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Příloha 1: Operacionalizační schéma dotazníku pro veřejnost 

VZTAH VEŘEJNOSTI K BALETU JAKO KONTEXT PŮSOBENÍ 

SUBKULTURY 

znalosti o baletu 

zájem o balet 

pasivní dimenze: návštěva baletu jako kulturní aktivity 

aktivní dimenze: provozování baletu v rodině 

všeobecný zájem o balet 

zájem o institucionální zajištění baletu 

hodnocení významu baletu 

 

BALET JAKO SUBKULTURA V OČÍCH VEŘEJNOSTI 

balet jako subkultura 

diferenciace baletu od jiné pohybové činnosti 

vnímání baletu jako subkultury 

vnímání baletní subkultury 

celkové vnímání baletu 

biografická perspektiva 

životní styl studentů baletu 

obtížnost vstupu do světa profesionálního baletu 

náročnost baletu jako povolání 

zajištění baletního umělce po ukončení kariéry 

vztahy v baletní subkultuře 

uzavřenost baletních komunit 

úzké vztahy v baletní komunitě 

homosexualita 
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Příloha 2: Dotazník pro veřejnost  

1) Byl/a jste někdy z vlastní iniciativy na baletním představení? Pokud ano, vzpomenete si na 

název?  

a) ano ............................................................................................ 

b) ne 

 

2) Znáte jména některých baletních umělců (tj. tanečníků, choreografů apod.)? Pokud ano, 

vzpomenete si na některá z nich?  

a) ano........................................................................................... 

b) ne 

 

3) Dal/a byste své dítě na balet? A proč?  

a) ano.......................................................................................... 

b) ne........................................................................................... 

c) nevím..................................................................................... 

 

4) Jak se podle Vás liší balet od profesionálního sportu (pro konkrétnější srovnání můžete 

použít např. gymnastiku)?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

5) Myslíte si, že je o balet obecně zájem?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

6) Domníváte se, že stát podporuje balet dostatečně?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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7) Myslíte si, že profesionální baletní tanečníci mají po skončení své kariéry dobrou možnost 

dalšího uplatnění?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

8) Domníváte se, že je profesionální balet výjimečně náročné povolání?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

9) Může se podle Vašeho názoru stát profesionálním baletním tanečníkem každý, kdo se bude 

dostatečně snažit?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

10) Myslíte si, že balet je pro dnešní společnost postradatelný?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

11) Na škále 110 prosím vyznačte, zda je podle Vás balet spíše umění či sport, kde 1 je 

umění a 10 sport.  

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

12) Vnímáte baletní tanečníky jako specifickou subkulturu (skupinu)lidí? A proč? 

 a) ano ........................................................................................................ 

 b) ne ......................................................................................................... 

 c) nevím ................................................................................................... 

 

13) Je to podle Vašeho názoru skupina uzavřená? A proč? 

a) ano ........................................................................................................ 
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b) ne .......................................................................................................... 

c) nevím .................................................................................................... 

 

14) Souhlasíte s těmito výroky? 

  životní styl studenta taneční konzervatoře se zásadně liší od studentů jiných škol 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nevím 

  baletní tanečníci mezi sebou vytváří velmi úzké vztahy 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nevím 

  baletní tanečník je ve většině případů gay 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nevím 

 

15) A poslední otázka na úplný závěr – kdyby se Vás někdo zeptal, co pro Vás znamená balet, 

kdybyste ho měli vystihnout několika slovy či pojmy, co byste řekli? Dejme tomu kdybyste si 

měli dosadit na levou stranu jakési pomyslné rovnice „balet“, co by pak stálo na pravé straně 

za rovnítkem? 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU! 
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Příloha 3: Osnova pro polostrukturovaný rozhovor 

o první kontakty s baletem  

 jakým způsobem přišel s baletem do kontaktu 

 motivy pro provozování baletu, záměry do budoucna 

 vliv okolí při vstupu do baletního světa 

o studium baletu 

 plány, záměry 

 vnímání předpokladů pro profesionální působení v baletu 

 denní režim 

o práce baletního tanečníka 

 náročnost práce 

 rodinný život (práce vs. rodina) 

