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Abstrakt 

 

Název:  Tělesné sebepojetí muzikálových tanečníků 

 

Cíle:  Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují rozdíly v tělesném sebepojetí 

muzikálových tanečníků v závislosti na pohlaví.   

 

Metody: Práce má charakter empiricko-teoretického šetření s využitím prvků 

kvantitativního výzkumu. Konkrétně se jedná o jednorázovou průřezovou studii (cross-

sectional study). Výzkumný soubor tvořilo N = 40 muzikálových tanečníků, kterým byl 

administrován multidimenzionální dotazník – Profil tělesného sebehodnocení (PTS) 

zjišťující pět subdomén tělesného sebepojetí (sportovní kompetence, fyzická kondice, 

tělesná atraktivita, fyzická síla a tělesná sebeúcta). K testování hypotéz jsme zvolili t-

test pro dva nezávislé výběry (muže a ženy). Sledovány byly rozdíly s ohledem na 

pohlaví. 

 

Výsledky: Dosažené výsledky neprokázaly významné rozdíly v tělesném sebepojetí 

muzikálových tanečníků v závislosti na pohlaví. To znamená, že muži a ženy se 

v měřených subdoménách tělesného sebepojetí nelišili. 

 

Klíčová slova: PTS, Profil tělesného sebehodnocení, muzikál, tanec 

 

 

  



  

 

 

Abstract 

 

Title:  Physical Self-perception of musical dancers 

 

Objectives:  The main aim of the diploma thesis is to find out whether there are any 

gender differences in the physical self-concept of musical dancers. 

 

Methods: The thesis has a character of empirical and theoretical research and 

includes elements of quantitative research with an application of a survey. Specifically 

the thesis represents a cross-sectional study. A multidimensional questionnaire, the 

Physical self-perception profile was administered to a sample of N=40 musical dancers. 

The questionnaire consists of five subdomains including: sport competence, physical 

condition, physical attractiveness, physical strength and physical self-esteem. The t-test 

for two independent groups (men and women) was applied to test the group differences. 

 

Results: The results did not reveal any significant gender differences in physical 

self-concept between male and female musical dancers. 

 

Key words: PSPP, Physical Self-perception profile, dance, musical 
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ÚVOD 

Muzikál – soubor tří uměleckých složek – zpěv, činohra a tanec – se 

na přelomu tisíciletí stal obrovským fenoménem naší kulturní zábavy. Důkazem 

toho mohou být počty uváděných titulů, ale zároveň počty představení a množství 

diváků po celém světě, nevyjímaje Českou republikou. 

Na českých divadelních scénách se muzikál objevuje již v předrevoluční době, 

avšak nejvyšší rozmach nastal až po revoluci. Je to do jisté míry způsobeno možností 

volného podnikání a založením soukromých produkcí, které se staly významným 

dodavatelem světových, ale i původních českých muzikálů. 

Osobně se této profesi věnuji více než 10 let a mohu o daném tématu mluvit 

s nadšením tak i kriticky jak z pozice fanouška, tak z pozice člověka, který několikrát 

do měsíce jde na jeviště s úkolem a přáním pobavit diváky v hledišti. S přibývajícím 

věkem se pro mě muzikálová představení společně s dalšími aktivitami – 

výuka na základní škole a funkce fotbalového rozhodčího – staly součástí každodenního 

života. 

Hlavním faktorem, proč jsem se rozhodl pro tuto práci a zvolil takové téma je, 

že tělesné sebepojetí je v současné době velmi aktuálním tématem lidí věnujícím se 

téměř všem fyzickým aktivitám. V dnešní době, které vládnou a trend udávají sociální 

sítě a masmédia, má každý uživatel možnost vystavit své tělo na oči miliónům dalších 

uživatelů na internetu, čímž dává prostor k nekončícímu porovnávání vlastního 

těla s těly zmíněných „exhibicionistů“. Právě tito uživatelé se podílí na vytváření 

ideálu krásy naší společnosti – štíhlé opálené tělo, výrazná muskulatura s minimem 

tuku. Toto tělo dennodenně vídáme v televizi, magazínech a především na 

zmíněném internetu. Současná populace přijala tento ideál krásy za svůj hlavní cíl, 

bez kterého jen s těžší dosáhneme uznání a přijetí do dnešní společnosti. 

Já jsem se rozhodl ve své práci věnovat tělesnému sebepojetí muzikálových 

tanečníků, abych zjistil, jaký mají na sebe sama pohled, jak se hodnotí. Muzikálový 

tanec je svým způsobem velice specifický. Porovnáme-li ho s jinými druhy tance 

jako například sportovním tancem, či baletem, je možné se v muzikálech prosadit mezi 

tanečníky i přes to, že byste museli splňovat do posledního detailu zmíněný ideál krásy. 

Muzikál má jednu krásnou vlastnost – snaží se být autentický a přibližuje odehrávaný 
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děj realitě. Tím dává možnost vyniknout i tanečníkům, kteří zrovna nesplňují aktuální 

ideál krásy. 

Rád bych touto prací poukázal na to, jak to mají muzikáloví tanečníci s tělesným 

postojem k vlastní osobě. V teoretické části se budu věnovat divadlu, muzikálu, 

tanci a samozřejmě sebepojetí, především tomu tělesnému.  

Cílem výzkumné části práce je odpovědět na otázku: Jsou rozdíly v tělesném 

sebepojetí muzikálových tanečníků v závislosti na pohlaví? a na další otázky s tím 

spojené. Popíšu použité metody, sběr a analýzu dat, představím výsledky svého 

výzkumu a v diskuzi ověřím hypotézy a získaná data objektivně zhodnotím. Závěrečnou 

částí práce bude komparace výsledků s analogicky shodnými výzkumy. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Počátky divadla 

 Pojem divadlo má v českém jazyce několik významů. Označovat může 

samotnou divadelní budovu, divadelní prostor nebo sál. Užívá se i pro samotné 

představení, scénu, divadelní soubor či obecenstvo (Pavlovský, 2004). Podle 

Blahníka (1946) je divadlo múzické umění, při kterém herci, zpěváci a tanečníci 

předvádějí na jevišti divadelní hru, kterou sledují diváci z hlediště. Ve známém 

přeneseném významu se o divadle mluví v okamžiku, kdy situace v životě se jeví 

jako absurdní nebo komediální („scéna jako na divadle“). 

 Pokud hovoříme dnes o divadle, myslíme tím herce vystupující na jevišti před 

publikem v určité divadelní hře. Budeme-li však pátrat po počátcích hraného umění, tak 

například mimickou hru můžeme vystopovat až do doby kamenné. Počátky 

divadla nebyly dosud etnology vypátrány, avšak teatrální způsoby chování ve 

společenské komunikaci byly součástí života napříč všemi světovými kulturami 

(Gronemeyer, 2004). 

Za prapůvod světového divadla Gronemeyerová (2004) uvádí divadelní hry 

používané během kultovních rituálů. Jeskynní malby odhalují nejstarší formy 

divadelních her, kdy si lovci oblékali kůže šelem, čímž na sebe přenášeli magii daných 

zvířat a doufali, že v oblečené masce své kořisti se budou moci co nejblíže přiblížit ke 

své oběti. Následně probíhala v táboře, pravděpodobně kvůli absenci řeči, dobrodružná 

ukázka z lovu. 

S podobnou hypotézou rituálního původu přichází i Brockett (2008), podle 

kterého lidé věřili v nadpřirozené síly, které ovlivňovaly jejich životy. Aby 

získali přízeň těchto sil, pořádali různé obřady, rituály skupin i šamanů a nosili kostýmy 

a masky symbolizující nadpřirozené síly. 

Brockett (2008) přináší další teorie vzniku divadla jako například vypravěčství, 

které připomínalo událost s vnějšími projevy řečníka, ztělesňováním postav a později 

i tím, že se každé role chopil jiný herec. Dalším tvrzením je, že se 

divadlo odvinulo z pantomimických, gymnastických či rytmických tanců, případně 

napodobování pohybů zvěře. Z těchto jednotlivých činností se po letech stalo divadelní 

představení. 
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  Theater, teatro, theatre, théâtre, teater, teatr – označní pro divadlení 

umění je odvozeno z řeckého výrazu pro hlediště theatron (Gronemeyer, 2004). 

1.2 Muzikál  

 „Muzikál je americký vynález, jenž se zrodil na principech evropského divadla, 

které přetavil po svém, obohatil novými rytmy a jazzovými hudebními postupy – 

a vítězně se vydal na celosvětové tažení, přičemž starý kontinent coby svou pravlast 

dobyl zvláště velkolepě“ (Vaněk, 1998). 

 Muzikál je pojem, který vznikl z dvouslovného výrazu musical comedy, česky 

hudební komedie. Během let se slovo comedy stalo přebytečné, čímž se začalo používat 

jak v psané, tak i mluvené verzi pouze slovo musical. Jelikož se český jazyk pokusil 

vyvarovat exotickému slovu s velkou dávkou afektu, vznikl počeštěný výraz muzikál. 

Americká hudební komedie, muzikál převzal mnohé od operet, oper, činoher a baletu, 

ale tomu nejdůležitějšímu se naučil od revue, a to umění spojit jednotu a rozmanitost 

(Osolsobě, 1967).  

 Když se americké televizní hvězdy hudebního popularizátora, dirigenta 

a skladatele Lawrence Bernsteina zeptali „co je to muzikál?“ odpověděl, že to je pojem 

postavený na dvou základních kamenech. Prvním je integrace, která vystihuje spojování 

písní a příběhu, druhým je mateřština. Jsou to věci, které jsou publiku blízké, rodné 

a mluví o nich divákovou mateřštinou nejen tou jazykovou, ale i tou hudební. 

1.2.1 Historie muzikálu 

 Muzikál vznikl v období vývoje hudebně zábavného divadla v USA, především 

v New Yorku na počátku 20. století.  Kořeny lze najít v amerických lidových formách 

zábavy (extravaganza, minstrel show, burleska, revue), ale také v evropských operetách 

původem z Paříže, Vídně nebo Londýna. Od začátku byl muzikál ovlivňován jazzovou 

a populární hudbou dané doby. Nejdůležitějším místem vývoje byla newyorská 

Broadway se svými divadly. Celá řada muzikálu byla následně zfilmována a naopak 

mnoho filmů bylo přepsáno do muzikálového scénáře. 

Nástup muzikálu na scénu je spojován s hudební hrou Show boat (česky Loď 

komediantů) z roku 1927 v New Yorku. Mimo písní obsahuje i příběhy herců putujících 

po  řece Mississippi a vyjadřuje se i k otázkám rasismu v tehdejší americké společnosti.  
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K nejvýznamnějším zahraničním dílům patří například: Hello, Dolly! (Jerry 

Herman), My Fair Lady (Frederick Loewe), West Side Story (Leonard Bernstein), The 

Phantom of the Opera a Jesus Christ Superstar (Andrew Lloyd Webber). 

1.2.2 Muzikál u nás 

 Na české jeviště vstoupil muzikál podle Vaňka (1998) nenápadně s přispěním 

Oldřicha Nového, který roku 1928 jakožto režisér a zároveň představitel hlavní mužské 

role uvedl na scéně Zemského divadlo v Brně hudební komedii „Ne, Ne, Nanette“. 

Kritici i diváci pochvalovali představení za svižné dialogy, vtipné situace a především 

písničky. Zajímavostí je, že se nedá s určitostí označit komedie za muzikál, jelikož 

toho času u nás ještě žánr muzikál neexistoval. 

Dále Vaněk (1998) uvádí, že „česká jeviště si musela na muzikál počkat a čest 

prvenství musel Oldřich Nový přenechat v roce 1948 Voskovci a Werichovi, kteří uvedli 

svou verzi muzikálu „Finian´s Rainbow“, již přepsali k obrazu svému a nazvali 

„Divotvorný hrnec“. Bylo odehráno přes 300 repríz.“ 

Tou dobou nikdo ani zdaleka nemohl tušit, že se právě začala psát nová 

kapitola historie českého zábavněhudebního průmyslu. Do pozadí se pozvolna odebírala 

opereta a uvolňovala místo zmíněnému muzikálu, jež si během následujícího půl století 

získal pevné místo mezi ostatními divadelními žánry a stal se velmi divácky 

oblíbenou a navštěvovanou součástí kulturní zábavy (Bár, 2013). 

Hlavní, tzv. vlajkovou lodí mezi českými muzikálovými scénami, je Hudební 

divadlo Karlín, které patří mezi nejstarší a nejkrásnější pražská divadla. 

Vystavěno bylo roku 1881 a jeho nynějším zřizovatelem je Hlavní město Praha. 

Pravidelný repertoárový provoz zde začal roku 1945 operetou Král tuláků. Po roce 1948 

se o vedení starali Oldřich Nový a Jan Werich, který sem později přenesl americký 

muzikál Divotvorný hrnec. V šedesátých letech se zde uváděly známé muzikály My 

Fair Lady, West Side Story a Hello, Dolly!.  V osmdesátých letech například úspěšná 

česká komedie Zvonokosy, Sugar (Někdo to rád horké) a Cikáni jdou do nebe. 

Bár (2013) uvádí, že prvním velkým dílem nové doby v polistopadovém 

Československu, kterou značně ovlivnily politické, společenské a ekonomické změny, 

byl muzikál Bídnící (Les Misérables). Muzikál Bídníci uvedl první soukromý 

muzikálový producent Adam Novák v roce 1992 v pronajatém Divadle na Vinohradech. 

V hlavních rolích se objevily tehdy velmi známé tváře české hudební scény 
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jako například Karel Černoch, Helena Vondráčková, Jiří Korn, Petra Janů a tehdy 

začínající Lucie Bílá. 

„Novák dokázal do Československa přivést celosvětově úspěšné dílo ve 

formátu „muzikálu superlativů“, inscenované na úrovni srovnatelné se zbytkem světa. 

Jeho kanadské podnikatelské zkušenosti a výrazná kooperace s majitelem licence 

Cameronem Mackintoshem navíc do pražského divadelního prostřední vnesla mnohé 

prvky tradičního angloamerického produkčního systému i kvality a zvyklosti světové 

muzikálové inscenační praxe. Zdárné uvedení pražských Les Misérables tak 

znamenalo zásadní impulz pro další rozvoj českého zábavněhudebního divadla“ (Bár, 

2013). 

Přelom 20. a 21. století je pro muzikál takřka „dělaný“. V Praze vznikají nové 

soukromé produkce, které své repertoáry realizují např. v Divadle Kalich (Hamlet, 

Johanka z Arku, Robin Hood, aj.), Divadlo Broadway (Kleopatra, Tři mušketýři, 

Adéla ještě nevečeřela, Angelika, Mýdlový princ aj.), Divadlo Hybernia (Baron Prášil, 

Quasimodo, Antoinetta – královna Francie, Mefisto, aj.), Goja Music Hall (Děti ráje, 

Fantom opery, aj.), Kongresové centrum Praha (Dracula, Mamma Mia!, aj.). 

