklý, že v nich již nevidí materiál 

k pozorování a souvislosti, které by mohly být pro výzkum podstatné, vnímá jako běžné. 

Stav takzvaného going native je pozůstatkem kolonialismu, kdy existovala obava, že by bílý 

Evropan mohl příliš sympatizovat s domorodci kolonizovaných oblastí. Tato obava byla 

později transferována na antropology, u kterých hrozilo, že by mohli splynout 

s domorodými národy [O’Reilly 2009: 87–8]. V dnešní době a v souvislosti s vlastním 

výzkumem se může zdát představa názorového splynutí s domorodými národy poněkud 

přehnaná, nicméně princip zůstává velmi podobný situaci insidera a zkoumání ve skupině, 

do které je výzkumník začleněn, se může problematizovat zejména kvůli zevšednění 

důležitých informací. V této situaci se nacházím právě pro své předchozí velmi jednostranně 

zaměřené zainteresování – události, kterých jsem se tedy účastnila pro mne byly ve většině 
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případů nové a vzhledem k délce trvání výzkumu jsem neměla možnost nechat tyto události 

zevšednět. 

3.3 Metody výzkumu 

Vzhledem k povaze práce byla k jejímu vypracování zvolena cesta kvalitativního 

přístupu. Pro zpracování zvoleného tématu jsem zvolila kombinaci dvou základních metod: 

etnografického výzkumu a hloubkových rozhovorů, které umožňují vzájemné doplňování 

informací a společně tak nabízejí hlubší vhled do zkoumané problematiky. Zvolený postup 

není mezi výzkumy tohoto typu výjimkou a je hojně využíván. Jedním z takových výzkumů 

je na příklad práce Adama R. Kaula Turning the Tune, Traditional Music, Tourism, and 

Social Change in Irish village využívá právě této kombinace, navíc se pohybuje v tematicky 

podobném terénu. 

3.4 Pozorování 

Etnografická data jsem vytvářela v průběhu jednoho roku na různých událostech. 

Terénní výzkum probíhal primárně na irských hudebních sessions, na tanečních večerech, 

festivalech, celovečerním skupinovém představení a irské taneční soutěži. Zúčastněná 

pozorování jsem prováděla primárně v Praze a Brně. Během pozorování byly jednotlivé 

postřehy a myšlenky zaznamenávány prostřednictvím mobilního telefonu či poznámkového 

bloku. Vzhledem k povaze jednotlivých událostí byla potřeba tyto prostředky střídat 

na základě jednotlivých specifických aspektů událostí – záleželo na prostoru, osvětlení, 

počtu lidí na události a podobně. Rozsáhlejší zápisy do terénního deníku jsem vytvářela v co 

nejbližším možném termínu – ideálně tedy ihned po příchodu domů, nejpozději 

však následující den. Zúčastněná pozorování byla doplňována doptáváním se informátorů 

na případné detaily přímo na akci, v jejím samotném průběhu, avšak tak, aby událost nebyla 

přítomností a mými otázkami narušována. Tento způsob doptávání přinesl důležité 

doplňující informace. Mnohé události jsem také absolvovala společně s informátory, abych 

se případně mohla doptávat na jejich vlastní postřehy a myšlenky přímo naživo. Mezi 

pozorované události patří: 

• Sessions tradiční irské hudby pořádané v Praze a Brně, jedna z nich při 

příležitosti svátku svatého Patrika 
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• Tancovačky pořádané pražskou taneční skupinou Sóna Sól 

• Festival Pod jednou střechou 

• Festival Keltská noc 

• Mezinárodní soutěž v irském tanci (feis) ve Vídni 

• Samostatná vystoupení vícerých tanečních skupin 

Během zúčastněných pozorování jsem věnovala zvýšenou pozornost zejména interakcím 

mezi jednotlivými účastníky události, v tomto případě se tedy jednalo primárně o interakce 

mezi tanečníky, hudebníky, a dalšími návštěvníky, které nebylo možné přímočaře zařadit 

alespoň do jedné z předchozích dvou skupin. Také jsem se zaměřovala na interakce 

tanečníků mezi sebou, abych zachytila atmosféru a jejich jednání co nejlépe.  

3.5 Hloubkové rozhovory 

Kromě samotného etnografického pozorování jsem využila pro lepší vhled 

do problematiky hloubkové rozhovory s informátory. Rozhovorů proběhlo celkem deset 

během období od listopadu 2018 do prosince 2019. Prostřednictvím vlastního postavení 

insidera jsem již znala všechny informátory z předchozích let vlastního působení, získávání 

kontaktů tudíž bylo poměrně snadné. Hloubkové rozhovory byly primárně navrženy 

jako polostrukturované3 z důvodu větší otevřenosti a většího prostoru pro rozpravu nad 

tématy, která sám informátor považuje za klíčová. Volba této metody se ukázala jako 

přínosná již během pilotního rozhovoru a stejně tak během následujících rozhovorů. Pilotní 

rozhovor byl velmi otevřený, neboť bylo záměrem určit, k jakým tématům se účastnice sama 

od sebe přiklání a vyselektovat některé otázky, které se jevily jako nepřínosné. Na otázkách 

tohoto typu by nemělo smysl lpět [Strauss, Corbinová 1999: 134]. Od úvodních otázek, které 

byly postaveny poměrně otevřeně, často vzešlo rozsáhlejší vyprávění, díky kterému 

informátoři odpovídali i na otázky, které jsem měla v plánu položit později během 

rozhovoru. Ačkoliv účelem rozhovoru není klást otázky podle seznamu, ale vést ve své 

podstatě nenucenou rozpravu s informátorem či informátorkou, podařilo se mi s každým 

zodpovědět kýžená témata a dozvědět se další informace navíc [Kaufmann 2010: 52]. Tuto 

skutečnost považuji za přínosnou, neboť rozhovory pak probíhaly uvolněněji, jednotliví 

 
3 Orientační scénář rozhovoru viz příloha č.4 
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informátoři odpovídali na základě vlastních asociací a bylo možné stanovit, jakou důležitost 

jednotlivým aspektům přikládají, zároveň však vlastní cestou podali výpovědi na všechny 

předem připravené otázky. 

V návrhu scénáře polostrukturovaného rozhovoru jsem měla stanovené tři tematické 

okruhy, ke kterým se měl dotyčný informátor či informátorka postupem rozhovoru vyjádřit. 

První část byla zaměřena přímo na dotyčného samotného – na první střet s irskou kulturou, 

na první kroky k praktikování kultury a na navazující cestu, kariéru. Vzhledem k tomu, 

že se mi podařilo získat osoby, které se v irské kultuře v České republice pohybují každá 

alespoň pět posledních let, další částí rozhovoru byl okruh proměn kultury a s tím spojené 

komunity. Tato část byla často přímo související s předchozím okruhem, neboť někteří 

zúčastnění automaticky odpovídali na to, jaké proměny oni pocítili během své cesty. 

Následujícím a také posledním velkým okruhem v rozhovoru byla samotná komunita, která 

se věnuje irské kultuře. V této části rozhovoru jsem se snažila zjišťovat, koho dotyčný 

či dotyčná do komunity zařazuje, jak se tato komunita setkává, jak je provázaná a podobně. 

Jednotlivé rozhovory byly po souhlasu účastníka či účastnice nahrávány na mobilní 

telefon a tablet. Za účelem pojištění případné ztráty nahrávky jsem volila možnost nahrávat 

na dvě zařízení zároveň, aby nedošlo ke zbytečné ztrátě dat. 

3.6 Metoda analýzy 

Pro analýzu získaných rozhovorů bylo zvoleno otevřené kódování inspirované metodou 

takzvané grounded theory, tedy zakotvené teorie. Zakotvená teorie má svůj původ na konci 

šedesátých let dvacátého století, kdy Anselm L. Strauss a Barney G. Glaser stanovili tento 

nový přístup a specifikovali jej v díle The Discovery of Grounded Theory: strategies for 

qualitative research. Cílem metody zakotvené teorie je vytvoření takové teorie, která věrně 

odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji [Strauss 1999: 15]. Pro rozkrytí získaných 

rozhovorů jsem si zvolila postup metodou otevřeného kódování, které mi umožnilo sestavit 

několik kategorií, které se vyskytují v rámci každého z rozhovorů [Hendl 2016: 251]. 

Původně jsem předpokládala kategorie typu: historie irského tance v České republice, vlastní 

cesta irským tancem (případně irskou kulturou), vztahy mezi irskými tanečníky/tanečnicemi 

a vztah k irské hudbě. Během provádění rozhovorů však vyplynulo na povrch, že některá 

témata jsou nejen nezajímavá pro samotné informátory, ale zároveň o nich příliš nevědí. I 
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taková situace však má cennou informační hodnotu pro celkový výzkum. Tematicky jsem 

tedy rozkryla získané rozhovory za pomocí následujících, upravených, kategorií: 

• Původ irského tance v České republice 

o Vlastní získané povědomí – tedy zda dotyčná/dotyčný sám pátral po 

informacích, kde, jakým způsobem a z jakého důvodu. 

o Zprostředkované povědomí – tedy co a jak se dotyčná/dotyčný dozvěděl 

od svých známých či z jiných zdrojů, při jakých příležitostech. 

 

• Vlastní cesta irským tancem 

o Setkání s irským tancem – první setkání a první popudy pro vyzkoušení  

o Motivace pro irský tanec – tedy proč dotyčná/dotyčný irský tanec 

provozuje, jaké jsou její/jeho pohnutky se právě tomuto tanci věnovat 

o Jakým směrům se v irském tanci věnuje 

▪ Tanec jako sport 

• Očekávání od lektora 

• Vlastní cíle 

▪ Tanec jako představení 

• Očekávání od účinkujících 

• Vlastní cíle 

• Stylizace irského tance 

o Soutěže 

▪ Vzhled soutěžících 

o Vystupování 

▪ Vzhled účinkujících 

• Vztah k tanečníků k hudbě 

o Vlastní práce s hudbou 

o Očekávání od ostatních při práci s hudbou 
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3.7 Etika výzkumu 

Všichni informátoři, se kterými byly prováděny hloubkové rozhovory, byli předem 

upozorněni na záměry rozhovorů, na cíle práce a byl jim předložen k podpisu dokument 

informovaného souhlasu4.  Každému z informátorů jsem zanechala vlastní mnou podepsaný 

informovaný souhlas pro případné pozdější situace. Jednotlivé informátory jsem 

anonymizovala a každému bylo přiděleno písmeno na základě pořadí, ve kterém jsme 

jednotlivé rozhovory prováděli, nicméně toto seřazení sloužilo spíše pro mé vlastní účely 

zpracovávání dat. V citacích uvedených v práci jsem jednotlivé informátory a informátorky 

nerozdělovala. Pro účely práce také nebylo důležité uvádět o zúčastněných konkrétnější 

detaily a informace, které by mohly narušit anonymizaci. Ačkoliv se nejedná o citlivé téma 

výzkumu, i tak si zúčastnění přáli zabránit případné identifikaci. Obecně však lze uvést 

charakteristiku skupinky informátorů, se kterými jsem hovořila:  

• Všichni zúčastnění aktivně působí v tanečních skupinách či školách v Brně či 

Praze, někteří pocházejí z jiných měst, ale i přesto se tanci věnují právě zde. 

• Všichni zúčastnění se aktivně věnují irskému tanci v jeho různých formách 

minimálně po dobu posledních pěti let. 

• Všichni také mají zkušenost se soutěžním irským tancem, pouze jedna 

informátorka neměla zkušenosti s vystupováním. 

• Dva z celkového počtu deseti osob byli muži. 

• Tanečníci a tanečnice ve výzkumu pocházejí z pěti různých tanečních skupin. 

Jednotlivé rozhovory pak probíhaly na různých místech, ve všech případech jsem 

se snažila vyjít vstříc účastníkovi či účastnici, aby pro ně bylo poskytování rozhovoru 

co možná nejsnazší. S většinou ze zúčastněných jsem navazovala kontakt prostřednictvím 

Facebooku, kde jsme také dohodli místo a čas setkání, stručně jsem seznámila dotyčného 

s předmětem výzkumu a představila, o jaká témata bych měla během rozhovoru zájem. 

Z oslovených osob souhlasily všechny a se všemi jsem následně rozhovory prováděla.  Tři 

z rozhovorů probíhaly přímo u účastnic doma, zbylé rozhovory probíhaly v kavárnách dle 

výběru dotyčného či dotyčné.  

 
4 Viz příloha č. 5: Informovaný souhlas 
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4 Empirická část 
Čtvrtá z hlavních kapitol práce je věnována závěrům vyvozeným z prováděných 

rozhovorů, které byly vedeny s účastníky a účastnicemi výzkumu, z provedených 

pozorování a rešerší. Jednotlivé podkapitoly jsou doplňovány dokreslujícími citacemi nejen 

z rozhovorů, ale také z vlastního terénního deníku. 

4.1 Irská kulturní identita a globalizace irského tance 

Prudký nárůst zájmu o irskou kulturu je přisuzován taneční show Riverdance, která svou 

premiérou v roce 1994 zvedla velkou vlnu zájmu v různých koutech světa. Zároveň s touto 

popularitou se však také spustila diskuze ohledně kulturní autenticity, etnicity a identity. 

Catherine Foley se touto problematikou zabývá na příklad ve svém článku Perceptions of 

Irish Step Dance: National, Global and Local, kde uvádí, že globalizační proces vidí 

primárně v takzvaném irském step dance a přesah do irské kultury jako takové pak vidí jako 

druhotný, a nikoliv prvotní záměr [Foley 2001: 35]. 

