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Anotace 

Cílem mé práce je analyzovat sestavy nejlepších šesti žen, které závodily na mistrovství 

Evropy ve sportovním aerobiku v letech 2014, 2017 a 2019. V těchto sestavách se zaměřuji 

na obtížnost a variabilitu jednotlivých prvků a snažím se výsledky analýzy mezi sebou 

porovnat.   

Jako použité metody jsem zvolila pozorování, analýzu, srovnání výsledků.  
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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce je analýza obtížnosti a variability prvků v sestavách 

sportovního aerobiku. Již jako v mé předešlé bakalářské práci na podobné téma jsem se 

zaměřila na kategorii dospělých žen, tj. 17 a více let. Ženy vždy měly a vždy budou mít 

největší zastoupení v těchto estetických sportech. Proto jsem zvolila i tuto kategorii, ve které 

se objevují kvalitní závodnice.  

Jelikož jsem pár let na mateřské dovolené, sportovnímu aerobiku se bohužel již nemohu 

fyzicky věnovat. Velmi mě zajímalo, kam se sportovní aerobik za ty roky po technické stránce 

posunul a jak velký vliv má nedávná změna pravidel na celkový vývoj sportovního aerobiku.  

Aerobik je poměrně mladým sportem, avšak mezi ženskou populací velmi oblíbený ve formě 

skupinového cvičení ve fitness centrech. Tento moderní způsob cvičení se začal vyvíjet 

v osmdesátých letech minulého století. Jako v mnoha jiných sportech i zde vznikla tendence, 

začít porovnávat své výkony s jinými, proto se v osmdesátých letech v USA odděluje i závodní 

větev.  

Soutěže ve sportovním aerobik jsou poměrně mladou sportovní disciplínou, která má čím dál 

větší oblibu, zejména u dětí a mládeže, a tím jejich popularizace stále roste. Organizace FISAF 

se snaží o prevenci kardiovaskulárních nemocí či prevenci obezity, proto pořádá soutěže pro 

děti a školní mládež, které se zapojují do různých projektů např. „Česko se hýbe ve školách“ 

nebo „Děti na startu“. Hlavním úkolem těchto projektů je motivovat děti a mládež k fyzické 

aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava. Je důležité již od mladého 

věku budovat pozitivní vztah k pohybové činnosti, dělat tuto činnost pravidelně a společně 

s tím se zaměřit na zdravé stravovací návyky. Jelikož jeden bez druhého nemůže fungovat 

jako předpoklad pevného zdraví.  

Pohybová aktivita je v dnešní technické době plné tabletů, počítačů a mobilů velmi důležitá. 

Měla by podpořit přirozený vývoj a zvyšovat nebo přinejmenším udržovat tělesnou zdatnost.  

Sportovní aerobik je díky svému zaměření velmi všestranným sportem. Již od sportovní 

předpřípravy je náplní tréninků harmonický rozvoj jedince a upevňování zdraví. Rozvíjí se 

všechny pohybové schopnosti a děti se učí velké množství pohybových dovedností, jejichž 

základem je správné držení těla.  

Sestavy sportovního aerobiku vycházejí z tradičního high impact aerobiku a obsahují komplex 

prvků obtížnosti. Celá sestava je cvičena vysokou intenzitou a klade nároky na dokonalé 
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provedení na vhodný hudební doprovod. Z pohledu diváka může sestava působit velmi 

jednoduše, jelikož dobře provedená sestava má působit lehce a spojovat ladnost a sílu pohybu. 

Prvky, které sestavy obsahují jsou velice technicky obtížné a jednotlivým závodníkům trvá 

velmi dlouho, než prvky správně natrénují. Což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.  

Jsem přesvědčena, že výsledky této práce mohou přinést cenné informace pro trenéry, 

choreografy, závodníky a také pro další zájemce zabývající se problematikou sportovního 

aerobiku. Studijním materiálem pro získání potřebných informací a pro srovnání jednotlivých 

sestav jsou videozáznamy z finále mistrovství Evropy z let 2014, 2017 a 2019.  
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2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je provést analýzu obtížnosti a variability prvků v sestavách 

sportovního aerobiku. Analýza se zaměřuje na prvních šest sestav finálového kola na 

Mistrovství Evropy v kategorii dospělí ženy z let 2014, 2017 a 2019. Z analýzy sestav vyplývá 

technická obtížnost a variabilita prvků v jednotlivých sestavách, výsledné hodnoty porovnáme 

mezi sebou.    

 

Pro dosažení stanoveného cíle je třeba splnit tento postup:  

1. Shromáždit veškeré dostupné literární a elektronické zdroje. 

2. Nastudovat odbornou literaturu týkající se základních pojmů z oblasti sportovního aerobiku a 

technického indexu. 

3. Charakterizovat kategorie soutěžního aerobiku, především kategorie sportovní aerobik.  

4. Vysvětlit pravidla sportovního aerobiku FISAF v rozmezí roků analyzovaných sestav, se 

zaměřením na technickou stránku a požadavky na sestavu.  

5. Sestavit kritéria, podle kterých budou následně sestavy hodnoceny. 

6. Na základě shlédnutí záznamů dostupných na Fisaf International analyzovat sestavy 6-ti 

nejlepších žen z Mistrovství Evropy 2014, 2017, 2019 z pohledu výběru prvků obtížnosti, 

jejich hodnoty a variability.   

7. Analyzované sestavy přepsat do programu FRF- FISAF Registration Form. 

8. Provést zhodnocení výsledků zkoumání a zapsat je do tabulek. 

9. Shrnout výsledky práce a pokusit se vysvětlit zjištěné údaje. 
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3 Teoretická východiska 

 

3.1 Soutěžní formy aerobiku FISAF 

 

Soutěže v aerobiku jsou v České republice organizovány Český svaz aerobiku a fitness 

FISAF.cz, který je členem Mezinárodní federace sportovního aerobiku a fitness (Federation 

of International Sports Aerobics and Fitness) od roku 2012 FISAF International. Tato 

organizace také zajišťuje českou reprezentaci a její členy vysílá na mezinárodní soutěže- 

mistrovství Evropy či světa. Má i svůj mezinárodní vzdělávací program FISAF.cz, 

akreditovaný českým ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který se nově pyšní 

„Fitness michelinskou hvězdou“- akreditace Europe Active. Další organizací pořádající 

soutěže v aerobiku v České republice je Česká gymnastická federace (ČGF), která je členem 

Mezinárodní gymnastické federace (FIG). Každoročně pořádají různé typy soutěží na národní 

i mezinárodní úrovni. 

Fisaf.cz vyhlašuje šest typů soutěží- Soutěžní aerobic master class, Aerobic team show, 

Fitness týmy – aerobic a step, sportovní aerobik, Českomoravský pohár a projekt „Česko se 

hýbe ve školách“. 

Soutěžní aerobic master class (dále jen SAMC) je soutěž jednotlivců cvičících dle lektora. 

Soutěží se v sedmi kategoriích a mohou zde závodit registrovaní i neregistrovaní závodníci 

Fisaf. Kategorie do 7 let je nepostupová, bez pořadí, nazývána „Aerobik hrou“. Dále pak 

kategorie 8 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 16 let, 17 – 30 let, 28 a více let. SAMC se koná 

v kategoriích aerobik, step a hip hop. Mistrovství ČR se koná pouze v kategorii aerobik.  

Aerobic team show (dále jen ATS) soutěž v pódiových skladbách aerobiku, které navazují na 

tradice hudebně - pohybových kompozic v České republice. Tým tvoří sedmi až dvaceti 

členná družstva, která mají možnost využít i náčiní. Soutěží se v 5.kategoriích, dle průměru 

věku závodníků. Soutěž je určená pro registrované i neregistrované závodníky. Mistrovství 

ČR se koná pouze pro registrované závodníky Fisaf.  
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Obrázek 1  Rozdělení soutěžní kategorie Fitness, zdroj: https://fisaf.cz/dokumenty/ 

Fitness týmy – aerobic a step (dále jen fitness) jsou pěti až osmičlenná družstva, která cvičí 

závodní sestavu ve vysoké intenzitě. Ve sportovním aerobiku a fitness týmech rozdělujeme 

soutěže do třech výkonnostních tříd. III. VT je zejména pro začátečníky, II. VT je již pro mírně 

pokročilé závodníky a I. VT je již pro elitu soutěžního aerobiku. V rámci I. VT se tato 

disciplína skládá ze tří soutěžních kategorií: Grande Aerobic tým se skládá z šesti až sedmi 

členů. Závodní sestava vychází z high impact aerobicu a neobsahuje žádné povinné cviky. 

Step tým je složený z pěti až sedmi členů. Performance Aerobic tým je složený z pěti členů. 

Závodní sestava obsahuje kombinaci HI prvků a tance a je cílena na předvedení, kontakt s 

publikem a zábavnou formu interpretace. U této kategorie nejsou žádné povinné ani povinně 

volitelné prvky. Tato výkonnostní třída je určena pro špičkové závodníky a reprezentanty, pro 

které je vypisováno Mistrovství ČR. 

V rámci II. VT fitness soutěží pěti až osmičlenné týmy v kategoriích aerobik a step. V rámci 

III. VT fitness soutěží pěti až osmičlenné týmy (u kategorie nad 28 let soutěží pěti až deseti 

členné týmy) v soutěžní kategorii aerobik a step.  

https://fisaf.cz/dokumenty/
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Obrázek 2 Soutěžní kategorie Sportovní aerobik, zdroj: https://fisaf.cz/dokumenty/ 

Sportovní aerobik (SA) je soutěž prokazující schopnost předvést komplex prvků obtížnosti s 

ostatními pohyby, které vychází z tradičního high impact aerobiku, s vysokou intenzitou a 

dokonalým provedením, a to vše na vhodný hudební doprovod. SA se dělí na tři výkonnostní 

třídy. V rámci I. VT závodí jednotlivkyně ženy, jednotlivci muži, dua (dva závodníci 

jakéhokoli pohlaví) a tria. Oficiálními mezinárodními věkovými kategoriemi jsou kadeti (11 

– 13 let), junioři (14 – 16 let) a dospělí (17 a více let). Tato výkonnostní třída je určena pro 

špičkové závodníky a reprezentanty, pro které je vypisováno Mistrovství ČR. V rámci II. VT 

závodí ženy (jednotlivkyně), muži (jednotlivci), dua, tří až čtyř členné týmy ve 

věkových kategoriích děti 8 – 10 let, kadeti 11 – 13 let, junioři, 14 – 16 let, dospělí 17 a více. 

V rámci III. VT závodí jednotlivci, dua a tří až čtyř členné týmy ve věkových kategoriích 6 – 

7 let (v této věkové kategorii startují jen dvou až čtyř členné týmy, závodníci nesmí být mladší 

než 6 let), děti 8 – 10 let, kadeti 11 – 13 let, junioři, 14 – 16 let, dospělí 17 a více. Každá 

výkonnostní třída má jiné požadavky na závodní sestavu.  

Hodnocení těchto soutěžních forem aerobiku probíhá tzv. rankingovým systémem. 

Českomoravský pohár (dále jen ČMP) je soutěž sportovního aerobiku jednotlivců (děvčata a 

chlapci dohromady) a dvou až čtyř členných týmů. ČMP je otevřená soutěž pro závodnice a 

závodníky z řad dětí od 6 let, mládeže a dospělých. Soutěž je určená pro všechny, kteří 

nestartovali v I. - III. VT ve sportovním aerobiku a fitness týmech.  

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz. pořádá v rámci projektu „Česko se hýbe“ soutěž v 

pohybových skladbách „Česko se hýbe ve školách“. Otevřená soutěž pro děti a mládež je 

soutěží zaměřenou na tvorbu a předvedení pohybové skladby jako hudebně-pohybové 

https://fisaf.cz/dokumenty/
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kompozice. Soutěží se v šesti věkových kategoriích, dle průměru věku. Kategorie MŠ je 

určená dětem od 3 let, podmínkou je docházka v Mateřské škole. Do šesté kategorie jsou 

zařazeni osoby se zvláštními potřebami. Pohybové skladby jsou rozlišeny podle převažujícího 

obsahu a charakteru pohybové činnosti na tanec (např. Hip Hop; Free style; Step; tanec 

společenský, lidový, country, scénický; rokenrol; mažoretky), aerobik (různé formy aerobiku 

jako je např. step aerobik, taneční aerobik, country aerobik, latino aerobik, rope skipping) a 

Gymnastika (rytmická; sportovní; moderní; akrobatická; Team gym).   

 

 

3.2 Sportovní aerobik  

 

„Sportovní aerobik prokazuje schopnost předvést komplex prvků obtížnosti s ostatními 

pohyby, které vychází z tradičního high impact aerobiku, s vysokou intenzitou a dokonalým 

provedením, a to vše na vhodný hudební doprovod.“ (FISAF.CZ, PRAVIDLA SPORTOVNÍHO 

AEROBIKU I.VT, 2019 – 2020) “  

Aerobik jako takový je poměrně mladý sport, který se neustále vyvíjí. Podle Macákové (2001) 

je aerobik pohybový program specifické formy gymnastiky na moderní hudbu, zaměřený na 

zlepšování úrovně aerobní zdatnosti cvičenců pod vedením odborně vyškoleného lektora.  

Forma sportovní aerobiku vychází z aerobiku komerčního, který se rozvinul v sedmdesátých 

letech 20.století v USA a Austrálii současně. Počátkem osmdesátých let se jeho popularita 

velmi rozšířila a tento sport se dostal i do České republiky, kdy se v roce 1993 konalo 

1.oficiální mistrovství. (Skopová, Beránková, 2007). V roce 1997 naše reprezentantka Olga 

Šípková vyhrála titul mistryně světa a díky tomu došlo v České republice k největšímu rozvoji 

tohoto sportu. Česká republika se tak stala doslova velmocí v Evropě i ve světě. Soutěže v 

České republice jsou organizovány Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz.    

Původ aerobiku vychází z gymnastických a tanečních disciplín. Sportovní aerobik řadíme 

mezi gymnastické sporty neolympijského charakteru (Skopová, Zítko, 2013). Choreografie je 

vázána na dynamickou hudební předlohu. V aerobiku jako i u jiných soutěžních sportů záleží 

na sportovním výkonu, který je vymezen mezinárodními pravidly a požadavky na tvorbu 

choreografie. 
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Minton (1986) choreografii charakterizuje jako ucelenou podobu tance s úvodem, dějem a 

závěrem. Dle autora Appelta (1995) chápeme choreografii jako transformaci hudebních 

podnětů do výběru a řazení pohybů, do jejich tvarové, rytmické a prostorové propojenosti. 

„Soutěžní sestava klade velké nároky na techniku provedení jednotlivých vazeb prvků 

obtížnosti a fyzickou zdatnost závodníka. Jehož součástí je dobrý fyzický výkon, jelikož 

dynamika soutěžních sestav sportovního aerobiku je natolik náročná, že se závodník dostává 

již po několika těžkých vazbách na úroveň anaerobního prahu. Pro většinu závodníků je to 

velkým problémem a během sestavy neudrží stejnou dynamiku a přesnost provedení 

jednotlivých prvků obtížnosti. Proto je důležité pracovat na rozvoji krátkodobé vytrvalosti.“ 

(Konrádová, 2015).  

 

3.3 Charakteristika sportovního výkonu ve sportovním aerobiku 

 

Dovalil (2002) uvádí, že se sportovní výkon realizuje ve specifických pohybových činnostech, 

jejichž obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž 

sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Činností rozumíme 

proces, ve kterém se uskutečňuje interakce mezi sportovcem a okolním prostředím. V 

soutěžních formách aerobiku rozlišujeme jak průběh, tak i výsledek činnosti. Rozhodčí 

hodnotí nejen to, jestli závodník prvek udělal, ale také v jakém provedení.    

Technicko-estetické výkony jsou charakteristické přesným předvedením závodní sestavy na 

hudbu. Sportovec se musí naučit velký počet nových dovedností, které se spojují do různých 

pohybových kombinací. Pro případné změny vnějšího prostředí, by měly být nové dovednosti 

plně zautomatizovány. Sestava sportovního aerobiku je velmi náročná vzhledem k její 

2minutové délce a intenzitě. Závodník se ocitá v anaerobní laktátové zóně metabolismu, což 

klade velké nároky na energetickou spotřebu. (Hájková, 2006) 

Sportovní výkon vychází z vrozených dispozic, které se dělí na morfologické, fyziologické a 

psychologické. Tyto vrozené dispozice jsou ovlivňovány především sociálním prostředím a 

samotným tréninkovým procesem. Jednotlivé faktory sportovního výkonu se vzájemně 

ovlivňují, proto je důležité se zabývat jednotlivými činiteli.   
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Obrázek 3 Struktura a jednotlivé faktory výkonu ve sportovním aerobiku  

Zdroj: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/sport/estet-aerobik.html 

Faktory ovlivňující strukturu sportovního výkonu v aerobiku: 

• Somatické  

• Kondiční  

• Technické  

• Taktické  

• Psychické 

• Ostatní  

Somatické faktory 

Jsou relativně stále a značně geneticky podmíněné (tělesná výška, hmotnost, délka končetin, 

složení těla a somatotyp) 

- tělesná výška: obecně v gymnastických sportech je lepší, když jsou závodníci nižší postavy  

- somatotyp: pro sportovní aerobik by měl být ideální somatotyp ektomorfní mezomorf nebo 

mezomorfní ektomorf (Hájková, 2006) 

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/sport/estet-aerobik.html
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- složení svalu, resp. zastoupení rychlých (bílých) a pomalých (červených) vláken ve svalu, což 

je hlavně genetická záležitost. Tréninkem je tento faktor velmi málo ovlivnitelný. Větší 

zastoupení bílých vláken má ve sportovním aerobiku výrazný vliv na odrazovou schopnost 

dolních končetin.   

Ve 40.letech 20.století americký psycholog W.H.Sheldon vydal svou první typologii a zavádí 

pojem „somatotyp“. Čelikovský a kol. (1977) uvádějí, že tato typologie se považuje za nejvíce 

vyhovující z hlediska přesného hodnocení i přechodných typů, kterých je v průměrné populaci 

nejvíce. Z hlediska antropomotoriky jsou známy tři základní tělesné typy člověka (Kretschmer 

1944): pyknik, atletik a astenik. Sheldon (1940) kategorizoval lidskou postavu do tří 

komponentů: endomorfní, mezomorfní, a ektomorfní. Pojmenování je odvozeno podle názvu 

vrstev embryonálního vývoje: endoderm (promění se do zažívacího traktu), mesoderm 

(promění se do svalů, srdce a cév) a ektoderm (kůže a nervový systém). U každého jedince 

jsou zastoupeny nestejnou měrou tři výše uvedené komponenty. Endomorfní typ v poměru 

k ostatním komponentám vyjadřuje stupeň tloušťky a množství podkožního tuku. 

Mezomorfní typ vyjadřuje stupeň rozvoje svalstva a kostry a ektomorfní typ vyjadřuje štíhlost, 

křehkost a relativně delší končetiny. (Hájek 2012)  

 

Kondiční faktory 

Do této skupiny zařazujeme pohybové schopnosti, kterými jsou koordinace, síla, vytrvalost, 

rychlost, pohyblivost. Tyto pohybové schopnosti jsou různě geneticky podmíněné a málokdy 

se projeví samostatně. Významnou roli ve sportovní aerobiku hrají především koordinační, 

silové schopnosti a pohyblivost. Schmidt (1991) ve své publikaci stručně definuje schopnost 

jako trvalý převážně geneticky určený rys (vlastnost), který podkládá nebo podporuje různé 

druhy motorických a kognitivních aktivit.  

 

Technické faktory: 

Do této skupiny zařazujeme pohybové dovednosti1. Ve sportovním aerobiku se jedná o velké 

množství dovedností, které by měly být předvedeny dokonalou technikou. Můžeme je rozdělit 

na dovednosti vnější, tzv. vnější technika, do které patří plynulost pohybu, rytmus a přesnost 

 
1 „Pohybová dovednost je učením získaná pohotovost (předpoklad) řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol, 

čili efektivně vykonávat určitou činnost“ (Dovalil, 2002).  
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pohybu a tzv. vnitřní technika, kam patří neurofyziologický základ pohybové činnosti. 

Největší vliv na celkovou techniku všech pohybových dovedností má správné držení těla. 

Pokud má jedinec nekvalitní držení těla je těžko proveditelné správné provedení prvků 

obtížnosti. 

Zásadní roli v nácviku novým dovednostem hrají koordinační schopnosti. Tudíž technická 

příprava v soutěžním aerobiku zahrnuje rozvoj všech druhů koordinačních schopností pomocí 

obecných pohybových cvičení (např. motoricko-funkční příprava sportovce), osvojování 

pohybových dovedností charakteristické pro všechny typy soutěžních forem aerobiku a 

následně nácvik a osvojení specifických dovedností pro konkrétní sestavu v příslušné 

specializaci. Provedení určitého prvku je zaměřené na estetický dojem a přesnost. Jedná se o 

dovednosti uzavřené, čili prostředí je stálé (tělocvična či sportovní hala). Velký požadavek je 

zde na automatizaci pohybových dovedností. Pomocí motorického učení se automatizace 

pohybových dovedností zlepšuje a vede k lepšímu provedení daných pohybů. (Husáková, 

2014) 

 

Taktické faktory:  

Taktika ve sportovním aerobiku není zásadním faktorem sportovního výkonu. Stejně jako 

v ostatních odvětvích vychází taktika z pravidel, proto je znalost pravidel velmi důležitá. 