 využití volného času 

 význam a důležitost práce 

 naplnění očekávání 

 struktura všedního a víkendového dne 

 vnímání odlišnosti vlastního zaměstnání od jiného 

 finanční ohodnocení 

o ukončení kariéry baletního tanečníka 

 vnímání perspektiv do budoucna 

 jaké pocity z ukončení kariéry 

 jaké skutečné uplatnění 

 zpětné hodnocení působení v baletu – lituje, vybral by něco jiného  

 odlišnost životního stylu před a poté 

 denní režim 

o vztahy v baletním kolektivu a mimo něj a vnímání sebe sama v očích 

veřejnosti, institucionální zakotvení subkultury 

 vnímání předsudků o baletních tanečnících 

 vztah „stát – balet“ a postoj k němu 

 ČR versus další země 

 uzavřenost skupiny a vnímání odlišností od „běžné“ populace 
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Příloha 4a: Přehled respondentů pro polostrukturované rozhovory – 

tanečníci v angažmá (či po ukončení profesionální taneční kariéry) 

 

Michal Krčmář 

 věk: 22 

 nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ s maturitou 

 pozice: 1. sólista Národní opery ve Finsku 

 průběh rozhovoru: 

o kde: v internetovém prostředí Skype 

o kdy: 22. ledna 2013 

o délka trvání: 72 minut 

Vlastimil Harapes 

 věk: 66 

 nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ s maturitou 

 pozice: choreograf a tanečník, bývalý sólista a šéf baletu ND a LM, současně poradce 

generálního ředitele Národního divadla v Bratislavě, zpěvák a činoherní herec 

 průběh rozhovoru: 

o kde: restaurace na Malostranském nám. 

o kdy: 24. dubna 2013 

o délka trvání: 93 minut 

Václav Janeček 

 věk: 49  

 nejvyšší ukončené vzdělání: VŠ (Mgr. + habilitace na docenturu na AMU  obor 

Pedagogika) 

 pozice: choreograf, dramaturg, publicista, autor divadelních koncepcí, vyučující na 

AMU a Masterclass 

 průběh rozhovoru: 

o kde: sborovna AMU, restaurace u Petřína 

o kdy: 23. března, 2. května 2013 

o délka trvání: 50 minut, 81 minut 
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Tomáš Engel 

 věk: 66 

 nejvyšší ukončené vzdělání: VŠ (Mgr. na FF – obor Teorie a dějiny divadla) 

 pozice: bývalý vedoucí umělecké správy baletu a ND a provozovatel produkční 

činnosti baletu ND a současný poradce ředitele ND 

 průběh rozhovoru: 

o kde: kancelář v ND 

o kdy: 17. února 2013 

o délka trvání: 70 minut 

Helena Bártlová  

 věk: 38 

 nejvyšší ukončené vzdělání: VŠ (Mgr. na HAMU – obor Dějiny tance) 

 pozice: tisková mluvčí baletu ND, bývalá tanečnice ND 

 průběh rozhovoru: 

o kde: kancelář v ND 

o kdy: 18. února 2013 

o délka trvání: 82 minut 

Oldřich Vojta 

 věk: 21 

 nejvyšší ukončené vzdělání: VOŠ (obor Baletní pedagogika) 

 pozice: muzikálový herec a tanečník v oblastním divadle v Plzni, kostymérský 

designér 

 průběh rozhovoru: 

o kde: restaurace na Václavském náměstí 

o kdy: 2. března 2013 

o délka trvání: 165 minut 

Štěpán Pechar 

 věk: 25 

 nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ s maturitou 

 pozice: externí tanečník LM 

 průběh rozhovoru: 

o kde: kavárna v ND 
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o kdy: 1. května 2013 

o délka trvání: 71 minut 

Ondřej Vinklát 

 věk: 21 

 nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ s maturitou 

 pozice: demisólista baletu ND 

 průběh rozhovoru: 

o kde: kavárna v ND 

o kdy: 29. dubna 2013 

o délka trvání: 68 minut 

Alex Sadirov 

 věk: 21 

 nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ s maturitou 

 pozice: externí tanečník LM 

 průběh rozhovoru: 

o kde: kavárna v ND 

o kdy: 29. dubna 2013 

o délka trvání: 48 minut 

Matěj Šust 

 věk: 21 

 nejvyšší ukončené vzdělání: VOŠ (obor Baletní pedagogika) 

 pozice: sborový tanečník baletu ND 

 průběh rozhovoru: 

o kde: restaurace na Václavském náměstí 

o kdy: 27. dubna, 4. května 2013 

o délka trvání: 79 minut, 88 minut 
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Příloha 4b: Přehled respondentů pro polostrukturované rozhovory – 

studenti TKP (či těsně po ukončení studia, ale ještě ne v angažmá) 

