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Abstrakt 

 

 

Název:    Predikce vývojových tendencí pro fitness aerobik 

 

Cíle:  Cílem práce je na základě obsahové analýzy úspěšných sestav 

z MS 2012 a 2013 predikovat pravděpodobné vývojové tendence 

a trendy závodní choreografie v organizaci FISAF. 

 

Metody:   Práce má empiricko- rešeršní charakter a k rozboru sestav byla 

využita metoda pozorování a obsahová analýza s pomocí 

videozáznamu. 

  

Výsledky:  Výsledkem práce je optimální složení sestav z hlediska vybraných 

kritérií (postavení, kontrastní rozdělení, švihové pohyby dolních 

končetin, švihové pohyby celého těla, interakce), přehledně 

zaznamenaných do tabulek a grafů a souvislého textu. 

 

Klíčová slova:  aerobik, fitness tým, FISAF, choreografie 

  



Abstract 

 

Title:  Prediction of trends in fitness aerobic. 

 

Objectives:   The goal of the work is based on the content analysis of the successful 

programs from the World Championship 2012 and 2013 to predict 

probable development tendency and trends of competitive choreography 

in FISAF organization. 

 

Methods:   The thesis illustrates empirical research character. Observing method and 

content analysis with assistance of the videorecords was used for the 

breakdown of the programs.  

 

Results: The result of thesis is an optimal assemblage of the programs from 

chosen criteria (emplacement, contrast layout, swing moves of lower 

limbs, swing moves of the full body, interaction), clearly recorded to 

charts, graphs and related text. 

 

Keywords:  aerobic, fitness teams, FISAF, choreography 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMOBLŮ A ZKRATEK 

 

1. FISAF – Federation Internationale des Sports Aerobics et Fitnss 

2. FA- fitness aerobik 

3. SA- sportovní aerobik 

4. SAMC- soutěžní aerobic master class 

5. ATS-  aerobic team show 

6. VT – výkonnostní třída 

7. BPM- beat per minute 

8. straddle jump – odrazem snožmo skok s přednožením roznožmo, předklon 

9. front split jump – odrazem snožmo skok s přednožením pravé a zanožením levé 

10. cossac jump – odrazem snožmo skok s přednožením pravé a skrčením přednožmo 

levé 

11 pirouette jump- odrazem snožmo skok s obratem o 360
o
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1 ÚVOD 

 

Aerobik je sport se strohou historií v porovnání s většinou ostatních sportů. Jedná se 

o technicko- estetický, gymnastický sport, jeho hodnocení je částečně subjektivní. 

Nabízí se otázka, jak by měla úspěšná závodní skladba a její choreografie vypadat, jak 

a čím zaujmout panel rozhodčích pokud jsou týmy na stejné technické úrovni, co by 

měla skladba obsahovat, dle jakých kritérií a norem ji sestavit tak, aby korespondovala 

s pravidly i s aktuálními požadavky na soutěžní sestavu.  

 

Téma jsem si vybrala proto, že je mi aerobik velice blízký a s problematikou 

optimálního složení závodní sestavy, se setkávám téměř každý rok. Aerobiku se věnuji 

již 13. rokem, posledních 5 let také jako trenérka a choreografka a je patrné, že se těmto 

otázkám věnuji již řadu let permanentně. 

 

Částečně prací navazujeme na diplomovou práci shodou okolností mé nynější trenérky, 

absolventky FTVS UK, kde se před lety věnovala podobnému problému u mladších 

závodnic. Jedná se o jinou kategorii a o časový odstup osmi let. Budeme se snažit 

problematiku zaktualizovat, úroveň závodního aerobiku mezi tím totiž značně vzrostla 

a vzrůstá rok od roku dále. Zároveň zde predikujeme vývojové trendy choreografií 

pro následující závodní sezóny. 

 

Jedním z důvodů, proč se danému tématu nevěnuje více lidí je i fakt vzniku velkého 

počtu dalších gymnastických sportů a nových organizací, kam zkušení trenéři 

i závodníci míří, tudíž ti kompetentní a zkušení, se často již věnují problematice jiné. 

V současnosti je ale největším problémem minimum zdrojů, ze kterých lze čerpat. 

Pravdou je, že na téma: „Závodní, soutěžní aerobik“, existuje pouze jediná publikace. 

Doufáme, že tomuto nesympatickému počtu publikací částečně pomůžeme alespoň 

formou bakalářské práce. 

 

Očekáváme, že studie bude přínosem všem, kteří se snaží poodkrýt tajemství úspěchu 

při tvorbě choreografie závodních sestav fitness družstev aerobiku, zejména 

choreografům, trenérům a samotným závodníkům. Dovolujeme si tvrdit, že výsledky 

práce jsou v tomto krásném sportu velice cenné a užitečné informace, které všem 
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autorům pohybových skladeb částečně usnadní práci. Pevně věříme, že tímto malým 

gestem posuneme choreografickou a trenérskou činnost v aerobiku o krůček dál.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

2.1 Aerobik 

 

Pojem aerobik vysvětlují Skopová a Beránková (2008) jako mezinárodně platný pojem 

pro pohybový program vytrvalostního charakteru střední intenzity na moderní hudbu. 

 

Tento cvičební program je považován za druh gymnastické činnosti, jehož cílem je 

převážně zlepšování funkční zdatnosti organismu, který probíhá díky adaptačním 

změnám při aerobním cvičení. V tom se shoduje i Krištofič (2009), který doplňuje, 

že  tyto změny probíhají zejména u rozhodujících svalových skupin podmiňujících 

pohyb. 

 

Aerobik je u široké veřejnosti oblíbený i díky svému efektivnímu spalování tuků, které 

probíhá při zachování typického, esteticko- koordinačního charakteru cvičení.  

 

2.1.1 Historie 

 

Jarkovská (1985) se zaměřila na historii aerobního cvičení a uvádí, že jako první se 

aerobním cvičením zabýval Američan Kenneth H. Cooper v 70. letech minulého století. 

Doktor medicíny, který představil koncept aerobního cvičení pro zlepšení 

kardiovaskulárního systému. Působil jako lékař u amerických ozbrojených sil. 

Pomyslným mezníkem a rozmachem zveřejněných a dostupných informací o aerobiku 

široké veřejnosti, lze považovat vydání jeho knihy Aerobics v roce 1968. O propojení a 

obohacení tanečními prvky, se zasloužila Jackie Sorensenová a vdechla tak aerobiku 

téměř nynější komerční podobu cvičení s hudbou. (Skopová, Beránková, 2008) 

 

Díky rychle se šířícím propagačním materiálům, se aerobik jako moderní pohybový 

program, dostává v polovině 80. let i do podvědomí české veřejnosti. 

Skopová a Beránková (2008) se domnívají, že k rychlému rozšíření aerobiku u nás 

došlo díky dlouhodobě dobré tradici cvičení žen a díky návaznosti na propracovanou 
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výchovnou a vzdělávací činnost cvičitelek pohybové výchovy, džezgymnastiky 

a kondiční gymnastiky s hudbou.  

Jednou z největších propagátorek byla 1. česká mistryně světa ve sportovním aerobiku 

Olga Šípková, která natočila několik videokazet pro domácí cvičení, vystupovala 

v krátkých pořadech, jezdila na turné a propagovala aerobik a zdravý životní styl plný 

sportu a radosti ze cvičení nejintenzivněji kolem roku 1995. 

 

Aerobik se dále vyvíjí a zaznamenává velký úspěch u veřejnosti nejen jako forma 

cvičení, ale také jaký směr zdravého životního stylu. Díky velké popularitě se začaly 

vyvíjet další formy aerobiku jako např. nejznámější step aerobik, který se dle 

Gomézové (2008) nejprve používal při rehabilitaci a jeho pomocí se zjišťoval fyzický 

stav člověka a úroveň tepové frekvence. Znamenalo to vyškolení cvičitelů na vyšší 

úroveň vzdělání v tomto odvětví, zavedení názvosloví, propracování didaktických 

postupů ve cvičebních lekcích, odborný posun také z hlediska zdravotního zaměření. 

 

2.1.2 Pohyb, zdraví, aerobik 

 

Naše zdraví ovlivňují tělesné ale i duševní procesy, mezi nimiž je značná závislost. 

Poruchy tělesných funkcí se mohou částečně projevit také jako poruchy psychické 

a naopak. 

 

Četné průzkumy a zkušenosti opakovaně dokládají, že vhodně vybrané a zajímavé 

cvičení je příjemný prožitkem, rozptýlením a zábavou, potěšením a psychickým 

osvěžením. Přináší uspokojení, optimismus a radost. Pohybovou aktivitou se rádi 

odreagováváme od každodenních, mírně depresivních či negativních stavů a nálad. 

Při pravidelném cvičení trénujeme nejen své tělo ale také naši pevnou vůli, 

cílevědomost a podporujeme tak i další potřebné povahové vlastnosti. Pohyb udržuje 

naše tělo na určité úrovni vitality a připravenosti např. na rychle se měnící podmínky 

vnějšího prostředí.  

 

Aerobik, jako dávno již nejen dámská forma skupinového cvičení zvyšuje také zdravé 

sebevědomí a jeho pozitivní vztah ke zdraví zaznamenaly (Skopová, Beránková, 2008) 

do několika úrovní, ve kterých postupně probíhají adaptační změny, za předpokladu 

pravidelné pohybové zátěže. 
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Vybrali jsme majoritní úrovně, které mají pozitivní vztah ke zdraví. 

 

Kladně je ovlivněn:  

 

 kardiovaskulární systém (zrychlení návratu ke klidové srdeční činnosti, 

zpomalení klidové srdeční činnosti, větší srdeční objem) 

 respirační systém (posílení dýchacích svalů, zvětšení plicní kapacity) 

 pohybový systém (zlepšení držení těla, lepší koordinace, prevence osteoporozy) 

 metabolismus (zvýšená látková přeměna, rychlejší odbourávání odpadních látek, 

úbytek tukové tkáně) 

 psychosomatický systém (zlepšení odolnosti proti zevním vlivům, prožitek 

z aktivity v kolektivu, zvýšení sebedůvěry) 

 prevence civilizačních nemocí (kultivace pohybového projevu, zpomalení 

stárnutí) 

 

Pokud očekáváme od aerobního cvičení tyto příznivé vlivy na organismus, na adaptaci 

a funkční rozvoj jeho orgánů, musí splňovat určité podmínky, jak uvádí 

Polášková (1985). 

