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Anotace 

Práce rozebírá genderové nerovnosti v tanečním sportu, východiskem je problematika 

genderu. Nejdříve jsou proto definovány pojmy pohlaví, maskulinita a femininita, 

gender, genderové role, genderové nerovnosti a genderové stereotypy. Zvláštní 

pozornost je věnována nerovnostem a stereotypům, jež se promítají do tanečního sportu. 

Následuje popis prostředí tanečního sportu, v jehož rámci je představena jeho 

organizace. Zde je vysvětlen systém věkových kategorií, výkonnostních tříd a tanečních 

soutěží. Vlastní výzkum genderových nerovností v tanečním sportu je rozdělen do dvou 

částí, z nichž první se opírá o analýzy textů a druhá o standardizované pozorování. 

První z nich je zaměřena na nerovnosti, které se vyskytují v pravidlech tanečního sportu 

a v literatuře pojednávající o tanečním sportu. Podrobněji jsou rozebrány nerovnosti 

týkající se vzhledu a vedení v tanci. Druhá část je  věnována pozorování, které ukázalo, 

že vztahy podřízenosti a nadřízenosti plynou z koncepce tanců, objevují se během 

přípravy na taneční soutěž a také vznikají přímo během soutěže. Analýza dokumentů 

i pozorování vedou k závěru, že taneční sport je symbolickým vyjádřením základní 

genderové nerovnosti, a to dominance muže a submisivity ženy. 

Annotation 

The work examines gender inequalities in DanceSport, the starting point is the issue of 

gender. First there are therefore defined concepts of sex, masculinity and femininity, 

gender, gender roles, gender inequalities and gender stereotypes. Special attention is 

paid to the inequalities and stereotypes that are reflected in DanceSport. A description 

of the world of DanceSport follows, in which its organization is presented. The system 

of age groups, performance classes and dance competitions is explained here. The 

research of gender inequalities in DanceSport is divided into two parts, the first of them 



 

is based on the analysis of texts and the second on a standardized observation. The first 

one is focused on the inequalities that exist in the rules of DanceSport and in the 

literature dealing with DanceSport. Inequalities regarding the look and leading in the 

dance are discussed in more detail. The second part is devoted to the observation which 

showed that the relations of subordination and superiority derive from the concept of 

dances, occur during the preparations for a dance competition and also happen directly 

during a competition. Analysis of documents and observation lead to the conclusion that 

DanceSport is a symbolic expression of the fundamental gender inequalities, namely the 

dominance of men and women submisivity. 
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Projekt 

Projekt bakalářské práce 

Předpokládaný název:   Genderové nerovnosti ve společenském tanci 

Charakteristika tématu: 

Má práce se  bude zabývat nerovným postavením muže a ženy v párových 

společenských tancích. Především se bude jednat o tance sportovní, tedy 

latinskoamerické a standardní, které se tančí v soutěžích organizovaných Mezinárodní 

federací tanečního sportu (International DanceSport Federation) po celém světě. 

Konkrétně je to samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive, waltz, tango, valčík, slowfox 

a quickstep. Ačkoliv je pár jednotný útvar, jenž je tvořen dvěma tanečníky, existují mezi 

partnerem a partnerkou nerovný vztah. Jeden bez druhého by sice nemohli na parketě 

tančit, ale v jejich spolupráci se vyskytuje mnoho více či méně viditelných nerovností.  

Metoda: 

Ke studiu nerovností ve sportovním tanci využiji literaturu o tanci, která se zabývá 

výukou, vysvětlením a přiblížením zvládnutí pohybu a techniky daných tanců. K tomu 

patří také soutěžní řády a pravidla, v nichž je stanoveno vše, co je na soutěžích 

nezbytné, možné, povolené a zakázané. Bude se jednat o obsahovou analýzu dané 

literatury, z níž použiji vše, co vyjadřuje nerovné postavení partnera a partnerky. 

V neposlední řadě zmapuji problematiku vlastním zúčastněným pozorováním, pro nějž 

budu čerpat ze své účasti na několika tanečních soutěžích z pozice diváka. 

Cíle výzkumu: 

Cílem této práce bude zmapovat nerovnosti mezi tanečním partnerem a partnerkou, 

podívat se na tyto rozpory ze sociologického pohledu a pokusit se je vysvětlit. Jednak 

půjde o nerovnost rodu (tedy mužů a žen), a jednak se dané nerovnosti dají vysvětlit 

z pohledu teorie rolí. Stejně jako se od ženy a muže očekává určitý způsob jednání, 

protože jsou držiteli těchto sociálních rolí, vztahuje se očekávané jednání i na taneční 

partnerku a partnera. Pokud je mi známo, žádný výzkumník se tímto problémem dosud 

nezabýval.  
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Orientační struktura práce:  

Práce by měla mít tři hlavní části. Nejprve přiblížím teoreticky genderovou 

problematiku, teorii rolí a sportovní tanec. V druhé části se pokusím analýzou níže 

uvedené literatury o tanci charakterizovat a vysvětlit nerovnosti mezi partnerem 

a partnerkou. Na závěr popíši a interpretuji zjištění, k nimž jsem došla na základě svého 

zúčastněného pozorování. 

Orientační seznam literatury:  

Literatura o genderu 

Bourdieu Pierre (2000). Nadvláda mužů. Praha: Karolinum 

Renzetti Claire M., Curran D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum 

Oakley Ann (2000). Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál 

Poněšický Jan (2003). Fenomén ženství a mužství: psychologie ženy a muže, rozdíly 

a vztahy. Praha: Triton 

Elshtain J. B. (1999). Veřejný muž, soukromá žena: ženy ve společenském a politickém 

myšlení. Praha: ISE 

Karsten Hartmut (2006). Ženy – muži: genderové role, jejich původ a vývoj. Praha: 

Portál 

Janata Jaromír (1997). Dvojí svět. Praha: Maxdorf 

Literatura o tanci 

Odstrčil Petr (2004). Sportovní tanec. Praha: Grada 

Wainwright Lyndon B. (2006). V rytmu tance. Praha: Ikar 

Delius Rudolf von (1940). Tanec a erotika. Praha 

Plamínek Jiří (2003). Taneční v kapse. Plamínek Jiří, Svaz učitelů tance ČR 

Konečný D. (1996). Minimum do tanečních. Praha: Olympia  

Český svaz tanečního sportu Soutěžní řád 

International DanceSport Federation Competition Rules 

Konzultant :  Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 
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Cíle a metoda práce 

Moje bakalářská práce je výsledkem snahy sociologicky uchopit taneční sport, jenž 

zatím stojí na okraji zájmu tohoto oboru. Téma jsem si vybrala na základě své 

dlouholeté obliby tanečního sportu a pro účely této práce jsem svůj původní pohled 

diváka vyměnila za pohled výzkumníka. Cílem práce je ukázat, jak se gender projevuje 

v tanci, konkrétně v tanečním sportu. Ačkoliv je taneční sport pokládán především za 

přehlídku pestrých kostýmů, upravených párů a strhujících tanečních výkonů, je 

zároveň ukázkou genderových nerovností plynoucích z obecně uznávaných 

genderových stereotypů, které se - jak dále ukáži - projevují v samotném pojetí tanců, 

v pravidlech tanečního sportu a ve zcela spontánním chování tanečnic a tanečníků. Za 

tímto účelem jsem analyzovala literaturu týkající se tanečního sportu či společenského 

tance a také pravidla tanečního sportu. Na jejich základě jsem provedla standardizované 

pozorování během tanečních soutěží.  

Nejprve jsem považovala za nutné ponořit se do genderové problematiky 

a v tomto rámci  nalézt a popsat nerovnosti a stereotypy, jež jsou relevantní pro taneční 

sport. Nutné je rovněž představit i samo prostředí tanečního sportu, tedy jeho pravidla 

a systém soutěží, věkových kategorií a výkonnostních tříd, což vytváří základní rámec, 

v němž se tanečníci pohybují. Genderové nerovnosti, jež se v tanečním sportu vyskytují, 

jsem zkoumala ze dvou pohledů. Prvním z nich jsou písemné prameny, tedy pravidla 

tanečního sportu a literatura zabývající se tancem, jakožto zdroje informací 

o viditelných i skrytých odlišnostech. Druhým je vlastní tanec, jeho prvky, figury, 

pohyby, pózy, držení, postoje, vzhled či charakteristiky tanečníků a tanečnic, kteří na 

parketu předvádějí sebe a své dovednosti. Hledání genderových nerovností tedy 

zahrnuje rozbor předpisů, knih, figur a soutěží, jejich analýzu a interpretaci. V této 

souvislosti analyzuji pravidla tanečního sportu a také literaturu, která se jím zabývá 

obecně. Nerovnosti, jež jsem v literatuře identifikovala, interpretuji z pohledu genderu. 

Vedle analýzy písemných pramenů jsem provedla standardizované pozorování na 

tanečních soutěžích. Nejprve jsem navštívila tři soutěže v tanečním sportu, které pro mě 

měly charakter předvýzkumu. Pozorovala, zkoumala a hledala jsem během nich jevy 

a genderové nerovnosti, jež se mezi tanečním partnerem a partnerkou objevují. Poté 

jsem na dalších čtyřech soutěžích provedla již standardizované pozorování, v němž jsem 

zaznamenávala pozorované jevy do připravené tabulky (seznam a základní 

charakteristiky soutěží uvádím v příloze 1).    
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Pro rozpoznání nerovností jsem vybrala ukazatele, jež lze objektivně pozorovat. 

Ukazatele týkající se vzhledu jsou typické právě pro taneční partnerky či partnery 

a sloučeny dohromady signalizují příslušnost k ženskému či mužskému genderu. 

Konkrétní rozdíly týkající se tance pak partnerovi propůjčují nadřazenou a partnerce 

podřazenou roli. Rozdílností a odlišností, jež se vyskytují mezi partnerkou a partnerem, 

je více než by se mohlo na první pohled zdát. Syntéza získaných poznatků mne vede 

k závěru, že nalezené nerovnosti mají jedno společné: jsou postaveny na základní 

genderové nerovnosti, jíž je dominance partnera a submisivita partnerky. 

1. Pohlaví a rod 

1.1 Pohlaví jako biologická charakteristika 

To, zda se člověk narodí jako chlapec či dívka, ovlivní celý jeho život. Jak tedy dojde 

k pohlavní diferenciaci dosud nenarozeného dítěte? Při početí dochází ke spojení 

spermie a vajíčka, matka a otec tím předávají vznikajícímu embryu své genetické 

informace. Tyto informace jsou přenášeny pomocí chromozomů, mezi něž patří 

i pohlavní chromozomy. Otec i matka mají jeden pár pohlavních chromozomů, svému 

potomkovi předají každý jeden  chromozom, aby vznikl nový pár. Ženy disponují 

dvěma pohlavními chromozomy typu X, muži jedním X a druhým Y. Jelikož matka 

předává vždy chromozom X, je pohlaví každého člověka určeno genetickou výbavou 

otce. Spojí-li se dva chromozomy X, narodí se dívka, dojde-li ke spojení chromozomů 

X a Y, narodí se chlapec. Do šestého týdne vývoje se všechna embrya vyvíjejí stejně, 

teprve pak začne proces pohlavní diferenciace (Renzetti 2003: 62). 

Pohlaví je tedy biologická charakteristika, jež odkazuje k fyzickým rozdílům 

mezi muži a ženami. Všichni okolo sebe pozorujeme anatomické rozdíly mezi osobami 

ženského a mužského pohlaví, a tak těmto rozdílům automaticky přisuzujeme 

i odlišnosti ve vlastnostech a chování mužů a žen. Nejen laická, ale i velká část odborné 

veřejnosti je přesvědčena o tom, že fyzické rozdíly mezi pohlavími reflektují vrozené 

a tudíž přirozené rozdíly, které se nedají změnit (Lippa 2009: 22). Díky tomuto názoru 

byl na počátku 20. století menší objem mozku u žen důvodem k názoru, že ženy jsou od 

přírody podřazeny mužům. Kvůli jinak diferencované mozkové kůře se tvrdilo, že jejich 

chování je řízeno instinkty a že nejsou schopny racionálního úsudku. Časem byla tato 

teorie vědci vyvrácena (Karsten 2006: 22). Zastánci biologického přístupu si však často 
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neuvědomují, „(…) že biologická a sociální dimenze se nacházejí ve vzájemné 

interakci“ (Renzetti 2003: 61). Velikost biologického vlivu na člověka ani nelze přesně 

určit, protože jedinec vstupuje do procesu učení ihned po porodu (Renzetti 2003: 30). 

1.2 Maskulinita a femininita 

Maskulinitou  označujeme vlastnosti, rysy osobnosti a chování, které jsou chápány jako 

mužské, femininitou  zase ty, jež považujeme za ženské. V různých společnostech se 

pojetí maskulinity a femininity liší, důraz je kladen na jiné činnosti, zájmy a kvality. 

V některých kulturách je od žen očekávána praktičnost, racionalita, síla, panovačnost 

a sebevědomí a od mužů citlivost, intuice, starostlivost, zájem o druhé a estetiku. 

V určitých kulturách jsou ženy považovány za fyzicky zdatnější či výkonnější, bývají 

ekonomickou základnou rodiny. Někde jsou váženější, protože přivádějí na svět nový 

život, jinde zase neexistuje představa, že žena se má starat o dítě a pečovat o domácnost, 

ale přirozeně se o tyto činnosti dělí se svým manželem (Oakley 2000: 49). Například 

stavbu domu bychom v naší společnosti svěřili muži, jinde je to však čistě ženská práce 

(Renzetti 2003: 216). 

1.3 Gender, genderové role a proces jejich osvojová ní  

Gender je na rozdíl od pohlaví společenská kategorie, která se týká sociálních 

a kulturních rozdílů mezi ženami a muži. Ačkoliv automaticky předpokládáme, že 

osoba ženského pohlaví patří zároveň i k ženskému genderu, nemusí tomu tak být. 

V naší společnosti se pohlaví a gender zpravidla shodují. Výjimkou jsou transsexuálové 

a tzv. intersexuálové, tedy lidé, kteří nejsou biologicky mužem ani ženou. V jiných 

kulturách je však gender vymezován odlišnými způsoby (Oakley 2000: 121). Na 

příkladu intersexuálů je zřejmé, že pohlaví nemusí nutně jít ruku v ruce s genderem: 

„Tak například intersexuální pacienti vychovávaní jako žena mají silnou ženskou 

představivost a typicky ženské erotické sklony i navzdory úplné nepřítomnosti ženských 

hormonů“ (Oakley 2000: 126). 

Od každého jedince se očekává, že se bude chovat v souladu se svou genderovou 

rolí, ať už mužskou či ženskou. Genderová role je společenská role předepisovaná 

člověku na základě jeho pohlaví, od muže a ženy se tak očekává odlišné chování 

a jednání. Strukturní funkcionalisté  zastávají názor, že biologické odlišnosti vedly 

k ustavení rozdílných genderových rolí. Tyto role se již v počátku lidských dějin ujaly, 

jelikož jsou pro společnost funkční, a snahy o jejich změnu jsou proto zbytečné 
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a nebezpečné. Funkcionalisté věří, že distribuce činností mezi muži a ženami je 

přirozená, proto je nutné role přísně oddělovat. Uspořádání genderových rolí však nemá 

biologický původ, je kulturně dáno a sociálně předáváno (Renzetti 2003: 29, 58, 215-

216). 

Genderem ve vztahu k sociálnímu prostředí se zabývají i další teorie. Patří mezi 

ně teorie sociálního učení, která tvrdí, že některé rozdíly mezi ženami a muži jsou 

naučené. Jedinci si napodobováním a podmiňováním osvojují ve společnosti uznávané 

genderové stereotypy. Gender je také předmětem zájmu kognitivních teorií, jež 

zastávají názor, že gender je závislý i na tom, jak vnímáme sami sebe. Tím, že sami 

sebe označíme za ženu či muže, nás vede k tomu, že si začneme osvojovat stereotypní 

maskulinní či femininní chování (Lippa 2009: 153-159). Feministická sociologie věří, 

že gender je utvářen spíše společensky a přenáší se v procesu sociálního učení. 

Způsobuje tak nerovnosti, jež by podle feminismu měly být odstraněny (Renzetti 2003: 

29). 

Genderové role si tedy osvojujeme v průběhu života a proces osvojování začíná 

již v útlém věku. Děti jsou vychovávány odlišně podle toho, zda jde o dívku či chlapce. 

Figuruje zde systém odměn a trestů, kterými rodiče i okolí korigují chování dětí tak, aby 

odpovídalo jejich genderové roli. Vrstevníci, učitelé, instituce a sociální role jim 

usměrňují životy a učí je jejich rolím, přičemž se děti identifikují s významnými 

druhými. Napodobují modely, které vidí v médiích a ve společnosti a samy si odvozují 

představy ze světa, který vidí okolo sebe. Například již malým chlapcům bývá 

vštěpována asertivita a nezávislost a dívkám naopak pasivita, závislost a domáckost. 

(Karsten 2006: 45-46; Lippa 2009: 223, 251; Renzetti 2003: 107, 122). 

1.4 Genderové nerovnosti a stereotypy 

Na genderové nerovnosti se zaměřuje především feminismus. Vadí mu sexismus, tedy 

že mužské pohlaví je ve společnosti považováno za lepší a hodnotnější než ženské. 