Konstruování irské kulturní identity sílilo zejména na konci devatenáctého století 

v rámci odporu vůči britskému kolonialismu. Se vznikem takzvané Gaelic League vzrůstaly 

také snahy o prosazování irské kultury ve všech možných směrech. V této souvislosti začal 

být irský tanec vnímán jako symbolické ztělesnění kultury irského národa, největší důraz je 

na něj však kladen po roce 1922, kdy vznikla Irská republika. Irští emigranti si navíc do 

svých nových domovů s sebou brali vědomosti a lásku k irskému tanci, což zapříčinilo jeho 

rozšíření zejména pak do Velké Británie, Skotska a Spojených států amerických [Wulff 

2005: 48-50]. Tanec se tak prostřednictvím difuze začal šířit po celém světě. Difuze je 

zároveň jedním z hlavních způsobů kulturních dynamik, jak uvádí Kurath [Kurath 1960: 

239]. Několik let poté vznikla An Coimisiún le Rincí Gaelacha neboli Irish Dancing 

Commission (dále jen CLRG) která je i v dnešní době jednou z nejdůležitějších institucí 

v otázce irského tance po celém světě [Foley 2001: 35-6]. Tato organizace se věnuje nejen 

udržování a koordinace irského tance, ale také hudby a jazyka. To činí z CLRG největší 

organizaci v tomto směru, která zároveň pokrývá nejširší spektrum irské kultury ze všech 

organizací tohoto zaměření. CLRG na základě zkoušek vydává certifikace pro lektory 

irského tance – Teagascóir Choimisiúin le Rinci Gaelacha (Commission Certified Irish 
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Dance Teacher) (dále jen TCRG). Tito certifikovaní lektoři pak zakládají taneční školy a 

umožňují tanečníkům účast na mezinárodních soutěžích pořádaných právě organizací 

CLRG. Existují také další organizace fungující na podobném principu, CLRG je z nich 

však nejznámější. CLRG je rozdělena na několik komisí, které se věnují různým odvětvím, 

na příklad Coiste Rince agus Ceoil (komise, která byla vytvořena pro monitorování trendů 

jak v sólovém, tak týmovém tanci za účelem následného předkládání návrhů ohledně 

regulace a zachování tohoto kulturního aspektu), Coiste Gaeilge (komise zodpovědná 

za propagaci irského jazyka a aktivní používání irského jazyka mezi členy komise – mezi 

lektory, porotci, tanečníky i hudebníky za účelem udržování živého irského jazyka), An 

Coiste Oireachtaisí (komise zodpovědná za organizaci dvou hlavních událostí každého 

roku, a to Oireachtas Rince na hEireann – Mistrovství Irska v irských tancích a Oireachtas 

Rince na Cruinne – Mistrovství světa v irských tancích) a další [An Coimisiun le Rinci 

Gaelacha: 2017]. 

Jak již bylo řečeno, globalizace irské kultury byla odstartována v roce 1994, kdy během 

televizní soutěže Eurovize, v originálním znění The Eurovision Song Contest, vstoupil irský 

tanec do povědomí široké veřejnosti po celém světě. Zcela zavádějící by však bylo říct, 

že teprve poté se začal irský tanec šířit za hranice Irska. V té době byl již po více než dvě 

staletí irský tanec prostřednictvím diaspory rozšířen na určitých místech v Anglii, Skotsku, 

Severní Americe, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Globalizační procesy 

však vyžadují širší stavební základy. Vývoj, který proběhl zhruba od poloviny dvacátého 

století v komunikaci, globální ekonomice, dopravě, ale také v internacionalizaci práce, byl 

přizpůsoben širokému spektru jednotlivců i skupinám tak, aby i oni mohli zaujmout globální 

postavení, a to ve vztahu k médiím, trhu či globální kulturní politice. Tak jsou popsány 

podmínky pro umožnění globalizačního procesu. Pokud se vrátíme zpět k události Eurovize, 

dá se Riverdance považovat za pokus představit a ukotvit Irsko globálně i kulturně, což bylo 

klíčové nejen pro získání jakéhosi „místa“ ve světě, ale také pro Iry samotné. Ačkoliv bylo 

Irsko do té doby zmiňováno v různých filmových zpracováních, Riverdance představovalo 

něco zcela jiného. Jednalo se o autentické představení skutečného irského tance, který tančili 

skuteční irští tanečníci za doprovodu irských muzikantů a zpěváků [Foley 2001: 38-9]. 

Z Riverdance se po tomto úspěchu stala světoznámá taneční show, která se i dnes stále 

těší diváckému zájmu. Zároveň tato show odstartovala vlnu irských tanečních show jako je 
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na příklad Lord of the Dance, která pak v druhé polovině devadesátých let dvacátého století 

a nadále přiváděla k irskému tanci mnoho tanečníků a tanečnic po celém světě. Lord of the 

Dance je navíc taneční show, která se přímo v České republice těší velké divácké oblibě, 

jak ze strany tanečníků a tanečnic, kteří se zde irskému tanci věnují, tak široké veřejnosti. 

Ani v této práci se tématu Lord of the Dance nevyhneme, neboť se jednalo o často 

zmiňovaný „startovací“ prvek irsko-taneční kariéry některých z informátorů výzkumu. 

Helen Brennan (1999) uvádí, že nárůst zájmu o irský tanec způsobil až dvojnásobný 

nárůst počtu tanečníků v jednotlivých tanečních školách. Mezinárodní soutěže začaly 

prodlužovat svá trvání kvůli velkému zájmu – v roce 1999 se mistrovství Irska účastnilo 

kolem tří tisíc soutěžících. Irský tanec se začal rozvíjet i v zemích, které původně nebyly 

ovlivňovány irskou diasporou: Jihoafrická republika, Čína, Mexiko, Argentina, Norsko, 

Česko, Polsko, Maďarsko, Arábie, Taiwan i Rusko postupně začínaly otevírat své vlastní 

školy irského tance [Brennan 1999: 156]. 

Dalším způsobem, jakým si Irové připomínali svou kulturní identitu byly céilí. 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 s obecným setkáváním se se svými sousedy a známými za účelem komunikace 

a udržování dobrých vztahů. První irské taneční céilí se konalo 30. října 1897 

v Bloomsburry Hall v Londýně poté, co její skotskou variantu viděl Fionán Mac Coluim, 

člen takzvané Gaelic League v Londýně. Úspěch tohoto céilí byl pak zaznamenán nejen 

v Irsku samotném, ale také v diaspoře irských občanů po celém světě. Pojmu céilí byl 

pak přiřazen nový význam, a to irská taneční společenská událost, kde se Irové setkávají 

za účelem společenské a kulturní interakce a kde mají možnost vyjadřovat svou kulturní 

identitu a zároveň vyjadřovat určitou soudržnost v rámci irské komunity [Foley 2011: 44-5]. 

Moe Meyer uvádí, že kulturní identita byla zdůrazňována nejen v rámci céilí, ale také 

v sólovém tanci. Určité prvky napovídají více o původu tance a sdílejí určité důležité 

historické události. Takzvané set dances (nikoliv však setové tance skupinové), které se tančí 

v rámci sólových tanců nesou často názvy související s důležitými událostmi irské historie 

– na příklad The Blackbird, který náleží události příjezdu Jakuba II. Stuarta do Irska; The 

Rodney’s Glory, oslavující vítěznou námořní bitvu nad Angličany pod vedením admirála 

Rodneyho; Bonaparte’s Retreat, zdůrazňující důležitost přítomnosti irských regimentů 
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u Waterloo a podobně [Meyer 1995: 32]. I sólové tance tedy nesou stopy uchovávání 

sociální paměti a cítění, které má zdůrazňovat a připomínat irskou historii a identitu. 

Adam R. Kaul (2007) hovoří o socializačních a interakčních aspektech irského tance 

následovně. Kromě céilí, kterému se dostalo primárně tanečního významu, jsou dalším 

důležitým bodem v sociálních aktivitách takzvané hudební sessions. Hudební session 

neznamená totéž, co na příklad koncert, ačkoliv se na první pohled můžou tyto dvě události 

zdát velmi podobné. Hudební session je totiž na rozdíl od koncertu spontánní, není stanoven 

přesný program ani průběh večera. Muzikanti se usadí kolem stolu, čelem k sobě, obvykle 

v uzavřeném kruhu, aby se mohli vzájemně lépe slyšet. Nejedná se tedy o koncert, který 

obvykle probíhá s jasným oddělením muzikantů a publika, ale spíše o událost určenou mimo 

samotnou hudbu také pro interakce muzikantů mezi sebou, muzikantů a publika mezi sebou, 

či muzikantů a tanečníků mezi sebou (tento typ interakce lze často zařadit pouze do interakce 

s publikem). Jedná se o neformální událost, což napovídá samo o sobě i prostředí, kde 

se sessions odehrávají – tedy v hospodách. Jednotlivé hudební výstupy jsou prokládány 

povídáním, vtipy, historkami a podobně. Navzdory neformálnímu prostředí i průběhu 

sessions jsou stále určena pravidla, která umožňují hladký a nekonfliktní průběh celé 

události. Z hudebních session se stal poměrně rozšířený fenomén, který se různí lokálními 

úpravami struktury i obsahu, v závislosti na vícerých faktorech, které však pro účely práce 

není nutné nadále popisovat [Kaul 2007: 704]. Na těchto session je možné potkat nejen 

muzikanty, ale také tanečníky, kteří se mohou do celé situace zapojit tancem, ať už 

improvizovaným, tak i předem připraveným. 

Neboť se jedná o důležité prvky udržování kulturní identity Irů, zajímalo mne, zda je 

možné podobné prvky nalézat také v českých variantách. Zejména pak na hudebních 

sessions, které jsou prostředím vhodným nejen k socializaci ale také na příklad k taneční 

improvizaci. Podrobnější výstup ze zúčastněného pozorování je rozebírán později, a to 

konkrétně v kapitole týkající se profesionalizace tanečníků v dnešní době (4.8).  
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4.2 Počátky irského tance v České republice 

Tato podkapitola je věnována výsledkům rešerše, jež byla zaměřena na pátrání po 

informacích o začátcích irské kultury či irského tance v České republice. Co se týče historie 

irského tance u nás, nalezla jsem všechny dostupné informace především na jedné webové 

stránce, a to na webu Bernard’s: Irsko, irské tance a něco navíc5, odkud jsem převzala 

následující shrnutí historie irských tanců v České republice.  

Za první dokumentovaný střet české a irské kultury prostřednictvím tance a hudby lze 

považovat návštěvu irských tanečníků v rámci kulturní výměny v roce 1967. Této kulturní 

výměny se účastnili hudebníci a tanečníci, kteří zde vystoupili se svým uměním v Praze, 

následně navštívili národní kulturní památník v Lidicích, následně zavítali také do Ostravy, 

kde se uskutečnilo vystoupení v prostorách Domu kultury, načež se přesunuli na Slovensko, 

kde účinkovali na festivalu Záhorácke kúlturne leto. Společně s hudebníky a tanečníky 

se výměny účastnil také Dr. John P. Cullinane6 [Bernard’s, nedatováno]. 

Kořeny irských tanců v České republice spadají do poloviny devadesátých let dvacátého 

století, kdy v Praze probíhala výuka irských lidových tanců pod vedením Kate Wood. Ta 

paradoxně nepocházela z Irska ale ze Skotska, nicméně zde pracovala jako lektorka 

anglického jazyka, při té příležitosti se zde také věnovala výuce irských tanců. Pod jejím 

vedením se skupina studentů učila základní taneční kombinace. Po návratu Kate Wood zpět 

do své rodné země zde vznikla první taneční skupina irských tanců Rinceoirí. Ti se věnovali 

převážně zdokonalování a předávání kroků, které se již naučili od své předchozí lektorky, 

novou inspiraci si vozili často přímo z Irska prostřednictvím vlastních zážitků, 

nahrávek na CD či VHS [Bernard’s, nedatováno]. 

Přibližně kolem roku 2000 došlo k boomu tanečních skupin v tomto odvětví. Nové 

skupiny vznikaly v Praze, Brně a dalších městech. V roce 2003 nastal jeden z klíčových 

 
5 Oficiální stránka Bernard’s: Irsko, irské tance a něco navíc, online dostupná z: https://www.bernards.cz 

6 John P. Cullinane (*1939, Cork, Irsko) se stal důležitou osobností irského tance nejen v zahraničí, ale 
také u nás. V roce 1967 v rámci kulturní výměny byl vedoucím taneční skupiny, která se akce účastnila. 
Cullinane si s tehdy Československou republikou vytvořil pevný vztah a dodnes se do místních končin 
vrací, zejména pak ku příležitostem letní školy Bernard‘s Summer School, kde často participuje jako 
zahraniční lektor. V rámci svých akademických pracích se věnuje historii irského tance a aktivně 
se účastní soutěží jako porotce i učitel. 

https://www.bernards.cz/
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momentů irského tance v České republice, neboť první čeští reprezentanti irského tance 

absolvovali mezinárodní soutěž v Mnichově.7 Tento rok je považován za klíčový, neboť 

účastí na soutěžích otevírají zcela novou kapitolu irského tance u nás [Bernard’s, 

nedatováno]. 

Soutěžní step dancing se těší poměrně velké oblibě – v rozhovorech, které jsem 

prováděla, se ukázalo, že každý z účastníků a účastnic výzkumu se v určité fázi své taneční 

dráhy věnoval soutěžnímu tanci v různém měřítku. Soutěžní tanec je neodmyslitelně spojen 

s výukou tance pod vedením certifikovaných lektorů, kteří pak tanečníkům prostřednictvím 

své taneční školy a certifikace umožňují vstup na pódia mezinárodních soutěží na různých 

úrovních. Také o participaci zahraničních lektorů irského tance v České republice taktéž 

pojednává kapitola na stejných webových stránkách. Důležitým mezníkem byl vznik letní 

školy, která původně fungovala jako letní škola pro taneční skupinu Rinceoirí. Taneční 

skupina Rinceoirí brzy zjistila, že bez profesionálního vedení nebude možné skupinu řádně 

rozvíjet. Na druhou letní školu v roce 2002 pak byli pozváni zahraniční lektoři, Seán 

Kilkenny a Mary Sweeney. Od té doby se pozvolna rozrůstala spolupráce se zahraničními 

lektory (na příklad: Lisa Delaney, Anne-Marie Cunningham, Kelley O’Boylle, Shane 

McAvinchey, Stephen Scariff). Ani setové tance nezůstaly opomenuty a hned v roce 2003 

začala vznikat spolupráce s Joem a Janet O’Hara [Bernard’s, nedatováno]. 

Tato webová stránka poskytuje poměrně obsáhlé informace nejen o historii, 

ale i o současném dění na scéně irského tance v České republice, stejně jako další informace 

ohledně různých dalších aspektů irské kultury a ve stejném směru pořádaných událostí. 

Bernard’s: Irsko, irské tance a něco navíc se dá považovat za snahu zachycení důležitých 

historických okamžiků a udržení sociální paměti alespoň prostřednictvím psaných 

vzpomínek. Lze pozorovat snahu o zaznamenání klíčových událostí, jako je tomu v otázkách 

kulturní paměti, kde jsou zdůrazňovány figury paměti různými způsoby. V této otázce 

bychom také mohli zmiňovanou letní školu považovat za určitou formu připomínkového 

rituálu, která ačkoliv procházela různými proměnami, stále naplňuje stejný účel. 

 
7 Viz příloha č. 10 
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Další webovou stránkou, která nabízí podrobnější vzhled do vývoje irského tance 

v České republice, je oficiální stránka taneční skupiny Rinceoirí8. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o první skupinu irských tanců v České republice, je jejich „historie klubu“ v podstatě 

jakousi kostrou irského tance u nás. 

