
 
 

UNIVERZITA KARLOVA  

      Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2016       Pavlína Rodrová 



 
 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nácvik povinných technických prvků v soutěži Žij pohybem 

v kategorii show teams 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

      Vedoucí bakalářské práce:           Vypracovala:  
 
      PhDr. Iveta Holá, Ph.D.            Pavlína Rodrová 

Praha, prosinec 2016 

     UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval/a samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne                                                

……………………………  

                                                                                                               podpis  



 
 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Ivetě Holé, 

Ph.D. za odborné vedení a podnětné připomínky, které vedly k vypracování práce. 

Zároveň chci velice poděkovat trenérům  KK- aerobik a organizátorům soutěže Žij 

pohybem za odbornou konzultaci všech potřebných podkladů ke zpracování práce a Evě 

Doležalové za účast při vytváření fotodokumentace. 

 

 



 
 

Abstrakt 

 

Název:     Nácvik povinných technické prvků v soutěži Žij pohybem v kategorii show 

teams 

 

Cíle:  Cílem práce je vytvoření metodických řad pro vybrané povinné technické 

prvky v kategorii show teams v soutěži Žij pohybem.  

 

Metody:  K dosažení cílů práce jsem použila informace, které jsem získala studiem 

odborné literatury a internetových zdrojů, zabývající se touto problematikou. 

Pro realizaci práce bylo stěžejní pozorování tréninků, závodů a školení pro 

danou soutěž. Dále jsem využila svých vlastních zkušeností a poznatků 

z oblasti trenérské činnosti. Využila jsem také konzultace se zkušenými 

trenéry v oboru.  

      

Výsledky: Rozborem jednotlivých vybraných povinných technických prvků, dle 

pravidel soutěže Žij pohybem, jsem navrhla způsob přípravy a metodické 

řady na vybrané povinné prvky. Uvedla jsem fotodokumentaci prvků a časté 

chyby v jejich provedení. Práce může pomoci zlepšit technickou stránku 

výkonu  závodníků  v soutěži Žij pohybem. 

 

Klíčová slova: Aerobik, Žij pohybem, show teams, povinné technické prvky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:  Training obligatory technial components in the competition Žij pohybem 

in the show teams category. 

 

Objectives: The goal of this work is the creation of the methodical trainings for chosen 

technical components in the show teams category in the competition Žij 

pohybem. 

Methods:  The outcome of this work has been achieved by studying the specialized 

literature and internet sources that looks into this issues. The realization of 

this work has been managed mostly by the observation of trainings, 

competitions, and training course for this competition. The next important 

part of realization was my own experinces and findings gained in area of 

couching and trainers activity. I also used consultations with experienced 

experts in this area 

 

Results:  I designed the way of preparation and methodical trainings for chosen 

components (following the rules of the competition Žij pohybem) by 

analysing the chosen obligatory technical components. I have stated the 

photo documentation of the components and common mistakes in their 

execution. This work can improve the technical aspect of the competitors 

performance in the competition Žij pohybem. 

 

Keywords:  Aerobics, Žij pohybem, show teams, obligatory technical components 
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1 Úvod  

 
Aerobik show je forma soutěžního aerobiku, která se v posledních letech stala velice 

populární na našem území. Čerpá z ostatních gymnastických sportů jako je například 

moderní gymnastika. Metodika této formy aerobiku není ještě dostatečně propracována. 

Začínajícím trenérům často chybí vzdělání nebo zkušenosti, ze kterých by mohli čerpat. 

Trenéři, jejichž týmy se účastní soutěže Žij pohybem (ŽP), ale i jiných soutěží, by měli 

být schopni naučit své svěřence správnému provedení povinných technických prvků. 

Literatura s metodikou nácviku technických prvků není zatím uceleně k dispozici. 

Soutěž Žij pohybem je určena každému, kdo chce závodit, což často vede k tomu, že se 

soutěže účastní závodníci, kteří nemají perfektní techniku pohybu a trenéři, kteří nemají 

perfektní znalosti v oboru. Závodníci Žij pohybem často mívají problém se správným 

provedením technických prvků a technikou pohybu celkově. Pro většinu závodníků 

představuje nácvik technických prvků jeden z nejtěžších úkolů tréninku. Měl by mu 

proto být věnován dostatek času. Hlavním problémem nácviku technických prvků v 

soutěži Žij pohybem je rozvoj potřebných pohybových schopností a dovedností, které 

umožní nacvičovaný prvek zvládnout. Rozvoje pohybových schopností dosáhneme 

množstvím průpravných cvičení. Za nejdůležitější průpravná cvičení považuji ta 

zpevňovací, bohužel právě na tato průpravná cvičení trenéři často zapomínají nebo jim 

nevěnují tolik prostoru. Velice důležitá pro nácvik technických prvků a techniky 

pohybu vůbec, je baletní průprava, na kterou trenéři často úplně zapomínají. V 

neposlední řadě je v nácviku potřeba včas objevit a odstranit chyby v provedení, kterých 

se cvičenci samozřejmě dopouští. Osobní zkušenost trenéra s prováděním prvků, s jejich 

náročností a jejich nácvikem přináší do trénování další rozměr a je určitě výhodou. Sám 

trenér pak nejlépe ví, co je na prvku nejtěžší, s čím může být problém a lépe se vžije do 

situace jedince, který se prvek teprve učí. Většinou si dokáže lépe představit problémy 

s nácvikem a pak také dokáže lépe poradit a lépe odstranit chyby v provedení. 

Začínající trenéři nemají v současné době k ruce žádnou literaturu, která by shrnovala 

problematiku nácviku daných prvků v dané soutěži. Ráda bych svou prací „Nácvik 

povinných technických prvků v soutěži Žij pohybem v kategorii show teams“ pomohla 

začínajícím trenérům nebo závodníkům Žij pohybem utvořit si představu o správném 

provedení povinných technických prvků a jejich nácviku. 
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Sama se aerobiku věnuji 17 let, z toho jsem 10 let byla svěřencem KK aerobik a členem 

závodních týmů, se kterými jsem se aktivně účastnila soutěže Žij pohybem. Této 

soutěže jsem se účastnila i jako trenér, organizátor nebo rozhodčí. Poslední dva roky se 

věnuji i trenérské činnosti a připravuji děti na soutěže v show team aerobiku, ke kterým 

patří i Žij pohybem. 
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2 Cíle a úkoly práce  

 

2.1 Cíle 

Cílem práce je vytvoření metodických řad pro vybrané povinné technické prvky pro 

kategorii show teams v soutěži Žij pohybem. 

 

2.2 Úkoly 

K naplnění cílů práce jsem si vytyčila tyto úkoly: 

- Získat odbornou literaturu k tématům aerobik, technika pohybu, držení těla, 

didaktika, motoricko-funkční (akrobatická) příprava, balet, apod. 

- Zpracovat odbornou literaturu na tato témata. 

- Uvést a popsat povinné technické prvky v kategorii show teams v soutěži Žij 

pohybem. 

- Vytvořit metodické řady pro nácvik vybraného povinného prvku. 

- Navrhnout průpravná cvičení pro nácvik povinných technických prvků dle 

prostudované literatury. 

- Vyhodnotit a shrnout poznatky. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Aerobik 

3.1.1 Definice aerobiku 

,,Aerobik je mezinárodně platný pojem pro pohybový program vytrvalostního 

charakteru střední intenzity na moderní hudbu. Tento přitažlivý cvičební program je 

vlastně druh gymnastické činnosti, který má za cíl převážně zlepšování funkční zdatnosti 

organismu, tělesný rozvoj a efektivní spalování tuků při uchování esteticko-

koordinačního charakteru činnosti.“
1
 Jedná se o cvičení, při kterém se do činnosti 

zapojují velké svalové skupiny. Zatěžováním oběhového a dýchacího systému je 

ovlivňována úroveň zdatnosti. 

3.1.2 Zařazení aerobiku 

Aerobik patří mezi druhy gymnastiky spolu se základní gymnastikou a rytmickou 

gymnastikou, která obsahuje hudebně pohybovou výchovu, tanec aj.2 Sportovní aerobik 

a aerobik fitness družstev se však řadí mezi neolympijské gymnastické sporty. Pódiová 

skladba, kam podle mě spadá i Aerobik team show, se objevuje někde na hranici. Má 

soutěžní charakter i taneční choreografii. Dokonce se v loňském roce objevila tato 

kategorie s trochu upravenými pravidly na mistrovství světa (MS) jako Aerobic group 

performance (AGP), takže by mohla být také zařazena do neolympijských 

gymnastických sportů. 

3.1.3 Historie aerobiku 

Aerobik vznikal již v 70. letech minulého století v USA a vlna cvičení se rozšiřovala 

dále po celém světě v souvislosti s potřebou prevence civilizačních nemocí a 

kompenzace nedostatku pohybu. Na jeho vývoj měl velký vliv K. H. Cooper, americký 

výzkumník, sportovec, lékař a spisovatel. Jeho kniha Aerobics (1968) definovala 

samotný pojem aerobik i metabolické změny, které se v těle během aerobního pohybu 

dějí a které by měly být součástí každého tréninkového programu. Touto knihou vyvolal 

velkou debatu mezi lékaři a veřejností o vlivu aerobního pohybu na lidský organismus.  

                                                 
1 SKOPOVÁ, M. a J. BERÁNKOVÁ. Aerobik kompletní průvodce. Grada Publishing, a.s., 2008, str. 10. 
2 SKOPOVÁ, M. a M. ZÍTKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 12 
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Z Cooprova programu vycházela tanečnice Jacki Sorensen, která v roce 1969 začala 

vysílat televizní fitness program, kde kombinovala aerobik s tancem, a vznikl tak 

taneční aerobik (dance aerobics), tak jak ho známe dodnes. Na propagaci aerobiku měly 

také velký vliv americké herečky a modelky, které vydávaly svá cvičení na VHS 

kazetách a tím aerobik přiblížily široké veřejnosti. Díky velké oblíbenosti aerobik 

později získal i svou závodní formu a v roce 1990 se konalo první mistrovství Evropy a 

začala vznikat celosvětová federace, na jejímž vzniku se podíleli Christopher Andanson 

z Francie, Greg Hurst z Austrálie, Cladio Grosso z Itálie, Volker Ebener z Německa a 

Waldier Suarez z Brazílie. S výjimkou Howarda Schwarze z USA se všichni tito pánové 

participovali na založení Mezinárodní federace sportovního aerobiku a fitness (FISAF), 

ke které se v roce 1993 přidal i Český svaz aerobiku.  

V polovině 80. let aerobik vstupuje do povědomí české veřejnosti. Ve světě i u nás 

zaznamenává dynamický vzestup i útlum. Po roce 1989 se u nás začala objevovat hnutí 

wellness- fitness, první soukromá i mezinárodní fitness centra a jiné školící organizace. 

Přichází například novinky jako step aerobik. Aerobik se posléze rozvíjel z hlediska 

zdravotního a fyziologického zaměření, techniky cvičení i didaktických postupů ve 

cvičebních lekcích propracováním symetrických choreografií, do lekcí se začaly 

přidávat různé pomůcky a náčiní. 

Dynamický vývoj aerobiku probíhá až dodnes. Mění se obsah lekcí, styly hudby, 

způsob oblékání či různé druhy pomůcek, které lekci zpestřují a lákají nové cvičence. 

Dále se lekce začínají zaměřovat nejen na zdravotní stránku jedince, ale i na celkové 

zlepšení psychofyzické kondice (body and mind). 
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3.1.4 Druhy aerobiku 

 
a) Nesoutěžní aerobik 

Nesoutěžní neboli komerční aerobik je mezi lidmi známý obvykle jako skupinová lekce 

cvičená na hudbu a vedená lektorem. Tato lekce většinou trvá 60 minut, skládá se ze 

zahřátí, dynamického strečinku, bloku aerobního cvičení, posilovacích cviků, zklidnění 

a protažení. Blok aerobního cvičení obsahuje cviky, které dělíme na low impact (cviky 

s nízkou intenzitou kroků) a high impact (běhy, poskoky, skoky). Komerční aerobik je 

velice oblíbená forma sportovního vyžití pro ženy po celém světě napříč generacemi. 

Z původního aerobiku se postupem času stal souhrnný pojem pro veškerá tělocvičná 

cvičení vytrvalostního charakteru vedená lektorem na hudbu. V dnešní době se rozrůstá 

počet skupinových lekcí cvičených ve fitness centrech pod vedením vyškolených 

lektorů. Mezi aerobní lekce bez využití náčiní patří například: aerobik class, aerobik 

mix, dance aerobik, p-class. Mezi skupinové lekce s využitím náčiní řadíme například: 

step aerobik, body pump, jumping, bosu.3 

b) Soutěžní aerobik 

Aerobik tak jako většina sportovních odvětví má svou výkonnostní a vrcholovou formu. 

Konají se v něm soutěže různých druhů a kategorií. První mistrovství Evropy se konalo 

v roce 1990, kdy taky vznikla první celosvětová federace, která dodnes vypisuje národní 

i mezinárodní soutěže. 

Jednotlivé soutěžní formy aerobiku se liší svojí náročností, pravidly jednotlivých 

soutěží, věkovými kategoriemi atd. Ve většině případů se však jedná o prezentování 

závodních sestav skupin či jednotlivců, které jsou bodově hodnoceny dle daných kritérií 

panelem rozhodčích. 

Jednou z našich prvních úspěšných závodnic ve sportovním aerobiku je například 

vícenásobná mistryně Evropy a mistryně světa Olga Šípková, která se stala velkou 

protagonistkou tohoto sportu. 

                                                 
3 SKOPOVÁ, M. a J. BERÁNKOVÁ. Aerobik kompletní průvodce. Grada Publishing, a.s., 2008, str. 10- 
17 
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Hlavním organizátorem soutěží v aerobiku v naší republice je Český svaz aerobiku a 

fitness FISAF.cz. Postupem času se vytvořily další organizace a spolky, které začaly 

pořádat soutěže v aerobiku. 

3.1.5 Organizace na poli soutěžního aerobiku 

V současnosti se organizováním aerobikových závodů v ČR zabývají 4 velké 

organizace (dle počtu účastníků na závodech).  

1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz 

2. Česká gymnastická federace  

3. Mistry s mistry 

4. Žij pohybem 

3.1.5.1  Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz  

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, je členem Mezinárodní federace sportovního 

aerobiku a fitness (FISAF International). Vyhlašuje soutěže v soutěžních formách 

aerobiku pro dospělé, juniory, kadety a děti, vycházející z technických pravidel FISAF 

International. 

Český svaz aerobiku byl založen roku 1992 a od té doby se věnuje práci s pohybově 

nadanými dětmi, mládeží, ale také fitness profesionály, kteří předávají své zkušenosti a 

dovednosti ve fitness centrech nebo školících centrech po celé České republice. V roce 

2010 se svaz přejmenoval na Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz a v roce 

2013 byl přejmenován na Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz. Tento svaz pořádá 

vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost, instruktory aerobiku, fitness a osobní trenéry s 

možností získání certifikátů a osvědčení o rekvalifikaci. FISAF.cz organizuje 

workshopy, doškolovací semináře a konference. Jednou z činností FISAF.cz je 

organizování soutěží dle technických pravidel FISAF. Soutěže vypisované organizací 

FISAF  mají mezinárodní charakter a každoročně se v nich koná mistrovství Evropy 

(ME) a mistrovství světa (MS). FISAF dále vyhlašuje v některých kategoriích také 

otevřená mistrovství tzv. Open, kterých se mohou zúčastnit i zahraniční závodníci. 

Česká republika se stala v roce 2010 pořádající zemí mistrovství Evropy, které se 

konalo v Kladně. V roce 2012 měla tu čest uspořádat mistrovství Evropy v Praze. A v 

květnu 2016 se konalo mistrovství Evropy v Karlových Varech. 
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„Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz sdružoval v roce 2015 celkem 2 359 členů ve 

všech věkových kategoriích, kteří jsou organizováni v 71 závodních klubech z celé 

ČR.“
4  

3.1.5.2  Česká gymnastická federace (ČGF) 

ČGF je členem Evropské gymnastické unie (UEG) a Mezinárodní gymnastické federace 

(Federation Internationale de Gymnastique, FIG), která je řídícím orgánem pro 

gymnastiku po celém světě (142 členských zemí). Jde o nejstarší mezinárodní sportovní 

federaci (1881), která se zúčastňuje olympijských her od jejich oživení v roce 1896. 

Federace vypisuje soutěže v těchto sportech: sportovní gymnastika, moderní 

gymnastika, skoky na trampolíně, sportovní akrobacie, sportovní aerobik, euro týmy a 

všeobecná gymnastika. První tři sporty patří do programu olympijských her. Sportovní 

aerobik, nazýván také gymnastický aerobik, byl uznán a přijat federací jako další 

disciplína v roce 1994 a ČGF přijala gymnastický aerobik v roce 2005.  

První oficiální mistrovství světa se uskutečnilo v roce 1995 v Paříži a představilo se na 

něm 34 členských federací. V gymnastickém aerobiku se pořádá každé dva roky 

mistrovství Evropy a mistrovství světa. Gymnastický aerobik patří i do programu 

Světových her. Organizace FIG sdružuje čtyři následující federace, které organizují 

kontinentální šampionáty – Evropská gymnastická unie, Union Panamericana de 

Gimnasia, Asian Gymnastic Union a Union Africaine de Union Gymnastique. FIG 

kromě pořádání soutěží také nabízí a organizuje vzdělávání pro trenéry i rozhodčí. 

3.1.5.3  Mistry s mistry 

„V roce 2011 proběhla v ČR nová soutěž WELLNESS LIGA – MISTRY S MISTRY aneb 

cvičíme pro radost a pro zdraví.“
5
 

Soutěž založil několikanásobný mistr České republiky, Evropy a trojnásobný mistr 

světa ve sportovním aerobiku Mgr. Jakub Strakoš. Soutěž je pro všechny, kdo mají rádi 

aerobik ve všech jeho podobách. Soutěž není určena finalistům MČR v soutěžích  

FISAF a FIG (Sportovní aerobik, Fitness, Aerobik Team Show). Mistry s mistry chtějí 
                                                 
4 O FISAF. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: 
http://fisaf.cz/o-fisaf-cesky-svaz-aerobiku-a-fitness/ 
5 O nás. Mistrysmistry.cz [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://www.mistrysmistry.cz/o-nas/ 
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dat příležitost jedincům, kteří chtějí závodit, ale chybí jim některé předpoklady k tomu, 

aby mohli závodit vrcholově (čas, finance, zkušenosti, zázemí…). 

Pro účastníky není nutná žádná registrace. Zkušení lektoři pořádají pro závodníky i 

jejich trenéry různé semináře. Nejčastěji je obsah seminářů určen nácviku prvků 

obtížnosti a výkladu pravidel soutěže. 

3.1.5.4  Žij pohybem z.s.  

Ligová Soutěž Žij pohybem byla představena poprvé v roce 2008, kdy se konala první 

soutěž v Praze. Organizátorem soutěže je KK aerobik. KK aerobik je občanské sdružení 

sídlící na Praze 4 a je zakladatelem a pořadatelem soutěže Žij pohybem. Jeho majitelky 

a vicemistryně světa ve fitness aerobiku Klára Stejskalová a Kateřina Pavlasová se daly 

dohromady v roce 2000 a později založily KK aerobik. KK aerobik, dnes Hopsáme.cz. 

Soutěž Žij Pohybem je uzpůsobena úplně pro každého, kdo chce závodit. Kluby i 

jednotliví závodníci si mohou zaplatit členství na každou závodní sezonu. Členství není 

povinné, avšak má své výhody, jako je sleva na startovném, nebo sleva na závodní 

obuv. V současnosti je zaregistrováno více jak 60 sportovních klubů a 1197 členů.   

V prosinci většinou bývá organizován první závod tzv. zkušební, který není započten do 

celkového ligového hodnocení. V únoru/březnu začíná liga soutěže Žij Pohybem. V 

průběhu jara se konají tři ligové závody a čtvrté finálové kolo. Za každý závod dostává 

tým body, které jsou závislé na počtu týmů v dané kategorii.                                          

3.1.5.5  Soutěžní formy aerobiku 

Každá výše uvedená organizace pořádá soutěže v jednotlivých soutěžních formách 

aerobiku. Každá forma má svá pravidla, kritéria hodnocení a povinné prvky, které musí 

být obsaženy v choreografii sestavy. Choreografii lze popsat jako tvořivý proces, umění 

komponovat pohybové dílo, které v sobě spojuje múzické a výtvarné umění, opírá se o 

dramaturgii, hudbu, výtvarnou stránku a interprety.6 

Organizace vypisují soutěže v těchto formách aerobiku. 

 

 
                                                 
6 NOSÁĽ, Š. Choreografia ľudového tanca: Celoštát. vysokošk. učebnica pre vys. šk. múzických umení a 
filoz. fak. vys. škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 
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a) FISAF.cz 

Český svaz aerobiku a fitness organizuje soutěže v  aerobic master class, FISAF fitness 

týmech (step týmy, aerobic týmy), sportovním aerobiku (ženy, muži, týmy), aerobic 

group performance, aerobik team show (ATS). 

 

b) ČGF (FIG) 

Česká gymnastická federace vypisuje soutěže v gymnastickém (sportovním) aerobiku 

(ženy, muži, koedukované dvojice, trojice a týmy - 5 členů), dance aerobiku a step 

aerobiku.  

 

c) Mistry s Mistry  

Tato organizace pořádá soutěže ve sportovním aerobiku (ženy, muži, dvojice, mini 

týmy 3 - 4 členné, maxi týmy 5 - 6 členné, Elite), pohybových skladbách (sportovní 

týmy, stepy a show) a v kategorii mini Mistři. 

