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ABSTRAKT 

Název práce: HISTORIE A VÝVOJOVÉ TRENDY V ESTETICKÉ SKUPINOVÉ 

GYMNASTICE 

Název práce v AJ: HISTORY AND PROGRESSES OF AESTHETIC GROUP 

GYMNASTICS 

Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo provést z videonahrávek rozbor 

jednotlivých vybraných sestav z mezinárodních závodů z průběhu minulých 

několika let a z něj vytvořit ucelený pohled na postupný vývoj této disciplíny 

co se pravidel a kvality závodnic týče. Zároveň též porovnat odlišnosti 

v pojetí různých zemí a odlišnosti od moderní gymnastiky, jakožto 

nejphbuznější disciplíny. 

Metody práce: Metodami této empiricko -teoretické práce byl rozbor videonahrávek 

z mezinárodních soutěží estetické skupinové gymnastiky z pohledu 

historického vývoje a metoda pozorování 

Výsledky: Vývoj estetické gymnastiky v průběhu pěti let zaznamenal obrovský růst 

technické vyspělosti závodnic. Disciplína vznikla ze snahy odlišit se od 

gymnastiky moderní svou formou pohybu, ale bohužel systém donutil 

trenérky i závodnice vrátit se zpět k maximální flexibilitě a dokonalé 

technice provedení. 

Objevily se dva základní směry, finský, se svým pojetím maximální 

provázanosti prvků, plynulostí pohybu a také dokonalou choreografií a směr 

ruský, který dbá hodně na techniku provedení a už více zanedbává 

provázanost jednotlivých prků a význam choreografie. Nepřevládá ani jeden 

· směr, ale je jasné, že estetická skupinová gymnastika se opět vrací do 

zajetých kolejí gymnastiky moderní. 
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1. ÚVOD 

V dnešní době, kdy se smazávají a propojují ženské a mužské role, je jen velmi málo 

odvětví, která by byla určena jen a jen ženám a která by upřednostňovala a rozvíjela 

kvality určené výhradně něžnému pohlaví. 

To samé platí i ve sportu. Ženy, pod vlivem emancipačních trendů, pronikají i do 

takových disciplin, které ne vždy akceptují specifickou fyziologii ženského těla a tím 

pádem se musí ženské tělo, chtě nechtě, co nejvíce připodobnit tomu mužskému. Pro 

které byla tato disciplina vyvinuta. 

Zda je to v pořádku je spíše otázkou pro filosofy, sociology a lékaře. 

Já se ve své práci budu zabývat sportovní disciplinou ryze ženskou, disciplinou 

podporující a rozvijející všechny ženské přednosti, jakými jsou ladnost a elegance 

pohybu, dobrá koordinace, lehkost a rytmicita. Takovou disciplinou je Estetická 

skupinová gymnastika, která vznikla z potřeb dívek a žen rozšířit řadu esteticko -

koordinačních sportů, založených na principech rytmické gymnastiky. 

Rytmická gymnastika je dnes ovšem ve svém vrcholovém pojetí sportem, který toho 

s estetikou- což by měl být jeden z hlavních aspektů tohoto sportu - nemá již příliš 

společného. To díky obrovským nárokům, které jsou na dívky kladeny ohledně 

flexibility, což je, zjednodušeně řečeno, to jediné kritérium, které hraje v hodnocení 

jednotlivých sestav roli. Ne choreografie, souhra pohybu cvičenky s hudbou, 

manipulace s náčiním, a právě zmíněná estetičnost, ale maximální počet provedených 

prvků, hraje téměř jedinou roli při rozhodování. Třebaže to představitelé tohoto sportu 

neradi slyší. 

Snad právě proto se Finská gymnastická federace rozhodla založit disciplínu 

vycházející ze stejných principů jako rytmická ·(moderní) gymnastika, ale IIlĎ.ohem více 
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dbající na taneční pojetí, tvořivost, estetiku pohybového proJevu a emocionální 

prožitek. 

Téma a cíl diplomové práce vychází z nedostatku kvalitních zdrojů určených pro 

trenéry, choreografy a rozhodčí. Rozhodla jsem se vytvořit ucelený zdroj informací o 

této nové disciplíně, který by obsahoval historii a vývoj estetické skupinové 

gymnastiky, aby tu vedle pravidel jak seniorských tak juniorských, existoval i jakýsi 

průmět do příbuzných disciplin, především do rytmické (moderní) gymnastiky a 

porovnání s ní. 

Estetická skupinová gymnastika je tedy esteticko- koordinační sport, v němž soutěží 

skupinky složené ze šesti až deseti gymnastek v sestavách bez náčiní. Důraz je kladen 

na plynulost pohybu celého těla, ženskost a ladnost. Není také přikládána taková 

důležitost maximálnímu kloubnímu rozsahu. Soutěže jsou rozděleny do dvou 

základních kategorií -juniorskou a seniorskou. 

Pro juniorské kategorie probíhají soutěže na národních úrovních, ačkoliv dnes se již 

konají i mezinárodní závody, které donedávna byly určeny jen pro kategorii seniorskou. 

Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové práci chci věnovat historii a vývojovým 

trendům estetické skupinové gymnastiky, a tyto trendy jsou patrné spíše na té 

mezinárodní úrovni, budu brát v potaz pouze kategorii seniorskou, popřípadě jen 

s drobnými zmínkami o kategorii juniorské. 

Tato diplomová práce by měla sloužit jako podklad pro seznámení se s ESG a 

pochopení jejího hlavního smyslu jak pro širokou veřejnost, tak pro veřejnost odbornou, 

které by měla sloužit k přehledu vývoje technických pravidel během několika pár let. 

8 



2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

- Internetové odkazy 

Mezinárodní federace estetické skupinové gymnastiky [ online]: 

<http//:www.ifagg.com> (leden 2006) 

12. řijna roku 2003 byla založena nová federace - Mezinárodní federace estetické 

skupinové gymnastiky IFAGG (Intemational Federation Aesthetic Group Gyrnnastic)

která má rozšiřovat okruh příznivců této gymnastické disciplíny. 

Je to nejvyšší autorita v záležitostech týkajících se mezinárodních problémů ESG. 

President a šest členů rady se starají o zodpovědné fungování federace. Jsou ustanoveny 

dvě komise podléhající radě, a to technická komise a pořadatelská komise. 

Našla jsem zde veškeré potřebné informace o historii této mladé disciplíny a o 

uspořádání federace estetické skupinové gymnastiky. Zároveň jsou na stránkách 

umístěny veškeré závody, jak již uskutečněné, tak rozpis soutěží na příští dva roky. 

Finská gymnastická a fitness asociace [ online]: 

>http://www.svoli.fi> (listopad 2005) 

Plynulost, harmonie, soulad s hudbou a přesnost prvků je jednou z hlavních myšlenek a 

charakteristik estetické skupinové gymnastiky 

O estetické gymnastice jsem zde nenašla příliš mnoho informací, ale vzhledem 

k objemu dostupné literatury týkající se tohoto tématu jsem použila také tento zdroj 

-Příručky 

Mezinárodní pravidla estetické skupinové gymnastiky seniorek, česká verze, vydáno 

v červnu 2005, ČOS 

Soutěžní družstvo tvoří ženy šestnáct let a starší. Dvě členky družstva mohou být o 

jeden rok mladší. Družstvo tvoří 6- 1 O gymnastek 

V estetické ·skupinové gymnastice se závodí ve společné skladbě bez náčiní. 
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Délka skladby je 2min 15sekund - 2 minuty 45sekund. Čas se začíná měřit s prvním 

pohybem závodnic. 

Soutěžní plocha je gymnastický koberec o rozměrech 13xl3 metrů 

Skladba musí obsahovat následující povinné prvky: 

- Pohyby těla 

- Rovnovážné tvary 

- Skoky a poskoky 

- Ostatní pohyby 

Pravidla splňují své poslání, ale nejsou podle mého názoru zcela odborně přeložena a 

tak jsem pro srovnání používala zároveň pravidla stará z roku 2002, která jsou navíc 

doplněna o grafické záznamy prvků obtížnosti a jsou tak názornější. 

- Odborná literatura 

FIALOVÁ a kol. (1986) defmuje pojmy jako harmonie, soulad s hudbou, plynulost 

pohybu, přesnost provedení prvků, které mají v ESG své nezastupitelné místo. Kniha 

vymezuje všechny tyto složky v rámci moderní gymnastiky, ale vzhledem k příbuznosti 

disciplin jsem vše aplikovala na ESG. 

Plynulý pohyb musí působit přirozeným dojmem, původ je v plynulém přechodu mezi 

napětím a uvolněním svalstva 

Harmonie je celkový dojem z pohybu a je součtem motorických a psychických dispozic 

cvičenky 

Soulad s hudbou charakterizuje pohybové návyky, které odpovídají jednotlivým 

složkám hudby 

Přesnost je úzce spojená s účelností a znamená, že pohyb se realizuje po vymezené 

dráze a je přesně umístěný v prostoru. Přesný pohyb je takový, který gymnastka 

uvědoměle realizuje, uvědomuje si jeho začátek, průběh a konec. 

KÓSSL a kol. (1999) uvádí, že kolébkou moderních ženských tělovýchovných systémů 

byla Francie. Například herec a pedagog Francois Delsarte (181 1 - 1871) provedl 
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analýzu pohybu v jeho emocionálním projevu a stal se zakladatelem tzv. estetického 

tělocviku, jež spojoval zdravotní význam pohybu s jeho krásou. Je považován za 

předchůdce výrazového tance. 

Delsartovi žáci přenesli toto pojetí pohybu do USA, kde jej dále prohlubovali. Pokoušeli 

se vytvářet takový pohyb, který by byl nejen zdraví prospěšný, ale také estetický. 

Tato publikace mi pomohla poznat a pochopit vývoj sportu a jeho pojetí a pro mou práci 

byly zvlášť přínosné kapitoly o ženském sportu a Langův švédský tělovýchovný systém. 

Kolektiv autorů (2003) se v kapitole Estetická skupinová gymnastika zabývá obsahem a 

formou ESG. Uvádí následující: Obsahem ESG jsou společné pohybové skladby bez 

náčiní, prováděné šesti až deseti gymnastkami. Vychází z moderně gymnastických a 

tanečně pohybových struktur a z co nejdokonalejšího souladu pohybu s hudbou. 

Kompozice skladeb zdůrazňuje plastické, harmonické, ekonomické a rytmicko

dynamické pohyby, které přecházejí přirozeně jeden v druhý. 

Tato učebnice vydaná pro potřeby studentů FTVS zahrnuje stručný přehled všech 

gymnastických sportů, mezi které patří také estetická skupinová gymnastika. V kapitole 

o ni jsou velmi přehledně popsány základní principy a pravidla této disciplíny. 

NOVOTNÁ (1999) se zaměřuje na jednotlivé komponenty pohybové skladby, jako jsou 

choreografie, hudba, hodnocení pohybové skladby a samotné principy tvorby. 

Vzhledem k tomu, že ESG je ve své základní podstatě pohybovou skladbou, veškeré její 

principy jsou s ní tudíž shodné. 

ll 



3. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Diplomová práce obsahuje rozbor mezinárodních závodů seniorské kategorie 

estetické skupinové gymnastiky a popisuje změny ve výkladu pravidel v průběhu let a 

zachycuje nové trendy v této disciplíně. Pro lepší orientaci jsem do své diplomové práce 

zahrnula výtah ze seniorských pravidel v estetické skupinové gymnastice. 

Cílem práce je na základě rozboru videonahrávek z nejvyšších mezinárodních soutěží 

v ESG (estetická skupinová gymnastika) popis historického vývoje tohoto mladého 

sportovního odvětví, posouzení vlivu moderní gymnastiky a porovnání vývojových linií 

obou příbuzných disciplin. Vše by mohlo pomoci trenérkám i rozhodčím pochopit 

hlavní záměr a smysl ESG. 