Vzhledem k tomu, jakým způsobem bylo mezi místními rozšířeno jakési povědomí a 

zájem o irský tanec, dalo by se hovořit o šíření tohoto kulturního aspektu prostřednictvím 

difuze. Prvek irského tance se u nás do této chvíle nenacházel, dříve došlo pouze k letmému 

střetu irského tance s českou kulturu v rámci kulturní výměny, kdy zde k žádnému rozšíření 

daného prvku nedošlo. Kate Wood tak přinesla do České republiky, konkrétně do Prahy, 

první skutečné základy irského tance, na kterých byla postupem času vybudována široká 

komunita tanečníků a tanečnic, mnoha tanečních skupin i několika samostatných tanečních 

škol s certifikovanými lektory. 

Již zde je možné zaznamenat teoretická východiska dle Appaduraie (2003), který 

popisuje proudění osob v rámci dimenze ethnoscapes. Sem lze zařadit i proudění osob 

jakožto guest workers, za což by se dali považovat i zmínění lektoři, kteří zde začali působit, 

ať už v dlouhodobější spolupráci, tak nárazově. V této souvislosti by se dal zmínit také bod, 

který uvádí Jarvie (2006) – tedy v tomto případě migrace osob zainteresovaných ve sportu 

– trenéři neboli lektoři. 

4.3 Transformační procesy a tříštění irského tance 

Irský tanec v České republice má za sebou již mnoho let, což jasně vyplývá i z předchozí 

kapitoly o jeho kořenech v České republice. Za tu dobu byl formován a proměňován různými 

vlivy a procesy. Z těchto vlivů jsem k popsání vývoje zvolila vliv globalizace, 

profesionalizace a komercializace, jak jsem uvedla již v teoretické části práce. Tyto procesy 

jsou silně provázané a v podstatě v tomto směru zcela neoddělitelné. 

Jak již bylo zmíněno, na samotném začátku stála malá skupina, která docházela na 

taneční hodiny lektorky Kate Wood. V té době se samozřejmě nejednalo o lekce irského 

tance, jak je možné pozorovat dnes. Jednalo se o volnočasovou aktivitu pro několik málo 

 
8 Oficiální webová stránka taneční skupiny Rinceoirí, online dostupná zde: http://www.rinceoiri.cz/ 



 

 

 33 

nadšenců. Z původních několika málo tanečních skupin na tomto poli působnosti se 

postupem času z nejrůznějších důvodů, ať už kvůli nespokojenosti se situací v taneční 

skupině, názorovým rozdílnostem či pouhé změně místa působnosti, oddělovali tanečníci a 

tanečnice, aby mohli zahájit fungování vlastní taneční skupiny podle svých představ. 

Zejména tímto způsobem došlo k velkému nárůstu počtu tanečních skupin na našem území. 

V současné době je možné zejména ve větších městech narazit na několikero skupin věnující 

se irskému tanci jak na rekreační, tak na soutěžní úrovni9. V době vzniku skupinky těchto 

nadšenců bylo běžné, že se dotyční aktivně zajímali nejen o irský tanec, ale také o další 

aspekty irské kultury. Jejich záběr byl tedy mnohem širší, než dnes bývá běžné. Z velké části 

lze říci, že se tanečníci irských tanečních skupin se v současné době aktivně zaměřují pouze 

na tanec, za to však dosahují zcela nesrovnatelných úrovní. 

Volba pouze jednoho aspektu irské kultury jako hlavního zájmu vedla k výrazné 

profesionalizaci. Veškerá pozornost se totiž začala stáčet pouze k tanci a mohla mu být 

věnována veškerá možná energie jak fyzická, tak časová. V irském tanci se tak začal silně 

projevovat proces profesionalizace nejen jednotlivců, ale také celých tanečních skupin. 

Taneční skupiny vyhledávaly možnosti učení se irského tance pod vedením různých 

kvalifikovaných lektorů, kteří byli ochotni se jejich snahy ujmout a napomoct jim ve svém 

sebezlepšování. Nárůst počtu tanečních soutěží pak podpořil nejen samotný proces 

profesionalizace, ale navíc zdůraznil časovou náročnost příprav na tyto události, kde se po 

jednotlivcích, ale také po celých týmech očekávají ty nejlepší výkony. 

Z původní poměrně úzce spjaté skupiny nadšenců do „Irska“ se stala velmi košatá 

komunita tanečních skupin, ale také hudebníků. Jedná se o dvě téměř oddělené větve, které 

nejenže se málokdy prolínají, co se týče jednotlivců, kteří by působili na vícerých 

„pozicích“, ale zároveň se málokdy setkávají. Výjimku tvoří setkávání v rámci společných 

vystoupení, setkávání na příklad na hudebních sessions je spíše mizivé. Spolupráci tanečníků 

a hudebníku se věnuji v kapitolách uvedených později. 

Tento proces tříštění a oddělování se, ale zároveň také zlepšování se ve vybraném 

odvětví irské kultury má s velkou pravděpodobností také za následek ztrátu zájmu o 

 
9 Viz příloha č. 15 – mapka znázorňující aktivní skupiny irského tance v ČR 
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informace popisující počátky irského tance v České republice, jak se ukázalo v téměř všech 

rozhovorech krom jediného. Silná profesionalizace tance zvýšila požadavky na profesionální 

tanečníky ve všech směrech – náročnost této disciplíny tedy s největší pravděpodobností 

vytlačila ostatní zájmy nejen o irskou kulturu obecně, ale i o další aspekty či styly irského 

tance. Výstupy získané z tohoto okruhu jsou uvedeny v následující kapitole. 

4.4 Povědomí o kořenech irského tance v České republice 

Irský tanec v České republice prošel nezanedbatelnými změnami. Zatímco na začátku 

této mnohaleté cesty stála jediná taneční skupina Rinceoirí, jenž veškerou svou znalost kroků 

získávala z velmi omezených zdrojů, dnes můžeme jen v Praze nalézt téměř desítku různých 

tanečních skupin tohoto zaměření, přičemž některé z nich se již těší několikaleté tradici a 

jejichž někteří členové sami dosáhli na titul kvalifikovaného, certifikovaného, lektora 

irských tanců. Jen toto samotné zjištění napovídá, kudy se irský tanec v České republice 

ubíral a jak se vyvíjel. Tato podkapitola je tedy věnována zejména povědomí samotných 

tanečníků o kořenech irského tance v České republice. 

Osobně i mé vlastní vědomosti o počátcích tohoto tance u nás nebyly nijak značné. 

Teprve až při pátrání po tématu bakalářské práce jsem si začala uvědomovat hrubé 

nedostatky ve svých vědomostech a začala po těchto informacích pátrat. Předpokládala jsem, 

že se jedná spíše o mou výjimku a běžně se naopak jedná o samozřejmost. Během 

uskutečňování výzkumu jsem však zjistila naprostý opak. Povědomí o úplných začátcích 

irského tance u nás není ani zdaleka tolik rozšířené, jak bych očekávala. Jak už z předchozí 

podkapitoly vyplývá, došlo k velkému rozvolnění komunity, jež stála na počátku irského 

tance u nás, v České republice. To napovídá, že i sdílení určitých kolektivních vzpomínek a 

vyprávění není příliš časté. 

Na otázku ohledně toho, kde se tady vzal irský tanec, jsem dostávala v naprosté většině 

případů pouze mlhavé a nejasné odpovědi, které byly velmi strohé, jako na příklad tato: 

„Asi tak, že se tady v devadesátých letech skupina lidí snažila učit podle VHS, pak přijeli 

Irové a řekli, že to dělají úplně špatně, a tak se sem dostaly základy.“ (z rozhovoru, únor 

2019) 
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U většiny dotázaných se navíc neobjevovaly téměř žádné potřeby pátrat po tom, jaká 

byla cesta irského tance, ačkoliv se mu nyní věnují velmi intenzivně. Tuto skutečnost 

přisuzuji zejména tomu, že všichni zúčastnění se věnují irskému tanci na vysoké úrovni, 

většina z nich také závodně. Taková forma tance vyžaduje velké množství času i energie, 

čímž pádem ubývá času věnovat se okolním detailům i aspektům irské kultury. Zároveň se 

až na jedinou výjimku všichni zúčastnění do irského tance zapojili poměrně nedávno, často 

tedy nemají vlastní zkušenost s počátky a znají je pouze zprostředkovaně. 

„Upřímně nic extra, občas teda někdo vyhodí na Facebooku nějaký fotky, jak to dřív 

bývalo, ale nikdy jsem po tom nijak extra nepátrala. Nevím, nějak mě to nikdy moc 

nezajímalo. Je to moc barbarský? (smích) Co tak vím je, že bylo pár skupin, který si jakýkoliv 

dostupný informace tak nějak předávaly mezi sebou, ale fakt jsem po tom víc nepátrala.“ (z 

rozhovoru, prosinec 2018) 

Uvedený úryvek podtrhává důležitost sociálních sítí. Jedná se o jeden z dimenzí – 

mediascapes – kulturního toku, jak uvádí Appadurai [Appadurai 2003: 35]. Sociální sítě 

v tomto kontextu podporují globalizační proces právě skrze proudění informací. V rámci 

této kapitoly by se dal diskutovat také potenciál sociálních sítí ve sdílení sociální paměti. 

Důležitost sociálních sítí vyplývala také z rozhovorů i pozorování. Nebyl to pouze jediný 

případ, kdy byly sociální sítě – a to konkrétně Facebook, Instagram či YouTube – zmíněny 

jako důležitá platforma pro sdílení informací či trendů v rámci irského tance nejen České 

republiky, ale také celého světa. V rámci tohoto výzkumu jsem se však blíže sociálním sítím, 

v souvislosti právě s irským tancem, zejména z časových důvodů nemohla více věnovat. 

„Co vím o počátku Irska u nás? No… Já si vybavím prostě pana Bernarda. 

(z rozhovoru, duben 2019) 

Tento velmi krátký, avšak velmi výstižný výrok poukazuje na postavu pana Bernarda, 

tedy mimo jiné autora stránek Bernards.cz, které byly zmiňovány na začátku práce 

v souvislosti s rešerší ohledně počátků irského tance v České republice. I během ostatních 

rozhovorů vícekrát padlo jméno Bernard (či Bernardová) v souvislosti se základy irského 

tance v České republice. Rodina Bernardových stála u základních kamenů irského tance 

v České republice již v roce 1995, kdy Václav Bernard navštěvoval právě ony zmiňované 

lekce irského tance pod vedením lektorky Kate Wood, stál u zakládání taneční skupiny 
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Rinceoirí. V současné době rodina Bernardových každoročně organizuje Bernard’s Summer 

School, která zprostředkovává lektory všech různých oborů, ať už se jedná o tanec, hudbu, 

zpěv či samotný irský jazyk [Bernard’s, nedatováno].  

V jednom případě lze odkázat na vlnu keltománie10, která v České republice našla své 

místo během devadesátých let dvacátého století. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o 

ojedinělou výpověď, nedá se v tomto ohledu hovořit o silnějším cítění ke keltství. 

„Mně připadá, že často když se řeklo „irský“, tak lidi si vybaví kromě leprikóna spíš 

nějaký keltský výjevy a bandu vousatých týpků, co se mlátí v lesíku dřevěnými meči, protože 

si myslí, že je to dostatečně keltské. Naštěstí se to, myslím, docela změnilo a tolik se to snad 

už nespojuje…“ (z rozhovoru, říjen 2019) 

Tento konkrétní úryvek koresponduje i s mými vlastními zkušenostmi, kdy jsem se při 

zmínce o irském tanci v okruhu nezainteresovaných osob, setkala s podobným přístupem. 

Buďto se lidé odkazovali právě na leprikóny za doprovodu přeskakování z jedné nohy na 

druhou, či na výjevy rozevlátých tanečnic v lesích mezi rádoby keltskými bojovníky. 

Vybrané ukázky z rozhovorů poukazují na celkovou nevědomost dotyčných o tom, kde 

se u nás vzala jejich oblíbená zájmová činnost. Vědomosti v tomto směru jsou spíše 

útržkovité. Tuto skutečnost lze přisuzovat zejména procesu profesionalizace, který zapříčinil 

silnou izolaci pouze jednoho směru irské kultury a ztrátu zájmu nejen o další aspekty irské 

kultury, ale také o sdílení a udržování jakési sociální paměti v rámci takovéto skupiny. 

 

 
10 Irský tanec či hudba nebyly prvními prvky, které se sem z této oblasti dostaly. Půdu pro irský tanec a 

další prvky irské kultury připravila vlna takzvané keltománie. Keltománie, jak sám název napovídá, 
zahrnuje podstatně širší spektrum různých kultur než pouze irskou. Jedná se o módní vlnu, která 
vznikala v rámci New Age během osmdesátých let dvacátého století. Keltománií je myšleno prozatím 
poslední užívání Keltů jakožto symbolického sjednocujícího prvku, ačkoliv tato módní vlna zahrnovala 
i řadu různých prvků, které s původními Kelty příliš nesouvisejí. Keltománie může být 
považována za novodobý mýtus [Vališ 2009: 20]. 
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4.5 Počátky irského tance u jednotlivých informátorů 

Již z počátečních výpovědí informátorů lze vyčíst vliv globalizace irského tance. Velká 

většina z nich reagovala svým zájmem o irský tanec po zhlédnutí některých z velkých irsko-

tanečních show. Většinou se nejednalo o zmíněnou show Riverdance, ale spíše o novější 

počin z pod taktovky Michaela Flatleyho11. Show Lord of the Dance ovlivnila naprostou 

většinu zúčastněných. Většina z nich pak poprvé viděla show v televizním vysílání nebo na 

DVD. Zároveň se jedná i o mou vlastní první zkušenost s irským tancem. Má očekávání tedy 

byla taková, že nebudu sama, komu startovní čára na dráze irského tance začala právě někde 

doma, v obývacím pokoji u televize. Zajímavé však je, že někteří z nich i přes nadšení 

z podívané buďto netušili, že se jedná o irský tanec, či že je možné se mu v Česku vůbec 

věnovat. Stále se však jedná o důležitý impulz k začátkům kariéry v irském tanci u mnoha 

z irských tanečníků u nás. Z některých rozhovorů navíc vyplývalo, že dotyční mají 

zkušenosti s podobným příběhem i u ostatních tanečníků. Pro ilustraci tedy přikládám citace 

ze tří různých rozhovorů: 

„Já vždycky říkám, že „jsem prostě jedno odpoledne neměla co dělat“. Řekla bych, že 

na rozdíl od spousty ostatních jsem se k Irsku nedostala přes Lord of Dance. Zajímala jsem 

se spíš o Skotsko. Když mi bylo asi dvacet, našla jsem dokonce skupinu, co tancovala skotské 

tance a tam jsem se seznámila s Terkou, která učí Irsko na ČVUT. Jednoho dne mi navrhla, 

jestli se nechci přijít podívat na irský trénink. Neměla jsem ten den co dělat, tak jsem to 

zkusila. A už jsem nikdy neodešla.“ (z rozhovoru, únor 2019) 

U první uvedené ukázky je možné identifikovat, že setkání s irským tancem bylo ve své 

podstatě náhodné a v tomto případě zprostředkované přes známost. Tento případ se již 

v prováděných rozhovorech znovu neopakoval. 