Mezi stálice samozřejmě patří Hudební divadlo v Karlíně, které po rekonstrukci 

po povodních v roce 2002 za přispění Hlavního města Prahy ve výši 630 milionů korun, 

je – po Státní opeře – druhým největším pražským divadlem. Mezi nové premiéry 

v historické budově po rekonstrukci patří: broadwayský hit Producenti, česká 

klasika Limonádový Joe a  operety Čardášová princezna a  Nedbalova Polská krev. 

Mezi úplně poslední nastudované muzikály patří Jesus Christ Superstar, Carmen, 

Addams family, a také nejúspěšnější český muzikál Dracula  autorů Svobody, Borovce 

a Hese, který byl uveden k příležitosti 20. výročí od své premiéry. Mezi ty nejnovější 

díla se řadí muzikál sestavený z hitů Karla Gotta Čas růží a také první muzikál autora 

libreta, textu a hudby Ondřeje Gregora Brzobohatého Legenda jménem Holmes. 

1.2.3 Muzikálový herec 

 Na špičkové, profesionální úrovni by měl každý muzikálový herec ovládat 

tři základní činnosti. Jak uvádí Vaněk (1998): „Ideální muzikálový interpret by měl 

tančit jako člen baletu, zpívat jako hvězda pop-music a ze slov dialogu utkat charakter 

své postavy jako čelný činoherec.“ Avšak takových možností se dostane opravdu 

malému množství lidí a ti, kteří takové štěstí mají a navíc zvládají cizí jazyk, se rychlým 
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tempem odebírají do anglicky, či německy mluvících zemí. V českých, případně 

slovenských krajinách se s ohledem na počet obyvatel dostává komplexních 

muzikálových herců poskromnu. Osobně jsem se setkal s celou řadou muzikálových 

herců. Mezi ty, kteří zvládají všechny tři činnosti nad poměry české muzikálové scény, 

mohu uvést například Jiřího Korna, Romana Vojtka, Moniku Absolonovou a Yvettu 

Blanarovičovou. Do této kategorie patří zároveň herecký soubor Divadla Kalich 

v repertoárech Osmý světadíl, Pomáda, Horečka sobotní noci a nově v hit muzikálu 

slovenské skupiny Elán pod názvem muzikálu Voda (a krev) nad vodou, který 

svými jmény leckdy veřejnost neosloví, ačkoliv jejich muzikálové výkony mluví za vše. 

1.2.4 Vzdělávací obor muzikálové herectví 

 Mezi uměleckými obory patří muzikálové herectví mezi ty atraktivnější, však 

možnosti studovat jej na vysoké škole v ČR nejsou nijak široké. Jedinou VŠ je 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU): Divadelní fakulta (Dramatická 

umění) – obor Muzikálové herectví. Podle studijního a zkušebního řádu JAMU se jedná 

o čtyřleté, prezenční, nenavazující magisterské studium. Studium je ukončeno SZZK, 

diplomovou prací a absolventským projektem. Absolventů s titulem MgA. je od 

akademického roku 2012/2013 celkem 148 a aktivních studentů v březnu 2020 je 26. 

 Obor muzikálové herectví mohou nadaní mladí umělci studovat i na 

konzervatořích a specializovaných gymnáziích. 

 Možnost vyššího odborného vzdělání na konzervatoři umožňuje Konzervatoř 

Brno, kde mezi obory vzdělání patří Hudebně dramatické umění, jehož vzdělávací 

program činí 6 let a jedná se o denní formu studia. Kapacita oboru je maximálně 6 žáků 

v ročníku. Stejnou možnost vzdělání mají žáci i v Praze a to na Pražské konzervatoři. 

Pro žáky, kteří projdou tříkolovým přijímacím řízením je zde denní obor Hudebně 

dramatický s délkou studia 6 let a nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 12. 

V Praze je rovněž možnost na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jedná se o šestiletou 

střední škola, která poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání v oborech: Hudba, 

Hudebně dramatické umění, Zpěv. Studium je zakončeno absolutoriem. Žáci mohou 

ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku. Další veřejnou 

institucí, která otevírá daný obor pro 10 žáků je Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 

v Ostravě.  
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 Soukromou školou, která u nás nabízí obor s názvem Hudebně dramatické 

umění je Mezinárodní Konzervatoř Praha – International conservatory Prague, s.r.o. 

Zájemci o studium si mohou vybrat, buď 4-letý program zakončený maturitou, nebo 6-

letý program zakončený absolutoriem a ziskem titulu DiS. Počet přijímaných žáků ke 

studiu je 30 a roční školné činí 20 000,- Kč, v 5. a 6. ročníku 25 000,- Kč. 

1.2.5 Muzikálový tanečník 

Na muzikálové úrovni jsou mezi tanečníky po fyzické a technické stránce jen 

drobné rozdíly. Tím, že se nejedná o sportovní disciplínu, ale o uměleckou pohybovou 

aktivitu nezáleží zde na čase, výsledku ani počtu provedení jako u sportovních odvětví.  

O tom, kdo bude úspěšnější a dostane možnost účinkovat v muzikálech, rozhodují 

konkurzy. Taneční company (neboli sbor) muzikálů nemá za úkol během představení 

primárně strhávat pozornost diváků, ale má dokreslovat dění, scénu na jevišti. I v tomto 

ohledu bývá výběr tanečníků specifický na rozdíl od výběru sólistů. 

Právě na konkurzech se významnou měrou o slovo hlásí psychická odolnost 

tanečníků. Je nezbytné mít zvládnuté, ač podvědomě nebo nevědomky, psychologické 

dovednosti, které mohou oddělit ty lepší od dobrých tanečníků. Velkou roli samozřejmě 

hraje i sebepojetí tanečníků, které může dost významně ovlivnit celkový dojem 

z tanečního projevu. Právě s rozdílným vědomím o sobě, svých možnostech a 

schopnostech se na konkurzech můžeme setkat velmi často. Rozdíly výkonnosti jsou na 

počátku konkurzu obrovské, stejně tak i sebevědomí. Mezi přihlášenými lze najít 

například 15leté ale i mnohem starší tanečníky překračující 40 let.  

Dalším znatelný rozdíl je logicky v délce muzikálové praxe a i v posbíraných 

zkušenostech. Laik by možná očekával, že si tvůrci vybírají především podle tanečního 

umění, to samozřejmě ano, ale obrovskou výhodou je bezesporu zmíněná divadelní 

praxe. Bylo by složité tvořit nový muzikál s nezasvěcenými mladými tanečníky, kteří 

nemají žádné povědomí o tom, jak se muzikál tvoří. S postupem času a případně i kol se 

na konkurzu vykrystalizuje závěrečný okruh kandidátů na pozici tanečníků v muzikále.  

Je to podobné jako sestavování fotbalového/hokejového mužstva, vždy musíte mít 

v týmu (souboru) zkušené hráče (tanečníky) a zároveň i zdravé průbojné mládí. Jak se 

říká ve sportovní hantýrce, „ta chemie“ musí fungovat i zde. Většinou se vybírá i podle 

sympatií, typu a vzhledu člověka a nemalou roli v závěrečném rozhodování autorů a 

tvůrců sehrává i sebepojetí a sebereflexe tanečníků. Případné nezdravě přehnané 
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sebevědomí nebo i podcenění svých kvalit nebývá pro adepty tím nejvhodnějším 

doplňkem svého tanečního umu.  

1. 3 Tanec 

 Již od nepaměti je člověk ve svém životě provázen tancem. Lidský pohyb je 

funkčním, jedná se o přirozenou součást života. Člověk různými pohyby znázorňoval 

úspěšný lov či vyhranou bitvu, ale teprve až tanec dal lidskému pohybu krásu. Tancem 

a různými rituály lidé uctívali bohy, či oslavovali životní události, jako třeba narození 

dítěte, úmrtí, svatbu, návrat slunovratu a další. Tímto způsobem dávali průchod svým 

emocím – štěstí i žalu, zaháněli démony své doby a prosili bohy o přízeň (Balaš, 2003). 

 Antošová (2014) ve své práci uvádí: „Pohyb byl, je a bude přirozenou součástí 

života. Traviny, stromy, ptáci i zvířata se pohybují a jsou zároveň i impulsem k jejich 

napodobování. Vznik tance je kladen do období rodové společnosti, kde umocňoval 

rituální obřady. Kde bylo snadné napodobení, tam imitovali, kde bylo složitější, tam 

si skutečnost stylizovali.  

Tanec je definován jako součást historie lidského pohybu, součást historie lidské 

kultury a součást historie lidského dorozumívání (Payne, 1999). 

 Taneční improvizace může přispět k uvolnění napětí, sebevyjádření 

a k intergraci, člověk ze sebe “vytancuje” vztek, radost, lásku či smutek.  

Tanec je umění, v němž je dominantním prvkem lidské tělo. Používá cit a výraz, 

pracuje v čase a prostoru“ (Jebavá, 1998). 

1. 3. 1. Tanečník 

Z celoplošného hlediska je povolání tanečníka méně obvyklé, avšak jde 

o povolání velmi obtížně, které člověka po fyzické i psychické stránce zatěžuje natolik, 

že je schopen ho vykonávat, v porovnání s délkou jiných profesích, pouze po určitou, 

značně omezenou dobu. Větší část pozornosti při výchově tanečníka je směřována 

na konzervatořích na fyzické složky tance. Tato stránka je prvořadá a je to i cílem 

výuky, pro kterou jsou výborně zpracované metodiky, osnovy, učební plány a je 

dostatek odborné literatury. Ovšem při takové náročnosti se občas stane, že někteří 

pedagogové podcení souvislost mezi fyzickou a psychickou stránkou osobnosti člověka. 

Po zanedbání psychických aspektů se může výkonnost u tanečníka zhoršit a tím se 

negativně ovlivní fyzická podstata tance. 
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 Nepopíratelnou složkou výkonu je psychika, což dokazuje vysoká pozornost 

příslušných institucí ve vrcholovém sportu, který je, co se týče náročnosti po fyzické 

i psychické stránce, tanečnímu oboru velmi blízký. Ve vrcholovém sportu tuto 

problematiku řeší psychologové, kteří napomáhají sportovcům navodit optimální 

podmínky, čímž zvládají jejich psychické problémy a podílejí se na nejlepších 

výkonech sportovce. V oboru, jakým je tanec, zatím však k podobné 

spolupráci nedochází, což je spojeno i s absencí odborníků, zabývajících se 

touto problematikou. A tak se tím veškerá tíha přenáší zejména na pedagogy ve 

vzdělávacích zařízeních (Vondrová, 2007). 

1. 3. 2 Taneční výkon 

 „Hovoříme-li o tanečním výkonu, jedná se o silně kultivovanou 

pohybovou aktivitu uměleckého rázu. Výkonem rozumíme to, co je viditelné, zřejmé, 

hmotné podstaty, tedy pohyb těla, avšak vyrůstající z „podhoubí“ psychiky = 

psychomotorický výkon“ (Vondrová, 2007). 

 Vondrová (2007) rozděluje kvalitní výkon na technickou připravenost 

a umělecký výraz. Pod technickou připraveností se skrývá dokonalost provedení 

jednotlivých pohybů a fyzická zdatnost, tedy kondice tanečníka. Umělecký 

výraz neboli dojem je schopnost obohatit strohé cvičení na tanec 

a to souhrou pohybu a hudby, schopnosti nechat se vést hudbou, sladit pohyb 

s hudbou ve složce rytmické, charakterové, dynamické a také emocionální. Patří sem 

i schopnost vyjádřit, sdělit myšlenky, city, děje za pomoci pohybu. 

 Fyzický výkon tanečníka, dalo by se říci i práce těla, není jednostranná záležitost 

fyzických aspektů a sil. Důležitou roli zde hraje celý komplex psychiky, z něhož 

jmenujme alespoň intelekt, charakter, vůli, dovednosti, myšlení. 

 Zaměříme-li se na psychickou stránku věci, Vondrová (2007) uvádí, že první 

psychické vlivy se projevují dlouho před očekávanou premiérou představení. 

Po dobu tzv. „zkušebního období“, které zpravidla bývá 1,5 – 3 měsíce dlouhé, kdy se 

samotný muzikál připravuje, musí být tanečníci vysoce soustředění, pozorní a vše 

si dobře a rychle pamatovat. Občas se bohužel objevují domněnky, například 

v případech kdy tanečník netančí sólovou roli, ale je „pouze“ součástí sborového čísla, 

že nemusí vynakládat veškeré své úsilí. S tím může souviset i pocit křivdy, vnitřní 

uraženost, že právě oni netancují sólové číslo. Následkem toho je pak práce 
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těchto jednotlivců ve sboru taková, aby se příliš nenadřeli. Podobné negativní projevy, 

nereálné sebehodnocení, nezodpovědnost, podceňování kolektivní práce vedou ke 

špatným výkonům, které mohou ohrozit celý pohled a dojem z představení. 

 S blížícím se datem premiéry nastává zátěžové období v průběhu tzv. 

„projížděček a generálek“. Jedná se o samotné zkoušky celého představení, kdy se 

začíná rozhodovat o tom, kdo odehraje 1. premiéru, která je pro samotné herce 

i tanečníky jakousi odměnou za končící „zkušební období“. V tuto chvíli všichni pracují 

s enormním nasazením, aby to mohli být právě oni. 

 Prvním opravdovým stresorem, kdy si svoji zodpovědnost a význam situace 

uvědomují i ti lehkomyslnější, bývají veřejné generální zkoušky. Jedná se o zkoušku, 

kterou již sledují první nezainteresování diváci. Cílem je zjistit, jak představení funguje 

za jejich přítomnosti. Tato představení jsou vedena režisérem inscenace a mohou být 

v průběhu například pozastavena, či jednotlivé scény se mohou vracet a opakovat 

například při výskytu technických problémů. Stává se to výjimečně, jelikož představení 

mají svojí úroveň a nebývá to potřebné, spíše se čeká na reakce 

publika v průběhu představení. V tomto okamžiku bývají nejen tvůrci, ale i samotní 

aktéři poměrně nervózní. 

 Vrcholem stresové situace jsou premiéry. Je to završení dlouhodobého snažení 

a směřují k němu veškeré fyzické i psychické síly všech účinkujících. Součástí 

těchto předpremiérových stavů je velké nadšení a pozitivní vzrušení. U většiny 

z obsazení se dostaví i velká tréma s různými typickými příznaky. Z těchto objektivních 

důvodů lze tvrdit, že psychologická příprava je u tanečníků stejně významná 

jako u sportovců, ač se jedná spíše o uměleckou činnost, nýbrž 

s obdobnou fyzickou náročností. 

1. 3. 3 Tanec a psychika 

Podle Blížkovské (1999) je tanec jedním z nejvýznamnějších tvůrců identity. 

Sloužit může jako symbol identity určité skupiny lidí, jedince samotného 

nebo ho můžeme provozovat jen pro zábavu. 