Ke splnění cíle mé diplomové práce jsem si stanovila tyto dílčí úkoly: 

AJ Vyhledat potřebnou literaturu pro diplomovou práci 

Bl Vypracovat celistvý historický přehled estetické skupinové gymnastiky 

Cl Porovnat příbuznost moderní a estetické skupinové gymnastiky 

Dl Rozebrat a popsat podle videozáznamu vývoj pravidel ESG 

El Přehledně zpracovat výsledky práce 

Fl Na základě získaných poznatků vyhodnotit směrování vývoje v ESG 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1. VÝVOJ ŽENSKÉHO SPORTU 

Postavení ženy ve společnosti nebylo v minulých stoletích příliš záviděníhodné, to se 

samozřejmě promítlo i do oblasti tělesné výchovy, kde tomu nemohlo být jinak. 

Výchovné ústavy vzdělávaly pouze chlapce a ač se různí fyziologové a tělovědci 

zabývali ve svých dílech tělesnou výchovou žen, v praxi se s ní mnoho nepočítalo. 

První novodobé pojednání o tělesné výchově žen vydal roku 1829 v Bernu P.H.Clias. 

Doporučoval v ní dívkám každodenní pohyb vedoucí ke kráse a půvabu. Dále pak ve 

třicátých letech vyšlo několik dalších publikací zabývajících se tímto tématem. 

Až spoluzakladatel německého systému Ernst Eiselen zřídil v roce 1832 

tělovýchovnou školu pro dívky. Poté začaly postupně vznikat další takové spolky. 

Tělesná cvičení dívek se pokusil na svých seminářích zformovat roku 1833 Adolf 

Spiess, který později sepsal práci "Učení o tělocvičném umění". 

Roku 1887 začaly vznikat ženské odbory při mužských tělocvičných jednotách. 

V roce 1869 vznikl dokonce i v Praze Tělocvičný spolek paní a dívek pražských. 

Velkým zlomem bylo první veřejné vystoupení německých cvičenek, které se předvedly 

na prostných, při tanci, na nářadí a v různých hrách. V roce 1901 vystoupily poprvé 

ženy i na IV.Všesokolském sletu v Praze. V té době byla konečně zavedena tělesná 

výchova do škol, sice zprvu jen do škol chlapeckých, ale od šedesátých let i na dívčí 

školy. Tento proces však trval velice dlouho, neboť musel bojovat s mnoha předsudky a 

s tendencí příslušných státních orgánů podporovat tělesnou výchovu především 

z branných důvodů a tudíž nepodstatnou pro ženy. 

Osmdesátá léta devatenáctého století byla ve znamení rozvoje ženského sportu. 

Vzhledem k tomu, že se nesetkaly ženy s velkou mužskou podporou a nebyly přibírány 

do jejich již existujících spolků a klubů, byly nuceny sí zakládat své vlastní dámské 
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spolky různého a tudíž i sportovního zaměření. 

Před první světovou válkou napomohl rozvoj tělovýchovných směrů a olympismus 

modernizaci školní tělesné výchovy a to i dívek. Snaha reformátorů byla vyvést cvičení 

z uzavřených prostor ven a odlehčit ženám těžké cvičební úbory. Dívčí tělocvik se začal 

otevírat moderním sportům a gymnastice, kdy největší význam měly moderní směry 

taneční, baletní a zdravotní gymnastiky. Počátky a kořeny těchto směrů sahají již do 

osmdesátých let devatenáctého století, kdy zásadně ovlivnil baletní umění Jean Georgie 

Noverry (1727 -1810) se svým dramatickým baletem. 

Kolébkou moderních ženských tělovýchovných systémů byla Francie. Například 

herec a pedagog Francois Delsarte (1811 - 1871) provedl analýzu pohybu v jeho 

emocionálním projevu a stal se zakladatelem tzv. estetického tělocviku, jež spojoval 

zdravotní význam pohybu s jeho krásou. Je považován za předchůdce výrazového tance. 

Delsartovi žáci přenesli toto pojetí pohybu do USA, kde jej dále prohlubovali. Pokoušeli 

se vytvářet takový pohyb, který by byl nejen zdraví prospěšný, ale také estetický. 

Touto školou prošlo několik zásadních pokračovatelek, jako Hedwiga Kallmeyer, 

která položila základy rytmické gymnastice a uměleckému tanci, neboť požadovala aby 

každý pohyb byl oduševnělý. Další následovnicí, která na vědeckém základě vytvořila 

systém ženské zdravotní gymnastiky byla Bess M. Mensedick (1864- 1958). Ta dávala 

tělesné vady za vinu modernímu sedavému způsobu života. Podle ni byl nejdůležitější 

přirozený fyziologický rytmus a pak teprve rytmus hudební. Nejprve je tedy tělo a pak 

teprve melodie a hudba. 

Třetí a nejdůležitější pokračovatelkou byla Isadora Duncan (1878 - 1927), která 

provedla zcela zásadní reformu baletu. Prosazovala se o vyjadřování nejhlubších 

myšlenek přirozenou taneční formou. Její přínos je dodnes velice ceněn, neboť odkryl 

nové možnosti pohybu. 
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Tyto tři ženy svou činností přivedly zpět do Evropy Delsartovu teorii výrazového 

umění, kde se střetla s rytmickou gymnastikou hudebního teoretika a pedagoga na 

konzervatoři v Ženevě Emila Jacquese Dalcroze (1865- 1950), který se snažil dovést 

žáky k hudebnosti prostřednictvím pohybu těla. Rytmus je podle něho základem 

všeho umění. Osvobodil gymnastiku od statických cvičení a vnesl do ní pohyb, radost a 

krásu. 

Ovšem vlastní zakladatelkou soustavy rytmické gymnastiky byla sestra Isadory Duncan, 

Elizabeth Duncan (1874 -1948). (KÓSSL, 1999) 

V meziválečném období rozvoj ženských tělovýchovných systémů pokračoval a 

stejně tak i systémy zdravotní. Nejvýraznějšími představiteli ženských gymnastických 

systémů té doby byli Rudolf Bode (1881- 1939) a Rudolf Jean- Maria Laban (1879-

1958). Bode přeměnil Dalcrozovu rytmiku Gakožto prostředek pro výuku hudby) ve 

skutečný tělovýchovný systém. Obohatil rytmickou gymnastiku o cvičení s náčiním, 

s míčky, tyčemi, kužely, švihadly atd. Základem byl požadavek na správnost provedení 

pohybu. Za hlavní prostředky přirozeného pohybu považoval švih, tah, tisk, tlak a úder. 

Laban zase ovlivnil spíše taneční gymnastiku. Nepoužíval hudbu neboť podle něj má 

být pohyb konán pouze pro pohyb a krásu. A hudba již tělu vnucuje určité postoje a 

polohy. (KÓSSL, 1999) 

Vytvořil teorii abstraktního tance nezávislého na hudbě a ta se stala základem 

moderního scénického tance. Současně s gymnastickým hnutím se ve třicátých letech 

v USA rozvíjel také moderní tanec, za jeho tvůrkyně jsou považovány Ruth S.Denis a 

M. Graham. Stejně tak se rozvíjelo sovětské pojetí ženské tělovýchovy opírající se o 

tradice ruského klasického baletu a o poznatky moderních směrů ze západu. Toto pojetí 

následně výrazně ovlivnilo vznik moderní gymnastiky jako sportovního odvětví 

v padesátých letech. 

Po druhé světové válce se na rozvoji tělesné výchovy obecně podílely jednotlivé 

systémy a také některé organizace, jako například Mezinárodní organizace pro tělesnou 
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výchovu a sport dívek a žen, Mezinárodní federace tělesné výchovy a Mezinárodní 

federace gymnastiky (FIG). Vzniklo několik nových směrů, především pro komerční 

účely jako například dance aerobic, jazz dance, fitness a kalanetika. 

Velmi důležitým faktorem bylo obnovení Olympijských her. Ač byl Pierre de 

Coubertain proti účasti žen na Olympijských hrách, neboť tvrdil, že hlavní rolí žen při 

Olympijských hrách je "věnčit vítěze". (KÓSSL, 1999) 

Ženy však poprvé startovaly na OH již v roce 1900 v Paříži a to v tenise a v golfu. 

Rozšiřování účasti žen se nedalo zastavit, ale protože Mezinárodní olympijský výbor 

nevytvářel pro ženský sport vhodné podmínky, vznikla roku 1921 Mezinárodní 

federace ženských sportů (FSFI), která začala od roku 1922 pořádat tzv. Ženské 

olympiády, které byly později přejmenovány na Ženské světové hry. Konaly se 

čtyřikrát, dokonce jednou v Praze. 

Na programu OH od té doby stoupá počet ženských disciplin i když v poměru se 

stoupající úrovní ženského sportu je účast stále malá. Stejně tak je malé zastoupení žen 

v řídících orgánech mezinárodního sportu. MOV přijal první ženy za členky teprve roku 

1981. 

4.2. VZNIK ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY 

Vzhledem k vývojovým trendům přístupu k tělesné výchově v různých zemích, byl 

severský systém nejlepším základem a předpokladem pro vznik estetické skupinové 

gymnastiky. 

Švédský tělovýchovný systém založený na jednoduchosti, harmoničnosti a důsledném 

procvičování celého těla, kde jeho zakladatel Pér Henrik Ling (1776 - 1839) došel 

k názoru, že gymnastika a hry jsou nejlepším prostředkem ke zvýšení zdatnosti a 

hlavně, že správně vedený tělocvik má podle něho rozvíjet člověka nejen fyzicky ale 

především citově a charakterově. Ve svém díle "Všeobecné základy gymnastiky" se 

v jedné z šesti částÍ zabývá základy estetické gymnastiky. 
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Lingův systém se již ve třicátých letech devatenáctého století stal hlavním 

tělovýchovným systémem skandinávských zemí a postupně pronikal i do škol. Koncem 

devatenáctého a počátkem dvacátého století se švédský systém po ostré kritice vědců 

modernizoval a přinesl rytmizaci pohybu. Vzniklo též několik odvětví, jak pro vojenské 

účely, tak pro mládež a také pro ženy, kdy bylo cvičení doprovázeno hudbou. Severské 

země vynikaly pořádáním masových cvičení a gymnastických vystoupení, jež se touto 

formou rozšířilo do celého světa. 

Estetická skupinová gymnastika má tedy dlouhodobou historickou tradici ve 

Skandinávii, především ve Finsku a Estonsku, kde se konala vystoupení již před sto 

lety. Ovšem teprve rokem 1950 se stala oficiální gymnastickou soutěží. V roce 1991 se 

konalo první národní Mistrovství Finska. Od roku 1996 se tato soutěž stala soutěží 

mezinárodní. Prvního mezinárodního závodu se zúčastnilo dvanáct družstev ze sedmi 

států a jedním z nich bylo také družstvo České republiky, Sokol Opava. Všechny 

mezinárodní soutěže byly až do loňského roku pořádány jen pro seniorskou kategorii. 

V roce 2005 se konal 1. mezinárodní závod v kategorii juniorské. 

Po tři následující roky, to znamená do roku 1999, se konal tento závod pouze 

v Helsinkách. Během těchto let se zrodila myšlenka na uspořádání Mistrovství světa. To 

se povedlo v roce 2000 a to opět v Helsinkách. Byl to pro tento sport historický 

moment, neboť následovala další mistrovství s rostoucí účastí. V roce 2001 proběhlo 

v Tallinu, v Estonsku a v červnu roku 2002 se konalo Mistrovství světa v Praze, kde se 

sešlo dvacet dva družstev z deseti různých států. 

Poslední MS proběhlo v rakouském Grazu v roce 2003. Další roky probíhaly 

pochopitelně také velké mezinárodní závody, ale již pod označením Světový pohár. 

Statut závodu mistrovství světa může totiž používat jen Mezinárodní gymnastická 

federace FIG, do níž zatím Mezinárodní federace ESG (založená v roce 2003) nepatří. 