„Já to vlastně úplně přesně nevím. Vím, že to bylo… nebo nevím kdy, ale bylo to Lord of 

the Dance. (…) Mně se to líbilo, a tak jsme na to s mamkou šly a tam jsem si říkala: „To je 

to, co chci dělat.“ A tam to vlastně všechno začalo.“ (z rozhovoru, listopad 2018) 

 
11 Michael Flatley (*16. července 1958) tančil ve světoznámém výstupu Riverdance v roce 1994, 

v následujících letech však projekt opustil a začal se věnovat show Lord of the Dance, která se již od 
roku 1996 každoročně těší velké divácké přízni po celém světě. Dále je také autorem show Feet of 
Flames a Celtic Tiger, které však neměly tak dlouhého trvání jako Riverdance či Lord of the Dance. 
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Druhá ukázka z rozhovoru odkazuje na dříve zmíněný vliv taneční show Lord of the 

Dance, která pozvedla vlnu zájmu o irský tanec po celém světě včetně České republiky. 

„Lord of the Dance jsem znala, měli jsme to z nějakýho důvodu doma na DVD, ale nějak 

jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že se něco takovýho dá trénovat. Myslím, že jsem ani 

nevěděla, že to je irský tanec. (…) No, já jsem se k tomu pak vlastně dostala tak nějak 

náhodou, když kousek od nás, kde jsem bydlela, tak byla patrikovská tancovačka. Já jsem 

tehdy byla po mononukleóze, takže jsem žádný sporty nedělala, a tak jsme se tam šli jen tak 

podívat. Vlastně jsem v té době hledala spíš něco novýho, co bych mohla zkusit, před tím 

jsem dělala hiphop. A tam jsem zjistila, že vlastně se dá Irsko u nás tancovat a hrozně mě to 

nadchlo, že to je přece ono, to, co jsem viděla v Lord of the Dance, a tak se mi to líbilo, že 

jsem se tomu rozhodla věnovat na plno.“  (z rozhovoru, listopad 2018) 

 

Další ukázka pak také ilustruje vliv show Lord of the Dance, ačkoliv se jedná o impulz 

k irskému tanci spíše oklikou. Dotyčná uvádí, že ačkoliv show znala, ve výsledku se 

s irským tancem setkala spíše náhodou. To, co ji však ve výsledku k tanci „postrčilo“ byla 

právě zkušenost s touto show. 

 

Během výzkumu postupem času vyplývalo, že show Lord of the Dance je naprosto 

stěžejním bodem pro vývoj irského tance v České republice. Nejenže většina zúčastněných 

tuto show uvádí jako samotný prvopočátek jejich vlastní taneční kariéry a často také kariéry 

svých kolegů a kolegyň, ale všichni ze zúčastněných danou show znají a dokáží jí přisuzovat 

důležité události a následky. Je zajímavé, že nikdo z dotyčných neuvedl show Riverdance 

jako první impulz pro pátrání po irském tanci u nás. Tato show je tedy v tomto případě 

vedlejší, ačkoliv obecně je udávána jako hlavní startovací prvek globalizace irského tance. 

Show Lord of the Dance však svůj postoj neustále upevňuje, do České republiky se 

pravidelně vrací a několik let zpátky zde pořádal také workshop pro irské tanečníky. Je 

důležité mít na paměti, že právě díky úspěchu Riverdance bylo možné uvést další show 

těchto rozměrů a dnes jim můžeme přisuzovat takto velkou roli v rámci vývoje irského tance. 

V České republice však bude nést Lord of the Dance pravděpodobně větší důležitost než 

Riverdance.  
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4.6 Taneční mistři a počátky profesionalizace irského tance 

Jedním ze zvolených transformačních procesů irského tance byla profesionalizace. Než 

se v této práci dostaneme k tomu, jak se profesionalizují nejen jednotliví tanečníci a 

tanečnice, ale také celé taneční skupiny, předložím počátky profesionalizace v irském tanci 

obecně. Za tři zásadní body ve vývoji irského tance i v rámci jeho profesionalizace, lze 

považovat objevování se prvních tanečních mistrů, kteří díky svému kočovnému stylu života 

vyučovali své umění na různých místech po celém Irsku. Arthur Young během svých cest 

v druhé polovině osmnáctého století zaznamenal, že tanec byl velmi univerzální, a proto také 

oblíbenou zábavou mezi chudšími vrstvami obyvatelstva. Učitel tance byl však považován 

za poměrně fascinující figurku, která nikterak neodpovídala dnešním podobám učitelům 

tance. Jednalo se o potulného učitele, jehož návštěvy byly vítány s velkou radostí a většinou 

se zdržoval v jednom místě přibližně po dobu šesti týdnů. Poté se zase vypravoval na další 

cesty a tento proces se neustále opakoval. Často zůstával v příbytku farmářů, kteří mu za 

učení jejich dětí tanci a hudbě zdarma, poskytli výměnou prostor pro výuku. Často také 

nevyučovali čistě irské tance, ale také valčík či čtverylku. V počátcích devatenáctého století 

však nastaly změny. Kočovný způsob života začali někteří učitelé tance vyměňovat za první 

taneční školy a žáci si začali výuku tance předplácet. Kromě tanečních lekcí si však žáci 

mohli užívat i večerní zábavy s tancem, které taneční mistr uspořádal. Jeho reputace v tuto 

chvíli záležela nejen na schopnosti vymýšlet nové kroky sólových tanců, ale také na jeho 

vlastní schopnosti tanec učit [Breathnach 1996: 49–52]. 

Dalším bodem je založení takzvané Gaelic League v roce 1893. Posledním a 

nejaktuálnějším zlomovým bodem je pak považována již několikrát zmiňovaná taneční show 

Riverdance. 

Všechny tyto zlomové body dokreslují vliv profesionalizace a zároveň komercionalizace 

v rámci irského tance. Nahlédneme-li na proces profesionalizace optikou profesionalizace 

ve sportu, lze srovnat jisté podobnosti ale také rozdíly. V irském tanci aspekt 

profesionalizace, uváděné v kontextu sportu, zahrnuje primárně profesionální sféru ve 

smyslu účinkujících v tanečních projektech a show. Naopak pro tanečníky, kteří se věnují 

zejména soutěžnímu irskému tanci i na vrcholové úrovni, tato logika neplatí. Soutěžní 

tanečníci nejsou za svůj výkon placeni, naopak hradí výdaje spojené s trénováním, 
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cestováním na soutěže (zahrnující samotnou cestu, ubytování či startovné), či s udržováním 

svého soutěžního vzhledu (šaty, paruky, make-up a podobně). 

 

4.7 Požadavky kladené na profesionální lektory 

Profesionalizace je formujícím jevem, který lze přímo spojovat s procesem globalizace. 

Z rozhovorů, které jsem prováděla, vyvstávají dva hlavní směry na úrovni profesionálních 

tanečníků – certifikovaný taneční lektor (dříve zmíněný TCRG) či profesionální tanečník ve 

smyslu účastníka některé z (celosvětově) známých tanečních show. Možnosti se však 

navzájem nevylučují. Druhá možnost často následně směřuje k certifikovanému lektorství.  

Podoba certifikovaného lektora irských tanců se již samozřejmě nedá srovnávat s dříve 

popisovanou podobou kočovného tanečního mistra. I tak však můžeme jisté prvky pozorovat 

i dnes. Profesionalizace je umožněna právě díky ukotvení tanečních mistrů na jednom místě 

a možnost intenzivní výuky jednotlivců i skupin. Někteří z TCRG lektorů mají svou taneční 

školu rozdělenou na několik poboček, často nacházejících se v zahraničí, kam pravidelně 

dojíždějí a učí irský tanec během jednodenních či vícedenních workshopů. Na lektory jsou 

kladeny vysoké nároky. Jen získávání titulu TCRG znamená podstoupit mnohaletou 

důkladnou přípravu a vynaložit nemalé fyzické, psychické, ale také finanční úsilí, které je 

k úspěšnému složení zkoušky nezbytné. 12  Získání titulu však neznamená naprosté vítězství. 

Jakmile jedinec získává tento titul a zakládá taneční školu, či se začíná angažovat v již 

existující taneční škole, začínají na něj být kladeny nároky z hlediska tanečníků. To vyplývá 

také z některých rozhovorů, primárně pak z otázek, jaké jsou dotyčného představy o 

lektorovi, pod kterým chce tančit. 

„Zase to záleží na tom, co člověk chce. Myslím, že všeobecně se ty podmínky nezměnily, 

že lidi, kteří chtějí soutěžit, tak vždycky mají požadavek ten, aby ten lektor byl nějakým 

způsobem certifikovaný, aby jim umožnil jezdit na ty soutěže. A lidi, co chodí náhodně do 

kurzů, tak ti vlastně chtějí člověka, se kterým je to tam bude bavit a od kterýho se něco naučí. 

Že vlastně jsou dvě a možná i víc rozdílných skupin, který chtějí různý věci od toho irskýho 

tance. A vlastně pro mě, pro mě je ze všeho nejdůležitější, aby ten lektor dokázal pracovat 

 
12 Viz příloha č. 16: Podmínky nutné k získání titulu T.C.R.G. 
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s těma lidma individuálně. A přesně zohlednil to, co já teď říkám, že někteří lidi chtějí 

vyhrávat trofeje a někteří lidi si chtějí udržovat kondici a myslím si, že to je jeden z úkolů 

lektora, umět tohle zohledňovat. A klást na různý lidi různý nároky, podle toho, co sami chtějí 

a podle toho, co dokážou.“ (z rozhovoru, listopad 2018) 

Autorka tohoto výroku upozorňuje na rozdíly mezi tanečníky, kteří se věnují tanci 

soutěžnímu a na tanečníky, kteří se tanci věnují jako volnočasové aktivitě na úrovni 

amatérského tance. V případě tance soutěžního je podmínka certifikace lektora zcela 

bezpodmínečná, zatímco při tanci nesoutěžním mohou být požadavky na lektora rozdílné. 

V případě nesoutěžního tance ustupují do pozadí prvky jako nutná certifikace či jiné 

osvědčení, naopak jsou umocňovány aspekty lektora ve smyslu spolupráce s kurzisty, vedení 

kurzů zábavnější metodou a uchopení tanečních lekcí spíše jako formy relaxační. Mnoho 

tanečních skupin v České republice nabízí vlastní taneční kurzy pro širokou veřejnost, které 

často vedou zkušenější členové a členky dané taneční skupiny, aniž by disponovali řádnou 

certifikací organizace CLRG či jiné. Takto vedené kurzy jsou ve většině případů 

koncipovány jiným způsobem, než bývají lekce určené pro tanečníky mířící na soutěže. 

„Já zrovna nijak nutně nepotřebuju, aby byl můj lektor Ir. Je mi docela jedno, jestli je 

z Irska nebo z Tramtárie, záleží mi hlavně na tom, co má za sebou. Kde všude tancoval, jak 

daleko se dostal, kde třeba vystupoval, jaký má tituly… Ale pak samozřejmě jde taky o to, 

jak to v té dané škole funguje. Pokud se dozvídám, že žene tanečníky hlava nehlava a jde mu 

jen o první místa, tak to u mě fungovat nebude. Je jasný, že je potřeba v taneční škole klást 

důraz na provedení a tak, ale chci lidskej přístup. A pokud někdo má třeba individuální 

problém a zrovna třeba něco tancovat nemůže nebo tak, tak prostě nemá smysl ho hnát do 

extrémů.“ (z rozhovoru, listopad 2018) 

I v tomto případě se setkáváme se zdůrazněním lidského přístupu u lektora i celkového 

koncipování taneční školy. U všech zúčastněných byly odpovědi v tomto směru podobné. 

Důraz kladený na precizní tréninky, taneční techniku a podobně v tomto případě ustupuje až 

na druhou kolej.  

Proces profesionalizace tedy nespočívá pouze ve výsledku v podobě certifikátu lektora, 

to je pouze vyvrcholením dlouhodobé precizní přípravy, která je touto zkouškou zakončena. 

Takováto příprava zahrnuje na příklad zvládnutí techniky irského tance, držení těla, či 
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udržení správného tanečního rytmu, dále na příklad schopnosti jako správně tanec učit a 

předávat. Všichni ze zúčastněných informátorů kladli důraz na precizní provedení jak 

jednotlivých tanečních prvků, tak na provedení celého tance. Zároveň lze v rozhovorech 

pozorovat shodu, že nejdůležitějším pilířem, na kterém jejich vlastní možnosti provedení 

tance stojí, je jejich lektor či lektoři irského tance. Opět se tedy vracíme k předchozím 

řádkům. Samotný proces profesionalizace je umožněn celkovým vývojem pozice tanečních 

lektorů. Jejích zakotvení má za následek, že se tanečníci mohou často mnohem komplexněji 

připravovat. Častější hodiny tance otevírají možnosti pro preciznější trénink správné 

techniky, držení těla, celkového působení tanečníka, následování hudby a držení správného 

tanečního rytmu. 

Co se tedy týče profesionálních tanečníků irského tance, dá se však hovořit o styčných 

bodech, které souvisí s Özbilginovými předpoklady profesionálního tanečníka či tanečnice 

[Özbilgin 2014: 167], a to zejména v představách ideálního lektora irského tance, které 

vyplývají z prováděných rozhovorů. Předpoklady tedy souvisí na příklad v těchto 

následujících bodech: 

• Zkušenosti 
U všech ze zúčastněných jsme během rozhovorů došli k závěru, že podle jejich 

představ by měl mít jejich lektor irských tanců dostatek zkušeností v oboru, a to 

v různých směrech – v soutěžích, v představeních, různých seminářích a 

podobně. 

• Uznání relevantní společnosti 
V tomto případě hodnotím jako zásadní požadavek účastníků, aby jejich lektor 

byl certifikován. V našem případě se všichni zúčastnění dají zahrnout do 

organizace CLRG, která navíc tanečníky limituje podmínkou, že soutěží se 

mohou účastnit pouze ti, kteří jsou zapsáni pod taneční školou certifikovaného 

lektora. Certifikát v tomto případě však může představovat „uznání relevantní 

společností“, jež na základě komplexní zkoušky uděluje titul TCRG pouze těm, 

kteří prokáží své dostatečné kvality. 