 

Natálie Pečená 

 věk: 15 

 nejvyšší ukončené vzdělání: ZŠ 

 průběh rozhovoru: 

o kde: park u TKP 

o kdy: 2. 2. 2013 

o trvání: 32 minuty 

Kateřina Děrešová 

 věk: 16 

 nejvyšší ukončené vzdělání: ZŠ 

 průběh rozhovoru: 

o kde: park u TKP 

o kdy: 2. 2. 2013 

o trvání: 27 minut 

Vojtěch Rak 

 věk: 19 

 nejvyšší ukončené vzdělání: ZŠ 

 průběh rozhovoru: 

o kde: park u TKP 

o kdy: 27. 2. 2013 

o trvání: 49 minut 

Martin Krčmář 

 věk: 16 

 nejvyšší ukončené vzdělání: ZŠ 

 průběh rozhovoru: 

o kde: park u TKP 

o kdy: 19. 3. 2013 

o trvání: 26 minut 
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Patrik Tusjak 

 věk: 17 

 nejvyšší ukončené vzdělání: ZŠ 

 průběh rozhovoru: 

o kde: park u TKP 

o kdy: 20. 3. 2013 

o trvání: 22 minut 

Karin Varaeva 

 věk: 19 

 nejvyšší ukončené vzdělání: ZŠ 

 průběh rozhovoru: 

o kde: restaurace na Staroměstské 

o kdy: 8. 4. 2013 

o trvání: 40 minut 

Veronika Kolomazníková 

 věk: 21 

 nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ s maturitou 

 průběh rozhovoru: 

o kde: park u Václavského náměstí 

o kdy: 10. 4. 2013 

o trvání: 52 minut 

Juliana Moska 

 věk: 18 

 nejvyšší ukončené vzdělání: ZŠ 

 průběh rozhovoru: 

o kde: park u TKP 

o kdy: 15. 4. 2013 

o trvání: 40 minut 
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Příloha 5: Srovnání baletu se sportem 

1. Shodné a podobné znaky baletu se sportem 

Balet na vrcholové úrovni bývá často srovnáván s vrcholovým sportem. Obě činnosti 

shodně splňují požadavky na fyzickou přípravu, pohyb (vyjma například šachy, lukostřelbu), 

předpokládají psychickou odolnost a zdravotní dispozice (nepočítáme-li skupinu 

paraplegiků), zahrnují obdobný způsob tréninku a mimořádný výdej energie. Špičkoví 

tanečníci a sportovci posilují tělesné funkce a morálně volní vlastnosti, paralelu lze najít i po 

stránce časového vytížení a v délce produktivního věku, po který mohou svou kariéru 

vykonávat. Obě skupiny se vyznačují vysokou mírou profesní rizikovosti, byť tanečníkovi 

pochopitelně nehrozí nebezpečí takového typu jako příkladně u pilotů F-1, v akrobatickém 

létání či u provozovatelů extrémních sportů. V rámci nejmodernějšího pojetí a v honbě za 

originalitou za každou cenu může však i baletní choreografie vykazovat vysoce riskantní 

prvky hraničící s akrobacií. Taková rizika v obou případech přinášejí obavy jednak o své 

zdraví a jednak o s tím spojené pozastavení či dokonce ukončení kariéry. 