Tyto dvě organizace mají mezi sebou zatím jen uzavřenou dohodu, která dovoluje účast 

členů FIG na závodech Mezinárodní federace ESG bez členství v ní. 
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V roce 2004 se konal první Světový pohár pod názvem World - Wide v Sofii, 

v Bulharsku a zatím poslední pohár proběhl v roce 2005 v dánské Kodani. 

Naplánován je pochopitelně i pohár na rok 2006, který se bude konat ve Finsku 

v Tampeře, jako součást letního festivalu Svoli, což je Finská gymnastická a fitness 

asociace. 

Mimo tento Světový pohár se koná již řada mezinárodních soutěží, které jsou 

zahrnuty do série Světových pohárů a to v Estonsku - Miss Valentine a Calev cup, 

v Praze otevřené Mistrovství České republiky, v Moskvě Ruský pohár a ve Finsku Hry 

federace Svoli. 

V roce 2005 proběhl v Plzni také první mezinárodní závod v juniorských kategoriích. 

Od osmi do deseti, od deseti do dvanácti, od dvanácti do čtrnácti a od čtrnácti do 

šestnácti let. Další závod pak proběhl v Moskvě, jako součást světového poháru 

seniorské kategorie. Nadále jsou již rozplánovány tyto světové soutěže nejen pro 

seniorskou kategorii, ale i pro kategorie mladší. 

Do České republiky přišel tento sport v devadesátých letech. První soutěž se konala 

v roce 1996 a rok na to bylo uspořádáno první Mistrovství České republiky v estetické 

gymnastice. Mistrovství České republiky je pro seniorskou kategorii každoroční 

kvalifikací pro účast na mezinárodních závodech, které se v roce 2000 staly 

Mistrovstvím světa, ovšem neoficiálním, neboť jedinou autoritou oprávněnou pořádat 

MS je Mezinárodní gymnastická federace, pod kterou estetická gymnastika zatím 

nepatří G ak jsem sej iž zmínila výše). 

Poslední tři ročníky Mistrovství ČR proběhly jako otevřené a tudíž se zúčastnily i 

družstva z jiných zemí. Svou přítomností poukázaly na kvalitu závodu několikanásobné 

mistryně světa z Finska, ale přijela také družstva z Bulharska, Ruska a Estonska. 

Každým rokem tedy prestiž tohoto závodu stoupá a ne náhodou je zařazen do série 

závodu Světového poháru. 
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Od roku 2004 probíhají vlastně dvě Mistrovství České republiky, neboť Český svaz 

moderní gymnastiky začlenil tuto novou gymnastickou disciplinu do programu své 

organizace a začal pořádat vlastní Mistrovství České republiky. Do té doby probíhaly 

veškeré závody pod patronací České obce sokolské, neboť jeho činovníci přivedli tento 

sport do Čech. Vzhledem k tomu, že se tyto dvě organizace nemohou spolu dohodnout 

na následující kooperaci, probíhají zde souběžně dvě MČR. Z toho je ale pouze to 

pořádané Českou obcí sokolskou, kvalifikačním závodem pro mezinárodní soutěž . 

V průběhu roku 2005 vznikla nová organizace pod záštitou České obce sokolské a to 

Český svaz estetické skupinové gymnastiky, který je nadále jediným zástupcem 

Mezinárodní federace estetické skupinové gymnastiky. 

Doufejme, že se v následujících letech vedení Českého svazu moderní gymnastiky a 

Českého svazu estetické skupinové gymnastiky spolu dohodnou a nebudou plýtvat 

prostředky, které by mohly být jinak investovány do rozšiřování tohoto sportu u nás. 

Mistrovství České republiky probíhá jak v seniorské kategorii, tak ve zmíněných 

třech kategoriích juniorských. 

4.3. MEZINÁRODNÍ FEDERACE ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY 

Jak jsem se již zmínila, 12. října roku 2003 byla založena nová federace -

Mezinárodní federace estetické skupinové gymnastiky IF AGG (Intemational Federation 

Aesthetic Group Gymnastic) - která má rozšiřovat okruh příznivců této gymnastické 

disciplíny. 

Je to nejvyšší autorita v záležitostech týkajících se mezinárodních problémů ESG. 

Prezident a šest členů rady se starají o zodpovědné fungování federace. Jsou ustanoveny 

dvě komise podléhající radě, a to technická komise a pořadatelská komise. 

19 



Tab:4.3- 1 

RADAIFAGG: 

Johanna Tuomala-Jantunen (President) 

Mall Kalve (Vice-President) 

Annely Riga 

Maij a Ceniny 

Jindra Košťálová 

Paívi Ahlroos- Tanutu 

Liliya Morozova 

FIN 

EST 

CAN 

CAN 

CZE 

FIN 

RUS 

Tab:4.3- 2 

TECHNICKÁ KOMISE: POŘADATELSKÁ KOMISE: 

Paívi Ahlroos-Tanttu (Předseda) FIN Angely Riga (Předseda) 

Brigitte Moser AUT Giurga Nedialkova 

Kairi Tirel CAN Evelyn Koop 

Jindra Košťálová CZE Piret Levald 

Mall Kalve EST Auna Halonen 

Tarja Rasimus-Jarvinen FIN Liliya Morozova 

Polina Notchevnova RUS Tatina Myroshnichenko 

Cílem IF AGG je: Propagace estetické skupinové gymnastiky 

Koordinace mezinárodních závodů 

Volba hostitelské země pro mistrovství světa 

Rozvoj a propagace mezinárodních pravidel ESG 

CAN 

BUL 

CAN 

EST 

FIN 

RUS 

SPA 

Rozvoj tréninkových a vzdělávacích materiálů pro rozhodčí a trenéry 

Podpora spolupráce s jinými mezinárodními sportovními 

organizacemi 

Reprezentace zájmů ESG v jednáních s jinými organizacemi 
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4.4 CHARAKTERISTICKÉ RYSY ESTETICKÉ SKUPINOVÉ GYMNASTIKY 

ESG se řadí mezi technicko - estetické sporty, podobně jako moderní gymnastika, 

krasobruslení, synchronní plavání, sportovní gymnastika atd. 

Hlavním cílem je dokonale předvést danou sestavu s předepsaným počtem prvků 

(Klárová 1998). 

Nároky jsou kladeny na přirozenost pohybů celého těla, na harmonii, rytmus a 

dynamiku, na plasticitu a plynulost pohybu, kdy jeden pohyb vychází z předchozího. 

Pohyby musí mít střídavou dynamiku, napětí a rychlost. Musí být prováděny v souladu 

s hudbou a co nejpřesněji. Základními povinnými skupinami prvků jsou vlny, swingy, 

rovnováhy, skoky a poskoky, taneční kroky a zvedané prvky ("zvedačky") 

Požadavek je kladen na ohebnost, rychlost, sílu, koordinaci a lehkost pohybu. 

Choreografie skladby musí být v souladu s hudbou a měla by vyjadřovat určitou 

myšlenku a k tomu patřičný emoční náboj . ( online www.ifaag.com 2006) 

Technika pohybových činností je určitý způsob řešení daného pohybového úkolu 

člověkem na základě všeobecných anatomicko-fyziologických a psychologických 

předpokladů v souhlase s mechanickými zákony platnými v průběhu pohybu a 

v souhlase s mezinárodními pravidly závodění. (Novák 1970) 

Na realizace konkrétní pohybové činnosti se vždy podílejí tři složky techniky: 

1. Fyzikální složka - která se projevuje podmínkami prostředí ( vlastnostmi 

tělocvičného nářadí a zařízení) a fyzikálními zákonitostmi platnými v průběhu 

pohybu. 

2. Biologická složka - představována antropomotorickými a psychickými 

kvalitami jedince. Tato biologická složka techniky je příčinou stylových 

odchylek. 

3. Právní složka- kdy pravidla omezují šíři možné techniky. 

(Česká asociace sport pro všechny, 2006) 

21 



4.5 ESTETICKÁ SKUPINOV Á GYMNASTIKA VERSUS MODERNÍ 

GYMNASTIKA 

Obě tyto gymnastické disciplíny patří do esteticko - koordinačních sportů, obě mají 

obdobné podmínky soutěžního programu a hodnocení. 

Pro obě sportovní disciplíny je typické, že jsou určeny výhradně ženám a dívkám, důraz 

je kladen na půvab a krásu pohybového projevu spojeného s hudbou. ESG může navíc 

ve svém hudebním doprovodu využít vokálů. Závodnice tak nemohou zahrnovat do 

svých sestav prvky vyžadující velkou svalovou sílu a akrobatické prvky s letovou fází. 

Proč vlastně tedy ESG vznikla? Finská gymnastická a fitness federace se rozhodla, že 

založí disciplínu, která nebude klást důraz pouze na maximální kloubní rozsah a 

flexibilitu, jako je tomu dnes u moderní gymnastiky, ale bude preferovat ženskost, 

ladnost, eleganci a rytmicitu pohybu. Zkrátka, že vznikne disciplína která nebude klást 

věková omezení, nebude určovat kdo ji může a kdo nemůže provozovat, že vznikne 

nová ženská disciplína pro nejširší veřejnost. Dnes se ovšem objevuje otázka, zda se 

tato myšlenka podaří udržet, neboť pokrok a rozvoj tohoto mladého odvětví nutí 

závodnice, trenérky a rozhodčí vrátit se do původního kolotoče, kde zvítězit může jen 

ten nejlepší. Pravidla se proto neustále vyvíjí a zobtížňují a tím se odchylují od původní 

myšlenky a vrací se k náročnosti a mnohdy až k neestetičnosti pohybů. 

Na rozdíl od moderní gymnastiky se v ESG stále snaží o udržení myšlenky " 

estetického kloubního rozsahu", což je utvrzeno pravidly, kde bodové hodnocení prvku 

s menším kloubním rozsahem spojeným s pohybem trupu má stejnou hodnotu jako 

prvek s velkým kloubním rozsahem. Ovšem i přesto se v posledních třech letech 

objevuje trend vysoké plasticity pohybu s maximální kloubní pohyblivostí, převážně 

prosazovaný ruskými a bulharskými závodnicemi. 

Jak v ESG, tak v MG se skladbě udělují tři základní známky: technická hodnota 

(obtížnost), umělecká hodnota (artistika) a provedení. V každé z disciplin se však 
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hodnotí jiné prvky a udělují se jiné srážky. Technická hodnota je vždy přizpůsobena 

věku gymnastek. V jednotlivých kategoriích jsou definovány odlišné požadavky na 

složení prvků a počtu prvků obtížnosti. 

V ESG je u juniorské kategorie 8 - 1 O let maximální technická hodnota 4 body, u 

kategorie 10- 12letje to 5 bodů a u nejstarší juniorské kategorie 12- 15 let a také u 

kategorie seniorské je to celkem 6 bodů. 

Umělecká hodnota se zaměřuje v ESG především na techniku provedení pohybu 

celým tělem, na plynulost a vyváženost pohybových skupin (Rovnovážných prvků, 

skoků a pohybů těla) a v obou disciplínách je kladen důraz na hudební doprovod a s ním 

korespondující pohyb. V předcházející kapitole jsem již uvedla, že v ESG je podstatné 

vyjádření určité myšlenky a emočního náboje ve skladbě. MG naopak zakazuje 

jakoukoliv dramatickou linku. 

Velmi zásadním rozdílem estetické gymnastiky oproti vrcholové moderní gymnastice 

je, že se cvičí bez náčiní (V nižších soutěžích a mladších kategoriích MG jsou sestavy 

bez náčiní začleněny jak do soutěží jednotlivkyň, tak společných skladeb.) Z toho 

vyplývá také zásadní rozdíl v hodnocení sestav, kdy v MG pravidla definují srážky za 

chyby v provedení v rámci techniky cvičení bez náčiní i s náčiním. 

