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ABSTRAKT 

 

Název:  Analýza vybraných kritérií soutěžních sestav AERO Dance a Fitness týmů 

aerobik 

 

Cíl práce: Cílem diplomové práce je zjistit hlavní ukazatele výkonu v soutěžních 

sestavách v kategorii AERO Dance a Fitness týmů aerobik.    

 

Metody:  V diplomové práci byla použita metoda obsahové analýzy a pozorování, která 

sloužila ke zpracování a vyhodnocení dat.  

 

Výsledky:  Výsledky práce ukazují různá choreografická řešení a stěžejní pohybové tvary 

ovlivňující sportovní výkon u soutěžních sestav nejúspěšnějších týmů 

organizací FISAF a FIG.   

 

Klíčová slova: FIG, FISAF, Fitness týmy aerobik, AERO Dance 

   

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title:  Analysis of selected criteria competing line-ups AERO Dance and Fitness 

aerobic 

 

Objective: The main objektive of this master thesis is to identify the main performance 

indicators of competition in the category of assemblies AERO Dance 

and Fitness aerobic.   

 

Methods: In this master thesis has been using content analysis and observation. These 

methods were used to collect and evaluate necessary data.  

 

Results:  The results show various choreographic solutions and fundamental movement 

forms which affect sport performance of competitive configurations of most 

successful teams of organizations FISAF and FIG.  

 

Keywords: FIG, FISAF, Fitness team aerobic, AERO Dance 

 

  



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK 

ATS  Aerobic Team Show („Pódiové skladby“) 

BPM  Beat per minute (počet úderů za minutu, tempo hudby) 

ČASPV Česká asociace sportu pro všechny 

ČGF  Česká gymnastická federace 

ČSAE  Český svaz aerobiku 

ČUS  Česká unie sportu 

FIG  The Federation Internationale de Gymnastique (Mezinárodní gymn. federace) 

FISAF  The Federation of International Sports Aerobics and Fitness 

FISAF.CZ Český svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz 

ME  Mistrovství Evropy 

MFP  Motoricko-funkční příprava 

MS  Mistrovství světa 

SAMC  Soutěžní aerobik master class 

SF max  Maximální srdeční frekvence 

VT  Výkonnostní třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINICE CIZOJAZYČNÝCH POJMŮ 

 

Air jack  

– odrazem obounož skok s čelným roznožením 

Cossack jump (značkový název „Kozák“)  

– odrazem obounož (jednonož) skok s přednožením jedné a skrčením přednožmo druhé nohy 

(může být s předklonem) 

Free vertical split („Íčko“ bez kontaktu paží s podložkou)   

– vzpor stojmo na jedné a s max. zanožením druhé nohy (bez dopomoci) 

Free vertical split with 1/1 turn („Podmetenka“)  

– váha předklonmo s hlubokým předklonem a maximálním zanožením s dvojným obratem 

Pirouett jump 360° („Luftka“) 

- odrazem obounož skok s dvojným obratem 

Scissors leap („Nůžkový skok“) 

V anglické verzi pravidel FIG řazen mezi prošvihnuté skoky, v naší odborné terminologii 

obvykle označován jako „Kadetový skok“.  

 – odrazem jednonož skok s přednožením, celým obratem a prošvihnutím do max. rozsahu 

Split jump („Dálkový skok“) 

 – odrazem obounož (jednonož) skok s roznožením v boční rovině  

Straddle jump (značkový název „Štika“) 

 – odrazem obounož (jednonož) skok s přednožením roznožmo (může být s předklonem) 

Straddle jump ½ twist to push up  

– odrazem obounož (jednonož) skok s přednožením roznožmo a s celým obratem s dopadem 

do kliku ležmo 

Tuck jump to push up  

– odrazem obounož skok se skrčením přednožmo a dopadem do kliku ležmo 

Vertical split („Íčko“)  

– vzpor stojmo na jedné a s max. zanožením druhé nohy (s dopomocí) 

½ turn cossack jump to split  

– odrazem obounož (jednonož) skok s přednožením jedné a skrčením přednožmo druhé nohy 

s celým obratem a dopadem do bočného rozštěpu  
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1 Úvod 

Téma diplomové práce jsem si vybrala na základě několikaletých zkušeností s tvorbou 

a nácvikem aerobikových skladeb a choreografií. Již 12 let se věnuji soutěžnímu aerobiku 

v organizaci FISAF (The Federation of International Sports Aerobics and Fitness). 

Reprezentovala jsem sportovní klub Aerobic Dancers Kladno až do minulého roku 2013 

v kategorii senior Fitness týmy aerobik, který v nynější době nemá téměř žádnou konkurenci 

na českém i mezinárodním poli, což dokazuje nejen kvalitu týmu, ale i úspěšný choreograf. 

Získali jsme mnoho cenných kovů pro Českou republiku a zapsali se tak do dějin fitness 

aerobiku.  

    Soutěže fitness aerobik jsou poměrně mladou sportovní disciplínou, která má čím 

dál větší oblibu, zejména u dětí a mládeže, a tím jejich popularizace stále roste. Organizace 

FISAF se snaží o prevenci kardiovaskulárních nemocí či prevenci obezity, proto pořádá 

soutěže pro školní mládež, které se zapojují do různých projektů např. „Děti na startu“ 

či „Česko se hýbe“. Hlavním úkolem je vštěpit dětem základní pohybové vzorce a dovednosti, 

rozvíjet hudebně pohybové vztahy, upevňovat návyky estetického provedení pohybu, navodit 

potřeby estetických prožitků a sebevyjádření, vytvořit pozitivní vztah k hudebnímu 

a tanečnímu umění a k pohybu vůbec. Pohybová aktivita dětí a mládeže by měla podpořit 

přirozený vývoj a zvyšovat nebo přinejmenším udržovat tělesnou zdatnost. V posledních 

letech jejich aktivita poměrně klesá, i když se genetické vybavení člověka nemění. Přináší 

s sebou zdravotní komplikace a rizika z civilizačních onemocnění. Pokles pohybu je dán také 

rozvojem techniky a různých technologií. Děti tráví více času u počítačů a různých her. 