Prostřednictvím tance jsou přenášeny tanečníkovy pocity, nálady, myšlenky, 

zkrátka jeho duše. To utváří uměleckost a specifičnost tanečního umění. Tanečník 

za pomoci výrazů, gest a tanečních pohybů vypráví příběh, ve kterém vyjadřuje svoje 

emoce – radost, strach, smutek, lásku, štěstí, aj. Pokud se jedná o opravdu kvalitní 
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vizuální představení, dokáže diváka tanečník svým výkonem do svého příběhu vtáhnout 

a nechá jej prožít příběh s ním (Kulka, 2008). 

„Tanec je aktivita jak fyzická, tak psychická. Taneční pohyby emoce probouzejí 

nebo je vyjadřují. Sledujeme-li někoho při tanci, vyvolá to v nás afektivní reakci. Pokud 

sami začneme improvizovat, náš taneční projev uvolní něco z našeho psychického 

stavu.“ (Blížkovská, 1999). 

Tanec napomáhá k odstranění úzkostí a fobií, čímž umožňuje uvolnit psychiku, 

zároveň zmírňuje deprese, posiluje sebevědomí a přispívá tak k emoční rovnováze. 

Odbourává přebytečný stres, navozuje příjemnou atmosféru a pomáhá mysli oprostit se 

od starostí běžného dne. Velké obliby proto dosahuje u mladých lidí, kteří 

často navštěvují taneční a hudební akce, čímž u nich dochází rovněž k uvolnění 

psychických stavů. 

1. 3. 4 Tělo a tanec 

Hlavním nástrojem umění při tanci je samozřejmě lidské tělo. Díky tělu můžeme 

prožívat kontakt s okolním světem. Podle Kulky (2008) patří vnímání 

vlastního těla mezi jednu z prvních raných zkušeností člověka. Původně byl 

obraz reality takový, že skutečné bylo pouze to, co je vnímáno tělem či skrze něj. 

Tělo je tedy k reprezentaci reality nenahraditelné. 

Jak uvádí ve své práci Platilová (2006), tělo je výrazovým prostředkem 

tanečníků. S jeho pomocí tanečníci předvádí své rytmické, technické a pohybové 

schopnosti a zprostředkovávají tím svůj charakter určitých tanců, roli i své individuální 

pojetí jednotlivých tanců. Opět tedy platí, že tělo je pro tanečníka velmi důležité. 

Prezentují se svým tělem před diváky, či různými porotami a to nejen po stránce 

výkonu, ale i po stránce estetiky. 

Pro předvedení tanečních pohybů a dokonalých linií těla musí mít tanečníci 

vypracované svaly a být celkově dostatečně pružní. Jedině tak mohou svá těla dobře 

prezentovat a využít všech jeho možností. Jak uvádí Odstrčil: „Je nemyslitelné podávat 

vrcholné výkony s ochablými a zkrácenými svaly“ (Odstrčil, 2004). Podle názoru 

Degena (2003), i podle názoru ostatních tanečníků, které znám, je profesionální tanec, 

sportovní tanec stejně fyzicky náročný jako kterýkoli jiný sport. 
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2 Postoj člověka k tělu 

Současná doba přináší prostřednictvím médií vzory, jejichž tvarům (dlouhé 

nohy, úzké boky, štíhlá těla u žen, široká ramena a svalnatá těla u mužů) se snažíme 

přibližovat. Přestože nás naše okolí vnímá pozitivně a plníme i tabulkové normy, 

nedokážeme často vlastní tělo posoudit správně a hodnotíme ho převážně kriticky – 

toto je typické především pro ženy. Mnoho výzkumů dokázalo, že ženské pohlaví 

hodnotí druhé realisticky, naopak vlastní tělo z velké části vidí často zkresleně (Fialová, 

2006). 

Generaci před námi uznávaly za zdravé tělo to, které bylo podmínkou k přežití 

a zachování rodu. Bylo udržováno prací, nikoliv kosmetickými přípravkami 

a lékařskými zákroky, což si dnešní střední generace nedokáže ani představit. Součástí 

našich životů se neodmyslitelně staly pohybové a stravovací snahy stejně 

jako kosmetická péče o naše tělo. Nasnadě je otázka, zda se plastická chirurgie stane 

běžnou součástí života většiny lidí (Fialová, 2012). 

2.1 Sebepojetí 

 "Každý člověk si vytváří určitý obraz o sobě, svých schopnostech, vlastnostech, 

vědomostech, své inteligenci, i o svém těle, zdraví, vzhledu … Tento obraz a současně 

i postoj k sobě nazýváme sebepojetím“ (Fialová, 2007). 

V psychologii označujeme pojem sebepojetí (self-concept), jako souhrn 

představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě chová (Blatný, Plháková, 2003). 

Podle Van der Werffa (1990, in Blatný, Plháková, 2003) „může být sebepojetí snadno 

definováno jako vidění nebo mentální reprezentace sebe.“ 

Při pohledu do historie uvádí Vágnerová (2010), že počátek zkoumání sebepojetí 

je nejčastěji skloňováno s významným americkým psychologem Williamem Jamesem 

(1842-1910). James je považován za zakladatele psychologie Já a diferencoval Já 

do dvou složek:  

• Já jako subjekt, aktivní činitel uplatňující se ve zpracování informací, 

v rozhodování a regulaci vlastního jednání. Je zde určitá míra vlastního rozhodování 

a naplňování vlastních potřeb.  

• Já jako objekt, receptivní složka já, která se představuje jako obraz sebe sama.  
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William James také pracoval s multidimenzionalitou sebepojetí a definoval 

v obraze vlastního Já tři základní složky, které seřadil podle jejich 

osobního významu a závažnosti. Jako nejdůležitější určil materiální, resp. fyzické, 

tělesné Já., které zahrnuje představu vlastního těla (obraz vlastního vzezření, vnímání 

vlastního těla) a osobní vlastnictví. Další složkou je sociální Já, která se zabývá tím, jak 

člověk tvoří svoji společenskou pozici, své postavení ve společnosti. Zde je 

velmi důležitá zpětná vazba od druhých osob − to jak je hodnocen a uznáván. Poslední 

třetí a zároveň nejméně podstatnou částí je podle Jamese duchovní Já., jež je nazývané 

jako niterné Já, které zahrnuje nejtrvalejší aspekty sama sebe (Harbichová, 2014).  

Význam sebepojetí podává Balcar (1991) jako obraz Já: 

▪ zobrazení: „jsem“ – jak se vnímám jako individualita 

▪ hodnocení: „mám být“ – rozpor jací jsme a jací bychom chtěli být 

▪ směřování: „chci být“ – motivace, cíl 

▪ moc: „mohu učinit“ – obraz o sobě může být ovlivněn druhými lidmi 

▪ role: „mám učinit“ – očekávání společnosti 

 Postoj k sobě samému je součástí zkoumání sociální psychologie již od konce 

19. století. Již dříve se lidé snažili odhadnout vlastnosti a chování jiných lidí s ohledem 

na jejich tělesnou konstituci – např. tlouštík byl obvykle považovaný za veselého, 

přátelského člověka s mnoha pozitivními vlastnostmi; v dnešní době se 

na takového člověka díváme jako na člověka bez cíle, vůle, je pohodlný a líný. Pozitivní 

hodnocení se vytratilo. Dnes převládá z řad vědců názor, že tělesný typ nepředurčuje 

některé charakterové vlastnosti člověka (Fialová, 2007). 

 Pojem sebepojetí se už delší dobu může pyšnit tím, že je součástí 

psychologických výzkumů a spadá pod zájem především oblasti sociálně kognitivní 

psychologie. Tato oblast nahlíží na sebe sama, na své vlastnosti a schopnosti, na vlastní 

osobnost, či individuální zvláštnosti. Blatný (2003) uvádí obecnou definici sebepojetí, 

jako souhrn veškerých představ a hodnotících soudů týkajících se vlastní osoby. 

 Podle Blatného (2003) můžeme sebepojetí chápat jako celkový postoj k sobě 

samému a zahrnuje tři hlavní komponenty: 

1) Kognitivní (sebepercepce, sebedefinování) 

Tato komponenta zahrnuje veškeré znalosti, které o sobě člověk ví. To jak 

na sebe pohlíží a za koho se považuje. Je to dáno především sociální individuální 
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zkušeností jedince. Během života člověk prohlubuje své poznatky o sobě samém, 

které vedou k utváření přesnějšího obrazu Já (Blatný, 2010). 

2) Emocionální (sebehodnocení, sebeúcta) 

Tato část sebepojetí obsahuje jedincův vztah k sobě samému. Emocionální 

komponenta je prožíváním vlastního Já, na rozdíl od kognice, která zahrnuje 

poznání. Dají se sem zařadit pojmy jako sebehodnocení, sebeláska, 

sebeúcta nebo sebevědomí. Rozlišit můžeme pozitivní a negativní sebepojetí, záleží 

na tom, jaké emoce člověk k sobě samému cítí a následně jaké závěry o sobě 

následně dělá. Negativní sebehodnocení bývá obvykle spojeno s nižší sebeúctou, 

neuroticismem, nedostatkem svědomitosti a přívětivosti (Malá, 2016). 

3) Konativní (sebekontrola, sebeuplatnění, sebeprosazování) 

Dle Blatného (2003) se tato komponenta uplatňuje při regulaci chování, 

fungující jako motivační činitel. Ovlivňuje to, jak se člověk prezentuje svému okolí; 

jak vnímá svojí účinnost; jak se dokáže uplatnit a prosadit ve společnosti. Lidé 

s vyšší mírou přesvědčení o své účinnosti si většinou vytyčí náročnější cíle a během 

jejich dosažení jsou flexibilnější (Blatný, a kol., 2003). 

Nakonečný (1995) a Fialová (2007) se shodují, že sebepojetí je tvořeno vlastní 

zkušeností i míněním druhých lidí. Hodnocení okolí jedincem závisí 

na vztahu tohoto okolí k jeho osobě. Jedincova úroveň sebevědomí je tvořena poměrem 

obrazu jeho reálného a jeho ideálního já, tj. toho, za koho se považuju, a toho, kým bych 

chtěl být. Čím menší je rozdíl, tím je jeho sebevědomí větší (Fox, 1989). 

Vlivem pocitu vlastní hodnoty se spojuje s tím, že činitelé, kteří ho zvyšují, 

jsou zdrojem intenzivně příjemných emocí. Sebepojetí ovlivňuje chování jedince 

v mnoha směrech (Nakonečný, 1995). 

Člověk s nepravdivým a nepřiměřeným sebepojetím bývá snadno zranitelný, 

jelikož musí opakovaně počítat s možností, že bude konfrontován 

s neočekávanými reakcemi druhých lidí. To může mít za výsledek následnou úzkost 

a obranné reakce. Na následujícím obrázku můžeme vidět základní prvky sebepojetí. 
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Obrázek č. 1: Prvky sebepojetí 

„Tím, že je člověk přijímán druhými a přijímá i sám sebe, je možné pravé sebepoznání 

a plné fungování jedince. Hlavní znakem zralé a dobře fungující osobnosti je otevřenost 

vůči zážitkům a novým poznatkům, která je podmíněna jistotou o vlastní hodnotě ve 

všech ohledech a důvěrou ve vlastní schopnosti. Člověk se zdravým sebepojetím se stává 

aktivním a uvědomělým spolutvůrcem svého života“ (Fialová, 2007). 

 Své vlastní Já si lze uvědomit bezprostředně v daném okamžiku, kdy nám 

záměrně o něco jde, usilujeme o to a vědomě zapojíme vlastní vůli. Tímto procesem se 

vytváří tzv. jáská zkušenost, tedy zážitek z vlastní jedinečnosti, který může vzniknout 

například při pohledu na vlastní obraz v zrcadle, nebo pozorováním se na 

videozáznamu. Tímto se vyvíjí vztah k sobě samému, který je ovlivněn přítomným 

okamžikem, ale zároveň i vlastní minulostí a budoucností. Toto sebeuvědomění je 

unikátní charakteristikou lidské psychiky, která dává lidskému životu zásadní rozměr 

a subjektivní smysl (Macek, 2008). 

2.2 Tělesné sebepojetí 

Pro každého tanečníka je velmi důležitým elementem jeho tělesné sebepojetí. 

Souvisí to neodmyslitelně s jeho představou o sobě sama jako osobnosti. Všechny druhy 

i typy tance s tělesným sebepojetím, ať už vědomě, či nevědomě pracují, čímž tak 

sehrává v životě tanečníka, ale i „obyčejného člověka“ velmi výraznou roli. V současné 

době se na pohled a vnímání lidského těla klade velký důraz. Dle aktuálních trendů, 

především ze západních zemí, by mělo být tělo zdatné, štíhlé, opálené, bez tuku, 

s dostatečnou muskulaturou, zdravě vypadající. Tělo se stává designérským produktem 

a objektem, do něhož musí být investováno. Pokud dané atributy tělo splňuje, stává se 
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většinou nástrojem a symbolem úspěchu a právě proto je tělo považováno za jeden 

z nejdůležitějších prvků celkového sebepojetí. 

Jak uvádí Fialová (2007) tělo mělo zcela jiný význam pro naše babičky (zdravá, 

schopná rodit a vychovávat děti), matky (vypadat zdravě, pečovat o své tělo) a má i jiný 

význam pro současnou mladou generaci. V dnešní době nestačí být jen zdravý a mít 

dobře fungující tělo, o které se přiměřeně staráme. Je potřeba naše těla přetvářet 

a investovat do nich. Které aspekty se podílejí na vnímání vlastního, těla ukazuje 

následující obrázek. 

 

Obrázek č. 2: Hypotetické uspořádání tělesného sebehodnocení (Fox, 1999) 

Obrázek č. 2 znázorňuje význam dovedností, výkonnost a vzhledu těla. 

Z pohybových schopností je zmíněna hlavně síla, ostatní schopnosti jsou 

zakomponované ve složce tělesné kondice. Za logičtější a přehlednější považuje Fialová 

(2007) uspořádání prvků tělesného sebepojetí podle Mrazeka (1984), které ukazuje, že 

pro správné přijetí těla jsou důležité znalosti o něm, vlastní uvědomování těla 

a jeho části, jejich hodnocení a z toho plynoucí plány jednání zaměřené na tělo. 
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Obrázek č. 3: Struktura tělesného sebepojetí (Mrazek, 1984) 

Všechny představy jedince, které mají vztah k jeho vlastnímu tělu, řadíme pod 

pojem tělesné sebepojetí. Proto má i tělesné sebepojetí zahrnuje tři komponenty. 

1) kognitivní (poznávací) – týká se vnímání vlastního těla – symetrie, rozměry 

jednotlivých částí, představy o vlastním těle, přání o ideálu postavy; v případě, že 

člověk nemá reálný pohled na svoji postavu a má zkreslenou představu o svém těle, 

jedná se o tzv. „body image distortion“ (Hrachovinová, 2004) 

2) emoční – pocity, které jedinec má při vnímání vlastního těla, spokojenost, 

nespokojenost s tělem a jeho jednotlivými částmi 

3) behaviorální – souhrn veškerých aktivit, které jedinec dělá za účelem ovlivnění 

jeho vzhledu, udržení či dosažení fyzického ideálu krásy – diety, cvičení, estetické 

zákroky; je to odrazem předešlých dvou komponent 

Zouzalová (2014) ve své práci uvádí, že si tanečník své tělo neustále uvědomuje, 

kontroluje a prožívá každý pohyb. Způsobem jakým tanečník vnímá své tělo, se zabývá 

právě tělesné sebepojetí. Jedná se o mentální reprezentaci vlastního těla, do čeho spadá 

představa o jeho rozměrech jako celku, o rozměrech jednotlivých částí a vztah 

k tělu jako celku i k jeho jednotlivým částem. Tyto představy se formují v mysli, 

vytvářejí se na základě smyslových vjemů, přímou zkušeností těla, zakoušením vlastní 

tělesnosti a paměti tělesných pocitů a zkušeností z minulosti.  