 

 dostatečná intenzita, přičemž za optimální je považována úroveň 2/3 

maximálních možností organismu 

 dostatečná délka cvičení, musí vyvolat adaptační změny organismu 

 pravidelnost a dostatečná frekvence cvičení 

 

Protože aerobní procesy „spalování“ jsou metabolické reakce, při nichž se energie 

uvolňuje za přítomnosti kyslíku, jak uvádí Dovalil (2009), můžeme potvrdit informaci, 

že aerobním cvičením lze charakterizovat ta cvičení, která probíhají bez vzniku 

kyslíkového dluhu. V opačném případě se jedná o procesy anaerobní, které se začínají 

aktivovat, je-li intenzita pohybu tak velká, že organismus nestačí dodat svalu 

požadované množství kyslíku, což se momentálně shoduje s nynější úrovní aerobiku 

soutěžního. 
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2.1.3 Soutěžní formy aerobiku 

 

Z rekreačního aerobiku vznikl postupem času aerobik soutěžní, pomyslné finále 

ve zvyšování výkonnostní úrovně aerobiku. Vychází ze základních kroků, které 

můžeme rozdělit na HIGH a LOW IMPACT aerobik. Skopová a Zítko (2006) vysvětlují 

tyto pojmy následovně: 

 

HIGH IMPACT – cvičení s využitím poskoků a skoků představuje vysokou účinnost 

zátěže pro vnitřní orgány. 

 

LOW IMPACT – cvičení zaměřené na rozvoj koordinačních schopností, při nichž se 

vždy jedna noha dotýká země. Tento „nízký“ aerobik značí i nízké zatížení 

kardiorespiračního systému. 

 

Nynější forma a úroveň soutěžního aerobiku, vyžaduje téměř z 90 % kroky 

z high impact aerobiku, jeho vazby a plynulé přechody. 

 

Příklady a rozdělení těchto cviků s českým popisem, jsou rozepsány v tabulce č. 1 

 

HIGH IMPACT LOW IMPACT 

jumping jack poskok ze stoje 

spojného do 

podřepu 

rozkročného a zpět 

march chůze na místě 

ponny poskok stranou 

s výměnou nohou 

step touch krok stranou, 

přinožit 

kick švihový pohyb dolní 

končetiny 

side to side přenášení váhy ve 

stoji rozkročném 

jogging běh slide skluz stranou 

Tabulka č. 1 - Rozdělení cviků HIGH IMPACT a LOW IMPACT 
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Český svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz a vyhlašuje jako jediný svaz v ČR s tímto 

právem každoročně 5 typů soutěží. V žebříčku náročnosti a prestiže, je můžeme 

chronologicky (sestupně) seřadit takto: 

 

1) Sportovní aerobik (dále jen SA) 

2) Fitness týmy (dále jen FA) 

3) Hip hop unite 

4) Aerobik team show (dále jen ATS) 

5) Master class (dále jen SAMC) 

 

Ve všech typech soutěží, existují tzv. výkonnostní třídy (dále jen VT), které rozdělují 

závodníky podle úrovně výkonnosti. Při 1. startu na soutěži, si závodník vybírá, ve které 

VT bude startovat. Další průběh co se týče nuceného sestupu či vzestupu ve VT, je 

podrobně popsán v Pravidlech FISAF 2014. 

 

V SA a FA, existují soutěže ve 3 VT. V Hip hop unite a SAMC rozdělujeme závodníky 

dle výkonnosti pouze do 2 VT a v soutěži SAMC výkonnostní třídy nerozdělujeme.  

Tabulka č. 2 – Rozdělení soutěžních kategorií do výkonnostních tříd 

  

Soutěžní kategorie Výkonností třída 

SA I., II., III. VT 

Fitness týmy I., II., III. VT 

Hip hop unite I., II. VT 

ATS  

SAMC I., II. VT 
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Soutěží se ve věkových kategoriích: 

 8- 10 let (děti) 

 11- 13 let (kadeti) 

 14- 16 let (junioři) 

 17 a více let (senioři) 

Mezinárodně uznávanými kategoriemi jsou pouze kadeti, junioři a senioři. Soutěž 

fitness týmů je vyhlašována v soutěžních kategoriích aerobik a step. 

 

Hodnocení všech soutěžních forem aerobiku probíhá tzv. rankingovým systémem, kdy 

rozhodčí svojí známkou vlastně udělí pořadí závodníka. Majoritou je určeno pořadí, tj. 

když čtyři ze 7 rozhodčích dají závodníka na první místo, tento se stává vítězem 

(Hájková, 2006).  

 

2.1.4 Fitness aerobik a jeho soutěžní požadavky 

 

Sportovní tým, s předem připraveným hudebním doprovodem, do kterého je zvolen 

každý krok a pohyb tak, že celkový dojem nedovoluje ani zvažovat možnost fungování 

jednotlivých komponent samostatně ať už tím myslíme hudební doprovod, člena 

družstva či choreografii pohybové skladby. Fitness aerobik je symbiózou hudby, 

pohybu a prezentujících osob. 

 

Macáková (1992) uvádí, že fitness tým je skupina cvičenců s předem připravenou 

hudebně pohybovou kompozicí (v délce dvou minut, s tolerancí 5 vteřin). Dále 

informuje, že je tato soutěžní forma aerobiku mladší než sportovní aerobik. Kadetské, 

juniorské a seniorské šesti až osmičlenné týmy startují v kategoriích aerobik, 

step a hip hop. 

 

Toto ustanovení již není plně aktuální. Soutěžní kategorie hip hop, se pomyslně oddělila 

od kategorií aerobik a step. Nutno podotknout, že podnětem pro tento krok, je stále se 

zvyšující kvalita tanečních dovedností závodníků, kteří se svým výkonem již více 

přibližují k tanečnímu umění, než ke sportovní disciplíně. I díky faktoru, uvolnili místa 

rozhodčí vyškolení na rozhodování fitness týmů, odborníkům na tento obor, zkušeným 

tanečníkům a choreografům. 
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Další změna, schválena nově v roce 2013, se týká počtu závodníků. Start pětičlenného 

družstva v rámci soutěže fitness týmů je novinkou. Domníváme se, že tato kategorie 

nebude hodna dostatečnému uměleckému zážitku, jelikož platí nepsané pravidlo, čím 

vyšší počet závodníků, tím méně viditelných asynchronních chyb a tím kvalitnější 

a rozmanitější, originální choreografie. 

 

Nyní již konkrétněji ke kategorii fitness aerobik, které se v této práci budu věnovat. 

Na rozdíl od sportovního aerobiku, nejsou ve fitness aerobiku povinné ani povinně 

volitelné prvky obtížnosti a jejich zařazení se považuje za nevhodné. Každý cvik má své 

bodové ohodnocení a podle kvality provedení je hodnocen plnou, poloviční 

nebo nulovou hodnotou. Prvky jsou zařazeny do skupiny skoků, kliků, statické síly 

a flexibility, z nichž si závodník vybírá ty, které do sestavy zařadí. Ani toto pravidlo 

není s FA shodné. Může se sice vyskytnout v pohybové skladbě několik prvků z SA 

které jsou považovány za přijatelné, ale v tomto případě nemají samostatnou bodovou 

hodnotu, a jsou zahrnuty při správném provedení pouze jako plus pro rozhodčího 

posuzujícího technickou úroveň a provedení těchto přídatných prvků. Další rozdíl 

spočívá v záznamu sestavy. U SA - většinou týden před konáním závodů odevzdá 

závodník zápis své sestavy, zaznamenané do speciálního systému. Rozhodčí by měl být 

dle tohoto záznamu schopen zhruba říci, v jaké polovině konečného pořadí se bude 

tento závodník pohybovat za předpokladu, že splní dané prvky a získá tedy jejich 

maximální bodovou hodnotu. Napoví mu technický index prvků, jejich rozložení 

a vyváženost čtvrtin sestav tj. 20 sekund. Družstva FA jsou o svém výsledku 

do poslední chvíle v nevědomí. Nelze předvídat, kterému týmu dají rozhodčí přednost, 

ač jsou např. na stejné technické úrovni. 

 

U FA je vyžadován dokonalý týmový charakter tzn. synchron, stejná technická úroveň 

všech závodníků, celková plasticita závodní sestavy a v neposlední řadě také její 

originalita, prezentovaná na závodní ploše o rozměrech minimálně 9 x 9 a maximálně 

12 x 12 metrů. V posledních letech je oblíbené zvolit si nejprve téma skladby a dle něj, 

ladit vše ostatní. Tyto choreografie jsou velmi oblíbené u diváků a bývají kladně 

hodnoceny uměleckým rozhodčím. 

 

Vyžadované jsou kombinace z high impact aerobiku (viz výše), které jsou vhodně 

propojeny a povýšeny v aerobní sekvence, působící komplexně. 
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Následně zmíníme body, jež jsou v současném závodním fitness aerobiku 

nepostradatelné, povyšují závodní sestavu na kvalitnější a lépe hodnocenou, ale nejsou 

v mezinárodně platných pravidlech zaznamenány jako povinné, jsou pouze 

doporučením. Na některé z nich se také zaměřujeme v analýzách vyhodnocovaných 

sestav zaznamenaných viz níže v práci. 

 

1) Švihové pohyby dolních končetin  

Vyváženost pravé a levé dolní končetiny je základní požadavek. Dále se zaměřujeme na 

různé druhy švihových pohybů: (švihy do přednožení, švihy do unožení, švihy po 

oblouku dovnitř/zevnitř). 

 

Určujeme a regulujeme různou výšku švihu, tzn.  švihový pohyb do maximální výšky 

dle rozsahu pohybu proložíme i nižším švihovým pohybem např. na 90
o
. Kontrola, 

rychlost, napjatá kolena a špičky jsou hlavními požadavky na správnou techniku. 