Zvyšování pohybové aktivity dětí a mládeže však nelze efektivně uplatňovat bez zapojení 

rodičů.  

V současnosti není k dispozici dostatek odborných literárních zdrojů k problematice 

soutěžních forem aerobiku. Nynější pravidla organizace FIG (The Federation Internationale 

de Gymnastique) lze najít pouze v anglickém jazyce. Diplomová práce bude zahrnovat 

veškeré důležité informace k pravidlům obou soutěžních kategorií Fitness týmů aerobik 

a kategorii AERO Dance.   

Sestavy fitness aerobik jsou charakteristické aerobními řadami, které mimo 

dynamického pohybu na místě umožňují přemístění se do jiného útvaru po závodní ploše. 

Dalšími charakteristickými prvky soutěžních sestav je pravidelné rozmístění prostoru 

na ploše, synchronní pohyb paží celého týmu, celkový dojem aerobních řad v celé délce 
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soutěžní sestavy a schopnost prezentovat sestavu dle představ choreografa, vzhled, výraz 

obličeje, provedení prvků obtížnosti aj. Ztvárnění prostoru může mít vliv na konečné celkové 

ohodnocení soutěžní sestavy.    

Přední organizací v České republice, která se podílí na organizaci soutěží v aerobiku 

je Česká svaz aerobiku a fitness FISAF.cz a Česká gymnastická federace, která je členem 

Mezinárodní gymnastické federace (FIG). Novinkou je soutěžní kategorie AERO Dance, 

která je pořádána od roku 2011. Soutěžní kategorie fitness týmy aerobik a AERO Dance mají 

podobné charakteristické rysy, na které bych v této práci ráda upozornila.  

Přínosem práce je rozšíření poznatků o mezinárodních i českých organizacích, které 

pořádají soutěže v aerobiku, seznámení se s technickými a organizačními pravidly 

jednotlivých disciplín soutěžních forem aerobiku. Dle obsahových analýz sestav mohou 

výsledky diplomové práce sloužit jako inspirace začínajícím či pokročilým trenérům nebo 

choreografům.         
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2 Teoretická východiska práce 

2.1   Pojem aerobik 

Aerobik je dnes specifický pohybový program skupinového cvičení vytrvalostního 

charakteru s moderní hudbou vedený odborně vyškoleným lektorem. Jedná se o specifickou 

formu gymnastického cvičení na hudbu, která přináší stále nové podněty rozšiřování 

dynamických pohybových aktivit pro současnou populaci (Kolektiv autorů, 2003). Tato forma 

cvičení je především zaměřena na zlepšování úrovně aerobní zdatnosti cvičenců. Velínská 

(2004) aerobik charakterizuje jako formu vytrvalostního cvičeními hudbě, která využívá 

prostředky základní, kondiční a rytmické gymnastiky. Podle obsahu prvků můžeme 

rozeznávat různé druhy aerobiku. Novotná a kol. (2004) definuje aerobik jako aerobní 

cvičení, které vyvolává adaptační změny v organismu. Ovlivňuje aerobní zdatnost 

zatěžováním kardiovaskulárního a respiračního systému. Tréninkový efekt je vyvolán 

opakováním typických pohybových vazeb, doplněnými pohyby paží. Karasová (2006) 

definuje ve své diplomové práci aerobik jako specifickou formu gymnastiky, která je cvičená 

na moderní hudbu, zaměřená na zlepšování úrovně aerobní zdatnosti cvičenců.    

Cvičební obsah lekce je uzpůsoben zdravotnímu stavu, složení těla, věku 

a zkušenostem daným cvičencům. Převážná část energie pro svalovou práci se získává 

za zvýšeného přísunu kyslíku. Skopová, Beránková (2008) dále uvádějí úrovně změn 

adaptace, které se projevují pravidelnou pohybovou zátěží: 

1. Srdeční-cévní systém (např. zpomalení klidové srdeční frekvence, větší srdeční 

objem, snížení systolického tlaku aj.) 

2. Dýchací systém (např. zvětšení plicní kapacity, zkvalitnění přínosu kyslíku 

v organismu, posílení dýchacích svalů aj.) 

3. Pohybový systém (např. zlepšení držení těla, koordinace, zachování či zlepšení 

pohyblivosti v kloubně-svalových jednotkách, zvýšení hustoty kostní tkáně aj.) 

4. Metabolismus (např. zvýšená látková přeměna, účinnější využití mastných kyselin 

a tuků, rychlejší odbourávání odpadních látek, úbytek tukové tkáně aj.) 

5. Psychosomatický systém (např. zlepšení odolnosti proti zevním vlivům, prožitek 

z aktivity v kolektivu, odreagování se, zvýšení sebedůvěry aj.) 

6. Prevence civilizačních onemocnění (např. zpomalení procesu stárnutí aj.)  
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Dle autorů Novotná, Čechovská, Bunc (2006) je pravidelnost pohybové aktivity 

jedním ze základních principů tréninku. Doporučují minimálně dvakrát až třikrát týdně 

provádět aerobní aktivitu, která se vykonává s převažujícím aerobním krytím, po přiměřenou 

dlouhou dobu ve vztahu ke sledovanému konkrétnímu efektu. Každý člověk by si měl 

stanovit určitý den, popř. i dobu tréninku aerobního cvičení a tím si udržovat tento cvičební 

režim. Bohužel v dnešní době je většina lidí limitována svou nepravidelnou pracovní dobou.  