Plynulost, harmonie, soulad s hudbou a přesnost prvků je jednou z hlavních myšlenek 

a charakteristik ESG (SVoli 2003). 
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4.6. VÝT AH Z MEZINÁRODNÍCH SENIORSKÝCH PRAVIDEL ESTETICKÉ 

SKUPINOVÉ GYMNASTIKY 

Soutěžní družstvo tvoří ženy ve věku šestnáct let a starší. Dvě členky družstva mohou 

být o jeden rok mladší. Družstvo tvoří 6- 10 gymnastek 

Délka skladby je 2min 15 sekund - 2 minuty 45 sekund. Čas se začíná měřit s prvním 

pohybem závodnic. 

Soutěžní plocha je gymnastický koberec o rozměrech 13xl3 metrů 

Skladba musí obsahovat následující povinné prvky: 

- Pohyby těla 

- Rovnovážné tvary 

- Skoky a poskoky 

- Ostatní pohyby 

Skladba nesmí obsahovat akrobatické prvky s letovou fází a stoje na rukou. 

Rozhodčí pro kompozici (technická a umělecká hodnota) a rozhodčí pro provedení musí 

dávat známky nezávisle na ostatních. Výsledná známka bude počítána jako součet tří 

známek (technické hodnoty, umělecké hodnoty a provedení). Známky jednotlivých 

skupin se vypočtou tak, že nejvyšší a nejnižší se škrtne a vypočte se průměr zbývajících 

známek. 

Maximální známka technické hodnoty je 6,0 

Maximální známka umělecké hodnoty je 4,0 

Maximální známka pro provedení je 10,0 
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Technická hodnota skladby se skládá z předepsaných prvků obtížnosti a doplňkových 

obtížností. Požadované prvky a doplňkové obtížnosti musí odpovídat úrovni celého 

družstva 

Povinné prvky: 

Pohyby těla 

Kompozice musí obsahovat rozmanité pohyby těla, které jsou prováděny v různých 

polohách (např. Ve stoji, v nízkých polohách na zemi), v různých směrech (např. 

horizontálních a vertikálních) a také s různou dynamikou. 

- dvě odlišné vlny celého těla 

- dva odlišné swingové pohyby celého těla 

-dvě kombinace obtížnosti A (dva odlišné pohyby těla) 

- dvě kombinace obtížnosti B ( tři odlišné pohyby těla) 

Rovnovážné tvary 

- dvě různé rovnováhy 

-jedna rovnovážná kombinace minimálně obtížnosti A 

Obtížnost A 

Obr.: 4.6 -1- Stoj jednonož, volná noha v horizontální poloze (stehno 90°), napjatá, 

pokrčená nebo skrčená (passé), vpřed, vzad nebo stranou 
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Obr.: 4.6-2- Stoj jednonož, vysoké přednožení nebo unožení (min. 135°), noha je 

držena s pomocí jedné nebo obou paží 

- Pohyb těla prováděný na jedné noze, viz požadovaný rozsah pohybů těla 

- Klek na jednom koleni (bez opory rukou), volná noha v horizontální poloze, vpřed, 

vzad nebo stranou 

- Obrat min.360°provedený ve výponu nebo na plném chodidle 

Obtížnost B: 

Obr.: 4.6.-3 - Stoj jednonož, volná noha vpřed nebo stranou, min. 135°, tělo 

vertikálně, pouze jedna noha může být pokrčená. Jestliže je volná noha 

pokrčená, musí být stehno min. 90°. 
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Obr.: 4.6.- 4 

Obr.: 4.6.- 5- Pohyb těla nebo pohybové kombinace prováděné na jedné noze, pouze 

jedna noha může být pokrčená, volná noha v horizontální poloze 

(stehno 90°), vpřed, vzad nebo stranou 

..li:..; 

'1~~ 
cJ 'Cf). 

Obr.: 4.6.- 6- Obrat o 360°, volná noha v horizontální poloze, napnutá noha 

pokrčená s pomocí nebo bez pomoci paží 

Obrat min. 720° provedený ve výponu nebo na plném chodidle 

Pohyb těla během obratu o 360° 
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Obr.: 4.6.- 7- Požadovaný rozsah pohybů těla, Předklon: Kulatá záda, hrudník a 

ramena se sklání k přední straně kyčlí 

Obr.: 4.6.- 8- Požadovaný rozsah pohybů těla, Záklon: Rovnováha na jedné noze, 

Hlava v jedné linii s boky a rameny. Rovnováha na jedné noze, 

hrudník (prsní kost) min. 80°od vertikální linie, záda se nesmí ohnout 

celá Gen horní část) 

Obr.: 4.6.- 9 
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Obr.: 4.6.- 10- Požadovaný rozsah pohybů těla, Úklon stranou: Opačný ramenní 

kloub (levý při úklonu vpravo) ve stejné vertikální linii jako boky a 

obráceně 

Obtížnost kombinací: 

A kombinace =A+ A 

C kombinace = A + B nebo B + A 

D kombinace = B + B 
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Skoky a poskoky 

- dva různé skoky nebo poskoky 

-jedna skoková kombinace minimálně o dvou různých skocích nebo poskocích 

-Jestliže je během skoku proveden výrazný a silný pohyb těla (např. ohnutí nebo 

kontrakce), je skok považován za skok obtížnosti B 

-Všechny skoky, které jsou provedeny s obratem nim. o 180°jsou klasifikovány jako 

skoky obtížnosti B, s výjimkou poskoků, u nichž musí být obrat nejméně o 360°. 

Obtížnost A: Obtížnost B: 

Obr.: 4.6.-11- Skok se skrčením přednožmo 

Obr.: 4.6.-12- Skok přednožmo střižný pokrčmo (čertík) 
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Obtížnost A: Obtížnost B: 

Obr.:4.6.-13- Skok se skrčením přednožmo 

t.,/ __ _, 

/ 
/ 

/ fr 
---'----

Obr.: 4.6.-14- Skok s přednožením jedné nohy 

Obr.: 4.6.-15 - Vertikální skok se zanožením 
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Skok se skrčením zánožmo, špička k 
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Obtížnost A: Obtížnost B: 

Obr.: 4.6.-16- Vertikální skok s unožením 

Obr. : 4.6.-17- Kozácký skok, volná noha v přednožení 

A 
~·~--;:::~:::::t:P 

Obr.: 4.6.-18- Kozácký skok, volná noha v unožení 
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Obtížnost A: Obtížnost B: 

Obr.: 4.6.-19- Výskok s čelným roznožením- vzpažit zevnitř (X- pozice) 

Obr.: 4.6.-20- Skok s prohnutím Skok se skrčením zánožmo 

Obr.: 4.6.-21- Dálkový skok 
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Obtížnost A: Obtížnost B: 

Obr.: 4.6.-22- Dálkový skok se skrčením zanožené nohy, špička k hlavě 

.±. 
Obr.: 4.6.-23- Skok s čelným roznožením (štika) 

Obr.: 4.6-24- Jelení skok Jelení skok se záklonem 

Obr.: 4.6-25- Jelení skok se skrčením zánožmo, špička k hlavě 

34 



Obtížnost A: Obtížnost B: 

Obr.: 4.6.-26- Dálkový skok s pokrčenýma nohama "Kočičí skok" 

Obr.: 4.6- 27- Skok s příklepem, vpřed 

Obr.: 4.6- 28- Skok s příklepem, stranou 
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Obtížnost A: Obtížnost B: 

Obr.: 4.6-29- Skok s příklepem, vzad 

Obr.: 4.6.-30- Skok přednožmo střižný - nůžky 

/ -
Obr.: 4.6. - 31 - Skok s přednožením snožmo 
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Obtížnost B: 

Obr.: 4.6-32- Skok s přednožením jedné a obratem o 180° ("horainový skok") 
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Obr.: 4.6.- 33- Kadetový skok (obrat o 180°) 

Obr.:4.6- 34- Po přeměnném kroku stranou, obrat o 360° a dálkový skok po oblouku 

(ronda) 
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Obr.: 4.6-35- Dálkový skok s výměnou napjatých nohou (prošvihnutý skok) 

Obtížnost kombinací: 

A kombinace =A+ A 

C kombinace = A + B 

D kombinace = B + B 

Ostatní pohyby 

Skupiny pohybů: Pohyby paží 

Pohyby nohou 

Kroky a poskoky 

Ostatní požadované prvky kompozice 

Umělecké a všeobecné požadavky 

Skladba musí být sestavena z pohybových variací, které se skládají z kombinací 

různých pohybových skupin. Struktura skladby musí být rozmanitá, skladba musí tvořit 

celek, kde jednotlivé prvky a kombinace na sebe plynule navazují. 

Skladba musí obsahovat šest různých formací. Pohyby musí být prováděny v různých 

rovinách (nízké polohy, střední a vysoké- skoky a poskoky) a v různých směrech 

( vpřed, vzad, stranou a úhlopříčně) 
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Rozmanitost ve využití prostoru- přechody od jednoho pohybu nebo formace do druhé 

musí být plynulé a rozmanité 

Skladba musí obsahovat originalitu, výrazovost a estetiku pohybů. Originalita skladby 

spočívá v užití nových prvků nebo kombinací, v novém provedení jíž známých prvků, 

v použití nových formací nebo v cestě jak nové formace vytvořit. 

- Hudební doprovod 

Hudba musí být v souladu s průběhem skladby, musí obsahovat změny tempa a musí 

mít zřetelný a jasný rytmus 

Pohyby gymnastek musí být v souladu s hudbou 

Odlišná hudební témata musí být plynule spojena a musí se k sobě hodit 

Špatný přechod nebo velká pauza nejsou povoleny 

Hudba nesmí skončit před dokončením pohybu gymnastky 

-Technická hodnota 

Požadované prvky musí předvést celé družstvo správně, jinak nebudou uznány jako 

prvky obtížnosti. 

Cílem skladby musí být vyjádření a využití změn v tempu a v dynamice v rámci 

pohybů a kombinací. 

Bonus lze získat pokud skladba vytváří umělecký dojem. 

- Hodnocení kompozice 

Technická hodnota (Al) 

Technická hodnota skladby se skládá z předepsaných prvků a doplňkových obtížností. 

Předepsané prvky a doplňkové obtížnosti musí odpovídat dovednostem celé skupiny 
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Doplňkové obtížnosti 

Doplňkové obtížnosti musí být kombinovány jako série dvou odlišných pohybových 

skupin (kombinace pohybů těla A nebo B, skoky nebo poskoky kombinace A nebo B), 

mezi nimiž je povolen jeden krok. 