 

2) Přijatelné švihové pohyby celého těla (volně přeloženo jako „švihy“). 

Skoky lze charakterizovat jako švihové pohyby celého těla. Rozlišujeme 3 základní 

fáze: (odraz, letová fáze, doskok). 

 

Přijatelnými skoky, rozumíme pouze takové, u nichž se provádí odraz snožmo. Výrazně 

se zde doporučuje zvážit zařazení skoku, který by měl být v ideálním případě technicky 

správně proveden všemi členy týmu. Při počtu např. 8 členů, praxe nácviku velice 

náročná.  

 

3) Různé varianty pozic paží 

Jsou zahrnuty již v komerčním aerobiku, proto klademe na jejich variabilitu 

a propojenost s pohyby trupu a dolních končetin velkou váhu. Složení pohybů paží, lze 

pomyslně rozdělit na jednotlivé pohyby (prstů, zápěstí, v loketním a ramenním klubu). 

 

Vyžaduje se maximální přesnost a rychlost pohybu, střídání krátkých a dlouhých pák, 

asymetrické i symetrické roviny pohybů a v neposlední řadě i kontrasty pohybů jako 

např. švih, oblouk, kruh, tah. Každá paže může vykonávat jiný pohyb, což patří 

do technicky náročnějších pohybů. Dále můžeme využít rytmických změn (např. pohyb 

paží na čtyři doby – využíváme především u dětí). 
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4) Pohyby hlavy 

Podtrhují celistvost pohybu, při správném udání směru mohou zapříčinit interakci, která 

je také vyhledávaným, kladně hodnoceným kvalitním aspektem sestavy. Můžeme 

zařadit pohyby hlavy vpravo, vlevo, nahoru, dolů, diagonálně. Při vyšší úrovni 

cvičenců, můžeme vkládat i celé kruhy hlavou. Rozlišujeme také typ pohybu hlavou 

např. trhaný, plynulý atd. 

 

5) Nápadité pohybové tvary v nízkých polohách 

Často je v pohybovém tvaru zapojen prvek flexibility, či síly aby podtrhl komplexnost 

sestavy a všestrannost závodního družstva. Při zapracování do choreografie klademe 

důraz na rychlou změnu těžiště dolů a po originálním přechodu opět zpět nahoru. Tyto 

změny nesmí působit těžkopádně. 

 

6) Půdorysné řešení postavení, přechody, formace 

Půdorysné řešení postavení, znamená vzor, který je v tanečním prostoru následován 

cvičícími předem určenou pohybovou kompozicí (La Meri, 2011). 

 

Autor musí v rámci své skladby využít celý cvičební prostor, využít veškeré možné 

směry při přemisťování, vytvářet jejich modifikace a co nejméně totožných jich 

opakovat.  

 

Klasické formace a postavení jsou např. kruh, čtverec, řada či zástup. Od těchto 

odvozujeme mnoho dalších variant, kde můžeme využít také např. postavení člena sólo, 

tedy při počtu 8 závodníků vytvoříme sedmičlenný kruh a uprostřed něj zvolíme 

kontrastní pohybovou činnost jednotlivce. 

 

Požaduje se hlavně rychlost a přesnost. Kvalita musí stále převládat nad kvantitou. 

Skladba je orientovaná na diváka, na rozhodčího – čili v procentuálním vyjádření bude 

převažovat směr ze zadních částí plochy vpřed. 

 

7) Vzdálenosti mezi členy 

Častou chybou bývá stále stejná vzdálenost mezi členy. Sestavu můžeme ozvláštnit také 

tím, že vzdálenost bude např. u poloviny týmů viditelně větší než u druhé poloviny. 

Vzdálenosti se snažíme měnit v průběhu celé sestavy. 
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Velice trefně popisuje obecně soutěžní požadavky v FA Macáková (2001) která uvádí, 

že pravidla v případě fitness aerobiku nevymezují obtížnost, aby časem nepřevážila 

technika nad estetikou. Je ale nutné zmínit soutěžní požadavky, pod kterými si i lajk 

může představit, jak závodní fitness aerobik vypadá. 

 

 

2.1.4.1 Hudba 

 

Hudební předloha je základním rysem aerobiku obecně. Je nezbytné ujasnit si základní 

pojmy s ní spojené 

 

Tempo vysvětluje Kulka (2008), jako rychlost, s jakou je hudba prezentována, rytmus 

popisuje jako relativně se opakující časové odstupy mezi jednotlivými zvuky. 

 

Dynamický aspekt hudební řeči souvisí dle stejného autora s proměnami intenzity, 

hlasitosti hudebního proudu a je vyjádřen především změnami napětí, které 

zprostředkovávají důležitost hudebních úseků. 

 

Závodní hudba o délce 2 min s tolerancí +/- 5 sec., je pro mnoho choreografů stěžejním 

aspektem k dokonalé tvorbě. Pro závodníky má hudba především motivační charakter. 

Funguje také jako sjednocující element při náhodné ztrátě synchronu z jakýchkoliv 

důvodů, čili funkci plní také regulační a v neposlední řadě i dramaturgickou, která 

udává svým pojetím výraz, pohybovou odpověď.  

 

Tempo závodní hudby záleží na technické a fyzické připravenosti závodníků, 

doporučuje se 145 – 155 BPM (viz Slovník pojmů a zkratek). 

 

Ztotožňujeme se s názorem Vilémy Novotné (1998), která poznámkou doplňuje, 

že vybrat hudbu, která se bude líbit cvičencům i divákům, na kterou se cvičí s chutí 

a radostí, která podněcuje tvořivost i prožitky, to je důkladná prověrka schopností 

autora skladby. 
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2.1.4.2 Úbor 

 

Klasickým a léta ověřeným nejlepším řešením pro závodní dres, jsou v FA dlouhé 

přiléhavé kalhoty a krátký či dlouhý top. V posledních letech patří k závodnímu dresu 

také jeho zdobení a ozvláštnění flitry, broušenými kameny a třpytivými nášivkami, 

které dres v záři reflektorů osvěží a zvýrazní. Povolen je jednodílný i dvoudílný dres, 

punčocháče, nátepníky, cyklistické kalhoty, náplasti a logo sponzoru o rozměru 

maximálně 5 x 10 cm. Vhodná sportovní obuv je samozřejmostí.  

 

Nepřijatelné úbory se vyznačují dle Pravidel FISAF 2014 nedostatečným zakrytím 

intimních částí těla. Zakázané je také nadměrné použití přípravků na vlasy a tělo, které 

by mohly svým množstvím jakkoliv ohrozit bezpečnost soutěžících, či kvalitu závodní 

plochy, oleje, rekvizity či svlékání a odhazování závodního úboru. 

 

K celkové prezentaci úboru zahrňme i make up a účes, ladící s celkovým pojetím 

pohybové skladby a dokreslující umělecký zážitek. 

 

 

2.1.4.3 Závod 

 

V den konání závodu probíhá prvotně prezence všech soutěžících, odevzdání hudební 

předlohy, jejíž detaily jsou popsány podrobně v Pravidlech FISAF 2014. Dále čeká 

závodníky tzv. zkouška na ploše, slavnostní zahájení a již samotný závod. Vše se řídí 

dle časového harmonogramu, zveřejněného několik dní před začátkem soutěže. 

Struktura závodních kol: (základní kolo, semifinále, finále). 

 

V základním kole je úkolem rozhodčích vybrat 12 nejlepších týmů pro postup 

do semifinále. Zároveň v tomto kole posuzuje panel rozhodčích, zda sestava odpovídá 

pravidlům. 

 

Semifinálové kolo rozhodne pořadí šesti nejlepších týmů, postupujících do finále. 

Po výsledcích ze semifinále je okamžitě náhodně losováno pořadí startujících ve finále. 

Finálové kolo určuje výsledné pořadí soutěžících.  
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Soutěžní kola jsou většinou rozloženy do více dnů, což závodníci většinou rádi uvítají 

a využijí čas k regeneraci a k přípravě na další kola. 

 

 

2.1.4.4 Hodnocení 

 

Hodnocení sestavy probíhá za využití tzv. ranking system. Panel rozhodčích se skládá 

ze dvou skupin rozhodčích (Technical specialist, Artistic) a jednoho hlavního rozhodčí. 

Dle Pravidel Fisaf International (2013 – 2014), existují dvě možnosti skladby panelu.  

A. 7členný panel:  

4 rozhodčí Technical Specialist, 3 rozhodčí Artistic + 1 hlavní rozhodčí  

B. 5členný panel:  

3 rozhodčí Technical Specialist, 2 rozhodčí Artistic + 1 hlavní rozhodčí  

 

Rozhodčí mají k dispozici bodovou škálu od 0 do 10 bodů, kdy 10 znamená dokonalá. 

Bodovou škálu hodnocení přikládáme jako Přílohu č. 5. 

 

Hlavní rozhodčí  

„Hlavní rozhodčí dohlíží na panel rozhodčích a je nejvyšší autoritou na mezinárodních 

závodech FISAF International. Hlavní rozhodčí je odpovědný za zajištění správného 

a spravedlivého použití pravidel panelem rozhodčích a dohlíží na správnou realizaci 

systému rozhodování a zaznamenávání výsledků. V případě nutnosti může být hlavní 

rozhodčí i rozhodčím bodujícím.“(Pravidla FISAF International, 2014). 

 

Techničtí rozhodčí posuzují schopnost týmu prokázat variabilitu pohybu za předpokladu 

správného držení těla, správného kontrolovaného provedení. Hodnotí samozřejmě také 

obtížnost a choreografie. Po zvážení svých kritérií a po porovnání s ostatními týmy, 

udělí rozhodčí známku, odvozenou od maxima 10 bodů. 

 

Artističtí rozhodčí, mají ve své kompetenci hodnotit originalitu choreografie 

s kreativním propojením hudby. Zaměřují se na synchron a na stejnou úroveň 

schopností členů týmu, prezentace závodní sestavy, timing, vzhled a interakce týmu 

jsou dalšími kladnými body hodnocení. 