Pro aerobní aktivity je podstatné se umět orientovat v doporučených zónách intenzity 

zatížení. Intenzita zátěže by měla být dle autorů Skopová, Beránková (2008) přibliž. 60-85% 

maximální srdeční frekvence (dále jen SFmax). Maximální srdeční frekvence je hodnota 

individuální, která je více ovlivněna věkem než trénovaností. Jedná se o nejvyšší rytmus srdce 

za minutu (Havlíčková a kol., 2004). Měření v procentech z SFmax je obecné vyjádření 

hodnoty frekvence tepu. Proto používáme vždy hodnotu procenta maximální srdeční 

frekvence (% SFmax). Pro každý druh aerobiku se využívá a doporučuje jiný procentuální 

rozsah z maximální srdeční frekvence (Skopová, Beránková, 2008). Dle těchto dvou autorek 

publikace „Aerobik“, můžeme rozdělit zóny zatěžování do následujících pěti skupin:  

1. Zóna pohybu pro zdraví (50-60% SFmax) 

2. Zóna regulace hmotnosti (60-70% SFmax - po dobu 30-80 min) 

3. Zóna rozvoje kondice (70-80% SFmax - po dobu 10-40 min) 

4. Zóna zvyšování výkonnosti (80-90% SFmax - po dobu 3-10 min) 

5. Zóna závodní (90-100% SFmax - méně než 5 min) 

Velmi vysoké zatížení odpovídá úrovni nad anaerobním prahem. Jedná se o vysoce 

intenzivní trénink pro aktivní zdatné sportovce, kde převažují anaerobní děje nad aerobními. 

V aerobiku tuto zónu zatěžování využívají pouze účastníci různých soutěží sportovního 

a fitness aerobiku, kdy soutěžní sestava trvá okolo 2 minut.  

O zpřesnění informací z hlediska velikosti zatížení a jiných dat je cenově dostupný 

monitor srdeční frekvence neboli sporttester. Lidé si ho mohou pořídit v různých sportovních 

obchodech. Nejpřesnější zjištění všech fyziologických hodnot při zátěži je laboratorní 

vyšetření, které se nazývá zátěžový test a probíhá na běžícím pásu nebo na bicyklovém 

ergometru. Pro běžnou populaci je tento test nadbytečný, většinou se zkoumají výsledky 

u vrcholových sportovců, dle kterých se pak stanovuje tréninkový plán pro daného sportovce. 

V průběhu celosvětového vývoje druhů aerobiku vznikají stále nové druhy a styly. Cvičební 
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jednotka v komerčním aerobiku má přesně danou strukturu, kterou by měl lektor dodržovat. 

Tudíž by měl mít každý blok své opodstatnění. Macáková (2001) ve své knize charakterizuje 

strukturu lekce nejprve zahřátím (warm-up) a protažením, aerobním blokem, zklidněním, 

posilováním a závěrečným strečinkem. Členit aerobik můžeme také na rekreační (školy, 

domácí cvičení aj.), komerční (fitness centra, soukromé organizace) a soutěžní aerobik 

(reprezentace ČR). Společnými znaky všech forem aerobiku je jejich komplexnost a zaměření 

na rozvoj mnoha různých či naopak jednotlivých pohybových schopností, např. kondičních 

či koordinačních schopností. V této práci jsou prioritou soutěžní formy aerobiku.    

2.2   Historie aerobiku  

2.2.1 Světový vývoj aerobiku 

Již od pradávna lidé dělali vše proto, aby si udrželi své zdraví, kondici a pěkný vzhled. 

Využívali zejména gymnastická cvičení, která mají již dlouholetou tradici. Účinky cvičení 

znali již staří Číňané ve třetím tisíciletí před naším letopočtem (Trakalová, 2008). Dodnes 

je v Číně gymnastika populární a masově rozšířená. Čína je známá první soustavou tělesné 

přípravy a nejstarší tělovýchovnou literaturou, tzv. směru Kung-fu. Obsahovala popis 

a vyobrazení léčebné a zdravotní gymnastiky (Švec, 1996). Další oblastí byla Antika, 

kde si cenili gymnastická cvičení jako kladně působící prostředek na všechny funkce 

organismu. Řecký systém vycházel z přirozených cvičení, jejichž cílem byla idea harmonické 

výchovy a vzdělání v duchu „kalokagathie“. Další vývoj systému gymnastických cvičení byl 

ovlivněn filosofií a společensko-politickými podmínkami jednotlivých historických období 

(Hájková, Vejražková, 2002). V Evropě během vývoje vznikaly různé gymnastické směry, 

které měly charakter branný, zdravotní, estetický nebo kondiční. Na vytváření novodobých 

gymnastických směrů a metod se podíleli zejména odborníci z oblasti tělovýchovy, lékařství 

a taneční choreografie. Řada výzkumů v 70. letech byla mezníkem pro další vývoj různých 

tělovýchovných směrů za účelem zlepšení fyzické kondice celé populace. Jedním ze směrů 

tělovýchovných systémů byl právě aerobik.            

Aerobik, jako specifická forma gymnastického cvičení na moderní hudbu vznikl 

v 70. letech 20. století v USA. Na vývoj novodobých pohybových aktivit aerobního 

charakteru měl velký vliv americký lékař, sportovec, spisovatel a v neposlední řadě 

výzkumník v oblasti sportu a jeho vlivu na lidský organismus, Kenneth H. Cooper. 