Taktikou ve sportovním aerobiku rozumíme výběr prvků obtížnosti, jejich správné rozvržení 

do jednotlivých čtvrtin sestavy a správné rozvržení sil v průběhu celé sestavy. Další vliv na 

hodnocení sestavy může mít výběr hudebního doprovodu, vhodný výběr oblečení a celková 

originalita v sestavě.   

 

Psychické faktory:  

Tyto faktory především vycházejí z psychologické typologie sportů. Soutěžní formy aerobiku 

jsou náročné na provedení a soulad s hudbou. Jedná se o poznávací, emoční a motivační 

procesy uplatňované v řízení pohybu a regulaci jednání sportovce (Hájková, 2006). Jak 

závodník „umí prodat sestavu“, tím můžeme usuzovat, na jaké úrovni jsou jeho psychologické 

faktory. Čím je závodník na vyšší úrovni, tím více nabývá psychika důležitosti. Jedná se 

především o schopnost koncentrace, psychickou odolnost, vůli a emoce. Další roli hraje výkon 
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týmový a výkon jedince. Pro profesionální sportovce je trénink psychologických dovedností 

každodenní záležitostí.  

Šoukalová (2005) uvádí, že psychické faktory sportovního výkonu se mohou vztahovat k 

aktivaci organismu ve smyslu vyladění předstartovních a startovních stavů, k celkové 

motivaci sportovce, případně i motivaci výkonu, k morální, volní, technické a taktické úrovni 

a ke schopnosti korekce po neúspěchu. Z výše uvedených důvodů psychické regulace je 

psychologický příprava sportovce a vyladění jeho psychické formy velice důležitá. 

Ostatní faktory: 

K ostatním faktorům sportovního aerobiku řadíme regeneraci, která je velmi důležitá pro 

odpočinutí organismu, na který je kladen velký fyzický tlak (Bernaciková, Kapounková, 

Řeholová, Novotný, [online]). 

 

3.3.1 Pravidla sportovního aerobiku FISAF.cz 2019-2020 

 

Podle těchto pravidel se řídí soutěže ve sportovním aerobiku FISAF International.  

Ze soutěžních pravidel se zaměříme především na technickou stránku, hodnocení závodní 

sestavy a na požadavky závodní sestavy ve sportovním aerobiku. Kde nebude vymezena 

změna pravidel, platí zmíněná pravidla pro všechny analyzované roky.  

 

Mezinárodní systém soutěží 

Struktura soutěže 

Všechny mezinárodní soutěže mají minimálně dvě soutěžní kola s ohledem na počet 

závodníků ve všech soutěžních kategoriích: základní kolo – a/nebo semifinále - finále. 
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POČET ZÁVODNÍKŮ/DUOS/TRIÍ SOUTĚŽNÍ KOLA 

1 – 6 semifinále + finále 

7 – 11 základní kolo + semifinále + finále 

12 – 24 základní kolo + semifinále (6A + 6B 

grouping) + finále 

25 a více základní kolo + semifinále (8A + 7B 

grouping) + finále 

Tabulka 1. Struktura soutěže Mistrovství Evropy a světa (zdroj: FISAF.CZ, PRAVIDLA 

SPORTOVNÍHO AEROBIKU I.VT, 2019 – 2020, str. 6/33) 

 

 

Základní kolo 

Úkolem základního kola je určit dvanáct nejvýše hodnocených závodníků/duos/ trií, kteří 

postoupí do semifinále. V tomto kole probíhá kontrola, zda závodní sestava odpovídá 

pravidlům soutěže. Pokud je šest nebo méně závodníků v kategorii, základní kolo se 

neuskuteční a sestavy se posoudí z hlediska pravidel v semifinále. Startovní pořadí v 

základním kole je náhodně vylosováno pomocí počítačového systému.  

Semifinále 

Stejně jako v základním kole, tak i v semifinále je startovní pořadí náhodně vylosováno 

pomocí počítačového systému. Úkolem tohoto kola je určit šest nejlepších závodníků, kteří 

postoupí do finále.  

Finále  

Cílem finále je určit pořadí nejlepších šesti závodníků. Startovní pořadí soutěžících je náhodně 

vylosováno pomocí počítačového systému ihned po skončení semifinálového kola. Pokud 

jsou ve finále tři zástupci z jedné země, postupuje do finále i sedmý závodník. Jsou-li tři 

závodníci ze dvou zemí mezi prvními šesti, pak v pořadí osmý závodník postupuje do finále. 

(FISAF.CZ, PRAVIDLA SPORTOVNÍHO AEROBIKU I.VT, 2019 – 2020, str.6/33) 
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FISAF Registration Form (FRF) 

Pomocí programu FRF probíhá registrace závodníků do soutěže, a to včetně náhradníků. 

V tomto programu se vytvoří tzv. Skill list, tj. seznam prvků, které budou předvedeny. 

Obsahuje všechny prvky obtížnosti, včetně povinných prvků. Závodník do něj uvede skladbu, 

na kterou bude sestava cvičena i tempo dané hudby. Kontrola tempa probíhá vždy před 

začátkem soutěže.   

Own Moves 

Ve sportovním aerobiku je možnost zařazení vlastního prvku tzn. Own move. Je to prvek, 

který není na seznamu prvků a závodník musí emailem požádat mezinárodní Technickou 

komisi Fisaf International o zařazení tohoto prvku do seznamu prvků. Žádost musí obsahovat 

video prvku, návrh názvu prvku, hodnotu, ikonu a family.  

 

Panel rozhodčích 

Sportovní aerobik se neustále rozvíjí a zvyšují se i požadavky na závodní sestavu. S úpravou 

pravidel došlo i ke změně složení panelu rozhodčích.  

V roce 2014 se panel rozhodčích skládal z hlavního rozhodčího (Head Judge) a tří druhů 

rozhodčích udělující známky- technický, artistický, aerobní rozhodčí s jedním vedoucím 

aerobním rozhodčím (Aerobic Lead). Tzv. malý panel se skládal z jednoho rozhodčího 

technic, jednoho rozhodčího artistic a tří aerobních rozhodčích. Oba panely měly svého 

hlavního rozhodčího.  

Od roku 2017 se panel rozhodčích skládá z hlavního rozhodčího (Head Judge) a čtyř druhů 

rozhodčích udělujících známky. Druhy rozhodčích jsou technický rozhodčí, Skill judge, 

artistický rozhodčí, aerobní rozhodčí. Dle typu soutěže je složen osmi členný panel rozhodčích 

(2 aerobní rozhodčí, 2 artistický rozhodčí, 2 techničtí rozhodčí, 1x Skill judge, 1x hlavní 

rozhodčí) nebo šesti členný panel rozhodčích (1x aerobní rozhodčí, 1x artistický rozhodčí, 2 

techničtí rozhodčí, 1x Skill judge, 1x hlavní rozhodčí).  

Hlavní rozhodčí je nejvyšší autoritou na mezinárodních soutěžích FISAF International. Je 

zodpovědný za celý panel rozhodčích, jeho spravedlivé rozhodování, dle platných pravidel a 

dále dohlíží na správnost zaznamenaných výsledků. Může udělovat známky v případě 

nutnosti, jinak je tzv. non ranking. 
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Technický rozhodčí hodnotí provedení, obtížnost a variabilitu prvků obtížnosti, provedení 

povinných prvků a dalších pohybů v sestavě, což jsou aerobní sekvence, přechody, zvedačky, 

podepření atd. Posuzují jednotlivé atributy sportovního výkonu tak, že hledají odchylky od 

ideálního provedení, které je popsáno v Dodatku č. 1 –  Popis prvků obtížnosti a v Dodatku č. 

2  –  Chyby v provedení, dostupné na stránkách Fisaf.cz. Pokud závodník udělá malou chybu, 

rozhodčí udělí poloviční hodnotu prvku, pokud velkou chybu, prvek bude mít nulovou 

hodnotu.     

Skill judge rozhodčí posuzuje pouze povinné prvky a prvky obtížnosti, které jsou 

zaznamenány v záznamu sestavy. Skill judge nebere v úvahu variabilitu prvků či výši 

obtížnosti. Hodnotí provedení povinných prvků a prvků obtížnosti podle svých kritérií. Dále 

hodnotí prvky, nakolik se odchylují od přesného provedení, které je přesně popsáno v Dodatku 

č. 1 – Popis prvků obtížnosti. Závažnost chyb objasňuje Dodatek č. 2 – Chyby v provedení. 

Výsledky hodnocení Skill judge (Skill judge report) odesílá rozhodčí na emailovou adresu 

trenére po skončení soutěže. 

Aerobní rozhodčí hodnotí všechny prvky obtížnosti, přechody a aerobní sekvence2.  

Artistic rozhodčí hodnotí “uměleckou” stránku sportovního aerobiku, jeho taneční formu s 

hudebním doprovodem. Rozhodčí berou v úvahu schopností závodníka tančit a předvést 

choreografii aerobiku tak, aby přirozeně odpovídala struktuře zvolené hudby.  

 

Rankingový systém  

Cílem rankingového systému je určit vítěze pomocí majority umístění od všech rozhodčích. 

Rankingový systém upřednostňuje umístění před součtem bodů. Každý rozhodčí posoudí svá 

kritéria hodnocení k určení výše známky z maxima 10 možných bodů. Na základě této známky 

je určeno pořadí. Pořadí přidělené všemi rozhodčími všem závodníkům určuje první, druhé a 

další umístění v závodě. Závodník s nejvyšším rankingem bude vítězem. 

 

 

 
2 Aerobní sekvence je definována jako alespoň 8 dob trvající sekvence vycházející z aerobiku. Obsahuje pohyby 

z high impact aerobiku, kontinuální cvičení bez odpočinku, kontrasty ve cvičení, tj. cvičení na 1 a 2 doby, double 

time, kontrasty cvičení k různým polohám těžiště.  
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3.4 Technická kritéria  

 

„Rozhodčí jsou povinni objektivně a svědomitě rozhodovat dle Technických pravidel 

sportovního aerobiku a dodržovat Etický kodex rozhodčích. Všichni rozhodčí musí odpovědně 

posuzovat každou sestavu ve všech kolech, a to bez jakékoliv predikce výsledku. Systém 

rozhodování v rámci FISAF Int. je založen na procesu srovnávání. To znamená, že každá 

závodní sestava je ohodnocena, a tím i srovnávána se sestavami ostatních závodníků v dané 

kategorii. Závodník, který respektuje Technická pravidla a je lepší než ostatní soutěžící, 

vyhraje.“ (FISAF.CZ, PRAVIDLA SPORTOVNÍHO AEROBIKU I.VT, 2019 – 2020, str.9) 

Techničtí rozhodčí hodnotí provedení, obtížnost a variabilitu prvků obtížnosti, provedení 

povinných prvků a dalších pohybů v sestavě, což jsou aerobní sekvence, přechody, zvedačky, 

podepření atd.     

Prvky obtížnosti se zařazují do čtyř základních skupin, tzn. skupiny statické síly, kliků, skoků 

a flexibility. Technický index uvádí obtížnost jednotlivých prvků. Techničtí rozhodčí posuzují 

jednotlivé atributy sportovního výkonu tak, že hledají odchylky od ideálního provedení 

(přesné popisy provedení prvků obtížnosti, včetně závažnosti chyb, jsou napsány ve dvou 

dodatcích, tj. Dodatku č. 1 Popis prvků obtížnosti a v Dodatku č. 2 Chyby v provedení). 

Celková hodnota technického indexu vyjadřuje obtížnost, variabilitu a provedení každého 

prvku obtížnosti. Z technického hlediska je nejlepší sestava, ve které se objeví nejmenší počet 

prvků, ale s maximální obtížností, nicméně pouze v případě správného provedení. 

 

3.4.1 Technický index 

 

Účelem Technického indexu dále jen (TI) je určit hodnotu prvků obtížnosti a způsob jejich 

hodnocení. Technický index obsahuje následující složky: 

1. obtížnost 

2. provedení 

3. variabilita 

1. TI - obtížnost 
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Posuzuje obtížnost jednotlivých prvků a jejich kombinaci v sestavě. Určení obtížnosti každého 

prvku je závislé na požadované úrovni koordinačních a kondičních schopností.  

Z technického hlediska je nejlepší sestava, ve které se objeví nejmenší počet prvků, ale s 

maximální obtížností, nicméně pouze v případě správného provedení. Obtížnost prvků by 

měla být konzistentní v průběhu celé sestavy. 

 

2. TI- provedení 

TI bere v úvahu hodnocení všech prvků obtížnosti v sestavě. V Dodatku č. 1 – Popis prvků 

obtížnosti a v Dodatku č. 2 – Chyby v provedení jsou uvedeny všechny požadavky na 

jednotlivé prvky. 

• Je-li provedení prvků podle požadavků pravidel, je jeho technický index násoben 1,0, tzn., že 

má prvek plnou hodnotu. 

• Pokud je provedení prvku s jednou malou chybou, pak je jeho technický index násoben 0,5, 

tzn., že má prvek poloviční hodnotu.  

• Hodnota prvku obtížnosti je násobena 0 v případě, že  

a. Prvek není vůbec předveden.  

b. V provedení se objevily dvě či více malých chyb.  

c. Provedení prvku obsahovalo jednu nebo více velkých chyb.  

d. Prvek není chronologicky správně zařazen.  

e. 2 velké chyby, tj. nulové hodnocení prvku a navíc srážka 1 bodu  

f. 2 a více velkých chyb a/nebo s provedením na hranici možnosti zranění, tj. nulové 

hodnocení prvku a navíc srážka celé hodnoty prvky 

 

3. TI- variabilita (viz. Family) 

Variabilita prvků obtížnosti: 

 1. Skupina push ups (kliků)  

a. Kliky na obou pažích a/nebo na jedné paži 

b. Pravá a levá strana  
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c. Pectoralis a triceps push up  

d. Hinge nebo circular hinge push up  

 

2. Skupina skoků  

a. Odraz snožmo a jednonož  

b. Letová fáze – poloha nohou v bočném rozštěpu, čelném rozštěpu, pozice pike, obrat 

c. Doskok a dopad – na jednu či dvě nohy, do sedu roznožného či rozštěpu, do kliku 

ležmo  

3. Static strenght  

a. Horizontal  

b. Planche  

c. V press  

4. Flexibilita  

a. Čelná a bočná flexibilita  

b. Bočná flexibilita  

c. Ve stoji i na zemi 

Požadavky na variabilitu prvků zajišťují maximální možnou různorodost prvků v sestavě. 

“Family”, resp. skupiny prvků, obsahují ty prvky, které mají podobnou biomechanickou 

strukturu (výchozí a konečná poloha, průběh pohybu atd.), např. u skoků je to odraz a 

doskok/dopad. 

 

TI- rozhodování 

Před závodem musí všichni závodníci odevzdat oficiální Skill list, tj. seznam prvků, které 

budou v sestavě předvedeny. Skill list je zásadní materiál pro rozhodčí, protože vymezuje 

možnosti Technického indexu v sestavě. Prvky obtížnosti musí být povinně zapsány ve 

správném chronologickém pořadí s označením čtvrtin v sestavě. 
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Kombinace 

Kombinací se rozumí, že po jednom prvku okamžitě a bez přerušení následuje další prvek. 

Termín “kombinace” se vztahuje jen na skupinu skoků a statické síly, nelze ji použít s prvky 

flexibility či kliků. Tato kombinace má hodnotu 1,0 bodu, ale pouze v případě, kdy jsou oba 

prvky oceněny plnou hodnotou. Jestliže jeden z prvků je ohodnocen poloviční nebo nulovou 

hodnotou, pak tyto dva prvky jsou hodnoceny samostatně a jeden bod za kombinaci nebude 

udělen. 

3.5 Požadavky na závodní sestavu 

 

Sestava sportovního aerobiku má předepsanou délku 2 minuty s tolerancí plus/mínus 5 

sekund. Každý závodník cvičí na individuálně zvolenou hudbu v doporučeném tempu 152-

164 BPM na vyměřené ploše 7 krát 7 metrů. Sestava musí prokázat kreativní zařazení prvků 

obtížnosti v souladu s hudebním doprovodem. Jsou tedy kladeny nároky na zdatnost, hbitost, 

sílu, flexibilitu, koordinaci a aerobní vytrvalost. Navíc vše musí být velmi zajímavé a esteticky 

působivé. 

Závodní sestava obsahuje prvky obtížnosti v rozmezí 14-18 prvků. Do této skupiny spadají 

povinné prvky, které musí obsahovat čtyři po sobě jdoucí, identické a na jednom místě 

provedené tři povinné cviky: 

• 4 x Jumping jacks 

• 4 x High leg kicks 

• 4 x Push-ups 

 

A dále 11-15 přídatných prvků:  

• Push-up group (kliky)- Min. 2 - Max. 4 

• Static strenght group (statická síla)- Min. 2 - Max. 3 

• Jump group (skoky)- Min. 6 

• Flexibility group (flexibilita)- Min. 1 - Max. 2 
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3.5.1 Family, variabilita prvků  

Kvalitní sestava obsahuje prvky z různých family Technického indexu.  

Push up group family: 

Kliky by měly být z různých family a měl by být zachován požadavek na variabilitu prvků: 

1. Kliky na obou pažích a/nebo na jedné paži  

2. Pravá a leva strana  

3. Pectoralis a triceps push up  

4. Hinge nebo circular hinge push up 

 

• V případě dvou a více Two arm push ups, jeden z nich by měl být pectoralis a druhý triceps.  

• V případě dvou či tří one arm push ups, jeden by měl být předveden na pravou a druhý na 

levou ruku.  

• Jsou –li v sestavě čtyři one arm push ups, pak dva by měly být předvedeny na pravou a dva 

na levou ruku. 

Static strenght group family: 

Tato skupina prvků by měla být v sestavě obsažena minimálně dva prvky, maximálně tři 

prvky, ideálně z každé family group, aby byl splněn požadavek větší variability prvků.  

1. Horizontal (straddle press, pike press atd.) – přednos ve vzporu roznožmo/snožmo 

2. Planche, Unsupported planche– váha oporem o lokty/loket, váha ve vzporu roznožmo/snožmo 

3. V press- vznos ve vzporu roznožmo/snožmo 

 

Jumps/Aerial group family: 

Skoky by měly prokazovat různorodou polohu dolních končetin v letové fázi, různé druhy 

odrazu a doskoku/dopadu: 

• Různorodost odrazu by se měla prokázat zařazením alespoň jednoho skoku odrazem snožmo 

a jednoho skoku odrazem jednonož. 

• Různorodost letové fáze prokazuje minimálně:  

▪ Jeden skok s bočnou flexibilitou 

▪ Jeden skok s čelnou flexibilitou 
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▪ Jeden skok s obratem 

▪ Jeden skok s pozicí pike (včetně Cossack) 

• Různorodost doskoku či dopadu prokazuje minimálně:  

▪ Doskok na jednu nebo obě nohy 

▪ sit/split landing (dopad do širokého sedu roznožného nebo bočného/čelného rozštěpu) 

▪ push up landing (dopad do kliku ležmo) 

 

 

Flexibility group family: 

Úroveň flexibility v hlavních kloubních spojeních by měla být prokázána na pravou a levou 

stranu, v bočné a čelné flexibilitě v kyčelním kloubu. 

1. Front split-  bočná flexibilita 

2. Straddle split- čelná flexibilita  

3. Combination split- kombinace  

 

• Pokud jsou v sestavě dva nebo tři prvky, jeden by měl demonstrovat bočnou a druhý čelnou 

flexibilitu. V kategorii dospělých by se měl objevit prvek split rotation. 

• Prvky z obou skupin mohou být předvedeny na zemi či ve stoji. 