Tab: 4.6- 1 

Hodnota A=0,2 A+A=A 

C=0,3 A+B/B +A=C 

D=O,S B+B=D 

Maximální počet bodů technické hodnoty za doplňkové prvky je 2,1 
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Tab: 4.6-2 

Hodnota povinných prvků (minimální požadavky pro kompozici) : 

POHYBYTELA Max hodnota 

2 různé vlny a 0,2 0,4 

2 různé swingové pohyby a0,2 0,4 

2 kombinace obtížnosti A a 0,3 0,6 

2 kombinace obtížnosti B a 0,4 0,8 

(celkem 2,2) 

ROVNOVAZNETVARY 

2 různé rovnováhy A=0,1 0,4 

B=0,2 

1 rovnovážná kombinace A=0,2 0,4 

C=0,3 

D=0,4 

(celkem 0,8) 

SKOKY A POSKOKY 

2 různé skoky nebo poskoky A=0,1 0,4 

B=0,2 

1 kombinace skoků A=0,2 0,4 

c =0,3 

D=0,4 

(celkem 0,8) 

Maximální počet bodů za předepsané prvky je 3,8 

(Požadovaný prvek kompozice, který se bude ve skladbě opakovat, bude uznán pouze 

jednou. Pohyby těla však mohou být i součástí kombinace A nebo B. 
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- Srážky za technickou hodnotu 

Jestliže v provedení prvku obtížnosti B budou srážky v rozmezí 0,4-0,5, budou tyto 

prvky počítány jako prvky obtížnosti A 

Jestliže v provedení prvku obtížnosti B budou srážky 0,6 a větší, nebude tento prvek 

vůbec počítán 

Jestliže v provedení prvku obtížnosti A budou srážky 0,5 a větší, nebude tento prvek 

vůbec počítán 

Bonifikace + O, 1 

Formace skladby jsou tvořeny rozmanitě a různorodě s prvky obtížnosti z různých 

pohybových skupin 

Známka za technickou hodnotu 

Rozhodčí pro technickou hodnotu musí postupovat takto: 

Sečíst požadované prvky, zhodnotit provedení, připočítat hodnotu doplňkových prvků a 

připočítat možný bonus 

Maximální počet bodů za technickou hodnotu je 6,0 

Umělecká hodnota (A2) 

Gymnastická kvalita skladby 

Technika pohybů estetické skupinové gymnastiky 

Pohyby na sebe navazují plynule a přirozeně 

Pohybové série jsou spojeny na sebe plynule a přirozeně 

Vhodný, přiměřený poměr dovedností 

Prokázat dovednosti, svalovou kontrolu, flexibilitu, sílu, 

rychlost a vytrvalost 
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Jednotnost celého družstva je dominantní 

CELKEM 

Struktura skladby 

0,2 

1,3 

Skladba je jednotná O, 1 

Struktura je různorodá O, 1 

Změny v použití rozmanitých pohybových struktur 0,1 

Změny v použití požadovaných prvků- pohyby těla 0,1 

- rovnováhy O, 1 

- Skoky a poskoky O, 1 

Mnohostrannost formací O, 1 

Přechody jsou plynulé a mnohostranné 0,1 

6 formací 0,1 

Rozmanitost směrů O, 1 

Rozmanitost rovin O, 1 

Střídání tempa 0,1 

Obměny v použití síly a dynamiky 0,1 

CELKEM 1,3 

Umělecké yyjádření 

Skladba je výrazová 0,1 

Skladbaje estetická 0,1 

Výraz a styl je vhodný (přiměřený) pro družstvo O, 1 

Umělecký výraz je dosažen v pohybech a cvičeních, ne jednotlivě 0,1 

Skladby i hudba se navzájem odpovídají 0,1 

Hudba je rozmanitá 0,1 

Uspořádání hudby podporuje skladbu 0,1 

Nové a originální pohyby, pohybové série nebo kombinace prvků 0,1 

Originální a zajímavé použití formací O, 1 
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Střídání tempa během pohybů a pohybových sérií 

Střídání dynamiky pohybů a pohybových sérií 

Vyvrcholení skladby je jasně viditelné a důrazné 

CELKEM 

Bonifikace + O, 1 

Maximální počet bodů za uměleckou hodnotu je 4,0 

- Srážky za uměleckou hodnotu 

0,1 

0,1 

0,1 

1,3 

Hudba je špatně spojená, navázána -0,2 

Hudba nekoresponduje se skladbou -0,3 

Hudba končí před posledním pohybem gymnastek -0,1 

Nepovolené prvky (pokaždé) -0,5 

Chyba ve skladbě (pokaždé) -0,1 

- Hodnocení umělecké hodnoty 

Rozhodčí pro uměleckou hodnotu musí postupovat takto: 

Z maximálního počtu bodů odečtou srážky a přičtou případný bonus 

Provedení (E) 

základní principy provedení pohybu v ESG: 

Estetická skupinová gymnastika je stylizovaný pohyb, v němž pánev tvoří základní 

pohybové centrum. Pohyb vykonaný jednou částí těla se odráží v celém těla. Filozofie 

této sportovní disciplíny je založena na harmonických, ekonomických, rytmických a 

dynamických pohybech. 
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Harmonické pohyby přechází přirozeně jeden ve druhý, jakoby každý z nich byl 

vytvořen pohybem předchozím. Všechny pohyby musí být provedeny plynule. 

Provedení musí prokázat pohyblivost, různorodost v dynamice a rychlost. 

VLNA VPŘED 

Vlna začíná mírnou relaxací těla a pokračuje důrazným vysunutím boků vpřed, které se 

odráží do celého těla od kotníků k hlavě. V průběhu vlny boky opisují celý kruh a jdou 

vzad dolů a dopředu nahoru. 

VLNA VZAD 

Pohyb začíná vysunutím boků vpřed. To způsobuje, že se trup pohybuje dolů, hrudník 

vpřed. Pohyb vzhůru se provádí s ohnutými zády a hlava jde jako poslední 

VLNASTRANOU 

Při této vlně je důležité vysunutí pánve stranou a přenesení váhy na druhou nohu. Když 

se boky pohybují stranou, trup a hlava tento pohyb vyrovnávají tím, že se vychýlí na 

opačnou stranu. Krk musí být uvolněn. Když je váha těla na druhé noze, pohyb začíná 

v bocích a pokračuje, dokud celé tělo není ve vytažení a napětí. Během vlny kreslí 

kolena a boky půlkruhy. 

Všechny vlny mohou být provedeny s pohyby paží, nohou nebo v kombinaci s jinými 

pohyby. 

SWINGOVÉPOHYBY 

Swing má čtyři části: Impuls, zrychlení, uvolnění a dotažení. Důležité v tomto pohybu 

je, že se střídá napětí s uvolněním a síla s lehkostí. Swingový pohyb může být prováděn 

vpřed, stranou a vodorovně 
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KONTRAKCE 

Břišní, zádové nebo hýžďové svalstvo je při kontrakci aktivní. Zbývající část těla 

kontrakci přirozeně odráží. Základem je kontrakce břišních svalů. Boky se pohybují 

vzad, hrudník je vtažen dovnitř a ramena se vysunou vpřed. Záda se vyhrbí a hlava se 

zakloní. 

ROVNOVÁŽNÉTVARY 

Všechny cviky rovnováhy musí být provedeny čistě, trvání výdrže musí být zřetelné. 

Přesný tvar musí být fixován a dobře definován po celou dobu pohybu. Cviky 

rovnováhy musí mít následující znaky: 

Stabilní a jasně defmovaný tvar během celého prvku 

Velký rozsah 

Dobře zvládnutý pohyb během cviku a po něm 

Neodpovídající forma snižuje hodnotu obtížnosti 

Rovnováhy nemusí být prováděny na výponu 

Obraty musí mít následující charakteristiky: 

Fixovaná a dobře definovaná forma během obratu 

Velký rozsah 

Kontrola těla během a po obratu 

Obrat může být prováděn na celém chodidle 

SKOKY A POSKOKY 

Skoky a poskoky musí mít následující znaky: 

Stabilní a jasně definovatelný tvar během letu 

Stabilní a jasně definovatelný tvar skoku během rotace v letu 

Velký rozsah pohybu 

Dostatečná ryška skoku 
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Zvládnutý pohyb během letu skoku nebo poskoku a po jeho ukončení 

Pružný a lehký doskok 

Nedostatečné provedení nebo výška skoku čí poskoku způsobuje snížení úrovně 

obtížnosti. Také nedostatečným provedením skoku či poskoku během rotace se snižuje 

hodnota skoku nebo poskoku, ze skoku obtížností B se stává skok obtížnosti A. Skok 

obtížností A nemůže být uznán jako skok. Všechny skoky a poskoky obsahující výšku a 

rozsah, mohou být považovány za skoky obtížnosti A. 

Stejný předepsaný prvek bude uznán jen jednou. Nejméně dvě třetiny družstva musí 

provést prvek v potřebné kvalitě a správně, jinak nebude moci být uznán jako prvek 

obtížností. 

- Hodnocení provedení 

Maximální počet bodů za provedení je 10 

Provedení 9,9 

Bonifikace O, 1 

Srážky udělované za provedení: 

Gymnastické scho2nosti 

Držení těla pokaždé 

Pohyb těla v celé skladbě 

Nedostatečný rozsah pokaždé 

Soulad družstva 

Malé rozdíly v provedení pokaždé 

N edostatečná synchronizace pokaždé 

Rozdílné ·provedení technických prvků pokaždé 
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Pohyby těla 

Malá nedokonalost, nepřiměřenost pokaždé -0,1 

Nejasná forma pohybu pokaždé -0,1 

Pohyb navíc pokaždé -0,1 

Rovnováhy 

Pohyb navíc bez kroku nebo poskoku pokaždé -0,1 

Krok nebo poskok pokaždé -0,2 

Nejasná forma rovnováhy pokaždé -0,1 

Ztráta rovnováhy s oporou ruky, chodidla nebo jiné části těla -0,3 

Ztráta rovnováhy s pádem pokaždé -0,4 

Skoky a poskoky 

Nejasná forma skoku pokaždé -0,1 

Těžký dopad pokaždé -0,1 

Nedostatečný rozsah pohybu ve skoku pokaždé -0,1 

Nedostatečná výška skoku pokaždé -0,1 

Využití plochy 

Chybějící plynulost pokaždé -0,1 

N edostatek lehkosti pokaždé -0,1 

Srážka mezi gymnastkami pokaždé -0,1 

Srážka mezi gymnastkami s jasným přerušením -0,3 

Přesnost pohybů 

Nepřesnost v rovinách a směrech pokaždé -0,1 

Nepřesnost ve formacích pokaždé -0,1 
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Tělesná charakteristika 

Malá chyba v provedení 

Jasná chyba v průběhu celého cvičení 

Souhra 12ohybu s hudbou 

Nesoulad pohybu s rytmem hudby 

Chyby 

Nepatrná nejistota v provedení 

Krátkodobé přerušení cvičení 

- Rozhodování 

Rozhodčí Al- technická hodnota 

Rozhodčí A2 -umělecká hodnota 

Rozhodčí pro provedení 

Vyšší rozhodčí či pozorovatel 

Čároví rozhodčí 

pokaždé -0,1 

-0,3 

pokaždé -0,1 

pokaždé -0,1 

pokaždé -0,2 

Všichni rozhodčí posílají své hodnocení hlavnímu rozhodčímu, ten odčítá srážky a 

přičítá bonifikace 

-Všeobecná ustanovení 

Maximální známka v semifinále i finále může být 20,0 bodů a v konečném hodnocení 

40,0. 

Známky ze semifrnále a finále se pro konečné pořadí sčítají. 

Technická komise ESG je zodpovědná za změnu pravidel 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST- VÝSLEDKY PRÁCE 

5.1. METODOLOGIE A PRŮBĚH VÝZKUMU 

V rámci teoreticky - empirického výzkumu Jsem použila metody rozboru 

videozáznamu a pozorování 

Vzhledem k tématu mé diplomové práce bylo neJprve nutné shromáždit 

videozáznamy mezinárodních závodů v ESG od roku 2000 do roku 2004. Z těchto 

nahrávek jsem poté vybrala družstva na prvních dvou místech a k tomu přiřadila 

družstvo české a tyto skladby převedla do digitální podoby, která také tvoří přílohu této 

diplomové práce. 

Z každého roku mi tak vznikly vždy tři sestavy, které jsem rozebírala po technické 

stránce, hodnotila jsem kvalitu sestav a vzájemně jsem porovnávala jednotlivé ročníky 

mistrovství světa mezi sebou, abych určila vývojový trend estetické skupinové 

gymnastiky. 

Protože kvalita videonahrávky z prvního MS v Helsinkách, z roku 2000, je velmi 

špatná, nedigitalizovala jsem ji, neboť tím by se její kvalita ještě zhoršila. Uvádím ve 

svých výsledcích sice zjištěné údaje, ale v příloze na CD tyto sestavy nejsou. 

Jako malý přídavek jsem naopak zařadila sestavu bulharského národního teamu ze 

Sofie 2004. Tento team se sice neumístil na medailových pozicích, ale je na něm 

naprosto zřetelný a jasný trend vývoje v této mladé disciplíně. Záznam z posledního 

World Wide v dánské Kodani z roku 2005 bohužel není k dispozici, nemohlajsem tedy 

provést analýzu těchto sestav. Věřím však, že pět let je dostatečně dlouhá doba pro 

posouzení a pochopení směřování vývoje v ESG. 
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Samotný rozbor sestav probíhal následovně: Každému závodu jsem vytvořila 

samostatnou tabulku všech povinných prvků a jejich kombinací a následně samostatnou 

tabulku pro každý team. 