 

d) Žij pohybem  

Žij pohybem vypisuje soutěže v několika formách aerobiku. Každá forma bude stručně 

charakterizována. Forma show teams bude věnována následující kapitola 3.2, proto zde 

nebude jediná popsána. 

1. Aerobic show  

Aerobic show se dělí na několik disciplín, které mají svá vlastní pravidla a hodnotí se 

každá podle jiných kritérií. Jsou to show teams, step teams, sport teams, zumba teams. 

Kategorii show teams bude věnovaná samostatná kapitola. Pro všechny kategorie 

soutěže Aerobic show však platí stejný počet členů v týmu a stejné věkové kategorie 4-

7,8-10,11-14, 15-26, nad 27 let (kromě Zumba teams). Žij pohybem se liší od ostatních 

soutěží tím, že má zastoupení i ve věkových kategoriích nad 27 let. V pravidlech Žij 

pohybem se vyskytují neobvyklé povinné prvky jako je například vlna trupem nebo 

osma, rytmický model, rovnovážný tvar, čímž se také odlišuje od jiných pořádaných 

soutěží v aerobiku. 

 Show teams 

Viz samostatná kapitola 3.2 

 Step teams   
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Délka sestavy by měla být dlouhá 1,5 -2,5 min. Stepy musí být využívány po celou 

dobu sestavy. Důraz je kladen především na techniku cvičení na stepech. Dále se 

hodnotí originalita, interakce, intenzita cvičení, přechody z útvaru do útvaru, způsob 

přenášení stepu ad. 

 Sport teams  

Délka sestavy musí být 1,5-2,5 min. Důraz je především kladen na techniku a vysokou 

intenzitu cvičení a celkovou náročnost sestavy. Povinný prvek je zde například vlna 

trupem nebo osma. 

 Zumba teams 

Věkové kategorie jsou zde 4-10let, 11-26let a nad 27let. Délka skladby musí být 2-3 

min. Obsah sestavy tvoří především taneční kroky a zumba. Důraz je především kladen 

na originalitu, výtvarnou složku, využití prostoru, techniku pohybu. 

2. Basic aerobic show  

Tato kategorie je určená pro začátečníky, kteří zatím technicky neodpovídají kritériím 

kategorie aerobic show. V sestavách musí být obsaženy prvky komerčního aerobiku. 

Žij pohybem vypisuje soutěže i v dalších disciplínách, které se zatím konají 

nepravidelně a nejsou ligové. Jsou to: 

3. Individuals 

Všichni závodníci cvičí dle lektora na hudbu a rozhodčí vyberou ty nejlepší dle daných 

kritérií. Nejedná se pouze o aerobikovou sestavu - do choreografie jsou často zařazeny 

prvky i z jiných stylů jako je hip hop, jazz dance ap. 

4. Miss Žij pohybem 

Soutěž jednotlivkyň, která zahrnuje tři disciplíny: promenáda ve společenských šatech, 

rozhovor s moderátorem a volná disciplína (nesmí se jednat o aerobik). 

3.2 Soutěž show teams 

Show teams je soutěží v pódiových skladbách aerobiku, které vycházejí z dlouholeté 

tradice pohybových skladeb v České republice. 

,,Pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na 

základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu, tektoniku a principy tvorby. 
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Pohybovým obsahem jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky. K účinkům 

patří emocionální a estetické působení na cvičence i diváky.“
7
 

 

Pohybová skladba má tři základní složky, které se navzájem prolínají – pohybovou, 

hudební a choreografickou složku. 

 

Pohybové skladby se dělí na malé, střední, velké, hromadné malé, hromadné velké a TV 

(tělovýchovná) vystoupení podle počtu cvičenců a prostoru pro předvádění.8 Na základě 

tohoto dělení spadají show teams do malých pohybových skladeb.  

 

Jak už je zřejmé z názvu (show), tato soutěžní forma aerobiku je hlavně o předvedení 

originální, nápadité skladby na určité téma, které je ztvárněno propracovanou 

choreografií někdy až s divadelními efekty, tematickou hudbou a promyšlenými dresy 

(kostýmy). Vzájemná propojenost námětu s hudební, pohybovou, choreografickou i 

výtvarnou složkou ve skladbách show teams je dnes na tak vysoké úrovni, že se stala 

divácky velmi oblíbenou. 

 

Interpretace „pohybového příběhu“, souhra pohybu s hudbou, útvary a formace různých 

tvarů v různých částech závodní plochy, síla náhlého pohybu celé skupiny najednou 

různými směry nebo kánonické propracování vazeb, interakce mezi cvičenci, vzhled 

cvičenců i jejich výraz, předvedení technicky zvládnutých prvků povinného obsahu - to 

vše napomáhá k vystižení myšlenky skladby. Nápaditý výběr náčiní může ještě více 

dokreslit téma skladby a ukázat další dovednosti spojené s prací s náčiním.  

 

Show teams se dělí na dvě podkategorie – s náčiním a bez náčiní. Mají jiná kritéria 

hodnocení, proto se hodnotí odděleně. Důležité je, že náčiní musí být využito alespoň 

v polovině sestavy a při manipulaci s náčiním se musí stále jednat o charakteristickou 

činnost aerobiku. 

 

Délka soutěžní skladby show teams musí mít 2-3 minuty. Závodní plocha je 12x12 

metrů. 

                                                 
7 NOVOTNÁ, V. Pohybová skladba. 1. Vyd. Praha: Karolinum, 1999, str. 8. 
8 NOVOTNÁ, V. Pohybová skladba. 1. Vyd. Praha: Karolinum, 1999, str. 8. 
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3.3 Rozhodčí v soutěži show teams  

 
Žij pohybem se liší od ostatních velkých soutěží tím, že v panelu rozhodčích jsou sami 

trenéři týmů, které se soutěže účastní. Nesmí ale rozhodovat kategorii, kde závodí tým, 

který trénují. V panelu rozhodčích dále sedí jeden „profi“ rozhodčí, který ihned po 

skončení sestavy slovně ohodnotí sestavu. „Profi“ rozhodčí většinou vyzdvihne, co se 

mu na sestavě líbilo, může hodnotit i dresy, hudbu, účesy atd., ale nešetří se ani kritikou 

a radami, které závodníky mohou posunout jedině vpřed. V „profi“ porotě většinou 

zasedá vícenásobný mistr světa ve sportovním aerobiku Petr Jánský, mistryně světa ve 

fitness aerobiku Martina Krčilová, nebo například známá moderátorka Markéta 

Mayerová.  

 

Rozhodovat na Žij pohybem může kdokoliv, kdo se zúčastní školení rozhodčích Žij 

pohybem, úspěšně složí zkoušku rozhodčích a rozhodoval alespoň jeden závodní blok 

od každé kategorie v kritériu dle specializace. Školení je rozděleno dle konkrétní 

specializace na kritéria - technická (O, T) nebo estetická (A, B). Na všech kurzech školí 

kvalifikovaní odborníci Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. První 

stupeň proběhl již v listopadu v roce 2008 v Praze.9 

 

Každý z rozhodčích hodnotí několik kritérií najednou, z nichž za každé může dát 1-9 

křížků (1 křížek je nejméně a 9 křížků je nejvíce). Pokud však není dodrženo dané 

kritérium, nebo není dodržena doba ve výdrži, nebo není kritérium předvedeno všemi 

členy týmu, může se hodnotit i 0 křížky. Rozhodčí zapíší výsledky bezprostředně po 

předvedení sestavy do karty a odešlou sčitateli výsledků.  

Ihned po vystoupení slovně hodnotí sestavu panel „profi“ rozhodčích (1-3 osoby). Panel 

rozhodčích (trenérů) není závislý na „profi“ rozhodčích a hodnotí samostatně. 

V soutěži Žij pohybem se panel rozhodčích skládá z 5 členů. V tabulce č. 1 jsou 

uvedeni jednotliví rozhodčí a kritéria, která hodnotí v dané kategorii (show teams). 

Uvádím ještě stručnou specifikaci jednotlivých kritérií. U technického rozhodčího 

uvádím v tabulce pouze povinné skupiny prvků, které musí být v sestavě zařazeny a 

detailnější vysvětlení kritérií je uvedeno v kapitole Technický rozhodčí pod tabulkou. 

 

                                                 
9 Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.kk-
aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze. 
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Tabulka č. 1: Rozhodčí show teams  

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 
10 Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.kk-
aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze. 

Rozhodčí  Hodnotící kritérium Specifikace povinných kritérií 

Estetický 

rozhodčí 

typu A 

Prostorová choreografie    alespoň 8 útvarů, zajímavost a logické řešení choreografie, 
prostorové řešení pohybu i 3D, pokrytí plochy, symetrie, atd. 

Pohybová interpretace hudební 
předlohy + hudební předloha 

soulad hudby s pohybem, stylem, motivem sestavy, celkové 
tempo, změny dynamiky a rytmu 

Originalita neotřelost, osobitost, moment překvapení 
Zpracování námětu pohybový příběh, soulad hudební předlohy s tématem 
Výraz jednotný u celého týmu, vyjadřuje náladu skladby 

Estetický 

rozhodčí 

typu B 

 

Využití principů skladby princip celistvosti, gradace sestavy, kontrasty v hudbě a 
variacích 

Vhodnost kostýmu kostým barevně a tematicky ladí k choreografii, nepřekáží 
v pohybu, zakrývá intimní partie 

Synchronizace pohybu synchronní všichni členi týmu 
Rovnovážný tvar + obtížnost min. 4 doby výdrž ve statické poloze 
Rytmický model vytleskávání/vydupávání/vyťukávání rytmu, 8 - 16 dob, 3D 

řešení v prostoru 
Obsahový 

rozhodčí 

O1 

 

Výběr pohybových prostředků prostředky přiměřené věku, vyspělosti cvičenců a námětu 
skladby, rozmanitost a originalita prostředků 

Vlna trupem/ osma + obtížnost originalita, pohyblivost páteře a pletence ramenního 
Interakce vzájemná aktivita mezi cvičenci 
Intenzita přechody z nízkých do vysokých poloh těžiště 
Změny tempa pohybu dle hudební předlohy nebo rozložení pohybu do různých 

mezidob 
Obsahový 

rozhodčí 

O2 (s 

náčiním) 

Totožné s rozhodčím O1  
Variabilita a rozmanitost 
manipulace s náčiním 

náčiní musí být využito minimálně z 50 % sestavy, 
manipulace rozmanitá, originální, pestrá 

Obtížnost a technika 
manipulace s náčiním 

koordinace a přesnost pohybů, interakce, sounáležitost se 
skupinou 

Technický 

rozhodčí 

T 

Držení těla a technika pohybu   držení těla, technika pohybu, technická příprava 
Podpory ležmo  lze zvolit vzpor, mírný klik, klik nebo jakýkoli podpor ležmo 
Prvky flexibility nohou 
v poloze sedu 

výběr ze tří povinných prvků: „široký sed roznožný (čelný 

rozštěp), široký sed roznožný levou (pravou) vpřed (bočný 

rozštěp), široký sed roznožný hluboký předklon hrudník na 

základně (placka)“ 
Skoky musí být zařazen alespoň jeden skok z každé skupiny: „ skok 

odrazem jednonož s doskokem jednonož a skok odrazem snožmo 

s doskokem snožmo“ 
Obraty musí být zařazen alespoň jeden obrat z každé skupiny: „obrat 

jednonož s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou volné 

nohy (celý obrat 180
o
, dvojný či vícenásobný), obrat skokem 

odrazem snožmo doskokem snožmo (celý 180
o
, dvojný či 

vícenásobný)“
10
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3.4 Technický rozhodčí 

Technický rozhodčí má za úkol sledovat a hodnotit technickou zdatnost jednotlivců 

v týmu. Sleduje 5 hlavních kritérií, kterými jsou: držení těla a technika pohybu, podpory 

ležmo a jejich obtížnost, prvky flexibility nohou v poloze sedu a jejich obtížnost, 

technika skoků a jejich obtížnost a obraty. Každé kritérium se hodnotí jedním až devíti 

křížky. Pokud není prvek vůbec v sestavě zařazen, nebo není předveden všemi členy 

týmu, nebo není zachována délka výdrže v prvku, hodnotí se 0 křížky. Prvek může být 

předveden buď všemi cvičenci najednou, nebo kánonicky (pohyb musí být proveden 

jednotlivcem či skupinou cvičenců bezprostředně za sebou). Prvním kritériem je držení 

těla a technika pohybu.  

3.4.1 Držení těla a technika pohybu. 

Na toto kritérium by se dala vypracovat další samostatná bakalářská práce, kde by se dal 

například vytvořit souhrn cviků pro optimální držení těla. Ale protože tato problematika 

není hlavním předmětem této práce, nebudu se jí věnovat tolik jako ostatním kritériím. 

Do praktické části tedy již nebude toto kritérium zařazeno vůbec. Nácvik držení těla a 

techniky pohybu je obsažen zčásti v pohybovém základu cvičence, který je obsahem 

praktické části. Pod tímto kritériem bude uvedeno několik zásadních pojmů a témat, 

které se k danému kritériu vztahují. 

3.4.1.1  Držení těla 

Definice optimálního držení těla podle Pernicové je: „Hlava je vzpřímená, krk vytažen 

vzhůru, brada svírá s krkem 90°. Hrudní kost směřuje vzhůru a vpřed, ramena jsou 

rozložena do šířky a spuštěna dolů, paže volně u těla, palce směřují vpřed, lopatky jsou 

stažené dozadu a dolů, pánev je podsazená, břišní svaly přirozeně tonizované, hýžďové 

svaly též. Chodidla jsou rovnoběžná, prsty nohou rovnoměrně rozložené na podložce. 

Osa dolních končetin je rovná, kolena i kotníky se lehce dotýkají.“
11 

 

Z trochu jiného pohledu popisuje správné držení těla Srdečný jako „vzpřímený postoj 

člověka, při kterém jednotlivé etáže těla jsou udržovány nad sebou v gravitačním poli s 

minimálním vynaložením svalové síly… Ideální přímá postava je upevněný pohybový 

                                                 
11 PERNICOVÁ, H. a kolektiv. Zdravotní tělesná výchova. Fortuna, 1993, str. 20. 
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návyk, projevující se i bez pozornosti jako ekonomický, estetický a optimální pro 

vytrvalou práci svalovou i činnost ostatních ústrojí.“
12

 

 

U držení těla technický rozhodčí v kategorii show teams hodnotí stupeň zvládnutí 

optimálního držení těla ve všech polohách (postoje, kleky, sedy, lehy, podpory) a 

pohybech (chůze, běhy, poskoky, skoky a obraty). Všímá si výchozí, průběžné i 

závěrečné polohy. 

Za zásadní chyby se považuje hyperlordóza krční páteře, hyperlordóza bederní páteře, 

hyperkyfóza hrudní páteře, nadměrně vyklenutá břišní stěna, netonizované hýždě, 

zvednutá ramena, rozdílná výška ramen, vtočené „špičky“ nohou, svalové dysbalance 

zamezující ekonomizaci pohybu, souhyby trupu při pohybu paží či nohou, neudržení 

zpevněného jádra těla v polohách i pohybech, odrazy z plných chodidel, nekontrolované 

doskoky na plná chodidla.13 

 

Cvičenec by měl zvládnout optimální držení těla ve všech polohách a pohybech, a to 

v jejich výchozí poloze, průběžné i závěrečné. Optimální držení těla je velice důležitý 

předpoklad pro následný úspěch závodníka a hlavně je to předpokladem pro 

bezproblémové sportování bez zdravotních omezení. Trenéři by měli dbát na to, aby se 

vadnému držení těla předcházelo. Na správném zpevněném držení těla se pracuje 

v rámci akrobatické přípravy. Zejména zpevňovací a baletní příprava formuje cvičence 

a jeho držení těla pomocí posilování svalů kolem páteře a celkového hlubokého 

stabilizačního systému. 

Trenér může zhodnotit stav držení těla cvičence v jednoduchých polohách (sed, klek, 

stoj jednonož, stoj předpažit ad.). Pokud se v těchto polohách vyskytnou viditelné 

odchylky od napřímení páteře, je pravděpodobné, že tento jedinec bude mít v budoucnu 

problémy při větším fyzickém zatížení. V aerobiku bude mít problém zejména s prvky 

silovými, statickými a dynamickými, s flexibilitou a se skoky. Je proto nutné pracovat 

na odstranění těchto vad. Nejlepší je v tomto případě spolupráce s fyzioterapeutem, 

který provede kineziologický rozbor a další speciální testy a dovede připravit pro 

závodníka program, který povede k nápravě vadného držení těla. 

                                                 
12 SRDEČNÝ, V. a kolektiv. Zvláštní tělesná výchova: Lékařská část - didaktická část. Státní 
pedagogické nakladatelství, 1978, str. 12. 
13 Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.kk-
aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze. 
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3.4.1.2  Technika pohybu 

U tohoto kritéria je specifikováno, co to vůbec znamená technika ve sportovní 

terminologii, co si představit pod technikou gymnastického pohybu, a co přesně hodnotí 

technický rozhodčí na tomto kritériu. Dále co je to technická příprava a jaké jsou její 

metody.  

„Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další 

předpoklady sportovce, především kondiční, somatické i psychické.“
14

 

Technika dle Hájkové „ je účelný způsob řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly. 

Stylem označujeme osobité provedení pohybu, který se vztahuje ke specifickým 

zvláštnostem samotného sportovce.“15 

Technika je v zásadě záležitostí řízení motoriky. Cílem je co nejefektivnější organizací 

sportovní činnosti dosáhnout požadovaného pohybového úkonu. To v zásadě zajistí 

dokonalá souhra zapojených svalových skupin, řízená nervosvalovou soustavou. 

Technikou nemíníme jen vizuálně pozorovatelný projev sportovce, ale i skryté příčiny 

tohoto projevu. Rozlišujeme tedy vnější techniku (organizovaný sled pohybů 

přerůstající v pohybovou činnost) a vnitřní techniku (neurofyziologické základy 

sportovní činnosti). 

Kritéria techniky jsou u každého sportu jiná, avšak podle Dovalila, není dominantní 

samotný průběh pohybu, ale jeho úspěšnost (střelení branky, zásah v šermu, nasazení 

chvatu v zápase apod.) Což u gymnastických sportů a aerobiku není pravdivé tvrzení.16  

Podle Libry dochází u hodnocení techniky gymnastických pohybů k složitějším 

vztahům než u mnoha jiných sportovních odvětví. Gymnastický způsob provádění 

pohybu je dle něj motorická forma hybnosti, ve které se odráží obsahová, technická a 

estetická stránka hodnocení. Podle Libry je tato motorická forma hybnosti 

                                                 
14 DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Olympia, a.s., 2002, str. 34. 
15 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 32. 
16 DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Olympia, a.s., 2002, str. 171. 
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charakteristická pro sportovní gymnastiku, ale i pro ostatní realizací techniky příbuzná 

sportovní odvětví.17 Tedy i pro show team aerobik. 

Technický rozhodčí v kategorii show teams sleduje stupeň zvládnutí techniky 

vybraných pohybů a vazeb bez náčiní, pochopení a zvládnutí principů pohybu, přesné 

polohy těla (postoje, kleky, sedy, lehy, podpory a jejich modifikace), průběh pohybu, 

časové a dynamické členění, rozsah a rozpětí pohybu, kde jsou tři možnosti rozpětí: 

- pohyby drobného rozpětí: ruky, hlavy, chodidla, trupu, 

- pohyby středního rozpětí: předloktí, bérce, komíhavé pohyby paží, klony trupu, 

- pohyby velkého rozpětí: oblouky a kruhy částí těla, komíhavé a otáčivé pohyby 

celého těla, pohyby celého těla s vysunutím těžiště. 

Technice pohybu se věnuje technická příprava, která by měla být samozřejmě součástí 

tréninkového procesu.  

 

Technická příprava 

 

„Technická příprava je proces zaměřený na osvojování a zdokonalování sportovních 

dovedností, jimiž sportovec projevuje svůj výkonnostní potenciál ve složitých 

podmínkách soutěží.“
18

 

Podle Dovalila jsou jako teoretický základ pro technickou přípravu využívány poznatky 

o motorickém učení. Technická příprava si podle něj klade za cíl vytvářet a 

zdokonalovat sportovní dovednosti. Uplatňuje se zde i jeho psychika a fyziologické 

funkce. 

Podle dělení, které uvádí Hájková u etap sportovního tréninku, spadá pohybový základ 

cvičence do etapy technické předpřípravy a nácvik jednodušších technických prvků do 

etapy základního tréninku. Z hlediska věku spadá etapa základního tréninku do druhé 

fáze mladšího školního věku, tedy do senzitivního období koordinačních schopností a 

schopnosti docility nových dovedností. V této fázi by měly děti zvládnout správné 

                                                 
17 LIBRA, J. a kolektiv. Teorie a metodika sportovní gymnastiky I. Státní pedagog. nakl., 1971, str. 68. 
18 CHOUTKA, M. a J. DOVALIL. Sportovní trénink. Olympia, 1987, str. 36. 



29 
 

provedení základních prvků jako je například rozštěp, klik a jednoduché skoky, byť 

ještě ne v dokonalém rozsahu.19 

Technická příprava se dělí na tři složky: 

1. Složka biologická vychází z individuálních zvláštností sportovce. Somatické 

faktory (výška a hmotnost sportovce, délka horních a dolních končetin, 

somatotyp.), geneticky podmíněné pohybové schopnosti, psychické faktory 

(temperament, motivace, koncentrace atd.). 