 

Dále jsou uvedené požadavky na cvičební oblečení. Závodník musí mít cvičební dres, který 

by měl být kreativní a reflektovat specifiku a jedinečnost sportovního aerobiku, přitom 

adekvátně pokrývat tělo, a zvyšovat kvalitu sestavy. Ženy cvičí v celotrikotu, nebo se dres 

skládá ze dvou částí, mají punčocháče tělové barvy a boty vhodné pro aerobik.   
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3.5.2 Porovnání požadavků na sestavu r.2014 a 2017/2019 

V následující tabulce jsou porovnány nejzákladnější požadavky na závodní sestavu: 

Požadavky 

na sestavu: 

2014 2017/2019 

Délka sestavy 2 minuty +/- 5 sekund 2 minuty +/- 5 sekund 

Počet prvků 

obtížnosti 

• 3 povinné prvky 

• 4 povinně volitelné prvky* = 1 

prvek z každé skupiny- Obligatory 

movements 

• dodatečné prvky- množství není 

omezeno 

• počet prvků 14-18 na sestavu, tj.: 

• 3 povinné prvky 

• 11-15 přídatných prvků 

Povinné prvky 4 x Jumping jacks 

4 x High leg kicks 

4 x Push-ups 

4 x Jumping jacks 

4 x High leg kicks 

4 x Push-ups 

 

*Povinně 

volitelné prvky 

1 prvek z každé skupiny- 

Obligatory movements: 

- Push up group 

- Static strenght group 

- Aerial group 

- Split group 

x 

Přídatné prvky 

 

Prvky ze skupin: 

- Push up group 

- Static strenght group 

- Aerial group 

- Split group 

Množství prvků není omezeno- měla 

by být zachována rovnováha mezi 

různými skupinami cviků 

-Push-up group- Min. 2 – Max. 4 

-Static strenght group- Min. 2 - Max. 

3 

-Jump group- Min. 6 

-Flexibility group- Min. 1 - Max. 2 

 

Tabulka 2- Požadavky na závodní sestavu, (zdroj: vlastní) 
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Jak můžeme v tabulce vidět od roku 2014 došlo k zásadním změnám v požadavcích na 

závodní sestavu. Největší změny jsem zaznamenala v počtu prvků obtížnosti. V roce 2014 

tento počet nebyl nijak omezen, avšak v pravidlech platných od roku 2017 došlo k jeho určení 

na 14-18 prvků obtížnosti. Co zůstává stejné jsou povinné prvky. Povinně volitelné prvky byly 

zrušeny a stanovil se přesný počet přídatných prvků. Tuto změnu rozhodně chválím. Závodní 

sestavy nejsou tak přeplněné prvky a závodníci se mohou více soustředit na dané prvky a 

zařazovat i těžší prvky. To platí i pro rozhodčí, kteří se můžou lépe soustředit na hodnocení 

jednotlivých prvků obtížnosti.  

 

3.6 Skupiny prvků obtížnosti 

 

3.6.1 Kliky- Push ups  

 

Technická kritéria dle pravidel z roku 2019/2020 pro skupinu kliků: 

Pro skupinu kliků existuje jen jedna family. Jsou kliky triceps hinge push up a double triceps 

hinge push up (na obou pažích, na jedné nebo na jedné ruce a jedné noze). Každý ostatní klik, 

který není opakován má plný technický index (TI). Pokud se klik opakuje, bude mít druhý 

klik poloviční hodnotu.  

Správné provedení kliků (pectoralis, triceps, hinge na jedné nebo obou pažích):  

• Úvodní a konečná poloha kliků je s napjatými pažemi, tzn. ve vzporu ležmo. Ve vzporu ležmo 

není povolena hyperextenze v loketním kloubu. Za minimální úroveň provedení kliku se 

považuje 90° úhel v loketním kloubu pracující paže. Dlaně a prsty musí být v kontaktu se 

zemí v průběhu celého pohybu a musí být v ose obou ramen. Ruce musí zůstat na původním 

místě, ve kterém pohyb začal. 

• V poloze kliku ležmo se hrudník nesmí dostat do kontaktu se zemí. Roznožení nesmí být větší, 

než je šíře ramen, chodidla/ chodidlo musí být opřeno o špičku, ne o vnitřní část chodidla. 

• Správná poloha těla v průběhu pohybu je s rameny a boky paralelně se zemí, hlava a tělo jsou 

v jedné ose. 

• Závodníci mohou provádět kliky v jakékoliv poloze vůči rozhodčím, kromě polohy zády k 

rozhodčím.  
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3.6.2 Statická síla 

 

„Je schopnost vyvinout sílu v izometrické kontrakci. Svalová činnost nezpůsobuje pohyb, 

tělo či břemeno udržuje ve statické poloze.“ 

(https://is.muni.cz/el/1451/podzim2015/np2003/ode/Antropo__Berger__Liska.pdf) 

Kvalitní sestava obsahuje prvky z různých family TI. U statické síly se dělí family na: 

a. Horizontal (straddle press, pike press atd.)  

b. Planche  

c. Unsupported planche  

d. V press 

Technická kritéria provedení prvků statické síly (dle aktuálních pravidel 2019/2020): 

„Jakýkoliv prvek statické síly musí prokazovat, že závodník má pohyb pod kontrolou. V 

klidové pozici musí být výdrž na čtyři počítací doby.  Prvek musí být identifikovatelný jako 

statická síla s výdrží, ne jako přechod. Prvky statické síly s obraty musí také prokazovat 

kontrolu závodníka při provádění prvku a trvat alespoň čtyři počítací doby.“ (DODATEK Č. 

1: POPIS PRVKŮ OBTÍŽNOSTI) 

 

3.6.3 Skoky 

 

Skoky musí prokázat odrazovou sílu dolních končetin a výbušnost. Každý skok musí mít 

rozeznatelný odraz, letovou fázi a doskok (dopad). Hlavním kritériem při hodnocení je výška 

letové fáze a správné provedení skoku. Skoky by měly prokazovat různorodou polohu dolních 

končetin v letové fázi, různé druhy odrazu a doskoku/dopadu:  

1. Různorodost odrazu by se měla prokázat zařazením alespoň jednoho skoku odrazem 

snožmo a jednoho jete či leap. 

2. Různorodost letové fáze prokazuje minimálně: 

- Jeden skok s bočnou flexibilitou 

https://is.muni.cz/el/1451/podzim2015/np2003/ode/Antropo__Berger__Liska.pdf
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- Jeden skok s čelnou flexibilitou 

- Jeden skok s obratem 

- Jeden skok s pozicí pike (včetně Cossack) 

3. Různorodost doskoku prokazuje minimálně:   

- Doskok na jednu nebo obě nohy 

- sit/split landing- dopad do širokého sedu roznožného nebo bočného/čelného rozštěpu 

- push up landing- dopad do kliku ležmo  

 

3.6.4 Flexibilita 

 

Flexibilita patří k důležitým pohybovým schopnostem ve sportovním aerobiku. Podle 

charakteru pohybu lze v kloubním spojení rozlišit pohyblivost statickou (výdrž) a převažující 

dynamickou (švihová cvičení) pohyblivost. Pokud chceme dosáhnout maximálního správného 

provedení prvků, musíme dosáhnout maximálního uvolnění svalů kyčelního kloubu. 

Metodika nácviku jednotlivých prvků se od sebe skoro neliší, proto se dají metodické postupy 

aplikovat a využít při nácviku ostatních prvků flexibility. Cviky flexibility jsou buď statické 

nebo dynamické. (Hájková, 2006. str.110) 

 

Technická kritéria provedení prvků flexibility (dle aktuálních pravidel 2019/2020): 

Úroveň flexibility v hlavních kloubních spojeních by měla být prokázána na pravou a levou 

stranu, v bočné a čelné flexibilitě v kyčelním kloubu.     

1. Pokud jsou v sestavě dva nebo tři prvky, jeden by měl demonstrovat bočnou a druhý čelnou 

flexibilitu. V kategorii dospělých, ve které se vyžaduje jeden nebo dva prvky flexibility, by se 

měl objevit split rotation.   

2. Prvky z obou skupin mohou být předvedeny na zemi či ve stoji.  

 

Nepřijatelné cviky  
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Mezi nepřijatelné jsou zařazené prvky, které nejsou charakteristické pro sportovní aerobik 

nebo při nich hrozí nebezpečí úrazu. Mezi tyto prvky patří například přemet stranou, přemet 

vzad, přemet vpřed, most, kola snožmo nebo roznožmo, stoj na rukou, rondát, salto, obraty na 

kolenou atd. (FISAF.CZ, PRAVIDLA SPORTOVNÍHO AEROBIKU I.VT, 2019 – 2020) 

 

4 Metodologie 

 

Hendl (2005) ve své knize uvádí, že „metodologie se zabývá systematizací, posuzováním a 

navrhováním strategií a metod výzkumu“. Jaký výzkum provedeme, závisí na naších názorech 

a na povaze znalostí, jak k nim můžeme dospět.  

 

4.1 Kvantitativní výzkum 

 

Kavantitativní výzkum je ve společenských vědách metoda standardizovaného vědeckého 

výzkumu. Výsledky jsou zpracovány obvykle pomocí statistických metod. Východiskem pro 

kvantitativní výzkum je výchozí hypotéza, z níž vyplývá výběr znaků (otázek). 

Hendl (2008) uvádí, že kvantitativní výzkum je „výzkum, který využívá náhodné výběry, 

experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. 

Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku získaná data analyzujeme 

statistickými metodami s cílem exportovat je, popisovat, případně ověřovat pravdivost našich 

představ o vztahu sledovaných proměnných“. 

 

4.2 Kvalitativní výzkum  

 

Někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jako pouhý doplněk tradičních 

kvantitativních výzkumných strategií, jiní zase jako protipól nebo vyhraněnou výzkumnou 

pozici ve vztahu k jednotné, na přírodovědných základech postavené vědě. Postupně získal 

kvalitativní výzkum v sociálních vědách rovnocenné postavení s ostatními formami výzkumu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9za
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Významný metodolog Creswell (1998) definoval kvalitativní výzkum takto: Kvalitativní 

výzkum je proces hledání porozumění založen na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a 

provádí zkoumání v přirozených podmínkách."  

V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma a určí základní 

výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, během 

sběru a analýzy dat. 

Mezi základní metody kvalitativního výzkumu patří pozorování.  

 

4.3 Použité metody  

 

Základ diplomové práce tvoří analýza finálových sestav ve sportovním aerobiku z mistrovství 

Evropy. Jedná se o věkovou kategorii dospělých, žen, tj. 17 a více let. Analýza finálových 

sestav se týká roku 2014, kdy proběhlo Mistrovství Evropy v Rakousku, roku 2017, kdy bylo 

ME v České republice a roku 2019, kdy bylo ME v Polsku. Tyto roky jsou vybrány především 

z důvodu, že videozáznamy z těchto závodů jsou volně dostupné na webových stránkách 

Fisafinternational.com. Sestavy jsou posuzovány dle aktuálních pravidel FISAF z roku 2019-

2020 a hodnoceny dle předem zvolených kritérií.  

1. Pozorování   

Metoda pozorování je většinou samozřejmostí mnoha výzkumných akcí kvalitativního 

charakteru. Pozorování představuje snahu zjistit, co se skutečně děje (Hendl,2009). 

Pozorování znamená sledování činnosti lidí, záznam této činnosti, její analýzu a vyhodnocení. 

(Gavora, 2000). Při kvalitativně orientovaném výzkumu pozorovatel už před začátkem 

pozorování ví přesně, co a jak bude pozorovat. Gavora (2000) uvádí, že tento způsob 

pozorování se nazývá strukturované pozorování.  

 

Základní výzkumnou metodou vědecké práce je pozorování, kterou využíváme v první fázi k 

získávání nových poznatků. V této práci provádíme pozorování na druhých osobách, 

konkrétně finalistek žen z ME prostřednictvím videozáznamu, tzv. extrospekce.   
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→ Pozorování, vytvoření kritérií analýz 

 

2. Analýza 

 Analýza spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak tyto komponenty 

fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Každá analýza se 

vyznačuje určitým stupněm explorace (Hendl, 2008). Jestliže prozkoumáváme nové téma, 

abychom se o něm co nejvíce dozvěděli, provádíme exploratorní neboli průzkumový výzkum. 

Exploratorní výzkum má být kreativní a flexibilní. 

Tuto metodu jsme použili k rozboru finálových sestav nejlepších šesti žen na mistrovství 

Evropy v letech 2014, 2017 a 2019 prostřednictvím videozáznamu dostupného na 

internetových stránkách Fisafinternational.com.  

 

Kritéria analýzy:  

→ 1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Prvky obtížnosti jednotlivých skupin by měly být rozvrženy do jednotlivých čtvrtin sestavy 

rovnoměrně. Ani jedna čtvrtina sestavy by neměla být výrazně silnou oproti jiné a naopak. TI 

by měl být v jednotlivých čtvrtinách vyvážený. Konkrétně se jedná o: 

- počet prvků v každé čtvrtině 

- TI každé čtvrtiny 

- průměrná obtížnost prvku ve čtvrtině 

→ 2. kritérium TI- technický index obtížnosti celé sestavy 

Z každé sestavy zjistíme na základě provedených cviků a jejich přiřazeného stupně obtížnosti 

tzv. technický index. Jelikož jsme sestavy přepsali do programu FRF byla k jednotlivým 

cvikům automaticky přiřazena jejich bodová hodnota. Technický index je objektivním 

ukazatelem výkonnostní připravenosti jednotlivých závodnic a zároveň objektivním 

ukazatelem zvedající se obtížnosti sestav v průběhu analyzovaných let.   
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→ 3. kritérium V- variabilita a vyváženost prvků obtížnosti v sestavě 

V sestavách sportovního aerobiku může dojít k opakování prvků obtížnosti, proto jsou tyto 

prvky rozděleny do jednotlivých skupin family. Úkolem technického indexu je tuto variabilitu 

prvků sledovat. Ze stanovených prvků obtížnosti zaznamenáme jejich variabilitu a vyváženost 

v sestavě. Požadavky na variabilitu prvků zajišťují maximální možnou různorodost prvků v 

sestavě. 

 

 3. Srovnání 

Jako další z metod použijeme srovnání při hodnocení změn technické stránky a technického 

indexu sestav a variability během analyzovaných roků. Pro přehlednost jsou výsledky 

zaznamenány a porovnány v tabulkách. 
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5 Výzkumné otázky 

 

1. Budou sestavy z roku 2014 obsahovat více prvků obtížnosti, než sestavy z let 2017 a 2019?  

2. Budou mít závodnice umístěné na 1.-3.místě vyšší technický index, než ty, které jsou na 4.-

6.místě?  

3. Bude variabilita prvků lepší u závodnic na 1.-3.místě, než u závodnic na 4.-6.místě?  

4. Budou mít sestavy z let 2017 a 2019 podobnou výši obtížnosti v jednotlivých čtvrtinách, než 

sestavy z roku 2014??  
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6 Výsledková část 

 

Sestavy jsou analyzované z hlediska obsazených cviků v sestavě, jejich bodového 

ohodnocení, celkového technického indexu, rozvržení, vyváženosti a variability jednotlivých 

prvků ve čtvrtinách sestavy. 

Bodové ohodnocení jednotlivých prvků je počítané podle technického indexu. Jednotlivé 

prvky obtížnosti jsem zadávala do programu FRF, který automaticky přiřadil hodnotu daného 

prvku. Sama si z videa netroufám hodnotit provedení sestavy a strhávat za něj body. Proto 

prvek považuji za 100 % technicky správně provedený, i když tomu tak v sestavě není. Do 

součtu bodů započítávám i body za provedení povinných prvků (push ups, high leg kick, 

jumping jack). Snažím se o nejpřesnější zjištění změn v obtížnosti sestav, variability a řazení 

prvků během celé sestavy v průběhu analyzovaných let. Případný růst obtížnosti sestav a 

variabilitu prvků zjistím po porovnání všech třech analyzovaných letech. Celkový rozdíl mezi 

sestavami z let 2014, 2017 a 2019 bude jasně patrný z tabulek, které na základě obsahu prvků 

obtížnosti v sestavě vytvořím. 

 

Analýza se týká sestav:  

6 finalistek z ME 2014 (Rakousko) 

6 finalistek z ME 2017 (Česká republika) 

6 finalistek z ME 2019 (Polsko) 
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6.1 Analýza sestav finálového kola žen seniorek z ME  

 

6.1.1 Rok 2014 

 

V roce 2014 se konalo ME v rakouském hlavním městě Vídeň. Do základního kola nastoupilo 

18 žen, z něhož do finále postoupilo 7 žen. Analýza se bude týkat 6-ti nejlepších závodnic.  

 

Finálové umístění: 

1. Tamara Jiříková (Česká republika) 

2. Lissa Van Brande (Belgie) 

3. Monika Zimmermann (Německo) 

4. Tereza Tydlitátová (Česká republika) 

5. Aaike Foubert (Belgie) 

6. Kathia D’Hossche (Belgie) 
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Tamara Jiříková 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Kritériu

m 

Technický index (TI)/počet cviků ve čtvrtinách   

 Kliky Statick

á síla 

Skoky Flexibilit

a 

Povinn

é prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden prvek 

1. 

čtvrtina 

4,5/1 2,5/1 13,5/

3 

0/0 0/0 20,5/5 4,1 

2. 

čtvrtina 

0/0 3/1 7,5/2 3/1 2/1 15,5/5 3,1 

3. 

čtvrtina 

4/1 0/0 8,5/2 2/1 2/1 16,5/5 3,3 

4. 

čtvrtina 

4/1 3/1 6,5/2 0/0 2/1 15,5/5 3,1 

TI- 

každé 

skupiny 

 

12,5/

3 

 

8,5/3 

 

28/9 

 

5/2 

 

6/3 

TI celé 

sestav

y 

68,50 

bodu/ 

20 

prvků 

Průměrn

á hodnota 

3,4/ 1 

prvek 

Tabulka 3 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin Tamara Jiříková (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy 

Sestava celkem obsahuje 20 prvků a to včetně prvků povinných.  Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly výborně vyvážené (5,5,5,5). V 1/4 se objevil 1 přídatný klik, 1 prvek 
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statické síly a 3 skoky. Ve 2/4 se objevil 1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků 

(High Leg Kick). Ve 3/4 byl předveden 1 přídatný klik, dále tako čtvrtina obsahovala 2 skoky 

a 1 prvek flexibility, na konci této čtvrtiny závodnice zařadila 1 z povinných prvků (Push 

Ups). Poslední čtvrtina 4/4 obsahovala 1 přídatný klik, 1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 

z povinných prvků (Jumping Jacks).  

Celkový TI sestavy je 68,5 bodu. Nejvyšší TI byl v 1/4 a to s počtem 20,5 bodu. O čtyři body 

méně měla 3/4 a to 16,50 bodu. Nejnižší počet bodů měla 2/4 a 4/4 a to 15,5 bodu. Z celkového 

pohledu bodového ohodnocení se liší pouze 1/4 od ostatních čtvrtin, které jsou bodově 

srovnatelné.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,4 bodu.  

 

2. kritérium TI 

Technický index: 68,50 bodu/20 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

PŘÍDATNÉ KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Hinge Push up 

Right 

Triceps 

One arm and one leg left 

One arm and One leg Triceps Push up Left 

Triceps 

One arm and one leg right 

One arm and One leg Triceps Push up Right 

Tabulka 4 Skupiny family prvků kliky- Tamara Jiříková (zdroj: vlastní) 

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly v 1/4, 3/4 a 4/4 sestavy, což je velmi dobré rozložení. 

Povinný prvek Push Ups dále jen (PU) závodnice zařadila na konec 3/4 sestavy. Závodnice 

zvolila vysoce hodnocené kliky. Všechny kliky byly zaměřené na tricepsový sval, jeden 
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z kliků v kombinaci s Hinge, neboli provedení do podporu na předloktí. 2 kliky závodnice 

předvedla na pravou ruku, jeden na levou ruku. Požadavky na variabilitu kliků byly splněny. 

TI skupiny přídatných kliků je 12,5 bodu na 3 prvky.  

 

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ 

SÍLA 

Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 720° turn 

Planche One arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Closed 

Tabulka 5 Skupiny family prvků statická síla- Tamara Jiříková (zdroj: vlastní) 

• Statická síla (3x) a její prvky byly rozloženy do 1/4, 2/4 a na úplný konec 4/4. Závodnice 

předvedla prvky statické síly ze skupiny family Horizontal press, Planche press, V press, což 

ukazuje její komplexnost a dobrou připravenost v této skupině prvků. Prvek ze skupiny 

Horizontal press byl proveden ještě s obratem o 720 stupňů. Požadavky na variabilitu statické 

síly byly splněny. TI skupiny statické síly je 8,5 bodu na 3 prvky.  
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump,  

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing,  

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn, 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Odraz jednonož Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing,  

Half Turning Switch Jete (180° turn), 

Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump,  

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Half Turning Switch Jete (180° turn),  

Straddle Switch Jete (switch included), 

Skok s obratem Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing,  

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing,  

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing,  

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing,  

Pike Jump 180° turn, 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 360° turn to Front Split Landing,  

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing,  

Pike Jump 180° turn 

  

Doskok na jednu nebo obě nohy Straddle Jump,  

Half Turning Switch Jete (180° turn),  

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pike Jump 180° turn 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing,  

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Tabulka 6 Různorodost skoků- Tamara Jiříková (zdroj: vlastní) 
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• Skoky (9x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 3,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž byly splněny požadavky na variabilitu skoků. Závodnice zvolila skoky 

ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 6 skoků, zbylé tři skoky byly provedeny odrazem 

jednonož. V letové fázi dává závodnice nejvíce přednost čelné flexibilitě (4x). Pouze jeden 

skok byl proveden s bočnou flexibilitou. 5 skoků je kombinováno s obratem, především o 

180, 360 a 540 stupňů. Tyto prvky jsou velice těžké na provedení. To ukazuje velice dobrou 

připravenost závodnice. Jeden skok je čistě zaměřen pouze na obrat o 540 stupňů. Dalšími 

skoky, celkem 3, byly skoky s přednožením snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci 

s obraty o 180 a 360 stupňů. U dopadů volí závodnice nejčastěji pozici dopadu do kliku ležmo 

(4x), to poukazuje na její velmi dobrou silovou připravenost a se stejným počtem (4x) doskok 

na obě, nebo jednu nohu. Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. V této 

skupině můžeme vidět velkou variabilitu skoků. Závodnice si vybrala vysoce hodnocené 

prvky, proto skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 36 bodů na 9 prvků.  