• Tanec a peníze 

V tomto případě lze hovořit o nepřímé souvislosti s uznáním v rámci relevantní 

společnosti, neboť každý ze zúčastněných předpokládá, že lektor má v tomto 
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případě svou taneční školu, tudíž je logické, že za jeho umění budou platit. 

Zároveň předpoklad, že dotyčný tancoval v některé ze show, naznačuje, že své 

účinkování nedělal zadarmo. 

Je nutné zdůraznit, že v tuto chvíli hovoříme zejména o lektorech step dancingu, který 

se týkal všech zúčastněných. Jiná situace by mohla nastat v případě, že bychom se 

zaměřovali na příklad na set dancing, ten však vyplynul z provedeného výzkumu v tomto 

případě jako vedlejší. Pokud bych se ve zkoumání zaměřovala na tanečníky, kteří tančí 

primárně či pouze set dancing, výstupy by se mohly lišit. 

4.8 Vztah k autenticitě výuky irského tance 

Než se budu věnovat procesu profesionalizace u tanečníků a tanečnic v rámci výzkumu, 

považuji za důležité zmínit v souvislosti s předchozí kapitolou vztah k autenticitě výuky 

irského tance u nás. Když Gaelic League začala institucionalizovat irský tanec zejména za 

účelem zachování a obrození irské kultury, s entusiasmem pro vše irské podporovali mimo 

jiné také učitele irského tance, ačkoliv a možná právě proto, že jich v okolo počátku 

dvacátého století nebylo příliš.  

Jedním z mých původních záměrů bylo také zjišťovat, jaký postoj mají účastníci 

výzkumu k autenticitě irského tance a irské kultury obecně. Během provádění výzkumu však 

stále více a častěji vycházelo najevo, že autenticita jde v tomto ohledu poměrně značně 

stranou. První otázkou, na niž získané odpovědi naznačovaly, že se bude nejspíše jednat o 

vedlejší kolej zájmu účastníků, se týkala původního impulzu, který je k tanci přivedl. Pouze 

u jedné účastnice jsem se dozvěděla, že se začala irskému tanci věnovat poté, co se vrátila 

z dovolené v Irsku a začala se o celek více zajímat. U všech ostatních účastníků a účastnic 

výzkumu vyšlo najevo, že se irskému tanci začali věnovat spíše náhodou, když na něj někde 

narazili, či po zhlédnutí některé ze show. Dalším okruhem otázek, které mne dovedly 

k tomuto úsudku, byly otázky týkající se výběru tanečního lektora. Vzhledem k omezenému 

výběru certifikovaných lektorů, kteří na území České republiky irský tanec vyučují, mne 

zajímaly preference účastníků v jejich výběru. Opět jsem se téměř u všech z nich dozvěděla, 

že původ lektora nehraje žádnou roli. Preference při výběru taneční školy a lektora spočívá 

zejména v jeho či jejích schopnostech tanec učit, pracovat s lidmi na tanečních lekcích. 

Stejně tak účast na workshopech je založena zejména na tom, jaké zkušenosti má dotyčný 
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lektor napsány ve svém životopisu, nikoliv na tom, zda pochází z Irska či odjinud. Stejným 

způsobem byli komentováni také vedoucí workshopů, se kterými se tanečníci a tanečnice u 

nás setkávají spíše nárazově a nepravidelně, většinou také neopakovaně. 

Z rozhovorů týkajících se tohoto tématu vyplývá, že samotný irský původ irského tance 

vlivem globalizace i profesionalizace ztratil v tomto směru na důležitosti. Tanečníci obecně 

projevují zájem primárně o zkušenosti, které dotyčný lektor nasbíral bez ohledu na to, 

z jakého geografického bodu pochází. Mnohem více jsou doceňovány úspěchy, kterých 

dotyčný dosáhnul, ať už se jedná o soutěžní tanec či o angažmá v 

nejrůznějších představeních či větších show. Obecně patří mezi nejoceňovanější úspěchy 

umístění z mistrovství regionálních či světových, ze show jsou to pak již několikrát 

zmiňované Riverdance a Lord of the Dance. Původní nacionální náboj, pro který byl irský 

tanec institucionalizován prostřednictvím Gaelic League se v naší oblasti v tomto 

neobjevuje. Snahu vyobrazit irské tance alespoň částečně tak, jak vypadal dříve, je možné 

zaznamenat ve vystoupeních tanečních skupin, které do svých programů tento bod zahrnují. 

Některé taneční skupiny, jako na příklad zmiňovaná skupina Coiscéim má v repertoáru i 

nabídku tradičnějších tanců v adekvátních kostýmech, čímž se přibližují původnímu 

autentičtějšímu pojetí irského tance, nikoliv čistě jen step dancingu. V tuto chvíli však nelze 

určovat, zda se jedná o snahu co nejvíce se přiblížit autentické irské (taneční) kultuře, či zda 

se jedná o pouhou snahu učinit nabízený repertoár atraktivnějším. 

4.9 Profesionalizace samotných tanečníků irského tance u nás 

U mnohých českých tanečníků pak můžeme nacházet různé způsoby vlastní 

profesionalizace jako návštěvy letních škol, workshopů ale i méně organizovaných akcí, 

které jim umožňují získávat vlastní zkušenosti v rámci improvizace. Propojování tance a 

hudby ve spontánním prostředí a vztahu jsem se rozhodla pozorovat na tanečních sessions, 

kde převládala naprostá většina účastníků muzikantských a účast tanečníků či tanečnic byla 

spíše výjimečná. 

Na session přicházím se svým doprovodem až jako poslední, po nás už nikdo jiný za 

stejným účelem nedorazil. Z tanečníků a tanečnic jsem zde pouze já a můj doprovod, tedy 

tanečnice, kterou znám už dlouhá léta. Je častou účastnicí irských hudebních sessions, a 

právě proto jsem se rozhodla první pozorování provádět za její účasti, aby bylo co nejsnazší 



 

 

 45 

doptávat se na případné nejasnosti, kterými bych však mohla na příklad hudebníky 

vyrušovat. (…) Během celého večera se k tanci nikdo neodhodlal, k vybídnutí nedošlo 

z žádné strany – jak od hudebníků, tak od tanečnice a ani od přítomných „náhodných 

civilistů“, jak jsou s úsměvem označováni mou kolegyní. (terénní deník, leden 2019) 

Na větší skupinu tanečnic se mi podařilo natrefit na hudební session, která se konala u 

příležitosti oslav svátku svatého Patrika v Praze. Na této hudební session jsem se také 

dočkala kýženého momentu, kdy pár tanečnic začal improvizovaně tančit na instrumentální 

doprovod. 

„Na této session nejenže je „narváno k prasknutí“, ale je tu i skupina tanečnic, které 

společně postávají u jednoho stolu. Kdybych je sama osobně neznala, nevěděla bych, že se 

jedná o tanečnice, protože se neprojevují nijak jinak, než ostatní „nehudební“ část 

návštěvníků. (…) S pokročilou hodinou se objevují dvě tanečnice z dříve zmíněné nenápadné 

skupinky, návštěvníci, kterých již není tolik, jako jich bylo na začátku, zároveň je jich však 

stále dost, jim uvolňují prostor. Někteří hudebníci se otáčejí, aby lépe viděli, čemu hrají do 

kroku. Tanečnice se ve svém improvizovaném představení střídají po několika taktech. 

Nemají secvičenou žádnou choreografii, jedná se o čistou improvizaci z kroků a prvků, které 

již znají. Jeden z návštěvníků, dalo by se říci „náhodný civilista“ se snaží jejich pohyby 

nemotorně napodobovat. Obě tanečnice si vysloužily potlesk, a ještě pár improvizovaných 

tanců přidávají.“  (terénní deník, duben 2019) 

Pokud nahlédneme zpět do seznamu požadavků na profesionála v rámci tance uváděného 

Özbilginem, nalezneme zde poznámku, že tanečník profesionál musí zvládat reagovat na 

nové a nečekané situace. V tomto naráží Özbilgin na schopnost tanečníka reagovat na změnu 

rytmu či rychlosti hudby [Özbilgin 2014: 166-167]. Schopnost improvizace tomuto 

odpovídá. Obě tanečnice, které jsem měla možnost pozorovat na zmíněné hudební session 

se aktivně věnují různým formám tance – soutěží, ale také vystupují, účastní se množství 

seminářů i tanečních zkoušek, a tudíž u nich lze pozorovat právě probíhající proces 

profesionalizace. Taneční zkoušky lze dle Özbilgina zařadit kategorie uznání relevantní 

společností, neboť se jedná o získávání jakéhosi „osvědčení“ organizací CLRG. Snaha 

využít různých příležitostí, které se k tanci nabízí pak napovídají, že se snaží svůj repertoár 
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rozšířit všemi možnými směry. Tanec na živou, spontánní hudbu umožňuje naučit se 

aktivním užíváním již naučených prvků i mimo přesně stanovené choreografie. 

Snaha jednotlivců o profesionalizaci sebe sama a stejně tak tanečních skupin, ve kterých 

je angažován, se projevuje některými z podmínek, jak uvádí Özbilgin. Opět tedy v několika 

bodech shrnuji, v čem předpoklady dle Özbilgina odpovídají tanečníkům a tanečnicím 

irského tance, se kterými jsem se během výzkumu setkala: 

• Zkušenosti 
Získávání zkušeností z různých prostředí irského tance lze připsat všem 

zúčastněným v rámci výzkumu. Všichni informátoři a informátorky se věnovali 

po různě dlouhou dobu soutěžnímu step dancingu, ale většina vyzkoušela i další 

formy irského tance, a to při různých příležitostech. Ať se jednalo o formálně 

organizované workshopy (někteří uvádí na příklad workshopy vedené Colinem 

Dunnem, či workshop Lauren Smyth) či „pouhé“ tancovačky, všichni 

z dotyčných vyzkoušeli vícero směrů irského tance. Do získávání zkušeností lze 

v tomto případě zařadit i různé formy prezentace irského tance – soutěže v irském 

tanci i vystoupení v různých podmínkách. 

 

• Získaní uznání relevantní společností 
Někteří ze zúčastněných pravidelně skládají zkoušky z různých úrovní irských 

tanců, tyto zkoušky se nazývají Grade Examinations13. Během těchto zkoušek je 

pověřeným a certifikovaným porotcem hodnoceno provedení kroků, rytmus, 

držení těla a všechny další aspekty irského tance. Po úspěšném složení zkoušky 

dostávají zkoušení certifikát o splnění dané úrovně. V tomto případě lze hovořit 

o snaze získat formální uznání na úrovni společnosti CLRG. 

 

 
13 Grade Examinations je popisováno jako poskytování strukturovaného rámce, který umožňuje 

tanečníkům posouvat své dovednosti na vyšší úrovně. Osnova těchto zkoušek byla navržena tak, aby 
poskytovala silné základy irského tance a umožňovala tanečníkům rozvíjet své fyzické dovednosti, 
vytrvalost, výraz, ale také posílila zájem o tradičnější tance a irskou kulturu. Na rozdíl od tanečních 
soutěží je zde každý účastník zkoušen individuálně, načež obdrží podrobné písemné ohodnocení. Grade 
Examinations navíc probíhají bez běžných soutěžních náležitostí – tanečníci mohou zkoušky skládat 
v tréninkovém oděvu [An Coimisiún le Rincí Gaelacha, nedatováno]. 
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• Mít schopnost rychle reagovat a přicházet s vhodným řešením situací 
Čtyři ze zúčastněných se také nepravidelně účastní sessions, kde mají prostor 

předvést vlastní umění improvizace. Özbilgin uvádí jako předpoklad schopnost 

reagovat na změny v hudbě, v rytmu, a přitom stále udržet plynutí tance. Z mého 

vlastního hlediska nelze posoudit, zda dotyční dosáhli této schopnosti naplno, 

rozhodně se však jejich snaha tímto směrem ubírá, a tudíž je důležité zahrnout 

tento aspekt do analýzy profesionalizace irských tanečníků u nás. 

Profesionalizace a profesionální vystupování umožňuje tanečním skupinám i 

jednotlivcům vytvářet konkurenci na půdě mezinárodních tanečních soutěží jak po Evropě, 

tak v celosvětovém měřítku. Češi se účastní Mistrovství Evropy, kde zaujímají přední 

příčky, ale účastní se také Mistrovství Skotska, Mistrovství Irska, Mistrovství Velké Británie 

i Mistrovství světa v irském tanci, kde se s každým rokem po žebříčcích posouvají směrem 

vzhůru ke stále lépe hodnoceným výkonům. Na globální úrovni by se tedy dalo hovořit o 

postupném upevňování vlastní pozice a identity jakožto českých tanečníků irského tance 

nejen v Evropě, ale také po celém světě. Organizace CLRG se navíc snaží o podporu 

tanečníků irského tance i u nás, v kontinentální Evropě. Pro „okrajové“ oblasti uvedli na 

příklad speciální ocenění v rámci světového šampionátu, které je udělováno v každé 

kategorii tanečníkům s nejlepším umístěním, mezi tyto oblasti patří: Mexiko, kontinentální 

Evropa, Asie, severské státy, Rusko, Jižní Afrika a Jižní Amerika [Bernard’s 2015]. Toto 

ocenění slouží také jako motivační prvek. V tomto případě lze odkázat na další prvek 

globalizace sportu, jak uvádí Jarvie (2006) – tedy na intenzifikaci celosvětových sportovních 

vztahů, institucí a organizací sportovních událostí, které podporují rozvoj sportu ve 

specifické lokalitě. CLRG se aktivně snaží podporovat rozvoj irského tance ve všech svých 

lokalitách a polích působnosti. 

Co se týče situace lokálního rázu, lze hovořit o vytváření konkurenceschopných 

tanečních skupin, které se pak vzájemně mohou (a nejspíše i nevědomě) povzbuzovat 

k lepším a propracovanějším výkonům. Zároveň také svému diváckému okruhu nabízejí 

profesionálněji zpracovaná představení či vystoupení a napomáhají tak irskému tanci 

vstoupit do povědomí široké veřejnosti i u nás, kde je irský tanec stále často neznámou 

disciplínou.  
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Profesionalizace v různých aspektech tance také umožňuje tanečníkům vymýšlet, 

choreograficky zpracovávat a účastnit se představení, vystoupení či menších show, které 

jdou ve stopách již několikrát uváděných velikánů. V současné chvíli v České republice 

žádné show a pravidelná vystoupení s nimi spojená, nejsou. Ohlédneme-li se do minulosti, 

lze na nějaká představení tohoto typu přeci jen narazit: 

• Irské letokruhy (2009–2010) 

Představení z dílny taneční skupiny Coiscéim, celovečerní počin se opakovaně 

představil na různých místech po celé České republice [Coiscéim, nedatováno]. 