První, kdo začal zkoumat prožívání lidského těla v sociologickém 

a psychologickém kontextu, byl ve 20. letech 20. století rakouský psychiatr Paul 

Schilder (Grogan, 2000). Pro označení představy, kterou má každý člověk o svém těle, 

použil termín Körperschema (Fialová, 2001).  

Tělesným sebepojetím rozumíme postoj k vlastnímu tělu, který zaujímáme 

na základě obrazu utvořeného o těle, jeho vzhledu, funkčnosti atd. U pojmu tělesné 

sebepojetí však existuje určitá terminologická nejednotnost. Stackeová (2015) se 

Tělo

Znalosti Uvědomělost Hodnocení Plány jednání
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vyjadřuje o tělesném sebepojetí jako o tělesném schématu. Tento pojem vychází 

z často používaného anglického termínu pro tělesné sebepojetí – „body image“, který 

používá ve svých článcích a publikacích americký psycholog Thomas F. Cash, který má 

za sebou 8 knih a více jak 200 profesionálních publikací týkajících se psychologie 

fyzického vzhledu. Mezi další používané pojmy patří physical self-concept a physical 

self-perception (Fox, 1989). 

V současné době je nejčastěji používaným pojmem k označení 

zkušenosti s vlastním tělem právě pojem „body image“, který se do češtiny překládá 

vícero způsoby - představa o vlastním těle, tělesné sebepojetí nebo tělesné schéma 

(Hrachovinová, Chudobová, 2004). Ani v zahraničí nejsou terminologické pojmy, které 

souvisí s lidským tělem, označovány jednotně. Existuje jich velké množství a jejich 

záměnnost a různorodost způsobují občas překážku ve srovnávání jednotlivých 

odborných publikací (Fialová, 2001). Ve své práci a ve shodě s profesorkou PaedDr. 

Ludmilou Fialovou, Ph.D. budu používat pojem tělesné sebepojetí a za synonymem 

k němu využiji pojem body image, který se vyskytuje jak v českých, tak především 

v zahraničních pracích a publikacích. 

„Body image je způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a cítí“ 

(Grogan, 2000). 

2.2.1 Základní složky tělesného sebepojetí 

Vzhled a funkčnost těla jsou hlavními faktory tělesných a psychických stavů 

i projevů osobnosti v chování. Nedílnou součástí tělesného sebepojetí je 

spokojenosti či nespokojenost s vlastním tělem. Tělesný vzhled člověka se stává 

dominantním faktorem úcty člověka k sobě samému. Vzhled je zároveň jedním ze 

znaků sociální percepce, neboli jak nás jiní vnímají. Snaha po zlepšení fyzického 

vzhledu, vlastního zdraví i tělesné zdatnosti se může stát efektivním motivačním 

zdrojem pro zdravý způsob člověka (Fialová, 2001). Naopak může snaha po dokonalém 

těle vést k sebepoškozování a nežádoucímu chování. Fialová (2005) považuje 

za základní tři složky tělesného sebepojetí vzhled, zdraví a zdatnost ve 

smyslu funkčnosti. 

1) Vzhled - má nejvýznamnější vliv na celkové sebepojetí. Snaha po lepším 

vzhledu může být hnacím motorem pro zdravější způsob života, ta by však měla stát 
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na určitých znalostech. To, jak vypadáme, je pro nás vizitkou a mnohdy řada profesí 

má ve svých požadavcích na pracovní pozice nároky na vzhled člověka. 

Vzhled má stále větší význam pro ženy než muže, ženy se jim více zabývají 

a dokážou věnovat jeho zlepšení svůj čas i nemalé finanční prostředky. Současná 

kultura nehodnotí na vzhledu pouze čistotu a upravenost, ale i proporcionalitu 

jednotlivých tělesných partií. U zástupkyň něžného pohlaví je žádoucí nalíčený 

obličej, upravené vlasy, úsměv na rtech, ale také štíhlá postava, která dodává dojem 

zdravím, síly, elánu a celkové zdatnosti. U mužů je ceněná svalnatá 

postava reprezentující sílu a vysokou výkonnost. Právě díky těmto požadavkům je 

tělesnému vzhledu věnováno značné úsilí v průběhu života. S vyšším věkem se 

priority jedince přesouvají především k jeho zdraví. 

2) Zdraví – považujeme s lékařskou definicí za stav úplné tělesné, duševní a sociální 

pohody a ne pouze za stav bez přítomnosti nemoci. O zdraví můžeme hovořit 

jako o objektivním a subjektivním, dále pak o tělesném a duševním (Mrazek, 

Fialová, Bychovskaja 1998). 

• Subjektivní – založen na vnitřních pocitech a vlastním mínění 

člověka o jeho zdravotním stavu. Tento pocit se dostává bez 

přítomnosti obtěžujících příznaků nemocí – horečka, bolest, únava, 

nevolnost… Naopak se dostává pocitu dobré výkonnosti, síly, vnitřní 

harmonie, radosti ze života… 

• Objektivní – je dán názorem jiných lidí na zdravotní stav jedince, 

u nás převládá názor lékaře, který nebývá nezávislý a exaktní. 

Lékaři často srovnávají s obdobnými případy, nikoliv s ideálním stavem 

z hlediska konkrétního individua, čímž je hodnocení ovlivněno zdravotní 

situací určité populace. Statistické normy jsou průměrem hodnot od více lidí, 

proto je důležité si uvědomit, že taková norma nemusí znamenat zdravotní 

optimum a odchylka od daného průměru nemusí být chorobným projevem. 

Psychické zdraví často souvisí i se zdravím fyzickým. To může znamenat, že 

špatný tělesný stav může negativně ovlivnit psychický, a naopak chatrné duševní 

zdraví může zapříčinit fyzické onemocnění.  Může teda s nadsázkou znamenat 

štěstí/šťastný = zdraví/zdravý. Většinou ženy věří, že můžou svůj vzhled ovlivnit 

bez zdravotních rizik. Leckdy ignorují své zdraví a ženou se za štíhlou postavou, 

dokonalou pletí… za každou cenu.  
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3) Zdatnost – další nezbytná složka tělesného sebepojetí, kterou nemůžeme chápat 

pouze jako tělesnou výkonnost, ale také i jako funkčnost těla. V tomto směru se 

v dnešní době používá pojem wellness. Jedná se o životní styl, ve kterém hraje 

hlavní roli zdatnost, ale mimo to jsou důležité i jiné aspekty: pozitivní přístup 

k životu, zvládání stresu, osobní návyky, výživa a kontrola hmotnosti. Schopnost 

těla fungovat s ideální účinností a hospodárností nazýváme zdatností. Za její 

nejdůležitější součásti podle Blahušové (1995) patří: kardiorespirační vytrvalost, 

svalová vytrvalost, svalová síla, neuromuskulární koordinace, rychlost svalové 

kontrakce a kloubní pohyblivost. 

Svoji zdatnost můžeme získat pravidelným aerobním cvičením (zlepšení 

kardiorespirační vytrvalosti, zabraňuje ztrátě svalové hmoty), správným 

posilováním svalových partií (efektivnější a vytrvalejší pohybová činnosti), 

protahovacími cvičeními, zvyšováním kloubní pohyblivosti, snížením 

podkožního tuku (zrychlení krevní cirkulace, snížení krevního tlaku). 

Zdatnost (tělesná kondice) vyjadřuje dosažení harmonie těla a ducha. Výsledkem 

tělesných cvičení bývá psychická vyrovnanost a duševní svěžest. Při dobré tělesné 

kondici účinněji bojujeme proti nemocím, zvládáme větší tělesnou zátěž, jsme 

duševně vyrovnanější a vzhledově atraktivnější. Člověk, který se cítí být fit, je 

většinou sám se sebou spokojený.  

2.2.2 Genderové rozdíly v tělesném sebepojetí 

Před samotným srovnáváním je potřeba připomenout, že těla žen a mužů 

jsou samozřejmě biologicky s vývojem let odlišná. Biologické charakteristiky mužů 

a žen jsou dány rozdílnou genetickou, gonadální a genitální výbavou, odlišným 

hormonálním regulováním tělesných funkcí a rozdílnou somatickou stavbou těla. 

Borneman (1990, in Wyrobková, 2005) ovšem uvádí, že druhotné pohlavní znaky 

jsou do určité míry produktem dobové společnosti. Dokazují to nejstarší nálezy kostí 

pocházející z dob před dělbou práce. Nálezy vykazují minimální rozdíly 

mezi ženou a mužem. Slabší vývin těla a naopak silnější vývin sekundárních pohlavních 

znaků Borneman odůvodňuje celkovým snížením fyzické zátěže, jež je spojováno právě 

s dělbou práce (Podhaiská, 2008). 

Krch (2000) uvádí, že signifikantní rozdíly v tělesné sebepercepci byly zjištěny 

již u chlapců a dívek mladšího školního věku. Zajímavostí je, že vnímání lidského těla, 
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vztah k němu a subjektivnímu zhodnocení spokojenosti či nespokojenosti s vlastním 

tělem se liší nejen na základě odlišnosti pohlaví, ale podstatnou roli zde může hrát 

i sexuální orientace jedince. To je důvod, proč je vhodné rozlišovat pohlavní 

a genderové rozdíly (Oakleyová, 2000). O pohlavních rozdílech hovoříme tehdy, pokud 

srovnáváme odpovědi skupiny mužů a žen (podle biologického kritéria). Rodové 

(genderové) rozdíly používáme tam, kde uvažujeme o kulturním vlivu na vnímání tzv. 

ženských a mužských atributů těla. 

Grogan (2000) například uvádí, že největší míru spokojenosti s vlastním tělem 

vykazují heterosexuální muži a lesbické ženy. Vysvětlení může být v rozdílném 

postavení mužů a žen ve společnosti. Muži jsou většinou charakterizování 

jako dominantnější, vůdčí. Naopak ženy jako submisivnější, poddajnější. U lesbických 

žen se nabízí možné vysvětlení spokojenosti s vlastním tělem, jež spočívá 

v rozdílnosti lesbické kultury, která se snaží jít mimo hlavní společensko-kulturní proud 

a hledá jiné alternativy života oproti běžné konzumní společnosti. Grogan dále zmiňuje, 

že u lesbiček se v menší míře objevují poruchy příjmu potravy, což vysvětluje tím, že 

lesbická kultura neklade takový důraz na fyzickou přitažlivost, na rozdíl od většinové 

společnosti. Důvodem může být, že lesbická komunita je výrazněji feministicky 

orientována než heterosexuální ženy, což souvisí s odmítáním patriarchátu, mužské 

nadřazenosti a tudíž i diktátu. Podle nich ženám přikazuje nejen to, jaká by měla být 

jejich úloha ve společnosti, ale rovněž to, jak by měly ženy vypadat (Podhaiská, 2008). 

2.2.2.1 Tělesné sebepojetí ženy 

V prosperující společnosti je v této době štíhlost u ženy brána jako žádoucí 

vlastnost a je spojována se sebekontrolou, elegancí, společenskou přitažlivostí 

a mládím. Během vývoje lidstva byly ženy vedeny k tomu, aby se přizpůsobovaly svým 

tvarem postavy a tělesnou hmotností soudobým trendům. Z historie známe stahovací 

korzety či podvazování chodidel nahradilo v současné době držení přísných diet, 

absolvování zákroků plastických, navštěvování kosmetických salónů včetně manikúry 

a pedikúry. Podle Grogan (2000) není dnes většina žen spokojena se svým tělem, 

především s břichem, boky a stehny, a chtějí být štíhlejší, než jsou (Fialová, 2007). 

Velmi častá bývá kritika vlastního těla. Už dívky ve věku 8 let preferují 

společensky žádané štíhle tělo a projevují nespokojenost se svou tělesnou hmotností 

a postavou. Zde je vidět, že už od počátku školní docházky jsou ženy (dívky) vnímavé 
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ke společenským nárokům na vzhled jejich těla. Během dospívání dochází u dívek 

k obavám z postavy vzhledem k tělesným změnám, které u nich v tomto období 

probíhají a od ideální štíhlé postavy, kterou by chtěly mít, je vzdalují.  Podle 

Fialové (2007) výzkum spolehlivě dokazuje, že dívky ve věku 13 – 16 let jsou 

nespokojené se svým tělem, připadají si tlusté, chtěly by zhubnout a postava se pro ně 

stává jednou z nejdůležitějších starostí. 

Období stárnutí se zdá být pro ženy výrazně náročnější než pro muže. U mužů 

jsou dopady stárnutí brány jako přirozené, zatímco u žen jako nežádoucí negativní 

projev, který je vede k značným investicím do kosmetické péče a chirurgickým 

zákrokům. Výzkumy potvrdily společnou nespokojenost žen v Austrálii, Americe 

i v západní části Evropy, což zdůrazňuje společenský tlak na ženy, který je nutí 

udržovat si štíhlou, vypracovanou postavu, která je spojována s mládím a úspěchem. 

Otupěním těchto nároků s podporou přijatelných širších tvarů a velikosti postavy, by 

vzniklo nové zdravější vnímání ženského těla. To by umožnilo ženám vnímat své 

tělo bez výhrad, ba dokonce i s potěšením, zkrášlovat ho podle svých možností a být 

sebevědomější a spokojenější. 

Konstanski, Fischer a Gullone (2004), kteří zkoumali body image dětí 

a adolescentů, zjistili, že štíhlost je pro ženy společensky žádoucí. Dívky 

s podváhou jsou se svým tělem jen minimálně nespokojené, naopak u dívek s normální 

váhou či nadváhou je zřejmá nespokojenost. 

2.2.2.2 Tělesné sebepojetí mužů 

 Spokojenost mužů s vlastním tělem se v posledních letech stala objektem 

zkoumání sociologů i psychologů, což potvrzuje, že i tělo mužů začíná být populární 

v současné kultuře. Mezi partie, na které muži kladou největší důraz u své postavy, patří 

svalnatý hrudník, ramena, paže, štíhlý pas a boky. S ohledem na tyto kulturní 

požadavky se mnoho mužů snaží přiblížit svalnatému ideálu a uvádějí různý stupeň 

nespokojenosti podle míry odlišení své postavy od ideálu. Grogan (2000) uvádí, že 

ideální mužská postava je štíhlá a mírně svalnatá (Fialová, 2007). 