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split Sit Through 

Combination split Split Rotation 

Tabulka 7 Skupiny family prvků flexibilita- Tamara Jiříková (zdroj: vlastní) 

• Flexibilita (2x) se vyskytuje ve 2/4 a 3/4. Závodnice nám předvedla prvky flexibility pouze 

na zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční 

flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Prvek Sit Through 

nám prokazuje velmi dobrou čelnou flexibilitu. Zatížení pravé a levé nohy bylo vyrovnané. 

TI je 5 bodů na 2 prvky.  
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Lissa Van Brande 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4,5/1 3/1 9/2 0/0 0/0 16,50/4 4,1 

2. čtvrtina 4/1 2,5/1 3,5/1 2/1 2/1 14/5 2,8 

3. čtvrtina 0/0 2/1 11,5/3 1/1 2/1 16,50/6 2,7 

4. čtvrtina 3,5/1 0/0 3,5/1 3/1 2/1 12/4 3 

TI- každé 

skupiny 

 

12/3 

 

7,5/3 

 

27,5/7 

 

6/3 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

59 

bodů/ 

19 

prvků 

Průměrná 

hodnota 

3,1 bodu/ 

1 prvek 

Tabulka 8 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin Lissa Van Brande (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy: 

Sestava celkem obsahuje 19 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin sestavy jsou hůře vyvážené (4,5,6,4), jeden prvek ze 3/4 mohl být zařazen 

do jiné čtvrtiny, aby byly počty prvků více vyvážené. V 1/4 se vyskytl 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly a 2 skoky. Ve 2/4 můžeme vidět 1 přídatný klik, 1 prvek statické síly, 1 skok, 1 

prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). Ve 3/4 závodnice předvedla 1 prvek 
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statické síly, 3 skoky, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Push Ups). Poslední čtvrtina 

obsahuje 1 přídatný klik, 1 skok, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). 

Celkový TI sestavy je 59 bodů. Nejvyšší TI byl v 1/4 a ve 3/4 to s počtem 16,50 bodu. Ve 2/4 

byl TI 14 bodů a poslední čtvrtina má 12 bodů. Zde by mohlo být bodové hodnocení více 

vyvážené.   

Průměrná hodnota na jeden prvek je 3,1 bodu.  

 

2. kritérium TI 

Technický index: 59 bodů/19 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

PŘÍDATNÉ KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Triceps Hinge Push up 

Right 

Triceps 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

Pectoralis 

One arm and one leg left 

One Arm and One Leg Push up Left 

Tabulka 9 Skupina family prvků kliky- Lissa Van Brande (Zdroj: vlastní) 

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly v 1/4, 2/4 a 4/4, což je velmi dobré rozložení. Skupina 

kliků splňuje požadavky pro variabilitu prvků. Objevují se zde 2x kliky ze skupiny Triceps, 

1x klik ze skupiny Hinge, 1x klik ze skupiny Pectoralis. Závodnice více preferuje pravou ruku, 

celkem 2x. Jeden klik byl proveden na levou ruku. TI skupiny přídatných kliků je 12 bodů na 

3 prvky 
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STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 720° turn 

Planche press One Arm Planche Open 180° turn 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Open 

Tabulka 10 Skupina family prvků statická síla- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní) 

• Statická síla a její prvky se vyskytovaly v 1/4, 2/4 a 3/4 sestavy. Závodnice zvolila různorodé 

prvky, tím pádem splnila požadavky pro variabilitu této skupiny. V sestavě se byly obsaženy 

prvky ze skupin Horizontal press, Planche press, V press. Prvek ze skupiny Horizontal press 

byl proveden s obratem o 720 stupňů a prvek ze skupiny Planche byl proveden s obratem o 

180 stupňů.  TI skupiny statické síly byl 7,5 bodu na 3 prvky.  
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing,  

Pike Jump, 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing,  

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing,  

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete to Prone Straddle Split Landing,  

Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou  

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete to Prone Straddle Split Landing,  

Straddle Switch Jete (switch included),  

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing 

Skok s obratem Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing,  

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing,  

Pike Jump, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Switch Jete (switch included),  

Pike Jump 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Straddle Switch Jete to Prone Straddle Split Landing,  

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing,  

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Tabulka 11 Různorodost skoků- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní) 

• Skoky (7x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozložením 2,1,3,1 do jednotlivých čtvrtin sestavy. Toto rozložení není dobře 
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vyvážené a řekla bych, že snižuje kvalitu sestavy. V sestavě chybí skoky s bočnou flexibilitou, 

tudíž závodnice nesplnila požadavky pro variabilitu sestavy. Skoky jsou jinak velmi 

různorodé. Závodnice předvedla 4 skoky odrazem snožmo a 2 skoky odrazem jednonož. 

V letové fázi závodnice předvedla skoky pouze s čelnou flexibilitou, celkem 4x. Dále jsou 

v sestavě skoky kombinované s obratem, celkem 4. Především se jedná o obraty o 180 stupňů 

a 1 skok v kombinaci o 360 stupňů. Skoky s přednožením závodnice předvedla 3, z toho dva 

z nich byly v kombinaci s obratem o 180 stupňů a o 360 stupňů. Všechny skoky s kombinací 

s obratem jsou velice obtížné, tudíž závodnice musí být velmi dobře připravená na závod. U 

dopadů volí závodnice nejvíce pozici dopadu do širokého sedu roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu (3x). Se stejným počtem (2x) doskočila závodnice na jednu či obě 

nohy a dopadla do kliku ležmo. Skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 27,5 bodu na 7 prvků. 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split Needlepoint on Right Leg, with 

or without hands 

Straddle split Sit Trought 

Combination split Split Rotation 

Tabulka 12 Skupina family prvků flexibilita- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní) 

 

• Flexibilita se vyskytuje ve 2/4, 3/4 a úplně na konci sestavy, tzn. ve 4/4 sestavy. Závodnice 

zařadila prvky ze všech skupin Family. V bočné flexibilitě závodnice zařadila Needlepoint on 

Right Leg, with or without hands- „Íčko“, neboli váha předklonmo s maximálním zanožením 

a předklonem, pouze na pravou nohu. V čelné flexibilitě závodnice zařadila Sit Trought- 

„Průplav“. A nakonec sestavy předvedla prvek Split Rotation, který prokazuje flexibilitu, jak 

v bočné, tak v čelné rovině se zatížením pravé i levé nohy, což je velmi komplexní cvik 

prověřující celkovou flexibilitu. V tomto případě je prvků moc a nová pravidla z let 2019/2020 

by tolik prvků flexibility nepovolila. Zde je tedy výjimka. TI flexibility je 6 bodů na 3 prvky.    
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Monika Zimmermann 

(DE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 2,5/1 5,5/1 2/1 2/1 16/5 3,2 

2. čtvrtina 4,5/1 2/1 5,5/1 3/1 2/1 17/5 3,4 

3. čtvrtina 3,5/1 2/1 11/3 0/0 0/0 16,5/5 3,3 

4. čtvrtina 4/1 0/0 7/2 3/1 2/1 16/5 3,2 

TI- každé 

skupiny 

 

16/4 

 

6,5/3 

 

29/7 

 

8/3 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

65,5 

bodu/ 

20 

prvků 

Průměrná 

hodnota 

3,2 bodu/ 

1 prvek  

Tabulka 13 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Monika Zimmermann 

(Zdroj: vlastní) 

Popis sestavy: 

Sestava celkem obsahuje 20 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin sestavy jsou výborně vyvážené (5,5,5,5). V 1/4 se vyskytl 1 přídatný klik, 

1 prvek statické síly, 1 skok, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). Ve 

2/4 sestavy závodnice předvedla 1 přídatný klik, 1 prvek statické síly, 1 skok, 1 prvek 

flexibility a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). 3/4 sestavy obsahuje 1 přídatný klik, 1 

prvek statické síly a 3 skoky. Do poslední čtvrtiny závodnice zařadila 1 přídatný klik, 2 skoky, 

1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Push Ups).   

Celkový TI sestavy je 65,5 bodu. Nejvyšší TI byl ve 2/4 sestavy s počtem 17 bodů. Dále 3/4 

s 16,5 body, poté se stejným počtem bodů 1/4 a 4/4 sestavy- 16 bodů. Jednotlivé čtvrtiny jsou 

výborně bodově vyvážené. 
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Průměrná hodnota na jeden prvek je 3,2 bodu.  

2. kritérium TI 

Technický index: 65,5 bodu/20 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Triceps Hinge Push up Left 

Triceps 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

One Arm and One Leg Triceps Push up Left 

Pectoralis 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Push up Right 

Tabulka 14 Skupina family prvků kliky- Monika Zimmermann (zdroj: vlastní) 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve všech čtvrtinách sestavy, což je výborné vyvážení 

skupiny přídatné kliky na čtvrtiny sestavy. Variabilita skupiny kliků byla splněna. V sestavě 

se objevovaly kliky ze skupiny 3x Triceps, 1x Hinge, 1x Pectoralis. Skupina přídatných kliků 

je nejen dobře rozdělena do jednotlivých čtvrtin, ale je vyvážená v zatížení pravé a levé ruky 

2 ku 2. TI skupiny přídatných kliků je 16 bodů na 4 prvky.  
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STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 360° turn 

Planche One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Open 

Tabulka 15 Skupina family prvků statická síla- Monika Zimmermann (zdroj: vlastní) 

 

• Statická síla a její prvky se vyskytovala v 1/4, 2/4 a 3/4 sestavy. Závodnice zvolila různorodé 

prvky skupin Family, tím pádem splnila požadavky pro variabilitu této skupiny. V sestavě 

jsou prvky ze skupin Horizontal press, Planche press, V press. Prvek ze skupiny Horizontal 

press byl předveden i s obratem o 360 stupňů. TI skupiny statické síly byl 6,5 bodu na 3 prvky.  
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing, 

Pike Jump, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Prone Straddle 

Split Landing 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

 

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

Skok s obratem Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Prone Straddle 

Split Landing 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Prone Straddle 

Split Landing 

 

Doskok na jednu nebo obě nohy Pike Jump, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Prone Straddle 

Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing,  

Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Tabulka 16 Různorodost skoků- Monika Zimmermann (zdroj: vlastní) 
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• Skoky (7x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozložením 1,1,3,2 do jednotlivých čtvrtin sestavy. Rozložení skoků by mělo být 

více vyvážené. V sestavě se vyskytují skoky ze všech skupin Family, tudíž jsou velmi 

různorodé a splňují požadavky na variabilitu této skupiny. Závodnice předvedla 5 skoků 

odrazem snožmo a 2 skoky odrazem jednonož. Zde by měla být větší vyváženost. V letové 

fázi závodnice předvedla skoky s čelnou flexibilitou, celkem 3x. Jeden z těchto skoků byl 

kombinovaný obratem o 180 stupňů. Pouze jeden skok závodnice předvedla s bočnou 

flexibilitou, skok byl kombinovaný o obrat o 180 stupňů. Dále jsou v sestavě skoky 

kombinované s obratem o 180 stupňů, celkem 4. Skoky s přednožením závodnice předvedla 

3, z toho dva z nich byly v kombinaci s obratem o 180 stupňů. Všechny skoky s kombinací 

s obratem jsou velice obtížné, tudíž závodnice musí být velmi dobře připravená na závod. U 

dopadů volí závodnice nejvíce pozici dopadu do kliku ležmo, celkem 4x. U 2 skoků závodnice 

doskočí na jednu nebo obě nohy. U jednoho skoku závodnice zvolila dopad do širokého sedu 

roznožného nebo bočného/čelného rozštěpu. Skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 29 bodů na 7 

prvků. 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split Standing Front Split right and 

left sides consecutively 

Straddle split Sit Trought 

Combination split Split Rotation 

Tabulka 17 Skupina family prvků flexibilita- Monika Zimmermann (zdroj: vlastní) 

• Flexibilita se v sestavě objevovala v 1/4, 2/4 a 4/4 sestavy. Závodnice zařadila prvky ze všech 

skupin Family, tudíž je tato skupina prvků velmi variabilní. V bočné flexibilitě závodnice 

předvedla prvek ve stoje. V čelné flexibilitě závodnice předvedla prvek na zemi- Sit Trought. 

Dále závodnice předvedla prvek na zemi- Split Rotation, který prokazuje flexibilitu, jak 

v bočné, tak v čelné rovině se zatížením pravé i levé nohy, což je velmi komplexní cvik 

prověřující celkovou flexibilitu. V tomto případě je prvků moc a nová pravidla z let 2019/2020 

by tolik prvků flexibility nepovolila. Zde je tedy výjimka. TI flexibility je 8 bodů na 3 prvky. 

 

 



55 
 

Tereza Tydlitátová 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4,5/1 4/1 7/2 0/0 2/1 17,50/5 3,5 

2. čtvrtina 4/1 0/0 12/3 0/0 2/1 18/5 3,6 

3. čtvrtina 0/0 2,5/1 8,5/2 3/1 2/1 16/5 3,2 

4. čtvrtina 3,5/1 2,5/1 11,5/3 0/0 0/0 17,50/5 3,5 

TI- každé 

skupiny 

 

12/3 

 

9/3 

 

39/10 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

68,50 

bodu/ 

20 

prvků 

Průměrná 

hodnota 

3,4 bodu/ 

1 prvek 

Tabulka 18 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Tereza Tydlitátová (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 20 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly výborně vyvážené (5,5,5,5). V 1/4 se objevil 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Ve 2/4 byl předveden 1 

přídatný klik, 3 skoky a jeden z povinných prvků (Jumping Jacks). 3/4 začínala prvkem 

statické síly, dále v ní závodnice předvedla 2 skoky, 1 prvek flexibility a zakončila tuto 

čtvrtinu 1 z povinných prvků (Push Ups). Poslední čtvrtina obsahovala 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly a 3 skoky.   

Celkový TI sestavy je 68,50 bodu. Nejvyšší TI byl ve 2/4 a to s počtem 18 bodů. O 0,50 bodu 

měla méně 1/4 a 4/4- 17,50 bodu. 3/4 měla 16 bodů. Všechny jednotlivé čtvrtiny se od sebe 

bodově liší minimálně, tudíž sestava je bodově dobře vyvážená.   

Průměrná hodnota na jeden prvek je 3,4 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 68,50 bodu/20 prvků 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

PŘÍDATNÉ KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Triceps Hinge Push up Right 

Triceps 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

Pectoralis 

One arm and one leg left 

One Arm and One Leg Push up Left 

Tabulka 19 Skupina family prvků kliky- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní)  

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly v 1/4, 2/4 a 4/4, což je velmi dobré rozložení. Skupina 

kliků splňuje požadavky pro variabilitu prvků. Objevují se zde 2x kliky ze skupiny Triceps, 

1x klik ze skupiny Hinge, 1x klik ze skupiny Pectoralis. Závodnice více preferuje pravou ruku, 

celkem 2x. Jeden klik byl proveden na levou ruku. TI skupiny přídatných kliků je 12 bodů na 

3 prvky.  

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 540° turn 

Planche One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

Two Arm Planche with no support Open 

V press  

Tabulka 20 Skupina family prvků statická síla- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní) 
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• Statická síla a její prvky se vyskytovaly v 1/4, 3/4 a úplně na konci sestavy, tzn.ve 4/4 sestavy. 

Závodnice hned v 1/4 zvolila nejvíce bodovaný prvek statické síly ze skupiny Unsupported 

planche, tento prvek je velmi obtížní, proto musí být závodnice dobře silově připravená. 

Dalšími prvky, které závodnice zvolila byly ze skupiny Planche a Horizontal press, který byl 

proveden s obratem o 540°. Závodnice tedy splnila variabilitu prvků. TI statické síly je 9 bodů 

na 3 prvky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOKY 
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Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump 180° turn, 

Front Split Jump 180° turn, 

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing,  

Straddle Jump 180° turn to Front / Straddle Split Landing, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Pike Jump and 180° turn to Front Split Landing 

Odraz jednonož Tomaro (Spin barrel roll to Push Up Landing) 360° turn, Straddle 

Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete to Push up Landing 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 180° turn, 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 180° turn, 

Straddle Jump 180° turn to Front / Straddle Split Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included),  

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing,  

Straddle Switch Jete to Push up Landing 

Skok s obratem Tomaro (Spin barrel roll to Push Up Landing) 360° turn 

Straddle Jump 180° turn, 

Front Split Jump 180° turn, 

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing,  

Straddle Jump 180° turn to Front / Straddle Split Landing, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Pike Jump and 180° turn to Front Split Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing,  

Pike Jump, 

Pike Jump and 180° turn to Front Split Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě nohy Straddle Jump 180° turn, 

Front Split Jump 180° turn, 

Straddle Switch Jete (switch included),  

Pike Jump 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Straddle Jump 180° turn to Front / Straddle Split Landing, 

Pike Jump and 180° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Tomaro (Spin barrel roll to Push Up Landing) 360° turn, 

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing,  

Straddle Switch Jete to Push up Landing 
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Tabulka 21 Různorodost skoků- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní) 

• Skoky (10x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozložením 2,3,2,3 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž jsou velmi různorodé. Závodnice předvedla 7 skoků odrazem snožmo a 

pouze 3 skoky odrazem jednonož, zde mi chybí větší vyváženost v odraze. V letové fázi dává 

závodnice více přednost čelné flexibilitě, zde předvedla 5 skoků. Tyto skoky byly 

kombinovány ještě s obratem o 180 nebo 360 stupňů. Pouze jeden skok byl proveden s bočnou 

flexibilitou a byla k němu kombinace s obratem o 180 stupňů. Skoky s přednožením snožmo 

byly provedeny 3, z toho 2 v kombinaci s obratem o 180 stupňů. Všechny skoky s kombinací 

s obratem jsou velice obtížné, tudíž závodnice musí být velmi dobře připravená na závod. U 

dopadů volí závodnice nejčastěji pozici dopadu do kliku ležmo (4x). Se stejným počtem (4x) 

závodnice doskočila na jednu nebo obě nohy. U 2 skoků závodnice dopadla do širokého sedu 

roznožného nebo bočného/čelného rozštěpu. Skupina skoků je velmi různorodá, avšak už 

méně vyvážená v některých skupinách.  

Závodnice si vybrala vysoce hodnocené prvky, proto skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 39 

bodů na 10 prvků. Je to jediná závodnice z roku 2014, která má v sestavě tolik skoků.  

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split Rotation 

Tabulka 22 Skupina family prvků flexibilita- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní)  

• Flexibilita se vyskytuje ke konci 3/4 sestavy. Závodnice zvolila prvek Split Rotation, kde nám předvádí 

jak bočnou tak čelnou flexibilitu se zatížením pravé i levé nohy, což je velmi komplexní cvik 

prověřující celkovou flexibilitu. Závodnice splnila požadavky pro variabilitu této skupiny. TI 

flexibility je 3 body na 1 prvek.   
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Aaike Foubert 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 3/1 7/2 0/0 2/1 16/5 3,2 

2. čtvrtina 3,5/1 7/2 7,5/2 0/0 0/0 18/5 3,6 

3. čtvrtina 0/0 0/0 7,5/2 6,5/3 2/1 16/6 2,6 

4. čtvrtina 3,5/1 2,5/1 8,5/2 0/0 2/1 16,5/5 3,3 

TI- každé 

skupiny 

 

11/3 

 

12,5/4 

 

30,50/8 

 

6,5/3 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

65,50 

bodu/ 

21 

prvků 

Průměrná 

hodnota 

3,1 bodu/ 

1 prvek 

Tabulka 23- Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Aaike Foubert (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy: 

Sestava celkem obsahuje 21 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin sestavy jsou dobře vyvážené (5,5,6,5). V 1/4 se vyskytl 1 přídatný klik, 1 

prvek statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Do 2/4 sestavy 

závodnice zařadila 1 přídatný klik, 2 prvky statické síly a 2 skoky. 3/4 sestavy obsahuje 2 

skoky a 3 prvky flexibility, což není vhodné rozložení. Dále tato čtvrtina obsahuje 1 z 

povinných prvků (Push Ups). Do poslední čtvrtiny závodnice zařadila 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 65,5 bodu. Nejvyšší TI byl ve 2/4 sestavy s počtem 18 bodů. Dále 4/4 

s 16,5 body, poté se stejným počtem bodů 1/4 a 3/4 sestavy- 16 bodů. Jednotlivé čtvrtiny jsou 

dobře bodově vyvážené. 