• Dancing Dream (původním názvem Swan Legend) (2008-2013) a 7 Reasons to 

Dance (2013-2016) 

Tato dvě představení pocházejí z dílny taneční skupiny Rinceoirí. Opět se jednalo 

o několikrát tančené celovečerní představení, se kterým taneční skupina 

navštívila mnohá místa v České republice [Rinceoirí, nedatováno]. 

• Impulses (2012) 

Představení tentokrát od taneční skupiny Dance in Pulse, které se stejně jako 

předchozí uvedené počiny těšilo divácké přízni v různých koutech České 

republiky [Dance in Pulse, nedatováno]. 

• Timeline (2015 – současnost) 

V případě představení Timeline hovoříme o mezinárodní spolupráci. Projekt 

vznikal ve Vídni pod vedením tanečníků z taneční školy Irish Dance Center 

Vienna (IDCV) ve spolupráci s tanečníky z České republiky, Slovenska, Polska 

či Ruska. Jedná se o jeden z největších počinů v tomto směru na území střední 

Evropy. Tuto show jsem jako jedinou z uvedených měla možnost navštívit při 

jejich vystoupení v Praze v roce 2016 [Timeline, nedatováno]. 

Některé z těchto uvedených show vznikly ve spolupráci s hudebníky, kteří pak provázeli 

představení živou hudbou. Živá hudba v rámci představení je později ve výzkumu na základě 

výpovědí jednotlivých informátorů a informátorek uváděna jako jednoznačné plus při 

posuzování kvality celého představení. 
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4.10  Irský tanec v rámci komercializace a komodifikace 

Komercializace v irském tanci je možná pozorovat na vícero úrovních. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o uvedení dané činnosti na trh, můžeme hovořit o vystoupeních, ale také 

placenému lektorství, ať už v konkrétní taneční škole, tak skrze nárazové workshopy. 

Můžeme hovořit také o menších rolích, které ale stejně tak můžou zaznamenat lidé téměř po 

celém světě. Zde si dovolím uvést konkrétní případ komercializace irského tance na globální 

úrovni. 3. května 2017 zveřejnil zpěvák britského původu, Ed Sheeran, videoklip k písni 

Galway Girl14, který má k dnešnímu dni (15. prosince 2019) jen na platformě YouTube přes 

456 milionů zhlédnutí. Proč je pro tuto práci tento fakt významný? Ed Sheeran před 

natáčením klipu v rozhovoru uvedl, že pro jednu ze svých písní bude potřebovat pořádné 

tanečníky ceilí. 

„I've actually got a song on the new album which I think is really gonna explode in 

Ireland. It would be something to do with the county of Galway. I've got a trad band called 

Beoga, they're actually from Belfast. It's a fiddle, a pipe, a bodhran and piano and we really 

jam. (…) I'm definitely shooting a video for one of the songs in Ireland and I will be doing a 

casting because I need proper ceilí dancers.” (Ed Sheeran v Eoghan McDermott Show) 

[RTE 2017] 

Na sociálních sítích se v té době strhla nevídaná lavina videí, kde se tanečníci a tanečnice 

všech věkových kategorií, úrovní i původu snažili zaujmout zpěváka svým tanečním 

uměním. Tuto vlnu jsem zaznamenala zejména na sociálních sítích jako je Facebook, 

Instagram či Twitter a samozřejmě platforma YouTube pod společným hashtagem 

#STEP4SHEERAN. V té době jsem samozřejmě na tomto výzkumu ještě nepracovala, proto 

se jedná zejména o mé vzpomínky. Zde se opět vynořují sociální sítě jako důležitý prvek, 

jenž napomáhá sdílení nejen irského tance. „Vítězem“ této „soutěže“ se staly tanečnice 

z Hession School of Irish Dancing15, které později účinkovaly v uvedeném hudebním klipu. 

V klipu je také možné zahlédnout několikanásobnou mistryni světa Claire Greaney. Ve 

výsledném videu je však vidět pouze několik málo kroků. Po irských tanečních show je tento 

 
14 Online dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=87gWaABqGYs 

15 Výherní video online dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=Uwc8pAahTQs 
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počin jeden z mála, kterým se podařilo obletět celý svět. Irský tanec v této komercializované 

podobě lze zahlédnout pouze výjimečně. V tomto případě se navíc jedná o zcela výjimečnou 

formu komercializovaného tance, který se v běžných mainstreamových hudebních klipech 

nenachází.  

Komercializace irského tance se nevyhýbá ani českým vodám. Jednotlivé taneční 

skupiny nabízejí svůj repertoár k vystupování na plesech, večírcích, festivalech a podobně. 

Taneční skupiny také často nabízejí svůj výstup na svých webových stránkách, kde lze u 

některých zjistit i mimo jiné cenu za představení, požadavky na podlahu, hudbu a zázemí 

pro účinkující. Tímto způsobem tedy předkládají své umění na trh výměnou za finanční 

odměnu. Komercializace tímto způsobem je umožněna zejména díky profesionalizaci jak 

jednotlivců, tak celých tanečních skupin. Taneční skupiny také nabízejí představení ve 

spolupráci s hudebními skupinami, čímž zvyšují svoji prestiž. Na příklad pražská taneční 

skupina Coiscéim často vystupuje s kapelou Jauvajs, další pražská taneční skupina Rinceoirí 

nejednou vystupovala ve spolupráci s kapelou Shannon, brněnská skupina Démáirt zase 

často spolupracuje s hudební skupinou Dálach. 

„Pokud jdu na taneční představení nebo vystoupení, je pro mě mnohem hodnotnější, 

pokud je to celé koncipované tak, že je to „živé“. Takže nejenže vidím tanec naživo, ale 

oceňuji taky živou hudbu. Je to úplně něco jiného než secvičit představení na playback. 

Neříkám, že v tom není skill a že to nemůže být krásné a zábavné, ale s živou hudbou mám 

pocit, že do toho dotyční dali opravdu maximum, dali si ten čas, aby něco vymysleli a 

secvičili na živou hudbu.“ (z rozhovoru, říjen 2019) 

„Rozhodně nechci znehodnocovat vystoupení bez živé hudby. V žádném případě. I tak je 

to hrozné dřiny a času všechno vymyslet, secvičit tak, aby to všechno fungovalo. Živou hudbu 

oceňuju hlavně u celovečerních představení, kde to dodá ten pocit většího divadla, show.“ 

(z rozhovoru, listopad 2019) 

Dá se hovořit o snaze zvýšit prestiž nejen vlastních představení a celkového repertoáru, 

ale také o snahu profesionalizovat jednotlivce i celé taneční skupiny. Z rozhovorů ve více 

případech vyplynulo, že jsou představení s živou hudbou považována za něco luxusnějšího 

a dá se říci, že jim zúčastnění přiřazují vyšší hodnotu. Zároveň to však nesměřují k tomu, že 

by hodnotili představení bez živé hudby jako méně hodnotná.  
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V době, kdy jsem účinkovala ve své první taneční skupině irských tanců, jsme jako 

skupina byli každoročním hostem festivalu Keltská noc, který se pravidelně koná každé léto 

již posledních osmnáct let. Nyní už sice nejsem součástí této taneční skupiny, ta ale ve své 

tradici nadále pokračuje. Za účelem sběru dat a také zavítání do starých vod, jsem se v létě 

letošního roku (2019) rozhodla navštívit dvoudenní festival Keltská noc, který probíhá 

v plumlovském kempu Žralok nedaleko Prostějova. Na letošním ročníku účinkovala 

dvacítka interpretů z České republiky, Slovenska, Irska, Velké Británie a mnoha dalších 

zemí. Mezi účastníky převládaly hudební skupiny, jak je na primárně hudebním festivalu 

samozřejmé, nicméně mezi účinkujícími nechyběly ani dvě taneční skupiny – brněnská 

taneční skupina Démáirt a taneční skupina Eriu z Polska. Mezi účinkujícími letos opět 

nechyběla hudební skupina Dálach, která s Démáirtem často spolupracuje. Letos na Keltské 

noci předvedly tyto dvě skupiny zlomek svého programu společně. 

„Hudební skupina Dálach se musí na své představení připravit jako první z celého 

festivalu. Umístění této hudební skupiny se mi jeví jako nešťastné, neboť otevírají celý 

program festivalu Keltská noc již dnes, v pátek 19. července od 15.00. Zatím na místě není 

velké množství návštěvníků. Jejich publikum tedy není nikterak velké. Nepříznivé podmínky 

produkce bohužel hudebnímu zážitku příliš nepomáhá, neboť během jejich vystoupení 

vypadává elektřina. S rozhořčením můžeme přihlížet k tomu, jak organizátoři festivalu 

nechávají Dálach hrát dál bez mikrofonů. Přihlížející návštěvníci Keltské noci však neváhají 

a srocují se přímo pod pódiem, aby slyšeli co nejlépe. Dalo by se říci, že celá situace na 

krátkou chvíli vzdáleně připomíná session irské hudby. Taneční skupina Dálach ve dvou 

skladbách spolupracuje se dvěma tanečnicemi z brněnské skupiny Démáirt. Jedna 

z tanečnic, a zároveň má dlouholetá kamarádka, se v průběhu výzkumu stala také jednou 

z mých informátorek.“ (z terénního deníku, červenec 2019) 

Ojedinělým případem komercializace je pak čin dříve zmiňované pražské taneční 

skupiny Coiscéim, jež se na příklad podílela na natáčení reklamního spotu pro Poštovní 

spořitelnu v roce 2017 [Coiscéim 2017]. V tomto reklamním spotu je možné rozeznat 

některé taneční kroky, které jsou zde prezentovány animovanými postavami.  
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Nahlédneme-li na irský tanec skrze vnímání tance jakožto komodity Susan L. Foster 

(2019), můžeme nalézt podobnosti v irském tanci u nás ve dvou různých variantách [Foster 

2019: 52]. 

• Výuka 

Jak vyplývá i z předchozích kapitol, výuka tance je zcela nepochybně jednou 

formou tance coby komodity. V České republice se můžeme setkat s několika 

certifikovanými lektory, nejedná se však o jediné typy lektorství. Kromě 

certifikovaných TCRG lektorů se můžeme setkat také s lektory v rámci tanečních 

skupin. V mnoha tanečních skupinách jsou vedeny kurzy určené pro širokou 

veřejnost, které vedou zkušení členové tanečních skupin, bez nutnosti certifikace. 

V obou případech je prostředkem směny znalost tance a dalších aspektů s ním 

spojených, který je směňován s návštěvníky tanečních kurzů. 

• Účinkování 
V České republice v současné době působí téměř dvě desítky tanečních skupin, 

které často vystupují na nejrůznějších událostech, případně pořádají události 

vlastní (na příklad uvedená celovečerní představení). V takových případech je 

tanec komoditou ve smyslu performance autorských choreografií často také 

v kombinaci s autorskou hudbou.  

Specifickou komoditou v rámci irského tance, kterou Foster (2019) neuvádí, by mohly 

být takzvané tancovačky. Tyto tancovačky částečně spadají do kategorie výuky, neboť na 

událostech tohoto typu jsou skupinové tance i učeny, zároveň se však jedná o vytvoření 

události či možnosti pro tanec, do kterého se může zapojovat také široká veřejnost, která 

nemá s tancem zkušenosti, ale stejně tak i zkušení tanečníci, kteří přicházejí hlavně za 

zábavou a socializačními aspekty. Události tohoto typu tedy stojí na pomezí – na jedné straně 

můžeme hovořit o výuce, tento předpoklad však nelze aplikovat na všechny účastníky směny 

takové komodity. 

V rámci komodifikace a komercializace lze narazit na souvislost mezi Jeřábkovým 

(1997) textem a postřehem Foster, která zdůrazňuje, že jakmile je tanec uveden do stavu 

komodity, veškeré nakládání s ním, ať už ve fázi tvůrčího procesu či samotného 

představování finálního produktu, je ovlivňováno právě potenciálem směny komodity. 
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V takové situaci je pak s tancem nakládáno právě tak, aby nabýval co nejvyšší možné 

směnné hodnoty a nikoliv tak, jak by se tvůrcům či tanečníkům mohlo jevit jako nejlepší 

vyjádření jejich záměru. Jeřábek v tomto hovoří o ztrát autenticity produktu ve chvíli, kdy 

je uveden na trh, neboť je pro trh vyráběn. Může tak ztrácet na hodnotě pro vlastní „výrobce“. 

4.11  Stylizace irského tance 

Irský tanec za dobu své existence procházel mnoha změnami nejen z hlediska samotných 

tanečních kroků a výkonů, ale také z hlediska stylu odívání tanečníků a tanečnic či užívání 

hudby. 

Kostýmy určené pro irský tanec podléhají různým módním trendům stejně jako běžná 

móda, kterou je možné pozorovat takřka denně. Od události prvního feise, první oficiální 

soutěž v irském tanci, v roce 1899, se kostýmy změnily téměř k nepoznání. V té době byl 

feis organizován nejen pro tanec, ale pro celkovou „propagaci“ irské kultury, či na příklad 

irského textilního průmyslu. Původní oděv, který vycházel zejména z venkovských oblastí 

Irska, ustál více než století irského tance, ačkoliv byl postupně rozvolňován a upravován. 

Původní myšlenka týkající se oděvu určenému k irskému tanci spočívala především v jeho 

univerzálnosti. Předpokládalo se, že takový kostým je vhodný pro naprostou většinu 

společenských událostí, jako jsou na příklad svatby, první svatá přijímaní či návštěvy divadla 

a podobně. Dalo by se tedy říci, že dřívější podobu takovýchto kostýmů bylo možné zařadit 

do kolonky „svátečních“ oděvů. V dnešní době je tato představa poněkud bizarní, neboť 

podoba těchto kostýmů dospěla ke zcela razantním změnám vzhledu16[Churchill 2008: 14]. 

Opět se vracíme k fenoménu Riverdance, jenž je skutečným milníkem v historii irského 

tance. Obrovský zájem, který Riverdance vyvolalo, ovlivnil nejen zájem o irský tanec, ale 

také jeho stylizaci. Kostýmy nadchly především tanečnice, které toužily po změně oproti 

tradičním šatům. Styl, který Riverdance představil, byl moderní, elegantní, jednoduchý a 

v porovnání s kostýmy, které se do té doby vyskytovaly, velmi odvážný. Šaty, které se začaly 

po představení této show objevovat se však netěšily přílišné oblibě zejména na tanečních 

soutěžích, kde se kvůli nim tanečnice často ani neumisťovaly. Trend tedy rychle zanikl. 