Vzhledem k tomu, že pohyby těla se nevyskytují zpravidla samostatně, ale pouze v 

kombinacích pohybů těla, či jako doplňkové pohyby se skoky nebo rovnovážnými 

tvary, uvedla jsem je pouze v tabulkách kvantitativně hodnotících technické prvky 

jednotlivých MS. V následujících tabulkách samostatně rozebírám pouze dvě základní 

skupiny technických prvků a to skoky a rovnovážné tvary. 

Metodu pozorování jsem použila během své aktivní závodní činnosti, které jsem 

v průběhu let evidovala. Díky přímému kontaktu se závodnicemi, jsem měla přístup k 

informacím, které nejsou a nebudou nikde zveřejněny. Tyto informace se týkají věku 

gymnastek a jejich případných úspěchů v gymnastice moderní. 
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Bohužel není k dispozici oficiálně vydaná výsledková listina pro všechna MS 

s vypsanými bodovými hodnotami. V tabulce proto uvádím pouze název teamu a 

národnost, tak jak se umístily na všech MS 

Tab. 5.1-1- Výsledky všech zatím uskutečněných MS: 

--- ~- ----

World-Wide 2005 , 1 Roxett RUS 
I 

.May 200S ; 2 Frida FIN 
:oreve(Copenhagen), Denmark i 3 Piruett EST 

i__,_W'-"o=rl=d'---W~id=e'-----------=2=0=0-'-4 i 1 Dynamot FIN 
:lune 2004 /2 Oscar RUS 
Bofia, Bulgaria ! 3 Roxett RUS 

!4th World Championships AGG 
,May 2003 
Graz, Austria 

I 

1 Olarin Voimistelijat Dyna FIN 

2 Olarin Voimistelijat Elek FIN 

3 GC Janika EST 

~J~ci W~~ldChampionships AGG fi-Olarin Voi~istelijat Dyna FIN 

June 2°02 12 Vozrozhdeme RUS 
Prague, Czech Republic Cl b RUS 

1 
!3 Vera Sport u 
I 

_______ I 

i 2~d w~~ld Ch~pionships AGG jl GC Piruett EST 
June 2001 · 2 Lahjan Tytot FIN 
Tallinn, Estonia I 

1 3 SC Ve ar EST 
13 Olarin Voimistelijat FIN 
1 

.1st World Championships AGG 1 1 Campuksen Koonto FIN 
May 2000 l2 VK Piruett EST 
Helsinki, Finland 

1

: ah" 
· 3 L ~an Tytot Fin 
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ROZBOR VIDEOZÁZNAMU 

Přehled jednotlivých ročníků Světových pohárů (dříve Mistrovství světa) s výčtem 

všech skupin povinných technických prvků u sledovaných družstev. 

Veškeré povinné prvky, které se v sestavách vyskytovaly, jsem zapsala do tabulek. 

Některé z nich by ovšem rozhodčí určitě neuznaly jako provedené. Prováděla jsem tedy 

jen kvantitativní hodnocení technických prvků, nikoliv jejich kvalitu. 

Legenda k tabulkám: 

A. ...................... Rovnovážné tvary obtížnosti A, Skoky obtížnosti A 

B. ...................... Rovnovážné tvary obtížnosti B, Skoky obtížnosti B 

K ..................... . Kombinace rovnovážných tvarů a skoků a pohybů těla, hodnota 

kombinací A, C, D 

Tab.5.2. -1 

FINSKO - HELSINKY 2000 

ROVNOVAHY SKOKY POHYBY DOPLNKOVE 
TĚLA KOMBINACE 

A B K. A B K. VLNY SWINGY K. 

FINKY I /ll ll I /ll ll 11111 /ll //ll ll 

ESTONKY I //ll I /ll ll ll// ll ll// ll 

CESKY I /ll/ I I ll/ ll ll// ll //ll I 
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Tab.5.2.- 2 

ESTONSKO- TALLIN 2001 

ROVNOVAHY SKOKY POHYBY DOPLNKOVE 
TĚLA KOMBINACE 

A B K. A B K. VL. SWING K 

FINKY 11111 ll ll ll ll/ ll ll/ 1111 I 

I 

ESTONKY I 1111111 I ll ll ll/ ll 1111 ll 

CESKY ll lilii I 1111 I ll /ll ll ll //ll 

Tab.5.2.- 3 

ČESKÁ REPUBLIKA- PRAHA 2002 

ROVNOVAHY SKOKY POHYBY DOPLŇKOVE 
TĚLA KOMBINACE 

A B K. A B K. VLNY SWINGY K. 

FINKY I lilii I I ll/I ll ll/I /ll /ll ll 

RUSKY lilii ll /lilii I //ll ll //ll I 

CESKY I //ll ll lilii I ll ll ll I 

Tab.5.2.- 4 

RAKOUSKO- GRAZ 2003 

ROVNOVAHY SKOKY POHYBY DOPLŇKOVE 
TĚLA KOMBINACE 

A B K. A B K. VLNY SWINGY K. 

FINKY I /lilii I 111111 I /lilii ll ll/I I 

FINKY 111 ll I 111 ll lilii 111 //ll ll 

CESKY 11!11 I /lilii I 111 ll 111 ll 
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Tab.5.2. -5 

BULHARSKO -SOFIE 2004 

ROVNOVAHY SKOKY POHYBY DOPLNKOVE 
TĚLA KOMBINACE 

A B K. A B K. VLNY SWINGY K. 

FINKY ll/ ll /ll ll /ll/ /ll //ll I 

RUSKY I lilii/ I /lilii I /ll/ ll ll// /ll 

CESKY I /lilii I I ll/// I /ll/ /ll /ll/ /ll/ 

BULHARKY /ll /ll/ ll I 111111 I /ll ll 111111 /ll 

Na základě videozáznamu jsem vybrala všechny prvky, ze skupiny skoků a 

rovnovážných tvarů, které se v sestavách vyskytovaly a to jak v kombinacích, tak 

izolovaně. 
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MS FINSKO- HELSINKY 2000 

Tab.5.2.- 6- SKOKY 

FINKY A 

Kadetový skok 
Jelení skok a jeho modifikace 
Skok se skrčením zánožmo 
Kozácký skok I 

ESTONKY 

Kadetový skok 
Dálkový skok a jeho 
modifikace 
Kozácký skok 

ČEŠKY 

Příklep I 
Skok se skrčením zánožmo 
Dálkový skok a jeho 
modifikace 
Skok s čelním roznožením 

B 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

Tab.5.2. - 7 - ROVNOV ÁŽNÉ TV ARY 

FINKY A B 

Stoj jednonož a jeho 
modifikace I I 
Obrat a jeho modifikace ll 

ESTONKY 

Podmetenka I 
Stoj jednonož a jeho 
modifikace ll 
Obrat a jeho modifikace I I 

ČEŠKY 
Stoj jednonož a jeho 
modifikace I ll 
Podmetenka I 

TECHNICKA HODNOTA 
KOMBINACE SKOKŮ 

B+B 1,40 BODŮ 
A+B 

B+B 1,30 BODŮ 

B+A 

B+B 1,40 BODŮ 
B+A 

TECHNICKÁ HODNOTA 
KOMBINACE ROVNOVÁŽNÝCHTVARÚ 

A+B 1,0 BODŮ 

B+B 1,30 BODŮ 

B+A 1,0 BODů 
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MS ESTONSKO - TALLIN 2001 

Tab.5.2- 8- SKOKY 

FINKY 

Jelení skok a jeho modifikace 
Kadetový skok 
Poskok 

ESTONKY 

Kadetový skok 
Skok se skrčením zánožmo 
Ronda a její modifikace 

ČEŠKY 

Skok s čelním roznožením 
Skok s příklepem 
Poskok 
Skok se skrčením přednožmo (Passé) 
Kadetový skok 

A 

ll 

I 
I 
ll 
I 

Tab.5.2.- 9- ROVNOV ÁŽNÉ TV ARY 

FINKY A 

Stoj jednonož a jeho 
modifikace 
Obrat a jeho modifikace 

ESTONKY 

Stoj jednonož a jeho modifikace I 
Rovnováha v kleku 
Obrat a jeho modifikace 
Spirálový obrat s vysokým 
přednožením 

ČEŠKY 

Stoj jednonož a jeho modifikace I 

Obrat a jeho modifikace I 

TECHNICKA 
B KOMBINACE HODNOTA SKOKŮ 

I B+B 1,70 BODŮ 
I B+B 

B+A 

I A+B 1,30 BODŮ 
I B+B 
I 

B+B 1,40 BODŮ 
A+B 

I 

TECHNICKÁ HODNOTA 
B KOMBINACE ROVNOV ÁŽNÝCH TV ARŮ 

1111 B+B 1,70 BODŮ 
I B+A 

lil A+B 1,80 BODŮ 
I 
ll 

I 

lili B+B 1,60 BODů 

I 
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MS ČESKÁ REPUBLIKA- PRAHA 2002 

Tab.5.2. -10- SKOKY 

TECHNICKA HODNOTA 
FINKY A B KOMBINACE SKOKŮ 

Jelení skok a jeho modifikace I B+B 1,70 BODŮ 
Kadetový skok ll B+B 
Poskok I 
Skok se skrčením zánožmo I 

RUSKY 

Skok se skrčením zánožmo I B+B 1,50 BODŮ 
Randa a jeji modifikace I 
Kadetový skok I 
Dálkový skok I 
Kozácký skok I I 

ČEŠKY 

Dálkový skok a jeho 
modifikace ll B+B 1,40 BODŮ 
Skok se skrčením zánožmo I B+B 

Tab.5.2.- ll - ROVNOV ÁŽNÉ TV ARY 

TECHNICKA HODNOTA 
FINKY A B KOMBINACE ROVNOVÁŽNÝCHTVARŮ 
Stoj jednonož a jeho 
modifikace I 1111 B+A 1,60 BODŮ 
Obrat a jeho modifikace I 

Podmetenka I 

RUSKY 

Rovnováha v kleku I B+B 1,40 BODŮ 
Obrat a jeho modifikace ll 
Stoj jednonož a jeho modifikace ll 

ČEŠKY 

Stoj jednonož a jeho modifikace I ll B+B 1,60 BODŮ 
Obrat a jeho modifikace I B+A 
Podmetenka I 
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MS RAKOUSKO- GRAZ 2003 

Tab.5.2.- 12 - SKOKY 

TECHNICKA HODNOTA 
FINKY A B KOMBINACE SKOKŮ 

Jelení skok a jeho modifikace I B+B 1,60 BODŮ 
Kadetový skok ll 
Dálka k hlavě a její modifikace I 
Skok se skrčením zánožmo I 
Randa a její modifikace I 

FINKY 

Skok se skrčením zánožmo I B+B 1,50 BODŮ 
Kadetový skok ll B+B 
Poskok I 

ČEŠKY 

Jelení skok a jeho modifikace I 
Dálkový skok a jeho modifikace I B+B 1,60 BODŮ 
Skok se skrčením zánožmo I 
Skok se skrčením snožmo I 
Kadetový skok ll 

Tab.5.2.-13 -ROVNOVÁŽNÉ TVARY 

TECHNICKÁ HODNOTA 
FINKY A B KOMBINACE ROVNOVÁŽNÝCH TVARŮ 
Stoj jednonož a jeho 
modifikace 1111 B+B 1,60 BODŮ 
Obrat a jeho modifikace I 
Podmetenka I 

FINKY 

Podmetenka I B+B 1,40 BODů 
Obrat a jeho modifikace I B+B 
Stoj jednonož a jeho modifikace I 

ČEŠKY 

Stoj jednonož a jeho modifikace 1111 B+B 1,40 BODů 
Spirálový obrat s vysokým přednožením I 
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MS BULHARSKO - SOFIE 2004 