Průměrná hodnota na jeden prvek je 3,1 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 65,50 bodu/21 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

PŘÍDATNÉ KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right 

 

Triceps 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

Pectoralis 

One arm and one leg left 

One Arm and One Leg Push up Right 

Triceps hinge 

One arm 

One Arm Triceps Hinge Push Up Left 

Tabulka 24- Skupina family prvků kliky- Aaike Foubert (zdroj: vlastní) 

• Přídatné kliky (3x) se vyskytují v 1/4, 2/4 a 4/4 sestavy, což je dobré rozložení. Závodnice 

zařadila méně bodované kliky. Kliky jsou však z různých skupin Family a závodnice splnila 

požadavky na variabilitu této skupiny. Objevují se zde kliky ze skupiny Triceps, celkem 2x, 

1x Hinge a 1x Pectoralis. Na pravou ruku závodnice předvedla 2 kliky, na levou ruku 1 klik.  

TI skupiny přídatných kliků je nižší- 11 bodů na 4 prvky.  
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STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 720° turn 

Planche Two Arm Planche with no supported Open 

One Arm Planche CLosed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Closed 

Tabulka 25- Skupina family prvků statická síla- Aaike Foubert (zdroj: vlastní) 

• Statická síla a její prvky (4x) se vyskytují v 1/4, 2x ve 2/4 a ve 4/4 sestavy. Toto rozložení by 

mohlo být lépe vyvážené. Závodnice zvolila různorodé prvky skupin Family, avšak 2 prvky 

jsou ze stejné skupiny Family, což je zbytečné, když už je splněna variabilita prvků.  V sestavě 

je prvek ze skupiny Horizontal press, který byl předveden s obratem o 720 stupňů. Dále jsou 

zde 2 prvky ze skupiny Planche press a jeden prvek ze skupiny V press. TI skupiny statické 

síly je 12,5 bodu na 4 prvky. Je to jediná sestava, ve které je hodnota statické síly vyšší než 

hodnota kliků. U této sestavy je také výjimka, jelikož pravidla z let 2019/2020 nepovolují více 

něž 3 prvky statické síly v sestavě.  
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing,  

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou  

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete to Push Up Landing,  

Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing,  

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing 

Skok s obratem Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing, Cossack 

Jump 360° turn to Front Split Landing,  

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pike Jump 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pirouette Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Straddle Split Landing, Cossack 

Jump 360° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing,  

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing 

Tabulka 26- Různorodost skoků- Aaike Foubert (zdroj: vlastní)  

 

• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozložením 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin sestavy. Tato skupina prvků má nejlepší 

vyváženost v počtu prvků v celé sestavě. V sestavě se vyskytují skoky téměř ze všech skupin 
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Family. Skoky jsou velmi různorodé, avšak chybí skoky s bočnou flexibilitou, které by 

v sestavě rozhodně měly být, tudíž závodnice nesplnila požadavky pro variabilitu skoků. 

Závodnice předvedla 6 skoků odrazem snožmo a pouze 2 skoky odrazem jednonož. Zde by 

měla být větší vyváženost. V letové fázi závodnice předvedla skoky s čelnou flexibilitou, 

celkem 4x, z toho 2 skoky kombinované o obrat o 180 a 360 stupňů. Skok s bočnou 

flexibilitou chybí. Dále je v sestavě skok s obratem o 360 stupňů, plus kombinované skoky 

s obraty o 180 a 360 stupňů. Skoky s přednožením snožmo byly v sestavě předvedeny 3x. U 

dopadů volí závodnice nejvíce pozici dopadu do kliku ležmo, celkem 3x a se stejným počtem 

dopad do širokého sedu roznožného nebo bočného/čelného rozštěpu. 2 skoky byly provedeny 

do doskoku na jednu nebo obě nohy. Skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 30,50 bodu na 8 prvků. 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split Standing Front Split right  

Straddle split Sit Trought 

Combination split Split Rotation 

Tabulka 27- Skupina family prvků flexibilita- Aaike Foubert (zdroj: vlastní)  

• Flexibilita se v sestavě objevuje pouze ve 3/4, což je velmi nevyvážené rozložení prvků do 

čtvrtin sestavy. Závodnice si vybrala prvky ze všech skupin Family, tudíž je tato skupina velmi 

variabilní. V bočné flexibilitě závodnice prokazuje flexibilitu ve stoje, avšak pouze na pravou 

nohu. V čelné flexibilitě závodnice zvolila prvek na zemi. Dále závodnice předvedla prvek na 

zemi- Split Rotation, který prokazuje flexibilitu, jak v bočné, tak v čelné rovině se zatížením 

pravé i levé nohy, což je velmi komplexní cvik prověřující celkovou flexibilitu. Prvek ze 

skupiny Front split je už zbytečný. U této skupiny prvků je udělena výjimka, jelikož pravidla 

z let 2019/2020 nepovolují více než 2 prvky z této skupiny.  TI flexibility je 6,5 bodu na 3 

prvky. 
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Kathia D’Hossche 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 2/1 9/2 2/1 0/0 17/5 3,4 

2. čtvrtina 3,5/1 3/1 10/3 0/0 0/0 16,5/5 3,3 

3. čtvrtina 0/0 2,5/1 9/2 0/0 4/2 15,5/5 3,1 

4. čtvrtina 3,5/1 0/0 9/2 3/1 2/1 17,5/5 3,5 

TI- každé 

skupiny 

 

11/3 

 

7,5/3 

 

37/9 

 

5/2 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

66,50 

bodu/ 

20 

prvků 

Průměrná 

hodnota 

3,3 bodu/ 

1 prvek 

Tabulka 28 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Kathia D’Hossche (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy: 

Sestava celkem obsahuje 20 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin sestavy jsou výborně vyvážené (5,5,5,5). V 1/4 se vyskytl 1 přídatný klik, 

1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 prvek flexibility. Do 2/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 1 prvek statické síly a 3 skoky, což není dobré rozložení skupiny skoků. 3/4 

sestavy obsahuje 1 prvek statické síly, 2 skoky a 2 z povinných prvků (Push Ups, High Leg 

Kicks). Do poslední čtvrtiny závodnice zařadila 1 přídatný klik, 2 skoky, 1 prvek flexibility a 

1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 66,5 bodu. Nejvyšší TI byl v poslední čtvrtině sestavy a to 17,50 bodu. 

O 0,50 bodu měla méně 1/4 sestavy- 17 bodů. Dále 2/4 s 16,50 body a nejméně měla 3/4 

s 15,50 body. Jednotlivé čtvrtiny jsou dobře bodově vyvážené. 

Průměrná hodnota na jeden prvek je 3,3 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 66,50 bodu/20 prvků 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

PŘÍDATNÉ KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right 

 

Triceps 

One arm and one leg right 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

Pectoralis 

One arm and one leg left 

One Arm and One Leg Push up Right 

One Arm and One Leg Push up Left 

Triceps hinge 

One arm 

 

Tabulka 29- Skupina family prvků kliky- Kathia D’Hossche (zdroj: vlastní)  

• Přídatné kliky (3x) se vyskytují v 1/4, 2/4 a 4/4 sestavy, což je dobré rozložení. Závodnice 

zařadila méně bodované kliky, avšak splnila podmínky pro variabilitu této skupiny. Dva 

přídatné kliky spadají do stejné skupiny Family- Pectoralis a byly předvedeny na pravou i 

levou ruku. Náročnější klik ze skupiny Triceps byl předveden za pravou ruku. TI skupiny 

přídatných kliků je nižší- 11 bodů na 3 prvky.  
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STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 360° turn 

Planche One Arm Planche CLosed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Closed 

Tabulka 30- Skupina family prvků statická síla- Kathia D’Hossche (zdroj: vlastní)  

 

• Statická síla a její prvky (3x) se vyskytují 1/4, 2/4 a na konci 3/4 sestavy. Toto rozložení je 

vyvážené. Závodnice zvolila různorodé prvky skupin Family. V sestavě je zařazen prvek ze 

skupiny Horizontal press, který byl proveden ještě s obratem o 360 stupnů. Dále prvek ze 

skupiny Planche press a V press. TI skupiny statické síly je 7,5 bodu na 3 prvky. 
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Straddle Jump, 

Front Split Jump 360° turn to Front Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 360° turn to Front Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing,  

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Straddle Jump, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

Skok s obratem Front Split Jump 360° turn to Front Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě nohy Pike Jump, 

Straddle Jump, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Front Split Jump 360° turn to Front Landing, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

 

 

Dopad do kliku ležmo Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing 

Tabulka 31- Různorodost skoků- Kathia D’Hossche (zdroj: vlastní)  
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• Skoky (9x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozložením 2,3,2,2 do jednotlivých čtvrtin sestavy. Vyváženost skoků do 

jednotlivých čtvrtin je dobré. V sestavě se vyskytují skoky ze všech skupin Family, tudíž je 

tato skupina velmi různorodá a splňuje požadavky pravidel. Závodnice předvedla 6 skoků 

odrazem snožmo a 3 skoky odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla skoky 

s čelnou flexibilitou, celkem 4x. Jeden z těchto skoků byl kombinovaný obratem o 360 stupňů. 

Pouze jeden skok závodnice předvedla s bočnou flexibilitou, skok byl kombinovaný o obrat 

o 360 stupňů. Dále je v sestavě jeden skok zaměřený na obrat o 540 stupňů, což je velmi těžký 

prvek na provedení a kombinované skoky s obraty o 180 a 360 stupňů. Skoky s přednožením 

závodnice předvedla 3, z toho dva z nich byly v kombinaci s obratem o 180 a 360 stupňů.  

U dopadů volí závodnice nejvíce pozici dopadu do kliku ležmo, celkem 4x. U 3 skoků 

závodnice doskočí na jednu nebo obě nohy. U 2 skoků závodnice zvolila dopad do širokého 

sedu roznožného nebo bočného/čelného rozštěpu. Skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 37 bodů 

na 9 prvků. 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split Sit Trought 

Combination split Split Rotation 

 

Tabulka 32- Skupina family prvků flexibilita- Kathia D’Hossche (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita se v sestavě objevuje v 1/4 a 4/4. Závodnice si vybrala prvky ze dvou skupin 

Family, tudíž splnila požadavky na variabilitu prvků. V čelné flexibilitě závodnice zvolila 

prvek na zemi- Sit Trought. Dále závodnice předvedla prvek na zemi- Split Rotation, který 

prokazuje flexibilitu, jak v bočné, tak v čelné rovině se zatížením pravé i levé nohy, což je 

velmi komplexní cvik prověřující celkovou flexibilitu. TI flexibility je 5 bodů na 2 prvky. 
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Výsledková listina 2014 

Finálové kolo T1 T2 A1 A2 Ae1 Ae2 Ae3 

1. Tamara Jiříková 8,0 8,1 8,3 8,5 8,5 8,2 8,5 

1 1 1 1 1 1 1 

2. Lissa Van Brande 7,5 7,7 7,8 8,2 8,0 7,8 8,2 

2 2 2 2 2 2 2 

3. Monika Zimmermann 7,4 7,5 7,5 8,0 7,5 7,6 7,9 

3 3 4 3 5 3 3 

4. Tereza Tydlitátová 

 

7,3 7,4 7,7 7,8 7,8 7,5 7,5 

4 4 3 4 3 4 5 

5. Aaike Foubert 7,2 7,3 7,0 7,5 7,6 7,3 7,7 

5 5 6 5 4 6 4 

6. Kathia D’Hossche 6,5 7,0 7,1 7,2 7,4 7,4 7,3 

7 6 5 6 6 5 6 

  

Tabulka 33- Výsledková listina 2014 (zdroj: 

https://www.fisafinternational.com/userfiles/files/sports%20aerobics%20seniors%20-

%20all%20rounds.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fisafinternational.com/userfiles/files/sports%20aerobics%20seniors%20-%20all%20rounds.pdf
https://www.fisafinternational.com/userfiles/files/sports%20aerobics%20seniors%20-%20all%20rounds.pdf
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6.1.2 Rok 2017 

 

V roce 2017 se konalo ME v České republice, konkrétně v Karlových Varech. Do základního kola 

nastoupilo 15 žen, ze kterého do finále postoupilo 8 žen, analýza se bude týkat 6-ti nejlepších. 

 

Finálové kolo: 

1. Lissa Van Brande (Belgie) 

2. Tereza Tydlitátová (Česká republika) 

3. Adéla Citová (Česká republika) 

4. Tereza Kudláčková (Česká republika) 

5. Amandine Buelens (Belgie) 

6. Nele Boddin (Belgie) 
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Lissa Van Brande 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 5/1 0/0 9/2 0/0 2/1 16/4 4 

2. čtvrtina 4,5/1 0/0 7/2 2/1 0/0 13,5/4 3,3 

3. čtvrtina 4/1 2/1 5/1 3/1 2/1 16/5 3,2 

4. čtvrtina 3,5/1 2,5/1 7,5/2 0/0 2/1 15,5/5 3,1 

TI- každé 

skupiny 

 

17/4 

 

4,5/2 

 

28,50/7 

 

5/2 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

61,00 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrná 

hodnota 

3,3 bodu/ 

1 prvek 

Tabulka 34  - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Lissa Van Brande (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy 

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,4,5,5). V 1/4 se objevil 1 přídatný klik, 2 skoky a 

1 z povinných prvků (Jumping Jacks). Ve 2/4 závodnice předvedla 1 přídatný klik, 2 skoky a 

1 prvek flexibility. 3/4 obsahovala 1 přídatný klik, 1 prvek statické síly, 1 skok a 1 z povinných 

prvků (Push Ups). V poslední čtvrtině závodnice předvedla 1 přídatný klik, 1 prvek statické 

síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks).    

Celkový TI sestavy je 61 bodů. Nejvyšší TI byl v 1/4 a 3/4 sestavy se stejným počtem 16 

bodů. O něco méně měla 4/4 sestavy a to 15,50 bodu. Nejméně měla 2/4 sestavy a to 13,50 

bodu. Bodový počet jednotlivých čtvrtin je celkem vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,3 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 61 bodů/18 prvků 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps, lateral 

Hinge 

One arm and one leg right 

One arm and One leg Hinge (lateral) Push up Right 

One arm and One leg Triceps Hinge Push up Right 

 

Tricep 

One arm and one leg left 

One arm and One leg Triceps Push up Left 

Pectoralis 

One arm and one leg left 

One arm and One leg Push up Left 

Tabulka 35- Skupina family prvků kliky- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve všech čtvrtinách sestavy, což je nejideálnější rozložení. 

Povinný prvek PU závodnice zařadila do 3/4 sestavy. Závodnice zvolila kliky ze všech skupin 

family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě závodnice předvedla 

kliky ze skupiny Triceps 2x, Hinge 1x a Pectoralis 1x. Kliky byly vyvážené, závodnice udělala 

2 kliky na pravou ruku a 2 na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je vysoký 17 bodů na 

4 prvky.  

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.)  

Planche One arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Open 

Tabulka 36- Skupina family prvků statická síla- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

 

• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 3/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Planche press a V press. Splnila tím požadavky na variabilitu prvků. 

TI skupiny statické síly je 4,5 bodu na 2 prvky.   
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Straddle Jump 180° turn to Front Split Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump to Push Up Landing, 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Front Split Landing 

Skok s obratem Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Front Split Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing, 

Pike Jump 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Pirouette Jump 540° turn, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pike Jump 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Straddle Jump 180° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up 

Landing, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing 

Tabulka 37- Různorodost skoků- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

 

• Skoky (7x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,1,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 
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skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 5 skoků, zbylé 2 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 4x, především o 180, 360 stupňů. Jeden skok je čistě 

zaměřen pouze na obrat o 540 stupňů. Dále závodnice předvedla 3 skoky s čelnou flexibilitou, 

1 skok s bočnou flexibilitou a 2 skoky s přednožením snožmo, tyto skoky jsou opět 

v kombinaci s obraty o 180 a 360 stupňů. Novinkou v této skupině prvků je kombinace prvků, 

což znamená, že závodnice zařadí dva skoky ihned za sebou a o jeden bod se jí zvýší technický 

index. V této sestavě závodnice kombinovala Straddle Switch Jete (switch included) a Front 

Split Jump to Push Up Landing. U dopadů volí závodnice nejčastěji pozici dopadu do kliku 

ležmo (3x), to poukazuje na její velmi dobrou silovou připravenost a se stejným počtem (3x) 

doskok na obě, nebo jednu nohu. Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. 

Skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 28,50 bodu na 7 prvků.  

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split Sit Through 

Combination split Split rotation 

 

Tabulka 38- Skupina family prvků statická flexibilita- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita (2x) se vyskytuje ve 2/4 a 3/4 sestavy. Závodnice nám předvedla prvky flexibility 

pouze na zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i 

boční flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Prvek Sit 

Through nám prokazuje velmi dobrou čelnou flexibilitu. Zatížení pravé a levé nohy bylo 

vyrovnané. Požadavky na variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 5 bodů na 2 prvky.  
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Tereza Tydlitátová 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 2,5/1 7,5/2 0/0 2/1 16/5 3,2 

2. čtvrtina 4/1 0/0 8,50/2 3/1 0/0 15,5/4 3,8 

3. čtvrtina 3,5/1 0/0 8,50/2 0/0 4/2 16/5 3,2 

4. čtvrtina 3,5/1 4/1 9/2 0/0 0/0 16,5/4 4,1 

TI- každé 

skupiny 

 

15/4 

 

6,50/2 

 

33,50/8 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

64,00 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,5 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 39 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin Tereza Tydlitátová (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (5,4,5,4). V 1/4 závodnice zařadila 1 přídatný klik, 

1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Ve 2/4 se objevuje 1 

přídatný klik, 2 skoky a 1 prvek flexibility. 3/4 obsahuje 1 přídatný klik, 1 prvek statické síly, 

2 skok a 2 z povinných prvků (Push Ups, Jumping Jacks). V poslední čtvrtině závodnice 

zařadila 1 přídatný klik, 1 prvek statické síly a 2 skoky.  

Celkový TI sestavy je 64 bodů. Nejvyšší TI byl v poslední čtvrtině sestavy s bodovým počtem 

16,50. 1/4 a 3/4 sestavy měla stejný počet bodů a to 16. O něco méně měla 2/4 sestavy a to 

15,50 bodu. Bodový počet jednotlivých čtvrtin je velmi vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,5 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 64 bodů/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

 

 

Triceps 

One arm and one leg right 

One arm and One leg Triceps Push up Right 

One arm and one leg left One arm and One leg Push up Right 

One arm and One leg Push up Left 

Pectoralis 

Hinge 

One arm Left  

One Arm Hinge (lateral) Push Up Left 

Tabulka 40- Skupina family prvků kliky- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní)  

 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve všech čtvrtinách sestavy, což je nejlepší rozložení.  

Závodnice zvolila kliky ze všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této 

skupiny. V sestavě závodnice předvedla kliky ze skupiny Triceps 1x, Hinge 1x a Pectoralis 

3x. Kliky byly vyvážené, závodnice udělala 2 kliky na pravou ruku a 2 na levou ruku.  TI 

skupiny přídatných kliků je vysoký 15 bodů na 4 prvky.  

 

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 540° turn 

Planche Two arm Planche with no supporte Open 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press  

Tabulka č. 41- Skupina family prvků statická síla- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní)  
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• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 1/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Horizontal press a Planche press. Tím byly splněny požadavky na 

variabilitu prvků. TI skupiny statické síly je 6,5 bodu na 2 prvky.   

SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Straddle Jump 180° turn, 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

Front Switch Jete 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Switch Jete 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

Skok s obratem Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn, 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump, 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Pike Jump, 

Straddle Jump 180° turn, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Front Switch Jete 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 
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Tabulka 42- Různorodost skoků- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní) 

 

• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 5 skoků, zbylé 3 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 4x, především o 180, 360 stupňů. Dále závodnice 

předvedla 4 skoky s čelnou flexibilitou, 1 skok s bočnou flexibilitou a 3 skoky s přednožením 

snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci s obraty o 180 a 360 stupňů. U dopadů volí 

závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 4x, dále pak dopad do 

kliku ležmo (3x). Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. Skoky tvoří 

nejvyšší podíl TI a to 33,50 bodu na 8 prvků.  