 Na rozdíl od nespokojených žen, které chtějí zhubnout, muži nespokojení se 

svou postavou si přejí být štíhlejší ale silnější. Jako problémové partie označují břicho, 

ramena, bicepsy, hrudník a svalový tonus obecně. Cvičení u mužů je daleko častějším 

způsobem jak změnit svou postavu, než dodržováním diet. V dotazníkových studiích 
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uvedlo 41 % amerických a 65 % britských vysokoškoláků, že cvičí především proto, 

aby si zlepšili tvar a proporce své postavy (Grogan, 2000). 

 Zájem médií o mužské tělo koresponduje v posledních letech se zvýšeným 

zájem mužů o vlastní tělo. Podle Furnhama a Calnana (1998) je 69 % respondentů 

z jejich průzkumu často nespokojeno s vlastním tělem a to tak, že si přibližně stejně 

často přejí zhubnout, jako přibrat. Dosáhnout ideální mužské postavy se odráží na jejich 

touze přibrat a dosáhnout tak ideální mužské postavy: mezomorfní – svalnatá, od 

pasu k ramenům do tvaru písmene V. 

 Grieve a kol. (2005) uvádí, že na vzorku dospělých mužů (VŠ studentů) se 

projevuje fakt, že respondenti přijali jako svůj ideál svalnaté postavy. Ve 

skutečnosti si přejí být svalnatější, než jsou a mají zdánlivou představu o preferencích 

žen, o kterých si myslí, že se jim líbí muži svalnatější, než to doopravdy je. Je 

to podobné jako u žen, které si myslí, že mužům se líbí štíhlejší ženská postava, než 

jaká se mužům líbí ve skutečnosti nejvíce (Fallon & Rozin, 1985, in Grieve a kol., 

2005). 

 Cvičení v posilovně v dětském věku, které často bývá nekontrolovatelné 

a nebere ohled na přirozený vývoj mladých mužů, může značně poškodit organismus. 

Dívky se velmi často brání příjmu energie potravou, naopak chlapci čím dál tím 

častěji podporují svalový růst různými výživovými doplňky. V současnosti vysoce roste 

i počet mužů, kteří používají kosmetické, chirurgické a jiné prostředky ke zlepšení 

vzhledu těla. 

2.3 Hodnocení proporcí těla 

Mnoho lidí, převážně ženy, nedokážou zcela objektivně zhodnotit své tělesné 

proporce, čímž dochází k subjektivním a nerealistickým pohledům na své vlastní tělo. 

Většinou se tomu děje kvůli předkládanému ideálu krásy, ten však nemusí odpovídat 

reálným možnostem všech lidí. Každý člověk by měl znát a brát v úvahu své reálné 

možnosti a limity, k čemuž je dobré znát způsoby, jak objektivně změřit a zhodnotit 

proporce vlastního těla (Fialová, 2001). 

Pro objektivní zhodnocení tělesných proporcí se využívá řada veličin - tělesná 

výška, hmotnost, BMI atd., díky nim lze objektivně vyjádřit, zda člověk trpí 

nadváhou nebo podváhou.  



  

34 

 

Většina lidí určuje své ideální tělesné proporce podle tělesné hmotnosti, k tomu ale 

potřebujeme i jiné veličiny jako např. pohlaví, tělesno výšku, kožní řasy, rozložení 

tělesného tuku, tělní obvody. 

2.3.1 Body mass index 

Pro mou potřebu vyhodnocení proporcí těla respondentů, jsem využil velmi známý 

index BMI – Body mass index. Fialová (2001) uvádí, že BMI je index tělesné 

hmotnosti ve vztahu k tělesné výšce. Vypočítá se jako podíl tělesné 

hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech. BMI je od 80. let 

nejvyužívanějším tělesným indexem, který nejvíce koreluje s nemocností a úmrtností. 

𝐵𝑀𝐼 =  
ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡

𝑣ýš𝑘𝑎2
 

Štosová (2009) ve své práci uvádí, že mnoho studií prokázalo vztah 

mezi BMI a nespokojeností s tělem. Čím je vyšší BMI, tím samozřejmě vzrůstá 

i nespokojenost s vlastním tělem. Robinson a jeho kolegové (1996) uvádějí 

BMI jako nejsilnější nezávislý prediktor nespokojenosti s tělem. 

Hsiu-Lan Cheng a Mallinckrodt (2009) ve svém výzkumu udávají korelaci r = 0,43 

mezi BMI a nespokojeností s tělem. Na dívkách s poruchami příjmu potravy i na běžné 

populaci ale vidíme a mnoho výzkumů potvrzuje, že ne vždy jsou nespokojené pouze 

dívky s nadváhou (Štosová, 2009). 

• Výška 

Tělesná výška je do značné míry dána geneticky a tak ji téměř není možné ovlivnit. 

Vliv genetických faktorů je odhadován na 80 %, na vliv prostředí zbývá 20 % 

(Riegrová, 1993 in Fialová, 2001). 

• Hmotnost 

Ke zjištění tělesné hmotnosti se používá nejčastěji osobní váhy, na které osoba stojí 

v klidu bez obuvi. Vážení by mělo probíhat nejlépe ráno nalačno. Tělesná hmotnost 

člověka se zvyšuje nárůstem svalové ale i tukové hmoty. Má-li se hmotnost snížit, je 

zapotřebí nárůst svalové hmoty za současné redukce tuku, ta však musí být větší než 

přírůstek svalové hmoty. Hmotnost se v průběhu dne i týdne mění, proto bychom 

měli provádět průběžné kontrolní měření na stejné váze přibližně v podobný čas. 

Určení ideální tělesné hmotnosti je těžké, proto se dnes mnohem častěji mluví 
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o optimální tělesné hmotnosti, kde se bere do úvahy více faktorů jako dědičnost 

stavby těla, strava i fyzická aktivita. 

Například výpočet optimální tělesné hmotnosti dle Verdocka: 

→ Pro muže: výška v cm krát 0,75 mínus 64 

→ Pro ženy: výška v cm krát 0,75 mínus 67 
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3 Cíle práce, úkoly, vědecká otázka a hypotézy 

 Předložená diplomová práce se zaměřuje na zjištění a analýzu tělesného 

sebepojetí u muzikálových tanečníků mužů i žen. V současné době se tělesné sebepojetí 

řadí mezi velmi aktuální, atraktivní téma a je nedílnou součástí společnosti. Muzikálové 

tanečníky jsem si vybral z toho důvodu, že se v muzikálech osobně jako tanečník 

pohybuji přes 10 let. Zajímavostí můžou být výsledky tělesného sebepojetí 

u muzikálových tanečníků, u kterých je kladen důraz nejen na výborné pohybové a 

částečně i herecké dovednosti, ale zároveň je významnou složkou celého projevu 

i estetika a vzhled těla. 

3.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují rozdíly v tělesném sebepojetí 

muzikálových tanečníků v závislosti na pohlaví. V teoretické části objasnit pojem 

sebepojetí, tělesné sebepojetí, muzikál a tanec. Ve výzkumné části práce zjistit, jak se 

muzikáloví tanečníci vnímají po tělesné stránce a posoudit zda je prokazatelná 

statistická závislost s ohledem na  pohlaví tanečníka. Komparace výsledků 

s analogickými šetřeními. 

3.2 Úkoly práce 

Ke splnění cílů práce byly stanoveny tyto úkoly: 

• shromáždit literární zdroje, které se zabývají danou tématikou, 

• vypracovat teoretický základ sledovaného tématu, 

• připravit dotazník „Profil tělesného sebehodnocení“ (Tomešová, 2003) – příloha 

č. 4 

• vybrat respondenty – muzikálové tanečníky českých scén, 

• vyhodnotit dotazníky za pomoci MS Excel, 

• statisticky ověřit tělesné sebepojetí muzikálových tanečníků, 

• vypracovat vyhodnocení provedeného šetření. 

3.3 Vědecká otázka 

Jsou rozdíly v tělesném sebepojetí muzikálových tanečníků v závislosti 

na pohlaví? 
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3.4 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že u muzikálových tanečníků není významný rozdíl v tělesném 

sebepojetí v závislosti na pohlaví. 

H2: Průměrné hodnoty BMI budou vyšší u mužů než u žen. 

H3: Subdoména Tělesná atraktivita (atraktivita postavy) má vyšší průměrný hrubý skór 

u mužů než u žen. 

H4: Subdoména Fyzická síla (síla, muskulatura) má vyšší průměrný hrubý skór u mužů 

než u žen. 
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4 Metodika práce 

Práce má charakter empiricko-teoretického šetření s využitím prvků 

kvantitativního výzkumu. Konkrétně se jedná podle Ferjenčíka (2000) o jednorázovou 

průřezovou studii (cross-sectional study). 

4.1 Sledovaný soubor 

 Pro výzkum byli namátkově osloveni muzikáloví tanečníci napříč scénami po 

celé České republice. Zapojeno bylo nakonec 40 respondentů, 20 žen a 20 mužů. 

Všichni patří mezi aktivní muzikálové tanečníky českých muzikálových scén. Jak je 

zřejmé z grafu číslo 1, věk tanečníků se pohyboval od 18 do 38 let, průměrný věk 

respondentů je 28,4 let a také nejvíce z nich – celkem 6 – je ve věku 28 let. 

Tabulka číslo 1 zobrazuje průměrné hodnoty tělesné hmotnosti, výšky, 

věku a BMI dotázaných tanečníků. 

 

 

Tabulka č. 1: Průměrné antropomotorické údaje 
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Graf č. 1: Histogram věku respondentů

počet respondentů

Průměrné hodnoty VŠICHNI MUŽI ŽENY 

Hmotnost (kg) 64,9 76,1 53,7 

Výška (m) 1,74 1,81 1,66 

Věk 28,4 28,9 27,9 

BMI 21,33 23,15 19,52 
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Z grafu číslo 2 můžeme vyčíst, že nejnižší výška mezi ženami je 158 cm a nejvyšší 

174 cm. Nejméně vážící tanečnice mají 50 kg, nejtěžší 62 kg. 

V grafu číslo 3, kde jsou hodnoty mužů, je nejnižší zjištěná váha pouhých 61 kg, 

což je o 1 kg méně, než nejtěžší tanečnice. Naopak výrazně nejtěžší je tanečník 

s hmotností rovných 100 kg, druhý nejtěžší má oproti němu o 15 kg méně. Nejvyšší 

tanečník uvedl svojí tělesnou výšku 192 cm a nejnižší 168 cm. 

V grafech je uvedena lineární spojnice trendu. U žen je možné vidět, že nemá 

takovou vzrůstající tendenci jako u mužů. Zároveň můžeme vidět, že výsledné body 

tanečnic v grafu č. 2 jsou více rozptýlené od spojnice.  

4.2 Diagnostický prostředek 

K získání výzkumných dat jsem zvolil formu písemného dotazníku. Jak uvádí 

Gavora (2000) dotazník je způsob písemného kladení otázek k získání odpovědí. Podle 

Chrásky (2007) je dotazník velmi často využívanou metodou získávání dat jak 
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Graf č. 2: ŽENY - křivka výška/hmotnost
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Graf č. 3: MUŽI - křivka výška/hmotnost
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v pedagogickém, tak i v psychologickém výzkumu. Tato metoda se využívá v situacích, 

kdy potřebujeme jednu a tutéž sadu otázek pro větší počet lidí (Ferjenčík, 2000). 

Výhodou dotazníku je v tomto případě úspora času a data lze lépe kvantifikovat. 

Mezi nevýhody může patřit odlišná srozumitelnost otázek, zkreslení odpovědí ze strany 

respondentů a také jejich aktuální motivace k vyplnění dotazníku. 

První část dotazníku měla za úkol zjistit antropomotorické vlastnosti 

o respondentech: 

 1) věk 

 2) tělesnou hmotnost 

 3) tělesnou výšku 

Druhou částí byl Profil tělesného sebehodnocení, multidimenzionální dotazník, 

který byl původně vytvořen Foxem a Corbinnem1 (1989). Pro naše účely jsem využil 

českou verzi PTS (Tomešová, 2003 – Příloha č. 4), jehož reliabilita v podobě interní 

konzistence odhadovaná pomocí Cronbachova koeficientu alfa měla hodnoty 0,76 – 

0,94 (Tomešová, Štochl, 2006) a 0,81 (Harbichová, 2014).  

 Dotazník za pomoci 30 otázek zjišťuje, jak se dotázaní lidé hodnotí 

v pěti oblastech. Sportovní kompetence (otázky č. 1, 6, 11, 16. 21, 26), fyzická kondice 

(otázky č. 2, 7, 12, 17, 22, 27), tělesná atraktivita (otázky č. 3. 8, 13, 18, 23, 28), fyzická 

síla (otázky č. 4, 9, 14, 19, 24, 29) a všeobecná tělesná sebeúcta (otázky č. 5, 10, 15, 20, 

25, 30). Ze získaných skórů se získá hrubý skór PTS. Každá odpověď má rozsah 1-4 

body (Tomešová, 2003). 

 Jak uvádí Pešoutová (2000) první zjišťovanou subdoménou PTS dotazníku je 

vnímaná Sportovní kompetence (SPORT), tedy percepce sportovních schopností, 

schopnost se učit sportovním dovednostem a jistoty ve sportovním prostředí. Další 

subdoména je Fyzická kondice (KONDICE), percepce úrovně fyzické kondice, 

zdatnosti a vytrvalosti, schopnosti vydržet cvičit a jistoty v posilovně a cvičebním 

prostředí. Třetí subdoména představuje Fyzickou atraktivitu/atraktivitu postavy 

(TĚLO), tedy vnímání atraktivity postavy nebo tělesné stavby, schopnost udržet si 

atraktivní tělo a jistota týkající se vzhledu. Čtvrtá subdoména je Fyzická síla 

a muskulatura (SÍLA), vnímaná síla, vývoj svalstva a jistota v situacích vyžadujících 

 
1 1 Physical Self-Perception Profile (PSPP) - Foxe a Corbina (1989) 
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sílu. Poslední, pátá škála vyjadřuje obecné měření tělesné sebeúcty (TS), obecné pocity 

štěstí, satisfakce, hrdosti, respektu a jistoty v tělesném sebepojetí. V PTS je tedy 

zastoupeno pět šestipoložkových škál. Každá z nich poskytuje možný skór v rozmezí 6 

až 24. Polovina otázek má při vyhodnocování reverzní charakter (odpověď 1 = 4 / 2 = 3 

/ 3 = 2 / 4 = 1; v reverzním případě nebo 1 = 1 / 2 = 2 / 3 = 3 / 4 = 4). 

Dotazník PTS je použitelný pro zhodnocení úrovně tělesného sebepojetí různých 

skupin populace, pro výzkum vztahů mezi tělesnou sebeúctou, sebepojetím a cvičebním 

chováním, pro zjišťování postojů k fyzické aktivitě a pro zjišťování souvislostí 

tělesného sebepojetí s jinými konstrukty, jakými jsou například životní přizpůsobení 

(měřené například jako depresivita, pocit fyzického a psychického zdraví…) 

nebo kvalita života.  

4.3 Sběr dat 

Dotazníky jsem rozdával v období únor-březen 2020 během mých představení 

v divadlech. Každý proband byl osloven, zda se výzkumu chce dobrovolně zúčastnit. 