Tab.5.2. -14- SKOKY 

FINKY A B KOMBINACE TECHNICKÁ HODNOTA SKOKŮ 

Kozácký skok a jeho modifikace I B+B 1,40 BODO 

Kadetový skok I -
B+B 

Skok se skrčením zánožmo I 

RUSKY 

Randa a její modifikace I B+B 1,60 BODŮ 
Skok se skrčením zánožmo ll 
Dálkový skok a jeho modifikace I 
Jelení skok a jeho modifikace I 
Kozácký skok a jeho 
modifikace I 

ČEŠKY 

Kozácký skok a jeho modifikace I ll B+B 1,40 BODŮ 
Dálkový skok a jeho modifikace I 
Skok se skrčením zánožmo I 
Skok skrčený přednožmo I 

BULHARKY 

Hora in/kadet _!!___ 
Dálkový skok a jeho modifikace rl- 1,70 BODŮ 

Skok s příklepem I B+B 

Skok se skrčením zánožmo I 
Randa a její modifikace ll 

Tab. 5.2.- 15- ROVNOV ÁŽNÉ TVARY 

TECHNICKÁ HODNOTA 
FINKY A B KOMBINACE ROVNOV ÁŽNÝCH TV ARŮ 
Stoj jednonož a jeho 
modifikace ll B+B 1,40 BODŮ 
Podmetena I B+B 

RUSKY 

Rovnováha v kleku I 
Podmetena I 1,80 BODů 
Obrat a jeho modifikace ll 
Stoj jednonož a jeho modifikace lilii 

ČEŠKY 

Stoj jednonož a jeho modifikace 1111 B+B 1,40 BODŮ 
Podmetena I 
Obrat a jeho modifikace I 

BULHARKY 

Stoj jednonož a jeho modifikace 1111 ll B+B 

Obrat a jeho modifikace I B+A 1,90 BODů 

Podmetenka I 
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Tab. 5.2.- 16- Přehled maximálních technických hodnot, udělených na MS 2000-2004, 

V případě uznání veškerých technických prvků: 

SKOKY ROVNOV 

MSFINSKO Finky 1,40 1,00 

2000 Estonky 1,30 1,30 

Ce šky 1,40 1,00 

MSESTONSKO Finky 1,70 1,70 

2001 Estonky 1,30 1,80 

Ce šky 1,40 1,60 

MSCESKA Finky 1,70 1,60 

REPUBLIKA Rusky 1,50 1,40 
2002 

Cešky 1,40 1,60 

MS RAKOUSKO Finky 1,60 1,60 

2003 Finky 1,50 1,40 

Ce šky 1,60 1,40 

MS BULHARSKO Finky 1,40 1,40 

2004 Rusky 1,60 1,80 

Ce šky 1,40 1,40 

Bulharky 1,70 1,90 
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Veškeré tyto známky jsou čistě hypotetické. Samozřejmě další část celé známky za 

technickou hodnotu, tvoří další povinné prvky, kterými jsou pohyby těla a doplňkové 

kombinace. 

Celkovou známku pak tvoří ještě známka za uměleckou hodnotu a provedení. S tím, 

že umělecká hodnota skladby obsahuje hodnocení gymnastické kvality skladby, 

strukturu skladby, umělecké vyjádření a umělecký zážitek /více v kapitole 4.6. Výtah ze 

seniorských pravidel ESG/. Jak je vidět všechny tyto kategorie pro uměleckou hodnotu 

A2 jsou ovlivněny spíše subjektivními dojmy každé rozhodčí, než jakousi objektivní 

skutečností. Každému se líbí něco jiného, na každého jinak působí různá hudba, 

oblečení. .. 

Ač jsou jednotlivé komponenty umělecké hodnoty definovány i s bodovou hodnotou, 

nelze jednoznačně říci zda se tento komponent ve skladbě objevil či nikoliv. 

Provedení je poslední složka v celkovém hodnocení jednotlivých sestav. 

/0 hodnocení provedení viz výše v kapitole 4.6 Výtah ze seniorských pravidel ESG/. 

V provedení sestav bývají též obrovské rozdíly. Technická hodnota všech teamů, při 

předpokladu všech provedených prvků, je velmi podobná. Ovšem rozhodčí zdaleka 

neuznají vše jako provedené. Většinou právě Finskému teamu, který čtyřikrát zvítězil na 

MS, uznávaly téměř vše. Ostatní teamy jsou ohodnoceny třeba jen polovinou z původně 

vypočítané známky. To se velmi často stávalo bohužel právě českému teamu. 

Ačkoliv by se tedy z mého rozboru videonahrávek zdálo, že jsou na tom všechny 

teamy celkem podobně co se týká výkonnosti, není tomu zdaleka tak. Právě 

provedení a umělecká hodnota jsou faktory, které rozhodují. 
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5.3 VÝVOJ TECHNICKÝCH HODNOT V PRŮBĚHU LET 2000- 2004 
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Obr.5.3- 1 Vývoj technických hodnot vítězných teamů z let 2000- 2004 
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Obr.5.3.- 2- Vývoj technických hodnot teamů druhého místa z let 2000- 2004 
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Obr.5.3- 3- Vývoj technických hodnot českého teamu z let 2000- 2004 
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6. DISKUZE A ZÁVĚRY 

Jak jsem se již zmínila výše, předpokládala jsem při rozboru sestav, že všechny 

technické prvky byly provedené a zaznamenala jsem je všechny do tabulek. Proto také 

jsou technické hodnoty všech teamů relativně podobné a počet prvků finského družstva 

od ostatních sledovaných se neliší, naopak mnohdy je nižší. Podle takových výsledků 

by se mohlo zdát, že český team je na velmi vysoké úrovni v rámci světové 

konkurence. Bohužel, ale hodnocení rozhodčích je podmíněno mnohem více aspekty 

než jen počtem prvků v sestavách. Je to také bohužel, ať chceme či ne, převážně 

subjektivní záležitost. Kromě samotné úrovně závodnic záleží na mnoha jiných 

okolnostech a třeba i na jménu a národnosti teamu, účasti rozhodčích apod. 

Z vytvořených tabulek jsem zjistila, že zcela vymizely v posledních letech jak skoky, 

tak rovnovážné tvary obtížnosti A. Pokud ze tří sledovaných teamů vytvořím průměr 

z počtu skoků obtížnosti A, vyjde mi, že na MS v Estonsku 2001 se "A" skoky 

vyskytovaly 2,3x, ale na MS v Bulharsku 2004 již jen 1,6x. 

Rovnovážné tvary v Estonsku průměrně lx a v Bulharsku dokonce Ox. 

Naopak počet skoků i rovnovážných tvarů obtížnosti B několikrát vzrostl. Průměrný 

počet skoků v Estonsku byl 2x a v Bulharsku 4x. U rovnovážných tvarů rozdíl není tak 

markantní. Tam se průměrná hodnota z Estonska (5,6x) blíží hodnotě z Bulharska (6x). 

Počet veškerých kombinací se v průběhu let příliš nezměnil. 

Vzhledem k tomu, že pohyby těla provází celou sestavu, tak tam se hodnota také 

nemění. Zato u doplňkových obtížností ano. Jsou to kombinace dvou odlišných 

pohybových skupin (kombinace pohybů těla A nebo B, skoky nebo poskoky kombinace 

A nebo B), tím se může technická hodně nevýšit. V různých kombinacích se totiž 

mohou opakovat stejné prvky vícekrát. Zkrátka, ač se znění pravidel nikterak 

nezměnilo, stoupá obtížnost sestav ani ne tak v počtu provedených prvků, ale v jejich 

technické hodnotě. 
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Pokud neberu v potaz veškeré technické prvky, které jsem z videozáznamu 

rozebírala a budu se zabývat vývojem této disciplíny v širším slova smyslu, musím 

konstatovat toto. 

Při historicky prvním MS 2000 ve Finsku převládala družstva ze severských zemí a 

Estonska. Český republika byla zastoupena dvěma teamy, Sokolem Havířov+ Opava a 

Sokolem Praha VII. Neúčastnil se žádný team z Ruska ani mimoevropské státy. 

Věkový průměr byl vysoko nad dvacet let a kvalita teamů byla velmi různorodá. 

Zvítězil finský team, ale jiný než v následujících letech. Technika sestav byla na vysoké 

úrovni, ale blížila se spíše tanečnímu pojetí než sportu. 

Také v následujícím roce, na MS 2002 v estonském Tallinu nebylo výjimkou, že 

závodnice byly již matkami dětí a sestavy byly spíše tancem. Dokonalá choreografie, 

skoro až divadelní kostýmy. (Mnoho družstev v tomto roce mělo opravdu spíše kostým 

než trikot). Zvítězil estonský team. 

Tyto první dva roky konání MS plnily ještě původní záměr ESG, tím bylo i po 

skončení závodní kariéry v gymnastice moderní dále pokračovat ve sportovní činnosti i 

v pozdějším věku. Nebo, že dívky, které díky nedostatečné flexibilitě pohybu nikdy 

v gymnastice moderní nemohly dosahovat maximálních výsledků a přesto se chtěly 

účastnit mezinárodních závodů a setkávat se z různými kulturami zemí. 

V říjnu roku 2003 vznikla Mezinárodní federace estetické skupinové gymnastiky 

(IFAGG) a s ní byla ustanovena technická komise, která má dohlížet na průběh závodů 

a na rozhodování. Prezidentkou federace se stala Finka a je jí dodnes. 

Do této doby mohl na mezinárodních závodech rozhodovat prakticky každý, kdo prošel 

krátkým testem den před uskutečněním závodu, to znamená téměř kdokoliv. 

Od tohoto roku 2003 se pravidelně jednou za dva roky konají školení mezinárodních 

rozhodčích pro ESG a jen ty jsou po absolvování zkoušek oprávněny rozhodovat 

veškeré mezinárodní závody. Ať se jedná o Světový pohár a nebo o samotné MS. 

MS 2002 v Praze již poukazovalo na trend, kterým se estetická gymnastika bude 

ubírat. Zvítězily Finky, které předvedly naprosto technicky dokonale zvládnutou sestavu 
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se skvělou choreografií. Druhé místo obsadily Rusky, ty předvedly zcela odlišný druh 

cvičení, též precizně technicky provedený, ale odlišný stylem. Jednotlivé prvky nejsou 

tak propojeny a nevychází jeden z druhého tak, jak je tomu u Finek, je to opět spíše 

cvičení než tanec. 

Zde se objevily dva základní směry ESG - můžeme říci "finská a ruská škola". Zcela 

odlišné pojetí cvičení i výrazu sestav, ovšem dokonalá technika provedení prvků.V tu 

dobu již nebylo pochyb kam ESG - a nutno dodat, že právě spíše díky "Ruské škole" -

směřuje od svého původního záměru. 

Rok 2003 a MS v Rakousku jen potvrdilo tento trend. Snížení věkového průměru, 

obrovský růst techniky provedení a hlavně téměř srovnatelné výkony všech 

zúčastněných teamů. Jen minimum družstev se odlišovalo svou výkonností. 

Vedení komise však měly v tu dobu již pevně v rukou Finky a tak opět zvítězilo stejné 

družstvo jako na MS v Praze. Je nutno dodat, že naprosto zaslouženě, ovšem druhé 

místo obsadil též finský team a tam by se již dalo pochybovat o objektivnosti a 

neovlivnitelnosti rozhodčích. 

Nicméně účast družstev na MS stoupala. Již to dávno není jen záležitost Evropy, ale 

pravidelně se účastní i družstva z Kanady. Dokonce se jedná o tom, že následující MS 

proběhne právě v Kanadě. 

S tím vším ovšem roste i kvalita provedení. Opět se hodnotí maximální pohybový 

rozsah, což dříve nebyl podstatný aspekt sestav. Je nemyslitelné, aby se jedna cvičenka 

svým provedením technických prvků odlišovala výrazně od ostatních ve svém teamu. 

Záleží na výkonnosti celého družstva, nemůže jedna převyšovat nebo naopak 

pokulhávat ve svém výkonu za ostatními. 