 

2. Odlišnosti baletu od sportu 

Při srovnávání baletu a sportu nacházíme mnohem více odlišných znaků. Balet je 

nesouměřitelný se sportem v těchto nejdůležitějších bodech: 

a) masovost 

b) popularita 

c) finanční stránka 

 

Počty osob zabývajících se vrcholovým sportem není možné ani odhadnout, poněvadž 

se neustále mění. Nesporná je však skutečnost, že jsou řádově mnohonásobně vyšší než počet 

špičkových baletních umělců. S tím souvisí i větší množství nejrůznějších soutěží, anket 

(vyhlašování sportovce roku, století apod.), mezinárodních střetnutí, na nejvyšší úrovni pak 

pořádání mistrovství Evropy, mistrovství světa a olympiád. I balet má sice soutěžní kategorie 

(tanec dokonce MS), avšak co se týče účasti a celkové prestiže, nemohou v tomto ohledu 

sportu konkurovat. Nehledě na rozdílné formy a způsoby pojetí, organizace a prezentace 

podobných „klání“.  

Soutěživost u baletu není prvoplánová, výjimku snad činí pouze vystoupení na 

přehlídkových či hostovacích představeních, kde panuje určitá rivalita a je v zájmu tvůrců i 

tanečníků se nějakým způsobem pochlubit či alespoň oslovit nezvyklou invencí, provedením. 
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Ani pak se nejedná o v pravém slova smyslu projev klasického soupeření, jelikož není s kým 

bojovat a koho porážet. Být nejlepší = v zásadě podat solidní výkon, nezklamat, zalíbit se 

publiku, a to vše v rámci celku. Měřítkem úspěchu je síla a délka potlesku, ocenění kritikou či 

jury, pochvala vedení a kolegů, obdiv přátel, rodičů. Poněkud nadstandardní je mimořádný 

úspěch či mnohaleté zásluhy několika jedinců odměněné získáním uznání v podobě cen 

Thalie nebo ceny Philip Morris spojené s finanční prémií. Ve sportu má odměna pro nejlepší 

sportovce více podob, z nichž nejběžnější je získání medaile, poháru, nebo se jedná o peněžní 

částku. Nezřídka jsou vítězové poctěni státním vyznamenáním, čestným občanstvím, čestným 

členstvím (Návratová, Vašek a kol.: 2010). 

S masovostí je úzce propojena i míra popularity baletu a sportu. Výrazem popularity 

baletu může být dlouhodobě vyprodávané divadlo, v lepším případě spojené s častým zájmem 

masmédií. Sportovní relace, přímé přenosy sportovních utkání na nejrůznějších úrovních a ze 

všech částí světa, publicistická zpravodajství, fotografie zaplavují obrazovky televizí, 

počítačů a stránky tisku denně, nemluvě o sportovních televizních kanálech vysílajících sport 

non-stop. Sportu se věnují sázkové kanceláře, probíhají nejrůznější tipovací soutěže, a to pod 

záštitou oficiálních ekonomicky mocných sázkových společností a organizací. 

Už mládežnická sportovní základna je mnohem širší než u tance a baletu, zařazení 

dítěte mezi žáky určité tělovýchovné jednoty, oddílu vede postupem věkovými kategoriemi 

k vytváření citových závislostí na dané sportovní organizaci. Vznikající klubismus je fenomén 

baletu takřka cizí. 

Samostatnou kapitolou by mohla být oblast „fanouškovství“, jež také bezprostředně 

souvisí s popularitou. Balet své publikum a fanoušky potřebuje, jinak by neměl smysl. U 

sportu je situace poněkud složitější. Zatímco někteří sportovci přízeň, ba ani přítomnost 

publika nemají a ani nepotřebují, poněvadž překonávají sami sebe a své kvality dokazují 

pouze sobě (vysokohorské horolezectví, dálkové plavání), jiné sporty neumožňují přímou 

účast či možnosti pozorování diváků z důvodů absence přiměřeně volného prostoru nebo 

protože jsou přenášeny televizí, nebo nepoutají dostatek pozornosti prostě proto, že nejsou 

tolik přitažlivé, někteří se bez nich neobejdou a jejich projevy občas hraničí 

s exhibicionismem (box, kulturistika). 