2. Fyzikální složku techniky tvoří obecné fyzikální zákonitosti, například nácvik 

některých skoků bude náročnější, protože je při nich např. delší páka dolních 

končetin nebo jsou končetiny více oddáleny od těžiště těla. Důležité jsou 

i vlastnosti povrchu, na kterém se cvičí. 

3. Právní složkou techniky jsou pravidla soutěží. Cvičenec musí být na dostatečné 

úrovni, aby byl schopný provést daný prvek podle požadavků pravidel.20 

Technická příprava si dává za úkol osvojovat a zdokonalovat sportovní dovednosti 

každého cvičence. Základem technické přípravy je motorické učení, které však není 

předmětem mé bakalářské práce.  

Metody technické přípravy mohou být: 

a) slovní -  slovní instrukce -  srozumitelná a přesná 

b) názorná -  názorná ukázka (trenérem, pomocí videa) 

c) praktická – několikanásobné opakování v odpovídající kvalitě provedení 

 

Vzhledem k obtížnosti nacvičovaného prvku rozlišujeme tyto metody nácviku: 

a) metoda celostní (jednodušší cviky, celý prvek se učí komplexně, najednou) 

b) metoda po částech (prvek se učí po částech – např. u prošvihnutého skoku můžeme 

oddělit rozběh, odraz, přednožení švihovou nohou, současný pohyb švihovou 

nohou do zanožení a odrazovou do přednožení, doskok)21 

 

                                                 
19 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 52,53 
20 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 32-33. 
21 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 34-35. 
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Při tréninku techniky hraje velkou roli korekce chyb. Korekce by měla následovat ihned 

po chybně provedeném pokusu. Měla by být srozumitelná a jasná (záleží na věku a 

zkušenostech jedince, se kterým se pracuje). Oprava chyby by neměla být jen strohým 

konstatováním „ten obrat jsi udělala špatně“, ale přesným zdůvodněním chyby „ten 

obrat jsi udělala špatně, protože jsi neudržela zpevněný střed těla, ztratila si rychlost 

otáčení a tím pádem si nebyla schopná obrat dokončit.“ Můžeme se setkat s mnoha 

problémy. Někdy můžeme pracovat se cvičencem, který nemá kvalitní zásobu 

příslušných pohybových schopností či dovedností, které jsou potřeba k provádění 

nového prvku. Někdy brání dříve naučená dovednost k naučení jiné dovednosti. 

„Interferencí označujeme negativní působení transferu (přenosu), kdy dříve naučená 

dovednost brání v učení nové dovednosti -  týká se to i úprav a přenosu části staré 

sestavy do nové. Pozitivní transfer ale působí kladně, protože dřívější dovednost může 

urychlit nácvik podobné nové dovednosti. Někdy se objeví tzv. plató efekt, kdy bez 

výrazných příčin závodník stagnuje nebo příliš pomalu zlepšuje úroveň dovednosti.“
22  

 

Předpokladem technické přípravy je snaha naučit závodníka pohyb technicky správně. 

Přeučování techniky je velice těžký a zdlouhavý proces. 

3.4.2 Podpory ležmo a jejich obtížnost 

Podpor ležmo je poloha celého těla, kdy dlaně nebo části paží spolu s částí chodidel 

spočívají na podložce. 

Podpory se rozlišují podle míry pokrčení paží na vzpor, mírný klik, klik a podpor. Podle 

umístění paží vůči tělu na podpor vpředu, vzadu, vlevo, vpravo. Podle zapojení paží na 

podpor jednopaž, soupaž. Doporučuje se použít doprovodné pohyby nohou, odrazy z 

paží a rytmické obměny pohybu.  

Technický rozhodčí sleduje schopnost cvičenců tonizovat tzv. jádro těla. Dále hodnotí 

schopnost setrvat v podporu, všímá si zejména pletence ramenního a postavení lopatek, 

které by neměly výrazně vystupovat. Hodnotí celkové držení těla v poloze podporu a 

obtížnost zvoleného podporu ležmo. Minimální doba, kterou musí cvičenci setrvat 

v poloze s možnou obměnou, je 8 dob. 

                                                 
22 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 34-35. 
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3.4.3 Prvky flexibility nohou v poloze sedu a jejich obtížnost 

Tyto prvky mají ukázat míru flexibility nohou v poloze sedu ve statické poloze. 

Sestava musí obsahovat alespoň jeden z těchto prvků: 

„široký sed roznožný (čelný rozštěp) 

 široký sed roznožný levou (pravou) vpřed (bočný rozštěp),  

široký sed roznožný hluboký předklon hrudník na základně (placka).“
23

 

 Rozhodčí sleduje pružnost svalů nohou při zachování individuálně optimálního držení 

těla, pohyblivost v kyčelním kloubu, sílu svalů kyčelního kloubu, postavení kolen a 

špiček a obtížnost zvoleného prvku. Výdrž ve statické poloze musí být minimálně 4 

doby. 

3.4.4 Skoky a jejich obtížnost 

Skoky jsou pohyby celého těla, kdy dochází k dočasnému oddálení těla od základny po 

odrazu nohou. Skoky jsou skoro vždy doprovázeny pohybem paží. Rozlišujeme skoky 

odrazem jednonož / obounož a s doskokem jednonož / obounož. V pravidlech Žij 

pohybem je špatně uveden výraz „odrazem snožmo s doskokem snožmo“. Tento výraz 

je ponechán v přímé citaci z pravidel, ale dále bude používán dle gymnastické 

terminologie správný výraz „odrazem obounož s doskokem obounož“ V sestavě musí 

být alespoň jeden skok ze skupiny skoků: 

- „skok odrazem jednonož s doskokem jednononož,  

- skok odrazem snožmo s doskokem snožmo“
24

 

U skoků rozhodčí sleduje správné technické provedení, při zachování optimálního 

držení těla. U skoků musí být jasně rozlišené a viditelné 4 části – přípravná část, odraz, 

prokazatelná letová část, doskok s vyznačenou závěrečnou polohou. Rozhodčí opět 

nehodnotí jen provedení, ale i obtížnost prvku. 

                                                 
23 Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.kk-
aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze. 
24 Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.kk-
aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze. 
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3.4.5 Obraty a jejich obtížnost 

,,Obraty jsou otáčivé pohyby celého těla kolem podélné osy.“
25

 Obraty lze provádět ve 

všech základních polohách a pohybech těla. Rozlišujeme obraty dle jejich velikosti na 

čtvrtobrat (45 st.), půlobrat (90 st.), třičtvrtěobrat (135 st.), celý obrat (180 st.), dvojný 

obrat (360 st.), vícenásobné obraty. V pravidlech ŽP je i u obratů chybně použit výraz „ 

odrazem snožmo doskokem snožmo“, který je ponechán v přímé citaci z pravidel, ale 

dále bude používán výraz „odrazem obounož doskokem obounož“. 

Sestava musí obsahovat oba dva tyto obraty: 

- ,,obrat jednonož s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou volné nohy 

(celý obrat 180
o
, dvojný či vícenásobný), 

- obrat skokem odrazem snožmo doskokem snožmo (celý 180
o
, dvojný či 

vícenásobný)“
26

. 

U obratů rozhodčí sleduje zejména rovnovážné schopnosti a správné technické 

provedení obratu. Velice důležitá je přesně vyznačená výchozí a konečná poloha. Při 

obratu skokem musí chodidla a kolena směřovat do směru odrazu a končetiny musí být 

u sebe po celou dobu skoku. Doskok musí být proveden až po dokončení rotace. 

 

Pokud chce závodní tým obdržet vysoký počet „křížků“ od technického rozhodčího za 

každé uvedené kritérium, musí každý cvičenec v týmu zvládnout jednotlivé povinné 

prvky dle daných kritérií. Pro zvládnutí těchto povinných prvků je nezbytně nutné, aby 

trénink obsahovat pohybová průpravná cvičení, která vedou ke správné technice pohybu 

a rozvoji pohybových dovedností. Tato pohybová průprava potom slouží jako pohybový 

základ pro nácvik jednotlivých prvků obtížnosti. 

 

3.5 Pohybová průprava cvičence  

Pohybovou průpravu řadíme do technické přípravy, která společně s taktickou, kondiční 

a psychologickou přípravou tvoří složky sportovního tréninku. 

                                                 
25 APPELT, K., D. HORÁKOVÁ a L. NOVOTNÝ. Názvosloví pro cvičitele. Olympia, 1989, str. 244. 
26 Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.kk-
aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze. 
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Trénink je účelně organizovaný a velice složitý proces rozvoje specializované výkonnosti 

sportovce. Sportovní trénink je spojení, které souvisí s přípravou jedince či družstva na 

soutěž.  Cílem sportovního tréninku je zajistit růst sportovní výkonnosti díky všestrannému 

rozvoji sportovce. 27  

Obsah sportovního tréninku v show teams aerobiku se stejně jako u ostatních sportů liší 

podle toho, v jaké části tréninkového cyklu se nachází. Show teams aerobik má většinou 

roční tréninkový cyklus (RTC), který lze rozdělit na přípravné, předzávodní, závodní a 

přechodné období. RTC je uspořádán tak, aby závodníci individuálně dosahovali nejvyšší 

výkonnosti v závodním období. V přípravném období se obsah tréninku věnuje vytvoření 

základů pro budoucí výkon. 

Pohybovým základem a předpokladem pro zvládnutí povinných technických prvků 

v kategorii show teams je zvládnutí složek akrobatické přípravy, flexibility nohou v 

poloze sedu a baletní přípravy. 

 

3.5.1 Akrobatická příprava 

 „Akrobatická příprava je v systému sportovní přípravy chápána jako část tréninku, 

která podporuje technickou a motoricko- funkční složku přípravy.“
28 Podle Skopové a 

Zítka29 se akrobatická příprava dělí na zpevňovací, odrazovou, doskokovou, rotační, 

podporovou, rovnovážnou a spadá do programů sportu pro všechny a do motoricko- 

funkční přípravy ve většině sportovních odvětví. Krištofič popisuje motoricko- funkční 

přípravu jako všestranný rozvoj pohybových funkcí ve smyslu naučit se účelně 

pohybovat. Je to nutný stavební materiál pro vytvoření technických návyků a 

mechanismů přenosu těchto návyků do konkrétních pohybových dovedností.30  

 

Zpevňovací příprava se prolíná do všech ostatních příprav a je velice důležitým 

základem každého sportovce. 

                                                 
27 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str.18 - 21 
28 SKOPOVÁ, M. a M. ZITKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 153. 
29 SKOPOVÁ, M. a M. ZITKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 18. 
30 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004, str. 16-17. 
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3.5.1.1  Zpevňovací příprava  

Zpevněné držení těla je základem zvládnutí většiny gymnastických prvků, ale i 

správného držení těla, které je důležité pro každého. Od zpevněného držení těla se 

odvíjí většina cvičení v následujících přípravách. 

Dle Kryštofiče jde o uvědomělé zpevňování od středu těla směrem k okrajovým částem. 

Účelem této přípravy je udržet zpevněné tělo v náročných polohách a pohybech, a tím 

zamezit nežádoucím souhybům mezi jednotlivými tělesnými segmenty. 31 Zpevňovací 

příprava se zaměřuje především na posílení hlubokého stabilizačního systému, který 

tvoří svaly pánevního dna, krátké meziobratlové zádové svaly, bránice, svaly šíje, 

příčné břišní svalstvo. Postupy k osvojení vědomého ovládání těla jsou:  

- nácvik základních statických poloh 

- pomalý řízený pohyb z nacvičených výchozích poloh do přesně určené polohy 

- rychlé až explosivní provádění průpravných cvičení32 

 

3.5.1.2  Odrazová příprava 

„Odraz je výbušnou extenzí v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech“
33 V 

počáteční fázi odrazu uvádí čtyřhlavý sval stehenní a extenzory dolní končetiny vše do 

pohybu. Tělo se nadlehčí a zapojí se extenzory hlezenního kloubu, následuje extenze 

kolene a kyčle a následná letová fáze. Pro výšku výskoku je důležité synchronizovat 

extenzi dolních končetin se zpevněním trupu (především zamezit prohnutí v bederní 

oblasti) a práci paží. Podle Skopové, Zítka si dává odrazová příprava za úkol zabezpečit 

speciální odrazovou vytrvalost, zvýšit úroveň svalové síly nohou, osvojit si techniku 

odrazu.34 

 

3.5.1.3  Doskoková příprava 

„Při každém doskoku je nutno ztlumit kinetickou energii letícího těla. Hlavní roli hraje 

koordinovaná síla dolních končetin, orientace v prostoru a rovnovážné schopnosti.“
35 

                                                 
31 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004, str. 45. 
32 ZÍTKO, M. a J. CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. ČASPV, 2006, str. 13. 
33 ZÍTKO, M. a J. CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. ČASPV, 2006, str. 16. 
34 SKOPOVÁ, M. a M. ZITKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 155. 
35 SKOPOVÁ, M. a M. ZITKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 155. 
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Doskok je tlumen silou všech svalů dolních končetin. Brzdivá práce svalů končí v 

podřepu. Postavení kolen v podřepu je nad špičkami. Paže vždy pomáhají k 

vybalancování polohy a ke snížení celkové výšky těžiště. 

 

3.5.1.4  Rotační příprava 

 „Účelem rotační přípravy je především naučit jedince otáčet tělo v prostoru kolem 

různých os.“
36 Jedinec by se měl naučit otáčet tělo kolem výškové osy těla (např. 

„pirueta“), kolem pravolevé osy těla (např. kotoul) a kolem předozadní osy těla (např. 

převal stranou). Důležitou roli při nácviku rotací hraje zvládnutá zpevňovací příprava a 

Každý cvičenec nejprve musí poznat svoji točivost podle délkové osy otáčení 

(pravostrannou nebo levostrannou). 

Málokdo má oboustrannou točivost, a proto je dobré jednoduchým testem točivost 

zjistit. Například zadáte cvičení: leh na břiše zády ke směru běhu, vztyk, otočit se po 

směru, doběhnout ke zdi, otočit a běžet zpět. Cvičenec neví, co sledujete, proto nemůže 

točení nijak ovlivnit, a vy zjistíte, která strana je mu přirozená. Toto cvičení musíme 

několikrát zopakovat, aby se vyloučila náhodnost. 

Úkoly rotační přípravy podle Zítka: 

 

- Rozvoj schopností orientovat se v prostoru 

- Rozvoj schopností posoudit rychlost otáčení kolem os 

- Rozvoj schopností udržet nejvýhodnější postavení článků těla při rotacích ve 

styku s podložkou i v letové fázi 

- Porozumět technice otáčení (vznik rotace, hospodaření s točivostí).37 

 

3.5.1.5  Podporová příprava 

 Podporová příprava se snaží posílit oblast svalů pletence ramenního. Spojení paží s 

trupem je slabé a značně pohyblivé, proto je nutné nejprve zpevnit svaly, které fixují 

lopatku a klíční kost k hrudníku.38 V gymnastice je podporová příprava důležitá hlavně 

pro vytvoření předpokladu pro stoje na rukou a odrazy paží. V případě povinných 
                                                 
36 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004, str. 74. 
37 ZÍTKO, M. a J. CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. ČASPV, 2006, str. 17. 
38 ZÍTKO, M. a J. CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. ČASPV, 2006, str. 20. 
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technických prvků v kategorii show teams aerobik slouží tato příprava k  perfektnímu 

provedení podporu, vzporu nebo kliku ležmo. 

 

3.5.1.6  Rovnovážná (balanční) příprava 

„Principem balančních technik je zmenšení plochy opory a v důsledku toho navození 

stavu balancování.“
39 

Rovnovážná příprava zlepšuje schopnost rovnováhy, tedy schopnost udržení labilní 

polohy těla v klidu i pohybu. Podmínky k tréninku rovnováhy vytvoříme zmenšením 

oporné plochy těla. Statická rovnováha (např. ve stoji na jedné noze) a dynamická 

rovnováha (např. při jízdě na bruslích, chůzi po kladině nebo doskoku) je zajištěna 

hlavně díky správnému fungování svalů hlubokého stabilizačního systému, orientaci v 

prostoru, obratnostním schopnostem. 

„Statická rovnováha je, vzhledem k systému lidského těla, neustálým řešením 

nejrůznějších balančních situací.“
40 Dynamická rovnováha se podle Skopové, Zítka 

objevuje při pohybu a souvisí se setrvačností předcházejícího pohybu. Jsou to například 

doskoky apod. 

 

Kromě složek akrobatické přípravy bych chtěla zařadit do pohybové průpravy pro 

nácvik povinných technických prvků v kategorii show teams ještě cviky na rozvoj 

flexibility v kyčelních kloubech a protažení svalů dolních končetin, neboť se jí týká celé 

jedno hodnotící kritérium technického rozhodčího „flexibilita nohou v sedu“. 

3.5.2 Flexibilita nohou v poloze sedu  

„Kloubní pohyblivost (flexibilita) je jednou z pohybových schopností, které ovlivňují 

funkční kapacitu hybného systému člověka.“
41

  

Tým má na výběr ze tří možných povinných prvků, které demonstrují flexibilitu nohou 

v poloze sedu. Průpravná cvičení pro všechny tyto povinné prvky z daného kritéria jsou 

zaměřena na protahování svalů dolních končetin (převážně jejich zadní strany) a 

maximální uvolňování svalů kyčelního kloubu. Podle Skopové, Zítka se na rozsahu 

                                                 
39 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004, str. 102. 
40 SKOPOVÁ, M. a M. ZITKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 157. 
41 SKOPOVÁ, M. a M. ZITKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 40. 
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pohybu v kloubu podílí několik činitelů, kterými jsou například anatomické zvláštnosti 

stavby kloubu, napětí svalů, únava, věk cvičence ad.42 

Při práci na „zlepšování rozsahu“ cvičenců si musí každý trenér uvědomit několik 

zásad. Každý cvičenec má daný svůj anatomický rozsah, který závisí na tvaru a 

postavení daného kloubu. Intenzita protahování musí být úměrná, překonávání velkého 

tahu a bolesti není žádoucí. Pro rozvoj kloubní pohyblivosti je důležitá pravidelnost, 

nejlépe cviky praktikovat každý den. 

Cviky na flexibilitu dolních končetin jsou přesně cíleny na určité svalové skupiny a 

klouby. Jejich protažením nebo mobilizací daného kloubu by mělo být dosaženo 

žádaného fyziologického účinku jako je např. protažení svalů zadní strany dolní 

končetiny, protažení flexorů kyčelního kloubu atd. Při statickém pasivním protahování 

(trenér, jiná osoba, nebo opora napomáhá dostat se do žádoucí polohy) je první 

protažení mírné, následuje krátké uvolnění a další protažení je delší a intenzivnější. 

Dynamické protažení následuje vždy až po úvodním statickém. Trenér by měl naučit 

cvičence správně dýchat u protahování (výdech do protažení, pokud je delší výdrž, tak 

umět prodýchat napnutý sval). O dýchání při protahování říká Anderson toto: „Vaše 

dýchání by mělo být rytmické a pod kontrolou. Pokud se ohýbáte vpřed k protažení, 

vydechněte současně s ohnutím vpřed a poté se pomalu nadechněte. Když se 

protahujete, nezadržujte dech. Pokud protahovací pozice znemožňuje váš obvyklý 

dýchací vzorec, očividně nejste zrelaxován. Zvolněte tedy protahování, abyste mohl 

dýchat přirozeně.“
43

 

 

Jako poslední složku do pohybového základu jsem vybrala baletní přípravu, na kterou 

se v tréninku většinou úplně zapomíná, nebo trenérky neznají základní baletní přípravu. 

Baletní příprava však obsahuje řadu cvičení, která se dají skvěle aplikovat v tréninku 

show teams aerobiku a výrazně napomáhá k formování techniky pohybu každého 

cvičence. 

 

                                                 
42 SKOPOVÁ, M. a M. ZITKO. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 40. 
43 ANDERSON, B. Stretching. Shelter Publications, Inc., 2010, str. 12. 
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3.5.3 Baletní příprava (klasická technika) 

„Hlavním úkolem tréninku klasické techniky je získat návyk detailního, technicky 

správného provedení pohybu až na úroveň pohybového stereotypu.“
44 Krištofič říká o 

baletních cvičeních, že jsou charakteristická tonizací celého těla a lokálními pohyby, při 

nichž se pohybuje jen jeden tělesný segment. Ostatní segmenty vytvářejí zpevněnou 

osu, vůči které se segment pohybuje.45Z vlastních zkušeností vím, že s baletní 

průpravou je dobré začínat hodně brzy. Cvičenci se učí velmi brzy přesnosti, preciznosti 

provedení, zpevněnému držení těla, učí se propínat kolena, prsty a celkové ladnosti 

pohybu. Učí se vědomě ovládat jednotlivé tělesné segmenty. Fixují si správné pohybové 

stereotypy, které tvoří základ všech těžších pohybových vzorců. 

Pro trénink baletu je bezpodmínečně nutný hudební doprovod, vhodně zvolený pro 

nácvik baletní techniky. Nejvhodnější je 4/4 takt. 

Při provádění baletních cvičení je nutné dbát na pravidla základního držení těla: váha na 

vnější hraně chodidel, nadlehčená pata, propnutí kolen s pocitem protažení zadních vazů 

podkolenních s tahem vzhůru, mírné podsazení pánve, stažení břišních a hýžďových 

svalů, stažení spodních mezižeberních svalů, volné dýchání bránicí a horní částí 

hrudníku, tah dolních úhlů lopatek dolů a k sobě, stažení ramen dolů do šířky, vytažení 

krční páteře vzhůru se vzpřímeným držením hlavy.46  

 

3.6 Didaktika a metodika nácviku povinných technických prvků 

Průcha chápe didaktiku jako obecnou teorii o „ intencionálních procesech učení a 

vyučování a o obsazích a formách těchto procesů…ať se realizují ve školní třídě, nebo 

v podnikovém kurzu, při výcviku artistů aj.“
47 

Metodika v oblasti pedagogiky je nauka o metodě vyučování v určitém oboru (teorie 

vyučování).
48

 Metodika představuje souhrn doporučených praktik a postupů, které 

vedou k určenému cíli. 