Rok 2004 a MS v Bulharsku jen poukázal na vše o čem jsem se zmínila výše. Opět 

zvítězil tentýž finský team, ale druhé i třetí místo obsadily Rusky. Je jasné, že 

neohroženost finského teamu pomalu padá. Zatím se drží a to především díky 

výsadnímu postavení finských rozhodčích, které si udělily právo být jakýmisi 

supervizory ve všech třech skupinách rozhodčí. Hlavní rozhodčí je vždy určena ta 
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rozhodčí, která pochází z pořadatelské země. V tomto roce se poprvé objevily bulharské 

teamy, které pokračují v nástupu již zmíněné "Ruské školy". 

Poslední Mistrovství světa v roce 2005 v Dánsku už vzaly pevně do rukou Rusky. 

Končí tak pravděpodobně éra estetické skupinové gymnastiky jako disciplíny pro 

širokou veřejnost a radosti z estetického zážitku a vrací se éra maximální flexibility a 

předhánění co se počtu prvků obtížnosti týče. 

Na tomto místě je vhodné se zmínit o technice pohybu. Velmi často se v diplomové 

práce zmiňuji o technice provedení, o technice pohybu. Mám tím na mysli biologickou 

složku techniky, která je příčinou stylových odchylek. Pokud se někde tedy zmiňuji o 

různé technice pohybu, mám tím přesně na mysli styl. Styl je individuální způsob řešení 

daného pohybového úkolu. 

Já jsem ve své diplomové práci sledovala u daných sestav pouze skoky a rovnovážné 

tvary, neboť pohyby těla a doplňkové kombinace bylo velmi těžké rozpoznat. Celá 

sestava je vždy koncipována tak, že na sebe v podstatě veškeré prvky navazují a plynule 

přecházejí jeden v druhý, že lze jen ztěží rozpoznat přesný záměr choreografa, které 

prvky jsou izolované a které v kombinacích. 

I z tohoto důvodu bude pravděpodobně do budoucna nutné zavést stejně jako 

v moderní gymnastice, protokoly pro rozhodčí, kde budou jednotlivé prvky zapisovány. 

Musí být jasné a zřetelné, co je zamýšleno jako kombinace a co jako samostatný prvek. 

Tím by se však ESG ještě více přiblížila právě gymnastice moderní, od které se chtěla 

ve svých počátcích tak lišit. 

My všichni, kteří máme něco společného s touto krásnou ženskou disciplinou, 

bychom si měli uvědomit fakt, že nezasadíme -li se o návrat k původní myšlence ESG, 

stane se z ní disciplina pro hrstku nejlepších gymnastek. 

S tímto problémem už se ovšem potýkáme u gymnastiky rytmické, kde se podařilo 
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na popud především ruských představitelů gymnastiky vyřadit ze sestav vše co mělo 

něco společného s estetikou a krásou a naopak ztížit pravidla natolik, že správně provést 

jednotlivé prvky nedokáží mnohdy ani ty nejlepší světové závodnice. A to vůbec 

nemluvím o technice manipulace s náčiním. 

ESG vznikla s tím záměrem, že bude určena pro co nejvíce dívek, které třeba 

nechtějí a nebo nemohou podporovat trend v gymnastice rytmické a přesto touží po 

disciplině , která by naplňovala jejich představy o kráse pohybu, souhře s hudbou, 

estetice provedení a dokonalé choreografii. 

Je zřejmé, že mládež dnes netouží příliš sportovat. Základny jak ESG, tak moderní 

gymnastiky jsou malé. Podmínky pro trénování v mnoha případech velice špatné. Vždy 

jsou první překážkou finance. Ovšem finance mohou být jen tam, kde jsou výsledky. 

Jen tehdy je možno oslovit sponzory či zastupitelstvo města, aby přispěli na sport. 

Dalším problémem je, že pokud již peníze jsou, mnohdy nejdou na rozvoj základny, ale 

na pokrytí nákladů těch nejlepších závodnic právě s těmi potřebnými výsledky. Je to 

začarovaný kruh, který pokud chceme zasáhnout do příštího směřování gymnastiky, se 

musíme pokusit roztrhnout. Tím, že prostředky budou směřovat právě do nejširších 

základen tohoto ženského sportu, je šance, že se nevytratí z povědomí veřejnosti. 

Pokud mluvím o ekonomičnosti, musím se zmínit o výhodě ESG oproti moderní 

gymnastice co se týče využití tréninkové plochy na počet dětí. Když si uvědomíme, že 

v MG se může jedna trenérka věnovat jen tolika dívkám, aby se mohly střídat na jedné 

ploše a celý proces měl nějaký smysl, v ESG je to jinak. Tím, že se jedná o skupinovou 

disciplinu a jedno družstvo tvoří šest až deset gymnastek, u juniorek dokonce až 

dvanáct, můžeme mít v jednu chvíli na tréninkové ploše mnohem více dětí najednou, 

přestože se věnujeme všem stejně. I toto je jeden z důvodů proč se rozhodnout pro ESG. 
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Dnes se již mnoho klubů moderní gymnastiky zabývá také ESG, což je 

pochopitelné. Tyto dvě discipliny mají shodný základ a tak je to nejjednodušší řešení, 

pro provoz. Mnoho dívek se věnuje oběma disciplínám najednou. Je ovšem nutné si 

uvědomit, že nelze považovat ESG za jakousi lehčí formu gymnastiky moderní a tak 

k tomu v celém tréninkovém procesu také přistupovat. 

Dnes se již několikrát do roka pořádají školení trenérek a rozhodčích ESG a to jak 

Svazem estetické skupinové gymnastiky, tak také Českým svazem moderní gymnastiky 

a je opravdu velmi důležité, aby se jich ty, které se chtějí ESG věnovat skutečně 

zúčastnily. Ze samotných pravidel se totiž nedají vyčíst veškeré odlišnosti od MG, které 

ESG má. Jde o to pochopit na jakých principech jsou postaveny nejen samotné sestavy, 

ale celé tréninky. 

Z vlastní zkušenosti, jak závodní, tak trenérské vím, jak je obtížné vysvětlit 

svěřenkyním pocit napětí a uvolnění, který provází celou sestavu a navíc je naučit 

pracovat s celým tělem a plynule přecházet z jednoho prvku do druhého, bez toho aniž 

by jeden z nich nedovedly do konce. 

Uvedu jeden příklad rozdílu v tréninku ESG od MG - Není dobré při tréninku bez 

hudby, cvičit na počítání, jako se běžně dělá v gymnastice moderní, ale předříkávat 

prováděné prvky. Tím, že můžete ovlivnit délku i tón hlasu, dívky mnohem lépe a 

plynuleji přechází z jednoho prvku do druhého a vycítí kde mají být v napětí a kde 

v uvolnění. Základní chybou všech dívek, které přejdou z MG na ESG jsou totiž tzv. 

"tečky", které se běžně vyžadují právě v MG, ovšem v ESG být nemají. 

Taková práce je mnohem náročnější pro trenérku, ale určitě se vyplatí. Podobných 

drobných odlišností je spoustu. 

Nezaměňovat tak ESG s jakousi "odpočinkovou" formou MG, by mohlo být dalším 

krokem k úspěchu v boji za podporu této disciplíny. 
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Dalším faktem je konstatování, že ESG se svými volnějšími pravidly, dává větší 

svobodu jak tvorby, tak projevu a tudíž by mohla být zajímavější pro dívky, které mají 

potřebu sebevyjádření. 

Je obrovskou výhodou pokud fungují dvě příbuzné discipliny v rámci jednoho klubu. 

Ovšem je to též nebezpečné z toho důvodu, že právě vlivy moderní gymnastiky mohou 

zahubit estetickou gymnastiku. 

IF AGG již uvažuje, že se bude do budoucna proti tomuto trendu bránit tím, že by 

zakázal v příštích letech účast aktivních moderních gymnastek na soutěžích ESG. 

Ovšem je otázkou, zda je tento krok správný a zda by se dařilo toto nařízení uhlídat. 

V České republice si rozhodně nic takového dovolit nemůžeme kvůli velmi úzké 

základně sportující mládeže. 

Nevím jak jinak omezit nárůst techniky a flexibility v ESG, než tím, že se určí 

maximální počet možných technických prvků a obtížnostních kombinací a za přesažení 

limitu se budou udělovat srážky. 

Tím by se mohlo zabránit nárůstu technické složky při rozhodování nad složkou 

estetickou, kterou tvoří vlastně umělecká hodnota. 

Snad zvýšením procentuálnJho podílu právě umělecké hodnoty v rámci hodnocení 

sestav se potlačí právě ta složka technická. 

Pokud se dá jasně najevo, že podstatnější než rozsah je např. souhra celé skupiny 

s hudbou, mohlo by to vést k vyzdvižení původních principů, na kterých ESG vznikla. 

Pro dobré fungování klubů je nutné, aby se spolu Český svaz estetické skupinové 

gymnastiky a Český svaz moderní gymnastiky dohodly. Vzhledem k tomu, že obě tyto 

organizace mají ve svém programu ESG a každá z nich vydává jiné podmínky pro 

členství, vznikají pochopitelné spory. 

Obě tyto organizace však mají logické argumenty. ČSESG vznikl nedávno jako součást 

České obce sokolské, která přivedla tuto disciplinu do Čech a tudíž chce v započaté 

práci pokračovat. Pořádá vlastní školení a semináře pro rozhodčí a trenérky. Mistrovství 
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ČR pořádané touto organizací je prozatím jediný nominační závod pro účast na 

Světovém poháru. 

ČSMG má ale pravdu v argumentaci návaznosti, členské základny a zázemí těchto 

příbuzných disciplin. 

Česká republika ovšem není jediná kde nastal podobný problém. Ani Rusko se 

nevyhnulo takovým sporům. 

Vzhledem k tomu, že IFAGG žádá o členství ve FIGu, řešením by bylo založení 

samostatného svazu, který by spadal přímo pod Českou gymnastickou federaci, která 

spadá pod Evropskou gymnastickou unii, což je evropská odnož FIG. S tím, že by 

rozhodujícím orgánem bylo pochopitelně IFAGG, spadající v budoucnu právě pod FIG. 

Znamená to tedy, že by vedle ČSMG existoval samostatně Svaz estetické skupinové 

gymnastiky, stejně jako již dlouho existující Svaz aerobiku, sportovní gymnastiky atd. 

Podle mne je to jedno z mála řešení sporu, který u nás existuje vlastně na škodu 

samotné gymnastiky již řadu let. 

Je opravdu nutné tento problém vyřešit,neboť takto se dotace, které jsou i tak velmi 

malé, ještě tříští. Pochopitelně se ani ČOS ani ČSMG nechce vkládat peníze do sportu, 

u kterého nemají jistotu, že bude i nadále pod jejich patronací. 

Doufám, že se tento vývoj zvrátí. Přála bych si, aby tato disciplína byla dále určena 

dívkám, které nesouhlasí a nebo nemohou akceptovat vývojový směr, kterým se ubírá 

moderní gymnastika a aby se rozvíjela směrem lepším, než je tomu doposud. 

Snad se Mezinárodní federace estetické gymnastiky bude podílet na rozšiřování 

základen všude na světě a nebude ustupovat ruskému nátlaku pro připodobnění moderní 

gymnastice. Tato disciplína není pro vrcholové závodnice, je pro dívky které preferují 

estetický prožitek a radost a krásu pohybu. 

Technická kvalita závodnic se naprosto zřetelně zvýšila i během těch sledovaných 

pěti let a stále má vzrůstající tendenci. Pokud se neprovede změna pravidel, nebude 

dlouho trvat než ve svých požadavcích a nárocích na flexibilitu dožene gymnastiku 
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moderní. Je tedy, jak jsem se již zmínila nutná změna pravidel, která budou přesně 

vymezovat počet možných technických prvků a za jejich přesažení se budou udělovat 

srážky. Jiná cesta už asi není možná. 
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