Ženy jsou podceňované a podřízené a podle feminismu je možné společným úsilím 

stávající společenský systém zrušit a nahradit ho spravedlivějším. Většina lidí žije 

v patriarchální společnosti, tedy ve společnosti s pohlavně-genderovým systémem, který 

mužům přiznává nadřazenou pozici a v kterém vlastnosti chápané jako mužské jsou více 

ceněny než vlastnosti chápané jako ženské (Renzetti 2003: 22, 31, 36). Bourdieu mluví 

rovnou o nadvládě mužů, jejíž struktury jsou sociálně vytvářeny a dále udržovány 

vlastními postupy. Vůči ženám tu existují negativní předsudky, ty plodí dispozice žen, 
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a tak ženy chtě nechtě tyto předsudky neustále potvrzují a tím je udržují naživu. Ženy 

vyrůstají ve světě, který jim vnucuje představy o dominanci mužů a podřízenosti žen, 

ony jsou těmito strukturami ovlivněny a považují se tedy také za méněcenné (Bourdieu 

2000: 16, 32, 39). „Vztahy nadvlády se zdají jakoby přirozené, protože ovládaní na ně 

aplikují kategorie konstruované z hlediska vládnoucích“ (Bourdieu 2000: 34). Lidé 

samotní jsou přesvědčeni o tom, že rozdíly mezi ženami a muži jsou ve společenském 

životě nezbytné. Staví na předpokladu o funkčnosti tradičního dělení sociálních rolí 

mezi muži a ženami a tento postoj se promítá i do rozdělení pracovních činností – podle 

nich je dělba práce v lidské společnosti nutností (Oakley 2000: 100, 150). 

S genderovými nerovnostmi úzce souvisejí genderové stereotypy. Obecně jsou 

stereotypy zjednodušené názory na určité skupiny lidí, jež mají pravděpodobnostní 

charakter. Ačkoliv mnoho odborníků připouští, že některé stereotypy jsou založené na 

pravdivé skutečnosti, většina z nich především příliš redukuje skutečnost. Lidé potom 

nadhodnocují rozdíly mezi danými skupinami a přehlížejí rozmanitost v každé z nich. 

Genderové stereotypy charakterizují názory o mužích a ženách. Lidé stereotypům do 

velké míry věří, některé znaky jsou podle nich charakteristické pro muže, jiné zase pro 

ženy. Patří mezi ně osobnostní znaky, fyzické znaky, zaměstnání, sociální role, 

schopnosti, sexualita, dovednosti.  Stereotypy ovšem nejsou pouze výplodem klepů, 

vznikly pozorováním, neboť každý má s ženami, muži a jejich chováním své zkušenosti 

(Lippa 2009: 162-164). 

Člověk odvozuje svůj rozdílný přístup k mužům a ženám právě od genderových 

stereotypů, tedy od předpokladů, které jsou zjednodušujícím popisem ženy a muže 

a jsou obecně lidmi přijímány jako platné a správné (Renzetti 2003: 20). Tyto 

stereotypy přiřazují ženám a mužům určité typické vlastnosti, jež jsou většinou 

protikladné a navzájem se doplňují. Mezi „typicky ženské“ vlastnosti jsou řazeny 

například bezmocnost, nerozhodnost, poslušnost, závislost, ohleduplnost, něžnost, 

přitažlivost, šarmantnost, jemnost, taktnost, empatičnost, emocionálnost, žvanivost, 

náladovost a mezi „typicky mužské“ například agresivita, panovačnost, rozhodnost, 

neohroženost, autoritativnost, bojovnost, síla, ctižádostivost, racionalita, spolehlivost, 

objektivita, statečnost, nezávislost, vyrovnanost (Karsten 2006: 23-24). 

Snažíme se chovat v souladu se stereotypy a zároveň ovlivňujeme ostatní, aby se 

stereotypům také přizpůsobili. Když se stereotypy objeví, začneme se podle nich chovat 

(Lippa 2009: 253). Kupříkladu již u novorozenců dochází k posuzování podle 

genderových stereotypů – chlapci jako silní, velcí, aktivní, děvčata jako malá, milá, 
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pěkná. Na pohlaví přitom nezáleží, novorozenci se totiž příliš fyzicky neliší, ale když 

lidé dítě hodnotí, drží se obecně uznávaných stereotypů (Karsten 2006: 49). 

1.5 Shrnutí 

Pro výzkum genderových nerovností v tanečním sportu je výchozím předpokladem 

mužská nadvláda, o níž hovoří Bourdieu. Směrodatná je zejména představa 

dominantního, vládnoucího a lepšího muže proti podřízené, ovládané a horší ženě 

(Bourdieu 2000: 16-17). Nerovnosti v tanečním sportu vyplývají z genderových 

stereotypů, jež jsou kontinuálně udržovány ve společnosti. Důležité jsou zejména 

vlastnosti chápané jako typicky ženské, podle nichž jsou ženy slabé, nesamostatné, 

pasivní, poslušné, závislé, vyžadující ochranu a toužící po jistotě, ale i parádivé, 

přitažlivé, dráždivé a šarmantní; proti nim stojí vlastnosti označované jako typicky 

mužské, které považují muže za aktivní, vůdce, nezávislé, autoritativní, odhodlané, 

statečné, odvážné, sebevědomé, racionální, spolehlivé a zodpovědné (Karsten 2006: 24-

25). 

2. Taneční sport a jeho systém 

Taneční sport je především podívanou pro diváky. „Krásní mladí lidé v nádherných 

kostýmech se snaží předvést nejen správnou techniku pohybu, ale i náladu a charakter 

jednotlivých tanců“ (Odstrčil 2004: 7). Muž a žena zde tvoří taneční pár, který se snaží 

předvést kvalitní a krásný pohyb na charakteristickou hudbu a vytvořit tak určitou 

atmosféru. Skryta by měla být veškerá snaha a námaha, tanečníci by měli okolí při tanci 

snadno přesvědčit o tom, jak vše, co předvádí, je jednoduché. Taneční sport je úzce 

spojen s hudbou. Je to jediný sport, který vyžaduje přizpůsobení se neznámé hudbě, její 

melodii, struktuře, rytmu a charakteristickým prvkům. Důraz je u něj kladen na celkový 

vzhled, správné držení těla, schopnost vlastní prezentace, vztah k druhému pohlaví a na 

hudební, estetickou a citovou výchovu. Mezi partnerem a partnerkou dochází k těsné 

spolupráci, jež je mnohdy velmi blízká vztahu životních partnerů. Taneční sport má 

základ ve společenském tanci, v němž se na parketu současně vyskytuje více párů, a tak 

i na tanečních soutěžích páry tančí společně (Odstrčil 2004: 7-8). 
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2.1 Organizace tane čního sportu 

Tanečníky v České republice sdružuje Český svaz tanečního sportu (ČSTS), což je 

občanské sdružení, které v zahraničí používá název Czech Dance Sport Federation 

(CDSF). Zajišťuje pravidelně soutěže, organizační, metodickou a hospodářskou 

podporu. Vytváří systém vzdělávání, metodického vedení a organizace, tedy trenéry 

tanečníky a porotce. Podílí se na vydávání publikací v oblasti tance, vzdělává porotce 

a trenéry, věnuje se prodeji specializovaného zboží a vytváří tak zázemí pro 

provozování tanečního sportu (Stanovy ČSTS: 3-4, 19). 

V mezinárodním měřítku existuje Mezinárodní federace tanečního sportu, jež se 

v originále nazývá The International DanceSport Federation (IDSF). Sídlí ve 

Švýcarsku a jejími členy je v současné době 88 národních svazů a federací tanečního 

sportu z celého světa. IDSF pořádá mezinárodní soutěže pro tanečníky členských zemí. 

V posledních letech se snaží zajistit přijetí tanečního sportu mezi sporty olympijských 

her (IDSF Statutes: 1-2; IDSF Members list). 

 Tyto organizace ovšem působí v rovině amatérské, tedy rekreační. Profesionální 

tanečníky u nás sdružuje Česká profesionální taneční federace (Odkazy na www stránky 

– Taneční svazy). Na mezinárodní úrovni je zde The International Professional 

DanceSport Council (IPDSC), se sídlem ve Švýcarsku. Jejími členy je v současné době 

42 profesionálních národních svazů a federací tanečního sportu z celého světa a tito 

členové musí být zároveň i členové IDSF (IPDSC Statutes: 1; IPDSC Full 

Membership). 

2.2 Věkové kategorie a výkonnostní t řídy 

Tanečníci jsou pro soutěžení rozděleni do věkových kategorií.: 

• Děti I (méně než 10 let), 

• Děti II (10 - 11 let), 

• Junioři I (12 – 13 let), 

• Junioři II (14 – 15 let), 

• Mládež (16 – 18 let), 

• Dospělí (19 – 34 let), 

• Senioři I (35 – 44 let), 

• Senioři II (45 – 54 let), 

• Senioři III (55 a více let)    (Soutěžní řád ČSTS: 6, § 8). 
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V případě nízké účasti se mohou u Dětí a Juniorů dvě kategorie spojit do jedné. Páry se 

mohou zúčastňovat soutěží i v kategorii o 1 vyšší. Zařazení do kategorií se řídí podle 

věku staršího z partnerů. Páry jsou podle výkonnosti rozděleny do tříd: D, C, B, A, M. 

D je nejnižší, M nejvyšší, mezinárodní třída (Soutěžní řád ČSTS: 6-7, § 8-9). 

 

 Obr. 1: Rozdělení kategorií a tříd. Zdroj: Soutěžní řád ČSTS: 7, § 9, o. 1. 

Mezi jednotlivými třídami se postupuje na základě bodů, které páry získávají na 

postupových soutěžích a účastí ve finále. Pro postup do vyšší třídy je stanovena hranice 

200 bodů a 5 finálových umístění. Pokud má pár třídu D, C, nebo B, zůstává mu 

napořád. V třídách A a M je však nutné se udržet, jestliže pár svými výsledky nesplní 

předepsané podmínky, klesá do nižší třídy (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 

1). 

2.3 Taneční sout ěže 

Soutěže v tanečním sportu jsou několika druhů: 

• Mezinárodní soutěže - Mistrovství světa, Evropy, Střední Evropy, Světový 

pohár, Evropský pohár, otevřené soutěže a další; 

• Mistrovství ČR – vyhlašováno pro taneční páry nejvyšších tříd; 

• Taneční liga – jedná se o soutěže párů z nejvyšších tříd (páry již nemají kam 

postoupit); 

• Postupové soutěže – dochází na nich k zařazování párů do tříd, konají se pro 

třídy D – A; 

• Soutěže HOBBY – zúčastňují se jich páry, které nejsou registrované u ČSTS; 

• Zemská a regionální mistrovství – konají se v rámci Čech, Moravy, Slezska či 

regionu; 
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• Ostatní soutěže 

(Soutěžní řád ČSTS: 3, § 3; Organizační řád ČSTS, Příloha B1 Nominační řád: 

1, § 2, o.1). 

Některé soutěže mohou být buď otevřené, v nichž se účastníci přihlašují u pořadatele, 

nebo jen pro zvané, kdy se zúčastňují na základě pořadatelova pozvání (Soutěžní řád 

ČSTS: 3, § 3, o. 7). Na soutěžích figurují pouze sportovci, porotci a funkcionáři. 

Sportovci jsou taneční páry, z nichž každý tvoří muž a žena. Při prezenci, která se koná 

před soutěží, se musí účastníci prokázat průkazem člena ČSTS. Složení páru se nesmí 

v průběhu soutěže měnit (Soutěžní řád ČSTS: 5, § 6-7). 

Tance jsou v soutěžním programu rozděleny do dvou disciplín. Standardní 

tance představují waltz, tango, valčík, slowfoxtrot a quickstep, latinskoamerické 

samba, rumba, chacha, paso doble a jive. Mezi soutěžní tance patří i polka, tu však tančí 

pouze Děti I a II třídy D. Tyto dvě kategorie mají speciální sestavení tanců, tančí waltz, 

quickstep, polku, chachu a jive. Co se týče zbylých tříd a kategorií, Děti II C a všechny 

páry třídy D netančí ve standardních tancích slowfox a v latinskoamerických paso doble 

(Soutěžní řád ČSTS: 8, § 11). Páry jsou zvlášť zařazeny do třídy ve standardních 

a zvlášť v latinskoamerických tancích (Soutěžní řád ČSTS: 7, § 9, o. 3). 

Při soutěži jsou páry v každé kategorii rozděleny do skupin. Tančí se 

vícekolově, v každém kole je určitý počet párů vyřazen. Ve finále tančí už pouze ty 

nejlepší páry. Soutěžní tanec trvá minimálně 1,5 minuty, paso doble je hráno do 

2. koruny (Soutěžní řád ČSTS: 11, § 15). Je dáno, které figury se na soutěžích mohou 

tančit. Kategorie D a C jsou nejvíce omezeny, ve vyšších kategoriích již páry vytvářejí 

zajímavé variace. Obecně jsou však zakázané tzv. odhazované a nesené figury, při nichž 

jeden partner s pomocí druhého zvedá obě nohy nad parket současně, jelikož u nich 

existuje riziko zranění ostatních tanečníků (Odstrčil 2004: 26; Soutěžní řád ČSTS: 8, 

§11, o.5, o.3). Průběh soutěže kontroluje odborný dozor (Soutěžní řád ČSTS: 9, §12, 

o.7). 

Na soutěži hodnotí tanečníky porotci, během eliminačních kol označuje neveřejně 

každý porotce preferované páry pomocí křížku. Ve finále pak známkou stanoví pořadí 

zbylých párů (Soutěžní řád ČSTS: 10, §14). Porotce hodnotí u párů takt, rytmus, 

muzikálnost, pohyb v prostoru, rovnováhu, osobité podání a další charakteristiky 

(Soutěžní řád ČSTS, Pravidla hodnocení DTV: 1). Konečný výsledek každého páru 

vychází ze součtu hodnocení všech porotců (Odstrčil 2004: 30).  
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3. Gender v pravidlech tane čního sportu a literatu ře 

o tanečním sportu 

3.1 Nerovnosti, jež vyplývají z pravidel tane čního sportu a týkají 

se vzhledu 

Ve standardních tancích je taneční oblečení partnerky a partnera zcela odlišné. 

Partnerce určují dlouhé šaty ženskou roli, partnerovi zase frak určuje roli mužskou. 

U partnerčiných šatů se postupně prosadily siluety zvýrazňující ženskost. 

V latinskoamerických tancích je pro oblékání větší volnost než v tancích standardních 

(Odstrčil 2004: 41, 102). Kostýmy zde odráží snažení po originalitě: „Můžeme vidět 

prakticky vše“ (Odstrčil 2004: 102). Oblečení partnera je střídmější a často pouze 

doplňuje partnerčin oděv. Ačkoliv některé páry využívají možnosti použití téhož 

materiálu, z něhož má partnerka šaty, i na partnerovu košili, většina se snaží odlišit. 

Partner mívá zcela jiné oblečení než partnerka, čímž jsou zřetelně vymezeny jejich role. 

„Důležité je tedy to, aby byla jasně určena a odlišena role každého v páru“ (Odstrčil 

2004: 41). Kvůli postupné rozmanitosti v oblékání vydala IDSF pravidla, která převzaly 

všechny členské země. Podle Odstrčila se daná pravidla snaží o zabránění přehnanému 

zvýrazňování sexuálních symbolů (Odstrčil 2004: 102-103), ve skutečnosti se však  

(především v případě latinskoamerických tanců) spíše postarala pouze o to, aby na 

partnerčině těle bylo zakryto jen to nejnutnější. 

Ve standardních tancích mají partneři pravidly poměrně přesně stanovené, co 

musí nosit. Tančit mohou v černém obleku, který se skládá z černých kalhot, černého 

saka, bílé košile a černé kravaty; při dosažení třídy B jej mohou vyměnit za černý frak 

skládající se z černých kalhot, černého fraku, bílé vesty, bílé frakové košile a bílého 

motýlku. V kategorii Junioři I mají jen bílou košili s dlouhým rukávem, černé kalhoty, 

černou vestu a kravatu či motýlka bílé nebo černé barvy. Když to shrneme, je zjevné, že 

taneční partneři ve standardních tancích jsou oděni černo-bíle a z předepsaných variant 

nemohou vybočovat. 
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Partnerky  mají oproti nim mnoho variant. Dodržet musí jen několik bodů: 

zaprvé musí jít podle nákresu o dlouhé šaty, zadruhé tyto šaty nesmí být dvoudílné, 

zatřetí je nutné, aby splňovaly požadavek tzv. tvarové zóny, což je pravidly stanovená 

minimální oblast těla, jež musí být zakryta. U tanečnic z kategorie Juniorů I navíc nesmí 

mít tělovou barvu. Jinak ve všech kategoriích mohou mít výstřih vpředu i na zádech, 

tam dokonce může být výstřih tak velký, že partnerka má celá záda holá. Šaty tak 

mohou mít rukávy, rukavičky, ramínka, či nic ze zmíněného, mohou z nich vlát volány, 

sukně může být jednoduchá nebo velmi bohatá, celé šaty pak jednobarevné, 

dvoubarevné, vzorované i duhové (SŘ, Příloha 9 Pravidla pro oblečení: 3; IDSF Dress 

Regulation: 4-5). 

Oblékání ve standardních tancích tak přesně odráží Bourdieuova slova, která 

vyjadřují odlišnost mezi ženami a muži: „Zatímco u muže kosmetika a způsob oblečení 

spíše tělo potlačují, aby daly vyvstat znakům sociálního postavení (oblek, vyznamenání, 

uniforma ap.), u ženy naopak tělo zdůrazňují a snaží se mu dodat svůdnost. Proto také 

žena investuje do kosmetické úpravy mnohem víc (času, peněz, energie atd.) než muž“ 

(Bourdieu 2000: 90). V tanečním sportu lze velkou investici u partnerky předpokládat. 