                                                 
44 FREYOVÁ, M. a kolektiv. Metodický dopis: Využití klasické taneční techniky ve sportovní přípravě 
MG. Metasport Ostrava, 1987, str. 5. 
45 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004, str. 71. 
46 FREYOVÁ, M. a kolektiv. Metodický dopis: Využití klasické taneční techniky ve sportovní přípravě 
MG. Metasport Ostrava, 1987, str. 17. 
47 PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Portál s.r.o., 2009, str. 101. 
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Z hlediska didaktiky je osvojování gymnastických pohybů neustálý proces motorického 

učení. Klade proto velké nároky na metodickou připravenost trenérů. 

 
Nacvičování technických prvků je celkem složitý proces, který by se neměl omezit na 

pouhé příkazy trenéra a pasivní vykonávání úkolu cvičenců. Při tomto procesu by mělo 

dojít k vzájemné spolupráci trenéra a cvičenců. 

Osvojení pohybové dovednosti je proces v čase, kdy lze stejného výsledku dosáhnout 

více možnými způsoby. Výběr metody by měl zohledňovat věk, připravenost a 

individuální dispozice jedince 
49

. Je třeba počítat s tím, že každý cvičenec bude reagovat 

jinak na jednotlivé metody. I když jsou si dva cvičenci velice podobni výkonnostně i 

fyzicky, nemusí reagovat stejně ani podobně na danou „metodickou řadu“. „Vzhledem k 

této skutečnosti byly v minulosti kritizovány některé „metodické řady“, které 

prezentovaly určitý způsob nácviku konkrétní dovednosti jako nejlepší a jediný 

možný.“
50 

Například v publikaci Metodické listy k novým sestavám sportovní gymnastiky
  se uvádí, 

že namísto „dogmatických metodických řad, které často limitují cvičence na určitém 

mnohdy nedůležitém stupni rozvoje, je třeba se zaměřit na rozvoj profilujících 

pohybových činností a pohybově úměrnou motoricko- funkční přípravu“. 
51

 

 Jestliže cvičenec dlouhodobě stagnuje v průběhu učení se novému prvku, je vhodné 

volit jiné vysvětlení a průpravu, netrvat na jedné „metodické řadě“.  

Je důležité, jakým způsobem se cvičenec s novou dovedností seznámí. Lze vybrat z 

několika variant seznámení. V ideálním případě by však metoda seznámení měla 

obsahovat popis cvičení, přímou ukázku trenérem nebo technicky zdatným cvičencem, 

popřípadě videoukázku nebo fotozáznam a vysvětlení hlavních („uzlových“) bodů 

techniky. Detailnější popis techniky následuje až po zvládnutí „ uzlových bodů “. 

 

                                                                                                                                               
48 Metodika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation 
[cit. 2016-11-29]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Metodika 
49 CHRUDIMSKÝ, J. Gymnastika v obrazech. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a 
sportu, 2012. ISBN 978-80-86317-91-5. 
50 CHRUDIMSKÝ, J. Gymnastika v obrazech. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a 
sportu, 2012. ISBN 978-80-86317-91-5. 
51 SVATOŇ, V., A. ZÁMOSTNÁ a V. JANOUŠEK. Metodické listy k novým sestavám sportovní 
gymnastiky [online]. 1983 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: 
http://home.pf.jcu.cz/~base/data/gymn_c_plaim.docx 
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Při nácviku technických prvků lze zvolit celostní didaktickou metodu (ukázka, 

vysvětlení a nácvik celého prvku najednou), nebo metodu po částech (rozdělit skoky na 

jednotlivé části a postupně naučené části spojit). 

Trenér by měl respektovat základní didaktické zásady  

 zásada přiměřenosti (dle věku, s prvkem začít až pokud cvičenec splňuje 

dostatečnou úroveň); 

 zásada názornosti (ukázka, vysvětlení – popis cviku); 

 zásada systematičnosti a trvalosti (postupně se dostat k cíli); 

 zásada cykličnosti (adekvátně střídat zatížení a zotavení 

 zásada pozitivní motivace (snaha trenéra navodit pozitivní vztah ke sportu). 

 

Při tréninku je prospěšné využívat co nejvíce prostředků, kterými jsou například 

záchrana a dopomoc, akustické signály, předávání informací cvičenci trenérem, 

ideomotorický trénink ad. Velice důležitá je zpětná vazba trenéra na pokusy cvičence.  

Cvičenec často může vnímat svoje provedení prvku odlišně, než ho vnímá trenér, proto 

je velice účelné používat v tréninku videozáznamy cvičence. Natočený prvek lze potom 

sledovat i zpomaleně k detailnímu rozboru jeho jednotlivých fází. Aktivační úroveň 

cvičence při nácviku nových prvků obtížnosti by neměla být ani příliš vysoká ani příliš 

nízká Z hlediska motivace je velice důležité, aby cvičenec nekončil trénink špatným 

pokusem, ale aby odcházel s dobrým pocitem a těšil se na další pokusy. 

3.7 Syntéza teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce jsou zpracovány základní poznatky z oblasti 

aerobiku, jako je například zařazení, historie a formy aerobiku. Dále je rozpracována 

problematika pouze soutěžního aerobiku a to především se zaměřením na soutěž Žij 

pohybem a její část show teams.  

V souhrnné tabulce č. 1 jsou přehledně vypsáni všichni rozhodčí soutěže ŽP i s kritérii, 

které hodnotí v rámci této soutěže. Logicky je největší pozornost věnována technickému 

rozhodčímu, protože právě on hodnotí kritéria, která jsou z hlediska této práce 

nejdůležitější. Věnuje se držení těla a technice pohybu, podporům ležmo a jejich 

obtížnosti, prvkům flexibility nohou v poloze sedu, skokům a jejich obtížnosti a 

obratům a jejich obtížnosti. Daná kritéria jsou podrobně rozpracována.  

Další část teoretických východisek je věnována pohybové průpravě cvičence. 

Pohybovou průpravu řadíme do technické přípravy, která společně s taktickou, kondiční 
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a psychologickou přípravou tvoří složky sportovního tréninku. Pohybovým základem a 

předpokladem pro zvládnutí povinných technických prvků v kategorii show teams je 

zvládnutí složek akrobatické přípravy, flexibility nohou v poloze sedu a baletní 

přípravy. Na závěr teoretické části je zmíněna didaktika, metodika, „metodické řady“ a 

základní didaktické zásady při nácviku povinných prvků. 
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4 Postup a metody práce  

 
Pro popis prvků obtížnosti a jejich metodických řad probíhalo zpracování bakalářské 

práce ve čtyřech etapách. 

1. Vytyčení problému a analýza dokumentů. 

2. Kvalitativní výzkum při trénincích, závodech a školeních ŽP pomocí metod 

pozorování. 

3. Pomocí odborné terminologie popis požadavků technického rozhodčího dle 

pravidel ŽP. 

4. Na základě předešlého pozorování popis vybraných souborů průpravných 

cvičení a metodických řad pro splnění povinných technických prvků. 

 

4.1 Metody práce 

4.1.1 Analýza dokumentů 

„Analýza dokumentů patří k standartní aktivitě jak v kvalitativním, tak i v kvantitativním 

výzkumu. V dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé 

postoje, hodnoty a ideje. Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevů, 

deníky, plakáty a obrazy“52. Shromáždila jsem tedy data z dostupné odborné literatury a 

vytvořila teoretickou část mé bakalářské práce. Zejména se jednalo o odbornou 

literaturu z oboru gymnastiky, aerobiku, baletu a sportovního tréninku.  

4.1.2 Pozorování  

Pozorování je uvědomělé a cílevědomé vnímání skutečnosti a spolu s popisem je 

základem veškerého poznání a vědecké práce. Srovnávání je výklad shod, podobností a 

rozdílů mezi několika jevy.
53 Pozorování tréninků show teams v KK aerobik, závodů a 

školení ŽP od ledna 2016 do dubna 2016 bylo využito zejména při sestavování 

průpravných cvičení a metodických řady. Na základě získaných poznatků z odborné 

literatury byly pozorovány například klíčové momenty povinných prvků a nejčastější 

chyby v provedení. 

                                                 
52 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005, str. 132. 
53 ŠTUMBAUER, J. Základy vědecké práce v tělesné kultuře. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1990. 
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4.1.3 Popis 

„Popisný výzkum dává obraz specifických podrobností situace, jevu nebo vztahům.“
54 

Popis jsem uplatnila u samotných povinných prvků, kdy bylo zapotřebí popsat 

jednotlivé fáze cviků, správné provedení a případné chyby. K usnadnění pochopení 

jednotlivých fází, jsem použila fotografickou dokumentaci správného provedení prvků. 

Nakonec jsem navrhla a popsala metodické řady pro jednotlivé povinné prvky. 

4.2 Organizace sběru dat  

 

Sběr teoretických dat a rešerše odborné literatury proběhla na podzim roku 2015. Data 

k praktické části pak byla shromažďována od ledna do dubna rou 2016, kdy probíhalo 

pozorování tréninků show teams v KK aerobik, závodů ŽP (kategorie show teams), 

školení k soutěži ŽP a rozhodování soutěže ŽP (show teams). 

 

4.3 Analýza dat 

Pro splnění cíle, jsou jednotlivé prvky a k nim vybraná cvičení popsána na základě 

předešlého pozorování, vlastní praxe a rozboru odborné literatury. 

Praktická část je tedy částí popisnou, u které by se dalo v další fázi pokračovat ve 

výzkumu na ověření dat formou dalšího šetření. Pro přehlednost jsou získaná data 

shrnuta do tabulek.  

 

                                                 
54 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005, str. 38. 
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5 Praktická část 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout metodické řady, které by po zařazení do 

tréninku dovedli cvičence ke zvládnutí povinných technických prvků v kategorii show 

teams. Předpokladem pro nácvik prvků obtížnosti jsou zvládnutá cvičení z pohybové 

průpravy cvičence, která se nachází v druhé polovině praktické části této práce. Soubor 

průpravných cvičení, která jsou rozdělena do jednotlivých příprav, jsou nezbytně 

nutnou součástí přípravy na nácvik povinných technických prvků. Je nutné, aby byla 

průpravná cvičení zařazována do tréninku cvičenců. Praktická část práce se věnuje i 

popisu konkrétních vybraných povinných prvků obtížnosti, popsání správného 

provedení těchto prvků, výčtu nejčastějších chyb v provedení a především navržení 

metodických řad. Tato práce svým obsahem může sloužit trenérům a závodníkům jako 

pomůcka při tréninku v praxi. Současně by bylo možné tímto materiálem doplnit 

například pravidla a stanovy soutěže Žij pohybem, která se koná několikrát ročně a 

účastní se jí pravidelně přes 1000 závodníků.  

Cílem každého závodního týmu je, aby každý cvičenec předvedl dané prvky obtížnosti 

na takové technické úrovni, aby tým získal co nejvyšší počet „křížků“ za každé 

hodnocené kritérium. Následující obrázek č 1 ve zkratce zobrazuje kroky, které 

k tomuto cíli v soutěži vedou.  
Obr. č. 1: Postupné kroky k zisku 8-9 „ křížků“ od technického rozhodčího 

 
Zdroj: Vlastní  
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Praktická část se tedy zaobírá nácvikem na povinné technické prvky. Věnuje se 

metodickým řadám a doplňujícím průpravným cvičením, která spadají do složek 

pohybové průpravy cvičence. Zvládnutí cviků ze složek  pohybové průpravy cvičence 

vytváří předpoklad pro nácvik povinných technických prvků, proto je dobré 

s průpravnými cvičeními začínat a až později nacvičovat samotné metodické řady. 

Vybrané cviky a cvičení jsou úplným základem, který by měl absolvovat každý 

závodník show teams aerobic. Bohužel však  praxe ukazuje neznalost těchto nebo 

obdobných jednoduchých cvičení, která rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti a 

směřují cvičence k zvládnutí požadovaných prvků obtížnosti. Pohybová průprava 

cvičence, která obsahuje průpravná cvičení, je základem, který by měl každý trenér 

aplikovat na své svěřence před tím, než je začne učit povinné prvky obtížnosti. Pro moji 

práci je však stěžejní popis konkrétních povinných technických prvků a jejich 

metodické řady. 

 

5.1 Nácvik vybraných prvků obtížnosti 

V kapitole 5.1 jsou představeny konkrétní prvky, které byly vybrány jako typičtí 

zástupci z každé povinné skupiny technických prvků. Z každé skupiny povinných prvků 

byl vybrán jeden. Ve společné tabulce č. 2 je uvedeno, z jaké skupiny povinných 

technických prvků daný prvek pochází, dále je uveden jeho název podle pravidel ŽP, 

nebo jak je v aerobiku nejčastěji nazýván. Některé názvy prvků jsou uvedeny 

v uvozovkách, a to z důvodu, že se jedná o neoficiální název prvku. Tyto názvy jsou 

však většinou trenérům i závodníkům dobře známé. Dále uvádím odborný název 

z gymnastické terminologie (z pravidel ženské sportovní gymnastiky ČGF) a 

předpoklad pro jeho zvládnutí v podobě zvládnutých průpravných cvičení. Nadále je 

každý prvek rozpracován mimo tabulku, kde popisuji, proč jsem vybrala právě tento 

prvek, proč právě on je typickým pro konkrétní povinnou skupinu, jeho správné 

provedení (po prostudování prvků obtížnosti FISAF.cz a po konzultaci s vyškolenými 

trenéry), fáze pohybu, a fotodokumentaci, která demonstruje průběh pohybu. Nakonec 

je popsána navrhovaná metodická řada prvku a nejčastější chyby v provedení prvku. 

Řada v několika krocích postupně směřuje cvičence k provedení prvku. U lehčích prvků 

(„placka“, tricepsový klik) jsou to spíše cvičení, která přímo napomáhají zvládnutí 

prvku a u složitějších prvků například obratů jsou to kroky, které když se postupně 
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napojí, dovedou cvičence ke zvládnutí prvku. Poslední kroky v řadě jsou většinou pro 

upevnění naučeného prvku, a proto uvádím daný prvek v mírné zátěži, obměně 

podmínek atd. V rámci tréninkové jednotky by se měl nácvik na povinné prvky 

obtížnosti, potažmo kroky z metodické řady objevovat v první části tréninkové 

jednotky, kdy se cvičenec dokáže plně soustředit na prováděnou aktivitu a má dostatek 

sil na jejich provedení. Kroky jsou sestaveny od nejjednoduššího k nejtěžšímu. 

Například metodická řada k prvku „Placka“, obsahuje souhrn průpravných cvičení, 

která přímo předcházejí provedení daného prvku. U složitějších prvků se postupuje krok 

po kroku a postupně se kroky napojují jeden na druhý až k zvládnutí kompletního 

prvku. Začíná se u kroku číslo jedna. Pokud cvičenec zvládne tento krok bez problému, 

může přejít ke kroku číslo 2 atd. Ke krokům se lze stále vracet i ve chvíli, kdy již 

cvičenec zvládá správné provedení samotného prvku. 

U většiny kroků v metodické řadě je vyznačena základní poloha (ZP), jinde pouze 

samotné provedení cvičení. U cviků je uvedena rytmizace pohybu, počet opakování je 

zde ponechán na trenérovi, který musí zhodnotit fyzický a psychický stav cvičence a 

vyhodnotit, jaký počet opakování je vhodný právě pro něj. Trenér musí sám posoudit, 

zda cvičenec pochopil cvičení nebo napojení dvou kroků po sobě jdoucích a kolikrát je 

ještě zapotřebí cvičení nebo tyto kroky procvičit, aby si tento cvičenec osvojil techniku 

cvičení. U metodických řad je zapotřebí přistupovat ke každému individuálně. Nelze na 

všechny cvičence aplikovat totéž. Cviky musí být provedeny správně technicky a musí 

se dodržet optimální držení těla po celou dobu provádění pohybu. Lepší je provést cvik 

3 krát správně než 15 krát s chybami. Cviky nejsou popisovány dvakrát stejně pro 

každou stranu zvlášť. Pokud je například uvedeno cvičení na pravou nohu, je 

samozřejmé, že se bude provádět i na levou nohu se stejným počtem opakování. I když 

má cvičenec většinou dominantní jednu končetinu nebo stranu, kterou preferuje, je 

nezbytné provádět všechna cvičení vždy stejnoměrně na obě strany, aby nedošlo 

k přetížení jedné poloviny těla.  
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Tabulka č. 2: Přehled vybraných povinných technických prvků 

Skupina Aerobikový 

název 

Název dle odborné 

terminologie 

Předpoklad pro zvládnutí 

(přípravy) 

Podpory ležmo Tricepsový 
klik 

Klik ležmo (lokty u 
těla) 

Držení těla, zpevňovací a 
podporová příprava 

Prvky flexibility 

nohou v poloze sedu 

„Placka“ Široký sed roznožný 
hluboký předklon 

Držení těla, flexibilita nohou v 
sedu 

Skoky odrazem 

obounož s doskokem 

obounož 

Front split 
jump 

Odrazem obounož skok 
s bočným roznožením 

Držení těla, flexibilita nohou 
v sedu, zpevňovací, odrazová, 
doskoková, baletní 

skoky odrazem 

jednonož s doskokem 

jednonož 

„Čertík“ Skok střižný 
přednožmo skrčmo 

držení těla, zpevňovací, 
odrazová, doskoková, 
rovnovážná, baletní příprava, 
flexibilita nohou v sedu 

Obrat jednonož s 

přesně vyznačenou 

výchozí a konečnou 

polohou volné nohy 

 „Pirueta“ Dvojný obrat  jednonož 
se skrčením přednožmo 

držení těla, zpevňovací, rotační, 
rovnovážná a baletní příprava. 

Obrat skokem 

odrazem obounož 

doskokem obounož 

Pirouette 
jump 360° 

Skok s dvojným 
obratem  

držení těla, zpevňovací, 
odrazová, doskoková, rotační, 
rovnovážná příprava. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.1.1 Tricepsový klik 

Podle pravidel je možné po dobu 8 dob setrvat pouze v podporu ležmo, aby bylo 

splněno kritérium. Tato varianta je jednoduchá a tým by za obtížnost neobdržel dostatek 

bodů. Variantu různě rytmicky oživeného podporu ležmo využívají hlavně mladší 

kategorie. Jejich provedení kliku v zatížení (v sestavě) by nemuselo být provedeno 

správně technicky, proto využívají lehčí varianty. 

Klik má mnoho variant (prsní, tricepsový, jednoruč ad.) Pro popis jsem si vybrala 

tricepsový klik, protože podle mého názoru působí elegantně a k aerobiku prostě patří. 
 

Správné provedení  

Výchozí a závěrečná poloha je ve vzporu ležmo s napjatými pažemi. Za provedení kliku 

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

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

místě, ve kterém pohyb začal. V poloze kliku ležmo se hrudník nesmí dostat do 

kontaktu se zemí. Roznožení nesmí být výrazně širší, než je šíře ramen. Chodidla musí 
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být opřena o špičku, ne o vnitřní část chodila. V průběhu pohybu jsou ramena a boky 

paralelně se zemí, hlava a tělo jsou v jedné ose (hlava v prodloužení páteře). 

Prvek můžeme rozdělit na 3 polohy:  

- výchozí poloha (obr. č. 2, obr. č. 3), průběžná poloha (obr. č. 4, obr. č. 5), 

závěrečná poloha (obr. č. 6, obr. č. 7)   

První a poslední poloha je vzpor ležmo. Průběžná poloha je klik ležmo. 
Obr. č. 2: Výchozí poloha                  Obr. č. 3: Výchozí poloha 2 

   
Zdroj: Vlastní         Zdroj: Vlastní 

 

Obr. č. 4: Průběžná poloha                Obr. č. 5: Průběžná poloha 2 

    
Zdroj: Vlastní     Zdroj: Vlastní 

 

Obr. č. 6: Závěrečná poloha                                     Obr. č. 7: Závěrečná poloha 2 

   

Zdroj: Vlastní                           Zdroj: Vlastní 
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Nejčastější chyby v provedení 

Podpor ležmo:  

- hyperextenze v loketním kloubu  

- ruce nejsou v ose ramen  

- ramena nejsou paralelně se zemí, hlava není v prodloužení trupu, prohnutí v 

kříži 

- ramena a hrudník nejsou paralelně se zemí 

- pokrčená kolena 

- roznožení nohou větší než je šíře ramen 

Tricepsový klik: 

- v průběhu pohybu nejsou prsty a dlaně v kontaktu se zemí  

- v poloze kliku ležmo je úhel v lokti větší než 90° 

- pohyb ze vzporu ležmo do nebo z kliku není stejný, jedna strana pracuje více  

- v poloze kliku ležmo se dotýká hrudník země 

- tělo se opírá o záloktí v kliku ležmo 

- dlaně nejsou pod rameny 
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Navrhovaná metodická řada 

V následující tabulce č. 3 je zobrazena navrhovaná metodická řada pro tricepsový klik. 