Tak jako chování sportovců i chování jejich fanoušků lze odstupňovat od umírněných 

projevů povzbuzování přes hlasité skandování, oslavování sportovních hrdinů a nekritické 

vyvyšování svých idolů až k urážkám a agresivitě vrcholící v demolování, vzájemné šarvátky, 

fyzická napadení a likvidace protivníka. Připočteme-li k tomu, že přízeň takovýchto individuí 

je nevyzpytatelná (nestává se, že by balet na vrcholové úrovni byl vypískán nebo že by na 
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podium létaly dýmovnice), a že dokonce většina z nich se ani kvůli sportu nedostavila, pak 

lze konstatovat, že se jedná o nejzávažnější společenský jev (kromě terorismu) v souvislosti 

se sportem. Latentní nebezpečí tohoto deviantního chování spočívá v rozpoutání davové 

psychózy, jež může mít za následek vyvolání vlny násilí i v řadách jinak spořádaných diváků, 

kteří by se takto nikdy nechovali, kdyby byli sami. Otevřené vzájemné střety fanoušků 

přerůstají v brutalitu a vandalismus, jenž je v poslední době často předmětem soudních 

přelíčení. Nutno ovšem na druhé straně vyzvednout pozitivní jev fanouškovství, a tím je 

zakládání fan klubů, jež plní nejen úlohu osvětovou, ale zčásti a někdy i charitativní. (Mareš, 

Smolík, Suchánek 2004). Situace v baletu je po této stránce naprosto odlišná.  

Recesistické výstřelky a hvězdné manýry sportovců, jež jsou tak cizí a vzdálené 

většině baletních umělců, jsou obvykle také vyjádřením jednoduché přímé úměrnosti, v níž se 

vše odvíjí od výše příjmů. To dozajista určuje smýšlení o sobě samém. A tak jestliže jsme 

hovořili o pocitu výjimečnosti u profesionálních tanečníků, je nesporné, že u profesionálních 

hráčů se bude takový pocit nejen projevovat, ale zřejmě i v mnohem větší míře.  

Jestliže se například kolem přestupu českého prvoligového fotbalového hráče 

domlouvají čtvrtmiliónové a vyšší částky, není jednoduché najít společná komparativní 

měřítka. Dostáváme se tím ke srovnání baletu a sportu v oblasti ekonomické. 

Vrcholový sport má oproti baletu podstatnou výhodu, a sice marketingový potenciál. 

Projevuje se to ve štědrých částkách, které České nadaci sportovní reprezentace věnují hlavní 

podporovatelé (v řádech stovek tisíc korun ročně). Obří finanční částky plynou rovněž 

z reklamních kampaní, nezanedbatelné finanční toky zajišťují velkolepé sportovní události, 

exhibiční utkání, prodej televizních práv, vyprodané stadióny, zdrojem příjmů jsou aktivity 

přesahující rámec vlastní sportovní činnosti (distribuce suvenýrů, maskotů, občerstvení aj.), 

pronájmy, granty, dotace, klubové příspěvky. Jak už bylo na jiném místě řečeno, baletní 

umělec má na konci profesní kariéry pramalé vyhlídky na důstojný život. Sportovec po 

skončení závodní činnosti má zajištěn vyšší životní standard a lepší možnost uplatnění. Může 

pracovat jako trenér, odborný poradce, manažér, klubový funkcionář, může dělat sportovního 

komentátora, žurnalistu, odborného porotce, může působit ve filmu, reklamě, politice, může 

podnikat. Je dlouhodobě idolem a žádaným „artiklem“, bývá hostem reprezentativních akcí, 

besed apod. Ve většině případů měl po dobu aktivní činnosti příležitost ušetřit nemalý 

finanční obnos. Kromě naprostých výjimek se žádný náš významný baletní tanečník nikdy 

neangažoval v politice, společenském životě či showbyznysu. U sportovců je tomu povětšině 

naopak, médii jsou s oblibou vyhledáváni a oni sami se ochotně stávají veřejně známými i 

mimo sportovní život. 
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S finanční stránkou je úzce spjata otázka hodnoty pořizovacích předmětů či pomůcek 

nezbytných k provozování činnosti. Sportovní potřeby jsou ve většině případů výrazně dražší 

než několikery taneční boty, jež si tanečníci kupují. Existuje mnoho sportovních odvětví, jež 

jsou výsadou pouze zámožných lidí.  