Není těžké odhadnout, že pestré, bohatě zdobené a originální šaty stály mnoho peněz. 

Totéž platí o složitých účesech a výrazném líčení, které jsou zmíněny níže. U nich je 

nutno kromě finančních prostředků investovat hlavně čas a energii. Ženy se tomuto 

zkrášlování tolik věnují, protože jsou společností naučené vnímat samy sebe jako 

estetické předměty. Stále tedy myslí na to, že by měly být krásné, elegantní, hezky 

oblečené, mít určité držení těla a podobně (Bourdieu 2000: 90). Lidé navíc vnímají svět 

tak, že muž má být maskulinní a žena femininní a ani jeden by neměl nést rysy 

opačného pohlaví, jen toho svého. Předepsané oblečení se o jasné rozlišení a vymezení 

partnera od partnerky snaží (Renzetti 2003: 20). 
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Obr. 2 a 3: Ukázka oblečení páru ve standardních tancích. (foto autorka) 

I v latinskoamerických tancích má partner  menší možnosti v oblékání než 

partnerka. Nezbytností je košile či top libovolné barvy a kalhoty, které mohou mít 

jakoukoliv barvu kromě tělové. Oblečení přitom musí respektovat tvarovou zónu. 

Tanečníci z kategorie Junioři I mají košili či top s dlouhým rukávem v bílé nebo černé 

barvě, černé kalhoty a mohou mít i černou vestu. Tito juniorští partneři jsou tedy stále 

limitováni a nemají žádný prostor pro invenci. Zbylé kategorie mají alespoň výběr 

v barvách. Zároveň mají jednu a jedinou možnost odhalení pokožky. Tzv. pánský bod 

rozepnutí košile je bod, k němuž může být rozepnuta košile či top. Tento bod se nachází 

ve středu přezky opasku či středu horní linie kalhot (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 

Pravidla pro oblečení: 2-3; IDSF Dress Regulation: 2, 4-5). 

Oproti tomu partnerčiny šaty mohou mít téměř nekonečně mnoho podob. 

Splňovat musí níže uvedená pravidla a také to nesmí být pouze bikiny. Tanečnice 

z kategorie Junioři I nesmí mít šaty v  tělové barvě. Toť vše. Partnerky 

v latinskoamerických tancích smí tedy tančit v šatech delších i kratších, s rozparkem 

i bez, s výstřihy na hrudi, na zádech, na břiše, s rukávy, rukavičkami, či bez nich, jejich 

šaty nemusí dokonce ani zahrnovat sukni, mohou mít volány, řasení, být úzké i volné, 
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jednobarevné či hrát všemi barvami duhy (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 Pravidla pro 

oblečení: 3; IDSF Dress Regulation: 4-5). 

Pro partnerky v latinskoamerických tancích jsou důležitá jistá obecná pravidla, 

jež sice musí dodržovat všichni tanečníci a tanečnice, ale ze syntézy ostatních předpisů 

vyplývá, že se obecná pravidla týkají především latinskoamerických partnerek. Jejich 

šaty musí zakrývat poprsí, přičemž vzdálenost mezi oběma košíčky může být 

maximálně 5 cm . Dále je nezbytné, aby zakrývaly tzv. intimní zóny, tedy intimní partie 

těla, zakázána jsou tanga a kalhotky tělové barvy (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 

Pravidla pro oblečení: 1-2; IDSF Dress Regulation: 1-2). Je vcelku přesně stanovené, 

jak „velké“ mohou být partnerčiny kalhotky a jak přesně musí být tato oblast zakryta. 

Nejedná se zde samozřejmě o spodní prádlo, ale o součást tanečních šatů. Pravidla 

stanovují tzv. bokovou linii a kalhotkovou linii, což jsou linie udávající, jak nízko a jak 

vysoko mohou být šaty v této oblasti vykrojeny. Mezi bokovou linií a kalhotkovou linií 

musí být na boku vzdálenost větší než 5 cm (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 Pravidla pro 

oblečení: 2; IDSF Dress Regulation: 2). V pravidlech IDSF je přímo zdůrazněno, že 

partnerčiny hýždě musí být po celou dobu co nejvíce zakryty (IDSF Competition Rules: 

11, Rule 12). 

Pravidla tedy podporují představu zahaleného muže a odhalené ženy, jež má 

kořeny hluboko v historii. „Sochařství, malířství a umělecká fotografie zpodobňovaly 

od pradávna nahé nebo jen málo zahalené ženy (…)“ (Janata 1997: 130). Což dokládají 

historické i současné příklady, například obrazy, malby, sochy, móda či televizní pořady 

(Janata 1997: 132-133). Ženy jsou vnímány jako tajemné, přitažlivé, svůdné, lákající, 

skrývající v sobě netušené a temné, symbolizující hlubokou a vstřícnou sexualitu 

(Poněšický 2003: 47). Polonahá tanečnice svůdně vyjadřující napřiklad milostný vztah 

v rumbě tento pocit věrně odráží a umocňuje. Bourdieu se domnívá, že když se ženy 

snaží být svůdné, uznávají a potvrzují tím již nastolený vztah nadvlády (Bourdieu 2000: 

55). Delius svým postojem Bourdieuho názor sdílí: „Žena, která chce jen dráždit 

„krásným“ masem pohlavní hlad mužův, odsuzuje se sama k věčné méněcennosti, 

hanbě“ (Delius 1940: 46). 

V běžném životě vzrůstá směnná hodnota ženy s její sexuální přitažlivostí 

(Janata 1997: 81). Lze se tedy domnívat, že atraktivnější partnerka přitahuje větší 

pozornost porotců – mužů. Každá se tedy bude snažit být co nejhezčí a nejpřítažlivější. 

Vždyť snem mužů je krásná a tělesně půvabná žena: „Vidina krásné milenky je 

prchající konečný cíl, toužebné přání těla“ (Delius 1940: 28). I mladé muže mnohem 
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více zajímá vizáž a tělo potenciální partnerky; nutno podotknouti, že dívky naopak touží 

po vzájemné důvěře, věrnosti, něžnosti a ohleduplnosti. Mladíci upřednostňují 

vzhledově atraktivní partnerku, dívkám jde více o navázání a udržení dlouhodobějšího 

vztahu (Karsten 2006: 101, 109). Podle rozdělení tanečníků do kategorií je zjevné, že 

tančí především mladí lidé, snaha tanečnic líbit se tedy může vycházet z požadavků 

pánské části tanečního sportu. A jak taková přitažlivá dáma vypadá? „Tělesně atraktivní 

partnerka je v ideálním případě štíhlá, sportovního typu, dlouhonohá a má správné míry 

– na tom, že právě to jsou požadované přednosti, se v posledních desetiletích mnoho 

nezměnilo“ (Karsten 2006: 101). Současná společnost uznává a obdivuje ty dívky, které 

jsou atraktivní, štíhlé, sympatické a výkonné (Poněšický 2003: 56). Nedá se objektivně 

stanovit, kdo je atraktivní, má postavu štíhlou, sportovní, hezkou, či kdo se již může 

pyšnit dlouhýma nohama. Tyto přednosti se však dají očekávat právě u tanečnic 

v latinskoamerických tancích, kdokoliv je může subjektivně hodnotit a mohou potěšit 

oko diváka. 

                     

Obr. 4: Co má mít partnerka podle 
pravidel zakryté. Zdroj: Odstr čil 
2004: 103.  

Obr. 5: Ukázka šatů partnerky 
v latinskoamerických tancích. Zdroj: 
http://www.inzerce2.cz/inz/21784_2.jp
g 
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Obr. 6: Ukázka šatů partnera a partnerky v latinskoamerických tancích. Zdroj: 
http://www.barnat.eu/klient/MCR_LAT_2010_Kozak_web/1/images/MCRLAT201
0_Kozak_015.jpg 

Účesy pravidla omezují pouze u partnerů, pokud mají dlouhé vlasy, musí je mít 

svázané do ohonu. Partnerky žádná omezení typů stylů a provedení účesů nemají, a tak 

se jejich hlavy mohou předvádět s jednoduchými i složitými drdoly, s vlasy krátkými 

i dlouhými, svázanými do ohonu i copu, sepnutými na temeni, přichycenými sponkami 

i volně rozpuštěnými (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 Pravidla pro oblékání: 4; IDSF 

Dress Regulation: 5). 

Pravidla tedy usměrňují jen partnery, ti sice stále mají určitý prostor pro invenci, 

nemají však zcela volnou ruku jako partnerky. Ty se díky pravidlům mohou snažit 

o dotvoření svého vzezření pomocí různorodých účesů. Pravidla dávají partnerkám 

možnost, aby vyhověli požadavkům společnosti na jejich atraktivitu . Tyto požadavky 

pochází od mužů, ti sami definovali a stále redefinují, co je a není na ženách přitažlivé. 

Popisují a zobrazují ženy jako krásné, inspirativní, éterické a svůdné. Ženy se pak snaží 

této představě přiblížit, vyhovět jí, aby byly pro muže přitažlivé. Žádá se od nich, aby 

takové byly, a ony se takovými posléze stávají (Poněšický 2003: 121). Od partnerek se 

tak automaticky očekává, že se budou chtít zkrášlovat a vylepšovat svůj vzhled 
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i prostřednictvím účesů. Pravidla jen vycházejí ze stereotypů, jež jsou ve společnosti 

o ženách udržovány. 

                            

Obr. 7: Ukázka partnerčina účesu. 
(foto autorka) 

 

Obr. 8: Ukázka partnerčina účesu. 
Zdroj: 
http://www.martinkozak.com/?p=364
0 

Co se týče doplňků, partneři a partnerky v latinskoamerických i standardních 

tancích nemají pravidly nijak omezeno používání make-upu, dekorací, vlasových 

dekorací, dekoračních šperků, dekorací se světelnými efekty a materiálů se světelnými 

efekty. Tanečnice i tanečníci mohou tedy být ozdobeni naušnicemi, náramky, 

náhrdelníky, prsteny, brožemi, flitry, blyštivými kamínky, čelenkami, stuhami a tak 

dále. Jen Junioři I jsou v tomto ohledu vcelku omezeni. Pro chlapce i dívky je zakázán 

make-up. Partneři nesmějí mít vůbec žádné dekorace a také cokoliv se světelnými 

efekty. Partnerky mohou mít pouze dekorace bez světelných efektů, to platí i pro 

vlasové dekorace a dekorační šperky (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 Pravidla pro 

oblékání: 4; IDSF Dress Regulation: 5-6).  Mezi dekorace patří např. flitry, perly, 

korále, kameny, mašle, květiny, peří, stužky, nejsou za ně považovány knoflíky, spony 

do kravat, manžetové knoflíky či přezky. Dekoračními šperky jsou myšleny šperky, jež 

byly vytvořeny jako součást tanečního oblečení. Pod make-up je zahrnuto nejen líčení 

obličeje, ale i umělé opalování, umělé nehty a umělé řasy (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 

Pravidla pro oblečení: 2; IDSF Dress Regulation: 2-3). 
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Ač pravidla tanečníky a tanečnice v doplňcích neomezují, u Juniorů I je vidět, že 

obecně by partner na rozdíl od partnerky žádné dekorace mít neměl. To souvisí se 

zavedenými společenskými zvyklostmi, podle nichž vzhled u chlapců a mužů nehraje 

velkou roli, ale u dívek a žen se díky jejich genderové roli očekává osobní atraktivita 

a krása (Oakley 2000: 140). Tělesná krása přispívá k jejich popularitě a prestiži, svou 

přitažlivost mohou zvyšovat mimo jiné právě pomocí doplňků (Renzetti 2003: 140). 

                            

Obr. 9: Ukázka líčení a zdobení účesu 
partnerky. Zdroj: 
http://www.martinkozak.com/?p=537
1&cpage=1#comment-592 

 

Obr. 10: Ukázka vlasových dekorací 
a doplňků partnerky. Zdroj: 
http://www.barnat.eu/klient/MCR_L
AT_2010_Kozak_web/1/images/MCR
LAT2010_Kozak_075.jpg 

Dětské kategorie jsou v Pravidlech pro oblečení zvlášť vyděleny. Jelikož Děti 

tančí pouze kombinaci pěti tanců a nedělí se tudíž na páry standardní 

a latinskoamerické, nerozlišují se ani předpisy pro jejich oblékání. Na rozdíl od 

ostatních kategorií mají však přesně stanoveno, v čem mohou tančit. Nemají mnoho 

prostoru pro výběr, fantazii a rozmanitost, jejich možnosti jsou v tomto směru omezené. 

Chlapci tančí v bílé hladké košili s dlouhým rukávem, černých kalhotech a černé 

kravatě či motýlku. Dívky buď v bílé halence (trikotu, tričku) s krátkými rukávy a černé 

sukni, či v jednobarevných jednoduchých šatech (jednobarevném trikotu a sukni). 

Dívky mají pomocí nákresů přesně vymezeny tvary výstřihu, rukávů a sukní, jež jsou 

povolené. Jakékoliv odchylky od pravidel jsou zakázány. Pro dívky i chlapce platí také 

zákaz make-upu, dekorací, vlasových dekorací, dekoračních šperků a všeho, co dělá 
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světelné efekty (Soutěžní řád ČSTS, Příloha 9 Pravidla pro oblékání: 3-4, 6; IDSF Dress 

Regulation: 4-6, 8). 

I přes četná omezení je zde vidět základní rozdíl mezi partnerem a partnerkou: 

oba mají jasně stanovenou a oddělenou roli. U dětských párů jsou v podstatě 

zjednodušeny odlišnosti ostatních kategorií. Zde se nevyskytuje snaha o atraktivitu, 

krásu, půvabnost či přitažlivost. Zůstává zde však jev vyskytující se i ve standardních 

tancích, rozdílné oblečení pro partnera a partnerku odpovídá tradi ční představě o ženě 

nosící sukni a muži oblečeného do kalhot (Renzetti 2003: 20). 

Pravidla se tedy svými možnostmi a omezeními snaží přiřadit partnerovi 

mužskou a partnerce ženskou roli. U partnerů preferují střídmost a uniformovanost. 

U partnerek naopak podporují rozmanitost, pestrost a zálibu ve zkrášlování, čímž jim 

umožňují udržovat stereotyp parádivých, půvabných a přitažlivých žen. 

3.2 Nerovnosti, jež vyplývají z literatury o tane čním sportu a 

týkají se vedení 

Ačkoliv tanečník a tanečnice tvoří dohromady jeden nedělitelný celek, jeden z nich má 

navrch. „Vedoucím páru je pán“ (Chrastil, Majorová 1958: 36). Dřívější druhy tanců 

nepotřebovaly vedení jednoho z páru, teprve v 1. světové válce se dostaly do módy 

párové tance, v nichž muž byl tím, kdo rozhoduje a velí (Wainwright 2006: 11). Vedení 

je vzájemnou komunikací mezi partnerem a partnerkou. Především se jedná o řeč 

partnera k partnerce, v níž jí dává najevo, co má dělat (Odstrčil 2004: 42). 

Proč je zrovna muž tím, který rozhoduje o pohybu celého páru? Není to 

překvapení, vždyť již odedávna byli muži a ženy chápáni jako rozdílní, což s sebou 

často neslo nerovnoprávné postavení. Udržovaly se stereotypy, podle nichž byli muži 

odvážnější, vyzrálejší, logičtější a inteligentnější než ženy (Lippa 2009: 22). Stopy 

minulosti jsou znatelné i v současnosti, neboť i dnes je muži připisována aktivita  

a pohyblivost, zatímco ženě pasivita a nehybnost (Bourdieu 2000: 21). Proto jsou 

pravděpodobně vedení a koordinace páru svěřeny do rukou partnera, neboť je 

považován za rozumnějšího, zodpovědnějšího, aktivního a pohyblivého. Možná na tom 

ale nenese svůj díl pouze společenský tlak a normy. Podle několika prováděných 

výzkumů na přizpůsobivost bylo zjištěno, že ženy jsou přizpůsobivější než muži (Lippa 

2009: 48). A také šetření zkoumající osobnostní vlastnosti v průřezu 26 kultur ukázalo, 

že muži jsou asertivnější než ženy (Lippa 2009: 37). Otázkou ovšem je, nakolik je 
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ženská přizpůsobivost a mužská asertivita dílem vrozených dispozic a nakolik dílem 

sociálního učení a zvyklostí. Ať tak či tak, vedení v rámci tanečního páru se odvíjí od 

zažité představy, podle níž má muž být dominantní a žena podřízená – partner vede 

a partnerka ho následuje.  