Poté jsem všem osloveným vysvětlil, jakým způsobem mají dotazník vyplnit, a požádal 

je o jeho důkladné vyplnění. Před samotným vyplněním byl každý respondent seznámen 

s obsahem a cílem výzkumu a dále, že veškerá data budou zpracována a publikována v 

anonymní podobě. K odsouhlasení sloužil informovaný souhlas (příloha č. 2), který 

vlastnoručním podpisem stvrdil každý účastník šetření. 

Dotazník byl rozdán 43 tanečníkům z pražské, plzeňské a brněnské muzikálové 

scény. Správně a plně vyplněných se mi jich vrátilo 40. Respondenty jsem požádal 

o vyplnění předem připraveného dotazníku, viz příloha č. 1 

 Průběh získávání dat byl poměrně náročný. Některé své kolegy, kamarády 

tanečníky jsem musel doslova přemlouvat k vyplnění dotazníků. První část dotazníku, 

která sloužila ke zjištění BMI, vyvolalo u některých žen vyplňování tělesné 

hmotnosti negativní ohlas, ač nejnižší uváděná hodnota byla 50 kg a nejvyšší 62 kg, 

velmi často jsem se setkal s otázkou: „Zda je opravdu nutné vyplňovat tělesnou 

hmotnost?“. Bylo patrné, že jsou na tento údaj dost citlivé. Většinou jako argument 

používaly tvrzení, že z váhy mají blok z konzervatoře, kdy je pravidelně nuceně vážily 

a tvrdě trestaly za případnou nadváhu. Nastává tedy otázka, co je pro pedagogy 

na konzervatoři nadváha. V běžném měřítku bývá ideální tělesná hmotnost s BM 

indexem kolem 22 – 23. Mnou naměřené výsledky k připomenutí v tabulce č. 1 
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a grafu č. 4. Po vícero rozhovorech o této problematice, se přikláním k názoru, že za typ 

ideálu krásy na tanečních konzervatořích bývají převážně dívky se sklonem k podváze. 

4.4  Analýza dat 

Získané odpovědi z dotazníků jsem zanášel a následně vyhodnocoval v programu 

Microsoft Excel. Za pomoci standardních funkcí, které Excel nabízí, jsem došel 

k výsledným skórům PTS, ale i k výpočtu BMI všech respondentů. K testování hypotéz 

H1-H4 jsme zvolili t-test pro dva nezávislé výběry – muže a ženy. Nejdříve jsme 

za pomoci nástroje Analýzy dat v programu Excel provedli Dvouvýběrový F-test pro 

rozptyl, který zjistil shodu rozptylů, k dokončení verifikace hypotézy byl následně 

použit Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů.  

Všechny grafy jsou rovněž tvořeny v MS Excel. 

V příloze č. 5 je možné vidět analyzovaná data, kdy světlé odpovědi jsou 

vyhodnocovány jako 1 = 1 / 2 = 2 / 3 = 3 / 4 = 4, v tmavém případě 1 = 4 / 2 = 3 / 3 = 2 

/ 4 = 1. Barevně jsou rozlišeny i čísla otázek, podle toho o jakou subdoménu se právě 

jedná a to následujícím způsobem: 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Barevné rozlišení subdomén 

Pro celkový přehled je za odpověďmi celkový součet PTS a poté následují 

součty jednotlivých subdomén společně s BMI respondentů. Nejdůležitějším 

a základním porovnávacím měřítkem je fakt, že minimální možný skór je 6 a maximální 

24 u každé subdomény. Celkově lze tedy naměřit skór PTS od 30 do 120. 

  

Sportovní kompetence 

Fyzická kondice 

Tělesná atraktivita 

Fyzická síla 

Tělesná sebeúcta 
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5 Výsledky 

5.1 Hodnoty výzkumného souboru 

V tabulce č. 3 jsou zobrazeny dílčí hodnoty získané z dotazníků 40 oslovených 

respondentů. Z průměrného hodnoty BMI můžete vypozorovat, že dotázaní tanečníci se 

řadí do kategorie „norma“, která se uvádí v intervalu 18,5 až 25 a to tak, že to se drží ve 

střední hodnotě a nepřiklání se ani k podváze ani nadváze. 

  n Min Max Průměr Medián 
Směrodatná 

odchylka 

věk 40 18 38 28,4 28 4,5 

BMI 40 17,5 27,7 21,3 20,8 2,3 

PTS 40 51 107 81,6 82,5 11,6 

SPORT 40 7 22 16 17 3,6 

KONDICE 40 12 24 18,1 18,5 2,6 

SÍLA 40 9 22 15,3 16 3 

TĚLO 40 9 20 15,3 16 3,1 

TS 40 10 23 16,9 16,5 3,1 

Tabulka č. 3: Získané hodnoty ve výzkumném souboru 

Pozn.: PTS = hrubé skóre v Profilu tělesné sebeúcty; Sport = subdoména PTS Sportovní 

kompetence; Kondice = subdoména PTS Fyzická kondice; Síla = subdoména PTS Fyzická síla; 

Tělo = subdoména PTS Tělesná atraktivita; TS = subdoména PTS Tělesná sebeúcta 

 Dalším zajímavým výsledkem je minimum s hodnotou 7 v subdoméně SPORT, 

která má zároveň ze všech subdomén i nejvyšší směrodatnou odchylku. U zmíněného 

respondenta je vidět, jak si není jistý ve sportovním prostředí. Nejlépe ze všech 

subdomén dopadla KONDICE, která jako jediná dosáhla u některého z respondentů 

plný skór 24 a i nejvyššího průměrného skóru 18,1. Svědčí to o tom, že 

tanečníci si jsou vědomi svou fyzickou kondicí. Vypovídá to i o tanci jako o poměrně 

náročné aktivitě, která může probíhat ve vysoké TF i několik minut – samo o sobě 

taneční tréninky/lekce trvající 2 hodiny jsou o tom jasným důkazem. Subdomény SÍLA 

a TĚLO dosáhly téměř shodných výsledků, kdy na škále 6 – 24 skór jsou jejich průměry 
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15,3 velmi blízko středové hodnotě 15. O něco lépe na tom je poslední subdoména 

TĚLESNÁ SEBEÚCTA, která je s průměrem 16,9 nad 60 % celkového skóru. 

Jak lze vyčíst z grafu č. 4, který porovnává hrubé skóry PTS s BMI respondentů, 

dva nejvyšší a zároveň jediné celkové skóry PTS, které překročily hodnotu 100 (107 

a 103), jsou u žen. Co může být zajímavé, že obě ženy mají zároveň i totožné BMI 20,8 

a i věkově k sobě mají blízko (28 a 30 let). Naopak na opačné straně lze nalézt skór 

hodnoty 51 (muž, 33 let, BMI 25,7), který se stal jednoznačně nejslabším výsledkem, 

kdy nejblíže mu byl další naměřený skór 61. Za zmínku ještě stojí muž s nejvyšší 

hodnotou BMI (27,7), který se nachází se skórem 81 přibližně v polovině celkových 

zjištěných PTS skór, což může svědčit o tom, že jeho nadváha dle BMI grafu, se téměř 

neprojevuje do jeho sebepojetí v porovnání s ostatními respondenty. 

 

5.2 Vyhodnocení BMI respondentů 

V grafu č. 5 je patrné porovnání hodnot BMI dotázaných respondentů, které je 

seřazeno od nejnižší zjištěné hodnoty, která představovala hodnotu 17,5 po nejvyšší 

naměřenou hodnotu 27,7. Z grafu č. 5 a z obrázku č. 4 lze vyčíst, že žádné z dívek 

nepřesáhl BMI hodnotu 22,5. Znamená to, že většina dívek se vejde svým BM indexem 

do kategorie „norma“, dokonce 5 tanečnic se dostává do kategorie „podváha“, kde musí 

být index nižší než 18,5. Z toho vyplývá, že žádná z dívek nemá dle obr. 4 „nadváhu“. 

U mužů tanečníků je nejnižší hodnota BMI indexu 20,1 a nejvyšší zmíněných 27,7 – pří 
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tělesné hmotnosti 100 kg a výšce 190 cm. Mimo této hodnoty se nad rámec „normy“ 

dostává ještě hodnota 25,7, zbylé indexy u mužů jsou v „normě“.  

 

Jak je vidět v tabulce č. 1 průměrná hodnota BMI u žen je 19,52, u mužů 23,15 

a společně bez rozdílu pohlaví to je hodnota 21,33. 

Jak uvádí Fialová (2006) za normální hodnoty BMI se považují hodnoty v rozmezí 

20-24. Naměřené hodnoty, které jsou pod indexem 18,5, znamenají podvýživu, případně 

závažné onemocnění. Hodnoty, kdy je index vyšší než 25, stanovujeme jako nadváhu. 

Tento index nám bohužel neukazuje důležitý podíl aktivní tělesné hmoty 

a tělesného tuku. Proto se lze setkat i s jedincem, který podle BMI patří do skupiny 

obézních, ovšem jeho vyšší tělesná hmotnost je způsobena velkou svalovou hmotou, 

nikoliv podkožním tukem. S přibývajícím věkem roste podle normy i normální 

hodnota BMI, proto je vhodné brát v úvahu také věk a pohlaví jedince (Fialová, 2006). 

Podle těchto výsledků by mnou oslovení respondenti objektivně nemuseli být 

nespokojeni s proporcí svého těla. 

 

Obrázek č. 4: BMI graf 
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5.3 Subdomény Profilu tělesné sebeúcty 

V grafu č. 6 je znázorněno porovnání průměrných naměřených hodnot všech 

respondentů podle pohlaví. Opět je nejvyšším možným skórem 24 a nejnižším 6. 

 

 Hned u první subdomény Sportovní kompetence je patrný nejvyšší rozdíl 

hrubých skór 2,65 (14,7 muži a 17,35 ženy). Lze z toho vyčíst, že ženy si jsou jistější po 

sportovnější stránce.  

Druhá subdoména Fyzická kondice má rovněž druhý největší rozdíl průměrného 

hrubého skóru o 2,3. Zde bych rád zdůraznil nejvyšší průměrnou hodnotu ze všech 

vyhodnocených – 19,2 u žen a 16,9 u mužů, to je s Tělesnou sebeúctou jejich nejvyšší 

průměrný skór. 

Zbylé tři subdomény dopadly téměř shodnými výsledky. Zatímco u subdomén 

Tělesná atraktivita a Fyzická síla jsou výsledky totožné – hrubý skór 15,55 u mužů 

a 15,10 u žen, poslední subdoména Tělesná sebeúcta má totožné výsledky u obou 

pohlaví (16,90). 

V následujících podkapitolách jsem detailněji rozpracoval výsledky a vytvořil 

grafy všech 5 subdomén podle věku a pohlaví respondentů, které zobrazují průměrné 

hodnoty PTS. První věková hranice je mezi lety 18-25 (5 mužů, 5 žen). Druhá věková 

kategorie je zastoupená tanečníky ve věku 26-32 let (8 mužů, 13 žen). Třetí věková 

skupina je tvořená už z těch nejstarších respondentů počínaje věkem 33 let (7 mužů, 

2 ženy). 

Sportovní
kompetence

Fyzická
kondice
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sebeúcta
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5.3.1 Sportovní kompetence 

V níže zobrazeném grafu č. 7 jsou zaznamenány naměřené průměrné hodnoty 

v subdoméně Sportovní kompetence. Pro porovnání jsem vytvořil tři věkové kategorie 

a dále jsou sloupce barevně rozlišeny podle pohlaví. Nejvyšší průměrná hodnota 17,9 

byla zjištěna u žen ve věku 26–32 let. Naopak nejnižší hodnota 13,3 se objevila u mužů 

ve věku 33 a více let. Rozdíl těchto dvou hodnot činí 4,6. Za zmínku stojí, že ve všech 

věkových kategoriích jsou na tom lépe ženy. 

 

5.3.2 Fyzická kondice 

Subdoména Fyzická kondice dopadla z celkových průměrných PTS, jak je 

možné vidět v grafu č. 6 nejlépe. Na první pohled v grafu č. 8 je patrné, že v této 

subdoméně nejhůře dopadla opět část mužů ve věku 33 a více let s hodnotou 14,7. Zde 

se objevuje i celkově nejvyšší zjištěná hodnota ze všech subdomén 19,6 (z maximálních 

24) u žen v rozmezí věku 26-32 let. Rozdíl těchto dvou od sebe nejvzdálenějších hodnot 

činí 4,9. Zbylé dvě věkové kategorie si jsou už svými výsledky bližší. 
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5.3.3 Tělesná atraktivita 

Rozložení skóre v subdoméně Tělesná atraktivita v rámci Profilu tělesné 

sebeúcty závislosti na věku a pohlaví v našem souboru 40 tanečníků zobrazuje graf č. 9. 

Zde se výsledky pohybují v rozmezí hrubého skóru 16,2-15. Jediná věková skupina, 

která překročila a zároveň je i pod hodnotou 15, jsou muži i ženy ve věku 18-25 let. Zde 

je patrný, sice ne nijak významný, ale i tak viditelný rozdíl v sebepojetí u subdomény 

Tělesná atraktivita. Určitě by i jiné psychologické výzkumy potvrdily, že muži se v této 

subdoméně hodnotí kladněji, v našem případě o 1,6 hrubého skóru lépe.  

 

5.3.4 Fyzická síla 

V dalším grafu č. 10 jsou výsledné hrubé skóry subdomény Fyzická síla. 

Znatelně nejvyšší rozdíl 4,4 skóru se objevuje ve věkovém rozmezí 18-25 let. Opět to 

může dokládat, stejně jako u grafu č. 9, že ženy v tomto věku v porovnání s muži jsou 

více kritické, méně spokojené. Věková hranice 26-32 let je téměř shodná, větší rozdíl už 

je viditelný u kategorie 33 a více let, kde se naopak muži hodnotí kritičtěji. 

 

16,2 15,5 15,114,6 15,3 15,0

6

9

12

15

18

21

24

18-25 let 26-32 let 33 a více let

Graf č. 9: Průměrné hodnoty subdomény 
Tělesná atraktivita / věk

muži ženy

16,8 15,9
14,3

12,4

16,0 16,0

6

9

12

15

18

21

24

18-25 let 26-32 let 33 a více let

Graf č. 10: Průměrné hodnoty subdomény 
Fyzická síla / věk

muži ženy



  

49 

 

5.3.5 Tělesná sebeúcta 

Poslední graf č. 11, který zobrazuje rozdíl hrubých skóru PTS mužů a žen ve 

třech věkových kategoriích, se týká subdomény Tělesná sebeúcta. Stejně jako 

v předešlých dvou i v této subdoméně je nejzřetelnější rozdíl v nejnižší věkové kategorii 

18-25 let. Zároveň je zde i nejvyšší průměrná hodnota 18,8 u mužů a nejnižší průměrná 

hodnota 14,8 u žen. Naopak pomyslná miska vah se převrací v prostřední věkové 

kategorii 26-32 let, kde se lépe hodnotí ženy o 1,1 skóru. S tzv. Kristovými lety se 

hodnocení tanečníků mezi sebou vyrovnává, ač hodnoty klesají a dosahují nižšího 

průměrného hrubého skóru. 