Spisovatelskou kariéru zahájil svou první knihou nazvanou Aerobics (1968), kde definuje 
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aerobik jako základní cvičení, na nichž by měl být postaven každý cvičební program. Dále 

zdůrazňuje, že tento druh cvičení vyžaduje kyslík, a nevzniká tak nežádoucí kyslíkový dluh, 

takže mohou být prováděna po dlouhou dobu. Tato cvičení mají velký vliv také 

na trénovanost jedince, který cítí příjemné změny ve svém organismu.     

Cooperovi další publikace The New Aerobics 1970, Aerobics for Women 

a The Aerobics Way 1977, rozvířily debatu mezi odbornou veřejností i lékaři. Začalo období 

podrobného zkoumání vlivu vytrvalostního typu cvičení na lidský organismus. Cyklická 

pohybová činnost, např. chůze, běh, plavání apod. prováděna minimálně 30 min, v určité 

intenzitě má kladný vliv na činnost srdce a plic. Výše zmíněný výrok publikoval Cooper 

ve svých knihách. Při tomto výzkumu bral v úvahu věk a zdatnost jedince. Cooper začal opět 

v lidech probouzet zájem o skupinové cvičení, které již v tuto dobu bylo velice známé. 

Potřebovalo pouze kvalitní vedení a oficiální medicínské uznání. Tudíž mohl aerobik vstoupit 

na scénu.   

Americká tanečnice Jacki Sorensen patří mezi zakladatele tzv. „dance aerobiku“, 

kdy v roce 1969 byla požádána, aby vytvořila televizní fitness program pro ženy. Jejím 

výsledkem byl dvanáctitýdenní kurz cvičení, ve kterém zkombinovala moderní tanec 

s aerobním cvičením na moderní hudbu. Už žen byl tento druh cvičení velmi populární. Toto 

byl začátek dance aerobiku, jak jej známe v současné době. Jacki Sorensen zviditelnila 

aerobik v televizních pořadech. Daný styl cvičení se šířil jako vítr po Americe i dále po celém 

světě. Dalším významným krokem v dějinách aerobiku byla popularizace herečky, 

spisovatelky, producentky a později cvičitelky aerobiku Jane Fondové. Zasloužila 

se o propagaci aerobiku, jejímž úkolem bylo natočit spoustu videokazet se cvičením. Byly 

to první videokazety na profesionální úrovni. Mimo jiné napsala také svou publikaci, ve které 

tvrdí, že je třeba sestavit cvičení individuálně, tak aby byla každá část těla procvičena 

v určitém pořadí (Fond, 1983). „Starala se o propagaci aerobiku a stala se symbolem jeho 

rozšíření mezi Američany. Interaktivní hodiny, knihy a videa, to vše podpořené popularitou 

herečky způsobily, že se aerobik rozšířil do mnoha míst Spojených států amerických“ 

(Goméz, 2009). O postavení aerobní gymnastiky na vrcholu mezi nejrůznějšími 

tělovýchovnými systémy v Americe i v Evropě se zasloužila právě tato zmiňovaná žena, Jane 

Fondová (Šimberová, Vaculíková, Skotásková, Klárová, Bubníková, 2004). V 80. letech 

se doplňovala aerobní cvičení gymnastickými prvky. Tomu propadla i další populární hvězda 

Sydney Rome.  
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V tehdejší době byl aerobik chápán jako cvičení ke snížení tělesné hmotnosti, 

a to zejména pro ženy. Jednalo se zejména o kondiční trénink, choreografie byla spíše 

statická, prvky se několikrát opakovaly ve vysoké intenzitě. Mnoho lidí mělo špatnou obuv 

a cvičilo se mnohdy na nevhodném povrchu, tudíž byly následkem zdravotní problémy, 

zejména pohybového aparátu jako je např. poškození kloubů, bolesti zad aj. Postupně 

se začaly vytvářet dané zásady zdravotně nezávadných cvičení pomocí lékařů a odborníků 

na tělovýchovu. Ze cvičebních lekcí se vytratily veškeré poskoky (high impact prvky) 

a nahrazují se low impact prvkami, které vycházejí z chůze a šetří klouby (Štěrbová, 2007). 

Na konci 80. let jsme se mohli setkat s novou metodou stavby choreografií za pomoci 

kombinací vysokého a nízkého aerobiku. Choreografie se přizpůsobovala hudebnímu 

doprovodu a spojováním do cvičebních bloků začala éra odpočítávání 5-6-7-8.  

V 90. letech se aerobik začíná profesionalizovat. Objevuje se názvosloví, prvky 

se začínají spojovat do vazeb a bloků dle moderního hudebního doprovodu a objevuje 

se první aerobní krok “grapevine“. V roce 1992 vymyslela Američanka Kernodle novou 

formu aerobiku na bedýnkách – step aerobik. Považuje se za průkopníka tohoto cvičení 

na malém prostoru (Goméz, 2009). Australský instruktor M. Irwin, který přichází s novou 

metodikou výstavby choreografie, zdokonaluje a přepracovává metodiku učení symetrických 

choreografií. Po roce 1990 se dále vytváří mnoho různých forem aerobiku – cvičení ve vodě 

(aqua fitness), na slidech (flowin) apod.  

Soutěžní forma aerobiku vznikla v polovině 80. let 20. století na základě tanečního 

aerobiku pro veřejnost, vycházejícího z plánů K. Coopera. V současnosti soutěžní aerobik trpí 

rozštěpením do více organizací. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz díky organizační 

činnosti paní Poláškové vznikl v roce 1992, a je členem organizace FISAF. Česká 

gymnastická federace (ČGF) přijala aerobik jako svou další disciplínu v roce 2005.  