Tabulka č. 3: Tricepsový klik - navrhovaná metodická řada 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Názvoslovný popis + rytmizace Připomínky 

1. ZP: stoj proti zdi, předpažit, 
dlaně se opírají o zeď, tělo v 
mírném náklonu vpřed 
1 - 4 klik 
1 - 4 zpět do ZP 

- po zvládnutí přidáme odrazy z paží: ZP: 
stoj proti zdi, dlaně se opírají o zeď, tělo v 
mírném náklonu vpřed: 1 - 4 klik, 1 odraz 
z paží, 2 klik, 3 - 4 zpět do ZP 

2. ZP: vzpor klečmo, dlaně s 
oporem o lavičku/ dva stepy 
1 - 4 klik klečmo 
1 - 4  zpět do ZP 

- postupně snižujeme zvýšenou podložku 
pod dlaněmi (jeden step) 

3. ZP: vzpor ležmo, dlaně s oporem 
o lavičku /dva stepy 
1 - 4 klik ležmo 
1 - 4 zpět do ZP.  

- postupně snižujeme zvýšenou podložku 
pod dlaněmi (jeden step) 

4. ZP: vzpor ležmo 
1 - 2 klik ležmo 
3 - 4 klik klečmo 
5 - 6 vzpor klečmo 
7 - 8 zpět do ZP 

- hlídáme, aby cvičenec nepřizvedával 
hýždě vzhůru, polohu mění jen kolena 

5. ZP: vzpor ležmo 
1 - 2 klik ležmo 
3 - 4 zpět do ZP 

- trenér uchopí za boky a mírným tahem 
dopomáhá nahoru do vzporu ležmo 

6. ZP: vzpor ležmo 
1 - 2 klik ležmo 
3 - 4 zpět do ZP 

- bez dopomoci 

7. ZP: vzpor ležmo, prsty chodidel 
s oporem o step 
1 - 2 klik ležmo 
3 - 4 zpět do ZP 

- postupně zvyšujeme podložku pod 
špičkami (lavička, žebřiny, až po kliky ve 
stoji na rukou) 

8. ZP: vzpor ležmo 
1 - 2 klik ležmo 
3 odraz z paží 
4 tlesk 
5 - 6 klik ležmo 
7 - 8 zpět do ZP 

 

9. ZP: vzpor ležmo 
1 - 2  klik ležmo 
3 - 4 zpět do ZP 
 
 

- trenér udává tempo provádění kliků, na 
jeho povely cvičenci provádí kliky 
(extrémně pomalé provedení: ZP: vzpor 
ležmo: 1 - 8 klik ležmo, 1 - 8 vzpor ležmo, 
rychlé provedení: ZP: vzpor ležmo: 1 klik 
ležmo, 2 vzpor ležmo atd.) 

- na každém tréninku je potřeba provést 
velké množství kliků (s ohledem na 
schopnosti každého cvičence 
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5.1.2  „Placka“ 

K rozboru jsem si vybrala široký sed roznožný hluboký předklon neboli „placku“. 

Zvládnutá „placka“ je dobrým základem pro řadu dalších prvků. Například skoky 

s přednožením roznožmo vycházejí ze zvládnutí tohoto prvku.  

Správné provedení:  

- Široký sed roznožný, propnutá chodidla, napjatá kolena směřují vzhůru, hrudník 

je na zemi.  

„Placka“ by se dala rozdělit na 3 polohy:  

- výchozí poloha (obr. č. 8), průběžná poloha (obr. č. 9), závěrečná poloha  

(obr. č. 10). 

Nikde v pravidlech ŽP není stanoveno, že „placka“ má tři polohy, které musí být 

dodrženy. Hodnotí se jen samotné provedení placky, ve které se musí vydržet 

minimálně 4 doby. Rozdělení na tři polohy je jen pro lepší orientaci. Paže doporučuji 

upažit nebo vzpažit. 
Obr. č. 8: Výchozí poloha                                    Obr. č. 9: Průběžná poloha 

 
Zdroj: Vlastní                  Zdroj: Vlastní 

 

Obr. č. 10: Závěrečná poloha 

 
Zdroj: Vlastní 
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Navrhovaná metodická řada  

V následující tabulce č. 4 je zobrazena navrhovaná metodická řada pro prvek „ placka“. 

Tabulka č. 4: „Placka“- navrhovaná metodická řada 

 Názvoslovný popis + rytmizace Připomínky 

1. ZP: sed roznožný na lavičce 
bočně  
1 - 4 předklon vlevo 
1 -8 výdrž  
1 - 4 vzpřim 
5 - 8 předklon vpravo 
1 - 8 výdrž 
1 - 4 vzpřim 
5 - 8 předklon na střed 
1 - 8 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 

- po zvládnutí vyměnit lavičku za step 
nebo jinou nižší podložku 

2. ZP: stoj spojný pravým bokem k 
žebřinám - unožit pravou, opřít 
nohu o příčku v úrovni pasu, 
paže volně připažit 
1 - 8 předklon 
1 - 8 přitahovat hrudník ke 
stojné noze 
1 - 8 kroužení trupem vpravo 
1 - 8 kroužení trupem vlevo 
1 - 8 vzpřim 

 

3. ZP: stoj rozkročný čelem k 
žebřinám 
1 - 8 vodorovný předklon, 
vzpažit, uchopit příčku 
1 - 8 malé hmity v předklonu 
1 - 8  výdrž v maximálním 
předklonu 

 

4. ZP: stoj rozkročný na třetí 
příčce, úchop příčky na úrovni 
boků širším hmatem 
1 - 8 svis stojmo vysazeně 
1 - 8 malé hmity 
1 -8 výdrž v maximálním svisu  

- postupně lze nohy posunout na vyšší 
příčku (blíže k rukám). 

5. ZP: podpor na předloktích 
klečmo 
1 - 8 podpor na předloktích 
klečmo rozkročný  
1 - 16 výdrž 
1 - 8 zpět do ZP 

- trenér může dopomáhat zatlačením na 
oblast kosti křížové. 

- v poloze se cvičenec může mírně 
pohupovat zepředu dozadu, nahoru dolu 
(1 - 16) 

6. ZP: sed roznožný, upažit 
1 - 4 podsadit pánev 
5 - 8 vysadit pánev 
1 - 4 zpět do ZP 

- cvičenec si musí uvědomit, že pánev není 
podsazená při provádění placky 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejčastější chyby v provedení 

- vtočené nohy 

- pokrčená kolena 

- nepropnutá chodidla 

- prohnutí v kříži 

- není znatelná výdrž 

- hrudník se nedotýká země 

7. ZP: sed roznožný, upažit- pravá 
pata opřená o step 
1 - 8 hluboký předklon 
1 - 16 výdrž  
1 - 8 zpět do ZP 

- trenér může lehce zatlačit do oblasti 
beder 

- později lze podložku pod patou zvýšit 
(lavička)  

- kontrolovat, aby cvičenec nevtáčel nárty 
a kolena dovnitř 

8. ZP: sed roznožný, upažit- obě 
paty opřeny o stepy 
1 - 8 hluboký předklon 
1 - 16 výdrž 
1 - 8 zpět do ZP 

- dávat pozor, aby cvičenec nevtáčel nárty 
a kolena dovnitř 

9. ZP: leh - přednožit vzhůru, 
uchopit lýtka (kotníky) 
1 - 8 pomocí paží tlačit dolní 
končetiny do roznožení k zemi 
1 - 16 výdrž 
1 - 8 zpět do ZP 
 

- dát pozor, aby cvičenec nezvedal boky ze 
země a bedra zůstala na podložce. 

- stejný cvik se dá provádět s dopomocí 
trenéra, který rovnoměrným tlakem 
zatlačí na kotníky cvičence. 

- metoda tzv. postizometrické relaxace - 
trenér rovnoměrným tlakem tlačí na 
kotníky cvičence a ten se snaží vyvíjet 
tlak proti tlaku trenéra, potom následuje 
krátké uvolnění a následně protažení jen 
silou trenéra (cvičenec je pasivní) 

10. ZP: široký sed roznožný, upažit 
1 - 8 hluboký předklon  
1 - 16 výdrž 
1 - 8 zpět do ZP 
 

- trenér dopomáhá tlakem na bederní 
oblast. 

- nevtáčet kolena a nárty dovnitř, pokud se 
vtáčejí, nebo je nedostatečné roznožení 
cvičence, dopomáhá trenér následovně: 
trenér a cvičenec provádí široký sed 
roznožný čelem k sobě, chodidla trenéra 
se zapřou o kotníky cvičence, cvičenec 
předpaží, trenér ho uchopí za zápěstí / 
lokty a táhne ho do hlubokého 
předklonu, nohy mu tlačí do roznožení 
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5.1.3  Front split jump („Split“) 

Z kategorie skoky odrazem obounož s doskokem obounož jsem si vybrala skok Front 

split jump, protože je to velice užívaný skok v sestavách show teams. Často se 

vyskytuje i víckrát v jedné sestavě. Závodníci většinou dělají chyby v jeho provedení, a 

proto jsem ho vybrala. 

Správné provedení 

Správné provedení vyžaduje polohu kyčelních kloubů v sagitální poloze, nesmí dojít 

k přetáčení do přednožení nebo zanožení zevnitř. Horní polovina těla je vzpřímená, 

koleno přednožené nohy směřuje vzhůru, koleno zanožené nohy směřuje dolů. Trup je 

ve vzpřímené poloze po celou dobu skoku. 

Skok můžeme rozdělit na 4 fáze:  

- přípravná fáze (obr. č. 11), odraz (obr. č. 12, obr. č. 13), letová fáze (obr. č. 14), 

doskok (obr. č. 15). Podle pravidel ŽP musí být tyto 4 fáze přesně vyznačeny. 

Přípravná fáze 

Přípravná fáze znamená v našem případě „předskok“ nebo „nákrok“, který bývá 

v závodní sestavě většinou bezprostředně před skokem s odrazem obounož, nebo krátký 

rozběh před skokem odrazem jednonož. Při nácviku je proto dobré neoddělovat nákrok 

(rozběh) od skoku. Tělo se díky přípravné fázi dostane do pohybu a získá potřebnou 

energii pro odraz. V metodických řadách bude před odrazem uváděn výraz „ předskok“, 

který je pro tento skok níže přesně definován. Je to z důvodu zjednodušení popisu 

metodické řady v tabulce č. 5. 

„Předskok“ ZP: stoj spatný, připažit 

1 odrazem obounož poskok s přednožením poníž pravé (levé), předpažit 

2 doskokem na levou (pravou) a výkrokem pravé (levé) a odrazem pravé (levé) poskok 

s přinožením levé (pravé), zapažit poníž 
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Odraz 

Odraz se skládá ze tří fází. Jako první nastává amortizační fáze, při níž se snižuje těžiště 

těla a pokrčují se kolena (svaly těla pracují v excentrickém režimu).    

Během přechodové fáze se rovná postavení článků těla a trup se napřimuje. Poté 

nastává akční fáze, která se vyznačuje dynamickým dopnutím končetin v kyčelních, 

kolenních a hlezenních kloubech. Pohyb dolních končetin je doprovázený energickým 

pohybem paží do patřičné polohy. Odraz by měl být dostatečně silný a rychlý, aby byl 

dostatek času na provedení letové fáze skoku. 

Prokazatelná letová fáze 

Při nácviku je velice důležité, aby si cvičenec uvědomil polohu tzv. „mrtvého bodu“. 

Tato poloha nastává, když těžiště těla už nestoupá, ale ještě nezačalo klesat. V poloze 

„mrtvého bodu“ je důležité sjednotit maximální zpevnění paží a nejvyšší možnou 

úroveň roznožení.  

Doskok s vyznačenou závěrečnou polohou  

Při doskoku je důležité ztlumit kinetickou energii letícího těla. Roli hraje koordinovaná 

síla dolních končetin, orientace v prostoru a rovnovážné schopnosti. Doskok provádíme 

do mírně pokrčených nohou. Nepřijatelný a nebezpečný doskok je doskok do hlubokého 

podřepu nebo naopak na napjaté nohy, doskok v předklonu nebo v záklonu.55 

Obr. č. 11: Přípravná fáze                Obr. č. 12: Odraz 1                          Obr. č. 13: Odraz 2 

            
Zdroj: Vlastní   Zdroj: Vlastní   Zdroj: Vlastní 

 

                                                 
55 Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.kk-
aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze. 
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Obr. č. 14: Letová fáze                                                         Obr. č. 15: Doskok                                   

           
Zdroj: Vlastní              Zdroj: Vlastní 

 

Navrhovaná metodická řada  

V následující tabulce č. 5 je zobrazena navrhovaná metodická řada pro Front split jump. 

Tabulka č. 5: Front split jump - navrhovaná metodická řada 

 Názvoslovný popis + rytmizace Připomínky 
1. Bočný rozštěp 

1 -  32 výdrž 
- udržet kyčelní klouby v sagitální 

poloze, udržet zpevněné končetiny 
- trenér může pro kontrolu uchopit 

nárt zanožené končetiny a 
zpevněnou končetinu mírně 
nadzvednout 

2. Bočný rozštěp, pravá vpřed, pata na lavičce (stepu) 
1 - 32 výdrž 

 

3. Bočný rozštěp, pravá vpřed, pata na lavičce, levý zadní 
nárt na lavičce (stepu)  
1 - 32 výdrž 

 

4. ZP: stoj na lopatkách 
1 švihem přednožit pravou a zanožit levou  
2 zpět do ZP 

- 16 x  
1 švihem přednožit levou a zanožit pravou 
2 zpět do ZP 

- 16 x  

 

5. ZP: stoj spojný pravým bokem k žebřinám na lavičce, 
pravá ruka na žerdi ve výši ramene, levá upažit 
1 přednožit levou 
2 zanožit levou 
3 přednožit levou 
4 snožit 

- 16 x levá 
- 16 x pravá 

- hlídáme správné postavení zadní 
nohy a boků 

6. ZP: stoj spojný 
1 skok odrazem obounož mírně šikmo vzhůru 
2 zanožit pravou 
3 doskok na levou 

- hlídáme správné postavení zadní 
nohy a boků 
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4 ZP 
- 8 x pravá 
- 8 x levá  

7. ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
3 odrazem obounož skok snožmo, vzpažit 
4 doskok obounož do ZP 

- 16 x 

 

8. ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
3 odrazem obounož skok snožmo, pravá předpažit, 
levá upažit 
4 doskok obounož do ZP 

- 16 x 

- dbát na „tečku“ u paží, paže se 
musí v této poloze zastavit a 
zpevnit 

9. ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
3 odrazem obounož skok s přednožením poníž levé 
(pravé) a zanožením poníž pravé (levé), pravá (levá) 
předpažit, levá (pravá) upažit  
4 doskok obounož do ZP 

- „náznak“ skoku Front split jump 
- pouze malé roznožení, cvičenec si 

zkouší skok bez velkého rozsahu 

10. ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
3 odrazem obounož skok s přednožením levé (pravé) a 
zanožením pravé (levé), pravá (levá) předpažit, levá 
(pravá) upažit 
 4 doskok obounož do ZP 

- přednožení a zanožení na 80 % 
možného rozsahu pohybu 

11. ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
3 odrazem obounož skok s přednožením levé (pravé) a 
zanožením pravé (levé), pravá (levá) předpažit, levá 
(pravá) upažit 
4 doskok obounož do ZP 

- přednožení a zanožení do 
maximálního rozsahu pohybu 

12. ZP: stoj spojný, připažit 
1 odrazem obounož skok s přednožením levé (pravé) a 
zanožením pravé (levé), pravá (levá) předpažit, levá 
(pravá) upažit 
2 doskok obounož do ZP 
3 odrazem obounož skok s přednožením pravé (levé) a 
zanožením levé (pravé), levá (pravá) předpažit, pravá 
(levá) upažit   
4 doskok obounož do ZP 
5 odrazem obounož skok s přednožením levé (pravé) a 
zanožením pravé (levé), pravá (levá) předpažit, levá 
(pravá) upažit 
6 doskok obounož do ZP 
7 odrazem obounož skok s přednožením pravé (levé) a 
zanožením levé (pravé), levá (pravá) předpažit, pravá 
(levá) upažit,  
8 doskok obounož do ZP 

- dopomoc do skoku: ZP: stoj spojný 
mezi dvěma trenéry (cvičenci), 
ruce na jejich ramena: 

- 1 odrazem obounož skok-levá 
přednožit, pravá zanožit 

- 2 doskok obounož do ZP 
- 3 odrazem obounož skok- pravá 

přednožit, levá zanožit 
- 4 doskok obounož do ZP 
- 5 odrazem obounož skok-levá 

přednožit, pravá zanožit 
- 6 doskok obounož do ZP 
- 7 odrazem obounož skok-pravá 

přednožit, levá zanožit 
- 8 doskok obounož do ZP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejčastější chyby v provedení 

Skoky odrazem obounož: 

- není dvojitá práce kotníků (odraz není dokončen do špiček) 

- při odrazu jsou předsunuta kolena před „špičky“ a ramena jsou za patami (boky 

jsou předsunuty) 

- odraz není proveden z podřepu 

- nízká letová fáze 

- prohnutí v kříži 

- zvednutá ramena 

- pokrčená kolena 

- nestabilita v doskoku 

- doskok mimo místo odrazu 

Front split jump: 

- nepřesná poloha přednožení (kotník není v ose kyčelního kloubu) 

- nepřesná poloha zanožení (kotník není v ose kyčelního kloubu) 

- bok a zanožená noha jsou vytočeny ven (koleno nesměřuje dolů) 

- nestejná výška nohou 

- rozsah roznožení je menší než 160° 

- pokrčená kolena 

- nepropnutá chodidla 

náklon těla stranou 

 

Další navrhované skoky odrazem obounož s doskokem obounož, které může trenér 

zařadit do sestavy:  

skok s čelným roznožením (Air jack), skok s přednožením roznožmo (Straddle jump 

neboli „Roznožka“), skok s přednožením a předpažením (Pike jump), skok se skrčením 

přednožmo (Truck jump neboli „Kufr“), skok s přednožením levé a se skrčením 

přednožmo pravé (Cossac jump), skok s unožením levé a se skrčením únožmo pravé, 

skok přípatmo („Přípatka“) apod. 

 

Ze skupiny skoky odrazem jednonož s doskokem jednonož jsme zvolila skok „Čertík“.  
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5.1.4 „Čertík“ 

Skok nazývaný „Čertík“ jsem zvolila proto, že patří mezi jednodušší skoky odrazem 

jednonož s doskokem jednonož a je dobrým základem pro další těžší skoky. 

Správné provedení:  

Horní polovina těla je zpevněná po celou dobu skoku. Kolena švihají nad úroveň boků, 

úhel mezi trupem a stehnem švihového kolena je přibližně 45°, doskok je na mírně 

pokrčenou, ale zpevněnou končetinu. 

Skok můžeme rozdělit na 4 fáze:  

- přípravná fáze (obr. č. 16), odraz (obr. č. 17), letová fáze (obr. č. 18), doskok 

(obr. č. 19, obr. č. 20).   

 

Podle pravidel ŽP musí být tyto 4 fáze přesně vyznačeny. 
 

Přípravná fáze   

Přípravná fáze skoku odrazem jednonož předchází rozběh nebo výkrok, kdy musíme 

odrazovou nohu „vzpříčit“, abychom nabrali dostatečnou energii k odrazu z jedné nohy. 

Odraz 

Odraz jednonož probíhá před těžištěm těla. Úhel odrazu se pohybuje mezi 90° - 100°. 

První fází odrazu je amortizační fáze, kdy se snižuje těžiště těla a pokrčuje se koleno 

odrazové nohy (svaly těla pracují v excentrickém režimu). Během přechodové fáze se 

rovná postavení článků těla a trup se napřimuje. Poté nastává akční fáze, kdy se 

dynamicky dopne odrazová končetina. Odraz je doprovázený energickým pohybem paží 

do vzpažení. Odraz by měl být dostatečně silný a rychlý, aby byl dostatek času na 

provedení letové fáze. 

Letová fáze 

Letová fáze nastává v okamžiku, kdy se odrazová noha „odlepí“ od země a trvá do 

chvíle, než doskočí opačná noha na zem. Během letové fáze se musí obě nohy střižmo 

vystřídat ve skrčení přednožmo. 
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Doskok 

Doskok je vždy přes přední část chodidla s postupnou flexí v kolenních, kyčelních a 

hlezenních kloubech. Doskok je proveden na mírně pokrčenou, avšak zpevněnou dolní 

končetinu. 

 
Obr. č. 16: Přípravná fáze             Obr. č. 17: Odraz                        Obr. č. 18: Letová fáze 

    
  Zdroj: Vlastní              Zdroj: Vlastní         Zdroj: Vlastní 

 

  Obr. č. 19: Doskok     Obr. č. 20: Doskok 2 

    
   Zdroj: Vlastní        Zdroj: Vlastní 
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Navrhovaná metodická řada 

V následující tabulce č. 6 je zobrazena navrhovaná metodická řada pro skok „Čertík“. 