 

 

5.4 Verifikace hypotéz 

H1: Předpokládáme, že u muzikálových tanečníků není významný rozdíl 

v tělesném sebepojetí v závislosti na pohlaví. 

Jak je uvedeno v metodice, k testování této hypotéz jsme zvolili t-test 

pro dva nezávislé výběry – muže a ženy. Nejdříve jsme provedli Dvouvýběrový F-test 

pro rozptyl, který zjistil shodu rozptylů. Výsledek F-testu: p = 0,477 představuje 

pravděpodobnost nulové hypotézy o shodě rozptylů obou souborů. Jelikož je tato p > 

0,05, vyplývá z toho, že rozdíl mezi rozptyly je statisticky nevýznamný. Následně jsme 

použili Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů. Výsledky t-testu prokázaly statisticky 

nevýznamnou závislost sledovaných proměnných (t = 0,281; p > 0,05).  
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Na hladině významnosti α = 0,05 jsme tedy prokázali, že mezi tanečníky obou 

pohlaví neexistuje statisticky významný rozdíl v tělesném sebepojetí. Nemůžeme tvrdit, 

že by ženy měly statisticky významně odlišné hodnoty v tělesném sebepojetí než muži, 

pouze existenci statisticky nevýznamného rozdílu. 

Na základě výstupu ze statistické analýzy potvrzujeme hypotézu H1: 

U muzikálových tanečníků není významný rozdíl v tělesném sebepojetí 

v závislosti na pohlaví. 

 

 H2: Průměrné hodnoty BMI budou vyšší u mužů než u žen. 

K testování této hypotézy byl nejprve použit Dvouvýběrový F-test pro rozptyl, 

který prokázal, že rozptyly jsou shodné (p = 0,12). Jelikož je tato p > 0,05, vyplývá 

z toho, že rozdíl mezi rozptyly je statisticky nevýznamný. Poté byl proveden 

Dvouvýběrový t-test s výslednou hodnotou testovací statistiky t = 3,12, která spadá do 

kritického oboru W = (−∞; −2,02> ∪ <2,02; ∞), proto na hladině významnosti α = 0,05 

hypotézu H2 potvrzujeme. 

Na hladině významnosti α = 0,05 jsme tedy prokázali, že mezi tanečníky obou 

pohlaví existuje statisticky významný rozdíl v průměrných hodnotách BMI. Jak 

potvrzuje tabulka č. 1 a následně i graf č. 5, muži mají vyšší hodnotu BMI. Průměrná 

hodnota BMI u žen je 19,52, u mužů 23,15.  

 

H3: Subdoména Tělesná atraktivita (atraktivita postavy) má vyšší 

průměrný hrubý skór u mužů než u žen. 

K testování této hypotézy byl nejprve použit Dvouvýběrový F-test pro rozptyl, 

který prokázal, že rozptyly jsou shodné (p = 0,07). Jelikož je tato p > 0,05, vyplývá 

z toho, že rozdíl mezi rozptyly je statisticky nevýznamný. Poté byl proveden 

Dvouvýběrový t-test s výslednou hodnotou testovací statistiky t = 0,64, která se 

nenachází v kritickém oboru W = (−∞; −2,02> ∪ <2,02; ∞), proto na hladině 

významnosti α = 0,05 zamítáme H3: Subdoména Tělesná atraktivita (atraktivita 

postavy) má vyšší průměrný hrubý skór u mužů než u žen. 

V grafu č. 6 lze vidět výsledné průměrné hodnoty subdomény Tělesná atraktivita 

(muži 15,5 a ženy 15,1). Na hladině významnosti α = 0,05 jsme tedy prokázali, že 
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mezi tanečníky obou pohlaví neexistuje statisticky významný rozdíl v subdoméně 

Tělesná atraktivita. 

 

H4: Subdoména Fyzická síla (síla, muskulatura) má vyšší průměrný hrubý 

skór u mužů než u žen. 

K testování této hypotézy byl nejprve použit Dvouvýběrový F-test pro rozptyl, 

který prokázal, že rozptyly jsou shodné (p = 0,40). Jelikož je tato p > 0,05, vyplývá 

z toho, že rozdíl mezi rozptyly je statisticky nevýznamný. Poté byl proveden 

Dvouvýběrový t-test s výslednou hodnotou testovací statistiky t = 0,66, která se 

nenachází v kritickém oboru W = (−∞; −2,02> ∪ <2,02; ∞), proto na hladině 

významnosti α = 0,05 zamítáme H4: Subdoména Fyzická síla (síla, muskulatura) 

má vyšší průměrný hrubý skór u mužů než u žen. 

V grafu č. 6 lze vidět výsledné průměrné hodnoty subdomény Fyzická síla (muži 

15,5 a ženy 15,1). Stejně jako u subdomény Tělesná atraktivita jsme na hladině 

významnosti α = 0,05 prokázali, že mezi tanečníky obou pohlaví neexistuje statisticky 

významný rozdíl v subdoméně Fyzická síla. 
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6 Diskuse 

Cílem této práce bylo zjistit, zda existují rozdíly v tělesném sebepojetí 

muzikálových tanečníků v závislosti na pohlaví. 

Předpoklady a hypotézy vycházely z autorových osobních zkušeností 

muzikálového tanečníka a znalosti divadelního, muzikálového prostředí. 

Výsledné hodnoty, které byly získané PTS, z velké části potvrzují i můj osobní 

názor. Například výsledky subdomény Sportovní kompetence prokazují, že tanečnice 

jsou komplexnější po sportovní stránce než muži. Za více jak 10 let u muzikálu jsem 

zaznamenal rozdíl v tom, že ženy daleko častěji vyhledávají rekreační sporty jako je 

třeba lyžování, jogging, plážový volejbal, plavání aj. sporty, na rozdíl od tanečníků 

mužů. To neznamená, že muži tanečníci nevyhledávají jiné sportovní aktivity, jedná se 

ale o menší procento, které je do jisté míry spojeno i s poměrně vysokým zastoupením 

homosexuálů mezi tanečníky. Právě oni se většinou věnují pouze tanci a jiným 

především kolektivním sportům se téměř vyhýbají. Možná právě pro tyto důvody je 

hrubý skór 14,7 nejnižším naměřeným ze všech subdomén. 

Fyzická kondice je nejvyšší naměřenou subdoménou (19,20) u žen a prokazuje to, 

že tanečnice si jsou vědomy svou fyzickou kondicí, která je bezpochyby potřebná 

k několikaminutovým choreografiím, které se objevují během muzikálového 

představení. O to více to bývá náročnější na kondici, když se hrají tzv. „dvojáky“ – dvě 

představení během jednoho dne. Může to být však jen jejich osobní pocit, že se během 

svých výkonu cítí dobře a po nich nebývají unavené. Jistě by bylo zajímavé jejich 

kondici ověřit například u vytrvalostního běhu. To samé platí pro muže, kteří u této 

subdomény dosáhli nejvyšší hodnoty (16,90). 

Fyzická síla a Tělesná atraktivita se u mužů průměrně pohybuje kolem hranice 2,6 

skóru, přičemž 4 je nejvyšší možný skór. U žen je tato hodnota o něco nižší 2,52 skóru. 

Lze z toho usoudit, že muži i ženy jsou se svou tělesnou atraktivitou i fyzickou kondicí 

spíše spokojeni, avšak ví, že je zde prostor ke zlepšení.  

Ze subjektivního pohledu mohu říct, že tanečníci muži jsou spíše nespokojení se 

svoji muskulaturou. Někteří si jsou vědomi toho, že větší svalová hmota by zpomalila a 

značně omezila jejich taneční projev po stránce estetiky. Zbylá část má problém přibrat 

a to nejen na svalové hmotě. Naopak u dívek je spíše opačný problém, ty mají problém 
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převážně s tím, že se jim nelíbí jejich svalnaté dolní končetiny, především lýtka. Občas 

jejich muskulatura v porovnání s vizuálně totožnou ženou, která se nevěnuje tanci, 

přidává na reálné tělesné hmotnosti. Dalším důvodem, proč tanečnice nejsou 

spokojenější se svou tělesnou atraktivitou, je spojen s traumatem vážení tělesné 

hmotnosti z dob jejich studia na konzervatořích. Občas se může k těmto důvodům 

připojit i nevhodné poznámky jejich tanečních partnerů během náročných partnerských 

zvedaček. Na kolik je tento důvod způsoben hmotností tanečnic nebo silovými a 

technickými schopnostmi tanečníka je otázkou. 

Poslední, pátá subdoména vyjadřuje obecné měření tělesné sebeúcty, obecné 

pocity štěstí, satisfakce, hrdosti, respektu a jistoty v tělesném sebepojetí. Tělesná 

sebeúcta má naprosto totožný hrubý skór 16,9 u žen i mužů. Celkově lze z tohoto 

výsledku vyčíst, že ač jsou tanečníci podle předešlých dvou nižších skór lehce nad 

polovinou, tento hrubý skór obecně a nejspíše i racionálně hodnotí, že v komplexním 

sebepojetí se vnímají lépe.  

6.1 Komparace výsledků PTS / BMI / věk 

Zajímavostí může být hodnota BMI 24,5 u nejmladší kategorie mužů, která se 

přibližuje k hodnotě nadváhy (BMI 25). Přes tento údaj je jejich průměrný hrubý skór u 

Tělesné atraktivity a Tělesné sebeúcty vyšší než u žen, u kterých se naopak průměrná 

hodnota BMI 19,6 blíží ke spodní hranici „normy“.  

U mužů s přibývajícími roky klesla průměrná hodnota BMI, zároveň s tím 

klesají hodnoty průměrných skórů v jednotlivých subdoménách. Dobře viditelné je to 

například u Fyzické síly (graf č. 10), kde s přibývajícím věkem se snižuje hodnota 

průměrného skóre. Může to být zapříčiněno například tím, že mezi lety 18-25 je muž 

svalnatější, má více času chodit například do posilovny, nestará se o rodinu apod. To je 

však pouze tvrzení, které je v našem případě domněnkou. 

Další zřetelné změny vidíme v grafu č. 7-11 u žen mezi lety 26-32. Ženy se 

v tomto období dostávají v rámci svého tělesného sebepojetí do nejvyšších průměrných 

hodnot. V porovnání s lety předešlými, se průměrná hodnota BMI nezměnila, co se však 

změnilo, je jejich vnímání sebe sama. V prvním našem věkovém rozhraní člověk 

dospívá, z adolescenta se stává dospívající člověk. Během druhého námi zvoleného 

časového období (26-32 let) je člověk na vrcholu sil, dá se říct, že je zralý a objevují se 
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v jeho životě podstatnější věci, jako například hledání životního partnera, stálé práce 

(i u muzikálových tanečníků), roste zájem o založení rodiny a vzhled již nebývá 

nejdůležitějším tématem běžného dne. Člověk v tomto časovém období se většinou už 

velmi dobře zná, je uvědomělý sám sebou, tudíž se dokáže i objektivněji hodnotit. Jak je 

zřejmé u výsledných hodnot mužů v subdoménách týkající se spíše vzhledu, ti se 

v první věkové hranici většinou hodnotí o něco lépe, než ve zbylých. Nastává tedy 

podnět k zamyšlení. Je tomu tak, že se muži přeceňují a ženy podceňují v prvním 

vymezeném období? 

Poslední zajímavou informací je, že v nejstarším námi zvoleném období (33 

a více let), se neobjevil nejvyšší průměrný skór v jednotlivých subdoménách. Většinou 

nastává pokles průměrných skórů PTS a nebo jejich hodnoty zůstávají na téměř stejné 

hranici. Na vině může být samozřejmě s přibývajícím věkem únava pohybového 

aparátu, zranění, u žen porod, dokonce i vědomí, že přišli noví, mladší konkurenti plní 

sil a elánu a „já“ jakožto tanečník po třicítce mám svůj vrchol za sebou a pomalu se 

blížím ke konci taneční kariéry, tudíž může dojít i ke zdánlivému podcenění sebe sama. 

 

6.2 Porovnání výsledků s analogickými průzkumy 

Ke komparaci výsledků dotazníku Profilu tělesné sebeúcty u muzikálových 

tanečníků jsme použili průměrné hrubé skóry z bakalářské práce „Tělesné sebepojetí 

florbalových hráčů“ (Wagenknecht, 2016). Wagenknecht ve své práci porovnává 

průměrné hrubé skóry subdomén PTS dotazníku mezi florbalovými hráči  na vyšší a 

nižší úrovni v rámci České florbalové unie. V tabulce číslo 6 jsou použité údaje všech 
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florbalových hráčů ze zmíněné bakalářské práce bez rozdílu úrovně soutěže. Věkové 

rozmezí hráčů bylo 18-57 let, věkový průměr 25,4 let, počet respondentů 71. 

Druhým vzorkem, který jsme využili k porovnání průměrných hodnot PTS, byl 

vzorek 73 účastnic kurzů břišního tance ve věkovém rozmezí 15-88 let, které navštěvují 

kurzy půl roku a výše. Průměrný věk účastnic je 33,5 let. Tyto respondenty ve své 

diplomové práci s názvem „Tělesné sebepojetí žen participujících v kurzu orientálních 

tanců“ vyhodnocovala Pešoutová (2010). 

Posledním třetím souborem, který bude sloužit k našemu porovnání, je soubor 

kontrolní skupiny studentů středních škol z práce „Tělesné sebepojetí studentů 

středních speciálních škol“. Jak uvádí autorka Stackeová (2018) v abstraktu práce: 

Předložená práce se zabývá otázkou, zda se fakt tělesného postižení promítá do 

tělesného sebepojetí studentů s postižením hybnosti do takové míry, že existují významné 

rozdíly mezi těmito studenty a studenty bez postižení. 

Výzkumnou skupinu tvořilo 56 studentů středních speciálních škol, 34 mužů a 22 

žen. Většina z nich trpí dětskou mozkovou obrnou. Kontrolní skupinu tvořilo 59 studentů 

běžných středních škol, 37 mužů a 22 žen. Věkový průměr první skupiny byl 19,56 let, 

druhé skupiny 17,24 let. 

Tabulka č. 4: Porovnání průměrných hodnot PTS  
v analogických souborech 

Průzkum Autor n Sport Kondice Tělo Síla TS 

Florbaloví 
hráči 

Wagenknecht 71 18,5 17,3 19,2 18,7 16,9 

Orientální 
tanečnice 

Pešoutová 73 11,4 12,0 12,7 13,3 12,5 

Studenti SŠ Stackeová 59 15,1 15,1 14,9 15,1 14,1 

Muzikáloví 
tanečníci 

Cichra 40 16,0 18,1 15,3 15,3 16,9 

Pozn.: Červeně jsou znázorněny nejvyšší průměrné skóry v jednotlivých subdoménách 

 Ke komparaci nám slouží 4 vybrané soubory – tabulka č. 6. Tyto soubory se 

v podstatě liší svým sportovním, kulturním, sociálním zaměřením. První vzorek 

florbalových hráčů nám zastupuje sportovce. Orientální tanečnice můžeme popsat jako 

ženy, které pro zábavu navštěvují kurzy orientálních tanců a tuto aktivitu provozují na 
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ryze amatérské úrovni. U studentů středních škol nemůžeme tvrdit, jestli se jedná 

o sportovce či nesportovce. Je to náhodně vybraný vzorek studentů ve věku 16 – 23 let 

z Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov a Obchodní akademie Bruntál 

v zastoupení 22 mužů a 37 žen. Poslední námi zkoumaný soubor 40 muzikálových 

tanečníků se řadí mezi polo/profesionály ve svém oboru - kultivovaná pohybová aktivita 

uměleckého rázu.  