2.2.2 Vývoj aerobiku na našem území 

V Čechách má skupinové cvičení již bohatou tradici. Jeden z průkopníků skupinového 

cvičení, Dr. Miroslav Tyrš, v roce 1862 založil na schůzi v tělocvičně Jana Malypetra, spolek 

Tělocvičné jednotky Pražské (pozdějšího Sokola Pražského). Vyvrcholením jeho 

organizátorské činnosti byl I. sokolský slet v roce 1882 na Střeleckém ostrově, který začal 

tradici hromadných tělovýchovných vystoupení (Kössl a kol., 2004). Významně se podílel 

na tělocvičném názvosloví, které je používáno dodnes, a položil základy několika sportovních 

odvětví, např. sportovní gymnastiky, turistice, atletice apod. 
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Jeho práci následoval Augustýn Otčenášek, který vytvářel rytmické skladby 

scénického charakteru pro více cvičenců spojené s hudbou. Skupinová cvičení za doprovodu 

moderní hudby byla u žen velice oblíbenou a vyhledávanou činností. Zejména lekce 

džezgymnastiky byly velmi populární ve své době. Průkopnicemi těchto cvičení se u nás staly 

Helena Jarkovská a Zlata Wálová, které v roce 1985 vydaly knihu „Aerobní gymnastika“, 

ve které píší, že cílem aerobní gymnastiky není vytváření nových pohybových schopností, 

nácvik nových gymnastických prvků nebo rozvoj síly a obratnosti, ale stále více převládá 

hledisko kondiční. To vyžaduje se nejprve gymnastické prvky řádně nacvičit, a poté stejně 

kvalitně ve stanoveném tempu a po stanovenou dobu opakovat. Tak vzniká nový netradiční 

cvičební program, v němž je výběrem prvků i stavbou cvičební jednotky preferován 

a zdůrazňován rozvoj vytrvalosti. Z širokého okruhu rytmické gymnastiky tak vyčlenily 

gymnastiku aerobní. 

Na konci 80. let se u nás začal prosazovat aerobik západního stylu. V západních 

zemích se ženy zaměřovaly spíše na fyzickou stránku, vybít ze sebe veškerou energii, tudíž 

cvičební hodiny byly náročnější, co se týče fyzického vypětí. Díky otevřenému zahraničnímu 

vlivu se po roce 1989 začal u nás objevovat celosvětově rozšířená hnutí wellness – fitness, 

první soukromá i mezinárodní fitness centra a školící organizace. Wellness se definuje jako 

stálé a uvážené úsilí k udržení zdraví a dosažení nejvyšší úrovně životní pohody (Blahušová, 

2005). Fitness je cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými činkami 

a cvičení na různých trenažérech, aerobních strojích a péče o celkový životní styl, jehož cílem 

je rozvoj celkové tělesné zdatnosti, zlepšení držení těla atd. (Stackeová, 2004). 

Objevují se nové styly a druhy aerobiku. Lektoři se postupně vzdělávali. 

Do cvičebních programů bylo zařazeno mezinárodní názvosloví, kombinace nonverbální 

a verbální stručné komunikace. Aerobik se začal ubírat správný směrem z hlediska 

zdravotního zaměření, techniky cvičení a variability cviků. Ze západu se k nám dostávaly 

nové směry aerobiku. Začaly se pořádat mezinárodní kongresy, kam byli přizváni i naši 

lektoři. Začal se rozvíjet soutěžní sportovní aerobik.  

V roce 1992 byl při České asociaci Sport pro všechny (ČASPV) založen Český svaz 

aerobiku (ČSAE), který organizuje nejen vzdělávání a pořádání soutěží, ale vedle sportovního 

aerobiku podporuje i rekreační a komerční aerobik. (Skopová a kol., 2013). Mezi nejznámější 

osobnosti soutěžního aerobiku patří Olga Šípková, která je velkou patronkou a propagátorkou 

aerobiku. V roce 1997 vyhrála mistrovství světa ve sportovním aerobiku jako první Češka. 

Po tomto úspěchu natočila velké množství propagačních videokazet a napsala několik knih.      
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2.3   Struktura sportovního výkonu v soutěžních formách aerobiku 

Sportovní výkon můžeme definovat jako projev specializovaných schopností jedince, 

který se realizuje v činnostech, jejichž obsahem je řešení úkolů vymezených pravidly. 

Činností rozumíme proces, ve kterém se uskutečňuje interakce mezi sportovcem a okolním 

prostředím. V soutěžních formách aerobiku rozlišujeme jak průběh, tak i výsledek činnosti 

(sestavy). Rozhodčí hodnotí nejen to, jestli závodník prvek udělal, ale také v jakém provedení 

byl prvek předveden (Hájková a kol., 2006). Dovalil a kol. (2009) uvádí definici sportovního 

výkonu jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, tj. zákonité uspořádání 

a propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky mohou být rázu somatického, 

fyziologického, motorického, psychického apod. Některé mohou být jednodušší a dobře 

identifikovatelné, ale některé jsou složitější, např. koordinační schopnosti. V knize Lexikon 

sportovního tréninku se uvádí definice sportovního výkonu jako průběh i výsledek činnosti 

v daném sportovním odvětví či disciplíně, reprezentuje aktuální možnosti sportovce (Dovalil 

a kol., 2008). Dále se uvádějí vlivy odrážející se ve sportovním výkonu, jako jsou vrozené 

dispozice, vliv prostředí a vliv tréninkového procesu. Níže uvedené schéma znázorňuje 

strukturu a jednotlivé faktory sportovního výkonu v soutěžním aerobiku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Struktura a jednotlivé faktory výkonu ve sportovním aerobiku 

Zdroj: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/estet-aerobik.html 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/sport/estet-aerobik.html
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V kontextu struktury sportovního výkonu chápeme faktory jako relativně samostatné 

součásti sportovních výkonů, vycházející ze somatických, kondičních, technických, 

taktických a psychických základů výkonů. Jejich společným znakem je to, že jsou 

trénovatelné, tj. ovlivnitelné tréninkem nebo se na ně bere zřetel při výběru talentovaných 

jedinců (Dovalil a kol., 2009). Pro některé druhy sportů bude limitujícím faktorem tělesná 

výška či tělesná hmotnost, pro některé je méně podstatná, protože se dá nahradit 

např. odrazovou silou dolních končetin. Jednotlivé faktory se vzájemně ovlivňují a některé 

jsou těžko identifikovatelné (např. vnímání hudební skladby).  