Tabulka č. 6: „Čertík“ -  navrhovaná metodická řada 

 Názvoslovný popis + 
rytmizace 

Připomínky 

1.  ZP: stoj na pravé (levé) čelem 
k žebřinám, uchopit příčku ve 
výšce ramen 
1 odrazem z pravé (levé) poskok 
na pravé (levé)  
2 doskok na pravou (levou) do ZP 

- 16 x pravá 
- 16 x levá 

 

2.  ZP: stoj na pravé (levé), vzpažit 
1 odrazem pravé (levé) poskok na 
pravé (levé) 
2 doskok na pravou (levou) do ZP 

- 16 x pravá 
- 16 x levá 

 

3.  ZP: stoj na pravé (levé), levá 
(pravá) skrčit přednožmo povýš, 
vzpažit 
1 odrazem pravé (levé) poskok na 
pravé (levé) poníž 
2 doskok na pravou (levou). 
3 odrazem pravé (levé) poskok na 
pravé (levé) 
4doskok na pravou (levou) do ZP 

- 16 x pravá 
- 16 x levá  

 

4.  ZP: stoj spojný, upažit 
1 pravá skrčit přednožmo povýš, 
upažit 
2 odrazem levé poskok na pravou 
skrčit přednožmo povýš levou 
3 - 4 snožit do ZP 

 

5.  ZP: stoj na pravé, levá skrčit 
přednožmo povýš, upažit 
1 přeskokem stoj na levé, pravá 
skrčit přednožmo povýš, upažit 
2 přeskokem stoj na pravé, levá 
skrčit přednožmo povýš, upažit 

- 16 x 

- Udržet zpevněný napřímený trup 
- Snaha udržet se na „značce“ na 

podlaze 
 

6.  ZP: stoj spojný, připažit 
1 výkrok levou (pravou), upažit 
2 odrazem levé skrčit přednožmo 
povýš pravou (levou), vzpažit 
3 střihem skrčit přednožmo povýš 

 
- postupně zvyšujeme výšku kolene. 
- trenér může dopomáhat tak, že 

zezadu uchopí cvičence v pase a 
pomůže mu do odrazu 
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levou (pravou), upažit, 
4 doskok na pravou (levou), stoj 
přednožný levou (pravou), upažit  

 

7.  ZP: na lavičce stoj spojný, 
připažit 
1 výkrok levou (pravou), upažit 
2 odrazem levé (pravé) skrčit 
přednožmo povýš pravou (levou), 
vzpažit 
3 střihem skrčit přednožmo povýš 
levou (pravou), upažit, 
4 doskok do stoje přednožného 
levou (pravou), upažit 

- Cvičení provádíme po celé délce 
lavičky a zpět 

8.  ZP: stoj spojný, připažit  
1výkrok levou (pravou), upažit 
2 odrazem levé (pravé) skrčit 
přednožmo povýš pravou (levou), 
vzpažit 
3 střihem skrčit přednožmo povýš 
levou (pravou), upažit, 
4 doskok do ZP 
5 odrazem obounož skok snožný, 
předpažit 
6 doskok do ZP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejčastější chyby v provedení: 

Skoky odrazem jednonož: 

- není dvojitá práce kotníku (odraz není dokončen do až prstů) 

- prohnutí v kříži při doskoku 

- před dokončením maximálního roznožení dochází ke snížení těžiště 

- doskok na uvolněnou dolní končetinu 

- odraz není proveden z podřepu 

- nízká letová fáze 

- zvednutá ramena 

- nestabilita v doskoku 

„Čertík“: 

- kolena nejsou nad úrovní boků 

úhel mezi trupem a stehnem švihové nohy není přibližně 45° 
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Další navrhované skoky odrazem jednonož s doskokem jednonož, které může 

trenér zařadit do sestavy: 

Odrazem jednonož skok přednožmo střižný (nůžkový skok), odrazem jednonož skok 

zánožmo střižný (nůžkový skok vzad), odrazem levé skok roznožmo levou vzad, pravou 

vpřed s doskokem na pravou (dálkový skok), odrazem levé skok roznožmo levou vzad, 

pravou skrčit přednožmo s doskokem na pravou (jelení skok), skok s přednožením 

(unožením, zanožením) pravé, s příklepovým přinožením levé, s doskokem na levou 

(příklepový skok pravou), výkrokem pravé a odrazem pravé skok s přednožením a stříž 

zánožmo s celým obratem vpravo (kadetový skok) apod. 

 

5.1.5 „Pirueta“ 

Z první skupiny jsem si vybrala dvojný obrat jednonož s přesně vyznačenou výchozí a 

konečnou polohou volné nohy, takzvanou „piruetu“. „Pirueta“ je poměrně těžký, ale 

velice efektní prvek, který se používá v aerobiku, gymnastice, baletu, tanci i 

krasobruslení. Zvolila jsem si ji pro její taneční charakter, který mezi technickými prvky 

postrádám. 

Piruette je klasický termín z baletu, který znamená „otáčet se“. Popisuje otáčení 

tanečníka na jedné noze. Druhá noha není v kontaktu se zemí a drží v pozici.56
 

Správné provedení:  

Vyžaduje se zpevněné držení těla v průběhu celého pohybu, stojná dolní končetina je ve 

výponu po celou dobu rotace. Koleno stojné nohy je napjaté, poloha volné nohy musí 

být stejná po celou dobu obratu. Obrat musí být zcela dokončen ve výponu. Pata klesá 

zpět na zem až po úplném dotočení dvojného obratu. Hlava, ramena, trup, boky, kolena 

i „špičky“ směřují po dokončení obratu stejným směrem. 

Piruetu lze rozčlenit na 3 fáze:  

- přípravnou fázi (obr. č. 21) průběžnou fázi (obr. č 22, obr. č. 23, obr. č. 24, obr. 

č. 25) a závěrečnou fázi (obr. č. 26, nebo obr. č. 27) 

 

 

                                                 
56 Pirouette. Ballethub.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: https://ballethub.com/ballet-
term/pirouette/ 
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Přípravná fáze 

Přípravná fáze je výkrok pravou (levou) doprovázený předpažením levé (pravé) a 

upažením pravé (levé). Přípravná fáze u obratu na jedné noze zahrnuje výkrok pravou 

(levou), doprovodný pohyb paží, přesun těžiště těla až nad stojnou nohu a v závěru 

přípravné fáze výpon na stojné noze (dochází k extenzi v hlezenním kloubu) a následné 

vystoupání těžiště. Hlava, ramena. trup, boky, kolena a „špičky“ stále směřují vpřed. 

 

Průběžná (rotační) fáze 

Průběžná (rotační) fáze je samotný obrat na stojné noze ve výponu. Začíná spojením 

dynamického výponu na pravé (levé) s pohybem levé (pravé) do polohy volné nohy, 

skrčit připažmo zkřižmo do rotace. Zpevněné tělo rotuje kolem své výškové osy. 

Průběžná fáze končí oddálením paží a volné nohy od středu otáčení, čímž se zpomalí 

pohybová energie těla a rotace končí.  

Závěrečná fáze 

Závěrečná fáze začíná, když se pata stojné nohy dotkne země. Snížením těžiště a 

upažením poníž se tlumí pohybová energie. Volnou nohu pokládáme do přednožení 

nebo do snožení. Paže končí v upažení nebo upažení poníž 
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Obr. č. 21: Přípravná fáze      Obr. č. 22: Průběžná fáze      Obr. č. 23:  Průběžná  fáze 2  Obr. č. 24 : Průběžná fáze  3 

    
  Zdroj: Vlastní      Zdroj: Vlastní     Zdroj: Vlastní     Zdroj: Vlastní 

 

Obr. č. 25: Průběžná fáze 4      Obr. č. 26: Závěrečná fáze          Obr. č. 27: Závěrečná fáze 2 

      nebo   
  Zdroj: Vlastní          Zdroj: Vlastní                         Zdroj: Vlastní                                           
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Navrhovaná metodická řada 

V následující tabulce č. 7 je zobrazena navrhovaná metodická řada pro prvek „Pirueta“. 

Tabulka č. 7: „Pirueta“ - navrhovaná metodická řada 

 Názvoslovný popis + rytmizace Připomínky 
1. ZP: stoj únožný levou (pravou) na koberečku, 

levá (pravá) předpažit, pravá (levá) upažit 
1 odrazem pravé (levé) výpon na levé (pravé), 
pravá (levá) skrčit přednožmo 
2 celý obrat na levé (pravé), skrčit připažmo 
zkřižmo 
3 ZP  

- po zvládnutí -  dvojný 
obrat  

- cvičenec sleduje vliv 
polohy paží na rotaci 
jeho těla 

2. ZP: stoj spojný, připažit 
1 výkrok levou (pravou), pravá (levá) 
předpažit, levá (pravá) upažit  
2 výpon na levé (pravé), pravá (levá) skrčit 
přednožmo, skrčit připažmo zkřižmo 
3 zpět do ZP  

- prodloužit výdrž ve 
výponu  

3. ZP: stoj přednožný levou (pravou), pravá (levá) 
předpažit, levá (pravá) upažit 
2 výpon na levé (pravé), pravá (levá) skrčit 
přednožmo, skrčit připažmo zkřižmo  
3 půl obrat vpravo (vlevo) na levé (pravé) 
4 stoj přednožný pravou (levou), levá (pravá) 
předpažit, pravá (levá) upažit 

 

4. ZP: stoj přednožný levou (pravou), pravá (levá) 
předpažit, levá (pravá) upažit 
2 výpon na levé (pravé), pravá (levá) skrčit 
přednožmo, skrčit připažmo zkřižmo  
3 celý obrat vpravo (vlevo) na levé (pravé) 
4 stoj přednožný pravou (levou), levá (pravá) 
předpažit, pravá (levá) upažit 

 

5. ZP: stoj přednožný levou (pravou), pravá (levá) 
předpažit, levá (pravá) upažit 
2 výpon na levé (pravé), pravá (levá) skrčit 
přednožmo, skrčit připažmo zkřižmo  
3 jeden a půl obrat vpravo (vlevo) na levé 
(pravé) 
4 stoj přednožný pravou (levou), levá (pravá) 
předpažit, pravá (levá) upažit 

 

6. ZP: stoj přednožný levou (pravou), pravá (levá) 
předpažit, levá (pravá) upažit 
2 výpon na levé (pravé), pravá (levá) skrčit 
přednožmo, skrčit připažmo zkřižmo  
3 dvojný obrat vpravo (vlevo) na levé (pravé) 
4 stoj přednožný pravou (levou), levá (pravá) 
předpažit, pravá (levá) upažit 

- po zvládnutí stejné 
cvičení provádět s 
pažemi ve vzpažení při 
obratu 

7. ZP: stoj přednožný levou (pravou), pravá (levá) 
předpažit, levá (pravá) upažit 
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2 výpon na levé (pravé), pravá (levá) skrčit 
přednožmo, skrčit připažmo zkřižmo  
3 dvojný obrat vpravo (vlevo) na levé (pravé) 
4 stoj přednožný pravou (levou), levá (pravá) 
předpažit, pravá (levá) upažit 
5 výpon na pravé (levé), levá (pravá) skrčit 
přednožmo, vzpažit 
6 dvojný obrat vlevo (vpravo) na pravé (levé) 
7 - 8 stoj přednožný levou (pravou), pravá 
(levá) předpažit, levá (pravá) upažit 

8. ZP: stoj spojný, připažit 
1 výkrok levou, pravá předpažit, levá upažit 
2 výpon na levé, pravá skrčit přednožmo, pravá 
vzpažit, levá připažit 
3 dvojný obrat vpravo (vlevo) na levé (pravé) 
4 ZP 

- obměna polohy paží při 
obratu: připažit, upažit 
ad. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Nejčastější chyby v provedení 

- chybí dokončení přípravné fáze (nedojde nejprve k vystoupání těžiště a teprve 

potom k následné rotaci) 

- nedojde k dokončení rotace 

- volná noha neudrží svoji přesnou polohu po celou dobu otáčení 

- nestabilní závěrečná fáze (pomocný poskok, úkrok stranou na vybalancování) 

- osa těla při obratu není ve vertikále 

- stojná noha není při otáčení ve výponu 

 

5.1.6  Pirouette jump 360°  

Z druhé skupiny obratů jsem si vybrala dvojný obrat odrazem obounož s doskokem 

obounož. Jedná se o prvek poměrně obtížný. Do sestav bych nejprve volila jednodušší 

varianty obratů jako je půlobrat skokem (90°) a později zvyšovala obtížnost (počet 

obratů). Tento prvek bývá v sestavách často proveden technicky špatně. Závodnice 

nemají zvládnutou techniku obratu skokem, proto jsem si tento prvek vybrala k rozboru. 

Správné provedení 

Správné držení těla během rotace, dolní končetiny u sebe po celou dobu skoku. Při 

skoku napjatá kolena a propnutá chodidla. Při obratu je osa těla ve vertikále. Doskok 

následuje až po dokončení obratu. 
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Skok můžeme rozdělit na 4 fáze:  

- přípravná fáze, odraz, letová fáze, doskok. 

Podle pravidel ŽP musí být tyto 4 fáze přesně vyznačeny. 

Přípravná fáze 

Přípravná fáze znamená v tomto případě „předskok“. Jedná se o stejný „ předskok“ jako 

u Front split jumpu, odlišný je pouze pohyb paží. 

 „Předskok“ ZP: stoj spatný, připažit 

1 odrazem obounož poskok s přednožením poníž pravé (levé), předpažit, doskok na 

levou (pravou) a výkrok pravé (levé), připažit  

2 odrazem pravé (levé) poskok na pravé s přinožením levé (pravé), levá (pravá) 

předpažit, pravá (levá) upažit 

Pro zjednodušení popisu bude v tabulce č. 8 již uváděn pouze výraz „předskok“. 

Odraz 

Po předskoku následuje odraz, při kterém probíhají tři jeho fáze: amortizační (těžiště se 

snižuje, kolena se pokrčují), přechodová (rovná se postavení článků těla) a akční fáze 

(dynamické dopnutí končetin) doprovázená dynamickým pohybem paží - skrčit 

připažmo zkřižmo. Odraz by měl být dostatečně silný a rychlý, aby byl dostatek času na 

provedení letové fáze skoku. 

Při odrazu je důležité udržet hlavu, ramena, trup, boky, kolena, „špičky“ stále rovně, 

nesmí dojít k jejich natočení. 

Letová (rotační) fáze 

Teprve po odrazu následuje letová fáze a otočení zpevněného těla kolem své výškové 

osy. Fáze končí až ve chvíli dotočení dvojného obratu.  

Doskok s vyznačenou závěrečnou polohou  

Doskok provádíme do snožení na mírně pokrčených nohou. Oddálením horních 

končetin od středu otáčení se tlumí kinetická energie těla.  
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Obr. č. 28: Přípravná fáze        Obr. č. 29: Odraz         Obr. č. 30: Letová fáze       Obr. č. 31: Letová fáze 2 

          
  Zdroj: Vlastní                             Zdroj: Vlastní                       Zdroj: Vlastní                        Zdroj: Vlastní 

 
Obr. č. 32: Letová fáze 3    Obr. č. 33: Letová fáze  4    Obr. č. 34: Letová fáze 5         Obr. č. 35: Doskok 

    
  Zdroj: Vlastní               Zdroj: Vlastní                      Zdroj: Vlastní           Zdroj: Vlastní 
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Navrhovaná metodická řada 

V  tabulce č. 8 je zobrazena navrhovaná metodická řada pro skok  Pirouette jump 360°. 

Tabulka č. 8: Pirouette jump 360° - navrhovaná metodická řada 

 Názvoslovný popis + rytmizace Připomínky 

1.  ZP: leh na trampolíně (zpevněné tělo), připažit: trenér stojí 
nad cvičencem a pohupováním na trampolíně napomáhá 
cvičenci provést celý obrat vleže 

 

2.  ZP: stoj spojný na trampolíně 
1 odrazem obounož 
2 skok snožmo s půlobratem skrčit připažmo zkřižmo 
3 - 4 doskok do snožení, připažit.  

- po zvládnutí lze provádět 
celý obrat, obrat a půl, 
dvojný obrat 

3.  ZP: stoj spojný, připažit 
1 výkrok pravou (levou), předpažit  
2 přinožit levou (pravou), zapažit poníž 
3 odrazem obounož skok snožmo, vzpažit 
4 doskok do ZP 

 

4.  ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
3 odrazem obounož skok snožmo, skrčit připažmo zkřižmo 
4 doskok do ZP 

 

5.  ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok 
3 odrazem obounož skok snožmo s půlobratem vlevo 
(vpravo) skrčit připažmo zkřižmo 
4 doskok do ZP 

 

6.  ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
 3 odrazem obounož skok snožmo s půl obratem vlevo 
(vpravo)  
4 doskok do ZP 
5 odrazem obounož skok snožmo, zapažit poníž 
6 doskok do snožení skrčit připažmo zkřižmo 
7 odrazem obounož skok snožmo s půlobratem vlevo 
(vpravo) 
8 doskok do ZP . 

- to samé cvičení provádět s 
pažemi ve vzpažení při 
obratu 

7.  ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „ předskok“ 
3 odrazem obounož skok snožmo s celým obratem vlevo 
(vpravo) skrčit připažmo zkřižmo 
4 doskok do ZP 

- po zvládnutí: vzpažit při 
obratu 

- po zvládnutí obrat a půl 

8.  ZP: stoj spojný, připažit 
1 - 2 „předskok“ 
3 odrazem obounož skok snožmo s dvojným obratem vlevo 
(vpravo) skrčit připažmo zkřižmo 
4 doskok do ZP 

- to samé cvičení provádět s 
pažemi ve vzpažení při 
obratu 

- obměna polohy paží při 
obratu: připažit, upažit, 
pravá připažit, levá 
vzpažit 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejčastější chyby v provedení 

- viz. Chyby v provedení skoků s odrazem obounož  

- nedojde k dokončení rotace těla. 

chybí dokončení fáze odrazu (nedojde nejprve k odrazu a stoupání těžiště a teprve 

následné rotaci). 

 

 

5.1.7 Souhrnná tabulka nejčastějších chyb v provedení u povinných prvků 

 
V tabulce č. 9 je zobrazen výčet nejčastějších chyb v provedení vybraných technických 

prvků.  

Tabulka č. 9: Souhrnná tabulka nejčastějších chyb v provedení u jednotlivých prvků 

 

 

Pokrčená 

kolena 

Nepropnutá 
chodidla 

Prohnutí v 
kříži 

Chybí 
dvojitá 
práce 

kotníku 

Nestabilita 
v závěrečné 

fázi 

Tricepsový 

klik X  X   

„Placka“ 
 X X X   

„Split jump“ 
 X X X X X 

„Čertík“ 
 

 X X X X 

„Pirueta“ 
 

 X   X 

„ 36o°“ 
 

 X X X X 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2 Pohybová průprava cvičence - praktická cvičení 

Pohybová průprava cvičence obsahuje soubory vybraných cviků, které připraví 

cvičence po technické stránce na zvládnutí těžších pohybových úkonů, jakými jsou 

například kroky z metodické řady a následné zvládnutí povinných prvků obtížnosti. 

Do pohybové průpravy cvičence je zahrnuta zpevňovací příprava, odrazová a 

doskoková příprava, rotační, podporová a rovnovážná příprava, cvičení na flexibilitu 

nohou a neméně důležitá baletní příprava. Pohybová průprava je rozdělena na jednotlivé 

přípravy, které obsahují průpravná cvičení potřebná k rozvoji určitých pohybových 

schopností cvičence. Všechny uvedené přípravy se navzájem prolínají a doplňují. Je 

navrženo několik základních jednoduchých cviků nebo typů cvičení z každé přípravy. 

Popis cviků vyžaduje popsání základní polohy (ZP) a názornou rytmizaci pohybu. Počet 

opakování je orientační a neplatí pro všechny věkové kategorie a všechny cvičence. 

Záleží na tom, jak trenér zhodnotí stav svých svěřenců. Krištofič dávkování nechává na 

uvážení každého trenéra, aby byla zátěž přiměřená, nestala se přetěžováním či 

dávkování nebylo naopak nedostačující (bez rozvíjejícího efektu).57 Důležité je vždy 

cvičení přizpůsobit fyzické zdatnosti cvičenců a jejich věku.  U cvičení, kde popisuji 

provedení jednostranně (jen jednonož, jednoruč, na jednom boku, apod.), bude stejné 

cvičení se stejnou výdrží a stejným počtem opakování následovat i na druhou stranu. U 

většiny cvičení se dá využít nářadí, náčiní a pomůcky, které mohou oživit danou 

aktivitu. Je využit například step, bedna, žebřiny, trampolína, koberečky (nastříhané 

kousky koberce přibližně 40x40 cm velké) ad. 

 

 

5.2.1 Zpevňovací příprava 

  
Zpevňovací příprava je výchozí přípravou většinu nejen gymnastických cvičení a 

promítá se ve všech ostatních přípravách. Pokud není zvládnutá, pak se velice špatně 

rozvíjí další pohybové schopnosti a dovednosti. Příklady vybraných průpravných 

cvičení jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

 

 

                                                 
57 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Grada, 2004, str. 20-30. 
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Příklady průpravných cvičení:  

Tabulka č. 10: Zpevňovací příprava - praktická cvičení 

Použité nářadí či náčiní Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace + připomínky 

 ZP: vzpor ležmo – 1 - 16 výdrž vzpor vzadu ležmo 
postupně prodlužovat dobu 
ve výdrži 

Kobereček ZP: vzpor ležmo, nárty na 
koberečku  
1 - 4 sunutím do vysazeného 
vzporu ležmo,  
1 - 8 výdrž v poloze 
1 - 4 sunutím zpět do ZP. 

- 16 x  

stejná ZP: 1 - 2 sunem po 
podlaze skrčit přednožmo 
pravou, 3 - 4 sunem po 
podlaze zpět do ZP pravou, 
to samé levá 

  

Cvičení ve dvojicích ZP: cvičenec A leh na zádech ve 
zpevněné pozici, cvičenec B 
uchopit cvičence A za kotníky 
1 - 8  zvednout dolní končetiny 
do úrovně svých boků, (ve styku 
s podložkou jsou pouze lopatky 
a krk, hlava v mírném 
předklonu)- („prkýnko“) 
1 - 16 výdrž 
1 - 8 zpět do ZP 

- 4 x   

stejné cvičení s 
koberečkem: stejná ZP, 
kobereček pod lopatkami, 
druhý cvičenec uchopí 
ležícího za kotníky, zvedne 
do úrovně svých boků a ve 
zpevněné poloze sun po 
podlaze, měnit směry, 
zrychlovat, zpomalovat 

ZP: cvičenec A vzpor ležmo, 
cvičenec B uchopit cvičence za 
nárty 
1 - 8 zvednout dolní končetiny 
cvičence A do úrovně boků 
1 - 16  výdrž 
1 - 8zpět do ZP 

- 4 x 

přidat ručkování vpřed 
(trakař) 
trenér střídavě uchopuje 
pouze za jeden kotník, 
snaha cvičence udržet nohy 
u sebe 
trenér krouživými pohyby 
nebo pohybem do stran 
vychyluje cvičence z jeho 
osy, cvičenec se snaží 
udržet na středu. 