Jednalo se však o obrovský přelom v otázce irsko-tanečních kostýmů, protože tato ve své 

 
16 Viz příloha č. 5. 
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podstatě šokující událost, narušení zaběhnutého systému odívaní, otevřel nové možnosti pro 

experimentování a inovace [Churchill 2008: 20–22]. 

4.12  Stylizace irského tance u nás 

Původní záměr této práce nespočíval v přímém zaměření na taneční kostýmy a jejich 

proměny. Během samotného zkoumání však tento aspekt vyplynul jako jeden ze zásadních, 

co se týče nejen vývoje tance jak u nás, ale také ve světě, a zároveň jako identifikační prvek 

jednotlivých tanečních škol či skupin. Co se týče kostýmů, které jsou jednou ze stěžejních 

pilířů irského tance, dostalo se mi vícero různých náhledů na jejich vytváření i následnou 

prezentaci. Stylizace tanečníků irského tance procházela různými etapami a byla formována 

různými trendy. V této podkapitole tedy nahlédnu do stylizace tanečníků i celých tanečních 

skupin z pohledu účastníků výzkumu, a to včetně soutěžní i nesoutěžní podoby tance.  

4.12.1 Taneční soutěže 

Vystupovací podoba tance nabízí poměrně přímou souvislost mezi užíváním hudby a 

s tím souvisejícím užíváním kostýmů. U soutěží v irském tanci se však jedná o zcela jinou 

prezentaci tance, co se týče celkové choreografie, předepsaných požadavků a pravidel nejen 

na samotný tanec, ale také na vzhled tanečníků a tanečnic, a to doslova od hlavy k patě.17  

„Jenže ta soutěžní odnož je trochu jiná krevní skupina. Lidi čekají víly v půvabných 

šatičkách... a pak přijdete na soutěž. A pokud to myslíte vážně, tak v půvabných šatičkách a 

přirozeným makeupu se nahoru nedostanete.“ (z rozhovoru, únor 2019) 

Nejzásadnější proměny kostýmů pro irský tanec můžeme pozorovat právě na soutěžních 

tanečních parketech. Tam jsou v naprosté většině případů jakékoliv náznaky tradičních 

symbolů a stylingu utlačeny do pozadí. V současné době převládají na velkých i menších 

soutěžích šaty od specializovaných designérů, které se cenově pohybují v desetitisícových 

částkách českých korun. Dívky nosí výrazné paruky a nohy si obarvují opalovacími krémy 

či nástřiky. 

 
17 Viz příloha č. 17 
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„Mám pocit, že dneska už jsou ty tradiční prvky spíš mimo. Mně se to třeba docela líbí, 

ale musí to být hezky udělaný, a to se dneska moc nevidí. Většina těch šatů je v tomhle taková 

neutrální, hlavně jde o to, aby se to co nejvíc třpytilo a kolikrát mi ani nepřipadá, že bych 

tam viděla nějaké pořádné vzory…. Pokud ale někdo ty tradiční věci má a má to udělané 

hezky, tak vyčnívá právě proto, že to má takový tradičnější vzhled. Pak to není krok zpátky, 

jak by asi člověk řekl, když se o tom mluví, ale je to takové staré nové a má to svoje kouzlo.“ 

(z rozhovoru, listopad 2018) 

Proměny týkající se vzhledu lze snadno pozorovat právě na soutěžích, kde je nejsnáze 

viditelné, že dnešní soutěžní výbava je takzvaně „čím větší, tím lepší“. Paruky jsou mohutné 

a bohaté, šaty jsou v celé své velikosti pokryty s největší pravděpodobností ozdobnými 

kameny značky Swarovski.  

V dámských šatnách panuje lítý boj nejen o místa na lavičkách, kam by si všechny 

tanečnice rády odložily svá objemná zavazadla, ve kterých se nejspíše nachází šaty, paruky, 

všechny boty a všechen make-up, ale také boj o možnost nadechnout se čistého vzduchu, a 

nikoliv laku na vlasy. Některé tanečnice, kterým se čas jejich soutěže již blíží, jsou v plné 

parádě a snaží se prodrat ven, aby měly ještě dostatek času se rozcvičovat. Mají výrazný 

make-up, často nalepovací řasy, paruky mají naaranžované na pevných drdolech, aby jim 

během soutěžního tance nemohly spadnout. Všechny open18 tanečnice s sebou mají značkové 

šaty, které jsou téměř na milimetr přesně celé pokryté blyštivými kameny Swarovski. 

Kolegyně z mé taneční školy v reakci na oslnivé šaty podotýká: „Je vidět, kdo to tady myslí 

vážně…“ (terénní deník, říjen 2019) 

Od informátorek, které se věnují primárně tanci soutěžnímu jsem se dozvěděla, že se 

snaží brát co možná největší ohledy na aktuální trendy, ale zároveň se snaží z finančních 

důvodů investovat do šatů, které by mohly na pódiu obstát i několik let. Zároveň zvažují 

investice do velkých značek, které šaty pro irský tanec šijí. Mezi tyto největší společnosti 

patří na příklad: Elevation Design, Rising Star Designs, Doire Dress Designs, Siopa Rince, 

Doherty Dress Designs a podobně. Tyto společnosti pak mají většinou svůj specifický styl 

a způsob designování tanečních kostýmů a jejich práce bývá poznat na první pohled. Za tyto 

 
18 Viz příloha č. 2 týkající se základních pojmů v irském tance, která zahrnuje také jednotlivé dělení do 

kategorií. 
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šaty pak tanečnice zaplatí v přepočtu i několik desítek tisíc korun. Finance jsou na soutěžích 

v irském tanci zcela zásadní. Tanečnice investují do bohatých paruk, šatů a samozřejmě 

tanečních bot, zároveň však nemalé peníze utratí také za kompletní make-up, ozdoby do 

vlasů, ozdobné spony na heavy shoes19, samoopalovací krémy či nástřiky, ponožky zdobené 

blyštivými kamínky a podobně. V tuto chvíli vidíme pouze výdaje spojené s pouhým 

vzhledem, poté pak nastupují výdaje spojené s cestováním, ubytováním, startovném na 

soutěžích a samozřejmě samotné taneční lekce. V evropských soutěžích navíc není zvykem 

odměňovat vítěze soutěží finančními částkami, jedná se tedy o zcela jednosměrnou investici, 

a to od tanečníka směrem k lektorovi a k organizaci, která soutěž pořádá. 

Šaty od profesionálních krejčovství bývají známkou vysoké úrovně a bývají spojovány 

zejména s kategorií open – tedy s nejvyšší možnou kategorií. Profesionalita dotyčné 

tanečnice často bývá spojována právě s jejím vzezřením – z uvedeného zápisu v terénním 

deníku jsem zachytila právě tento pohled na věc, který se u pozorování naskytnul právě díky 

mé vlastní kolegyni, která okomentovala právě ony zmiňované profesionálně šité šaty slovy, 

že je evidentní, kdo tuto soutěž bere doopravdy vážně. 

Změny stylingu se samozřejmě netýkají pouze žen a dívek, nicméně právě u nich jsou 

změny nejevidentnější. I u pánů však můžeme pozorovat viditelné změny v odívání. Dříve 

bylo zvykem, že chlapci i muži tančili irský tanec v tradičních kiltech20. V dnešní době však 

tančí primárně v kalhotách (vzhledově je lze přirovnat ke kalhotám oblekovým) a kilty se 

staly spíše raritou a výjimkou. Pánové však své soutěžní i vystupovací kostýmy zpestřují 

saky, vestami kravatami či motýlky, které jejich vzezření oživují různými vzory i barvami21. 

Trendy v rámci oděvu a vzhledu zejména v soutěžním step dancingu se šíří globálně. 

Inovace v odívání, ale také v účesech se mění ve vlnách a nejčastěji prostřednictvím 

sociálních sítí – z výpovědí vyplývá, že nejčastější platformou pro šíření trendů v tomto 

směru je Instagram. 

 
19 Opět viz příloha č. 2 slovníček pojmů v irském tanci 

20 Viz příloha č. 6 a 7 

21 Viz příloha č. 9, fotografie z mistrovství Skotska z roku 2019 
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4.12.2 Vystoupení a jiné nesoutěžní příležitosti 

Oproti soutěžní podobě tance i tanečníků a tanečnic samotných, vystoupení při ostatních 

jiných příležitostech jsou, co se týče kostýmů i celkové stylizace, nesrovnatelné. Přísná 

pravidla pro kostýmy přijatelné na feise na vystoupeních v podstatě nemají své místo.  

Kostýmy volené k jednotlivým choreografiím či blokům vystoupení z velké části 

odpovídají typům užitých choreografií a patřičné hudbě. Pokud tedy taneční skupina nabízí 

v rámci vystoupení tradičnější choreografie, většinou tomu odpovídají také kostýmy. 

S laskavým svolením taneční skupiny Coiscéim jsem mohla pro ilustraci využít fotografie 

z jejich archivu vystoupení. Taneční skupina Coiscéim ve svém repertoáru nabízí tradiční i 

moderní choreografie a této nabídce je adekvátní také celková stylizace vystoupení. Tradiční 

choreografie jsou tancovány v tradičněji laděných kostýmech22, zatímco modernější 

choreografie, a to zejména choreografie step dancingu, jsou představovány v kostýmech širší 

variability a modernějšího rázu23. Choreografie step dancingové bývají často také divácky 

oblíbenější než choreografie tradičnějšího rázu, taneční skupiny se tedy snaží přizpůsobit 

svůj repertoár také této skutečnosti. Podobně ladí své choreografie i ostatní taneční skupiny, 

které ve většině případů mají v zásobě několik různých druhů kostýmů. 

V této souvislosti lze opět odkázat na formování tance jako komodity v pojetí Susan L. 

Foster, která mimo jiné zdůrazňuje také stylizaci tanečního produktu. Hovoříme-li tedy o 

kostýmech, které jsou přizpůsobovány typu choreografií, vidíme souvislost v uvedené snaze 

zahrnout do tanečního výstupu tajemno a exotično prostřednictvím kostýmů, či obecně 

obohatit tanec o efektní, speciální prvky. Tyto prvky mohou spočívat v krokových či obecně 

choreografických variacích, ale také ve stylizaci jednotlivých tanečníků [Foster 2019: 60].  

Zatímco stylizaci v rámci soutěžního step dancingu ovlivňují spíše globální trendy a 

snaha o profesionalizovaný současný vzhled, stylizace v rámci vystoupení je ovlivňována 

spíše komercializací a snahou učinit z tance komoditu s co nejvyšším možným potenciálem 

směny.  

 
22 Viz příloha č.12 a 13 

23 Viz příloha č. 14 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce byla věnována výzkumu irského tance v České republice. V práci 

jsem se zaměřovala na transformační procesy, které provázely a ovlivňovaly podobu irského 

tance u nás, a umožnily mu existovat v takové podobě, v jaké jej známe dnes. 

Data byla v průběhu výzkumu vytvářena kvalitativními metodami, zejména pak 

prostřednictvím hloubkových rozhovorů a zúčastněného pozorování. Celý proces vytváření 

dat trval přibližně od listopadu roku 2018 do listopadu roku 2019. Hloubkových rozhovorů 

se účastnila desítka informátorů a informátorek z různých tanečních zázemí. Vzhledem 

k vybraným transformačním procesům bylo nutné získat pro účely výzkumu takové 

informátory a informátorky, jež nejsou v tomto oboru nováčky. Hranice pro účast na 

výzkumu byla alespoň 5 let aktivní činnosti v rámci irského tance, a tento cíl se mi podařilo 

naplnit. Zúčastněných pozorování pak proběhlo vícero na různých akcích, které by mohly 

souviset s irským tancem – tedy sessions irské hudby, festivaly, tancovačky, nebo taneční 

soutěž. 

Současná podoba a úroveň irského tance v České republice není ničím, co by se zde 

objevilo ze dne na den. Irský tanec zde má své kořeny již od poloviny devadesátých let 

dvacátého století, kdy malá skupina nadšenců docházela na hodiny irského tance u Kate 

Wood. Ta zde učila irský tanec pouze jako vedlejší přivýdělek, aniž by tušila, že odstartovala 

mnohaletou cestu irského tance právě zde, v Praze, a poté v celé České republice. Tato 

samotná informace napovídá, že z hlediska kulturní dynamiky, jak uvádí Kurath [Kurath 

1960: 239-240], dochází k rozšíření irského tance u nás prostřednictvím difuze – tento 

kulturní prvek byl přenesen do prostředí zcela nového, téměř nepolíbeného tímto stylem 

tance. Dnes je možné v České republice čas od času narazit na semináře vedené zahraničními 

lektory, kteří ze svého aktuálního působiště přinášejí pro tanečníky a tanečnice nejen nové 

choreografické kombinace, ale také možnosti vyzkoušení si stylů, se kterými se zde běžně 

nesetkáváme. Pravidelně lze na osobnosti tohoto tanečního odvětví narazit na letních 

školách, jako je na příklad Bernard’s Summer School. Nárazovými workshopy jsou pak 

události domlouvané tanečními skupinami či lektory (v uplynulých letech na příklad 

opakované workshopy s Colinem Dunnem, či workshop festivalového slip jigu určený 

výhradně pro jednu školu irského tance vedený Lauren Smyth), případně workshopy vedené 



 

 

 59 

u příležitosti hostování velké show jako je na příklad Lord of the Dance. V dnešní době pro 

tanečníky a tanečnice účastnící se výzkumu, hrají velkou roli také sociální sítě, kde 

jednotlivci z celého světa často sdílejí své choreografie, krokové variace a inovace. Toto 

zjištění nelze vztáhnout na lektory irského tance, kteří jsou pak hlavními strůjci choreografií, 

neboť s žádným certifikovaným lektorem jsem během tohoto výzkumu nespolupracovala. 

V tomto směru by se mohlo jednat o potenciální rozšíření práce. 

Jako zásadní, ústřední prvek, který zcela nevídaně ovlivnil podobu irského tance nejen 

v České republice, ale i celosvětově, je show Riverdance. Tato show odstartovala vlnu 

globalizace, profesionalizace i komercializace irského tance. U nás tomu tak však úplně 

nebylo. Ze získaných dat vyplývá, že největší vlnu zájmu o irský tanec, zvedla o něco mladší 

show Lord of the Dance, kterou představil Michael Flatley, původní tanečník z Riverdance. 

Obě tyto show formují irský tanec od roku 1995 a jsou často uváděnou motivací pro aktivní 

tanec mnohých tanečníků a tanečnic. 