Všechny sportovní programy by měly akceptovat fyzické, technické, taktické, 

psychologické a teoretické aspekty tréninku. Tyto aspekty jsou podstatné k jakýmkoli 

soutěžním programům bez ohledu na biologický věk závodníka, individuální potenciál, 

úroveň soutěžního rozvoje nebo fáze tréninku. Při dodržování tréninkových aspektů, které 

spolu úzce souvisí, se sportovní výkon rozvíjí přiměřeně vzhledem ke svému vývoji.  

Odborná analýza struktury sportovního výkonu, vyčlenění komplexu limitujících 

faktorů pro výkon sportovního a gymnastického aerobiku a hodnocení jejich předvedené 

sestavy je podstatným problémem tréninkového procesu ve všech etapách sportovní přípravy. 

V technicky náročném sportu, jakým je sportovní a gymnastický aerobik, je potřebné 

dosáhnout dokonalé zvládnutí racionální a rigorózně podložené techniky. Ta umožňuje 

efektivnější a ekonomičtější využití získaného multidimenzionálního pohybového potenciálu 

– kondičních a koordinačních schopností a osobnostních předpokladů ve sportovní přípravě 

závodníků sportovního a gymnastického aerobiku (Dračková, Monka, 2009).  

Technicko-estetické sporty jsou charakteristické přesným provedením sestavy 

na hudební doprovod. Sestava je hodnocena rozhodčím či subjektivním pocitem závodníka. 

Sportovec se musí naučit velký počet pohybových dovedností, které jsou strukturovány 

do složitých kombinací. Zvládnutí jednotlivých prvků by se mělo pohybovat na hranici 

automatizace. Základem tohoto sportu je gymnastická průprava (neboli motoricko-funkční 

příprava, dále jen MFP), která je zaměřena na pohybovou kultivaci jedince na principu 

všestrannosti. Jedná se o „stavební materiál“ pro vytvoření si technických návyků 

a mechanismů přenosu těchto návyků do konkrétních pohybových dovedností (Krištofič, 

2004). MFP je komplexem několika dílčích příprav, např. stimulace reaktibility, zpevňovací 

příprava, podporová příprava, stimulace silové obratnosti, odrazová a doskoková příprava, 

rotační příprava, rozvoj rytmických schopností a rozvoj kloubní pohyblivosti. 
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Soutěžní sestavy aerobiku se pohybují v délce přibližně 1,5 až 2 minut, což klade 

nároky na energetickou spotřebu a schopnost odolávat acidóze. Výkon se pohybuje 

v anaerobní laktátové zóně metabolismu vzhledem ke své délce trvání. Oblast energetického 

krytí výkonu ve sportovním a gymnastickém aerobiku můžeme vidět na Obrázku č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Bompa, Haff, 2009; upraveno autorem 

Pohybová činnost je zaměřena na kvalitu provedení, na senzomotorickou koordinaci 

v čase a prostoru, na schopnost expresivity, což odpovídá vysokým nárokům na práci 

centrální nervové soustavy. Hodnocení sportovního výkonu je subjektivní, sportovec 

se hodnotí sám, nebo je hodnocen rozhodčími. V některých případech se stane, že se obě 

hodnocení rozcházejí (Hájková a kol., 2006).  

2.3.1 Faktory somatické 

Somatické faktory jsou relativně stálé znaky, protože jsou ve většině případů 

geneticky podmíněné. Limitujícím faktorem výkonnostního růstu jsou biologické 

předpoklady.  Máme na mysli tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, složení těla, délku končetin 

a somatotyp. V roce 1940 vydal pan Sheldon svou první typologii a zavádí pojem 

„somatotyp“. Čelikovský a kol. (1977) uvádějí, že tato typologie se považuje za nejvíce 

vyhovující z hlediska přesného hodnocení i přechodných typů, kterých je v průměrné populaci 

nejvíce. Sheldon (1940) definuje somatotyp jako kvantifikaci tří základních komponent, které 

2 min 1,5 min 

 

Obrázek č. 2 Hlavní energetické systémy při sportovních aktivitách 
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určují morfologickou strukturu jedince a jsou vyjádřeny jako série tří čísel, z nichž první 

se vztahuje k endomorfii, druhé k mezomorfii a třetí k ektomorfii. Endomorfní komponenta 

vystihuje množství podkožního tuku. Převažují zde zakulacené tvary, měkké svalstvo s velkou 

mírou tukové tkáně. Mezomorfní komponenta souvisí s aktivní svalovou hmotou. Převládá 

zde ostrý svalový reliéf a masivní svalstvo na trupu i končetinách těla. Ektomorfní 

komponenta se vztahuje k relativní délce končetin těla a křehkosti. Jedná se o slabé kosti 

a velmi slabé svalstvo. Podle nejlepších závodníků v soutěžním aerobiku můžeme usuzovat 

o menší tělesné výšce a kratších končetinách těla.  