Žebřiny ZP: cvičenec A leh na břiše 
čelem k žebřinám, vzpažit, 
uchopit spodní příčku, cvičenec 
B uchopit nohy ležícího nad 
koleny 
1 - 4 zvednout cvičence do 
úrovně spodní příčky, 
1 - 8 výdrž 
1 - 4 položit zpět do ZP. 

- 4 x 

cvičení je velice náročné na 
zpevnění celého těla, 
maximálně 3 opakování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.2 Odrazová příprava 

Ke cvičením rozvíjejícím odraz lze použít trampolíny, bedny, švihadla, duchny a jiná 

náčiní v tělocvičnách. Odrazová příprava využívá i zábavných běhacích her, které je 

možno provádět venku a zapojit přírodní překážky k přeskoku. Příklady vybraných 

průpravných cvičení jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

 

Příklady průpravných cvičení: 

Tabulka č. 11: Odrazová příprava - praktická cvičení 

Použité nářadí či náčiní Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace + připomínky 

Duchna 

 
 
 
 

Cvičení na rozvoj odrazové 

vytrvalosti dolních končetin: 

ZP: stoj spatný na žíněnce 
1 - 16 klus na místě   

- 4x 

klus na místě se skrčováním 
přednožmo / skipink, 
zakopávání, koleso ad.(z 
atletické abecedy) / poskoky 
jednonož 

Cviky na rozvoj svalové síly 

dolních končetin: 

ZP: stoj mírně rozkročný  
1 - 4 podřep mírně rozkročný 
5 - 8 zpět do ZP 

- 16 x 

stejné cvičení provádět až 
do dřepu 
stejné cvičení provádět 
pouze jednonož (podřep i 
dřep) 
stejné cvičení provádět ve 
výponu 

ZP: vzpor dřepmo 
1 odrazem obounož 
2 skok s roznožením, vzpažit 
3 - 4  doskok do ZP 

- 12 x 

stejné cvičení se skokem se 
skrčením přednožmo, 
předpažit 

 

Bedna (cca 50 cm 

vysoká) 

Cvičení na rozvoj reaktivních 

schopností dolních končetin: 

ZP: stoj spojný na bedně 
1 odrazem obounož seskok 
z bedny 
2 doskok do podřepu snožného, 
3 odrazem obounož 
4 výskok na další bednu. 

po zvládnutí lze zvyšovat 
výšku bedny, na kterou se 
vyskakuje. 
provádět opakovaně (řada 
několika beden) 
stejné cvičení jednonož 

ZP: stoj spatný, připažit 
1 odrazem obounož skok se 
skrčením přednožmo („kufr“), 
předpažit  
2 doskok do podřepu spojného, 
upažit poníž  

- 12 x 

provést 3 skoky za sebou 
bez zastavení 
na podlaze lze udělat 
značka - snaha udržet se 
na značce 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.3 Doskoková příprava 

Po nácviku správného doskoku hledáme možnosti, jak podmínky pro doskok ztížit. 

Například je možné využít labilní plochy, provádět doskok po obratu ad. Příklady 

vybraných průpravných cvičení jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

Příklady průpravných cvičení:  

Tabulka č. 12: Doskoková příprava - praktická cvičení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Použité nářadí či náčiní Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace + připomínky 
 ZP: stoj spatný 

1 - 16 poskoky snožmo na místě 
- 4 x  

- snaha, aby byl doskok 
prováděn přes prsty na 
celá chodidla do podřepu 

Bedna / lavička/ koza 

ad. 

ZP: stoj spojný na zvýšené 
ploše, připažit 
1 seskok ze zvýšené plochy 
2 doskok snožmo do podřepu, 
upažit poníž 

- 16 x 

 

Trampolína ZP: stoj spojný na trampolíně  
1 - 4 „pérovat“ 
1 odrazem obounož  
2 skok s mírným roznožením 
3 doskok obounož do podřepu 
na žíněnku, upažit poníž 
4 stoj spojný, připažit 

- 12 x 

 

ZP: stoj spojný na trampolíně  
1 - 4 „pérovat“ 
1 odrazem obounož 
2 skokem skrčmo s půlobratem 
o 90 ° 
3 doskok obounož do podřepu 
na žíněnku, upažit poníž 
4 stoj spojný, připažit  

- 12 x 

- stejné cvičení s celým 
obratem o 180° 

ZP: stoj spojný čelem 
k trampolíně  
1 - 4 rozběh, 
1 odrazem obounož výskok na 
trampolínu 
2 odrazem obounož 
3 skok s roznožením 
4 doskok obounož do podřepu 
na žíněnku 

- 12 x 

- vyznačit si na žíněnce 
místo dopadu a mířit 
doskok na něj 

- paže při doskoku upažit 
poníž 
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5.2.4 Rotační příprava 

Pro rotační přípravu je důležitá dobrá orientace v prostoru, věnujme jí dostatek času, 

než začneme se samotnými obraty. Příklady vybraných průpravných cvičení jsou 

uvedeny v tabulce č. 13. 

Příklady průpravných cvičení: 

Tabulka č. 13: Rotační příprava - praktická cvičení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Použité nářadí 

či náčiní 
Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace + připomínky 

 chůze po čárách v tělocvičně, rychle 
měnit směr chůze dle pokynu trenéra 

- běh vpřed po čárách s dvojnými 
obraty na pokyn trenéra 

 ZP: stoj spojný, připažit: na pokyn 
trenéra 
1 - 8  celým obratem vpravo/vlevo 
rychle vyběhnout  
1 - 8 zpět do ZP 

- 8 x 

- podobné cvičení lze provádět také 
ze základní polohy sed, leh, leh na 
břiše apod. 

 ZP: leh, vzpažit 
1 - 2 převal vpravo o 360° 
3 - 4 zpevněná ZP 

- 1 x 10 m převaly vpravo 
- 1 x 10 m převaly vlevo 

 

- násobné převaly („válení sudů“) 
cca 10 m 

- snaha udržet rovnou dráhu 

 ZP: vzpor dřepmo 
 1 - 2 kotoul vpřed 
 3 - 4 ZP 

- 8 x 

- provádět násobné kotouly vpřed 
cca 10 m, snažit se udržet na čáře 
(např. nakreslit křídou na žíněnku) 

- to samé cvičení s kotouly vzad 
- těžší varianta: ZP: vzpor dřepmo: 1 

- 2  kotoul vpřed, 3 skok snožmo 4 
stoj spatný 

- nejtěžší varianta: ZP: vzpor 
dřepmo: 
 1- 2 kotoul vpřed, 3 skok snožmo 
s půlobratem (po zvládnutí s celým 
obratem)  
4 stoj spatný 

trampolína ZP: sed na trampolíně 
1 - 4 „pérovat“  
1 - 2  celým obratem  sed 
3 - 4 zpevněná ZP 

- 8 x 

- ZP: leh na trampolíně: 1 -4 
„pérovat“ 1 - 2 dvojným obratem 3 
- 4 zpevněná ZP 

- ZP: stoj spatný na trampolíně: 1 - 4 
„pérovat“ 1 - 2 odrazem obounož 
skok snožmo s půlobratem (po 
zvládnutí s celým a dvojným 
obratem) 
3 - 4 zpevněná ZP 
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5.2.5 Podporová příprava 

V případě soutěže show teams využíváme podporovou průpravu hlavně pro nácvik 

kliků a jejich modifikací. Příklady vybraných průpravných cvičení jsou uvedeny 

v tabulce č. 14. 

 

Příklady průpravných cvičení: 

Tabulka č. 14: Podporová příprava - praktická cvičení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Použité nářadí či 

náčiní 
Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace + připomínky 

 ZP: vzpor ležmo  
1 - 2 vzpažit pravou 
3 - 4 ZP 
1 - 2 vzpažit levou 
3 - 4 ZP 

- 16 x  

 

 ZP: vzpor dřepmo  
1 odrazem obounož skok vpřed 
2 dopad na ruce 
3 dopad obounož do vzporu 
dřepmo 
4 ZP 

- 16 x  

 

kobereček 

 
ZP: vzpor ležmo - koberečky 
pod dlaněmi 
1 - 4 sunem po podlaze upažit 
1 - 4 zpět do ZP 

- 16 x 

 
 

cvičení ve 

dvojicích 

ZP: cvičenec A vzpor ležmo, 
cvičenec B uchopit cvičence A 
za kotníky a zvednout dolní 
končetiny do výšky svých boků 
1 - 2  vychýlit cvičence A vpřed 
3 - 4 vychýlit cvičence A vzad  

- 16 x  

- při vychýlení vpřed má 
cvičenec A ramena 
předsunuta před zápěstí 
a při vychýlení vzad má 
zápěstí předsunuta před 
ramena 

 ZP: cvičenec A vzpor ležmo, 
cvičenec B uchopit cvičence A 
za kotníky a zvednout dolní 
končetiny do výšky svých boků: 
cvičenec B sune cvičence A cca 
10 m tam a 10 m zpátky 

- 4 x 

- délka dráhy dle 
trénovanosti a vyspělosti 
cvičence) 
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5.2.6 Rovnovážná (balanční) příprava 

K tréninku rovnovážných poloh stačí nejprve váha vlastního těla, později se dají využít 

pomůcky jako balanční podložka („čočka“), bosu, trampolínka, overball, fitball aj. 

Většina cvičení se dá modifikovat zavřením očí, což činí cvičení výrazně těžším. 

Příklady vybraných průpravných cvičení jsou uvedeny v tabulce č. 15. 

Příklady průpravných cvičení:  

Tabulka č. 15: Rovnovážná (balanční) příprava -  praktická cvičení 

Použité nářadí 

či náčiní 
Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace + připomínky 

 ZP: stoj spatný, připažit 
1 - 4 váha předklonmo na pravé, 
vzpažit  
1 - 16 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 

- 2 x na pravé 

- 2x na levé 

- postupně prodlužovat dobu 
ve výdrži. 

- těžší varianta cvičení: paže 
se pohybují („plavou prsové, 
kraulové paže“, kmitají 
střídnoruč nahoru a dolů ad.)  

Bosu   ZP: stoj spatný na bosu, upažit 
1 - 8 skrčit přednožmo levou 
1 - 8 výdrž 
1 - 8 přinožit levou 
1 - 8 skrčit přednožmo pravou 
1 - 8  výdrž 
1 - 8 přinožit pravou  

- 4 x 

- výdrže postupně prodlužovat 
 

Medicinbaly  

 
ZP: stoj spatný  
1 - 4 vzpor klečmo na 
medicinbalech (ruce a kolena jsou 
na medicinbalech) 
1 - 8 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 

- 4 x 

- cvičení lze provádět i v 
podřepu na medicinbalech 
(upažení) a ve stoji 
rozkročném na 
medicinbalech (vzpažení) 

Trampolína 

 
ZP: stoj spatný na trampolíně 
cvičenec provádí skipink na 
trampolíně, na tlesknutí trenéra 
zastavit ve stoji na pravé, skrčit 
přednožmo levou  
na další tlesknutí pokračovat 
v pohybu 

- trenér může měnit pohyb na 
trampolíně např. na 
výskoky, zakopávání aj., 
měnit i statické polohy např. 
váha předklonmo aj 

Kladina  

 
ZP: stoj spatný na kladině 
1 - 8 chůze po kladině ve výponu, 
upažit  

- 8 x 

- chůze ve výponu do 
poloviny kladiny, otočit 
zády, chůze ve výponu 
pozadu 

- ve dvojici: přetlačování na 
středu kladiny 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2.7 Prvky flexibility nohou v poloze sedu 

U průpravných cvičení na flexibilitu nohou v sedu nutno uvést fyziologický účinek, 

protože se jedná o cviky protahovací a mobilizační (viz teoretická část). Příklady 

vybraných průpravných cvičení jsou uvedeny v tabulce č. 16. 

 

 Příklady průpravných cvičení: 

Tabulka č. 16: Prvky flexibility nohou v poloze sedu - praktická cvičení 

Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace, 
připomínky 

Fyziologický účinek 

ZP: sed, připažit 
1 - 4 hluboký rovný předklon  
výdrž 1 - 32 
1 - 4 zpět do ZP 

- 2 x 

trenér může provádět 
dopomoc zatlačením 
na oblast beder a 
oblast dolní části 
hrudní páteře. 
kolena propnutá. 
Těžší varianta: paty 
položíme na step 
(lavičku). 

protažení svalů zadní 
strany dolních končetin 
(dvojhlavý sval stehenní, 
poloblanitý sval 
pološlašitý sval zákolenní 
sval dvojhlavý sval 
lýtkový) 

ZP: leh pokrčmo, přednožit 
pravou, uchopit přednoženou 
končetinu pod lýtkem: 
 1 - 8 s výdechem pomalu 
přitahovat nataženou končetinu 
do přednožení vzhůru 
1 - 8 výdrž v maximálním 
rozsahu 
1 - 8 zpět do ZP 

- 2 x pravá, 2 x levá 

hlídat, aby cvičenec 
udržel oba boky ve 
stejné výšce 

protažení zadní strany 
dolních končetin  

Žebřiny: ZP: stoj čelem 
k žebřině, přednožit levou, 
chodidlo na příčku ve výši pasu 
1 - 4 hluboký předklon k levé 
1 - 16 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 
5 - 8 skrčit přednožmo (váha na 
přednožené končetině), pánev 
protlačit vpřed  
1 - 16 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 
ZP: stoj levým bokem k žebřině, 
unožit levou, chodidlo na příčku 
ve výši pasu:  
1 - 4 hluboký předklon k pravé   
1 - 16 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 

- 2 x pravá, 2 x levá 

 protažení zadní strany 
dolních končetin, 
protažení flexorů 
kyčelního kloubu, 
protažení vnitřní strany 
stehen 
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ZP: podpor na předloktích 
klečmo 
1 - 4 podpor na předloktích 
klečmo rozkročný (váha na paže) 
1 - 16 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 

- 2 x  

trenér provádí 
dopomoc mírným 
zatlačením na oblast 
kosti křížové 

protažení flexorů 
kyčelního kloubu (hlavně 
bedrokyčlostehenní sval), 
protažení vnitřní strany 
stehen 

ZP: stoj spatný proti žebřinám 
1 - 4 rovný předklon, uchopit 
žerď ve výšce kolen 
1 - 4  zanožit pravou, položit 
končetinu na rameno trenéra/ 
jiného cvičence, který rukama 
končetinu obejme - ramenem 
tlačí zanoženou končetinu do 
většího zanožení  
1 - 16 výdrž 
1 - 4 zpět do ZP 

- 2 x pravá 2 x levá 

 protažení flexorů 
kyčelního kloubu, 
protažení zadní strany 
dolních končetin  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

5.2.8 Baletní příprava (klasická technika) 

Z baletní průpravy jsem použila některá cvičení prováděná na zemi a u opory 

s možností provádění ve volnosti. 

Uvedená cvičení vycházejí z I. baletní pozice. Při I. baletní pozici by měla být obě 

chodidla vytočena v jedné přímce a paty by se měly opírat o sebe. U začátečníků není 

stěžejní dodržet přesnou polohu chodidel. 

 Při provádění pozice cvičenec nesmí krčit prsty a kolena. Při provádění cvičení je vždy 

váha v přední části stojného chodidla. Příklady vybraných průpravných cvičení jsou 

uvedeny v tabulce č. 17. 
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Příklady průpravných cvičení: 

Tabulka č. 17: Baletní příprava (klasická technika) - praktická cvičení 

Použité nářadí 

či náčiní 
Názvoslovný popis + rytmizace Modifikace + připomínky 

Cvičení na zemi ZP: leh, nohy v I. pozici, upažit 
1 - 4 přednožit 
1 - 4 zpět do ZP 
 

- 8 x pravá 

- 8 x levá 

udržet vytočení nohou a propnutí 
v kolenou 

po zvládnutí je cvičení možné 
provádět švihem na 2 doby  

po zvládnutí zvětšovat výšku 
přednožení 

to samé cvičení lze provádět v lehu na 
zádech nebo na břiše do unožení  nebo 
v lehu na břiše do zanožení (udržet 
vytočení nohou, propnutí v kolenou, 
udržet kyčle na podložce) 

ZP: leh, nohy v I. pozici, upažit 
1 – 8 přednožit pravou  
1 – 8 unožit pravou  
1 – 8 zpět do ZP 

- 8 x pravá 

- 8 x levá 

bez pohybů pánve, udržet vytočení 
nohy a propnutí v kolenou 
provádět i opačným směrem 

Cvičení u opory ZP: držení čelem k opoře v I. pozici 
1 – 8 dřep (v nejnižším bodě 
zvednou paty ze země) 
1 – 8 zpět do ZP 
 

- 16 x 

udržet vytočení kolen, paty po celou 
dobu cvičení ve styku s podložkou. 
lze provádět v držení bokem k opoře a 
poté ve volnosti.  
důležité je udržet pánev, ramena a 
hlavu v ose nad sebou (nevysazovat 
zadek) 

Cvičení u opory ZP: držení v I. pozici levým bokem 
k opoře  
1 - 2 stoj přednožný pravou 
3 - 4 přednožit poníž pravou 
5 - 6 stoj přednožný  pravou vpřed 
7 - 8 zpět do ZP 
 

- 8 x pravá 
- 8 x levá 

udržet vytočení nohou a propnutí v 
kolenou, přednožit nejprve na 30°, po 
zvládnutí na 45° 
po zvládnutí lze provádět i ve volnosti 
polohy lze střídat po 1 době 

ZP: držení čelem v opoře v I. pozici 
1 odrazem obounož 
2 skok mírně roznožný 
3 doskok do I. pozice do podřepu 
4 zpět do ZP 

- 16 x 

udržet vytočené nohy i ve skoku, 
propnutí v kolenou ve skoku, dopnutá 
chodidla 
po zvládnutí lze provádět i bokem k 
opoře nebo ve volnosti 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Diskuze 

 
Show team aerobik je mladé odvětví aerobiku, které je výhradně záležitostí naší 

republiky. Ve světě existují různé formy soutěží podobné show team aerobiku svým 

obsahem a pravidly. Show team aerobik začíná být u nás velice oblíbeným sportem, 

kterého se účastní stále více mladých dívek a žen. Za poslední roky se začaly tvořit 

spolky, které organizují soutěže v této formě aerobiku, a stále na nich přibývá 

závodníků. Na těchto soutěžích je atraktivní to, že se jich může účastnit kdokoli. Vybízí 

děti i dospělé k závodění, pravidelnému tréninku, zdravému životnímu stylu a sportu 

vůbec. V dnešní době, kdy sport začíná být dětem cizí, postrádají týmového ducha a 

často nerespektují autority, považuji takové počínání za důležité. Pravidla soutěží se 

neustále vyvíjí a každým rokem se mění a vylepšují. Žij pohybem je v současnosti 

jednou z největších soutěží tohoto druhu u nás, co do počtu účastníků. Její pravidla jsou 

uzpůsobena tak, aby se nejednalo jen o klasický aerobik, ale aby sestavy povinně 

obsahovaly něco navíc, což podporuje a rozvíjí kreativitu každé sestavy. 

Kategorie show teams v soutěži Žij pohybem obsahuje prvky obtížnosti, které vychází 

především z moderní a sportovní gymnastiky. Rozhodčí v této kategorii hodnotí několik 

kritérií, jakými jsou například výběr a ztvárnění námětu, originalita, změny tempa 

pohybu, variabilita a dynamika horních i dolních končetin, interakce, synchronizace ad. 

Specifické pro tuto soutěž a kategorii jsou povinné prvky „rytmický model“ a 

„rovnovážný tvar“, které hodnotí estetický rozhodčí. V pravidlech je také například vlna 

trupem nebo osma, kterou hodnotí obsahový rozhodčí. I pro tyto povinné prvky se stala 

soutěž oblíbenou na poli aerobiku. Důležitou roli v konečném hodnocení sestavy má 

technický rozhodčí, který hodnotí několik kritérií a jejich obtížnost.  

Ve své práci jsem zpracovala povinné prvky, které technický rozhodčí hodnotí. Vybrala 

jsem typické zástupce z každé povinné skupiny prvků, popsala jsem je a vytvořila 

metodické řady, které by po zařazení do tréninku vedly k jejich technicky správnému 

provedení. Jestli jsou mnou navržené metodické řady účinné, by ověřil až další výzkum 

na ověření dat v podobě experimentu. 