Ve standardních a latinskoamerických tancích je princip vedení poněkud 

odlišný. Ve standardních tancích vytváří pár jednotný celek. Postavení páru je těsné, 

partnerovo a partnerčino tělo se v několika bodech dotýkají a právě tyto body slouží 

k přenosu podstatných informací. Těla partnera a partnerky se dotýkají svými pravými 

stranami v oblasti spodní části hrudníku, břicha a kyčlí. Partner stojí proti partnerce, 

která je posunuta mírně k jeho pravé straně. Partner má pravou ruku ohnutou v lokti 

a drží partnerku pod jejím levým ramenem, vytváří tak kontakt, kterým může předávat 

informace směrem nahoru do tohoto ramene. Partnerova levá ruka drží pravou ruku 

partnerky lehce, přibližně ve výšce jejích očí. Partnerka získá správný tvar pravé ruky 

nejsnáze tak, že svou ruku naprosto uvolní, zavěsí se do partnera a vzniklý tvar jen 

udrží. Lokty mají v téže výši. Partnerka má svou levou ruku položenou na partnerově 

paži. Přitom zaujme tzv. hrudní odklon, docílí ho tak, že horní část své levostranné 

vertikální linie odkloní od partnera. Pokud není hrudní odklon prováděn správně, může 

způsobit nepříjemné zdravotní problémy, je tedy nutné při jeho nácviku dávat velký 

pozor. Lépe je prováděn partnerkami ve vyspělých párech. V tangu je držení o něco 

pevnější než v ostatních tancích, partnerka má levou ruku až u pravé lopatky partnera 

(Odstrčil 2004: 42-44; Plamínek 2003: 4, 19). Pro vedení je nezbytné, aby partner držel 

partnerku pevně (Wainwright 2006: 18). Samotné držení rukou má velký význam pro 

vedení partnerky, vyvážení těla a v neposlední řadě také pro vzhled tančícího páru 

(Konečný 1996: 11). 

Z popisu držení ve standardních tancích je zřejmé, že je konstruováno tak, aby 

partner mohl vést a partnerka se vést nechala. Jelikož partner drží dámu na zádech, 

může ji tím snadno korigovat po parketě - když potřebuje, zastaví ji, zadrží, zabrzdí, 

pootočí, otočí, usměrní. Druhou rukou má možnost jí tlakem naznačovat směr a rychlost 

tance. A protože se v oblasti břicha a kyčlí s partnerkou dotýká, k předávání impulsů 

o změně v tanci mu slouží i tyto body. V tomto tanečním držení se partnerka o partnera 

vlastně pravou i levou rukou jen opírá a je tedy na něm závislá. Tím, jak se partnera 

drží, téměř nemá možnost předat mu nějakou informaci, může je hlavně přijímat a svým 

odkloněním dodávat páru půvab. Do tohoto držení se s velkou pravděpodobností 
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promítly tradiční představy o rozdělení pohlavních rolí, v nichž žena vystupuje jako 

bytost vnímavá, pomáhající, vstřícná, neprůbojná, ochotná ke kompromisu a vyzařující 

ženský šarm (Karsten 2006: 135). A i když je z historie známo, že ženy v dějinách 

zastávaly nejrůznější aktivní role, celý život je nám podsouván obraz ženy jako člověka 

bezmocného, neschopného, obětovaného a poníženého (Elshtain 1999: 218). Partnerům 

se tedy zdá přirozené, že budou velet, vládnout a ve svém držení partnerku svým 

způsobem vlastnit, partnerkám zase nepřipadá divné, že se podřídí, nechají se vést 

a ovládat. Nutno ovšem podotknout, že určitá biologická dispozice zde také hraje roli, 

neboť muži se lépe orientují v prostoru. Tato schopnost je závislá na mozkových látkách 

(neurotransmiterech) tzv. cholinergického systému (Janata 1997: 61). Z tohoto 

vrozeného faktu možná vychází myšlenka celého vedení, nicméně právě partner se stará 

o celkový pohyb páru v prostoru a to právě díky tomu, že vede sebe i partnerku. 

V latinskoamerických tancích páry těsné postavení téměř nepoužívají. 

K vedení zde slouží hlavně ruce, často jen jedna, a také řeč těla. V základním 

uzavřeném držení stojí pár proti sobě přibližně ve vzdálenosti 15 cm, partnerka je mírně 

posunuta na partnerovu pravou stranu. Ten má svou pravou ruku položenou na spodní 

části partnerčiny levé lopatky a partnerka má levou ruku položenou na jeho pravém 

rameni. Zbylé ruce partneři spojí přibližně do výše očí partnera (Odstrčil 2004: 43, 54). 

Partner využívá ne jednoho, ale dvou typů vedení. Jednak jsou to fyzická vedení, 

v nichž používá napětí v kontaktní paži a díky opětovanému napětí v partnerčině paži je 

schopen ji skrz vzniklý odpor vést do dalšího postavení. Druhým typem jsou tvarovací 

vedení, kde partner využívá formování těla či paží a tím vytváří pro partnerku 

samozřejmý požadovaný pohyb (Landsfeld, Plamínek 2000: 7). Pro přenos informací, 

pomocí nichž vede partner dámu, je nejlepší spojit ruce v rovině, v níž se nachází těžiště 

partnerky, protože důležité je dávat partnerce impulzy tak, aby mohl partner usměrňovat 

její pohyb v prostoru (Odstrčil 2004: 43). Pohyby partnerů se vzájemně doplňují, 

„Pohyb partnera vpřed doplňuje pohyb partnerky vzad“ (Odstrčil 2004: 41). Partner 

většinou zahájí pohyb, partnerka na něj navazuje a dokončí ho, někdy to bývá 

i obráceně. Vedení je doménou partnera, pro tanec je tak nezbytná vzájemná spolupráce 

v páru. Život dává tanci právě stále přítomnost toho, že jeden vede druhého a druhý se 

nechává vést prvním. Partner partnerce naznačuje a dává najevo, co po ní chce. Při 

vedení ji musí vnímat jako nedělitelný celek a stejně tak ona musí jako jeden celek 

reagovat (Odstrčil 2004: 41, 60). 
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V latinskoamerických tancích již nelze tak snadno vést. Pokud pár stojí 

v uzavřeném držení, partner má i zde možnost předávání impulzů pomocí pravé a levé 

ruky, chybí zde však již kontakt v břišní a pánevní oblasti. Pár se však pohybuje 

a z uzavřeného držení se rychle dostane. Potom slouží ke sdělování informací jedna či 

obě ruce a celková řeč těla. I zde vede partner a partnerka se vést nechává. Podle 

Deliuse má být muž dominantní a žena pasivní. Muž je hladový po moci a tvořivý, 

ženino pozemské určení je podřizovat se, podle požadavků muže má být žena jakýmsi 

přívěskem, částí, má se poddat, být tvárná, utvářet se podle toho, jak muž chce, 

napodobovat (Delius 1940: 31). Již podle vzhledu může být partnerka považována za 

partnerovu ozdobu, okrasu, přidanou část, přívěšek. V tanci se to z některých figur 

může zdát také. Díky tomu, že ji partner vede, utváří partnerka tanec tak, jak on chce. 

Souvisí s tím i experiment Erika Eriksona, jenž dal dětem do 12 let rozmístit hračky na 

stole. U chlapců převažoval pohyb, jeho řízení či zastavování, výšky a pády, u dívek 

nehybný uzavřený či otevřený prostor s klidnou atmosférou (Oakley 2000: 68). Do 

tance se tyto sklony obtiskly. Partner řídí a zastavuje partnerčin pohyb, směřuje ji, 

posouvá, vymezuje prostor. Partnerka sice není statická, ale pohybuje se právě jen v tom 

jí vymezeném prostoru. Partner vytváří území, v němž oba tančí. 

Několik příkladů, jak učebnice tance vybízí pány k vedení… 

Waltz:  

„(…) začněte zesilovat tlak do zad dámy částí své dlaně blíž k zápěstí“ (Wainwright 

2006: 66). 

Tango: 

„(…) partnerku veďte s sebou tak, že její levá noha následuje dráhu vaší pravé“ 

(Wainwright 2006: 202). 

Quickstep: 

„(…) a vedete dámu ke kroku napravo od svých nohou (…)“ (Wainwright 2006: 114). 

Samba: 

„(…) natáčíte partnerku čelem k vám, uvolňujete tlak pravé ruky a vracíte levou ruku 

volně zpět“ (Wainwright 2006: 162). 
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Chacha: 

 „Spirálový uzavřený twist kyčlí (…) – partner použije po zarážce na dobu 2 ronde 

přeměnu, kterou uvede partnerku do twistu, následně ji podtáčí do spirály a končí 

přeměnou twistem ve vějířovém postavení“ (Odstrčil 2004: 81). 

Rumba: 

 „(…) dámu otáčejte vlevo pohybem proti směru hodinových ručiček levou rukou“ 

(Wainwright 2006: 226). 

Jive: 

„(…) partnerku stále otáčíte na její levou stranu pomocí levé ruky“ (Wainwright 2006: 

144). 

…a jak říká dámám, že se mají nechat vést 

Samba: 

„Váš partner vás povede, abyste natočila tělo na levou stranu a zakončila s levou 

stranou těla směrem od partnera. Snažte se neklást mu odpor a nechat se volně vést“ 

(Wainwright 2006: 162). 

Rumba: 

„Partner zvedá vaši pravou ruku, vytvoříte oblouk (…)“ (Wainwright 2006: 226). 

Pokyny pro dámy mohou být i neutrální 

„(…) stále se otáčejte doprava“ (Wainwright 2006: 70). 

„(…) začněte se otáčet doleva“ (Wainwright 2006: 71). 
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Obr. 11 a 12: Vedení ve standardních a v latinskoamerických tancích. Zdroj: 

Odstrčil 2004: 42. 

Ve standardních i latinskoamerických tancích partner vede a partnerka se 

nechává vést. Zvyk, že je vedoucím v páru partner a partnerka se pouze podřizuje, 

vychází pravděpodobně ze stereotypu o aktivním, průbojném, nezávislém muži 

a nesamostatné, slabé, povolné ženě. 

3.3 Ostatní nerovnosti plynoucí z pravidel a litera tury 

V rumbě, jednom z latinskoamerických tanců, můžeme vidět různé varianty figury 

kubánská kolébka na místě. V jedné z variant stojí partner nad partnerkou, ruce 

zdvihne majestátně nad hlavu a spouští je dolu, partnerka se stojíce proti němu opírá o 

jeho břicho a se svádivými pohyby pánve jde do podřepu a zase zpět (Odstrčil 2004: 96-

97). V tomto pojetí figury je zřejmá dominance partnera díky jeho majestátní pozici a 

podřízenost a zároveň svůdnost partnerky. Je možné zde vidět všeobecně sdílená 

schémata vnímání a hodnocení ve společnosti, podle nichž platí jakési neoficiální 

nepsané pravidlo, že v páru má hlavní slovo muž. A pokud tomu tak není doopravdy, 

zaujímá muž dominantní postavení aspoň zdánlivě, pro veřejnost (Bourdieu 2000: 35). 

Partner je zde jakýmsi „středem světa, okolo nějž se všechno točí“, přesněji řečeno se 

okolo něj točí právě partnerka. Ta je v tomto případě stejně jako ve svém životě 

neuznávaná, podrobená a vykořisťovaná. Vinu na tom nese muž i žena sama, protože se 
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setrvačně drží zvyků, tedy stereotypů (Delius 1940: 63). Ženy i taneční partnerky 

stereotypy podporují tím, že se podle nich samy chovají. Tančením této varianty 

kubánské kolébky tedy umocňují dojem své podřízenosti a oddanosti partnerovi. 

      

Obr. 13: Genderově nerovná varianta 
kubánské kolébky. Zdroj: 
http://www.barnat.eu/klient/MCR_L
AT_2010_Kozak_web/1/images/MCR
LAT2010_Kozak_012.jpg 

Obr. 14: Tatáž varianta kubánské 
kolébky. Zdroj: 
http://www.brnoopen.cz/gallery.htm 

V paso doble si také můžeme všimnout určitého předvádění partnerky , kdy ji 

partner ukazuje divákům. Partnerka totiž v tomto tanci představuje muletu, s níž partner 

– toreador – pracuje, upoutává na ni pozornost. V tanci je práce s muletou znázorněna 

převáděním partnerky okolo partnera (Odstrčil 2004: 85). Partner se tak partnerkou 

svým způsobem chlubí. Mužům jsou stereotypně připisovány vlastnosti jako aktivní, 

dominantní, nezávislý, sebejistý, spolehlivý, vůdce, které jsou chápány jako typicky 

mužské. Ženy jsou podle stereotypů naopak bezmocné, nesamostatné, pasivní, poslušné, 

povolné, závislé, přitažlivé, dráždivé, parádnice a šarmantní. Tyto vlastnosti chápeme 

jako typicky ženské (Karsten 2006: 24-25). Partner je v paso doble právě tím aktivním, 

nezávislým a vůdcem, jenž poslušnou, povolnou a zároveň přitažlivou partnerku hrdě 
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vodí okolo sebe. Ukazuje, kdo je tu „pán“ a kdo „sluha“, partnerka pomáhá partnerovi 

předvést se, její podřízeností vyniká partnerova dominance. 

V tanečním sportu se vyskytuje i neopomenutelná organizační nerovnost. 

Ačkoliv se pár skládá z partnera a z partnerky, o třídě páru, celkovém počtu bodů 

a účastí ve finále rozhodují pouze údaje partnera. Všechny tyto aspekty jsou směrodatné 

pro stanovení, které třídy soutěže se pár může zúčastnit (Odstrčil 2004: 21). Soutěžní 

řád mluví jasně: „O zařazení tanečního páru do třídy rozhoduje zařazení partnera 

získané na postupových soutěžích a zaznamenané v soutěžní databázi ČSTS a v jeho 

soutěžním průkazu“ (Soutěžní řád ČSTS: 7, § 9, o. 2). Každý tanečník a tanečnice se na 

soutěžích musí prokázat svým členským průkazem. „Pokud se liší údaje v průkazech 

obou partnerů, rozhodující jsou údaje partnera“ (Soutěžní řád ČSTS: 5, § 6, o. 4). 

Zmíněný rozdíl mezi partnerem a partnerkou je tvořen centrální nerovností, 

která prostupuje nejen skrze pravidla a předpisy, ale i skrze celé tancování – dominanci 

partnera a podřízenost partnerky. Soutěžní řád pro taneční sport pravděpodobně vychází 

z genderových stereotypů, neboť muž bývá chápán jako dominantní a ten, který má 

navrch, a žena jako ovládaná a ta, která je podřízená (Bourdieu 2000: 14). To není jen 

záležitostí dnešní doby, už Aristoteles mluví o přirozené méněcennosti žen, která 

vysvětluje jejich nižší společenské postavení (Elshtain 1999: 54). Muži jsou ve srovnání 

se ženami nezávislejší a sebevědomější, jsou přesvědčení o svých schopnostech 

manipulovat s okolím, mimo to také útočnější, otevřenější, extrovertnější a statečnější 

(Oakley 2000: 45). Partner je tedy povýšen na „vedoucího“ v páru, podle nějž se 

partnerka řídí nejen na parketě, ale i v tanečním systému samotném. 

Názvy figur v tanci bývají odvozeny od pohybů, jež dělá partner: „V dalším 

taktu již točí oba partneři a tančí otáčku na místě vlevo (…). Název vlevo je odvozen od 

točení partnera, partnerka se samozřejmě točí vpravo“ (Odstrčil 2004: 80). Totéž je 

případ např. i figury stínové postavení, neboť stín dělá právě partner. Tento jev 

pravděpodobně vychází z představy o vládnoucím, nadřazeném, dominantním muži 

a závislé, podřízené, pasivní ženě (Bourdieu 2000: 16-17). Většina lidí od ženy očekává 

mimo jiné právě závislost a od muže tendenci prosazovat se (Renzetti 2003: 20). 

Důležitý je tedy pohyb, jenž je vykonáván partnerem, partnerka se přizpůsobuje, je 

vedena, a tak jsou figury pojmenovány podle vedoucího v páru – muže. 
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Poslední nerovnost se sice také týká tanečního páru, ale jen okrajově. Knihy 

o tanci pokládají za důležitějšího partnera než partnerku. Lze tak usuzovat z popisu 

krok ů, které jsou popsány nejprve pro partnera a až potom pro partnerku. Činí tak 

Wainwright (2006), Plamínek (2003), Chrastil a Majorová (1958), Landsfeld 

a Plamínek (2000) i Konečný (1996), který dokonce u některých figur popíše kroky 

partnera a u partnerky jen poznamená, že tančí totéž, pouze s jistou změnou. Odstrčil 

většinou uvádí primárně kroky pro partnera, ty pro partnerku jsou v závorce: „Akci 

doplníme ještě krokem vzad (partnerka vpřed) s prodloužením zdvihu ze spinového 

pohybu (…)“ (Odstrčil 2004: 63). I zde se tak projevuje nadvláda mužů, o níž píše 

Bourdieu (Bourdieu 2000). Muž je chápán jako tvor nezávislý, svobodný a s potřebou 

vyniknout, prosadit se, a žena jako závislá, nesamostatná, s potřebou vztahu k někomu 

(Poněšický 2003: 38). Partner je považován za důležitějšího a přednějšího, autoři tedy 

jeho kroky a pohyby uvádějí na prvním místě. 

V těchto pěti nerovnostech je partner v pozici stabilnějšího člena páru, jenž má 

hlavní slovo a také odpovědnost. Partnerka je druhořadá, zastává pouze doplňkovou 

pozici, její úlohou je řídit se podle partnera. V jejich rozdělení rolí se odrážejí tradiční 

představy o nadřazenosti muže a podřazenosti ženy. 