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split rotation 

Tabulka 43- Skupina family prvků flexibilita- Tereza Tydlitátová (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje ve 2/4 sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility pouze na 

zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční 

flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na 

variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Adéla Citová 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet prvků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve čtvrtinách   

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4,5/1 0/0 8/2 0/0 2/1 14,5/4 3,6 

2. čtvrtina 3,5/1 3/1 8,50/2 0/0 2/1 17/5 3,4 

3. čtvrtina 4/1 3/1 10/2 0/0 0/0 17/4 4,2 

4. čtvrtina 3,5/1 0/0 9/2 3/1 2/1 17,5/5 3,5 

TI- každé 

skupiny 

 

15,50/4 

 

6/2 

 

35,50/8 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

66,00 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,6 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 44 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Adéla Citová (Zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy: 

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,5,4,5). V 1/4 závodnice zařadila 1 přídatný klik, 

2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Ve 2/4 se objevuje 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 3/4 obsahuje 1 přídatný klik, 1 

prvek statické síly a  2 skoky. V poslední čtvrtině závodnice předvedla 1 přídatný klik, 2 

skoky, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Push Ups).   

Celkový TI sestavy je 66 bodů. Nejvyšší TI má poslední čtvrtina a to s 17,50 body. O 0,5 bodu 

méně mají 2/4 a 3/4 s rovnými 17 body. Nejnižší technický index má 1/4 sestavy a to se 14,50 

body.  

Až na 1/4 je bodový počet jednotlivých čtvrtin je velmi vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,6 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 66 bodů/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Hinge Push up Left 

 

Tricep 

One arm and one leg left 

One arm and One leg Triceps Push up Right 

Pectoralis 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Push up Right 

One arm and One leg Push up Left 

Tabulka 45- Skupina family prvků kliky- Adéla Citová (zdroj: vlastní)  

 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve všech čtvrtinách sestavy, což je nejlepší rozložení.  

Závodnice zvolila kliky ze všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této 

skupiny. V sestavě závodnice předvedla kliky ze skupiny Triceps 2x, Hinge 1x a Pectoralis 

2x. Kliky byly vyvážené, závodnice udělala 2 kliky na pravou ruku a 2 na levou ruku.  TI 

skupiny přídatných kliků je vysoký 15,50 bodu na 4 prvky.  

 

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 720° turn 

Planche One arm Planche Closed 180° turn 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press  

Tabulka 46- Skupina family prvků statická síla- Adéla Citová (zdroj: vlastní) 

 

• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 2/4 a 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Horizontal press a Planche press. Tím byly splněny požadavky na 

variabilitu prvků. TI skupiny statické síly je 6 bodů na 2 prvky.  



82 
 

SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Front Split Jump 360° turn, 

Straddle Jump 180° turn, 

Pirouette Jump 720° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing 

Odraz jednonož Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 360° turn 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 180° turn, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

Skok s obratem Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Front Split Jump 360° turn, 

Straddle Jump 180° turn, 

Pirouette Jump 720° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Front Split Jump 360° turn, 

Straddle Jump 180° turn, 

Pike Jump 180° turn, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pirouette Jump 720° turn to Front Split Landing 

 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Barrel roll 540° turn, one leg take off to Push Up Landing 

 

Tabulka 47- Různorodost skoků- Adéla Citová (zdroj: vlastní)  
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• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 6 skoků, zbylé 2 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 7x, především o 180, 360, 540, 720 stupňů. Dále 

závodnice předvedla 3 skoky s čelnou flexibilitou, 1 skok s bočnou flexibilitou a 2 skoky 

s přednožením snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci s obraty o 180 a 360 stupňů. U 

dopadů volí závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 4x, dále 

pak dopad do kliku ležmo (3x). Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. 

Skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 35,50 bodu na 8 prvků.  

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split rotation 

Tabulka 48- Skupina family prvků flexibilita- Adéla Citová (zdroj: vlastní) 

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje úplně na konci sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility 

pouze na zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i 

boční flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na 

variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Tereza Kudláčková 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4,5/1 3,5/1 8/2 0/0 2/1 18/5 3,6 

2. čtvrtina 4/1 0/0 8/2 0/0 2/1 14/4 3,5 

3. čtvrtina 4/1 0/0 8/2 0/0 2/1 14/4 3,5 

4. čtvrtina 3,5/1 3/1 8/2 3/1 0/0 17,5/5 3,5 

TI- každé 

skupiny 

 

16/4 

 

6,50/2 

 

32/8 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

63,50 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,5 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 49- Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Tereza Kudláčková, (zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (5,4,4,5). V 1/4 závodnice zařadila 1 přídatný klik, 

1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). Ve 2/4 se objevuje 1 

přídatný klik, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Push Ups). 3/4 obsahuje 1 přídatný klik, 2 skoky 

a 1 z přídatných prvků (High Leg Kicks). V poslední čtvrtině závodnice předvedla 1 přídatný 

klik, 1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 prvek flexibility. 

Celkový TI sestavy je 63,50 bodu. Nejvyšší TI má první čtvrtina a to 18 bodů. O 0,5 bodu 

méně má poslední čtvrtina sestavy, 17,50 bodu. Nejnižší technický index má 2/4 a 3/4 sestavy 

a to 14 bodů.  

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je celkem nevyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,5 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 63,50 bodů/18 prvků 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Hinge Push up Right 

 

Tricep 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Push up Left 

One arm and One leg Triceps Push up Right 

One arm and one leg left One arm and One leg Push up Left 

Pectoralis 

Hinge 

 

Tabulka 50- Skupina family prvků kliky- Tereza Kudláčková (zdroj: vlastní) 

 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve všech čtvrtinách sestavy, což je nejlepší rozložení.  

Závodnice zvolila kliky ze všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této 

skupiny. V sestavě závodnice předvedla kliky ze skupiny Triceps 3x, Hinge 1x a Pectoralis 

1x. Kliky byly vyvážené, závodnice udělala 2 kliky na pravou ruku a 2 na levou ruku.  TI 

skupiny přídatných kliků je vysoký 16 bodů na 4 prvky.  

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Straddle Press 720° turn 

Planche  

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Closed 180° turn 

Tabulka 51- Skupina family prvků statická síla- Tereza Kudláčková (zdroj: vlastní) 

 

• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 1/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Horizontal press a V press. Tím byly splněny požadavky na variabilitu 

prvků. TI skupiny statické síly je 6 bodů na 2 prvky.   
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Front Split Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Cossack Jump 180° turn, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 360° turn to Front Split Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump, 

Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing 

Skok s obratem Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Front Split Jump 360° turn to Front Split Landing 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Cossack Jump 180° turn, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn 

Skok s přednožením snožmo Cossack Jump 180° turn, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump, 

Cossack Jump 180° turn, 

Pirouette Jump 540° turn 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Front Split Jump 360° turn to Front Split Landing 

 

Dopad do kliku ležmo Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete with 360° turn to Push Up Landing, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Tabulka 52- Různorodost skoků- Tereza Kudláčková (zdroj: vlastní) 
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• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 6 skoků, zbylé 2 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 6x, především o 180, 360 a 540 stupňů. Dále závodnice 

předvedla 4 skoky s čelnou flexibilitou, 1 skok s bočnou flexibilitou a 2 skoky s přednožením 

snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci s obraty o 180 a 360 stupňů. U dopadů volí 

závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 4x, dále pak dopad do 

kliku ležmo (3x). Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. Skoky tvoří 

nejvyšší podíl TI a to 32 bodů na 8 prvků. 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split Rotation 

Tabulka 53- Skupina family prvků flexibilita- Tereza Kudláčková (zdroj: vlastní) 

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje v poslední čtvrtině sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility 

na zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční 

flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na 

variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Amandine Buelens 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve čtvrtinách   

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 0/0 8/2 0/0 2/1 14,5/4 3,6 

2. čtvrtina 4,5/1 2/1 9/2 0/0 0/0 15,5/4 3,8 

3. čtvrtina 0/0 2,5/1 7,50/2 0/0 4/2 14/5 2,8 

4. čtvrtina 7/2 0/0 7,50/2 3/1 0/0 17,5/5 3,5 

TI- každé 

skupiny 

 

15,50/4 

 

4,50/2 

 

32,50/8 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

61,50 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,4 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 54 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Amandine Buelens, (zdroj: 

vlastní) 

 

 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,4,5,5). V 1/4 závodnice zařadila 1 přídatný klik, 

2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Ve 2/4 se objevuje 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly a 2 skoky. 3/4 obsahuje 1 prvek statické síly, 2 skoky a 2 z přídatných prvků 

(Jumping Jacks, Push Up). V poslední čtvrtině závodnice předvedla 2 přídatné klik, 2 skoky 

a 1 prvek flexibility. 

Celkový TI sestavy je 61,50 bodu. Nejvyšší TI má poslední čtvrtina a to 17,50 bodu. 2/4 má 

15,50 bodu a 1/4 má 14,50 bodu. Nejnižší TI má 3/4 sestavy a to 14 bodů.  

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je celkem nevyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,4 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 61,50 bodů/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Hinge Push up Right 

 

Tricep 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Push up Left 

 

One arm and one leg left 

Pectoralis 

One arm and One leg Push up Left 

One arm and One leg Push up Right 

Tabulka 55- Skupina family prvků kliky- Amandine Buelens (zdroj: vlastní) 

 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve 3 čtvrtinách sestavy. Bylo by lepší, kdyby každá čtvtina 

obsahovala přídatný klik. Závodnice zvolila kliky ze všech skupin family, tudíž splnila 

požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě závodnice předvedla kliky ze skupiny 

Triceps 2x, Hinge 1x a Pectoralis 2x. Kliky byly vyvážené, závodnice udělala 2 kliky na 

pravou ruku a 2 na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je vysoký 15,50 bodu na 4 prvky.  

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.)  

Planche press One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Open 

Tabulka 56- Skupina family prvků statická síla- Amandine Buelens (zdroj: vlastní)  

 

• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 2/4 a 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Planche press a V press. Tím byly splněny požadavky na variabilitu 

prvků. TI skupiny statické síly je 6 bodů na 2 prvky.   
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Front Split Jump 360° turn, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump to Front Split Landing, 

Pike Jump, 

Straddle Jump 180° turn 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 360° turn 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump 180° turn, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

Skok s obratem Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Front Split Jump 360° turn, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump to Front Split Landing, 

Pike Jump 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Front Split Jump 360° turn, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump 180° turn, 

Pike Jump 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pike Jump to Front Split Landing 

 

Dopad do kliku ležmo Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

Tabulka 57- Různorodost skoků- Amandine Buelens (zdroj: vlastní) 

 

• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 



91 
 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 6 skoků, zbylé 2 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 4x, především o 180, 360 stupňů a dále 4x skoky s čelnou 

flexibilitou. Pouze 1 skok závodnice předvedla s bočnou flexibilitou a 3 skoky s přednožením 

snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci s obraty o 180 a 360 stupňů. U dopadů volí 

závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 4x, dále pak dopad do 

kliku ležmo (3x). Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. Skoky tvoří 

nejvyšší podíl TI a to 32,50 bodu na 8 prvků. 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split Rotation 

Tabulka 58- Skupina family prvků flexibilita- Amandine Buelens (zdroj: vlastní) 

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje v poslední čtvrtině sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility 

na zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční 

flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na 

variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Nele Boddin 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 3,5/1 0/0 9/2 0/0 2/1 14,5/4 3,6 

2. čtvrtina 3,5/1 2/1 7,50/2 0/0 0/0 13/4 3,2 

3. čtvrtina 0/0 2,5/1 6,50/2 3/1 2/1 14/5 2,8 

4. čtvrtina 3/1 2,5/1 9/2 0/0 2/1 16,5/5 3,3 

TI- každé 

skupiny 

 

10/3 

 

7/2 

 

32/8 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

58 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,2 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 59- Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Nele Boddin, (zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,4,5,5). V 1/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Ve 2/4 se objevuje 1 přídatný 

klik, 1 prvek statické síly a 2 skoky. 3/4 sestavy obsahuje 1 prvek statické síly, 2 skoky, 1 

prvek flexibility a 1 z přídatných prvků (Push Up). V poslední čtvrtině závodnice předvedla 1 

přídatný klik, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 58 bodů. Nejvyšší TI má poslední čtvrtina a to 16,50 bodu. Dále pak 

1/4 sestavy má 14,50 bodu, o 0,5 bodu méně má 3/4 sestavy. Nejnižší TI 2/4 sestavy a to 13 

bodů.   

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je celkem nevyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,2 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 58 bodů/18 prvků 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

 

Tricep 

One arm and one leg right/left 

 

One arm and one leg left/right 

Pectoralis 

One arm and One leg Push up Left 

One arm and One leg Push up Right 

One arm Right 

Triceps 

One Arm Triceps Push Up Right 

Tabulka 60- Skupina family prvků kliky- Nele Boddin (zdroj: vlastní)  

 

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly ve 3 čtvrtinách sestavy. Závodnice zvolila kliky téměř ze 

všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě závodnice 

předvedla kliky ze skupiny Triceps 1x a Pectoralis 2x. Závodnice udělala 2 kliky na pravou 

ruku a 1 klik na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je v porovnání s ostatními 

závodnicemi  nizký a to 10 bodů na 4 prvky.  

 

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 540° turn 

Planche One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Open 

Tabulka 61- Skupina family prvků statická síla- Nele Boddin (zdroj: vlastní)  

• Statická síla (3x) a její prvky byly rozloženy do 2/4, 3/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla 

prvky statické síly ze skupiny Horizontal press, Planche press a V press. Tím byly splněny 

požadavky na variabilitu prvků. TI skupiny statické síly je 7 bodů na 3 prvky. 
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing, 

Straddle Jump, 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Straddle Jump, 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s obratem Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing, 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pike Jump, 

Straddle Jump 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pike Jump 360° turn to Front Split Landing 

 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Front Split Jump 180° turn to Push Up Landing 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Tabulka 62- Různorodost skoků- Nele Boddin (zdroj: vlastní) 

 

• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 
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skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 6 skoků, zbylé 2 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 4x, především o 180, 360 stupňů. Dále závodnice 

předvedla 4x skoky s čelnou flexibilitou, 1 skok s bočnou flexibilitou a 3 skoky s přednožením 

snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci s obraty o 180 a 360 stupňů. U dopadů volí 

závodnice nejčastěji pozici dopadu do kliku ležmo 4x. Dále pak pozice doskoku na obě, nebo 

jednu nohu, celkem 4x. Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. Skoky 

tvoří nejvyšší podíl TI a to 32 bodů na 8 prvků.  

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split rotation 

Tabulka 63- Skupina family prvků flexibilita- Nele Boddin (zdroj: vlastní) 

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje ve 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility na zemi. 

Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční flexibilitě, 

takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na variabilitu v této 

skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Výsledková listina ženy 2017 

 

 

 

Obrázek 4- Výsledková listina ženy 2017 (zdroj: 
https://www.fisafinternational.com/en/competition/past-results)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fisafinternational.com/en/competition/past-results
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6.1.3 Rok 2019 

 

V roce 2019 se konalo ME v Polsku, konkrétně v Krakově. Do finále postoupilo 8 závodnic. 

Analýza se bude týkat 6- ti nejlepších žen.  

 

Finálové pořadí:  

1. Adéla Citová (Česká republika) 

2. Lissa Van Brande (Belgie) 

3. Viktorie Prokopová (Česká republika) 

4. Karolína Kudláčková (Česká republika) 

5. Amandine Buelens (Belgie) 

6. Evie De Schepper (Belgie) 
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Adéla Citová 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4,50/1 3/1 8/2 0/0 2/1 17,5/5 3,5 

2. čtvrtina 4/1 0/0 12,50/3 0/0 0/0 16,5/4 4,1 

3. čtvrtina 0/0 0/0 8/2 3/1 2/1 13/4 3,2 

4. čtvrtina 4,50/1 2,50/1 8/2 0/0 2/1 17/5 3,4 

TI- každé 

skupiny 

 

13/3 

 

5,50/2 

 

36,50/9 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

64 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,5 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 64 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Adéla Citová (zdroj: 

vlastní) 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (5,4,4,5). V 1/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Ve 2/4 

sestavy se objevuje 1 přídatný klik a 3 skoky. 3/4 sestavy obsahuje 2 skoky, 1 prvek flexibility 

a 1 z přídatných prvků (Push Up). V poslední čtvrtině závodnice předvedla 1 přídatný klik, 1 

prvek statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 65 bodů. Nejvyšší TI má první čtvrtina sestavy a to 17,50 bodu. Dále 

pak 4/4 sestavy, která má 17 bodů a o 0,5 bodu méně má 2/4 sestavy- 16,50 bodu. Nejnižší TI 

má 3/4 sestavy a to 13 bodů.   

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je až na 3/4 sestavy vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,5 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 64 bodů/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps hinge 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Hinge Push up Right 

One arm and One leg Triceps Hinge Push up Left 

 

Triceps 

One arm and one leg right/left 

One arm and One leg Triceps Push up Left 

 

Tabulka 65- Skupina family prvků kliky- Adéla Citová (zdroj: vlastní) 

 

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly ve 3 čtvrtinách sestavy (1/4, 2/4, 4/4). Závodnice zvolila 

kliky téměř ze všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. 

V sestavě závodnice předvedla kliky ze skupiny Triceps Hinge 2x, Triceps 1x. Závodnice 

udělala 1 klik na pravou ruku a 2 kliky na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je 13 bodů 

na 3 prvky.  

 

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 720° turn 

Planche One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press  

Tabulka 66- Skupina family prvků statická síla- Adéla Citová (zdroj: vlastní)  

 

• Statická síla (3x) a její prvky byly rozloženy do 1/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Horizontal press a Planche press. Tím byly splněny požadavky na 

variabilitu prvků. TI skupiny statické síly je 5,50 bodu na 2 prvky. 
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump 360° turn to Front Split Landing,  

Pike Jump, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Front Split Jump,  

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included), 

Barell roll 540° turn, one leg také off to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

Skok s obratem Straddle Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Barell roll 540° turn, one leg také off to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump, 

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pike Jump, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Front Split Jump, 

Straddle Jump 180° turn 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Straddle Jump 360° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Barell roll 540° turn, one leg také off to Push Up Landing, 

Pike Jump and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

Tabulka 67- Různorodost skoků- Adéla Citová (zdroj: vlastní)  
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• Skoky (9x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,3,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 6 skoků, zbylé 3 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 5x, především o 180, 360 a 540 stupňů. Dále závodnice 

předvedla 4x skoky s čelnou flexibilitou, 1 skok s bočnou flexibilitou a 2 skoky s přednožením 

snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci s obraty o 180 a 360 stupňů. U dopadů volí 

závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 5x. Dále pak pozici 

dopadu do kliku ležmo 3x. Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. Skoky 

tvoří nejvyšší podíl TI a to 36,50 bodu na 9 prvků. 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split rotation 

Tabulka 68- Skupina family prvků flexibilita- Adéla Citová (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje ve 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility na zemi. 

Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční flexibilitě, 

takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na variabilitu v této 

skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Lissa Van Brande 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve čtvrtinách   

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 5/1 2,5/1 6,50/2 0/0 0/0 14/4 3,5 

2. čtvrtina 5/1 0/0 9,50/2 0/0 2/1 16,5/4 4,1 

3. čtvrtina 4/1 2/1 7/2 0/0 2/1 15/5 3 

4. čtvrtina 3,50/1 0/0 8,50/2 3/1 2/1 17/5 3,4 

TI- každé 

skupiny 

 

17,50/4 

 

4,50/2 

 

31,50/8 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

62,50 

bodu/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,4 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 69 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Lissa Van Brande (zdroj: 

vlastní)  

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,4,5,5). V 1/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 1 prvek statické síly a 2 skoky. Ve 2/4 sestavy se objevuje 1 přídatný klik, 2 

skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). 3/4 sestavy obsahuje 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Push Up). V poslední čtvrtině závodnice 

předvedla 1 přídatný klik, 2 skoky, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 62,50 bodu. Nejvyšší TI má poslední čtvrtina sestavy a to 17 bodů. Dále 

pak 2/4 sestavy, která má 16,50 bodu. 15 bodů má 3/4 sestavy. Nejnižší TI má 1/4 sestavy a 

to 14 bodů.   

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je celkem vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,4 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 62,50 bodu/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Lateral hinge 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Hinge (lateral) Push up Right 

One Arm and One Leg  Hinge (lateral) Push up Left 

 

Triceps 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

 

Pectoralis 

One arm and one leg left/right 

One Arm one Leg Push Up Left 

 

Tabulka 70- Skupina family prvků kliky- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve všech čtvrtinách sestavy. Závodnice zvolila kliky ze 

všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě závodnice 

předvedla kliky ze skupiny Lateral Hinge 2x, Triceps 1x a Pectoralis 1x. Závodnice udělala 2 

kliky na pravou ruku a 2 kliky na levou ruku, tudíž zatížení paží je vyrovnané.  TI skupiny 

přídatných kliků je velmi vysoké 17,50 bodů na 4 prvky.  

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.)  