Aby cvičenec vůbec mohl začít s nácvikem povinných prvků, je zapotřebí, aby 

kontrolovaně ovládal své tělo a aby technika jeho pohybů byla na dostatečné úrovni 

k zvládnutí těžších pohybových úkonů. K tomu slouží pohybová průprava cvičence, ve 
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které jsem vytvořila souhrn průpravných cvičení, která by měla určitě patřit k tréninku a 

nácviku na povinné technické prvky. Povinné technické skupiny prvků hodnotí 

technický rozhodčí, který uděluje „křížky“ za každé hodnocené kritérium. Technický 

rozhodčí v kategorii show teams hodnotí tato kritéria: držení těla a technika pohybu, 

podpory ležmo a jejich obtížnost, prvky flexibility nohou v sedu a jejich obtížnost, 

skoky a jejich obtížnost a obraty a jejich obtížnost. Původně jsem se chtěla věnovat více 

samostatnému tématu držení těla, protože z vlastní zkušenosti vím, jak moc je to 

problematická oblast. Dal by se sepsat samostatný zásobník cviků, které se zaměřují 

speciálně na optimální zdravé držení těla, na nápravu svalových dysbalancí kolem 

páteře, na mobilizaci páteře ad. Vadné držení těla je problém, se kterým se v aerobiku 

velice často bojuje, a není lehké ho napravit, já se ho však ve své práci nakonec dotkla 

jen okrajově. Jako jediné totiž neobsahuje konkrétní prvky, které by ukazovaly držení 

těla a techniku pohybu. Rozhodčí hodnotí celkové držení těla a celkovou techniku 

pohybu u všech pohybů cvičenců. Proto jsem se tomuto kritériu věnovala pouze 

v teoretické části a není již konkrétně rozebíráno v části praktické. Dalo by se říct, že 

celá pohybová průprava cvičence v druhé části praktické části pracuje právě na držení 

těla a technice pohybu. Zejména ve zpevňovací a baletní přípravě. A právě tyto přípravy 

jsou bohužel velice často v tréninku opomíjeny. Do tréninku nejsou zařazovány vůbec, 

nebo jen velice okrajově. Trenéři pracují se svými svěřenci na choreografiích a 

povinných prvcích, ale zapomínají na úplný základ, který je nezbytně nutný pro rozvoj 

cvičenců. Z toho potom plynou právě chybně provedené prvky, nízké hodnocení od 

rozhodčích, ale i zdravotní problémy cvičenců. 

Dalším kritériem jsou podpory ležmo, které jsou v této kategorii často automaticky 

zastoupeny kliky ležmo a různými jejich obměnami, i když pravidla nabízí i další 

možnosti, jak toto kritérium naplnit. Tricepsový klik bývá velice často zařazován do 

sestav, proto jsem popisovala právě tento klik. Paradoxně je většinou prováděn 

s velkým množstvím chyb. Z povinného kritéria flexibilita nohou v poloze sedu jsem 

vybrala jeden ze tří možných prvků, a to široký sed roznožný hluboký předklon 

(placku). Dalším povinným kritériem, které hodnotí technický rozhodčí, jsou skoky. 

Zde jsou dvě povinné skupiny skoků. Do sestavy musí být zařazen jeden skok odrazem 

jednonož s doskokem jednonož a jeden skok odrazem obounož s doskokem obounož. 

Pravidla Žij pohybem uvádí chybně popsanou skupinu skoků. Uvádí dle gymnastické 

terminologie chybný výraz „ skoky odrazem snožmo s doskokem snožmo“. Proto jsem 

ve své práci „odcitovala“ z pravidel chybný výraz, ale ve zbytku práce jsem již 
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používala správné označení pro tuto skupinu, a to „ skoky odrazem obounož 

s doskokem obounož “. Ze skupiny skoků odrazem obounož s doskokem obounož jsem 

vybrala skok odrazem obounož s bočným roznožením (Front split jump). Po zpracování 

nácvikové řady tohoto skoku jsem zjistila, že se jedná o velice technicky náročný prvek. 

Pro začínající trenéry a závodníky bych volila jednodušší varianty skoku odrazem 

obounož s doskokem obounož (např. skok s čelným roznožením „air jack“ nebo skok se 

skrčením přednožmo „kufr“). Z druhé skupiny skoků jsem zvolila skok přednožmo 

střižný skrčmo („Čertík“). Čertík naopak patří mezi technicky méně náročné prvky, 

které mohou zařadit do sestav začínající závodníci. Po jeho rozpracování jsem došla k 

tomu, že jeho metodická řada nevede k  mnoha dalším obtížnějším skokům. Proto bych 

bývala volila například dálkový skok, který má podle mého názoru podobný postup 

nácviku jako další skoky v této kategorii. Jiným povinným kritériem jsou obraty, opět 

dvě skupiny, ze kterých musí v sestavě figurovat minimálně jeden zástupce. První 

skupinou je obrat jednonož s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou volné 

nohy a druhou obrat skokem odrazem obounož. Je možné si vybrat obtížnost obratu – 

celý, dvojný nebo vícenásobný obrat. Já jsem vybrala u obou skupin dvojný obrat. 

Právě dvojné obraty jsou často zařazovány do sestav a často jsou prováděny 

s technickými chybami. Právě proto, jak jsou obraty technicky náročné, bych volila 

nejprve do sestavy zařazovat celý obrat a až po perfektním provedení zařadit dvojný či 

vícenásobný obrat. 

Mým hlavním cílem bylo navrhnout metodické řady pro jednotlivé vybrané prvky 

z povinných skupin prvků, které hodnotí technický rozhodčí show teams v soutěži Žij 

pohybem. Pro trenéry ŽP není v současnosti lehce dostupná literatura, která by se touto 

problematikou zaobírala. Nikde není sjednocený materiál, který by popisoval dané 

prvky a naváděl k nácviku prvků pro tuto soutěž. Snažila jsem se vytvořit návodný 

materiál pro trenéry a závodníky kategorie show teams, který by byl první publikací, 

zabývající se touto problematikou, pro soutěž ŽP. Při studování dostupné literatury 

z oblasti didaktiky a metodiky jsem zjistila, že pojem „metodická řada“ je poměrně 

často používán a existují metodické řady k prvkům a cvičením ze všech možných 

sportovních odvětvích, ale nikdo se již nezaobírá vysvětlením tohoto pojmu, definicí 

pojmu „metodická řada“ nebo „metodika nácviku“. V dostupných publikacích a 

pracích, zabývajících se metodikou nácviku a metodickými řadami pro mě bylo těžké 

najít alespoň zmínku o tom, co to vlastně metodická řada je. 
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Nácvik prvků obtížnosti je jedním z nejtěžších úkolů v tréninku. Mnou doporučené 

metodické řády jsou jen obecným návodem, jak cvičence dovést k finální podobě prvku. 

Ke každému cvičenci se musí přistupovat individuálně a všímat si chyb, které se v 

daném nacvičovaném prvku vyskytnou. Nelze spoléhat pouze na chyby v provedení, 

které uvádím. U každého jedince se můžou vyskytnout chyby individuální a k jejich 

odstranění je třeba zařadit množství průpravných cvičení, dle aktuální potřeby. Pro 

nácvik prvků a odstranění případných chyb v provedení je důležité pochopit jednotlivé 

části každého prvku jako je přípravná fáze, průběžná fáze, konečná fáze, u skoků odraz, 

letová fáze skoku a doskok.  

Trénink nových prvků je procesem motorického učení. Trenér by proto měl znát fáze 

motorického učení a respektovat individualitu každého jedince při tomto učení. 

Jednotlivé fáze motorického učení (generalizace, diferenciace, stabilizace, asociace) 

jsem do své práce nakonec nezařadila.  

Učení prvků obtížnosti je složitý didaktický proces, který vyžaduje znalosti trenéra v 

oblasti didaktiky sportu a je zapotřebí, aby respektoval určité didaktické principy jako 

princip názornosti, kdy je třeba popsat nový prvek, využít ukázky a vysvětlit uzlové 

body a později detailní body techniky u daného prvku. V praxi se setkávám i s tím, že 

cvičenci nebyli dobře seznámeni s prvkem a neporozuměli dobře jeho popisu a uzlovým 

bodům. A nevědí přesně, co se po nich žádá. Vědí vlastně trenéři, že musí prvek 

cvičenci nejprve důkladně představit, vysvětlit mu „uzlové body“ a co všechno k tomu 

mají použít? Vědí, že musí s cvičencem pracovat na dílčích krocích, které vedou 

k finálnímu provedení?  

 Popis vybraných prvků je doplněn o technicky správné provedení prvků. Každý prvek 

je rozdělen na několik zásadních částí. Průběh pohybu je zaznamenán na přiložených 

fotografiích, které pomáhají čtenáři prvek lépe pochopit a jeho části si lépe představit. U 

každého prvku je výčet nejčastějších chyb v provedení. Na konci kapitoly o nácviku 

vybraných povinných prvků obtížnosti je souhrnná tabulka s nejčastěji se vyskytujícími 

chybami u všech uvedených prvků obtížnosti. Jsou to nejčastěji se vyskytující chyby, na 

které je třeba si dát největší pozor a snažit se je dostatečným množstvím průpravných 

cvičení odbourávat. 

 Průpravná cvičení shrnutá do jednotlivých složek pohybové průpravy cvičence, slouží 

jako příprava na zvládnutí daných prvků. Průpravná cvičení jsem čerpala hlavně 

z vlastních zkušeností při tréninku, kdy jsem byla vedena vyškolenými trenéry v oboru, 
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dále z hodin gymnastiky v rámci mého studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

v oboru Tělovýchova a sport. Dále jsem nastudovala literaturu věnující se akrobatické 

přípravě a propojila ji se svými vlastními zkušenostmi. Správné provedení jednotlivých 

prvků jsem opět konzultovala se zkušenými trenéry v oboru. Průpravná cvičení, jež u 

cvičence budují předpoklady k zvládnutí daného prvku, jsou rozdělena do příprav, které 

se navzájem prolínají.  Například zpevňovací příprava obsahuje průpravná cvičení 

vhodná pro optimální držení těla a všechny ostatní povinné prvky. Zvládnutí 

jednotlivých příprav je předpokladem pro budoucí zvládnutí náročnějších prvků. 

Ke každé přípravě jsem uvedla jen 5 průpravných cvičení, což je pro trenéra velice malá 

zásoba cviků. Trenér by měl mít zásobník velkého množství průpravných cvičení, které 

by obměňoval, aby se tréninky nestaly stereotypem. Samozřejmě se dá volit z velké 

škály průpravných cvičení nejen z gymnastiky, ale i z jiných sportů např. z atletiky, 

z jejíchž průpravných cvičení jsem mohla více čerpat. 

Pravidla Žij pohybem uvádí povinné prvky a kritéria, která musí být v sestavách 

obsažena. Uvádí pět typů rozhodčích, kteří dané povinné prvky hodnotí. Neuvádí však 

nikde popis povinných technických prvků či návod na jejich provedení. Proto si 

myslím, že tato bakalářská práce lze využít jako metodický materiál pro začínající 

trenéry a cvičence nebo pro trenéry a cvičence, kteří začínají se soutěží ŽP. 

 Nastudovala jsem také stránky Českého svazu aerobiku a České gymnastické federace. 

Prvky, které popisuji, nejsou u těchto svazů uvedeny jako povinné prvky pro kategorii 

aerobik team show, ale některé z nich se vyskytují u jiných forem aerobiku, v kterých 

tyto organizace pořádají soutěže. Proto by tuto práci mohli využít nejen trenéři a 

cvičenci účastnící se soutěže Žij pohybem, ale i trenéři a závodníci z jiných soutěží.  

Cílem práce bylo navrhnout zmiňované metodické řady a popsat vybrané prvky 

obtížnosti. K výsledku mě vedla nejprve analýza dokumentů, kdy jsem na dané téma 

nahlédla z teoretického hlediska, dlouholeté pozorování v praxi, v roli cvičence, trenéra 

i rozhodčího v soutěži ŽP a popis a rozbor samotných povinných prvků. Metodické řady 

by mohly být dále aplikovány na cvičencích, aby se zjistily případné nedostatky řad a 

případná rozšíření o další kroky. Zkoumání platnosti navrhovaných metodických řad a 

průpravných cvičení by tedy mohlo být podnětem pro další výzkumnou práci. 
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7 Závěr 

 
Tématem bakalářské práce byl nácvik vybraných technických prvků show teams 

v soutěži Žij pohybem. Soutěž Žij pohybem je věnována jak začátečnickým týmům, tak 

pokročilým. Jak už sama organizace naznačuje, „soutěž je věnovaná každému, kdo chce 

závodit“, což samozřejmě láká a motivuje děti, aby se aerobiku věnovaly nejen jako 

koníčku, ale i závodně. Zároveň pak můžeme vidět na závodech spoustu cvičenců, kteří 

předvádějí náročné povinné technické prvky se špatnou technikou pohybu a 

nesprávným držením těla. Proto jsem se ve své práci rozhodla vybrané prvky popsat a 

zároveň vytvořit pro trenéry či cvičence návod, „jak na to“. Z každé kategorie 

povinných prvků jsem vždy vybrala jeden, který jsem ve své práci popsala, a vytvořila 

k němu metodickou řadu, podle které se mohou řídit jak začínající trenéři v tomto 

oboru, či sami cvičenci nebo třeba i zkušení trenéři, kteří chtějí obohatit trénink či 

zdokonalit technické prvky ve svých sestavách. 

Na začátku bylo nutné definovat všechna teoretická východiska práce, potřebné pojmy 

vztahující se k tématu a jejich vzájemné vztahy. Byl popsán samotný aerobik a jeho 

soutěžní a nesoutěžní formy, organizace pořádající aerobikové soutěže a z nich 

především KK aerobik a soutěž Žij pohybem a především její kategorii show teams. 

Další část se už blíže věnovala samotným pravidlům soutěže show teams a povinným 

technickým prvkům této kategorie, technice, technické přípravě a metodice.  

Praktická část je podrobně věnovaná popisu vybraných prvků obtížnosti. Popisováno je 

jejich správné provedení, jednotlivé fáze, které jsou doprovázeny vlastní fotografickou 

dokumentací, která umožňuje trenérům či cvičencům lepší představu o správném 

provedení prvku. Dále jsou navrženy metodické řady, které vycházejí z mých 

dlouholetých zkušeností závodníka i trenéra a rozhodčího této soutěžní kategorie, ale 

také z inspirace z různých sportovních odvětví. Metodické řady jsou vždy řazeny od 

cviků lehčí obtížnosti až po nejvyšší technickou náročnost. Na závěr jsou vyjmenovány 

nejčastější chyby v provedení jednotlivých prvků. Nácvikové řady jsou zaznamenány 

v tabulkách pro lepší přehlednost. 

V závěrečné části práce je pohybová průprava cvičence obsahující jednotlivé přípravy. 

Každá příprava obsahuje 5 cvičení na danou problematiku. Průpravná cvičení jsou 

shrnuta do tabulek. V tabulkách je zaznamenán popis cvičení a dále modifikace daného 
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cvičení nebo poznámka pro čtenáře. Pohybová průprava cvičence se skládá ze 

zpevňovací přípravy, odrazové a doskokové přípravy, rotační, podporové, rovnovážné 

přípravy, přípravy na prvky flexibility a baletní přípravy. Všechna tato průpravná 

cvičení také dopomáhají k lepšímu zvládnutí techniky vybraných prvků.  

Celá tato práce by měla být pomůckou či návodem, jak své svěřence nejlépe připravit na 

zvládnutí technických prvků kategorie show teams na soutěž Žij pohybem, ale může být 

nápomocná i cvičencům, kteří se zúčastňují jiných aerobikových soutěží. 

 



89 
 

8 Seznam literatury 

 
1) ANDERSON, B. Stretching. 30. Vyd. California: Shelter Publications, Inc., 2010. 

ISBN 978-0-936070-46-9. 

2) APPELT, K., D. HORÁKOVÁ a L. NOVOTNÝ. Názvosloví pro cvičitele. Praha: 

Olympia, 1989. ISBN 80-703-3011-2. 

3) DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. 1. Vyd. Praha: Olympia, a.s., 

2002. ISBN 80-7033-760-5. 

4) FREYOVÁ, M., Z. GERANIOSOVÁ, D. OLEŠOVSKÁ a T. VRECLOVÁ.  

Metodický dopis: Využití klasické taneční techniky ve sportovní přípravě MG. 

Praha: Metasport Ostrava, 1987. 

5) HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1311-X. 

6) HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. Vyd. Praha: 

Portál, 2005. ISBN 80-736-7040-2. 

7) CHOUTKA, M. a J. DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Olympia, 1987. 

ISBN 27-030-87. 

8) CHRUDIMSKÝ, J. Gymnastika v obrazech. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu, 2012. ISBN 978-80-86317-91-5. 

9) KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 

ISBN 80-247-1006-4. 

10) LIBRA, J. a kolektiv. Teorie a metodika sportovní gymnastiky I. 1. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1971. Čj. 24 786/70-31. 

11) NOSÁĽ, Š. Choreografia ľudového tanca: Celoštát. vysokošk. učebnica pre vys. 

šk. múzických umení a filoz. fak. vys. škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1984. 

12) NOVOTNÁ, V. Pohybová skladba. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-

7184-860-3. 

13) PERNICOVÁ, H., T. BĚLKOVÁ, J. JAVŮREK, M. KYRALOVÁ, J. 

LABUDOVÁ a P. STRNAD. Zdravotní tělesná výchova. 1. Vyd. Praha: Fortuna, 

1993. ISBN 80-7168-086-9. 

14) PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. 3.vyd. Praha: Portál s.r.o., 2009. ISBN 978-80-

7376-567-7. 



90 
 

15) PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ. Pedagogický slovník. 1.vyd. Praha: 

Portál s.r.o., 1995. ISBN 80-7178-029-4. 

16) SKOPOVÁ, M. a J. BERÁNKOVÁ. Aerobik kompletní průvodce. 1. Vyd. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-1746-3. 

17) SKOPOVÁ, M. a M. ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 

2005. ISBN 80-246-0973-8. 

18) SRDEČNÝ, V. a kolektiv. Zvláštní tělesná výchova: Lékařská část- didaktická 

část. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. ISBN 80-246-0350-

0. 

19) ŠTUMBAUER, J. Základy vědecké práce v tělesné kultuře. Č. Budějovice: 

Pedagogická fakulta, 1990. 

20) ZÍTKO, M. a J. CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. 2. vyd. Praha: ČASPV, 2006. ISBN 

80-86586-17-0. 

 

Elektronické zdroje: 

 

21) Metodika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation [cit. 2016-11-29]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metodika. 

22) O FISAF. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. [online]. [cit. 2016-12-14]. 

Dostupné z: http://fisaf.cz/o-fisaf-cesky-svaz-aerobiku-a-fitness/. 

23) O nás. Mistrysmistry.cz [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

http://www.mistrysmistry.cz/o-nas/. 

24) Pirouette. Ballethub.com [online]. [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: 

https://ballethub.com/ballet-term/pirouette/. 

25) Pravidla soutěže aerobic show. Kk-aerobik.com [online]. [cit. 2016-12-14]. 

Dostupné z: http://www.kk-aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-

souteze. 

26) SVATOŇ, V., A. ZÁMOSTNÁ a V. JANOUŠEK. Metodické listy k novým 

sestavám sportovní gymnastiky [online]. 1983 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: 

http://home.pf.jcu.cz/~base/data/gymn_c_plaim.docx. 

 



91 
 

9 Seznam obrázků 

 
Obr. č. 1: Postupné kroky k zisku 8-9 „křížků“ od technického rozhodčího 

Obr. č. 2: Výchozí poloha           

Obr. č. 3: Výchozí poloha 2 

Obr. č. 4: Průběžná poloha 

Obr. č. 5: Průběžná poloha 2 

Obr. č. 6: Závěrečná poloha                     

Obr. č. 7: Závěrečná poloha 2 

Obr. č. 8: Výchozí poloha                          

Obr. č. 9: Průběžná poloha 

Obr. č. 10: Závěrečná poloha 

Obr. č. 11: Přípravná fáze          

Obr. č. 12: Odraz 1                     

Obr. č. 13: Odraz 2 

Obr. č. 14: Letová fáze                                                 

Obr. č. 15: Doskok                                   

Obr. č. 16: Přípravná fáze      

Obr. č. 17: Odraz     

Obr. č. 18: Letová fáze 

Obr. č. 19: Doskok   

Obr. č. 20: Doskok 2 

Obr. č. 21: Přípravná fáze 

Obr. č. 22: Průběžná fáze  

Obr. č. 23: Průběžná fáze 2 

Obr. č. 24: Průběžná fáze 3 

Obr. č. 25: Průběžná fáze 4 

Obr. č. 26: Závěrečná fáze 

Obr. č. 27: Závěrečná fáze 2 

Obr. č. 28: Přípravná fáze   

Obr. č. 29: Odraz   

Obr. č. 30: Letová fáze 

Obr. č. 31: Letová fáze 2  

Obr. č. 32: Letová fáze 3 



92 
 

Obr. č. 33: Letová fáze 4 

Obr. č. 34: Letová fáze 5   

Obr. č. 35: Doskok 

 
 



93 
 

 

10 Seznam tabulek 

 
Tabulka č. 1: Rozhodčí show teams 

Tabulka č. 2: Přehled vybraných povinných technických prvků  

Tabulka č. 3: Tricepsový klik - navrhovaná metodická řada 

Tabulka č. 4: „Placka“- navrhovaná metodická řada 

Tabulka č. 5: Front split jump - navrhovaná metodická řada 

Tabulka č. 6: „Čertík“ - navrhovaná metodická řada 

Tabulka č. 7: „Pirueta“ - navrhovaná metodická řada 

Tabulka č. 8: Pirouette jump 360° - navrhovaná metodická řada 

Tabulka č. 9: Souhrnná tabulka nejčastějších chyb v provedení u jednotlivých prvků 

Tabulka č. 10: Zpevňovací příprava - praktická cvičení 

Tabulka č. 11: Odrazová příprava - praktická cvičení 

Tabulka č. 12: Doskoková příprava - praktická cvičení 

Tabulka č. 13: Rotační příprava - praktická cvičení  

Tabulka č. 14: Podporová příprava - praktická cvičení 

Tabulka č. 15: Rovnovážná (balanční příprava) -  praktická cvičení 

Tabulka č. 16: Prvky flexibility nohou v poloze sedu - praktická cvičení 

Tabulka č. 17: Baletní příprava (klasická technika) - praktická cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 