 



24 

2.1.5 Pohybová skladba 

 

Komerční, rekreační i závodní aerobik je zároveň pohybovou skladbou, která je 

připravena pro zvláštní událost (soutěž). Plní její zásady, složky a principy tvorby.  

 

Novotná (1998) uvádí, že pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným 

spojením hudby a pohybu na základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu, 

tektoniku a principy tvorby. 

 

Pohybovým obsahem jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky. K účinkům 

patří emocionální a estetické působení na cvičence i diváky. 

 

Úkolem pohybové skladby, je zvyšování počtu dovedností, je to také ukázka 

pohybového činnosti na veřejnosti čili kulturní událost, zdroj emocionálních 

a estetických prožitků jak pro diváka, tak pro samotného cvičence. Je to také možná 

alternativa seberealizace, dosažení individuálních cílů a forma zdokonalování 

a kultivace pohybového projevu. Pohybové skladby lze využít také jako inspiraci pro 

mnoho sportovních estetických disciplín, mají své kulturní, společenské a tělovýchovné 

poslání již mnoho let na celém světě. Připomeňme nejvýznamnější pohybový festival 

a oslavu celkové vize Gymnastiky pro všechny – Světové gymnaestrády. 

Novotná  (1998). 

 

Vstupním impulsem pro vytvoření kvalitní pohybové skladby je vymyslet základní 

myšlenku. Tento moment předchází samostatné realizaci a vyžaduje od autora jistou 

dávku kreativity, invence, tvořivosti a citu pro zrození pohybového příběhu. 
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Ve chvíli, kdy je tato myšlenka a základní kámen skladby vytvořen, přichází na řadu 

samotná realizace. Metodiku tvorby, graficky znázornila Novotná (1998) následovně: 

 

 

nápad       námět (otázka co?) 

 

myšlenka (otázka proč?)    volba formy, stylu 

 

výběr hudební předlohy    kompozice hudby a pohybu 

 

pohybová improvizace    choreografie 

 

 

hudebně pohybové motivy jednotlivých částí  upřesnění jednotlivých 

pohybů 

 

naplnění principů tvorby     úprava kompozice jako celku 

 

nácvik        předvedení 

 

 

Důležitým aspektem úspěšné tvorby pohybové skladby jsou její principy. 

Pokud má divák porozumět pohybové skladbě, s určitou myšlenkou, tématem či 

příběhem prostupujícím celou skladbou, měli bychom se při realizaci těchto principů 

tvorby držet: (celistvost, gradace, kontrast, variace, opakování). 
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2.2 Choreografie 

 

2.2.1 Charakteristika pojmu 

 

Choreografie a tanec jdou ruku v ruce. Tanec bez choreografie není tancem, ale pouze 

kroky, případně krokovými variacemi. 

 

Slovník cizích slov [online] vysvětluje obecně pojem choreografie jako kompozici 

tance. Ta má svou vnitřní stavbu a určité zákonitosti, které jsou podle jejího zaměření 

specifické. 

 

Dle Nosála (1992) vzniklo pojmenování choreografie spojením dvou slov řeckého 

původu „choros“ – tanec a „graphein“ – psát a označovalo původně grafický záznam 

tanečních kroků, zápis tance. Potvrzuje se tedy, že pohybem lze komunikovat 

a že i v historii byla lidem známa řeč tanečního umění. Pohybové vyjádření myšlenky, 

vycházelo přirozeně z obsahu její sdělení. V současnosti pod pojmem choreografie, 

rozumíme tvořivý proces, umění vytvářet, komponovat taneční dílo. Spojuje v sobě 

umění múzické a umění výtvarné. Opírá se o dramaturgii, hudbu, výtvarnou stránku 

a interprety, což potvrzuje i Mlíkovská (1996). Choreografie je sled tanečních modelů 

(motivů) v divadelní produkci (představení) a nebo umění tvořit a uspořádat tance pro 

divadelní představení. Umění choreografie je postavené na hudebně organizovaných 

obrazovo-výtvarných pohybech lidského těla. Choreografické umění už ve svých 

začátcích mělo syntetický charakter (jednota pohybu, hudby, zpěvu, slova). Proto i dnes 

je organicky spjaté s hudbou, která působí jako emocionální, rytmický i formotvorný 

element. Zrodilo se v dávné minulosti. V celé své historii se profesionální, 

choreografické umění opíralo o lidový tanec, převzalo a přetvořilo mnohé jeho 

elementy, uvádí Nosál (1992). 
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Minton (1986) rozšiřuje tuto informaci o fakt, že má každá choreografie začátek, střed 

a konec. Každá z těchto částí tvoří společně jednotnou formu, přičemž každá část je 

podstatná pro dosažení celku. Jedno z kritérií kvalitního tance/sestavy, je právě jeho 

celková forma – ta prostupuje od začátku do konce choreografie. Dále uvádí zajímavý 

fakt, a to sice: „Neexistuje jednotný přístup k vytváření kvalitních tanečních kompozic, 

ale lze najít určité společné charakteristiky, které mohou být v dobře vytvořené 

choreografii identifikovány a popsány.“ Minton (1986). 

 

Vyjádřit pohybem myšlenku je vlastně základem umění choreografa, doplňuje 

Mlíkovská (1996). Právě choreograf musí najít vhodné pohybové vzorce sloučené 

s hudbou, které divák přečte jako jasný pohybový text. 
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2.2.2 Choreografie v aerobiku 

 

Aerobik je určitou formou tance. Nejzdařilejší choreografie jsou v mých očích 

uměleckým dílem, a proto závodní formu aerobiku považujeme v jistém slova smyslu 

za taneční umění. 

 

S přihlédnutím k zaměření naší práce, se soustředíme pouze na choreografii FA. 

 

Jelikož je FA nejnovější kategorií, nejsou jedny z prvních choreografií pro tyto týmy 

řekněme natolik odlišné a zastaralé, že by s nynější podobou neměly nic společného. 

Jen bychom ve starších skladbách našly více celkových tělesných postojů, vznikajících 

zastavením těla v určité poloze (Kulka, 2008). Nazýváme je souhrně „pózy“ nebo také 

„stop- time“ momenty. Dále nalezneme menší počet postavení, delší a jednodušší 

přechody postavení, nižší intenzitu cvičení a s ní spojené pomalejší tempo hudby. Menší 

počet švihů, jednoduché aerobní vazby. Také technická úroveň závodníků byla nižší. 

To je jistě spjato s nižšími nároky na složení závodní sestavy tím pádem také méně 

náročné tréninkové jednotky atd. 

 

Domníváme se, že každým rokem úroveň stále stoupá a nejlepší týmy stále překvapují 

zvyšující se úrovní svých pohybových dovedností, svou souhrou a originálními 

choreografickými prvky. 

 

Nutno zmínit, že se zde stále častěji můžeme setkat s tzv. kopírováním 

choreografických nápadů a netradičních prvků, což zatím bohužel není ošetřeno 

pravidly a velice to škodí choreografii těchto týmů do budoucna. Studnice nápadů se 

zdá každým rokem vyčerpána, ale vždy je zde někdo, kdo tuto domněnku zavrhne 

a předvede nečekané, nevídané. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

 

3.1 Cíl práce: 

 

Cílem práce, je vytvoření obsahové analýzy sestav a choreografií z mistrovství světa 

2012 a 2013 v kategorii senior fitness aerobik, šesti – osmičlenných družstev ve věku 17 

a více let na níž navazuje vytvoření a vyhodnocení pravděpodobných, vývojových 

tendencí, trendů závodních choreografií v organizaci FISAF, pro následující léta tak, 

aby byly kladně a úspěšně hodnoceny panelem rozhodčích. 

 

Zaměřili jsme se vždy na první a druhé místo, výsledky porovnávali mezi sebou. Jde 

o srovnání sestav jak mistrů světa z jednotlivých let, tak i porovnání rozdílů mezi 

prvním a druhým místem daného roku. 

 

Bakalářskou práci bychom si dovolili nazvat jakýmsi návodem na složení úspěšné 

závodní sestavy, vytvořeným na základě výsledků z podrobných obsahových analýz, 

zkušeností s vytvářením a skladbou závodních choreografií a dlouholeté osobní 

dokumentace závodů aerobiku. 

 

3.1 Výzkumná otázka: 

 

Můžeme předpokládat že u nejlépe hodnocených sestav ze světových soutěží, budou 

hodnoty jednotlivých kritérií vyšší než celkový průměr? 
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3.2 Úkoly práce: 

 

 Teoreticky popsat, charakterizovat a objasnit pojmy, se kterými budeme 

pracovat dle odborné literatury. 

 

 Seznámit se s pravidly v soutěži FISAF fitness družstev s důrazem na 

aktuálnost. 

 

 Vytvořit podrobné obsahové analýzy zkoumaných soutěžních choreografií a 

přehledně zaznamenat sledovaná, stěžejní kritéria do grafů, tabulek, obrázků. 

 

 Z výsledků výše uvedených úkolů, určit a vyvodit vývojové tendence a trendy 

pro závodní choreografie, u kterých lze předpokládat, že budou kladně a úspěšně 

hodnoceny v následujících, závodních sezónách. 

  



31 

4 METODIKA PRÁCE 

 

 

4.1 Popis sledovaného souboru 

 

Sledovaný soubor byl analyzován prostřednictvím videozáznamu. Rozhodující byla 

technika a její kvalita záznamu, což v našem případě dopadlo velice uspokojivě. 

Vzhledem k mé účasti na sledovaných šampionátech, jsem mohla situaci vnímat 

mnohem autentičtěji, než pouze z videozáznamu. Kromě sledování pohybových skladeb 

jsem byla vtažena do tamního dění, mohla sledovat aktuální změny nálad, emocí 

a reakce publika, rozhodčích, trenérů i závodnic.  

 

Soustředili jsme se na šest hlavních kritérií, které jsou ve skladbě dominantní 

a nejpočetněji obsaženy. 

 

 Postavení 

Postavením rozumíme je vznik útvaru, díky zaujatým pozicím členů družstva vůči sobě. 

Každé postavení bylo u soutěžních skladeb graficky zakresleno a na základě grafického 

zobrazení byl určen počet. 