3.4 Dodatek o agresivit ě 

Autoři rozebírající genderovou problematiku často uvádějí jako jeden z hlavních rozdílů 

mezi muži a ženami agresivitu. Lidé předpokládají, že muži projevují větší agresivitu 

než ženy (Renzetti 2003: 81). Agresivní chování se tak u mužů nesetkává s kritikou, ale 

s porozuměním – nahromaděná síla potřebuje podle ostatních nějaký ventil. Odpovídá 

to starému klišé pohlavních rolí, podle něhož je pravý muž průbojný a pokud je potřeba, 

prosadí se i silou (Karsten 2006: 93). Vyšší agrese mužů se projevuje i v sexuálním 

styku, neboť právě muž k němu dává podnět a zaujímá při něm dominantní úlohu 

(Oakley 2000: 79-80). Lippa na několika výsledcích ze syntéz proběhlých výzkumů 

ukazuje, že muži jsou agresivnější než ženy (Lippa 2009: 32-33, 42-44) a Janata sám 

říká, že mužská agresivita je celý život vyšší než ženská. Podle něj má tento jev 

biologický původ, neboť muž byl stále vystaven nebezpečí, musel chránit rodinu, 

obydlí, lovit potravu. Mužskou agresivitu vyvolávají hlavně mužské hormony – 

androgeny, z nichž nejdůležitější je testosteron (Janata 1997: 127-128). Někteří vědci 

připisující agresi mužům poukazují na geny, evoluci a mužský pohlavní chromozom Y 
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(Karsten 2006: 112). Renzetti ovšem zase upozorňuje na to, že vědecké výzkumy 

zkoumající vztah mezi testosteronem a agresí zatím uspokojivě neprokázaly, že vyšší 

hladina testosteronu u mužů způsobuje agresivní chování (Renzetti 2003: 82). Badatelé, 

kteří se zabývají rodinným a sociálním prostředím, říkají, že mezi muži a ženami 

neexistuje v agresivním chování pohlavně specifický rozdíl – jen výchova a společnost 

donutily ženy svou agresivitu usměrňovat a potlačovat (Karsten 2006: 113). 

V tanci se však mužská agresivita neprojevuje. Za agresivní bychom mohli 

považovat snad jen tanec paso doble, v němž tanečníci představují toreadora a muletu. 

Mohlo by se zdát, že role toreadora předurčuje partnera k agresivnímu chování, ovšem 

patřičný rozzlobený výraz mají v tomto tanci partner i partnerka. 

3.5 Shrnutí 

Pravidla tanečního sportu a literatura o něm pojednávající obsahují několik rozdílností a 

nerovností, jež se dají interpretovat z pohledu genderu. Každá nerovnost je jiná, tudíž 

jsou rozdílné i jejich interpretace, zároveň toho ale mají mnoho společného. Všechny 

vycházejí z genderových nerovností objevujících se ve společnosti, tedy z dominantního 

postavení muže a submisivní role partnerky. Partner je v tanečním sportu vůdcem, 

hlavním pilířem, který rozhoduje a zastupuje pár navenek. Partnerka se mu podřizuje, je 

druhořadá, pomáhá partnerovi vyniknout a doplňuje ho. 

4. Co ukázalo pozorování 

4.1 Vztahy pod řízenosti a nad řízenosti plynoucí z koncepce 

tanců 

Ve standardních i latinskoamerických tancích se vedení ujímá partner. Ve standardních 

tancích je to patrné z držení páru, jež se skládá z odlišných postojů těla partnera 

a partnerky. Partner si při tanci drží vzpřímený postoj, z 260 pozorovaných partnerů tak 

tančilo 97 %, zatímco partnerka zaujímá na začátku tance hrudní odklon, jež pak 

udržuje po celý zbytek tance, platilo to pro 93 % partnerek. Tyto dva jevy nedosahují 

100 % pouze kvůli začínajícím tanečním párům, které se ještě nenaučili správnému 

držení. Partnerky také ve všech standardních tancích začínají tančit pozadu, potvrdilo 

to všech 83 pozorovaných párů. I po zbytek tance se většinu času pohybují zády po 

směru tance, tedy couvají, neplatí to však pro valčík - tento jev se ovšem bohužel nedá 
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objektivně pozorovat. S tím souvisí i další pozorovaný jev. Každý partner se při tanci 

dívá především doleva, patnerka naproti tomu z 99 % otáčí hlavou podle směru tance, 

což neplatí pouze pro tanec valčík. 

V latinskoamerických tancích právě partner  dává impuls k počátku tance, tedy 

začíná tančit . Ne vždy je však pro třetí osobu viditelné, že začíná partner. Někdy je to 

zřejmé, neboť partner udělá první krok a partnerka na něj naváže. Jindy se ovšem dá 

obtížně určit, zda opravdu začal partner, neboť ten může dát partnerce impuls pomocí 

stisku ruky či tlaku dlaně a sehrané páry se snadno domluví pouze výrazem tváře. 

Během pozorování se z celkového počtu 59 tanečních párů u 63 % dalo poznat, že začal 

tančit partner, u 5 % začínala partnerka a v 32 % se tato skutečnost nedala objektivně 

určit. V tanci paso doble se daný jev pozorovat nedá, jelikož pár má sestavu postavenou 

přesně na hudbu, a tak začíná souběžně s prvním tónem, který zazní – potvrdilo se to 

u všech 13-ti párů. 

Postoje partnerů ve standardním držení napomáhají tomu, aby partner vedl 

a partnerka se nechala vést. Partner má svým vzpřímeným postojem a pohledem doleva 

přehled o dění na parketu, neboť se dívá po směru tance a může tak sledovat ostatní 

páry. Partnerka je na partnera zcela odkázána, tančí pozadu a neví tak, co se za ní děje. 

Díky tomu, že je vedena, není potřeba, aby se orientovala na parketu mezi ostatními 

páry. Hlavu má otočenou na druhou stranu, vlevo, což je proti směru tance, a v určitých 

chvílích ji otáčí doprava a zase zpět. Na rozdíl od partnera tak musí přesně vědět, kdy 

hlavu otočit a kdy ji zase vrátit do původní polohy. Partnerka svým zakloněním 

a otáčením hlavy propůjčuje páru jistý půvab, tyto dva jevy nemají pravděpodobně 

funkční, ale pouze estetický význam. Promítnuty jsou zde tradiční představy aktivního 

maskulina a pasivního feminina, jinými slovy muže, který vládne, vede, ochraňuje, 

objímá a ženy, která se podřídí, nechá se vést, bude ovládána. Při tom ještě zkrášluje 

taneční pár, což se jeví jako přirozené, neboť ženám je přisuzována tendence k půvabu, 

kráse a touze zalíbit se. Oběma společnost tento protiklad podsouvá, a tak sociálním 

učením přijmou své role a chovají se podle nich (Bourdieu 2000: 16, 23, 61). 

V latinskoamerických tancích partner také rozhoduje o pohybu celého páru. 

Partner při vedení vychází z naučených představ o mužské aktivitě a ženské pasivitě. Už 

od dětství jsou chlapci chváleni za odvážnost a schopnost prosadit se a dívky zase za 

mírnost, ústupnost, vstřícnost a ochotu (Karsten 2006: 77). Díky tomu, že jsou nám 

stereotypy o podřazených ženách a nadřazených mužích podsouvány od narození, 
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zvykneme si na ně, přijmeme je za přirozené a o jejich pravdivosti nepochybujeme. 

Partnerky se tak stanou podřízenými a nechají se vést (Bourdieu 2000: 16). 

                         

Obr. 15: Taneční postoj ve 
standardních tancích. (foto autorka) 

 

Obr. 16: Taneční postoj ve 
standardních tancích. Zdroj: 
http://www.brnoopen.cz/gallery2009.
htm 

Ve standardních tancích během tance partnerka někdy zaujme figuru nazývající 

se protizarážka nebo zarážka vzad, což je jakýsi hrudní odklon dovedený do extrému. 

Partnerka se při této figuře ohne v zádech téměř do pravého úhlu. Protizarážka a zarážka 

vzad jsou tvarově shodné, rozdíl je jen v tom, že protizarážka se vytvoří z výpadu vpřed 

a zarážka z výpadu vzad (Odstrčil 2004: 48). V kategoriích Hobby, D a C není tato 

figura povolena, a tak se u párů nevyskytuje - z 25 pozorovaných párů ji netančil žádný. 

Ve vyšších kategoriích ji předvedlo 67 % ze 42 párů, ve valčíku se však vyskytuje málo, 

zatančily ji pouze 2 z 8 pozorovaných tanečních párů. Celkem se figura objevila 72krát 

v 50-ti tancích. 

Tato figura je velmi efektní, během tance se objeví i několikrát a partnerka se při 

ní vydává partnerovi na pospas. Opět zde tedy partner zaujímá roli dominantního 

ochránce partnerky, neboť mu jako muži je tato role přisuzována společností. Od muže 

se očekává, že bude na ženu hledět z výšky, hlídat ji a objímat, což partner dělá také. 
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Musí partnerku, která je v zádech ohnuta téměř do pravého úhlu, v této poloze chránit 

a hlídat a zároveň se na ni dívá z výšky. Partnerka se naopak drží role přisuzované 

ženám, tedy role submisivní, oddané a půvabné bytosti. Žena se má líbit, potěšit oko 

a o to se partnerka při protizarážce či zarážce vzad snaží (Bourdieu 2000: 16, 61, 91). 

                                 

Obr. 17: Protizarážka (zarážka vzad). 
Zdroj: Odstr čil 2004: 48. 

 

Obr. 18: Protizarážka (zarážka vzad). 
Zdroj: 
http://www.martinkozak.com/?p=364
0 

Během všech pěti latinskoamerických tanců se partnerky velmi často pod 

partnerovým vedením podtáčí. Točí se partnerka i partner, ale partneři se podtáčejí jen 

velmi zřídka. Jako podtočení je chápána figura, při které partner zvedne ruku, za niž 

drží partnerku, a partnerka se pod spojenýma rukama otočí, přičemž se partnera stále 

drží. Ze 74 pozorovaných párů se podtáčelo 97 % partnerek, přičemž celkem tyto 

partnerky provedly 468 podtočení. Variantou točení (nikoliv podtáčení) partnerky je 

figura odvinutí z paže, která je tančena v sambě. „Jak říká název figury, žena se odvíjí 

a následně, pokud kroky opakuje, se do mužovy paže navíjí“ (Odstrčil 2004: 76). Tuto 

figuru tančilo 60 % z 15-ti pozorovaných párů, celkem se objevila 11krát. 

Když se partnerka podtáčí nebo odvíjí z paže, partner z ní tak vytváří svou okrasu 

a předvádí ji. Tyto figury jsou otiskem společnosti, která připisuje mužům a ženám 

protikladné světy. Žena jako bytost líbezná, jemná, něžná a mírná, muž jako člověk 

silný, formující, tvořící a přetvářející (Delius 1940: 68). V tanečním sportu je partnerka 

krásnou společnicí, která se aktivním a nezávislým partnerem nechává formovat, 
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předvádět a ukazovat divákům. Pro podtáčení lze v genderových stereotypech nalézt 

paralelu s domácností. Ženám je nezřídka přisuzována pozice v domácnosti, v domě, v 

bytě, uvnitř, kdežto mužům naopak venku, v přírodě, v divočině, mimo domácnost 

(Bourdieu 2000; Oakley 2000). Když parter partnerku podtáčí, uzavírá ji tím jakoby do 

určitého prostoru, který jí vymezil. Sám stojí mimo tento prostor, venku a zdvihnutím 

své paže ve spojení s paží partnerky vytvoří jakousi bránu, dveře, jimiž partnerka 

projde. Partnerka se tak pohybuje pouze v místě, které jí partner vytvořil. 

Jednou z figur v sambě je valení vlevo. V ní stojí partnerka těsně před 

partnerem, partner ji jednou rukou drží za loket a druhou rukou na břiše. Partnerka má 

volnou ruku položenou na partnerově ruce nebo rovnoběžně od sebe. Při této figuře se 

pár těsně dotýká těly, oba tančí totéž, do hudby se společně otáčí, přičemž se pomocí 

spojených rukou a horních částí svých těl pravidelně naklání dopředu a dozadu do tvaru 

kruhu a kreslí tím do vzduchu pomyslnou spirálu (Odstrčil 2004: 95; Definition of 

samba roll). Tato figura se objevovala pouze u párů vyšších kategorií, neboť 

v kategoriích Hobby, D a C není povolena. Do své sestavy ji zařadilo 70 % z 15-ti 

pozorovaných párů. 

Tato „přivlastňovací“ figura je jednou z figur, na níž je dobře vidět, že partner 

vede a partnerka se vést nechává. Způsobem, jakým partner partnerku drží, si ji jakoby 

přivlastňuje. Toto držení, v němž partnerka působí jako partnerovo vlastnictví, může 

vycházet z odkazů našich předků, neboť v dějinách byly ženy považovány za majetek 

mužů (Lippa 2009: 22). Partner je zároveň takto schopen partnerku vést, směrovat, 

otáčet tak, jak on chce, partnerka se v tak pevném držení nemůže prosadit, je režírována 

partnerem. Ve společnosti stejně jako v tanečním sportu stále existuje obraz absolutní 

mužské dominance a absolutní ženské podřízenosti (Elshtain 1999: 210). 
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Obr. 19: Valení vlevo. Zdroj: http://ona.idnes.cz/naucte-se-s-nami-tancit-0bv-
/ona_vztahy.asp?c=A070129_100622_ona_vztahy_ves 

 

 

Obr. 20: Valení vlevo. Zdroj: 
http://www.majkluvsvet.cz/bazar/soubory/inzeraty_obrazky/polozka_963/obrazek/
22154_1157050021257_1677938523_307639_3381758_n.jpg 
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V latinskoamerických tancích sambě, chache a rumbě tančí někdy pár ve 

stínovém postavení. Partner v této pozici kopíruje partnerčino postavení, dělá její stín. 

Ve stínovém postavení partner drží partnerku buď za ruce, jež má ona zkřížené před 

sebou, nebo za levou ruku a záda, přičemž partnerka má obě ruce roztažené do prostoru 

(Landsfeld, Plamínek 2000: 6-7, 9). Ačkoliv je stínové postavení součástí hned tří tanců, 

pozorovala jsem tuto figuru pouze v sambě, neboť v tomto tanci jsem schopna ji 

identifikovat, ale nejsem přesvědčena o tom, že totéž dokáži i v chache a rumbě. Z 15-ti 

pozorovaných párů jich tančilo ve stínovém postavení 73 %, přičemž figura se v tancích 

objevila celkem 17krát. 

 Partner partnerku v první verzi této figury s pomocí jejích rukou uzavře do 

objetí a jelikož jí drží obě ruce, může ji tím snadno ovládat. Postoj také působí tak, že 

partnerku ochraňuje. V druhé verzi může partnerku vést díky tlaku rukou, zároveň ji tím 

i předvádí. Partnerka sice v této pozici vyniká, dané postavení působí také tak, že 

partnerka nutně potřebuje být vedena a bez opory není schopna někam dotančit. Obě 

verze stínového postavení mohou vycházet z předpokladu, o němž mluví i Bourdieu, že 

žena touží být podřízená, ovládaná a pasivní, muž naopak vládnoucí, vlastnící a aktivní, 

přičemž cílem socializačního procesu je vytyčit ženě meze (Bourdieu 2000: 23, 28). 

 

Obr. 21 a 22: Stínové postavení. Zdroj: Odstrčil 2004: 58. 
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Obr. 23: Stínové postavení. Zdroj: 
http://www.barnat.eu/klient/MCR_LAT_2010_Kozak_web/1/images/MCRLAT201
0_Kozak_029.jpg 
 

 

Obr. 24: Stínové postavení. Zdroj: 
http://www.barnat.eu/klient/MCR_LAT_2010_Kozak_web/1/images/MCRLAT201
0_Kozak_002.jpg 
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V průběhu latinskoamerických tanců lze pozorovat odlišný způsob dotýkání 

mezi partnerem a partnerkou. Partnerka se poměrně často jednou rukou opírá 

o partnerův hrudník , většinou nejde o přímé přenesení váhy, ale o naznačení opření 

se, o dotek dlaní v oblasti hrudníku partnera. Ze 74 párů bylo možné tento jev 

zpozorovat u 61 % a dohromady ho tyto partnerky provedly 162krát. Partner podobný 

pohyb vůči partnerce nedělá. 

Vidíme zde jasnou analogii s genderovými stereotypy. Dívky jsou odmalička 

okolím vnímány jako bytosti slabé, jemné a křehké, chlapci zase jako stabilní a silní 

(Renzetti 2003: 93). Dětstvím to však nekončí, každý muž je prostřednictvím tlaků 

společnosti veden k tomu, že opravdový muž musí být nezávislý a silný (Karsten 2006: 

121). Partnerka prostřednictvím tohoto gesta dává najevo, že je nesamostatná 

a zranitelná, potřebuje partnerovu oporu, být chráněna. Partner je tím silným 

a nezávislým, je soběstačný, nemá tudíž potřebu být jištěn, sám je jistotou pro 

partnerku, jejím opěrným bodem. 

      

Obr. 25: Partnerka se opírá o 
partnerův hrudník. Zdroj: 
http://www.brnoopen.cz/gallery2008/s
o/adultslat/_4052454_filtered.jpg 

Obr. 26: Partnerka se opírá o 
partnerův hrudník. Zdroj: 
http://www.brnoopen.cz/gallery.htm 

S předešlou nerovností souvisí i další jev: partner během tance nezřídka chytá 

partnerku za břicho či boky. Partneři se tak chovali v 57 % tanečních párů a celkově 
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došlo ke 109 kontaktům partnerovy ruky s partnerčinými boky či břichem. Obrácená 

verze, tedy partnerka dotýkající se partnera tímto způsobem, se vyskytuje jen zřídka. 

Partnerky takto během pozorování chytaly partnera ve 12 % případů. Tento jev je 

viditelný v mnoha figurách, v nichž je partnerka takto vedena, tedy směrována, otáčena 

a zastavována (např. ve výše zmíněné figuře valení vlevo), ale tyto doteky mohou být 

použity i pouze pro efekt. 