Množství peněz obklopujících oblast sportu je příčinou dalšího jevu, jenž nemá 

analogii v baletu – podplácení. Objevil se v souvislosti s ovlivňováním výsledků v případech, 

kde rozhoduje lidský faktor, tam, kde není možné uplatnit objektivní a nezpochybnitelné 

měření, jednoznačný verdikt. Úplatkářské aféry někdy přesahují sportovní rámec, zasahují do 

širokého okruhu podnikatelů, lobbistů a politiků. 

 Problematickou oblastí ve sportu je dopink. Nelze s určitostí tvrdit, že mezi tanečníky 

neexistuje používání zakázaných omamných látek (zvláště lehkých drog) pro zvýšení 

výkonnosti. Můžeme se však důvodně domnívat, že jejich případné užití lze spojovat spíše 

s rychlejším odstraněním únavy a renovací sil či zkrátka jen pro zábavu. Princip výkonu 

v baletu je jiný než ve sportu, nejedná se při něm o orientaci na výsledek ve smyslu bodování, 

konečným cílem není různým způsobem hodnotitelný numerický výsledek. 

Zajímavým zjištěním je další zásadní odlišnost baletu od sportu. Žádný vrcholový 

sportovní výkon není tvořen společným provedením mužů a žen, a ani žádný sportovní 

kolektiv netvoří smíšené družstvo v tak těsné koexistenci jako je to v baletu. Tato anomálie 

nevylučuje pochopitelně kontakt obou pohlaví při společné přípravě, soustředěních.  

Jiným rozdílem mezi baletem a sportem je skutečnost, že vrcholový sportovec nemusí 

absolvovat (a také většinou neabsolvuje) žádná speciální studia, nevyžadují se po něm 

odborné vědomosti o oboru, v němž působí. Mnoho nadějných sportovních talentů odchází za 

vidinou slibné kariéry často bez dokončeného středoškolského vzdělání či v lepším případě s 

pofidérně získanou kvalifikací. Nevylučuje to však možnost vystudovat na FTVS obor tělesná 

výchova a sport se specializací na zvolené sportovní odvětví.  

Výraznou odlišností je překotný rozvoj některých sportovních disciplín. Baletní umění 

zůstává po této stránce v pozadí, třebaže i zde nastává určitý posun v objevování a realizaci 

choreografických nápadů a postupů. Primárně však výchozí linií zůstává nácvik klasických 

baletních prvků a jejich zpracování je jakousi nadstavbou. Nedá se hovořit o zcela nové 

převratné metodice, pravidla jsou zde konzervativní. Naopak sport přináší neustálé změny, jež 

souvisejí s vývojem nových technologií, materiálů, změny pravidel, prostředí a podobně. 

V zásadě platí, že v průběhu své profesionální činnosti si nemohou tanečník ani 

sportovec dovolit nezodpovědné chování, pokud nechtějí mít problémy. Ve volném čase je 
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jejich přístup k zábavě analogický, k „bohémskému“ životu však mají umělci díky prostředí, 

v němž se neustále pohybují, mnohem blíž.  

Co se týká genderové problematiky, v předchozích kapitolách už byla řeč o tom, že 

v baletní minulosti stál muž v ústraní, na ženu se pouze „dotahoval“. V současnosti je jejich 

pozice takřka rovnocenná. U sportu je situace vývojově opačná. V současné době je spíše 

otázka, který druh sportu ženy neprovozují či provozovat nemohou. I ve sportovní oblasti se 

tedy situace vyrovnala. Zda je tato situace přirozená a správná nebo zda je začlenění žen a 

jejich ambice ve sportu vyvolána jejich ješitností či touhou po emancipaci naprosto ve všem, 

je ovšem tématem pro samostatnou práci. Přesto se ani v baletu ani ve sportu nedá hovořit o 

genderové segregaci, a to dokonce ani na pracovních postech, jež se přímo sportovní (baletní) 

aktivitou nezabývají. 

Uvažujeme-li o sportu jako o podmnožině velkého celku v nejobecnější 

celospolečenské rovině, bylo by označení vrcholového sportu coby subkultury oprávněné. 