 

 Kontrastní rozdělení 

Kontrast znamená diametrální rozdíl v čemkoliv. Hájková a kol. (2006) popisuje, 

že kontrast může probíhat v rytmu, v tempu, v síle a v prostoru. Kontrasty narušují 

jednolitost dějové linie soutěžní skladby a tím se stávají vítaným oživením. V našem 

případě se jedná o kontrastní rozdělení nejčastěji v postavení. Např.: Při počtu 

8 závodnic provádí jedna pohybový tvar z vyšší polohy do nižší a 7 dalších závodnic 

naopak pohybový tvar z nižší polohy do vyšší. Zapíšeme tedy kontrastní rozdělení 

v poměru 1:7. 
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 Švihové pohyby dolních končetin 

Švihové pohyby dolních končetin jsou považovány za jeden z typů dynamické 

flexibility. Jejich zařazením se zvyšuje náročnost a technická úroveň soutěžní skladby. 

Zaznamenány byly všechny typy švihových pohybů. Ve Výsledcích je zaznamenána 

celková hodnota ale také počty švihových pohybů v jednotlivých čtvrtinách soutěžní 

skladby. 

 

 Švihové pohyby celého těla 

Zaznamenán byl počet a rozložení švihových pohybů celého těla v jednotlivých 

čtvrtinách. 

 

 Pohybové tvary v nízkých polohách 

Toto kritérium bylo zaznamenáno celkovým počtem se záznamem jednotlivých 

pohybových tvarů v rámci čtvrtin sestavy. Dále bylo vypozorováno, v jakém časovém 

rozmezí byla nízká poloha předvedena. Konkrétně od momentu přechodu z vyšší 

do nižší polohy, do momentu kdy byly cvičenky v kontaktu s podlahou pouze dolními 

končetinami. 

 

 Interakce 

Za interakci považuje Hájková (2006) spolupráci mezi členy týmu pohledem či 

pohybem v různě velkých skupinách. V analýzách jsme se zaměřili na celkový počet 

interakcí i na počet v jednotlivých čtvrtinách, také na typy interakcí, které se 

ve skladbách objevily. 
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4.2 Použité metody 

 

Práce má empiricko- rešeršní charakter, proto jsme využily metodu pozorování, což je 

dle Švece (2009) nejpřirozenější výzkumná metoda, jejímž základem je smyslové 

vnímání vlastností nebo činností. Ve vědeckém výzkumu se jedná o objektivní, 

cílevědomé, záměrné, plánované a systematické pozorování. Lze stanovit tyto složky 

pozorování: 

 Cíl pozorování – v našem případě bylo cílem pozorování pohybových skladeb 

na světovém šampionátu v letech 2012 a 2013, díky němuž jsem mohla vytvořit 

obsahovou analýzu zaznamenaných skladeb.  

 Předmět pozorování – jednalo se o mistrovství světa v aerobiku, soutěž 

probíhala ve sportovním komplexu, kde bylo pro tuto událost postaveno 

vyvýšené pódium, na kterém účastníci předváděli své soutěžní skladby.  

 Časové dimenze pozorování – pozorování bylo zaměřeno pouze na finálové kolo 

požadované kategorie. 6 soutěžních sestav, které trvají v průměru 2 minuty, byly 

sledovány včetně příprav před plochou a odchodu ze závodní plochy.  

 Způsob pozorování – využití techniky videozáznamu prováděla trenérka 

soutěžícího týmu. Osobně jsem využila přímé pozorování a videozáznam 

prostudovala až po šampionátu. 

Dále uvádí 3 etapy pozorování. Příprava pozorování, vlastní pozorování a analýza 

pozorovaného, které se v této práci věnujeme nejintenzivněji. 

 

Průběh činnosti byl sledován přímým (osobně) i nepřímým (videozáznam) 

pozorováním.  

 

Druhy pozorování rozdělujeme dvěma základními způsoby – a sice strukturované 

a nestrukturované. Na zobrazeném schématu si je můžeme představit jako dva krajní 

body: 

 

     pozorování  

nestrukturované         strukturované 

   Obrázek č. 1 – Schéma pozorování (zdroj: Švec, 2009) 
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V této bakalářské práci využíváme pozorování strukturované, při němž pozorovatel 

používá pozorovací nástroj (v našem případě videokameru) s přesně určenými 

kategoriemi jevů, které je potřeba pozorovat. (Švec, 2009).  

 

Metoda pozorování byla zprostředkována pomocí videostudie – termín označující 

výzkumy sociální či edukační reality, založené na analýze videozáznamu má řadu 

výhod, např. dobrá vizuální a zvuková stránka, možnost opakovaného přehrávání, které 

umožňuje: 

 Tentýž aspekt analyzovat ve větším počtu výzkumníků nezávisle na sobě (zajištění 

vyšší reliability). 

 Při nejasných situacích je možné záznam přehrát vícekrát. 

 Lze se zaměřit vždy na jiný aspekt zkoumané skutečnosti. 

 

Výhodou je také absence tlaku v okamžitém rozhodování. Mezi nevýhody řadíme 

možnost ztráty některých informací, týkajících se atmosféry či atmosféry mimo záběr 

kamery, ovlivnění osob přítomností kamery. 

 

Tuto metodu jsme využili kvůli zaznamenání výsledků sportovní akce a její následné 

zpětné vazby a analýzy.  

 

Další metody, které byly využity 

 Obsahová analýza, která dle Hendla (2012) vyžaduje definování kategorií, 

v našem případě zmíněných kritérií dostatečně přesně již před započetím 

analýzy. Konvertuje kvalitativní data do kvantitativní podoby, aby s nimi bylo 

možné lépe manipulovat. 

 Konzultace s vrcholovými sportovci, trenéry, choreografy. 

 Návštěva knihoven s vhodným oborovým fondem. 

 Návštěva tréninkových jednotek pozorovaných závodnic. 

 Literární rešerše. 

 Statistické vyhodnocení dat (průměry hodnot, celkové součty). 
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4.3 Vyhodnocení dat 

 

Výsledky byly vyjádřeny v grafech, v tabulkách, procentuálně i souvislým textem. 

Oficiální závěr bakalářské byl vytvořen ze všech získaných výsledků. 

 

4.4 Rozsah platnosti 

 

Vymezení:  

Práce je primárně určena pro choreografy, trenéry a závodníky aerobikových sestav. 

Ve výsledné práci se dozví ucelený soubor informací o vhodnosti složení požadovaných 

prvků do sestav v závodním aerobiku fitness družstev, kategorie senior. Výsledky se 

budou týkat primárně kvantitativní stránky, marginálně také stránky kvalitativní. 

Z práce také vyplyne predikce vývojových tendencí choreografií pro rok 2014 a dále. 

Možná skladba prvků je prakticky znázorněna na obsahové analýze mistrovských 

skladeb. Práce může sloužit také pouze jako inspirace ke ztvárnění pohybového díla. 

 

Omezení:  

Výsledná práce bude mít některá omezení. Interpretuji zde nejaktuálnějších poznatky 

vztahující se k srpnu 2014 – vývoj jde rychle kupředu a je možné, že během 

dokončování mé práce, budou aktualizovány nové poznatky, metodiky, definice, 

odborné články, názory. 

 

Věříme, že informace získané při konzultaci s předními odborníky jsou objektivní. Jsme 

přesvědčeni o tom, že naší práci přinesou mnoho zajímavých pohledů a informací. 

Majoritní roli bude určitě hrát integrace zkušeností těchto odborníků. 
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4.5 Sběr dat 

 

Ke shromáždění všech dostupných dat, které by mohly být přínosem pro práci, jsme 

využili především osobní dokumentaci týkající se závodního aerobiku vedenou od roku 

2003, veřejné i vlastní videozáznamy, poznámky ze školení rozhodčí a trenérů. Dále 

bylo využito odborných rad a názorů zkušených trenérek a aktivních závodnic. Provedli 

jsme integraci všech dostupných materiálů týkajících se aerobiku, fitness družstev 

seniorské kategorie a choreografie. 
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1 Obsahová analýza skladby mistrů světa v kategorii senior 

fitness aerobik 2013 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE fitness aerobic 

VĚKOVÁ KATEGORIE senior 

POČET ČLENŮ TÝMU 8 

ČLENSKÁ ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA 

UMÍSTĚNÍ 1. 

NÁZEV KLUBU AEROBIC DANCERS KLADNO 

ROK 2013 

Tabulka č. 3 – Umístění týmu Dancers Kladno na MS 2013 

 

5.1.1  Postavení 

 

Soutěžní skladba mistryň světa z roku 2013 obsahuje celkem 34 postavení včetně 

úvodní a závěrečné pózy. Vhodně zvolené formace vyplnily celý prostor. Nejčastěji 

byly formace orientovány na střed plochy, viditelně pak chyběl pohyb celého týmu 

do zadních rohů. Podrobný grafický záznam formací, je k dispozici viz Příloha č. 1. 

 

5.1.2 Kontrastní rozdělení 

 

1:7   2:6    3:5    4:4 

ano   ano    ano    ano 

 

Další variace kontrastního rozdělení: 2:2:2:2; 2:3:3; 1:2:2:3; 1:2:5. 
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5.1.3 Švihové pohyby dolních končetin („švihy“) 

 

 

Graf č. 1 - Počet švihových pohybů dolních končetin Graf č. 2 – Stranová preference 

 

 

Skladba obsahuje celkem 17 švihů.  

Rozmístění do jednotlivých čtvrtin je v tomto případě velice zdařilé (jednou čtvrtinou 

rozumíme 30 sekund závodní sestavy). Švihy jsou rozmístěny ve stejném počtu čtyř, 

vyjma druhé čtvrtiny, kde autorka vložila ještě o jeden švih navíc.  

 

Graf č. 2 znázorňuje nadpoloviční preferenci levé dolní končetiny (dále již jen d. k.) 

o 16 %. Konkrétně je levou d. k. provedeno o dva švihy více než pravou. Strany jsou 

téměř vyvážené. 