Pro tento jev opět není těžké nalézt předobraz ve společnosti, v níž panuje 

přesvědčení, že ženy jsou slabé, jemné a přizpůsobivé. Muži se naopak chtějí 

prosazovat, něco ovládat, vlastnit, zadržet, sáhnout po tom, místo aby se snažili 

porozumět, nechat se vést a věci nechat volně plynout (Elshtain 1999: 138; Poněšický 

2003: 113-114). Partnerka je tedy podle očekávání jemnou a slabou bytostí, která se 

snadno přizpůsobí, a partner určuje její pohyb tím, že ji drží, chytá, zastavuje a ovládá 

prostřednictvím jejích boků a břicha. 

      

Obr. 27: Partner drží partnerku za 
břicho. Zdroj: 
http://www.brnoopen.cz/gallery2009/s
obota/_DSC6244.jpg 
 

Obr. 28: Partner otáčí partnerku za 
bok. Zdroj: 
http://www.brnoopen.cz/gallery2008/
ne/youthlat/_4064136_filtered.jpg 



 
 

  

Paso doble, další latinskoamerický tanec, má na rozdíl od ostatních tanců pevně 

vymezenou délku hudby (hraje se do 2. koruny), a páry proto mají svou sestavu na tento 

tanec postavenou tak, aby vyšla přesně do hudby. Často ji zakončují výrazným 

postojem, pózou, již zaujmou na poslední tón 2. koruny. Ačkoliv může tento postoj 

nabývat mnoha podob, je možné vypozorovat poměrně častý výskyt pózy, v níž partner 

zaujímá nadřazenou vzpřímenou pozici nad partnerkou v podřízené pozici. Partnerka 

pak například sedí, klečí či leží na zemi před partnerem, jenž stojí vzpřímeně s rukou 

zdviženou nad hlavou. Během pozorování bylo možné tento jev spatřit u 57 % párů ze 

166-ti. 

Proč mají partneři zálibu v takových dominantních pózách? Bourdieu vysvětluje, 

že cíl výchovy mužů je naučit je stát vzpřímeně, rovně, čelit tomu, co vidí a hledět 

ostatním přímo do tváře, zatímco výchova žen je ponouká k tomu, že přirozené jsou pro 

ně úklony, pokorný postoj, pohled k zemi a klopení očí. Ženy žijí v uzavřeném světě, 

který jim neustále vnucuje představu, že bezvýznamnost, nenápadnost, nízkost či 

poníženost jsou pro ně přirozeným osudem. Partnerka a partner tedy v těchto pózách 

potvrzují genderové stereotypy, jimž se všichni odmalička učíme. Bourdieu také říká, že 

se za normální považuje právě pozice, kdy muž má svým způsobem navrch. Na mysli 

má sice především pozici v pohlavním aktu, v závěrečných pózách paso doble se však 

tato „normálnost“ projevuje také (Bourdieu 2000: 20, 28, 30). 

 

Obr. 29: Partnerova nadřazená póza v paso doble. (foto autorka) 
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Obr. 30: Partnerova nadřazená póza 
v paso doble. Zdroj: 
http://www.barnat.eu/klient/MCR_L
AT_2010_Kozak_web/1/images/MCR
LAT2010_Kozak_148.jpg 
 

Obr. 31: Partnerova nadřazená póza 
v paso doble. (foto autorka) 
 
 
 

4.2 Vztahy nerovnosti vznikající b ěhem p říprav na sout ěž 

Každý soutěžní pár musí být označen, aby pořadatelé, porotci, odborný dozor i diváci 

mohli odlišit jeden pár od druhého. Na tanečním parketě není však označen celý pár, ale 

pouze partner. Právě partner má na zádech přišpendlenou identifikační tabulku 

s číslem, kdežto partnerka nijak označena není. Tak tomu bylo u všech 601 

pozorovaných párů.  

Partner tedy reprezentuje pár navenek, právě on je identifikován číslem a je tak 

odlišený od ostatních partnerů. Partnerka naproti tomu nemá číslo nikde připnuté, není 

tedy identifikována a je zaměnitelná s ostatními partnerkami. Projevuje se zde představa 

společnosti o tom, že ženy a muži jsou chápáni jako dvě varianty jedné fyziologie, žena 

nižší a muž vyšší. Ženy tak žijí v podřízenosti, dominantními a vládnoucími jsou muži. 

Partner je ten důležitější prvek, partnerka je pouze jakýmsi doplňkem, jež je na 

partnerovi závislý (Bourdieu 2000: 16-17). 
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Obr. 32: Partner je na zádech označen číslem. (foto autorka) 

Pravděpodobně nejvýraznější a nejlépe pozorovatelnou nerovností v páru je 

celkový vzhled partnerů, který zahrnuje nejen oblečení, ale i účesy, obuv, make-up či 

doplňky. Ve standardních tancích se partneři drží předepsaného oblečení, tedy 

střídmé černo-bílé kombinace. Během pozorování to potvrdilo 96 % partnerů 

z celkového počtu 260-ti párů. Tanečníci nosí krátké vlasy, jež jsou většinou nagelované 

(76 %), část z nich však preferuje tentýž účes bez gelu (22 %). Nezdobí se žádnými 

doplňky, ani šperky. Partnerky  se naopak snaží být kreativní. Je pravda, že pravidla 

jim v tomto směru ponechávají více volnosti než partnerům, partnerky se však na rozdíl 

od partnerů snaží těchto možností plně využít. Při pozorování tančily téměř všechny 

tanečnice v dlouhých šatech, jež byly většinou barevné či vzorované, černé či bílé šaty 

si obléklo jen 4 % tanečnic. Šaty byly z 90 % ozdobené blýskavými kamínky a flitry, 

volány vlajícími při tanci ve vzduchu (91 %), nezřídka měly výstřih vpředu (85 %) 

a vzadu (96 %), někdy je zdobily rukávy (17 %), patřily k nim rukavičky (32 %) 

a v některých případech se pyšnily i peřím (4 %) či třásněmi (3 %). Na nohy si 

partnerky z 95 % obouvají boty tělové barvy, které jsou zároveň na vyšším podpatku 

(94 %). Vlasy mají svázány do jednoduchého (68 %) či složitého drdolu (26 %), účes 
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bývá ozdoben různými druhy vlasových dekorací (69 %). Partnerky si k šatům pořizují 

buď přímo speciální doplňky (72 %), nebo zcela jiné doplňky (27 %), také si velká část 

z nich potrpí na výrazné nalíčení. V mém pozorování tuto část tvořilo 68 %. 

V latinskoamerických tancích jsou partneři také ve většině případů oblečeni 

stejně, ačkoliv je pravidla omezují prakticky jen ve střihu kostýmu. Z celkem 

pozorovaných 325-ti partnerů mělo 85 % kalhoty, košili i boty v černé barvě. Někteří 

nosí bílou košili (14 %), případně košili shodující se barevně či vzorově s kostýmem 

partnerky (3 %). Necelá pětina partnerů má košili ozdobenou blýskavými kamínky a 

téměř polovina si obléká černý pásek. I v účesech jsou podobně rezervovaní jako jejich 

standardní kolegové: 75 % partnerů mělo krátké nagelované vlasy a 23 % krátké vlasy 

bez gelu. Někdy nosí i doplňky a šperky, ozdobeno jimi bylo 12 % partnerů, bývají to 

však pouze jednoduché řetízky, které partneři pravděpodobně nosí i mimo parket. 

Partnerky  se na rozdíl od partnerů nezdráhají využít možností, která jim pravidla 

nabízejí, co partnerka, to jiný zevnějšek. Všechny pozorované partnerky tančily 

v šatech, přičemž se často jednalo o šaty barevné či vzorované (84 %), zbytek partnerek 

si oblékl černé nebo bílé. Šaty byly z 85-ti % posety blýskavými kamínky či flitry, často 

měly výstřih vepředu (85 %), téměř všechny výstřih vzadu (97 %), přibližně třetina 

i výstřih na břiše (32 %), objevovaly se rukávy (15 %), rukavičky (15 %), oblíbené jsou 

třásně (34 %) a některé dámy nosí i peří (3 %). Partnerky preferují krátké šaty, některé 

z nich jen tak tak splňují předpisy - žádná tanečnice neměla šaty tak dlouhé, aby 

zakrývaly nohy, 13 % tančilo v šatech odkrývající lýtka a zbylých 86 % mělo šaty nad 

kolena. Většina partnerek tančila v botách na vyšším podpatku, taneční boty měly často 

tělovou barvu, u hrstky tanečnic lze zahlédnout i viditelné punčochy. Z účesů partnerky 

nejčastěji volí jednoduchý drdol (52 %), případně drdol složitý (15 %), oblíbeným 

účesem se staly vlasy sepnuté do ohonu (22 %), své místo si našel i cop (7 %) a 

přibližně dvě třetiny tanečnic měly vlasy ozdobené vlasovými dekoracemi. Velká část 

partnerek má k šatům speciální doplňky (72 %) nebo jiné doplňky (23 %) a mnoho je 

jich také výrazně nalíčeno (70 %). Do vzhledu standardních a latinskoamerických 

partnerek patří i upravené nehty, často jsou to dlouhé gelové nehty, tento jev se však 

na tanečnicích nedá objektivně pozorovat, neboť na dálku není pro pozorovatele možné 

poznat, zda jsou nehty upravené či zanedbané. 

Mezi taneční páry patří i dětské páry, ty jsou v oblékání pravidly velmi omezeny, 

přesto lze i u nich nalézt určité rozdíly; zahrnuty jsou zde i páry kategorie Hobby Děti, 

které předepsaná pravidla nemusí úplně dodržovat (Soutěžní řád ČSTS Příloha 10 
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Doplňující pravidla pro soutěže HOBBY: 2, §15). Stejně jako starší tanečníci, i dětští 

partneři tančí v oblečení stanoveném pravidly, tedy v černých kalhotech a bílé košili, 

z celkového počtu 16 párů byli takto oblečeni všichni. Z účesů polovina zvolila krátké 

nagelované vlasy a druhá polovina krátké vlasy bez gelu. Nikdo nenosí doplňky či 

šperky. Všechny partnerky  kategorie Děti byly oblečeny do jednobarevných šatů bez 

blýskavých kamínků a flitrů podle předpisů, z kategorie Hobby Děti obě podmínky 

splňovala přibližně polovina partnerek. Boty na vyšším podpatku neměla žádná 

partnerka (pouze dvě Hobby partnerky), taneční boty tělové barvy si obulo 88 % 

tanečnic. Účesy partnerek jsou různorodé od jednoduchého drdolu (69 %) přes složitý 

drdol (6 %), vlasy svázané do ohonu (6 %) až po cop (13 %), nezřídka doplněné 

dekoracemi (88 %), ač jsou dětským párům vlasové dekorace zakázány. 38 % tanečnic 

svůj vzhled dotvořilo pomocí doplňků. 

Partneři ve standardních i latinskoamerických tancích se drží určité 

uniformovanosti a střízlivosti a to jak v oblečení, tak v ostatních směrech. Od 

latinskoamerických tanečníků by se dalo očekávat, že větší volnost, již jim pravidla v 

oblékání dávají, využijí, ale není tomu tak, populární je černá barva či klasická černo-

bílá kombinace. Ačkoliv mají všichni partneři volnou ruku v používání doplňků 

a tvorbě účesů, nevyužívají toho. Doplňky nenosí a na vlasy nezřídka použijí gel, čímž 

svou uniformitu ještě zvýší. Partnerky jsou naopak každá jiná – při dodržení 

stanovených předpisů využívají mnoha možností na odlišení, zkrášlení a vylepšení 

svého zjevu. Jejich šaty mají pestré barvy, jsou různě střiženy i zdobeny, 

latinskoamerické tanečnice odhalují nohy, záda i břicho. Díky možnosti střídat barvy 

šatů se mezi tanečnicemi ujaly univerzální boty tělové barvy, často s podpatkem. Vlasy 

partnerky často svážou do slušivých drdolů či jiných typů účesů, nešetří vlasovými 

dekoracemi a doplňky, přičemž neopomenou dotvořit celkový vzhled výraznějším 

líčením. Své celkové vzezření dotváří upravenými nehty. Rozdíl mezi partnerem a 

partnerkou vychází z rozdílů mezi mužem a ženou. U mužů oblečení a kosmetika 

potlačují tělo a pomáhají vyniknout znakům společenského postavení. U žen oproti 

tomu zvýrazňují postavu a dodávají jim atraktivitu, a tak do vzhledu investují více než 

muži (Bourdieu 2000: 90). Ženy jsou nuceny vypadat upraveně a líbivě, neboť okolí je 

hodnotí podle jejich fyzického zjevu mnohem více než muže. Pokud je žena přitažlivá, 

vnímají ji ostatní jako femininní, pokud není, je považována za maskulinní (Lippa 2009: 

103). Partnerky podporují stereotyp předpokládající ženu zvyšující svým upraveným 

vzhledem symbolický kapitál muže. Žena, v tanečním sportu partnerka, by měla být 
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přitažlivá, krásná a sympatická. Latinskoamerické partnerky věrně odráží představu, 

podle níž se má žena snažit být svůdná a starat se o svůj zevnějšek, ženy mají díky tomu 

pocit, že se mají líbit, poutat pozornost a že jsou tu pro pohled druhých (Bourdieu 2000: 

41, 61, 89-90). Tančí v miniaturních šatech, které více odkrývají než zakrývají. 

V kontrastu s partnerem tak potvrzují stereotyp zahaleného muže a odhalené ženy. 

Ženská nahota byla a je tolerovaná, neboť vzbuzuje v člověku příjemné pocity. Pro 

mužskou nahotu společnost nemá pochopení, protože si ji podvědomě spojujeme 

s hrozbou a zastrašením (Janata 1997: 132-133). Parnerka se jako žena odhaluje, aby 

byla svůdnější a přitažlivější a svou sexualitu využívá pro nalákání mužů, jelikož muže 

potřebuje. Díky tomu ovšem přijímá roli podřízené a závislé (Oakley 2000: 97). 

Dětské páry ukazují podobné odlišnosti, partneři si zachovávají stejnou uniformitu 

a partnerky mají určitou možnost sebeprezentace. Ačkoliv jsou zde partnerky velmi 

omezené, tančí v šatech různých barev, s vlasy svázanými do několika typů účesů, jež 

mají ozdobené dekoracemi, a některé používají i méně nápadné doplňky. Zde, stejně 

jako ve standardních a latinskoamerických tancích, se navíc projevuje stereotypní 

očekávání nošení kalhot u mužů a sukní u žen (Renzetti 2003: 20). 

 
Obr. 33: Ukázka vzhledu latinskoamerického a standardního páru. Zdroj: 
http://farm4.static.flickr.com/3212/2974617350_ce40276bcb_o.jpg 
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Na začátku každého ze standardních tanců se partneři postaví proti sobě 

a nechají mezi sebou vzdálenost přibližně 1,5 metru. Jakmile začne hrát hudba, partner 

stojí stále na svém místě, partnerka k němu přijde a oba zaujmou držení. Z 83 

pozorovaných párů se takto zachovalo 99 %. 

Začátek standardních tanců je půvabnou předehrou kulturního zážitku, ale zároveň 

i tvrdou ukázkou partnerovy dominance. Partner tak divákům ukazuje, jak je mu 

partnerka podřízená a jak ho poslouchá. Partnerka splňuje tradiční představu o vstřícné, 

vnímavé ženě, ochotné ke kompromisu. Těch několik kroků k partnerovi také potvrzuje 

předpoklad o její ženskosti a šarmantnosti. Partner je jakýmsi hlavním bodem, 

nezávislým vůdcem, na němž je partnerka plně závislá (Karsten 2006: 24-25). Pár tímto 

počínáním naplňuje nepsané pravidlo o tom, že alespoň navenek má hlavní slovo v páru 

muž (Bourdieu 2000: 35). 

 

Obr. 34: Partnerka je před začátkem standardního tance vzdálena od partnera. 

(foto autorka) 
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4.3 Vztahy nerovnosti vznikající spontánn ě během sout ěže 

Pořadatelé někdy nechají páry z jedné či více tříd nejprve za zvuků pochodu slavnostně 

nastoupit na parket a představit je. Páry se v zástupu projdou po parketě a ukáží se tak 

divákům. Potom se seřadí na jedné straně tanečního parketu, kde čekají, než pořadatelé 

přečtou jejich jméno či jméno klubu, za který soutěží. Když se tak stane, vystoupí pár 

dopředu, partner otočí partnerku a oba se ukloní. Jakmile si páry nastoupí, postaví se 

tak, že partnerka stojí před partnerem, ze 116 pozorovaných párů tak učinilo 97 %. 

Něco podobného se opakuje i při vyhlášení vítězů, na pomyslných stupních vítězů se 

vítězné páry často postaví tak, aby partnerka stála před partnerem, učinilo tak 82 % párů 

ze 130 pozorovaných. 

Tím, že si partner při představování či vyhlašování postaví partnerku před sebe, ji 

umístí do takové pozice, aby na ni viděl. Má partnerku blízko u těla, může na ni dohlížet 

a chránit ji. Tento postoj, kdy na partnerku je vidět a partner stojí za ní jako anděl 

strážný, koresponduje s tvrzením, že muži společnost přisuzuje roli ochránce a strážce, 

jenž má ženu ohlídat a ubránit ji před ohrožením (Bourdieu 2000: 61). Partner tedy 

v tyto okamžiky zaujímá pozici partnerčiny stráže, neboť kdyby jí hrozilo bezprostřední 

nebezpečí, může okamžitě zasáhnout. 