Tato skupina sportovců se bezpochyby vymezuje vůči dominantní skupině rekreačních 

sportovců a nesportovců jako protipól a splňuje veškeré specifické rysy charakterizující 

subkulturu. Přesto – ačkoliv z určitého pohledu činnosti, životní styl a vlastnosti baletního 

umělce a sportovce vykazují řadu souvislostí, podobných i totožných rysů – operovat pojmem 

„subkultura“ pro obě skupiny není dost dobře možné, jednalo by se o srovnání obecného 

s konkrétním. Podobné srovnání by ostatně ani nebylo myslitelné v rozsahu bakalářské práce, 

uvážíme-li, že by se týkalo počtu zhruba 150 mezinárodně uznávaných sportovních odvětví. 

Zúžíme-li tedy srovnání baletu na určité sportovní disciplíny a pomineme přitom tzv. taneční 

sporty (jsou registrovány Českým olympijským výborem), jež přímo navazují na oblast 

společenských tanců a patří mezi ně např. akrobatický rokenrol, aerobic, street dance, hip hop 

aj., má balet nejblíže ke sportovním odvětvím, jejichž podstatou je esteticky záměrný pohyb 

těla reagující na rytmus hudby. Do této skupiny sportů patří krasobruslení, synchronizované 

plavání a zejména moderní gymnastika. U těchto disciplín jde především o přesnost provedení 

povinných sestav, překonávání výkonnostních limitů, ale zároveň se posuzuje tzv. umělecký 

dojem. Úspěch v dané disciplíně umožňuje sportovci postupovat od místních až 

k mezinárodním soutěžím (Návratová, Vašek a kol 2010: 79). 

 

3.  Balet a moderní gymnastika 

Moderní gymnastika je sport kombinující prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance 

a akrobacie, a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním se rozumí švihadlo, obruč, míč, kužele a 

stuha. Moderní gymnastika je vysoce kultivovaný, esteticky pohybový projev v souladu 
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s hudbou, učila se od tance a baletu, přitom rostla jako svébytný sport. Rozvíjí smysl pro 

ladný pohyb, smysl pro rytmus a hudební cítění, ale i pro slušivý a vkusný úbor, úpravu vlasů 

apod. Až potud se definice moderní gymnastiky nápadně podobá definici baletu. Podstatný 

rozdíl spočívá však v okolnosti, že se jedná o aktivitu vhodnou pro mladé dívky. Ze 

společných skladeb se vyvinula estetická skupinová gymnastika, kterou například v Japonsku 

cvičí také muži, avšak jedná se spíše o výjimku. (Co je to moderní gymnastika? 2013).  

Počátky gymnastické kariéry a důvody, proč děti s gymnastikou začínají, jsou velice 

podobné jako u baletu: pohybové nadání dítěte, gymnastický (sportovní) vzor v rodině, zájem 

dítěte, doporučení okolí, podstatným rozdílem však je skutečnost, že moderní gymnastika je 

určena takřka výhradně pro ženy. Gymnastky začínají trénovat od velmi mladého věku (4-5 

let) a svého sportovního vrcholu často dosahují před dvacátým rokem, intenzita a rozsah 

tréninkových dávek je v této době srovnatelný s baletem (Co je to moderní gymnastika? 

2013).  

Tak jako v případě baletu existuje pestrá paleta nabídky vyučovacích kurzů moderní 

gymnastiky, jež vedou vrcholové gymnastky a aprobovanÍ taneční pedagogové, kde se děti 

učí základům pohybových dovedností a nacvičují základní technické prvky (rovnováhu, 

ohebnost, skoky a obraty) – nejprve bez náčiní. Počáteční nadání není nejdůležitější, protože 

v tak nízkém věku jsou rozdíly v pohybových dovednostech běžné, důraz je kladen na píli a 

odhodlání. Nabídka výuky je doplněna sportovní činností v klubech a oddílech zaměřených 

na moderní gymnastiku. (Co je to moderní gymnastika? 2013).  

Vzhledem k nízkému věku gymnastek a s přihlédnutím k tomu, že v jejich kolektivu 

chybí mužský element, jsou rozdíly v gymnastickém a baletním kolektivu výrazné. Větší část 

kariéry a času tráví gymnastky mezi sebou, v kolektivu nevyzrálých osobností, takřka dětí. 