  

1. 
čtvrtina 

4 

2. 
čtvrtina 

5 

3. 
čtvrtina 

4 

4. 
čtvrtina 

4 

Počet švihových 

pohybů dolních 

končetin 

pravá ; 
42% levá ; 

58% 

Stranová preference 
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Variabilita zvolených švihů – uspokojivá. Ve skladbě se neobjevily dva typy 

ze 7 nejčastěji využívaných. Viditelně převažují švihy do unožení. 

 

názvoslovný popis 

švihového pohybu 

počet 

švih do přednožení 3 

švih do unožení 7 

švih po oblouku 

zevnitř 

 

švih po oblouku 

dovnitř 

3 

švih do přednožení 

s výměnou nohou 

1 

švih přednožmo 

≤90
o
 

3 

švih stranou ≤ 90
o
 - 

   Tabulka č. 4 – Názvoslovný popis a počty švihových pohybů 

 

5.1.4 Skoky 

 

Byly zařazeny 3 skoky ze sportovního aerobiku, konkrétně: 

 

 straddle jump 

 front split jump 

 cossac jump – jeho variace. 

 

Z grafu lze vyčíst, že jsou skoky rozloženy 

po jednom v každé čtvrtině. K dokonalosti 

rozložení chybí jeden ve čtvrtině třetí. 

 

       Graf č. 3 – Švihové pohyby celého těla 

 

1. čtvrtina 
- Straddle 
jump; 1 

2. čtvrtina 
- front 

split jump; 
1 

3. čtvrtina 
X; 1 

4. čtvrtina 
- cossac 
jump; 1 

Skoky 
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5.1.5 Pohybové tvary v nízkých polohách 

 

 

Graf č. 4 – Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

 

V pohybové skladbě se objevilo 5 zajímavých přechodů na zemi, viz výše v grafu. 

V každé čtvrtině byl vhodně zařazen jeden, vyjma druhé čtvrtiny, kde byly zařazeny dva 

pohybové tvary v nízkých polohách. Nutno dodat, že druhý pohybový tvar, prováděla 

pouze polovina děvčat (4) a nebyla tedy snížena intenzita skladby, ba naopak. 

 

Časové rozmezí pohybových tvarů v nízkých polohách: 

První variace: 5 počítacích dob 

Druhá variace: 8 počítacích dob 

Třetí variace: 4 počítací doby 

Čtvrtá variace: 7 počítacích dob 

 

Celkově se pohybové tvary v nízkých polohách pohybovaly v časovém rozmezí od čtyř 

do 8 počítacích dob. 

  

1 

2 
1 

1 

Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

1. čtvrtina 1

2. čtvrtina 2

3. čtvrtina 1

4. čtvrtina 1
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5.1.6 Interakce 

 

 

Graf č. 5 – Interakce 

 

Interakce převažuje ve třetí čtvrtině, kdy byly vypozorovány tyto typy interakcí: pohled, 

dotek, párová interakce v podobě otočky s protočením. V první čtvrtině se objevuje 

dotek v úvodní póze, zvedaná figura a dále oční kontakty závodnic. 

 

Komentář ke skladbě: 

 

Děvčata zaujala celkovým pojetím soutěžní choreografie, koncipované na téma varieté. 

Skladba byla inspirována tradičním i moderním kabaretem, konkrétně muzikálem 

Burlesque, jehož soundtrack byl využit jako hudební předloha, která po sestříhání 

mistrovsky podtrhla umělecký zážitek. Závodní dres – v tomto případě jednodílná 

kombinéza s černými kalhotami, tělovým vrchním dílem ozdobeným zářivě fialovými 

kanýrky, volánky a doladěný nespočtem broušených kamínků, flitrů a novinkou ve 

zdobení závodních dresů – korálků, které svým umístěním připomínají kostým v již 

zmíněném muzikálu, který poskytl autorce inspiraci.  

 

Zajímavostí byla netradiční začáteční póza a rytmicky nepravidelný začátek hudebního 

doprovodu. Správné držení těla, stejná úroveň flexibility a synchronní provedení bylo 

předností družstva. Taneční prvky pozvedly úroveň choreografie spolu s celkovou 

prezentací skladby, která působila energicky a suverénně.  
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8

1. čtvrtina 2. čtvrtina 3. čtvrtina 4. čtvrtina

Interakce 

Interakce
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5.2 Obsahová analýza skladby vicemistrů světa v kategorii senior 

fitness aerobik 2013 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE fitness aerobic 

VĚKOVÁ KATEGORIE senior 

POČET ČLENŮ TÝMU 8 

ČLENSKÁ ZEMĚ RUSKO 

UMÍSTĚNÍ 2. 

NÁZEV KLUBU SCARLET ROSES 

ROK 2013 

Tabulka č. 5 - Umístění týmu Scarlet Roses na MS 2013 

 

 

5.2.1  Postavení 

 

Soutěžní skladba vicemistryň světa z roku 2013 obsahuje celkem 40 postavení včetně 

úvodní a závěrečné pózy. Formace vyplnily celý prostor, chyběl výrazný přesun 

družstva do zadního levého rohu. Rozestupy mezi děvčaty byly po celou dobu skladby 

téměř stejné. Podrobný grafický záznam formací, je k dispozici viz Příloha č. 2. 

 

5.2.2 Kontrastní rozdělení 

 

1:7   2:6    3:5    4:4 

ne   ano    ano    ano 

 

Další variace kontrastního rozdělení: 2:2:2:2; 2:2:4 
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5.2.3 Švihové pohyby dolních končetin 

 

 

Graf č. 6 – Počet švihových pohybů dolních končetin Graf č. 7 – Stranová preference 

 

Skladba obsahuje celkem 17 švihů.  

 

Rozmístění do jednotlivých čtvrtin není dokonalé. Zejména ve třetí čtvrtině je počet 

švihů nižší, oproti druhé a čtvrté čtvrtině, kde je švihů 5.  

 

Druhý graf znázorňuje výraznou preferenci pravé dolní končetiny. Levou dolní 

končetinou je provedena bezmála 1/3 celkové hodnoty švihů, zbylé 2/3 jsou provedeny 

pravou dolní končetinou. Strany jsou výrazně nevyvážené. 
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Variabilita zvolených švihových pohybů, je pestřejší než u mistrů světa. Ve skladbě se 

neobjevil pouze jeden typ ze 7 nejčastěji využívaných. Viditelně převažují švihy 

přednožmo. 

 

názvoslovný popis 

švihového pohybu 

počet 

švih do přednožení 6 

švih do unožení 4 

švih po oblouku 

zevnitř 

2 

švih po oblouku 

dovnitř 

2 

švih do přednožení 

s výměnou nohou 

2 

švih přednožmo 

≤  90
o
 

1 

švih stranou ≤ 90
o
 - 

    

Tabulka č. 6 - Názvoslovný popis a počty švihových pohybů 

 

5.2.4 Skoky 

 

Byly zařazeny čtyři skoky ze sportovního 

aerobiku, konkrétně: 

 

 straddle jump 

 front split jump 

 pirouette jump 360
o
 

 cossac jump – jeho variace. 

 

Graf č. 8 – Švihové pohyby celého těla 

 

Skoky vhodně rozloženy do čtvrtin skladby. Ve druhé čtvrtině jsou zařazeny dva skoky. 

1. 
čtvrtina 

- 
Straddle 
jump; 1 

2. 
čtvrtina 
- front 
split 

jump, 
piroutt… 

3. 
čtvrtina 
- cossac 
jump; 1 

4. 
čtvrtina 

- 
straddle 
jump; 1 

Skoky 
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5.2.5 Pohybové tvary v nízkých polohách  

 

 

Graf č. 9 – Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

 

V pohybové skladbě se objevilo 6 zajímavých přechodů na zemi, viz výše v grafu. 

 

Ve čtvrtinách rozloženy nerovnoměrně. V první čtvrtině se vyskytl jeden přechod, ve 

druhé žádný, ve třetí čtvrtině byly zaznamenány dva a v poslední čtvrtině dokonce tři 

přechody, které byly nutno dodat tak krátké, že nesnížily intenzitu sestavy. Poslední 

přechod na zemi, byl spojen s konečnou pózou u poloviny (4) děvčat. 

 

Časové rozmezí pohybových tvarů v nízkých polohách: 

První variace: 7 počítacích dob 

Druhá variace: 8 počítacích dob 

Třetí variace: 4 počítací doby 

Čtvrtá variace: 4 počítacích dob 

Pátá variace: 3 počítací doby 

Šestá variace: 3 počítací doby 

 

Celkově se pohybové tvary v nízkých polohách pohybovaly v časovém rozmezí od tří 

do 8 počítacích dob. 
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3 

Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

1. čtvrtina 1

2. čtvrtina 0

3. čtvrtina 2

4. čtvrtina 3
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5.2.6 Interakce 

 

 

Graf č. 10 – Interakce 

 

Zaznamenány byly maximálně dvě interakce v jedné čtvrtině – konkrétně v první a ve 

třetí. Ve zbylých dvou byla zaznamenána pouze jedna interakce. Typy interakcí: pohled, 

dotek, párová interakce v podobě skluzu na zemi s dopomocí, převal přes záda druhé 

členky. Interakce je využita velice střídmě.  

 

Komentář ke skladbě: 

Ruské závodnici jsou již z předešlých šampionátů známé svou poctivou tréninkovou 

přípravou, vycházející z gymnastické a baletní průpravy. Jejich předností je bezchybná 

technika a ukázkové držení těla.  

 

Děvčata se představila ve dvojdílném dresu, jehož barevné zpracování černé, růžové a 

svítivě žluté bylo příjemně výrazné. Hudební doprovod, sestříhaný ze 3 hudebních 

předloh, které se perfektně doplňovaly, neměl tématické pojetí. Úspěšné bylo také 

naplnění hudebně- pohybových vztahů  

 

Největší nedostatky se projevily ve stranové preferenci švihů, kde má výraznou převahu 

pravá dolní končetina. Dále bylo vypozorováno, že děvčata výrazně zvolní dynamiku i 

přesnost pohybů ve druhé třetině závodní sestavy.  