 

Obr. 35: Při nástupu standardních párů stojí partnerky před svými partnery. (foto 
autorka) 
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Obr. 36: Při nástupu latinskoamerických párů stojí partnerky před svými 
partnery. (foto autorka) 

Pokud pořadatelé představují páry jmény (stalo se tak u 35-ti párů), je vždy první 

řečeno jméno partnera a až potom partnerčino. Při vyhlašování vítězů si pořadatelé 

nejprve nechají vítězné páry nastoupit na parket a potom vyhlásí jednotlivá umístění. Při 

vyhlášení bylo pokaždé u pozorovaných 130 párů nejprve sděleno jméno partnera 

a potom partnerky: „Největší gratulace vítězovi – Petrovi s Eliškou“ (Pohár TŠ 

Maestro). Při shánění, upozorňování či kárání páru pořadatelé také nejprve uváděli 

jméno partnera, nebo říkali pouze partnerovo jméno. Během pozorování taková situace 

nastala pouze dvakrát: 

• „Vidím, že Junioři II neví, kde jsou z našeho pohledu prostřední dveře vlevo. 

Chlapi!“ (Kamenický pohár). 

• „Chlapi, doufám, že víte, na kterou skupinu nastupujete“ (Kamenický pohár). 

Častěji k těmto situacím docházelo při předvýzkumu: 

• „Pánové, najděte si svou partnerku (…)“ (Vánoční cena Metronom Praha). 

• „Chlapíci, najděte si nějaké pěkné místo, odkud budete začínat sambu!“ (Vánoční 

cena Metronom Praha). 
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• „Prosíme vás, abyste se chlapci posunuli doprava (…)“, řečeno při vyhlášení 

vítězů, kde stály i partnerky (Vánoční cena Metronom Praha). 

• „Pár číslo 6 – jméno partnera!“, při shánění chybějícího páru (Vánoční cena 

Metronom Praha). 

• Pánové při vyhlášení vítězů vyzváni, aby pozvedli poháry nad hlavu, přitom pohár 

dostal celý pár (Pohár TŠ Maestro). 

• „Pánové, chopte se partnerek (…)“, což byla výzva pro vítěze k pochodu (Pohár 

TŠ Maestro). 

Zde je vidět, že za odpovědného člena páru je pokládán partner. Pořadatelé ho při 

představování a vyhlašování jasně upřednostňují a v případě problému se automaticky 

obrací právě na partnera, neboť ten má zodpovědnost za celý pár. Teoreticky by 

pořadatelé mohli při představování a vyhlašování jména střídat (tedy někdy říci první 

partnerovo, jindy partnerčino) a při výskytu problému mluvit k partnerovi i partnerce, 

aby zvýšili pravděpodobnost, že jejich slova budou mít nějaký efekt. Plně se zde tedy 

projevuje nadvláda mužů, o níž mluví Bourdieu a jež nepotřebuje ospravedlnění, 

protože nám připadá přirozená. Nepodivujeme se nad tím, že dominantními jsou právě 

muži, a tak i v tanečním sportu se za důležitého v páru považuje právě partner. Je to 

běžná praxe, tanečníkům proto jejich dominance nepřipadá neobvyklá, jsou na ni zvyklí 

(Bourdieu 2000: 13). 

Rozlosování do jednotlivých skupin (tedy v které skupině pár tančí) sledují více 

partneři než partnerky. Informace o rozlosování jsou však často vyvěšeny mimo sál, 

takže se tento jev nedá objektivně pozorovat. Náhodné pozorování tohoto jevu na 

Mistrovství Prahy DCB ukázalo, že pozorujícími jsou z 76 % partneři a z 24 % 

partnerky (ze vzorku 63 osob). U dětských a juniorských párů se dá předpokládat, že 

jim rozlosování budou hlídat rodiče. 

Zde uvádím jeden příklad za všechny, z něhož je jasně vidět, že se toto 

počínání od partnerů očekává: „No a jak budete tančit? Možná, že jste se už, 

pánové, dívali (…)“ (Mistrovství Prahy DCB). 

Partner tímto počínáním reprezentuje celý pár. Partneři pravděpodobně mají pocit, 

že jako „hlava“ páru  by se organizačními záležitostmi měl zabývat právě partner. Jsou 

ovlivněni genderovými stereotypy udržovanými ve společnosti zdůrazňujícími u mužů 

určité vlastnosti, jež by měl každý muž mít a projevovat. Jde především o logiku, rozum 

a věcnost, ale i o sebeprosazení a nezávislost. Muži v sobě tyto vlastnosti vědomě 
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pěstují, aby dostáli očekávání spojená s mužským genderem a distancovali se tak od 

ženského (Poněšický 2003: 38, 110-111). Partneři tak mohou mít pocit, že je jejich 

„mužskou“ povinností starat se o to, v které skupině pár tančí. Jako muži musí použít 

své předpokládané rozumové schopnosti, což znamená prostudovat vyvěšený seznam 

důkladně, nesplést si číslo a zapamatovat si správnou skupinu. 

Ve standardních i latinskoamerických tancích na konci každého tance partner 

partnerku podtočí či otočí a oba (nebo pouze partnerka) se ukloní. Během pozorování 

se s diváky takto rozloučilo 84 % z 83 standardních tanečních párů a 87 % ze 74 

latinskoamerických.  

Partner tímto způsobem partnerku předvede divákům, nezřídka na ni i jednou 

rukou ukáže. Jako vedoucí páru se pochlubí svým atraktivním doplňkem – partnerkou.  

Partnerka jako žena je podle stereotypů přitažlivá, líbivá, krásná a zároveň poslušná 

a povolná. Partner jako muž zase vůdce, nezávislý, sebejistý a dominantní (Karsten 

2006: 24-25). Převedeno do extrému bychom mohli říci, že partner – muž předvádí 

ostatním, jak dokázal na tento tanec ovládnout a podmanit si partnerku – ženu, která se 

mu podřídila. 

Každý z vítězných párů obdrží určité hmotné ocenění (pohár, medaili, diplom, 

dárky od sponzorů apod.). Ocenění se liší podle soutěží, dárky pravděpodobně z velké 

části závisejí na pořadatelích a sponzorech (např. na Mistrovství Prahy DCB obdržela 

každá partnerka šperky). Jeden jev se zde však opakuje - partnerka  nezřídka dostane 

květinu , partner nikoliv. Během pozorování se tak stalo u 82 % párů ze 130-ti 

pozorovaných. 

Tato nerovnost nemá příliš velkou váhu, už proto, že vítězové pokaždé dostávají 

něco jiného, a často závisí právě na sponzorech, co bude odměnou. Květina je však 

nejspíše jedinou věcí, kterou obdrží pouze partnerka. To má pravděpodobně spojitost 

s naší kulturou, v níž bývají květinami obdarovávány hlavně ženy. Květina ale také 

může podtrhnout partnerčinu krásu, společnost totiž obdivuje a uznává dívky, které jsou 

sympatické a atraktivní, květina tak může být symbolem pro ocenění partnerčina 

půvabu (Poněšický 2003: 56). 
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4.4 Shrnutí 

Na nerovnostech nalezených během provedených pozorování je vidět, že jsou 

podobného charakteru jako nerovnosti v pravidlech tanečního sportu a v literatuře 

zabývající se tancem. I na tanečním parketu samotném je partner považován za 

dominantního, reprezentativního a zodpovědného, kdežto partnerka je především jeho 

krásným doplňkem, atraktivní a poslušnou společnicí. Taneční pár tak potvrzuje 

stereotyp samostatného, nezávislého, rozumného a silného muže v kontrastu se 

stereotypem bezmocné, závislé, poslušné a přitažlivé ženy. 

Závěr 

Z předešlé analýzy pravidel tanečního sportu, literatury o tomto druhu tance a výsledků 

pozorování vyplynulo, že taneční sport je ve své povaze symbolickým vyjádřením 

genderových nerovností vyskytujících se ve společnosti. Tanečníci a tanečnice 

zvýrazňují svým vzhledem i způsobem tance vlastnosti, jež jsou obecně chápány jako 

maskulinní a femininní. Prostřednictvím volby oblečení, účesů, doplňků, dekorací, 

barev a střihů umocňují viditelné rozdíly mezi vzezřením partnera a partnerky. 

Genderové nerovnosti vyplývají již z tanců samotných, z jejich celkové koncepce, 

držení, figur a opakování určitých jevů. Zakotveny jsou rovněž v pravidlech a 

předpisech, které musí taneční pár dodržovat. Pravidla tanečního sportu i literatura o 

něm píšící považují partnera na rozdíl od partnerky za reprezentativního člena páru. 

Svým přístupem k tanečníkům a tanečnicím podporují představy, že muž je 

zodpovědnější, důležitější a důvěryhodnější než žena. V průběhu tanečních soutěží 

pořadatelé i tanečníci svým chováním spontánně upřednostňují partnery a opomíjejí 

partnerky, vycházejí při tom z tradičních představ o aktivním maskulinu a pasivním 

femininu. Takové chování potvrzuje genderové stereotypy představující muže jako 

tvora jednajícího, vládnoucího, vedoucího, nezávislého, samostatného, rozumného, 

ochraňujícího a nadřazeného a ženy jako bytosti poddané, nesamostatné, závislé, slabé, 

zranitelné, přitažlivé, krásné a podřazené. Partner je v pravidlech, na tanečním parketu i 

v literatuře zabývající se tancem považován za hlavní složku páru. Právě on rozhoduje o 

pohybu páru po parketu, tedy vede partnerku, od čehož se odvíjejí i rozličné figury 

založené na partnerčině submisivitě a partnerově dominanci. Partnerka hraje vedle 

partnera pouze druhotnou roli, je jeho atraktivním a půvabným doplňkem, který pomáhá 

partnerovi vyniknout, předvést své schopnosti a svou dominanci nad partnerkou. 
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Taneční sport je tak světem, v němž má hlavní slovo partner. Tanečníci a tanečnice se 

pohybují v prostředí podobné nadvlády mužů, o níž mluví Bourdieu. Vztah partnerky a 

partnera je nerovný a odpovídá Bourdieuovu tvrzení, že žena má zvyšovat symbolický 

kapitál muže. Nadřazenost partnera a podřazenost partnerky tak prostupuje celým 

prostředím tanečního sportu a přímo či nepřímo se dotýká partnerek, partnerů, 

pořadatelů, porotců i diváků. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Navštívené soutěže (seznam) 

Soutěže navštívené v rámci předvýzkumu 

Kamenický pohár 2009 

- 5. 12. 2009 v Kamenici u Prahy 

- postupová soutěž v kategoriích Dospělí A STT, Dospělí A LAT, TL Dospělí STT, 

TL Dospělí LAT, TL Senioři STT 

Pohár TŠ Maestro 

 - 6. 12. 2009 v Praze 

- Hobby Dospělí STT, Hobby Dospělí LAT; postupová soutěž v kategoriích Junioři 

I a II B STT, Junioři I a II B LAT, Dospělí D STT, Dospělí D LAT, Dospělí C 

STT, Dospělí C LAT, Dospělí B STT, Dospělí B LAT; pohárová soutěž kategorií 

Dospělí B, A, M STT a Dospělí B, A, M LAT 

Vánoční cena Metronom Praha 

- 20. 12. v Praze 

- postupová soutěž v kategoriích Junioři I C LAT, Junioři II C STT, Junioři II C 

LAT, Dospělí B STT, Dospělí B LAT, Dospělí A STT, Dospělí A LAT 

Soutěže navštívené v rámci standardizovaného pozorování 

Mistrovství Prahy DCB 

- 13. 2. 2010 v Praze 

- Hobby Dospělí STT, Hobby Dospělí LAT, postupová soutěž v kategoriích Dospělí 

D STT, Dospělí D LAT, Dospělí C STT, Dospělí C LAT, Dospělí B STT, Dospělí 

B LAT 

Spektrum festival 2010 

- 14. 2. 2010 v Praze 

- Hobby Děti II, Hobby Junioři II STT, Hobby Junioři II LAT, postupová soutěž 

v kategoriích Děti II D, Junioři I D STt, Junioři I D LAT, Junioři I C STT, Junioři 

II D STT, Junioři II D LAT, Junioři II C STT, Junioři II C LAT, Junioři II B STT, 

Junioři II B LAT 
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Říčanský pohár 2010 

- 21. 2. 2010 v Říčanech 

- Hobby Děti II, Hobby Dospělí STT, Hobby Dospělí LAT, postupová soutěž 

v kategoriích Děti II D, Junioři I D STT, Junioři I D LAT, Junioři II D STT, 

Junioři II D LAT, Dospělí D STT, Dospělí D LAT, Dospělí C STT, Dospělí C 

LAT, Dospělí B STT, Dospělí B LAT 

Kamenický pohár 2010 – juniorů 

- 6. 3. 2010 v Kamenici u Prahy 

- postupová soutěž v kategoriích TL Junioři I STT, TL Junioři I LAT, TL Junioři II 

STT, TL Junioři II LAT, TL Mládeže STT, TL Mládeže LAT 

Příloha č. 2: Historie tanců a jejich popis (text) 

Vznik tance a jeho vývoj od počátků 

Lidstvo tančí už od nepaměti, tanec je s ním spjatý už od jeho počátků. Jaké jsou úplně 

nejstarší doklady o existenci tance, v tom není dosud úplně jasno. Wainwright se 

domnívá, že „Tanec v různé formě existoval již před rokem 10 000 př. n. l.“ 

(Wainwright 2006: 10). Usuzuje tak z nalezených jeskynních kreseb tančících mužů 

a žen v jeskyni Cogul, která se nachází na severu Španělska. Chrastil a Majorová zase 

mají za to, že nejstarší dochované prameny o tanci jsou ze starověkého Egypta, podle 

kreseb a reliéfů nalezených v hrobkách faraonů. Historické prameny se o způsobech 

tance v průběhu dějin příliš nezmiňují, jisté však je, že nejprve byly tance velice 

jednoduché, jednalo se jen o jakési podupávání a přešlapování nohama, v průběhu času 

se však vyvíjely a diferencovaly nejrůznější druhy a způsoby tance (Chrastil, Majorová 

1958: 9). 

Již ve starověku představoval tanec nezbytnou součást tehdejšího života. 

V dobách největšího rozkvětu antického Řecka byl právě tanec důležitou částí výcviku 

řeckých vojáků. Dříve byly tance provozovány pouze příslušníky stejného pohlaví. 

„Tanec, který by zapojoval tanečníky obou pohlaví, se objevil až v 16. století“ 

(Wainwright 2006: 10). Svou významnou úlohu si tanec udržel i v dalších stoletích. Až 

do konce 19. století byl pro dvořany dovedností, již bylo nezbytné ovládat (Wainwright 

2006: 10).  
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Vznik a vývoj společenského tance 

19. století je považováno za dobu, v níž se zrodil společenský tanec v podobě, v jaké ho 

známe dnes. K požitku z hudby a pohybu se přidala i nová kouzelná zkušenost léta 

zapovězeného párového tancování. Představiteli tohoto století se staly polka a valčík. 

Počátkem 20. století ovšem v Evropě společenský tanec cítil potřebu oživit novými 

impulzy (Odstrčil 2004: 9). Tanečním předělem se stala první světová válka. Párové 

tance se staly módními a tělesný kontakt partnerů byl nezbytností (Wainwright 2006: 

11). Dorazily sem tance ze severní a jižní Ameriky, které odrážely střetávání kultur 

v Americe. Objevily se foxtrotové tance, tango a první podoby waltzu. Toto období 

ovšem vedlo k chaosu na tanečním parketě, protože každá z tanečních škol tance 

vyučovala jiným způsobem. Až ve 20. letech sjednotili učitelé z Anglie taneční styly 

a standardizovali je. Po 1. světové válce přišel jazz a objevily se latinskoamerické 

rytmy. Nejprve rumba, potom samba a swingové tance. Po 2. světové válce se do zájmu 

evropské veřejnosti dostává chacha a k latinskoamerickým tancům se přidává paso 

doble. Svět ovládne rock-and-roll, který inspiruje později vzniknuvší soutěžní tanec jive 

(Odstrčil 2004: 9). Na počátku 21. století se do popředí dostanou latinskoamerické 

tance, populárními se stanou i např. salsa, merengue a lambada (Wainwright 2006: 11). 

Vznik tanečního sportu 

Za kolébku tanečního sportu je považována Anglie. První taneční soutěže se konaly již 

v počátcích 20. století, ovšem k jejich rozmachu došlo teprve ve 30. letech, kdy byl 

stanoven mezinárodní taneční styl. Vzniklo mnoho národních i mezinárodních 

organizací sdružujících soutěžní tanečníky. V r. 1935 byla v Praze založena 

Mezinárodní federace (FIDA), následovala první mistrovství Evropy a světa  Federace 

se r. 1990 přejmenovala na International Dance Sport Federation, neboli nynější IDSF 

(Odstrčil 2004: 10-11). 

Vznik, vývoj a současná podoba tanců 

V tanečním sportu se tance dělí na standardní a latinskoamerické, rozděleny jsou 

především podle charakteru a původu, ačkoliv např. tango původně patřilo mezi tance 

latinskoamerické (Odstrčil 2004: 12). 