Hájková a kol. (2006) uvádí somatotypy, které jsou vhodné pro sportovní aerobik 

a o něco méně pro soutěže fitness týmů. Ideální somatotyp by měl být ektomorfní mezomorf 

nebo mezomorfní ektomorf, viz Obrázek č. 3. Některé druhy soutěží např. Aerobic Team 

Show nemají tak striktní požadavky na somatotyp. Určení somatotypu nebo jeho měření 

je náročná metoda, na kterou jsou školeni odborní pracovníci. Důležité je složení svalu, tedy 

zastoupení rychlých (bílých) a pomalých (červených) svalových vláken. Zastoupení vláken 

ve svalu může být geneticky dáno až ze 70-80 %. Zastoupení rychlých vláken se projevuje 

v soutěžích sportovního a gymnastického aerobiku při odrazové schopnosti dolních končetin, 

která je jedním z limitujících faktorů výkonu v soutěžích sportovního aerobiku.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Faktory kondiční 

Kondiční faktory zahrnují pohybové schopnosti, tedy vnitřní předpoklady organismu 

k pohybové činnosti, ve které se také projevují (Hájková a kol., 2006). Profesor Schmidt 

(1991) stručně definuje schopnost jako trvalý převážně geneticky určený rys (vlastnost), který 

 

Zdroj: http://www.lilian.sk/morfologia-postavy-zaver/; upraveno autorem 

Obrázek č. 3 Typy somatotypů 
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podkládá nebo podporuje různé druhy motorických a kognitivních aktivit. Pohybové 

schopnosti patří k základním okruhům teorie i praxe sportovního tréninku. Nejčastěji 

se definují jako samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové 

činnosti a v ní se projevují (Dovalil, 1986).  

Pohybové schopnosti se chápou jako vnitřní funkční systémy sportovce, které 

se vztahují k vnitřnímu prostředí organismu a navenek se projevují určitými znaky, které nám 

dovolují tyto schopnosti rozlišovat a označovat. Pohybové schopnosti vysvětlují vlastnosti 

pohybového projevu (Dobrý, 1983). Úroveň pohybových schopností je ovlivněna 

strukturálními (skladba těla, poměr pomalých a rychlých vláken) a funkčními (energetické 

procesy organismu) vlastnostmi. V odborné literatuře lze najít rozdělení pohybových 

schopností na kondiční a koordinační schopnosti. Zjednodušeně mluvíme o schopnostech 

silových, rychlostních, vytrvalostních, koordinačních a o flexibilitě neboli pohyblivosti. 

Málokdy se tyto uvedené schopnosti projevují samostatně. Jednotlivá sportovní odvětví mají 

různé požadavky na pohybové schopnosti, které se vzájemně podmiňují a prolínají.  

Autoři Burton a Miller (1998) vidí motorické schopnosti jako obecné rysy (vlastnosti) 

či kapacity, které podkládají výkonnost v řadě pohybových dovedností. Předpokládá se, 

že nejsou snadno modifikovatelné praxí a zkušeností, a jsou relativně stálé během 

individuálního života jedince. Motorické schopnosti se projevují ve výsled. pohyb. činnosti, 

jinak jsou skryté, latentní (Měkota, 2000). Motorické schopnosti a příslušné dovednosti 

představují podloží, z něhož vyrůstá sportovní výkon. Teorie sportu se proto snaží poznat 

strukturu sportovního výkonu v určité sportovní disciplíně, odhalit, které schopnosti jsou 

pro výkon určující, do jaké míry se mohou navzájem kompenzovat (Měkota, Novosad, 2005).  

Pohybové schopnosti jsou výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých systémů 

uvnitř organismu. Tato integrace se realizuje na úrovni biochemických dějů, fyziologických 

funkcí i psychických procesů. Jejich výrazem jsou pohybové schopnosti, přičemž každá 

je vlastně trsem, do kterého se promítají v různém poměru i schopnosti ostatní (Dovalil a kol., 

2002). Raczek (1993) říká, že motorická schopnost není jen sumou izolovaných predispozic. 

Je to složitý, vícevrstevný a dynamický systém vztahů a závislostí mezi různými elementy 

spojitého celku. Szopa (1995) definuje motorické schopnosti jako komplexy predispozic 

z integrovaných dominujícím základem (podložím) biologickým i pohybovým, zformovaného 

činiteli genetickými i činiteli prostředí, zároveň spočívající ve vzájemných interakcích.  

Požadavky na pohybové schopnosti v soutěžních formách aerobiku budou hrát 

významnou roli např. koordinační schopnosti, silové schopnosti (statické i dynamické 
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provedení) a pohyblivost (spíše aktivní než pasivní). Jiná úroveň silových schopností bude 

vyžadována v soutěžích fitness týmů a pódiových skladbách. Kondiční pohybové schopnosti 

jsou výrazně podmíněny úrovní metabolismu, tj. úrovní a podílem jednotlivých energetických 

zdrojů na zajištění daného sportovního výkonu (Dobrý, 1983). Délka sestavy v soutěžních 

formách aerobiku odpovídá krátkodobé vytrvalosti. Dlouhodobá vytrvalost se vyžaduje jako 

součást obecné trénovanosti. Silové schopnosti jsou jedním ze základních faktorů, dle kterého 

se výkon v soutěžích aerobiku hodnotí, zejména odrazová síla dolních končetin, rychlá 

a vytrvalostní síla. Rychlostní schopnosti se projevují spíše ke vztahu schopnostem silovým.     

V současné době je několik autorů (Měkota, 2000, Szopa, 1995), kteří se přiklání 

k níže uvedenému schéma motorických schopností, viz Obrázek č. 4. Dělení je rozděleno 

na kondiční, hybridní a koordinační schopnosti. Kondiční schopnosti jsou podmíněny 

energetickými systémy v organismu jedince. Koordinační schopnosti jsou podmíněny 

funkcemi pohybové koordinace, jsou determinovány procesy řízení a regulace pohybu. 