Jejich vztahy a projevy tomu odpovídají. Jsou citlivější na neúspěch, nespravedlnost, ale také 

bezelstnější a tvárnější. Je evidentní, že soudržnost, kolegialita, kamarádství, ale i vzájemné 

povzbuzování a fandění jsou jiného druhu než u ostatních sportovních disciplín – jakoby vše 

vyrůstalo na bázi společného. Absence jakékoli přezíravosti, povýšenosti a uzavírání se světu 

činí z gymnastické subkultury optimistickou, hravou a spontánní skupinu. Této vlastnosti se 

nezbavuje ani s postupem doby a dospíváním děvčat. Tak jako v baletu, panuje i v gymnastice 

určitá vzájemná nevraživost (pokud je třeba cvičenka odsouzena do role náhradnice), dětská 

mentalita se začíná přetvářet a nabývat charakteru dospělých ženských projevů, ale i v tomto 

případě jsou podřizovány osobní zájmy společným cílům. 

 Gymnastky nejsou ve vzájemném, přímém osobním kontaktu při individuálním 

cvičení jako tanečníci v baletu, nikdo nikoho nezaskočí, nikomu nepomůže, každý spoléhá 
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sám na sebe (jiná situace nastává u skupinových skladeb, kde pochybení jednotlivce může 

přivodit nezdar celé skupiny). Zatímco v baletním představení laik běžnou chybu tanečníka 

nepozná a umělecká kvalita není nijak narušena, preciznost gymnastického vystoupení sleduje 

pečlivě několikačlenná jury, jež každou nepřesnost trestá nižším bodovým ohodnocením. 

Rozhodčí přitom posuzují nejen správnost a čistotu provedení, technickou náročnost, 

originalitu, kultivovanost projevu, tempo, synchronizaci, ale také dodržení určených pravidel, 

která předepisují vzhled, líčení, oblečení či obuv. Zatímco v baletním představení trvajícím 

minimálně hodinu si tanečník může kratičkou chvíli odpočinout, při gymnastickém čísle, jež 

zabere maximálně 1,30 minuty, něco takového nepřipadá v úvahu. Okamžik může rozhodovat 

o tom, zda se roky namáhavé práce zhodnotí či nikoliv. Předzávodní atmosféru a samo 

vystoupení logicky doprovází extrémně vypjaté emoce. Snaha po vyvolání co nejlepšího 

dojmu u rozhodčích vede k určité přetvářce, strojeným úsměvům, jichž jsou tanečníci v baletu 

ušetřeni. Navzdory rozdílnosti sestav, barevnosti a vzorů trikotů a hudbě je pro 

nezúčastněného diváka průběh soutěže poněkud stereotypní. Defilé zhruba stejně starých, 

stejně velkých a velmi podobných dívenek v rozmezí několika hodin těžko udržuje 

dlouhodobou pozornost. Velkou chybou je také neustálé snižování věkové hranice gymnastek. 

Baletní tanečníci často začínají se svou dráhou baletu také ve velmi nízkém věku, ale nejsou 

na ně kladeny prozatím tak vysoké nároky. Dívenky - gymnastky sotva odrostlé hračkám jsou 

nevyzrálé, nemají ve svém životě dostatek prožitků, a proto je ani neumějí vyjádřit. 

Pravidelný trénink u nich rozvíjí sílu, rychlost, obratnost i vytrvalost, se kterou se gymnastky 

ještě před pár desítkami let absolutně nemohly měřit. Cvičení s různým nářadím bezesporu 

zvyšuje jejich manuální zručnost, koriguje správné držení těla. Cvičí se na hudbu, publikum 

se těší na zajímavé oblečení a choreografii sestav. Jenom ten výrazový prostředek jaksi chybí. 

Vrací se i tendence preferovat ženskost tvarů a fyzické vyspělosti, což zvyšuje atraktivnost 

podívané (hlavně u mužské části diváků).  

 Podstatným odlišením od baletu je též absence příběhu a dějové osnovy v umělecké 

gymnastice, což se odráží ve složení publika. Navštěvují-li balet i občasní a nahodilí diváci, 

v případě gymnastiky je to nepravděpodobné, zvláště u soutěží nižší úrovně.   

 

 