Celkově ve skladbě chybí originalita, novinka. 
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5.3 Obsahová analýza skladby mistrů světa v kategorii senior 

fitness aerobik 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č 7 – Umístění týmu Dancers Kladno na MS 2012 

 

 

5.3.1 Postavení 

 

Soutěžní skladba mistryň světa z roku 2012 obsahuje celkem 39 postavení včetně 

úvodní a závěrečné pózy. Vhodně zvolené formace vyplnily celý prostor, bez absence 

přední i zadních rohů. Podrobný grafický záznam formací, je k dispozici viz Příloha č.3. 

 

5.3.2 Kontrastní rozdělení 

 

1:7   2:6    3:5    4:4 

ano   ano    ano    ano 

 

Další variace kontrastního rozdělení: 1:3:4; 2:2:4; 2:3:3 

  

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE fitness aerobic 

VĚKOVÁ KATEGORIE senior 

POČET ČLENŮ TÝMU 8 

ČLENSKÁ ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA 

UMÍSTĚNÍ 1. MÍSTO 

NÁZEV KLUBU AEROBIC DANCERS KLADNO 

ROK 2012 
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5.3.3 Švihové pohyby dolních končetin  

 

 

Graf č. 11 – Počet švihových pohybů dolních končetin  Graf č. 12 – Stranová preference 

 

Skladba obsahuje celkem 16 švihů.  

Rozmístění do jednotlivých čtvrtin není ideálně vyvážené. Výrazně oslabena je druhá 

čtvrtina, kde je pouze jeden švih. Celkem 6 švihů, a tedy nejvíce, je zaznamenáno ve 

třetí čtvrtině. 

 

Druhý graf znázorňuje skvělou vyváženost švihového pohybu levé a pravé dolní 

končetiny. Autor skladby zařadil stejný počet švihů na pravou i levou stranu. 
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čtvrtina 5 
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čtvrtina 1 
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49 

Variabilita zvolených švihů téměř výborná. Ve skladbě se neobjevil pouze jeden ze 7 

nejčastěji využívaných typů švihových pohybů dolních končetin. Lehce převažují 

švihové pohyby do unožení.  

 

názvoslovný popis 

švihového pohybu 

počet 

švih do přednožení 5 

švih do unožení 3 

švih po oblouku 

zevnitř 

2 

švih po oblouku 

dovnitř 

2 

švih do přednožení 

s výměnou nohou 

1 

švih do přednožení 

≤ 90
o
 

3 

švih do unožení 

≤  90
o
 

- 

Tabulka č. 8 - Názvoslovný popis a počty švihových pohybů 

 

5.3.4 Skoky 

 

Byly zařazeny tři skoky ze sportovního aerobiku, konkrétně: 

 straddle jump 

 front split jump 

 cossac jump – jeho variace. 

  

Skoky byly vhodně rozloženy do čtvrtin. 

K dokonalosti rozložení, chybí jeden skok ve 

druhé čtvrtině.  

 

Graf č. 13 – Švihové pohyby celého těla  

 

1. 
čtvrtina 
Straddle 
jump; 1 

3. 
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Skoky 
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5.3.5 Pohybové tvary v nízkých polohách  

 

 

Graf č. 14 – Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

 

V pohybové skladbě se objevilo 6 zajímavých pohybových tvarů v nízkých polohách 

viz výše v grafu.  

 

V první a ve druhé čtvrtině byly zařazeny dva zajímavé pohybové tvary v nízkých 

polohách. Ve třetí i ve čtvrté čtvrtině pak pohybový tvar jeden. Ukázkově byly zařazeny 

kontrastní postavení. Pouze dva pohybové tvary předvedlo všech 8 děvčat současně. 

 

Časové rozmezí pohybových tvarů v nízkých polohách: 

První variace: 4 počítací doby 

Druhá variace: 8 počítacích dob 

Třetí variace: 4 počítací doby 

Čtvrtá variace: 8 počítacích dob 

Pátá variace: 4 počítací doby 

Šestá variace: 7 počítacích dob 

 

Celkově se přechody pohybovaly v rozmezí od čtyř do 8 počítacích dob. 

  

2 

2 

1 

1 

Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

1. čtvrtina 2

2. čtvrtina 2

3. čtvrtina 1

4. čtvrtina 1
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5.3.6 Interakce 

 

 

Graf č. 15 – Interakce 

 

Interakce se vůbec neobjevuje v první čtvrtině. Ve druhé a třetí čtvrtině se shodně 

objevuje 2x, konkrétně jsou zaznamenány doteky a pohledy. V poslední čtvrtině je 

množství interakce spojena s vyvrcholením choreografie a váže se téměř s úplným 

závěrem skladby. Byly vypozorovány tyto typy interakcí: pohled, dotek, párová 

interakce v podobě otočky s protočením.  

 

Komentář ke skladbě: 

Skladba je mnohými závodníky i trenéry považovaná za ukázku dokonalé soutěžní 

sestavy fitness týmů. Tématické zpracování hudby, dresů i soutěžní sestavy na téma 

Španělky, se blíží k dokonalosti. Dresy laděny v červené, černé a zlaté barvě skvěle 

doplňovala červená růže v závodním účesu. Autorka skladby, měla díky známé a 

excelentně řešené hudební předloze o kus práce méně co se týče hudebně- pohybových 

vztahů. Skladba byla odprezentovaná i na mezinárodním školení závodníků jako takřka 

ukázková. 

 

V rámci analýzy jsme zjistily nedostatky zejména v rozložení švihových pohybů do 

jednotlivých čtvrtin, kdy je druhá čtvrtina výrazně ochuzena. Dále chybí v první čtvrtině 

interakce závodnic. Menší, viditelné chyby v technice a v držení těla, byly díky 

uměleckému zážitku a celkovému zpracování skladby rozhodčími zřejmě odpuštěny. 
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5.4 Obsahová analýza skladby vicemistrů světa v kategorii senior 

fitness aerobik 2012 

 

Tabulka č. 9 – Umístění týmu Aerobic Team Chuchle na MS 2012 

 

5.4.1 Postavení 

 

Soutěžní skladba vicemistryň světa z roku 2012 obsahuje celkem 46 postavení včetně 

úvodní a závěrečné pózy. I přes menší počet závodnic, byl prostor vyplněn kvalitně. 

Děvčata využila zadní i přední rohy hned několikrát. Pohyb od zadní čáry k přední byl 

viditelně a vhodně opakován. Podrobný grafický záznam formací, je k dispozici viz 

Příloha č. 4 

 

5.4.2 Kontrastní rozdělení 

 

1:6   2:5    3:4    XXX 

ano   ano    ano     

 

Další variace kontrastního rozdělení: 1:3:3; 2:2:3 

  

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE fitness aerobic 

VĚKOVÁ KATEGORIE senior 

POČET ČLENŮ TÝMU 7 

ČLENSKÁ ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA 

UMÍSTĚNÍ 2. 

NÁZEV KLUBU AEROBIC TEAM CHUCHLE 

ROK 2012 
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5.4.3 Švihové pohyby dolních končetin 

 

 

Graf č. 16 – Počet švihových pohybů dolních končetin Graf č. 17 – Stranová preference 

 

Skladba obsahuje celkem 20 švihových pohybů dolních končetin. 

Rozmístění do jednotlivých čtvrtin je velice zdařilé. Švihové pohyby jsou rozloženy 

téměř ve stejném počtu 5- 6 vyjma čtvrté čtvrtiny, kde je počet švihových pohybů 

výrazně nižší (3).  

 

Druhý graf znázorňuje nadpoloviční preferenci pravé dolní končetiny o 6 %, což je 

téměř zanedbatelné a exemplifikováno jako vyvážené. 
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Variabilita zvolených švihových pohybů dolních končetin – uspokojivá. Ve skladbě se 

neobjevily dva typy ze 7 nejčastěji využívaných. Viditelně převažují švihy do unožení. 

 

názvoslovný popis 

švihového pohybu 

počet 

švih do přednožení 5 

švih do unožení 10 

švih po oblouku 

zevnitř 

- 

švih po oblouku 

dovnitř 

1 

švih do přednožení 

s výměnou nohou 

1 

švih do přednožení 

≤ 90
o
 

3 

švih do unožení 

≤  90
o
 

- 

   Tabulka č. 10 - Názvoslovný popis a počty švihových pohybů 

 

5.4.4 Skoky 

 

Byly zařazeny dva skoky ze sportovního aerobiku, konkrétně: 

 

 straddle jump 

 front split jump 

 

Z grafu lze vyčíst, že skoky byly nevhodně 

rozloženy. Oba dva skoky se vyskytují v 

první čtvrtině. 

 

 

 

Graf č. 18 – Švihové pohyby celého těla 

1. čtvrtina 
- front 
split 

jump, 
straddle … 

2. čtvrtina  

3. čtvrtina  

4. čtvrtina  
Skoky 
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5.4.5 Pohybové tvary v nízkých polohách 

 

 

Graf č. 19 – Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

 

V pohybové skladbě se objevilo 7 zajímavých pohybových přechodů v nízkých 

polohách viz výše v grafu. V první čtvrtině byly zařazeny tři pohybové tvary v nízkých 

polohách, ve druhé čtvrtině dva, ve třetí byly zaznamenány tři a v poslední čtvrtině 

jeden pohybový tvar v nízké poloze. Nutno dodat, že všechny závodnice současně, 

provádějí pouze čtyři z 9 uvedených pohybových tvarů. Kvitujeme kontrastní rozdělení 

a díky množství také intenzitu závodní sestavy. 

 

Časové rozmezí pohybových tvarů v nízkých polohách: 

První variace: 3 počítací doby 

Druhá variace: 7 počítacích dob 

Třetí variace: 2 počítací doby 

Čtvrtá variace: 2 počítací doby 

Pátá variace: 2 počítací doby 

Šestá variace: 4 počítací doby 

Sedmá variace: 6 počítacích dob 

Osmá variace: 2 počítací doby 

Devátá variace: 4 počítací doby 

 

Celkově se pohybové tvary v nízkých polohách pohybovaly v rozmezí od 2 do 7 

počítacích dob. 
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1 

Počet pohybových tvarů v nízkých polohách 

1. čtvrtina 3

2. čtvrtina 2

3. čtvrtina 3

4. čtvrtina 1
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5.4.6 Interakce 

 

 

Graf č. 20 – Interakce 

 

Interakce převažuje ve druhé čtvrtině, kdy byly vypozorovány tyto typy interakcí: 

pohled, dotek. V poslední čtvrtině interakce úplně chybí. 