Planche  One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Open 

Tabulka 71- Skupina family prvků statická síla- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

 

• Statická síla (3x) a její prvky byly rozloženy do 1/4 a 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Planche press a V press. Tím byly splněny požadavky na variabilitu 

prvků. TI skupiny statické síly je 4,50 bodu na 2 prvky.   
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump, 

Straddle Jump 180° turn and 180° barel roll to Push Up Landing, 

Piruette Jump 540° turn, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Front Split Landing 

Odraz jednonož Half Turning Switch Jete to Push Up Landing (180° turn), 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing 

  

Skok s bočnou flexibilitou Half Turning Switch Jete to Push Up Landing (180° turn), 

Front Split Jump to Push Up Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 180° turn and 180° barel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Front Split Landing 

Skok s obratem Straddle Jump 180° turn and 180° barel roll to Push Up Landing, 

Piruette Jump 540° turn, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Pike Jump, 

Piruette Jump 540° turn, 

 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Straddle Jump 180° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Half Turning Switch Jete to Push Up Landing (180° turn), 

Straddle Jump 180° turn and 180° barel roll to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete to Push Up Landing, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Cossack Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Tabulka 72- Různorodost skoků- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

 

• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 
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zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 6 skoků, zbylé 2 skoky byly 

provedeny odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků 

kombinovaných s obratem, celkem 3x, především o 180 a 540 stupňů. Dále závodnice 

předvedla 3 skoky s čelnou flexibilitou, 2 skoky s bočnou flexibilitou a 2 skoky s přednožením 

snožmo, tyto skoky jsou opět v kombinaci s obratem o 180 stupňů. U dopadů volí závodnice 

nejčastěji pozici dopadu do kliku ležmo 5x. Dále pak pozice doskoku na obě, nebo jednu nohu, 

celkem 2x. Pouze 1 skok byl s dopadem do bočného/čelného rozštěpu. Skoky tvoří nejvyšší 

podíl TI a to 31,50 bodu na 8 prvků. 

 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split rotation 

Tabulka 73- Skupina family prvků flexibilita- Lissa Van Brande (zdroj: vlastní)  

• Flexibilita (1x) se vyskytuje v úplně na konci 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvek 

flexibility na zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice 

v čelné i boční flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. 

Požadavky na variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Viktorie Prokopová 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 0/0 8/2 0/0 2/1 14/4 3,5 

2. čtvrtina 3,5/1 3/1 7/2 0/0 0/0 13,5/4 3,3 

3. čtvrtina 0/0 3/1 7/2 3/1 2/1 15/5 3 

4. čtvrtina 2,5/1 1,5/1 7,50/2 0/0 2/1 13,5/5 2,7 

TI- každé 

skupiny 

 

10/3 

 

7,50/3 

 

29,50/8 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

56 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,1 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 74- Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Viktorie Prokopová (zdroj: 

vlastní)  

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,4,5,5). V 1/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 2 skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). Ve 2/4 sestavy se objevuje 1 

přídatný klik, 1 prvek statické síly a 2 skoky. 3/4 sestavy obsahuje 1 prvek statické síly, 2 

skoky, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Push Up). V poslední čtvrtině závodnice 

předvedla 1 přídatný klik, 1 prvek statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Jumping 

Jacks). 

Celkový TI sestavy je 56 bodů. Nejvyšší TI má 3/4 sestavy a to 15 bodů. Dále pak 1/4 sestavy, 

která má 14 bodů. Nejnižší TI má 2/4 a 4/4 sestavy a to 13,50 bodu.   

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je celkem vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,1 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 56 bodů/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Lateral hinge 

One arm and one leg right/left 

 

Triceps 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

 

One arm and one leg left/right One Arm one Leg Push Up Left 

 

One arm Right One Arm Push Up Right 

Tabulka 75- Skupina family prvků kliky- Viktorie Prokopová (zdroj: vlastní) 

 

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly v 1/4, 2/4 a 4/4 čtvrtině sestavy. Závodnice zvolila kliky 

ze všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě 

závodnice předvedla kliky ze skupiny Triceps 1x a Pectoralis 2x. Závodnice udělala 2 kliky 

na pravou ruku a 1 klik na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je nižší 10 bodů na 3 

prvky.  

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 720° turn 

Planche Two Arm Supported Plenche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Closed 

Tabulka 76- Skupina family prvků statická síla- Viktorie Prokopová (zdroj: vlastní)  

• Statická síla (3x) a její prvky byly rozloženy do 2/4, 3/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla 

prvky statické síly ze skupiny Horizontal press, Planche press a V press. Tím byly splněny 

požadavky na variabilitu prvků. TI skupiny statické síly je 7,50 bodu na 3 prvky.   
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Cossack Jump 180° trun and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump, 

Pike Jump 

Pike Jump to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Sraddle Sit Landing, 

Straddle Jump to Push Up Landing (Shushanova), 

Pirouette Jump 540° turn 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou  

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump 180° turn to Prone Sraddle Sit Landing, 

Straddle Jump to Push Up Landing (Shushanova) 

Skok s obratem Cossack Jump 180° trun and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn 

Skok s přednožením snožmo Cossack Jump 180° trun and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Pike Jump to Front Split Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Jump, 

Pike Jump, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pirouette Jump 540° turn 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pike Jump to Front Split Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Prone Sraddle Sit Landing 

Dopad do kliku ležmo Cossack Jump 180° trun and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump to Push Up Landing (Shushanova) 

Tabulka 77- Různorodost skoků- Viktorie Prokopová (zdroj: vlastní)  

• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky téměř ze 

všech skupin Family, závodnice nezařadila skok s bočnou flexibilitou, tudíž nesplnila 

požadavky pro variabilitu skoků. Závodnice zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, 

celkem 7 skoků, pouze 1 skok byl proveden odrazem jednonož. V letové fázi závodnice 
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předvedla nejvíce skoků s čelnou flexibilitou, celkem 4. Skoky s bočnou flexibilitou 

závodnice nepředvedla vůbec, což mi přijde jako velký nedostatek. Tato závodnice obsadila 

3.místo a dle mého by měla prokázat své schopnosti/dovednosti i v této skupině skoků. Dále 

závodnice zařadila 3 skoky s přednožením snožmo a 2 skoky s obratem o 180 a 540 stupňů. 

U dopadů volí závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 4x. 

Dopadu do kliku ležmo závodnice předvedla 2x, dopade do bočného/čelného rozštěpu 2x. 

Skoky tvoří nejvyšší podíl TI a to 29,50 bodu na 8 prvků. 

 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split rotation 

Tabulka 78- Skupina family prvků flexibilita- Viktorie Prokopová (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje na konci 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility na 

zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční 

flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na 

variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Karolína Kudláčková 

(ČR) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve čtvrtinách   

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 3/1 6/2 0/0 0/0 13/4 3,2 

2. čtvrtina 4/1 0/0 9/2 0/0 2/1 15/4 3,7 

3. čtvrtina 0/0 2,5/1 10,5/3 0/0 2/1 15/5 3 

4. čtvrtina 3,50/1 0/0 8/2 3/1 2/1 16,5/5 3,3 

TI- každé 

skupiny 

 

11,50/4 

 

5,50/2 

 

33,50/9 

 

3/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

59,50 

bodu/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,3 

bodu/ 1 

prvek 

 Tabulka 79- Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Karolína Kudláčková 

(zdroj: vlastní) 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,4,5,5). V 1/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 1 prvek statické síly a 2 skoky. Ve 2/4 sestavy se objevuje 1 přídatný klik, 2 

skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). 3/4 sestavy obsahuje 1 prvek statické síly, 3 

skoky a 1 z povinných prvků (Push Up). V poslední čtvrtině závodnice předvedla 1 přídatný 

klik, 2 skoky, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 59,50 bodu. Nejvyšší TI má poslední čtvrtina sestavy a to 16,50 bodu. 

Dále pak 2/4 a 3/4 sestavy, které májí 15 bodů. Nejnižší TI má 1/4 sestavy a to 13 bodů.   

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je celkem vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,3 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 59,50 bodu/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Lateral hinge 

One arm and one leg right/left 

 

Triceps 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Triceps Push up Right 

One Arm and One Leg Triceps Push up Left 

One arm and one leg left/right One Arm one Leg Push Up Left 

 

Tabulka 80- Skupina family prvků kliky- Karolína Kudláčková (zdroj: vlastní)  

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly v 1/4, 2/4 a 4/4 čtvrtině sestavy. Závodnice zvolila kliky 

téměř ze všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě 

závodnice předvedla kliky ze skupiny Triceps 2x a Pectoralis 1x. Závodnice udělala 1 klik na 

pravou ruku a 2 kliky na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je nižší 11,5 bodu na 3 

prvky.  

 

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.)  

Planche One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Closed 

Tabulka 81- Skupina family prvků statická síla- Karolína Kudláčková (zdroj: vlastní)  

• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 1/4 a 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Planche press a V press. Tím byly splněny požadavky na variabilitu 

prvků. TI skupiny statické síly je 5,50 bodu na 2 prvky.   
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump 180° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Straddle Jump, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Odraz jednonož Front Switch Jete, 

Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Switch Jete, 

Front Split Jump to Push Up Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump, 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s obratem Pike Jump 180° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Front Switch Jete, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pike Jump, 

Straddle Jump, 

Pirouette Jump 540° turn 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Pike Jump 180° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn to Push Up Landing 

Tabulka 82- Různorodost skoků- Karolína Kudláčková (zdroj: vlastní)  
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• Skoky (9x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,3,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 7 skoků, 2 skoky byly provedeny 

odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků s obratem, celkem 4x, a 

to o 180 a 540 stupňů. Skoky s čelnou flexibilitou závodnice předvedla 3 a ve stejném počtu 

i skoky s přednožením snožmo. Dále závodnice zařadila 2 skoky s bočnou flexibilitou. U 

dopadů volí závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 5x. Dopad 

do kliku ležmo závodnice předvedla 3x, dopad do bočného/čelného rozštěpu 1x. Skoky tvoří 

nejvyšší podíl TI a to 33,50 bodu na 9 prvků. 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split  

Combination split Split rotation 

Tabulka 83- Skupina family prvků flexibilita- Karolína Kudláčková (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje na konci 3/4 sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility na 

zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční 

flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Požadavky na 

variabilitu v této skupině byly splněny. TI je 3 bodů na 1 prvky.  
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Amandine Buelens 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve čtvrtinách   

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4/1 0/0 10/2 1/1 0/0 15/4 3,7 

2. čtvrtina 4,5/1 0/0 6,50/2 0/0 4/2 15/5 3 

3. čtvrtina 3,5/1 2/1 9/2 0/0 0/0 14,5/4 3,6 

4. čtvrtina 3,5/1 2,5/1 7,50/2 0/0 2/1 15,5/5 3,1 

TI- každé 

skupiny 

 

17,50/4 

 

4,50/2 

 

33/8 

 

1/1 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

60 

bodů/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,3 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 84- Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Amandine Buelens (zdroj: 

vlastní)  

 

Popis sestavy:  

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,5,4,5). V 1/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 2 skoky a 1 prvek flexibility. Ve 2/4 sestavy se objevuje 1 přídatný klik, 2 skoky 

a 2 z povinných prvků (High Leg Kicks, Push Ups). 3/4 sestavy obsahuje 1 přídatný klik, 1 

prvek statické síly a 2 skoky. V poslední čtvrtině závodnice předvedla 1 přídatný klik, 1 prvek 

statické síly, 2 skoky a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 60 bodů. Nejvyšší TI má poslední čtvrtina sestavy a to 15,50 bodu. Dále 

pak 1/4 a 2/4 sestavy, které májí 15 bodů. Nejnižší TI má 3/4 sestavy a to 14,50 bodů.   

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je velmi vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,3 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 60 bodů/18 prvků 

 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps Hinge 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Triceps Hinge Push up Right 

 

Triceps 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Triceps Push up Left 

 

Pectoralis 

One arm and one leg left/right 

One Arm One Leg Push Up Left 

One Arm One Leg Push Up Right 

Tabulka 85- Skupina family prvků kliky- Amandine Buelens (zdroj: vlastní)  

 

• Přídatné kliky (4x) se vyskytovaly ve všech čtvrtinách sestavy. Závodnice zvolila kliky ze 

všech skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě závodnice 

předvedla kliky ze skupiny Triceps Hinge 1x, Triceps 1x a Pectoralis 2x. Závodnice udělala 

2 kliky na pravou ruku a 2 kliky na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je 15,5 bodu na 

4 prvky.  

 

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 360° turn 

Planche One Arm Planche Closed 

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press  

Tabulka 86- Skupina family prvků statická síla- Amandine Buelens (zdroj: vlastní)  

• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 3/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Horizontal press a Planche press. Tím byly splněny požadavky na 

variabilitu prvků. TI skupiny statické síly je 4,50 bodu na 2 prvky.   
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SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Straddle Jump 180° turn, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump to Push Up Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn 

Skok s obratem Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn 

Straddle Jump 180° turn, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pike Jump 180° turn, 

Straddle Jump 180° turn 

Pirouette Jump 540° turn 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Straddle Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Tabulka 87- Různorodost skoků- Amandine Buelens (zdroj: vlastní)  
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• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 7 skoků, pouze 1 skok byl proveden 

odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků s obratem, celkem 5x, a 

to o 180, 360 a 540° stupňů. Skoky s čelnou flexibilitou závodnice předvedla 3 a ve stejném 

počtu i skoky s přednožením snožmo. Dále závodnice zařadila 1 skok s bočnou flexibilitou. 

U dopadů volí závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 4x. 

Dopad do kliku ležmo závodnice předvedla 3x, dopad do bočného/čelného rozštěpu 1x. Skoky 

tvoří nejvyšší podíl TI a to 33 bodů na 8 prvků. 

 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split Front Split Right 

Straddle split  

Combination split  

Tabulka 88- Skupina family prvků flexibilita- Amandine Buelens (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita (1x) se vyskytuje na začátku 1/4 sestavy. Závodnice předvedla prvek flexibility na 

zemi. Prvek Front Split Right je prvek ze skupiny bočné flexibility, byl předveden pouze na 

pravou nohu, tudíž požadavky variability pro tuto skupinu splněny nebyly. Tato žena je mezi 

6-ti nejlepšími ženami z celé Evropy, myslím si, že by měla prokázat flexibilitu i na opačnou 

nohu i v čelné rovině, jako ostatní závodnice. TI je velmi nízký 1 bod na 1 prvek.  
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Evie De Schepper 

(BE) 

1. kritérium- vyváženost, obtížnost a chronologické řazení prvků v jednotlivých 

čtvrtinách sestavy TI/počet cviků 

Tabulka č. 1 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin (Evie de Schepper) 

Kritérium Technický index (TI)/počet cviků ve 

čtvrtinách 

  

 Kliky Statická 

síla 

Skoky Flexibilita Povinné 

prvky 

TI- 

celkový 

ve 

čtvrtině 

TI- na 

jeden 

prvek 

1. čtvrtina 4,5/1 2/1 8,50/2 0/0 0/0 15/4 3,7 

2. čtvrtina 4/1 0/0 7/2 0/0 2/1 13/4 3,2 

3. čtvrtina 3,5/1 0/0 7/2 3/1 2/1 15,5/5 3,1 

4. čtvrtina 0/0 2/1 9/2 2/1 2/1 15/5 3 

TI- každé 

skupiny 

 

12/3 

 

4/2 

 

31,50/8 

 

5/2 

 

6/3 

TI celé 

sestavy 

58,50 

bodu/ 

18 

prvků 

Průměrný 

TI 3,2 

bodu/ 1 

prvek 

Tabulka 89 - Kritérium TI jednotlivých skupin rozvržen do čtvrtin- Evie de Schepper (zdroj: 

vlastní)  

 

Popis sestavy: 

Sestava celkem obsahuje 18 prvků a to včetně prvků povinných. Počty prvků rozložených do 

jednotlivých čtvrtin byly dobře vyvážené (4,4,5,5). V 1/4 sestavy závodnice zařadila 1 

přídatný klik, 1 prvek statické síly a 2 skoky. Ve 2/4 sestavy se objevuje 1 přídatný klik, 2 

skoky a 1 z povinných prvků (High Leg Kicks). 3/4 sestavy obsahuje 1 přídatný klik, 2 skoky, 

1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Push Ups). V poslední čtvrtině závodnice předvedla 

1 prvek statické síly, 2 skoky, 1 prvek flexibility a 1 z povinných prvků (Jumping Jacks). 

Celkový TI sestavy je 58,50 bodu. Nejvyšší TI má 3/4 sestavy a to 15,50 bodu. Dále pak 1/4 

a 4/4 sestavy, které májí 15 bodů. Nejnižší TI má 2/4 sestavy a to 13 bodů.   

Bodový počet jednotlivých čtvrtin je velmi vyrovnaný.  

Průměrná hodnota na jeden prvek v jednotlivých čtvrtinách je 3,2 bodu.  
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2. kritérium TI 

Technický index: 58,50 bodu/18 prvků 

3. Kritérium V - Variabilita a vyváženost prvků obtížnosti 

KLIKY 

Skupiny family prvků KLIKY Anglický název prvku v sestavě 

Triceps Hinge 

One arm and one leg right/left 

One Arm and One Leg Triceps Hinge Push up Right 

 

Triceps 

One arm and one leg right/left 

 

Pectoralis 

One arm and one leg left/right 

One Arm One Leg Push Up Left 

 

Pectoralis 

Hinge 

 

One arm 

Lateral 

Hinge 

One Arm Hinge (lateral) Push up Right 

 

Tabulka 90- Skupina family prvků kliky- Evie de Schepper (zdroj: vlastní)  

• Přídatné kliky (3x) se vyskytovaly v 1/4, 2/4 a 3/4 sestavy. Závodnice zvolila kliky ze všech 

skupin family, tudíž splnila požadavky na variabilitu této skupiny. V sestavě závodnice 

předvedla kliky ze skupiny Triceps Hinge 1x, Pectoralis 1x, One Arm Hinge 1x . Závodnice 

udělala 2 kliky na pravou ruku a 1 klik na levou ruku.  TI skupiny přídatných kliků je 12 bodů 

na 3 prvky.  

STATICKÁ SÍLA 

Skupiny family prvků STATICKÁ SÍLA Anglický název prvku v sestavě 

Horizontal (straddle press, pike press atd.) Pike Press 360° turn 

Planche  

Unsupported planche 

(Váha bez opory- ve vzporu 

roznožmo/snožmo) 

 

V press V Press Open 

Tabulka 91- Skupina family prvků statická síla- Evie de Schepper (zdroj: vlastní)  
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• Statická síla (2x) a její prvky byly rozloženy do 1/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky 

statické síly ze skupiny Horizontal press a V press. Tím byly splněny požadavky na variabilitu 

prvků. TI skupiny statické síly jsou 4 body na 2 prvky.   

SKOKY 

Různorodost skoků Skok 

Odraz snožmo Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Pike Jump, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Straddle Jump 

Odraz jednonož Straddle Switch Jete (switch included) 

  

Skok s bočnou flexibilitou Front Split Jump to Push Up Landing 

Skok s čelnou flexibilitou Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Straddle Jump 

Skok s obratem Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Pirouette Jump 540° turn, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

Skok s přednožením snožmo Pike Jump, 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

  

Doskok na jednu nebo obě 

nohy 

Straddle Switch Jete (switch included), 

Pirouette Jump 540° turn, 

Pike Jump, 

Straddle Jump 

Dopad do širokého sedu 

roznožného nebo 

bočného/čelného rozštěpu 

Cossack Jump 360° turn to Front Split Landing 

Dopad do kliku ležmo Straddle Jump 360° turn to Push Up Landing, 

Front Split Jump to Push Up Landing, 

Pike Jump 180° turn and 180° barrel roll to Push Up Landing 

Tabulka 92- Různorodost skoků- Evie de Schepper (zdroj: vlastní)  
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• Skoky (8x) mají v sestavě největší zastoupení a vyskytují se ve všech čtyřech čtvrtinách 

sestavy s rozmístěním 2,2,2,2 do jednotlivých čtvrtin. V sestavě se vyskytují skoky ze všech 

skupin Family, tudíž závodnice splnila požadavky variability pro závodní sestavu. Závodnice 

zvolila skoky ve větším počtu s odrazem snožmo, celkem 7 skoků, pouze 1 skok byl proveden 

odrazem jednonož. V letové fázi závodnice předvedla nejvíce skoků s obratem, celkem 4x, a 

to o 180, 360 a 540 stupňů. Skoky s čelnou flexibilitou závodnice předvedla 3 a ve stejném 

počtu i skoky s přednožením snožmo. Dále závodnice zařadila 1 skok s bočnou flexibilitou. 

U dopadů volí závodnice nejčastěji pozici doskoku na obě, nebo jednu nohu, celkem 4x. 

Dopad do kliku ležmo závodnice předvedla 3x, dopad do bočného/čelného rozštěpu 1x. Skoky 

tvoří nejvyšší podíl TI a to 31,50 bodu na 8 prvků. 