Proces globalizace je pro irský tanec nejen u nás, ale také po celém světě zcela zásadní 

a nelze jej opomenout. Jak již bylo řečeno, hlavním bodem, který odstartoval zájem o irský 

tanec také u nás byla show Lord of the Dance. Mnozí ze zúčastněných uváděli tuto show 

jako jejich hlavní záminku irský tanec alespoň vyzkoušet, někteří v něm rovnou zahlédli 

svou novou vášeň. Z hlediska Appaduraiova pojetí globalizace kultury můžeme pozorovat 

několik dimenzí kulturních toků i pouze v tomto zlomku irské kultury. Co se týče dimenze 

ethnoscapes dochází k přesunům v kategorii takzvané guest workers. V této kategorii 

můžeme hovořit o certifikovaných lektorech irského tance, kteří za svou prací přijíždějí do 

kontinentální Evropy. V České republice se žádný ze zahraničních lektorů na delší dobu 

neusadil, nicméně v okolních státech je možné tento trend sledovat. V České republice 

funguje u některých skupin trénování pod vedením TCRG v pravidelných opakováních, kdy 

lektor za danou skupinou buďto dojíždí na workshopy či skupiny dojíždějí za ním. Málokdy 

se pak setkáváme s opačným případem, kdy se tanečníci stěhují za lektory do jiné lokality – 

tento trend se v tomto výzkumu neobjevil vůbec. Další dimenze, která by mohla být zahrnuta 

do irského tance je dimenze technoscapes. V této dimenzi dochází k pohybu technologií 

hardwarových i softwarových. Pokud bych měla tuto dimenzi přiřadit k irskému tanci, 

zahrnula bych do ní zejména sdílení jednotlivých fyzických pomůcek určených k irskému 

tanci – na příklad speciální obuv, která je produkována pouze na několika místech a následně 
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distribuovaná po celém světě. V takovém případě bych přiřadila tyto pomůcky ke sdílenému 

hardwaru v rámci irského tance. Z hlediska mediascapes hovoříme o sdílení informací 

psaných, ale také obrazových. Nejdůležitějším prvkem v otázce mediascapes však zůstává 

show Lord of the Dance, která prostřednictvím zmíněných DVD, či přímého televizního 

vysílání umožnila globalizaci irského tance i u nás. V tomto případě by bylo možné zařadit 

do této dimenze také platformy jako je YouTube či Instagram, kde je možné nalézt 

nepřeberné množství fotografií i videí zaměřených na irský tanec. Tyto platformy byly 

nejednou zmíněny v rozhovorech jako způsob, jak udržovat přehled nad trendy nejen ve 

stylizaci (tedy ohledně soutěžních oděvů a úprav), ale také ohledně krokových variací a 

inovací. Tyto tři dimenze kulturního toku vzešly z výzkumu jako nejvýraznější. V teoretické 

části jsem se ve zkratce věnovala i globalizaci z hlediska sportu. V tomto případě je nutné 

mít na paměti, že ke globalizaci sportu lze vztáhnout pouze část irského tance – a to zejména 

soutěžního step dancingu, tudíž nelze vztáhnout na irský tanec jako celek. Ze zvolených 

příkladů navíc vyplývá relevantních pouze málo z nich. Dalo by se říci, že globalizace 

intenzifikuje celosvětové sportovní vztahy, instituce, organizace a události, což přináší 

impuls pro rozvoj lokálního sportu – v tomto případě lze najít styčné body i v irském tanci. 

V rámci organizace CLRG existují oddělené části pro jednotlivé regiony, v našem případě 

se jedná o region kontinentální Evropy, Ruska a Asie, které úzce a intenzivně spolupracuje 

se všemi TCRG v dané oblasti. CLRG navíc na mistrovství světa v irském tanci uvedlo 

speciální ocenění pro nejvýše umístěné tanečníky právě z těchto oblastí. V tomto smyslu by 

se dalo hovořit o snaze rozvíjet sport i v těchto regionech a provazovat jednotlivé regiony. 

Pokud bychom vzali v potaz migraci zainteresovaných osob, mohli by do tohoto bodu být 

zařazeni lektoři TCRG, kteří často zakládají taneční školy či nové pobočky stávajících 

tanečních škol v nových oblastech s potenciálem pro rozvoj dané taneční školy. Ve většině 

případů učitelé školy sami nemění, ale spíše navazují spolupráce s jinými tanečními školami. 

V ostatních aspektech však globalizace sportu irskému tanci příliš neodpovídá, a proto je 

tento náhled spíše vedlejší. 

Proces profesionalizace irského tance je znát nejen z provedených rozhovorů, ale také ze 

zúčastněného pozorování na různých irsky orientovaných akcí. Zúčastnění často uváděli, že 

od profesionála, a to zejména v souvislosti s profesionálním lektorem irských tanců, 

očekávají bohaté zkušenosti v oboru či schopnost kvalitní výuky, která se pojí s perfektně 

ovládaným tancem v různých směrech – tedy v rytmu, choreografii, jednotlivých prvcích a 
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podobně. Někteří jednotlivci zároveň sami vykazovali snahu o profesionalizaci sebe sama, 

aniž by o ní sami takto hovořili. Většina ze zúčastněných navštěvuje nejen pravidelné lekce 

ve své taneční škole, ale navštěvují také workshopy pořádané zejména zahraničními lektory. 

Tyto workshopy pokrývají velké spektrum irského tance – ať už se jedná o tanec spíše 

tradiční, step dancing vedený pod taktovkou tanečníků či tanečnic z velkých tanečních show, 

či lekce improvizace. Zároveň někteří zúčastnění skládají průběžné taneční zkoušky 

vztahující se k jejich aktuální taneční úrovni. Proces profesionalizace však zcela změnil 

původní komunitu, která se kolem něj vytvořila. Z rozhovorů vyplývá, že na počátku irského 

tance v České republice se jednalo o poměrně semknutou skupinu osob, které se věnovaly 

mnohem širšímu spektru irské kultury – tedy nejen tanci, ale mimo jiné i hudbě. Vliv 

profesionalizace, jenž zapříčinil náročnější taneční přípravu, pak ve svém důsledku omezil 

zájem o irskou kulturu jako o celek, neboť zvýšil časovou, ale také na příklad i finanční 

náročnost. Původně pevně spjatá skupina se začala tříštit a v současné době se většina 

tanečníků irského tance zajímá výhradně o tanec. 

Komodifikace dle Appaduraie (1986) znamená, že věc nabývá stavu komodity a nabývá 

tak atributu směny. Foster (2019) v souvislosti s tancem uvádí několik možností, jak může 

být tanec vnímán jako komodita. Mezi komodity v tanci patří výuka či performance, které 

lze nalézt i v prostředí irského tance v České republice. Tanec je v tomto směru 

komodifikován a stává se tak předmětem směny. Směna v těchto případech může probíhat 

mezi lektorem – kurzistou či mezi tanečníkem/taneční skupinou – publikem či zadavatelem. 

Komercializace se jako proces formující irský tanec v České republice projevuje 

v rozhovorech nejméně, neznamená to však, že zde nepůsobí. Komercializaci lze na našem 

území vnímat především v nabídkách vystoupení tanečních skupin. Ty nabízejí svá 

vystoupení jako součást programu nejrůznějších akcí – plesů, večírků či festivalů. 

V takovém případě bývají často choreografie produkované přímo pro tento specifický typ 

událostí. Uvedení vlastního umění na trh je umožněno zejména skupinám s vyšší mírou 

profesionalizovaného vystupování. Taneční skupiny znají svou cenu, často lze jejich 

požadavky nalézt přímo na jejich webových stránkách. 

Co se týče případných podobností mezi vývojem irského tance ve světě a u nás, několik 

styčných bodů je možné najít a vyplývají z porovnání rozhovorů s odbornou literaturou, 

která se zabývá irským tancem v celosvětovém měřítku. U obojího lze zaznamenat silný 
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nárůst zájemců o irský tanec, a to díky tanečním show s tím rozdílem, že ve světovém 

měřítku je za hlavní impuls považována Riverdance, zatímco u nás tento impulz přisuzuji 

spíše Lord of the Dance. Důvod, proč Riverdance není tak silným impulzem i u nás však 

nedokážu prostřednictvím tohoto výzkumu vyhodnotit. Prudký nárůst zájemců způsobil 

obecně i přímo u nás velký „boom“ tanečních skupin a tanečních škol. Z původní jedné 

taneční skupiny se u nás rozrostla tato základna na dvě desítky tanečních skupin po celé 

České republice. 

Zatímco na začátku irského tance stála drobná skupinka, která se věnovala irskému tanci 

jako čistě volnočasové aktivitě, dnes můžeme jen v Praze nalézt desítku tanečních skupin 

věnující se právě tomuto tanci a jeho různým podobám. V celé České republice pak můžeme 

narazit na téměř dvě desítky skupin v tomto oboru. Původně provázaná skupina se vlivem 

dříve rozebraných transformačních procesů rozrůstala, zároveň se ale její provázanost 

rozvolňovala. Původní taneční skupiny se začaly tříštit, jednotlivci zakládali vlastní taneční 

skupiny, aby je mohli vést podle svých vlastních ideálů a představ. S možností hlouběji se 

věnovat čistě jen tanci, mimo jiné vlivem profesionálních lektorů, se postupně začal tento 

zájem izolovat a vytěsňovat tak ostatní aspekty irské kultury. Z původního zájmu o cokoliv 

dostupného, co se týkalo Irska jako takového alespoň vzdáleně, se tanec z velké části oddělil. 

V poslední řadě zbývá nastínit další možná rozšíření práce a témata skrývající potenciál 

pro další výzkum v oblasti irského tance v České republice. Nejen během provádění 

rozhovorů, ale i v průběhu celého výzkumu jako takového, jsem zaznamenala velký důraz 

kladený na roli sociálních sítí v irském tanci. Zde tedy vidím potenciál pro další výzkum – 

zaměřit se na význam, jaký nesou sociální sítě pro tanečníky a tanečnice irského tance, ale 

také na příklad pro lektory. Dalším možným rozšířením výzkumu by pak mohl být vztah 

mezi tanečníky a hudebníky irské hudby, což by pro účely bakalářské práce byl příliš 

objemný předmět výzkumu. 
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Summary 

This bachelor thesis is dedicated to the research of evolution and transformation of Irish 

dancing in Czech Republic. Irish dancing in Czech Republic has already come a long way. 

Since mid-nineties, when the dancing lessons were first brought to Prague by Kate Wood, 

the small community involved in Irish dancing grew into the rich community of many dance 

groups, dance schools and some of Czech certified lectors. To study Irish dancing in Czech 

Republic and to describe its evolution and transformation I decided to use following 

transformational processes: globalization, professionalization, commercialization and 

commodification. 

For this research I decided to use qualitative methods – semi-structured in-depth 

interviews with ten dancers involved in Irish dancing in Czech Republic for at least past five 

years, and participant observations at different events involving Irish dancing, for Irish music 

sessions, example a feis (a competition in Irish dancing), festivals, set dance and ceilí 

evenings and some of the dance groups’ performances. 

From the very beginning, Irish dancing was brought into Czech Republic by Kate Wood, 

who came to Prague to teach English and teaching Irish dancing was just a minor interest of 

hers. By the Gertrude Prokosch Kurath (1960) is this kind of cultural dynamic called 

diffusion.  

Theoretical approach used for studying the process of globalization and its impact was 

based on work of Arjun Appadurai (2003) and his theory of -scapes dimensions of 

globalization. In globalization of Irish dancing, we can find ethnoscapes (especially in the 

terms of guest workers – dance teachers), mediascapes (especially in terms of the Lord of 

the Dance phenomenon, which was – together with Riverdance – the most powerful aspect 

of globalization of Irish dancing; and in terms of social media like Instagram or YouTube 

which provides the platform for fast and global sharing of trends in Irish dancing), and 

technoscapes (for example shoes made for Irish dancing as technology distributed all over 

the world). 

Theoretical approach for professionalization of Irish dancers in Czech Republic was 

based on the conditions of professional dancer by Mehmet Öcal Özbilgin (2014). The 
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conditions of professional dancers are following – acquiring knowledge, skills and 

competence, practising in return for value, having the skills to come up with quick and 

accurate solutions, being different from the others and acquiring approval of knowledge by 

the society [Özbilgin 2014: 167]. These conditions are often requirements of dancers towards 

their dance teachers, but I did also find some of the dancers in the process of 

professionalization within mentioned conditions as well – usually through the dance 

examinations (approval of knowledge by society), workshops (acquiring knowledge) or 

attendance at opportunities for improving their skill of improvisation (skills to come up with 

quick and accurate solutions). 

The topic of commercialization and commodification was strongly linked to each other. 

Commodification was theoretically based on theories of Arjun Appadurai (1986), 

commodification in dance was then based on work of Susan Leigh Foster (2019). Foster 

provides different types of commodities considering dancing itself – choreography, teaching 

or performing itself can become a commodity in proper conditions. Teaching (by certified 

and uncertified lectors in dance groups or dance schools) and performing are the most used 

commodities in case of Irish dancing in Czech Republic. Commercialization of Irish dancing 

includes dance as a commodity of performance in different situations. We can find dance 

groups performing as guests at different types of events – from festivals, advertisements or 

music videos to their own shows and performances.  

All the processes are strongly linked to each other and we cannot separate them from 

each other. Chosen transformational processes allowed the base of Irish dancing community 

to grow not only in size but also in quality. This growth also caused loosening of the previous 

strong bonds in community standing at the very beginning of Irish Dancing in Czech 

Republic and also interest in other parts of Irish culture. Especially professionalization and 

separation of specific dance aspects, like competitive step dancing, caused higher conditions 

for success. Evolution of Irish dancing in global scale and in case of Czech Republic has 

some similarities, but the main topic in both cases are the shows of Riverdance and Lord of 

the Dance causing huge amount of people getting interested in Irish dancing in general, the 

shows started processes of professionalization and commercialization even in the new 

places, where the Irish dancing was not common ever before.  
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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 
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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? 
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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 
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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. 
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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. 
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Příloha č. 3: Tabulka s přehledem vybraných informátorek (tabulka) 

 věk odkud pochází 
kde 

působí/působila 

jak dlouho 

tančí IT24 
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? 

 
24 IT = irský tanec 
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• Co pro tebe irsko představuje? 

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?  
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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 
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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 
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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/?

type=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/?

type=3&theater 
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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 
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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 
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Příloha č. 14: Kostýmy taneční skupiny Coiscéim (obrázek) 

 

Zdroj: archiv taneční skupiny Coiscéim 
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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
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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 
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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). 
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(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. 



 

 

 92 

(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 
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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. 
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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. 
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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] 
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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. 
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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) 
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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.  
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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.)  
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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.  
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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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