Standardní tance jsou dnes charakteristické zejména hudbou 30. let, 

uzavřeným držením v páru, švihovým pohybem po ploše parketu, dlouhou dámskou 

toaletou a pánským frakem (Odstrčil 2004: 12). Pohyb zde vychází z evropského stylu 
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chůze přes patu na napnutou nohu, kdy jsou při chůzi nohy kladeny před sebe. Stejný 

princip chůze je možné zaznamenat i u standardních tanečníků (Plamínek 2003: 4). 

Waltz je tanec v ¾ taktu, příbuzný s vídeňským valčíkem, tančí se na 3 doby 

s důrazem na první dobu. Je pomalý, charakteristický kyvadlovým švihovým pohybem, 

používají se v něm otáčky o ¾ obratu a přísuny (Odstrčil 2004: 13-14). Na soutěžích se 

tančí rychlostí 28-30 taktů za minutu (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 2). 

Waltz se vyvinul z lidových tanců 16. a 17. století (Wainwright 2006: 50). Jeho 

předchůdcem byl tanec zvaný boston, jenž se tančil v USA na přelomu 19. a 20. století. 

Po 1. světové válce se změnilo držení, přidaly nové figury a celkově zpomalilo tempo. 

Vznikl tak waltzboston, od něhož nebylo daleko k současnému waltzu (Konečný 1996: 

28). U nás se začal tančit po 1. světové válce, současnou podobu známou pod názvem 

anglický waltz získal až v r. 1933 (Chrastil, Majorová 1958: 55-56). 

Tango má trhavé, tvrdé pohyby, které kontrastují s plíživými a měkkými. 

Prolíná se v něm dynamika i mírnost, tímto prolínáním je charakteristická i tangová 

hudba. Je to tanec v 4/8 či 2/4 taktu s důrazem na 1. a 3. dobu (Odstrčil 2004: 13-14). 

Můžeme vidět páry, jak ho tančí rychlostí 31-33 taktů za minutu (Soutěžní řád ČSTS 

Příloha 1 Směrná čísla: 2). 

 Tango pochází z Argentiny, vzniklo v Buenos Aires (Wainwright 2006: 192). 

Jeho předchůdcem byly tance habanera a milongo (Konečný 1996: 36-37). Počátkem 

20. století tančily tango prostitutky, které jím chtěly přilákat své zákazníky. Teprve 

časem se z něj vyvinul párový tanec (Wainwright 2006: 192). Střetává se v něm 

španělská tradice a černošský vliv (Chrastil, Majorová 1958: 91-92). Vychází 

z afrických tanců - soužití černého, bílého a původního obyvatelstva v Latinské 

Americe mělo za následek mísení kultur a tedy i tanců. „Název mohl vzniknout 

z arabsko-španělského slova tambor, nebo z afrického slova neznámého původu 

tangana, které mělo řadu významů, např. buben, slavnost, sólový a později i párový 

tanec“ (Konečný 1996: 36). První zmínka o tangu pochází z Montevidea z r. 1808. Do 

Evropy, konkrétně do Paříže, přišlo okolo r. 1903, v té době mělo podobu jevištních 

vystoupení. Rychle se však ujalo a šířilo se po hlavních městech celé Evropy. V r. 1907 

se v Nizze konala první soutěž a propukla tangová horečka. Katolické církvi byl tento 

tanec trnem v oku, chtěla ho zakázat a německý císař Vilém II. ho mezi svými 

důstojníky opravdu zakázal. Byl to pro něj tanec, jenž odporoval slušným mravům a byl 

lascivní (Konečný 1996: 36, 44). Ve větší míře se tango začalo tančit až po 2. světové 
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válce (Chrastil, Majorová 1958: 91-92). Postupně se tanec i hudba měnily a upravovaly 

k evropskému stylu a nynější tango už nemá s tím původním nic společného (Konečný 

1996: 36-37). 

Valčík je tancem hrstky figur, při nichž pár používá rotační švih, čímž se 

pohybuje plynule po obvodu sálu. Hudba valčíku zní v ¾ taktu, důraz se dává na 1. 

dobu (Odstrčil 2004: 13-14). S rychlostí mezi 58 a 60 takty za minutu je nejrychlejším 

standardním tancem (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 2). 

 Valčík má své kořeny v lidovém tanci, jenž se tančil v Rakousku, jižním 

Německu i u nás. U nás se mu říkalo sousedská. Jakmile se dostal do města, obohatil se 

o nové prvky a zařadil se mezi společenské tance. Vyšší společnost se s ním seznámila 

v r. 1787, kdy poprvé valčík zhlédlo obecenstvo vídeňské opery Una cosa rara. Tanec se 

stal senzací a pronikl na evropské i americké parkety. Byl to první společenský tanec, 

v němž pár tančil v těsném uzavřeném držení, a proto byl trnem v oku mravokárcům. 

Ačkoliv Vídeň byla kolébkou valčíku, ani tam nebyl přijat mezi společenské tance 

snadno. Noviny tvrdily, že je prý zdraví škodlivý a hříšný (Konečný 1996: 13, 20). 

Slowfox, neboli slowfoxtrot, je klasický anglický tanec v 4/4 taktu s důrazem na 

1. a 3. dobu. Pohyb, jímž pár tančí po celém parketu, vychází z kyvadlového švihu, 

rozprostírá se a vytváří tak iluzi do dálky se táhnoucí ploché vlny (Odstrčil 2004: 14) 

Tento pomalý tanec má 28-30 taktů za minutu (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná 

čísla: 2). 

Slowfox se zrodil na konci 19. století spojením tanců onestep a rag a začal se 

tančit v Anglii v létě 1914. Čas z něj vyvinul novou, rychlejší formu, slowfox do sebe 

vstřebal taneční a hudební vlivy přicházející z Ameriky a v letech 1924-1927 se dotvořil 

do dnešní podoby quickstepu (Konečný 1996: 44-45). K nám přišel z Anglie v letech 

1920-1921 (Chrastil, Majorová 1958: 66). 

Quickstep je rychlejším bratrem slowfoxtrotu, zároveň je i příbuzný 

charlestonu. Používá se v něm hodně poskoků a běhání. Hudba pro quickstep zní v 4/4 

taktu, důraz je dáván na 1. a 3. dobu (Odstrčil 2004: 14). Na soutěžích ho páry tančí na 

hudbu rychlou 50-52 taktů za minutu (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 2). 

Quickstep je britským tancem, novějším provedením foxtrotu a vznikl spojením 

několika amerických tanců v období okolo první světové války. V té době se také dostal 

do popředí zájmu (Wainwright 2006: 98). Jeho zjednodušená forma je stále známá pod 

názvem foxtrot (Chrastil, Majorová 1958: 67). 
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Latinskoamerické tance mají název od místa svého původu – Latinské 

Ameriky. Objevují se v nich prvky španělské, černošské i orientální (Chrastil, Majorová 

1958: 88). Jsou mnohem mladší než tance standardní, ustálily se až v 60. letech 20. 

století. Tyto tance i jejich hudba překypují temperamentem, živočišností, rytmickou 

pestrostí, smyslností a citovým nábojem. Hudba je rozmanitá, tance jsou uvolněnější jak 

v držení párů, tak v oblečení, tančí se jak na místě, tak i do prostoru (Odstrčil 2004: 14-

15). Pohyb v latinskoamerických tancích vychází z jihoamerického pojetí pohybu. 

Jihoameričané tančí tak, že našlapují přes vnitřní stranu bříška chodidla, zvýrazňují 

pohyb kyčlí, špičky chodidel mají od sebe. Pár v těchto tancích tančí převážně na 

parketě na jednom místě (Plamínek 2003: 4). I přesto můžeme latinskoamerické tance 

rozdělit na tance na místě, tedy nepostupové, mezi něž patří chacha, rumba a jive, 

a tance postupové, kterými jsou samba a paso doble (Odstrčil 2004: 59). 

Samba je tanec v 2/4 taktu s důrazem na 2. dobu. Jejím základním prvkem je 

tzv. bouncing, což je zhoupnutí v kolenou s pohybem kyčlí. Tanečníci se při sambě díky 

postupovým krokům, poskokům a dalším figurám pohybují po celém parketu (Odstrčil 

2004: 15-16). Její rychlost je 50-52 taktů za minutu (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 

Směrná čísla: 2). 

 V 16. stol. objevili Španělé břehy dnešní Brazílie a objevené území přidělili 

Portugalsku. Portugalci s sebou přivezli svou kulturu, tedy i hudbu a tance, a kromě 

kultury dovezli i otroky z Afriky. Došlo tedy k mísení tanců Portugalců, afrických 

otroků a brazilských indiánů a vznikl tanec, jenž dnes označujeme samba. Evropa se se 

sambou setkala poprvé r. 1905, kdy se v divadelní inscenaci Lady Madcap objevil tanec 

maxixe, blízká příbuzná samby (Wainwright 2006: 150, 152). V této době zde ovšem 

zažívalo svůj rozkvět tango, a tak se maxixe tančila především na pódiích v nočních 

podnicích a neujala se. Do Paříže se vrátila v r. 1924 už jako samba, ale ani tentokrát se 

neuchytila. Podařilo se jí to až po 2. světové válce (Konečný 1996: 59). 

Samba je v Brazílii velmi populární, tančí se tam každoročně na karnevalu v Rio 

de Janeiru. Na celém světě existuje velké množství sambových variací (Wainwright 

2006: 150, 153). 

Chacha je rytmicky jednoduchý tanec charakteristický svou hravostí, 

bezstarostností, koketováním a flirtováním. Její mezinárodní výraz je cha-cha-cha, což 

je zvuk jejího základního přeměnového kroku. Hudba pro chachu hraje ve 4/4 taktu 
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s důrazem na 1. dobu (Odstrčil 2004: 15-16). Na soutěžích ji můžeme slyšet v rychlosti 

30-32 taktů za minutu (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 2). 

 Pochází z Kuby, kořeny má v rumbě a z latinskoamerických tanců je nejmladší. 

Je výsledkem pronikání různých průvků hudebních a tanečních kultur. Objevena byla 

v 50. letech 20. století, kdy přišla do Ameriky, v níž se stala hitem. Od svých počátků se 

značně změnila, „Přesto zůstává latinským tancem s podtextem milostné hry, s trochou 

drzosti, koketnosti a flirtu“ (Konečný 1996: 50). 

Rumba je velmi podobná chache, ale na rozdíl od ní je lyrickým tancem 

vyjadřujícím milostnou hru a tělesnou lásku (Konečný 1996: 54, 55). Charakteristický 

je pro ni pomalý krok doprovázený pohybem kyčlí, jenž má vyjadřovat dobývání 

a milostné lákání, ovšem i vznešenost. Její romantická hudba zní v 4/4 taktu s důrazem 

na 4. dobu (Odstrčil 2004: 15-16). Je velmi pomalá, s rychlostí 25-27 taktů za minutu je 

nejpomalejším latinskoamerickým tancem (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 

2). 

Rumba pochází z Kuby. Kryštof Kolumbus r. 1942 objevil Ameriku a Kuba byla 

následkem toho připojena ke Španělsku. Kolonizátoři kvůli práci na plantážích dováželi 

mnoho otroků z Afrického pobřeží. Otroci s sebou přivezli své tradice a samozřejmě 

i tanec a hudbu. Na Kubě tedy docházelo k mísení kubánské, španělské a africké hudby, 

hudebních nástrojů a tanců. Díky tomuto prolínání vznikla rumba (Wainwright 2006: 

208). Ve světě se utvářela ve 20. století, v Evropě ji zaznamenáváme v r. 1923, ale bez 

odezvy. Úspěch slavila v New Yorku v r. 1930, odkud přišla znovu, zaujala však jen po 

hudební stránce. Srdce lidí si dobyla až po r. 1945 (Konečný 1996: 55). 

Dodnes se na Kubě tančí několik druhů rumby. V našich končinách 

rozeznáváme 2 typy tohoto tance: čtvercovou rumbu, která je rychlejší, snazší 

a rozšířenější, a kubánskou rumbu, jíž se někdy říká mambo či mambo bolero, je 

náročnější, obsahuje prvky klasického a jazzového tance a právě tato se tančí na 

soutěžích (Plamínek 2003: 29; Konečný: 54-55). 

Paso doble je latinskoamerický tanec s odlišnou hudbou, postavením, kroky 

i atmosférou. Jeho hudba má ustálenou strukturu. Typické jsou v ní tzv. koruny, což 

jsou charakteristické dynamické předěly. Je v 2/4 taktu, důraz se klade na 1. dobu 

(Odstrčil 2004: 16). Je nejdynamičtějším latinskoamerickým tancem – má 60-62 taktů 

za minutu (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 2). 
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Paso doble vzniklo ve Španělsku, tanec vychází z býčích zápasů a flamenga. 

Partner v páru představuje toreadora, partnerka nikoliv býka, ale muletu, tedy 

toreadorův šátek (Odstrčil 2004: 16). Původně bylo paso doble lidovým tancem, 

v Evropě se tančí od konce 1. světové války (Chrastil, Majorová 1958: 116). 

Jive bývá na soutěžích posledním tancem, což vyžaduje, aby páry měly dobrou 

kondici. V hudbě hrající v 4/4 taktu je důraz na 2. a 4. dobu (Odstrčil 2004: 16). 

Rychlost tance je 42-44 taktů za minutu (Soutěžní řád ČSTS Příloha 1 Směrná čísla: 2). 

 Jive má kořeny v boogie-woogie, swingu, jazzu a rock-and-rollu. Jazz 

zaznamenal rozmach na začátku 20. století v Americe. Objevilo se s ním mnoho nových 

tanců a odnoží. Rock-and-roll zase vznikl kolem 2. světové války, kdy nové bigbítové 

kapely hrály energické písně, které nutily tanečníky k improvizaci a divokým kreacím. 

Prolínáním tanečních prvků vznikl jive, nejblíže má však přece jen k rock-and-rollu. Je 

ovšem o něco složitější. K nám se dostal v květnu 1945 spolu s americkými vojáky 

(Konečný 1996: 65; Odstrčil: 16; Wainwright: 120-121). 

Příloha č. 3: Co bylo pozorováno (tabulka) 

STT M Kategorie a třída: Kategorie a třída: 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

počet párů ve skupině                 

č.páru na zádech                 

černobílé dle předpisů                 

vlasy krátké - nagelované                 

vlasy krátké - bez gelu                 

vlasy dlouhé-culík                 

vlasy dlouhé-jinak                 

doplňky, šperky                 

vzpřímený postoj                 

         

STT Ž I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

drdol jednoduchý                 

drdol složitý                 

culík                 

cop                 
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sepnuté nad čelem/na temeni                 

rozpuštěné vlasy                 

krátké vlasy                 

zdobení, dekorace                 

šaty dlouhé                 

 -černé                 

 -bílé                 

 -barevné/vzorované                 

blýsk.kamínky, flitry                 

peří                 

třásně                 

rukávy                 

rukavičky                 

volány                 

výstřih vpředu                 

výstřih vzadu                 

výrazné líčení                 

boty-tělové                 

boty-jiná barva                 

podpatky                 

speciální doplňky k šatům                 

jiné doplňky                 

hrudní odklon                 

začíná pozadu                 

         

LAT M Kategorie a třída: Kategorie a třída: 

  I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

počet párů ve skupině                 

č.páru na zádech                 

č.kalhoty + č.košile + č.boty                 

košile-bílá                 

košile-barva dle šatů ž                 

košile-blýsk.kamínky                 

kalhoty-barva dle šatů ž                 

kalhoty-jiná barva                 
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čer.pásek                 

vlasy krátké - nagelované                 

vlasy krátké - bez gelu                 

vlasy dlouhé-culík                 

vlasy dlouhé-jinak                 

doplňky, šperky                 

         

LAT Ž I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

drdol jednoduchý                 

drdol složitý                 

culík                 

cop                 

sepnuté nad čelem/na temeni                 

rozpuštěné vlasy                 

krátké vlasy                 

zdobení, dekorace                 

šaty (tj. má nějakou sukni)                 

 - černé                 

 - bílé                 

 - barevné/vzorované                 

blýsk.kamínky, flitry                 

peří                 

třásně                 

rukávy                 

rukavičky                 

výstřih vpředu                 

výstřih na zádech                 

výstřih na břiše                 

nohy zakryté                 

lýtka odkrytá                 

nohy odkryté                 

výrazné líčení                 

boty-tělové                 

boty-jiná barva                 

podpatky                 

punčochy-viditelné                 
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speciální doplňky k šatům                 

jiné doplňky                 

                  

STT M                 

pohled hlavně doleva                 

                  

                  

STT Ž                 

začátek-přijde k m                 

                  

                  

protizarážka                 

                  

                  

otáčí hlavou dle směru tance                 

                  

                  

konec-podtočení ž a úklon                 

                  

                  

LAT M          

začíná tančit                 

                  

                  

chytá ž za břicho, boky                 

                  

                  

paso-závěreč. nadřaz.póza                 

LAT Ž          

začíná tančit                 

                  

                  

ruka na m hrudník                 
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chytá m za břicho, boky                 

                  

                  

podtáčí se                 

                  

                  

samba-odvalení z paže                 

             - valení                 

             - stínové postavení                 

konec-podtočení ž a úklon                 

                  

                  

          

ž před m-představování párů                 

ž před m-vyhlašování vítězů                 

ceny-ž dostane kytku                 

          

označování          

shánění páru - 1. jméno m                 

shánění páru - jen jméno m                 

upozornění, kárání páru - 1. jméno m             

upozornění, kárání páru - jen jméno m             

představování párů - 1. jméno m               

vyhlašování vítězů - 1. jméno m               

          

rozdělení do skupin sleduje          

m                 

ž                 

 