 Z tabulky č. 6 a grafu č. 13 je viditelné, že nejvyšších hodnot nejčastěji 

dosahující ze zmíněných výzkumných souborů florbaloví hráči. Rozdíly v subdoménách 

Sportovní kompetence, Tělesná atraktivita a Fyzická síla jsou nezpochybnitelné – 

minimální rozdíl hrubého skóru je 2,5 (Sport) před druhým souborem muzikálových 

tanečníků v pořadí.  Je to následkem toho, že se jedná o soubor sportovně aktivních, 

pravidelně trénujících sportovců, kteří se rádi zúčastní i jiné pohybové aktivity, než jen 

primárně pro ně florbalu. Vyšší hodnota v subdoméně Fyzická síla (18,7) se odráží i na 

průměrném hrubém skóru Tělesné atraktivity (19,2). Je vidno, že tyto dvě subdomény 

spolu souvisí, protože i u ostatních srovnávaných vzorků jsou výsledky podobné – 

nejvýraznější rozdíl je pouhých 0,6 hrubého skóru u orientálních tanečnic.  

 

 Dalším souborem v pořadí, který má druhé nejvyšší průměrné hodnoty hrubých 

skór, jsou muzikáloví tanečníci. Nejlépe skončili v subdoméně Fyzická kondice, kde se 

o 0,8 hrubého skóru, dostali dokonce před suverénní hráče florbalu. Je možné, že se 

florbaloví hráči vědomě porovnávají s jinými sportovci, kteří se co do počtu tréninků i 

zátěže jim přibližují. Jak uvádí Hůlka a spol. (2014) florbaloví hráči během jednoho 
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utkání stráví na hřišti 18,6 ± 2,5 minut. Samozřejmě, že po tuto dobu jsou hráči 

ve vysoké intenzitě, přesto se mohou ve srovnání s jinými sportovci považovat po 

fyzické stránce za méně schopné. Naopak tanečníci se podle našeho názoru vědomě 

nepoměřují fyzicky přímo se sportovci. Srovnávají se pravděpodobně s jinými 

tanečníky, které mohou potkat na tanečních lekcích, případně během muzikálových 

představení. Určitě by bylo zajímavé k ověření PTS poměřit tyto dva vzorky ve 

vytrvalostních schopnostech. 

Překvapivý výsledek 12,7 je u orientálních tanečnic v subdoméně Tělesná 

atraktivita, u kterých bychom čekali určitě vyšší hodnotu vzhledem k tomu, že tělo 

orientálních tanečnic by mělo být atraktivní. Obecně druh tohoto pohybu, umění je do 

určitě míry podmíněn vědomím, že celkový dojem je velmi ovlivněn atraktivitou a 

někdy až nezdravým sebevědomím tanečnic. U této subdomény bychom očekávali 

hodnotu hrubého skóru alespoň na úrovni muzikálových tanečníků. Vše je zřejmě 

zapříčiněno tím, že se jedná o tanečnice z kurzů orientálních tanců, nikoliv o orientální 

tanečnice, které s tímto druhem tance performují.  

Tělesná sebeúcta je jedinou subdoménou, ve které florbaloví hráči a muzikáloví 

tanečníci mají stejný výsledek průměrného hrubého skóru 16,9. Dalo by se 

předpokládat, že subdoména Tělesná sebeúcta by měla korespondovat s výsledky 

předešlých subdomén Tělesná atraktivita a Fyzická síla. Zde je patrné, že florbalisti 

mají u předešlých dvou subdomén vyšší skór (19,2 a 18,7), naopak u muzikálových 

tanečníků jsou skóry nižší (15,3 a 15,3). Je tedy zřejmé, že i přesto že se jejich 

sebepojetí v subdoméně Tělesná sebeúcta rovná, nároky se zřetelně liší při hodnocení 

atraktivnosti a fyzičnosti postavy. 

 Z výsledků šetření, které proběhlo mezi muzikálovými tanečníky z předních 

muzikálových scén z celé ČR, je zřetelné, že tanečníci své sebe sama vnímají převážně 

pozitivně. V oblasti tělesného sebepojetí se neprokázaly významnější rozdíly mezi 

tanečníky a tanečnicemi. Pouze u jednotlivých subdomén jsou patrné rozdílnosti ve 

skórování v závislosti na pohlaví, které je sice statisticky méně významné, nicméně pro 

další diskuzi rozhodně zajímavé. Jako jednoznačný příklad slouží subdoména Sportovní 

kompetence, tedy schopnost učit se rychle sportovním dovednostem, kde zřetelně méně 

skórují muži. Zde se dá uvažovat o tom, že tanečníci muži jsou vyhranění převážně na 

jednu pohybovou aktivitu a v ostatních si příliš nedůvěřují, naopak tanečnice se lépe 

seznamují a orientují i v jiných sportovních aktivitách. 
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7 Závěr 

 V diplomové práci jsem se zabýval tématikou tělesného sebepojetí u 

muzikálových tanečníků. Během studia na tanečních konzervatořích je velký nárok 

kladen na fyzickou stránku tanečníků a velmi často tento důraz má vliv na negativní, 

kritický postoj k tělesnému sebepojetí. Zajímalo mne, jakých výsledných hodnot se od 

muzikálových tanečníků můžeme dočkat a následný jejich rozbor a v poslední řádě 

porovnání s jinými analogickými výzkumy.  

 V teoretické části jsem stručně zabýval vznikem divadla a především původem 

muzikálového žánru. Další část je věnovaná tanci. Následuje teorie týkající se postoje 

člověka k tělu, sebepojetí a především tělesnému sebepojetí.  

 Praktická část je věnována samotnému vyhodnocení Profilu tělesného 

sebehodnocení, díky němuž se povedlo prokázat, že mezi muzikálovými tanečníky není 

rozdíl v tělesném sebepojetí v závislosti na pohlaví, tím byl zároveň splněn i cíl této 

práce. Z výsledků je dále patrné, že oslovení respondenti se nejlépe sebehodnotí 

v subdoméně Fyzická kondice s výsledným hrubým skórem 18,1 (z možných 24). 

V komparaci s dalšími analogickými šetřeními jsou na tom nejlépe v této subdoméně. 

Druhou nejlépe hodnocenou subdoménou bylo Tělesná sebeúcta s hrubým skórem 16,9. 

Následovala subdoména Sportovní kompetence s hodnotou hrubého skóru 16,0, zde byl 

největší rozdíl mezi tanečnicemi (17,35) a tanečníky (14,7). S identickým výsledkem 

15,3 dopadly subdomény Tělesná atraktivita a Fyzická síla.  

V souvislosti s interpretací výsledků je nutné uvést pár limitací. Hlavním 

omezením této práce byl relativně malý výzkumný vzorek složený pouze z 

muzikálových tanečníků. Tento fakt neumožňuje generalizaci výsledků např. pro jiné 

typy tanečníků či sportovců. Jako další omezení by se dalo vnímat i použití dotazníku, 

jehož hlavní nevýhodou je možnost určitého zkreslení odpovědí ze strany respondentů 

či jejich motivace (zda respondent chce odpovídat na otázky). Dalším faktorem, který 

může ovlivnit hodnotu tělesného sebepojetí v dalších šetřeních, je aktuální pojetí ideálu 

těla ve společnosti. 

Závěrem lze říci, že tato práce neprokázala významné rozdíly v tělesném 

sebepojetí muzikálových tanečníků v závislosti na pohlaví. To znamená, že muži a ženy 

se v měřených subdoménách tělesného sebepojetí nelišili. V praxi to může znamenat, že 
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muzikáloví tanečníci jsou osoby, které občas na první pohled svojí image vyčnívají ze 

společnosti, ale uvnitř jejich uzavřené skupiny mají podobný náhled na body image. 

Toto zjištění by bylo zajímavé ověřit na větším výzkumném vzorku či jiném 

typu tanečníků. Zajímavým námětem pro další výzkum by mohlo být srovnání 

úspěšných/neúspěšných tanečníků z vybraného muzikálového konkurzu s ohledem na 

jejich tělesné sebepojetí. Zhodnotit např., zda jeho úroveň koreluje s výsledkem 

konkurzu. 
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném 

projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem Tělesné sebepojetí muzikálových tanečníků 

prováděné na Fakultě tělesné výchova a sportu (Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a 

sportu, oddělení psychologie) a veřejných prostorách. 

Projekt bude probíhat v období únor 2020 – duben 2020. Cílem výzkumu bude zjištění míra tělesného 

sebepojetí muzikálových tanečníků. Výzkum bude probíhat formou dotazníku „Profil tělesného 

sebehodnocení“, (Fox, Corbin 1989) jehož transkulturní převod provedla Tomešová (2003). 

Každý z Vás bude osloven, zda se výzkumu chce dobrovolně zúčastnit  

Vyplníte krátký anonymní osobní dotazník, který zjišťuje Váš věk, výšku, váhu a bude sloužit k určení 

BMI. Celková náročnost k vyplnění dotazníku je cca 15 minut. 

Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu. 

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci v 

studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: matejcichra@seznam.cz 

Ochrana osobních dat:  Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými 

nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou 

získávány následující osobní údaje: věk, výška, váha, které budou bezpečně uchovány na heslem 

zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel. Uvědomuji si, že text je 

anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k 

identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotliví respondenti nebyli rozpoznatelní v textu 

práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 dne po testování 

anonymizována.  

Data v papírové podobě budou bezpečně uchována v uzamčené skříni v uzamčeném prostoru. 

Názvy divadel, ve kterých tanečníci působí, nebudou uvedeny. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v diplomové 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou 

využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné 

fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita 

Jméno a příjmení hlavního řešitele a předkladatele projektu Bc. Matěj Cichra 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Matěj Cichra     Podpis:……………….. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden 

originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: ....................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:matejcichra@seznam.cz
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Příloha č. 5 – Excel – získaná data dotazníkem PTS – list 1/2  

 

VIII 

 

         4 - 1 

 pohlaví věk váha výška č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 

1 muž 33 72 1,77 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

2 žena 29 57 1,68 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 

3 žena 27 50 1,61 2 2 1 3 4 2 3 2 2 4 2 4 3 4 2 

4 žena 25 53 1,72 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 1 2 

5 žena 35 52 1,62 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 

6 muž 34 75 1,83 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 

7 muž 28 78 1,88 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 

8 muž 35 75 1,91 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 

9 muž 36 79 1,83 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 

10 muž 33 85 1,82 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

11 muž 31 78 1,84 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 3 4 

12 muž 34 74 1,85 2 2 2 2 4 2 4 4 2 3 2 2 2 1 4 

13 muž 27 61 1,74 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 

14 muž 28 72 1,75 4 2 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 

15 žena 28 50 1,62 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 

16 žena 26 53 1,68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 

17 muž 26 80 1,91 3 4 3 3 4 3 1 4 1 4 4 3 4 3 4 

18 žena 28 50 1,69 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 1 2 

19 žena 29 52 1,68 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 1 1 3 

20 muž 24 73 1,82 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 

21 žena 35 53 1,71 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 1 3 

22 muž 23 73 1,74 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 

23 žena 26 55 1,72 2 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 1 3 

24 žena 29 56 1,58 3 3 3 1 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 

25 žena 24 59 1,71 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 3 3 2 1 2 

26 žena 25 55 1,64 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 

27 muž 18 78 1,79 2 4 3 3 4 1 2 3 3 4 1 4 4 3 3 

28 žena 22 62 1,74 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 

29 žena 31 53 1,61 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 

30 žena 29 51 1,7 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

31 žena 30 52 1,58 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 

32 muž 30 72 1,75 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 

33 žena 28 58 1,67 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 2 

34 muž 38 78 1,81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

35 muž 23 100 1,9 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 

36 muž 20 68 1,68 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

37 muž 28 80 1,87 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 

38 žena 30 54 1,63 4 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 

39 muž 29 71 1,76 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 

40 žena 23 50 1,62 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 



Příloha č. 5 – Excel – získaná data dotazníkem PTS – list 2/2  

IX 

 

 1 - 4       * 

č. 16 č. 17 č. 18 č. 19 č. 20 č. 21 č. 22 č. 23 č. 24 č. 25 č. 26 č. 27 č. 28 č. 29 č. 30 PTS ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ BMI 

3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 85 18 15 20 16 16 23,0 

2 4 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 83 18 20 11 18 16 20,2 

3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 77 15 15 13 16 18 19,3 

2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 72 14 19 15 11 13 17,9 

3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 2 75 18 17 13 15 12 19,8 

1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 64 8 13 16 11 16 22,4 

2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 75 15 16 14 14 16 22,1 

2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 68 11 15 14 15 13 20,6 

3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 73 16 14 12 16 15 23,6 

2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 51 8 12 9 12 10 25,7 

3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 87 17 18 17 18 17 23,0 

3 2 4 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 80 14 15 17 12 22 21,6 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 84 17 18 18 13 18 20,1 

3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 81 22 18 11 14 16 23,5 

3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 92 17 20 20 17 18 19,1 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 18 18 18 17 19 18,8 

1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 3 95 16 19 19 18 23 21,9 

3 2 1 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 82 17 18 16 12 19 17,5 

2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3 3 2 2 3 67 14 18 10 9 16 18,4 

1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 64 7 13 16 13 15 22,0 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 87 14 20 17 17 19 18,1 

2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 82 14 20 15 15 18 24,1 

2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 83 14 21 17 13 18 18,6 

3 4 2 3 3 3 3 2 4 1 4 3 2 3 3 87 20 20 13 18 16 22,4 

2 3 2 2 1 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 61 14 17 10 9 11 20,2 

3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 95 21 20 17 17 20 20,4 

2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 93 13 20 19 19 22 24,3 

2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 70 14 19 12 12 13 20,5 

2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 77 17 20 12 12 16 20,4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 94 20 19 19 18 18 17,6 

3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 103 22 23 17 19 22 20,8 

2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 76 13 16 15 16 16 23,5 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 107 20 24 20 22 21 20,8 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 18 19 18 18 18 23,8 

3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2 81 17 17 12 17 18 27,7 

2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 99 19 20 19 20 21 24,1 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 88 17 20 18 17 16 22,9 

3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 3 2 86 21 19 13 17 16 20,3 

2 4 3 4 3 3 4 2 3 1 2 4 2 2 3 75 14 20 12 17 12 22,9 

4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 85 19 17 19 13 17 19,1 