 

Komentář ke skladbě: 

Děvčata závodila v počtu 7. Lichý počet závodnic může být předností skladby, 

domníváme se však, že jde o náročnější zpracování, jelikož není možný tak velký počet 

kontrastních rozdělení jako např. u počtu 8. 

Předností tohoto týmu byl jednoznačně závodní, dvojdílný dres růžové, bílé a černé 

barvy, bohatě ozdobený broušenými kamínky. Děvčata působila velice elegantně a 

zároveň žensky. Předveden byl nadprůměrně vysoký počet postavení a švihových 

pohybů dolních končetin, kvitujeme.  

 

Pohyb po ploše, vynikající.  

Chyběl jakýkoliv typ interakce v poslední čtvrtině. Skladba bez tématického zaměření. 

Celkový koncept skladby místy nezajímavý, avšak děvčata působila synchronně a 

energicky. 
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5.5 Integrace kvantitativních údajů obsahových analýz 

I. Mistři světa 2012 a 2013 

rok 2012 2013 

postavení 39 34 

kontrastní změny 7 8 

leg levels 15 17 

skoky 3 3 

variace na zemi 6 4 

interakce 9 17 

  Tabulka č. 11 – Sumární výsledky kritérii mistrů světa 

 

II. Vicemistři světa 2012 a 2013 

rok 2012 2013 

postavení 46 40 

kontrastní změny 5 5 

leg levels 20 17 

skoky 2 5 

variace na zemi 9 6 

interakce 4 6 

  Tabulka č. 12 – Sumární výsledky kritérií vicemistrů světa 

 

III. Sumarizace a průměr všech sledovaných kritérií 

Tabulka č. 13 – Sumarizace a průměr všech sledovaných kritérií  

sledovaná kritéria průměrná hodnota 

počet postavení 40 

kontrastní změny 6 

švihové pohyby dolních končetin 17 

skoky 3 

pohybové tvary v nízkých polohách 6 

interakce 9 
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6 DISKUZE 

 

Téma bakalářské práce, pojato jako kvantitativní výzkum, považujeme za vhodně 

zvolené, jelikož problematika optimálního složení skladeb v soutěžním aerobiku, je 

stále aktuální. 

Teoretická východiska jsou sice jasně dána pravidly a odbornými publikace, nýbrž 

chybí východiska praktická, která by se dala momentálně vhodně využít. 

 

Soutěžní aerobik a především kategorie fitness družstev má řadu omezení z pohledu 

pravidel. Využití prvků ze sportovního aerobiku či jiných gymnastických sportů je 

označeno za nevhodné a nevyhovující. Tím chce být dosaženo toho, že se fitness 

aerobik nebude svou náročností přibližovat sportovnímu aerobiku a zachová si svou 

formu, založenou na aerobních sekvencích a týmovém charakteru skladby. Domníváme 

se, že povolení některých zakázaných prvků, či zvedaných figur, bude nezbytné, pokud 

od skladby očekáváme choreografické novinky či nečekané pohybové vzorce. Skladba 

soutěžních sestav by se mohla stát velice podobná, což momentálně také označujeme za 

problematiku. 

 

Ve výsledcích zprůměrovaných kvantitativních hodnot sledovaných kritérií, byly 

zaznamenány zajímavé hodnoty.  

 

U prvního sledovaného kritéria (postavení), se vyskytl nejmenší počet útvarů u mistrů 

světa z roku 2013 a 2012. Vicemistři z roku 2012 a 2013 zařadili do skladby 

o minimálně pět formací více. Usuzujeme, že zařazení vyššího počtu formací, než je 

vypočítaná průměrná hodnota formací jedné skladby (40) není vhodný. Příčinou 

krátkého časového úseku, by závodnice pravděpodobně nedodržovaly přesnou strukturu 

formací. Postavením ve skladbě by pouze procházely bez zastavení, bez přesného 

zaujetí požadované pozice v postavení. 

 

Druhé sledované kritérium – kontrastní změny, jsou při tvorbě skladeb většinou mírně 

ochuzeny o pozornost choreografa, což se projevilo i ve skladbách na světových 

šampionátech. Základní kontrastní rozdělení bylo zaznamenáno u všech sledovaných 

týmů. Za základní rozdělení lze považovat kontrast dvou polovin, kdy nemusí být počet 
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členek v polovinách stejný. Např.: u osmičlenného družstva rozdělení 1:7, 2:6, 3:5, 4:4. 

Netradiční a choreograficky zajímavá rozdělení se objevila u mistrů světa 2012 i 2013, 

v ostatních případech se objevovala minimálně a velmi krátce. Doporučujeme se na toto 

kritérium zaměřit a pokusit se vytvořit zajímavější a netradiční rozdělení členek 

družstva na více než dvě poloviny. 

 

Švihové pohyby dolních končetin se objevovaly v početním rozmezí 15 – 20. Tento 

počet hodnotíme jako dostačující i pro následující soutěžní období. Při vyšším počtu 

švihových pohybů by mohla skladba působit nudně a pravděpodobně by v časovém 

rozmezí skladby nebyly švihy provedeny technicky správně a kvalitně. Dalším 

důležitým hlediskem byly typy švihových pohybů, které se u všech sledovaných týmů 

objevily v dostatečném množství variací. 

 

Počet skoků byl u mistrů světa 2012, 2013 shodně 3. Jelikož se jednalo o stejný tým 

děvčat, totožné byly i typy skoků. Zařazení skoků je pravidly striktně omezeno. 

Navrhujeme drobnou úpravu pravidel, či dodatek o povolení dalších skoků ze 

sportovního aerobiku, které jsou aktuálními pravidly zamítnuty a umožnit tak 

závodníkům prokázat vyšší technickou úroveň a gymnastickou průpravu. 

 

Dalším kritériem hodnocení, byly pohybové tvary v nízkých polohách, jejichž počet 

v jednotlivých skladbách se pohyboval shodně kolem průměrného výsledku šesti. Pouze 

Vicemistři světa 2012 zařadili pohybových tvarů na zemi celkem 9. Souhlasíme se 

zařazením 6 pohybových tvarů v nízkých polohách. Vzhledem k rozložení, je možné 

rozdělit soutěžní skladbu na třetiny a do každé třetiny shodně vložit dva pohybové tvary 

v nízkých polohách. ≤ 

 

Největší rozdíl byl vypozorován v počtu interakcí družstva (šesté kritérium). Zajímavý 

prvek, divácky populární a závodníky oblíbená, pohybová komunikace se u loňských 

mistrů světa objevila 17x, o více než polovinu méně ji zařadili lonští vicemistři světa, 

čímž skladbu ochudili o zajímavé momenty, které by potvrzovaly 100 % kohezi 

družstva. S hodnotou, vycházející z průměru pozorovaného kritéria nesouhlasíme. Pro 

následující závodní sezónu bude pravděpodobně potřeba zařadit více než 9 interakcí. 

Přikláníme se k počtu 12 a více. Při tomto počtu bude nejoptimálnější zařadit do každé 

čtvrtiny soutěžní skladby 3 interakce ve vhodných kombinacích. 
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Pozorované skladby ze světových soutěží, dosahovaly vysoké kvality v rámci 

požadovaných pravidel a celkové struktury pohybových skladeb. Skladby mohou do 

budoucna posloužit jako inspirace nejen ze stránky vizuální ale i obsahové. Na vysoké 

úrovni byla také komunikace s publikem a s panelem rozhodčí, zejména u skladeb 

mistryň světa 2012 a 2013.  

 

Položili jsme si otázku: 

 

Můžeme předpokládat, že u nejlépe hodnocených sestav ze světových soutěží, budou 

hodnoty jednotlivých kritérií vyšší než celkový průměr? 

 

Výsledky práce dokazují, že vypočítaný průměr počtů kriteriálních hodnot, není vždy 

ideálním a není nutné se jím striktně řídit při tvorbě soutěžních skladeb. Považujeme 

je  spíše jako orientační, doporučená množství jednotlivých prvků v klasifikačních 

třídách. 
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7 ZÁVĚR 

 

Ať už soutěžní, komerční či rekreační, aerobik je pro mnoho lidí součástí životního 

stylu. Skýtá v sobě sportovní, taneční, zdravotní i umělecký charakter. Z obyčejných 

lidí, může tato záliba vytvořit plnohodnotné sportovce, kteří touží poodkrýt tajemství 

vrcholového sportu. Pro takové jedince jsou tu další otázky, v podobě např. zaručeného 

složení soutěžní skladby, jejího celkového vizuálního dojmu a dokonalého originálního 

konceptu. Zejména pro ty byla vytvořena tato práce, která se zabývá problematikou 

úspěšnosti skladeb, vytvořených pro fitness týmy. 

 

Díky videozáznamům nejúspěšnějších skladeb z mistrovství světa ve sportovním 

a  fitness aerobiku 2012 a 2013, byly vytvořeny podrobné obsahové analýzy, zaměřené 

na: 

 postavení,  

 kontrastní změny, 

  skoky,  

 švihové pohyby dolních končetin 

 pohybové tvary v nízkých polohách   

 interakci.  

 

Tato kritéria byla číselně i graficky zaznamenána a následně vložena do přehledných 

tabulek. Záznamy v tabulkách byly sečteny, vyděleny počtem skladeb (4) a byl 

vytvořen číselný průměr zaokrouhlen na celé číslo, které je predikováno jako úspěšný 

a  správně volený počet sledovaných atributů. 

 

K dokonalosti soutěžní sestavy ale bude vždy nezbytná, originální choreografie, pro 

jejíž realizaci je vyžadován autorův cit pro tvůrčí činnost, smysl pro eleganci pohybu 

a  perfektní pochopení hudebně- pohybových vztahů. 

 

Osobně mi tato práce přinesla celou řadu nových poznatků. Pevně věřím, že i ostatním 

zájemcům usnadní choreografickou, tvůrčí činnost v rámci tvorby pohybových skladeb. 
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