 

 

FLEXIBILITA 

Skupiny family prvků 

FLEXIBILITA 

Anglický název prvku v 

sestavě 

Front split  

Straddle split Sit Trough 

Combination split Split rotation 

Tabulka 93- Skupina family prvků flexibilita- Evie de Schepper (zdroj: vlastní)  

 

• Flexibilita (2x) se vyskytuje ve 3/4 a 4/4 sestavy. Závodnice předvedla prvky flexibility na 

zemi. Prvek Split Rotation prokazuje velmi dobrou vyváženost závodnice v čelné i boční 

flexibilitě, takže není třeba vyžadovat další prvek s bočnou flexibilitou. Tudíž prvek Sit 

Trough byl v tomto případě zbytečný. Požadavky na variabilitu v této skupině byly splněny. 

TI je 5 bodů na 2 prvky.  
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Výsledková listina ženy 2019 

 

 

Obrázek 5 Výsledková listina ženy 2019 (zdroj: 
https://www.fisafinternational.com/en/competition/past-results) 
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6.2 Srovnání a vyhodnocení analyzovaných roků mezi sebou 

 

Počet prvků obtížnosti v sestavě sportovního aerobiku v daných letech:  

 2014 2017 2019 

1.místo  20 18 18 

2.místo 19 18 18 

3.místo 20 18 18 

4.místo 20 18 18 

5.místo 21 18 18 

6.místo 20 18 18 

Průměrný počet 

prvků obtížnosti 

na sestavu 

 

20 

 

18 

 

18 

Tabulka 94- Počet prvků obtížnosti v sestavě sportovního aerobiku v daných letech (zdroj: 

vlastní) 

 

Dle tabulky č. 94 je patrné, že skutečně v roce 2014 závodnice zařazovaly více prvků 

obtížnosti, což pro ně muselo být velmi náročné. Díky změně pravidel se ustálil počet prvků 

obtížnosti na číslo 18. Nejen, že je to spravedlivé pro všechny, ale závodnice se tak mohou 

lépe soustředit na menší počet prvků a zároveň si mohou dané prvky lépe rozdělit do 

jednotlivých čtvrtin sestavy. Také si mohou do sestav zařazovat prvky s vyšším bodovým 

hodnocením, pokud prvek technicky zvládnou. Větší počet prvků obtížnosti něž 21 by 

neumožnoval splnit dostatečný počet aerobních řad, což je kritérium aerobních rozhodčích. 

Umístění Výše technického indexu v analyzovaných letech 

 2014 2017 2019 

1.místo 68,50 61 64 

2.místo 59 64 62,50 

3.místo 65,50 66 56 

Průměr TI 64,3 63,6 60,9 

4.místo 68,50 63,50 59,50 

5.místo 65,50 61,5 60 

6.místo 66,50 58 58,50 

Průměr TI 66,8 61 59,3 

Tabulka 95- Výše technického indexu v analyzovaných letech (zdroj: vlastní) 
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Při porovnání průměrných hodnot TI v jednotlivých letech jsme zjistili, že závodnice umístěné 

na 1.-3.místě mají opravdu o něco vyšší technický index celé sestavy, než závodnice na 4.-

6.místě. Nejvyšší průměrný TI za 1.-3.místo byl v roce 2017 a to 63,6 bodu. Nejnižší 

průměrný TI za 4.-6.místo byl v roce 2019 a to 59,3 bodu. Výjimkou je rok 2014, kde jsou 

hodnoty přesně naopak. Tento rok se však řídil jinými pravidly, než sestavy z let 2017 a 2019. 

Tudíž rok 2014 nemůžeme do srovnání zařadit.  
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Variabilita prvků obtížnosti: 

✓ Splnění požadavků na variabilitu prvků 

X  Nesplnění požadavků na variabilitu prvků 

1.místo 2014 2017 2019 

Kliky ✓  
✓  ✓  

Statická síla ✓  
✓  ✓  

Skoky ✓  
✓  ✓  

Flexibilita ✓  
✓  ✓  

2.místo    

Kliky ✓  
✓  ✓  

Statická síla ✓  
✓  ✓  

Skoky X ✓  
✓  

Flexibilita ✓  
✓  ✓  

3.místo    

Kliky ✓  
✓  ✓  

Statická síla ✓  
✓  ✓  

Skoky ✓  
✓  

X 

Flexibilita ✓  
✓  ✓  

4.místo    

Kliky ✓  
✓  ✓  

Statická síla ✓  
✓  ✓  

Skoky ✓  
✓  ✓  

Flexibilita ✓  
✓  ✓  

5.místo    

Kliky ✓  
✓  ✓  

Statická síla ✓  
✓  ✓  

Skoky X ✓  
✓  

Flexibilita ✓  
✓  

X 

6.místo    

Kliky ✓  
✓  ✓  

Statická síla ✓  
✓  ✓  

Skoky ✓  
✓  ✓  

Flexibilita ✓  
✓  ✓  

Tabulka 96-  Splnění/nesplnění požadavků variability v sestavě (zdroj: vlastní)  
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Abychom mohli hodnotit variabilitu prvků, nejdříve jsme museli zjistit, zda závodnice splnily 

požadavky variability pro jednotlivé prvky obtížnosti, dle aktuálních pravidel 2019/2020.  

Dle výsledkových tabulek, je patrné, že závodnice na prvním místě, ve všech analyzovaných 

letech, splnily požadavky pro variabilitu prvků, tudíž jejich sestavy obsahovaly prvky 

obtížnosti ze všech skupin family. Závodnice na druhém místě v roce 2017 a 2019 taktéž 

splnily požadavky, avšak v roce 2014 ve skupině prvků obtížnosti- skoky, závodnice 

nezařadila skok s bočnou flexibilitou, tudíž sestava ztratila na rozmanitosti. Závodnice na 

takto vysoké úrovni by měla zvládnout prvky ze všech skupin family.  

U závodnic na třetím místě v roce 2014 a 2017 byly splněny požadavky na variabilitu prvků. 

V roce 2019 opět ve skupině skoků, závodnice nezařadila skoky ze všech skupin family a její 

sestava ztratila na rozmanitosti.  

Požadavky pro variabilitu byly splněny jak u závodnic na čtvrtém místě, tak u závodnic na 

šestém místě ve všech analyzovaných letech.  

U pátého místa závodnice v roce 2014 nesplnila požadavky na skupinu prvků obtížnosti 

skoky. Nezařadila skok ze všech skupin family a její sestava ztratila na rozmanitosti. V roce 

2017 byly splněny všechny požadavky na variabilitu prvků. V roce 2019 nesplnila požadavky 

ve skupině prvků obtížnosti flexibility. Závodnice nezařadila prvek na prokázání flexibility 

v čelné rovině a bočné rovině na druhou nohu. V tomto případě nezařazení prvků obtížnosti 

nerozumím, flexibilita je předpokladem pro většinu skoků, tudíž když závodnice nezařadí tyto 

prvky, sestava nemůže mít vysoké hodnocení.  

 

Porovnání jednotlivých roků dle technického indexu 

 2014 

průměrná hodnota x 

bodů/ y prvků 

2017 

průměrná hodnota x 

bodů/ y prvků 

2019 

průměrná hodnota x 

bodů/ y prvků 

TI 1.čtvrtiny 17,2/ 4,8 15,5/ 4,3 14,7/ 4,1 

TI 2.čtvrtiny 16,6/ 5 14,7/ 4,1 14,9/ 4,1 

TI 3.čtvrtiny 16,1/ 6,1 15,1/ 4,6 14,3/ 4,6 

TI 4.čtvrtiny 15,8/ 4,8 16,8/ 4,8 15,75/ 5 

Tabulka 97-  Porovnání jednotlivých roků dle technického indexu (zdroj: vlastní) 
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Dle tabulky 97 jsou výsledky analyzovaných roků velmi podobné. Nesmíme však zapomenout 

na to, že v roce 2014 nebyl omezen počet prvků na sestavu, tudíž sestavy z roku 2014 mají 

více prvků obtížnosti v sestavě a vyšší technický index. Dle aktuálních pravidel z roku 

2019/2020 vychází nejlépe rok 2017. Jednotlivé hodnoty jsou ve třech čtvrtinách sestavy vyšší 

než v roce 2019. Nejvyšší hodnota TI vychází ve 4/4 sestavy a to 16,8 bodu. Což ukazuje na 

to, že závodnice řadí prvky s vysokým bodovým ohodnocením na konec sestavy. To 

prokazuje jejich kvality. Musí však být fyzicky perfektně připraveny, aby sestavu správně 

technicky zacvičily. Co se týká počtu prvků na jednotlivé čtvrtiny, zde byly hodnoty 

vyrovnané v letech 2017 a 2019.  
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7 Diskuze 

Dle vybraného tématu diplomové práce jsem se zabývala soutěžními sestavami žen, které se 

umístily na prvních šesti místech na mistrovství Evropy v roce 2014 (Rakousko), 2017 (Česká 

republika) a 2019 (Polsko).   

Ke zpracování mé diplomové práce jsem využila metodu analýzy a pozorování. Soutěžní 

sestavy byly analyzovány dle zvolených kritérií 1. vyváženost, obtížnost a chronologické 

řazení prvků v jednotlivých čtvrtinách sestavy, 2. TI celé sestavy, 3. variabilita a vyváženost 

prvků v sestavě a následně byly vyhodnoceny. Metoda pozorování byla využita při 

zaznamenávání jednotlivých prvků obtížnosti z příslušných videozáznamů finálových sestav. 

Ke zkoumání dané problematiky nám dopomohlo stanovení vědeckých otázek.  

První vědecká otázka: Budou sestavy z roku 2014 obsahovat více prvků obtížnosti, než 

sestavy z let 2017 a 2019? Zjistili jsme, že opravdu v roce 2014 sestavy obsahovaly více prvků 

obtížnosti, v průměru 20 prvků na sestavu. Museli jsem ale brát v úvahu to, že analýza sestav 

se řídila aktuálními pravidly z roku 2019/2020. Tyto pravidla stanovují maximální počet 

prvků obtížnosti na sestavu, tudíž sestavy z roku 2017 a 2019 obsahují stejný počet prvků 

obtížnosti a to 18. Není to však zásadní rozdíl. Pro srovnání použiji výsledky z mé bakalářské 

práce, ve které jsem analyzovala roky 2009 a 2012. V těchto letech byla průměrná hodnota 

prvků obtížnosti v roce 2009- 20 prvků, v roce 2012- 19,8 prvků. Což jsou srovnatelné 

výsledky s rokem 2014. Snahou závodníků je mít co nejvyšší TI, avšak větší počet prvků 

obtížnosti něž 21 by neumožnoval splnit dostatečný počet aerobních řad, což je kritérium 

aerobních rozhodčích.   

Druhá vědecká otázka: Budou mít závodnice umístěné na 1.-3.místě vyšší technický index, 

než ty, které jsou na 4.-6.místě? Abychom dokázali odpovědět na tuto otázku, bylo potřeba 

mezi sebou porovnat hodnoty technického indexu závodnic na 1.-3.místě a závodnic na 4.-

6.místě. Výsledky porovnání vyšly dle našeho očekávání. Závodnice umístěné na 1.-3.místě 

mají opravdu o něco vyšší hodnotu technického indexu, než závodnice umístěné na 4.-6.místě. 

V roce 2017 průměrný TI 1.-3.místa byl 63,5 bodu, 4.-6.místa byl průměrný TI celé sestavy 

61 bodů. V roce 2019 měly hodnoty ještě menší rozdíl. Průměrný TI 1.-3 místa byl 60,9 bodu 

a průměrný TI 4.-6.místa byl 59,3 bodu. Výjimkou je rok 2014, u kterého vyšly výsledky 

přesně naopak, avšak tento rok se neřídil aktuálními pravidly. V tomto roce bylo hodnoceno 

více prvků obtížnosti, proto jsou hodnoty technického indexu vyšší. Průměrný TI 1.-3.místa 

byl 64,3 bodu a 4.-6 místa byl 66,8 bodu. Hodnota technického indexu však není rozhodující 
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pro umístění v závodě. Nejdůležitějším měřítkem je především správné provedení 

jednotlivých prvků obtížnosti. Avšak toto měřítko jsme nebrali v úvahu z důvodu 

nedostatečné kvality videozáznamu. Patrně z důvodu kvality provedení byl v tomto roce lépe 

hodnocen závodník s nižším TI. Pokud závodník zařadí do sestavy např. nejtěžší kliky a ani 

jeden technicky správně nezvládne, snižuje se mu hodnocení variability a obtížnosti prvků.  

 

Třetí vědecká otázka: Bude variabilita prvků lepší u závodnic na 1.-3.místě, než u závodnic 

na 4.-6.místě? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, museli jsme nejdříve zjistit, zda 

závodnice splnily požadavky pro variabilitu v jednotlivých skupinách prvků obtížnosti. 

Důkladným rozborem každé soutěžní sestavy jsme zjistili, že některé závodnice nesplnily 

požadavky pro variabilitu. Vždy se jednalo o jednu skupinu prvků obtížnosti. V roce 2014 to 

byly závodnice na 2. a 5. místě, které nesplnily požadavky pro variabilitu skupiny skoků. 

V roce 2019 to byla závodnice na 3.místě, která taktéž nesplnila požadavky pro variabilitu 

skupiny skoků a dále závodnice na 5.místě, která nesplnila požadavky variability ve skupině 

flexibility. Výsledkem zkoumané problematiky jsem zjistili, že závodnice umístěné na 

prvních místech měly nejvíce variabilní sestavy, což je dobrým ukazatelem kvality sestav. 

Bezchybné sestavy z pohledu variability měly závodnice na čtvrtém a šestém místě. Tyto 

sestavy jsou též kvalitní, avšak už mají nižší technický index. V této otázce nelze říci, zda je 

lepší variabilita u závodnic na 1.-3.místě, než u závodnic na 4.-6.místě, jelikož chyby závodnic 

jsou vyrovnané. Nejdůležitějším měřítkem je především správné provedení jednotlivých 

prvků obtížnosti. Pokud závodnice nepředvede správné provedení např. skoků do kliku ani 

v jednom případě, snižuje se i hodnocení variability o tento aspekt. 

V poslední vědecké otázce: Budou mít sestavy z let 2017 a 2019 podobnou výši obtížnosti 

v jednotlivých čtvrtinách, než sestavy z roku 2014? Zjistili jsme, že o něco vyšší hodnoty měly 

čtvrtiny v roce 2017. TI 1.čtvrtiny byl 15,5 bodu na 4,3 prvku, TI 2.čtvrtiny byl 14,7 bodu na 

4,1 prvku, TI 3.čtvrtiny byl 15,1 bodu na 4,6 prvku a TI poslední čtvrtiny byl 16,8 bodu na 

4,8 prvku. Což je ukazatel toho, že se sestavy po stránce vyrovnání obtížnosti moc nezlepšily. 

Opět jsme brali v úvahu to, že sestavy z roku 2014 se řídili staršími pravidly, tudíž jsme 

porovnávali pouze rok 2017 a 2019. V roce 2019 měly sestavy TI v 1.čtvrtině 14,7 bodu na 

4,1 prvku, TI 2.čtvrtiny byl vyšší než v roce 2017 a to 14,9 bodu na 4,1 prvku, TI 3.čtvrtiny 

byl 14,3 bodu na 4,6 prvku a TI poslední čtvrtiny byl 15,75 bodu na 5 prvků.  

I u této otázky si dovolím srovnat výsledky z mé bakalářské práce. 

V roce 2014 měly sestavy TI v 1.čtvrtině 17,2 bodu na 4,8 prvku, 2.čtvrtina měla TI 16,6 bodu 

na 5 prvků, 3.čtvrtina měla TI 16,1 bodu na 6,1 prvků a poslední čtvrtina měla 15,8 bodu na 
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4,8 prvků. V roce 2012 byl TI v 1.čtvrtině sestavy 20 bodů na 4,8 prvků, 2.čtvrtina měla TI 

17,7 bodu na 4,8 prvků, 3.čtvrtina sestavy měla TI 17,58 bodu na 5,5 prvků a poslední čtvrtina 

měla TI 16,8 bodu na 4,6 prvků. V roce 2009 byl TI v 1.čtvrtině sestavy 17,8 bodu na 4,8 

prvků, 2.čtvrtina měla TI 18 bodů na 5,1 prvků, 3.čtvrtina sestavy měla TI 11 bodů na 4,8 

prvků a poslední čtvrtina 17,7 bodu na 5,1 prvků. V těchto letech nebyl omezen počet prvků 

obtížnosti a závodní sestavy obsahovaly povinně volitelné prvky, což jsou prvky, které v TI 

měly dvojnásobnou hodnotu indexu prvku. Je potřeba říci, že analýza v roce 2009 a 2012 byla 

dělaná na finálových sestavách mistrovství světa. Na ME chybí závodnice z Austrálie, které 

mají vždy velmi technicky náročné sestavy.  

Hodnoty porovnávaných let jsou však velmi podobné, opět můžeme vidět ne zcela ideální 

vyrovnanost jednotlivých čtvrtin sestavy, avšak od současnosti se výsledky příliš neliší.   

Současná pravidla, mají o něco vyšší ohodnocení obtížnosti a techniky cvičení, což může být 

důvod toho, že se mírně snížila výše TI, jelikož příliš těžké a technicky nezvládnutelné prvky 

jsou z taktického hlediska pro závodníka nevýhodné.  

 

Výsledky diplomové práce mohou být použity trenéry a choreografy pro ověření vyváženosti 

a variability s ohledem na technický index a počet prvků nově vznikajících závodních sestav 

všech věkových kategorií sportovního aerobiku. Dle výsledků analýzy se mohou jednotlivé 

prvky a jejich pořadí či hodnota upravit, a tím zajistit závodníkovi šanci na lepší umístění. 

Pořád však nejvíce záleží na dokonalém provedení celé sestavy a celkové fyzické 

připravenosti na závod. 
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8 Závěr 

 

Zkoumanou problematikou práce byla analýza sestav seniorek žen z mistrovství Evropy z let 

2014, 2017 a 2019 z hlediska obtížnosti a variability jednotlivých prvků.  

Výsledky zvolených kritérii ukázaly, že sestavy z roku 2017 jsou o něco více obtížnější a 

splňují veškeré požadavky variability, než sestavy v letech 2014 a 2019. Sestavy v roce 2017 

měly dle aktuálních pravidel 2019/2020 vyšší technický index a lépe vyváženou obtížnost 

v jednotlivých čtvrtinách, výsledky jsou však téměř srovnatelné. Znamená to, že se sestavy 

po technické stránce moc nezlepšily.  

Tento výsledek je velmi překvapivý. Aerobik je rychle se vyvíjející sport a vždy se fyzické 

možnosti a výkonnost závodníků zvyšovala. Je možné, že změna pravidel ovlivnila tento 

vzrůstající vývoj. Nebo je vzdálenost mezi porovnávajícími roky moc krátká, zejména mezi 

lety 2017 a 2019. Nová pravidla jsou v působení krátkou chvíli a může trvat, než si na nový 

systém každý zvykne. Závodnice mohly být více opatrné a zařazovaly prvky s nižší hodnotou 

obtížnosti. Což neznamená, že sestavy nejsou kvalitní, ba naopak. Při přípravě vrcholových 

choreografií závodních sestav sportovního aerobiku je snahou každého trenéra a choreografa 

maximální využití fyzických možností závodníka. Mezi vrcholovými sestavami jsou při 

správném provedení prvků rozdíly velice nepatrné. Díky stanovení technického indexu 

můžeme sestavy porovnávat. Technický index nám dále pomáhá zobjektivnit hodnocení 

sestav panelem rozhodčích, protože pouze technická stránka nemusí vždy rozhodovat o 

umístění, záleží i na dalších kritérií hodnocení od aerobních a uměleckých (artistic) 

rozhodčích.  

Domnívám se, že cíl, který jsem si na začátku práce stanovila- zanalyzovat sestavy 

sportovního aerobiku a zjištěné výsledky porovnat mezi sebou, byl splněn. Práce je přínosem 

nejen pro mě, ale i pro trenéry a choreografy sportovního aerobiku.  
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https://is.muni.cz/el/1451/podzim2015/np2003/ode/Antropo__Berger__Liska.pdf
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Somatotyp 

https://lorenc.info/zaverecne-prace/metodika.htm  

 

Závodní choreografie 2014, 2017 a 2019:  

https://www.fisafinternational.com/en/sports-aerobics-fitness/events/past-live-streams 
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https://www.fisafinternational.com/en/sports-aerobics-fitness/events/past-live-streams
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2014 ME 

Průměrná hodnota x 

bodů/ y prvků 

2012 MS 

Průměrná hodnota 

x bodů/ y prvků 

2009 MS  

Průměrná hodnota 

x bodů/ y prvků 

1.čtvrtina 
17,2 / 4,8 20/4,8 17,8/ 4,8 

2.čtvrtina 
16,6/ 5 17,75/ 4,8 18/5,1 

3.čtvrtina 
16,1 / 6,1 17,58/5,5 11/ 4,8 

4.čtvrtina 
15,8/ 4,8 16,87/ 4,6 17,7/5,1 

Tabulka 98- Porovnání výše TI v jednotlivých čtvrtinách v letech 2014, 2012, 2009 
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Příloha č. 3  

Rozbory sestav jednotlivých závodnic 
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Rok 2019 
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