Hybridní neboli smíšené schopnosti se nacházejí mezi těmito dvěma skupinami. Jedná 

se o schopnosti kondičně-koordinační, kteří jsou podmíněné jak energetickým působením 

systémů organismu tak řízení a regulací centrální nervové soustavy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Hierarchické uspořádání motorických schopností 

Zdroj: Měkota, 2000 
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2.3.3 Faktory technické 

Faktory techniky se projevují ve specifických pohybových dovednostech.  

Dovalil a kol. (2002) definují pohybovou dovednost jako učením získanou pohotovost 

(předpoklad) řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol, čili efektivně vykonávat určitou 

činnost. Pojem technika se dost zaměňuje se slovem styl. Technika je způsob provedení 

požadovaného úkolu v souladu s pravidly soutěží. Styl je individuální, osobité provedení 

pohybového úkolu. V soutěžním aerobiku je velké množství dovedností, které by měly 

být předvedeny dokonalou technikou. Na hodnocení technické stránky soutěžní sestavy jsou 

určeny dva rozhodčí.   

Technika provedení dané dovednosti je ovlivněna následujícími faktory – kondiční 

připraveností, koordinační funkcí centrální nervové soustavy a psychickými vlastnostmi 

a schopnostmi. Technika má svou biologickou, fyzikální a právní složku. Biologická složka 

odráží anatomicko-fyziologickou jedinečnost realizovatele dané techniky, jeho somatické 

a motoricko-funkční předpoklady (somatotyp, výška, síla, temperament atd.). Fyzikální složka 

odráží a v zákonitostech dokládá vliv fyzikálních vlastností prostředí na průběh pohybu, 

např. gravitační pole Země, zeměpisná poloha, klimatické podmínky, Newtonovy pohybové 

zákony atd. (Kolektiv autorů, 2003). Právní složka techniky je složena z mezinárodních 

pravidel soutěžení v daném sportovním odvětví.  

Rozlišujeme vnější a vnitřní techniku. Vnější technika se týká vnějšího projevu 

dovednosti např. plynulost pohybu, přesnost a rytmus pohybu (výška a rozsah roznožení 

skoku). Vnitřní technika se zabývá neurofyziologickým základem pohybové činnosti. 

Technická stránka určitých prvků vychází z požadované úrovně pohybových schopností 

a z kvality držení těla. Pokud má jedinec nekvalitní držení těla je těžko proveditelné správné 

provedení prvků obtížnosti.  

Zásadní roli v nácviku novým dovednostem hrají koordinační schopnosti. Tudíž 

technická příprava v soutěžním aerobiku zahrnuje rozvoj všech druhů koordinačních 

schopností pomocí obecných pohybových cvičení (např. motoricko-funkční příprava 

sportovce), osvojování pohybových dovedností charakteristické pro všechny typy soutěžních 

forem aerobiku a následně nácvik a osvojení specifických dovedností pro konkrétní sestavu 

v příslušné specializaci. Provedení určitého prvku je zaměřené na estetický dojem a přesnost. 

Jedná se o dovednosti uzavřené, čili prostředí je stálé (tělocvična či sportovní hala). Velký 

požadavek je zde na automatizaci pohybových dovedností. Pomocí motorického učení 

se automatizace pohybových dovedností zlepšuje a vede k lepšímu provedení daných pohybů.    



26 

 

2.3.4 Faktory taktické 

Faktory taktiky nehrají ve sportovním výkonu v soutěžních formách aerobiku zásadní 

roli. Většinou se jedná o způsob vedení boje, respektive se využívá ve sportovních hrách 

či úpolových sportech. Taktika vychází z pravidel, proto je základní znalost pravidel 

příslušného sportu vyžadována již od začínajících závodníků. V soutěžních formách aerobiku 

se jedná především o výběr hudebního doprovodu, výběr tématu soutěžní sestavy, výběr 

prvků obtížnosti a jejich zařazení do sestavy, výběr vhodného oblečení nebo rozvržení 

sil v průběhu soutěžní sestavy.   

2.3.5 Faktory psychické 

Soutěžní aerobik je náročný z hlediska provedení a souladu s hudbou. Jedná 

se o poznávací, emoční a motivační procesy uplatňované v řízení pohybu a v regulaci jednání 

sportovce (Hájková a kol., 2006). Jak závodník „umí prodat sestavu“, tím můžeme usuzovat, 

na jaké úrovni jsou jeho psychologické faktory. Čím je závodník na vyšší úrovni, tím více 

nabývá psychika důležitosti. Jedná se především o schopnost koncentrace, psychickou 

odolnost, vůli a emoce. Další roli hraje výkon týmový a výkon jedince. Tým závodníků musí 

umět spolupracovat. Tato důležitá kritéria se jedinci učí v psychologické přípravě, která 

by měla být zařazena do sportovní přípravy. Ve většině případů, bohužel, sportovní kluby 

nemají dostatek financí, aby si najaly sportovního psychologa. Pro profesionální sportovce 

je trénink psychologických dovedností každodenní záležitostí.  

Psychické faktory sport. výkonu se mohou vztahovat k aktivaci organismu ve smyslu 

vyladění předstartovních a startovních stavů, k celkové motivaci sportovce, případně 

i motivaci výkonu, k morální, volní, technické a taktické úrovni a ke schopnosti korekce 

po neúspěchu (Šoukalová, 2005). Z výše uvedených důvodů psychické regulace 

je psychologický příprava sportovce a vyladění jeho psychické formy velice důležitá. 

Chceme-li dosáhnout sport. úspěchu, musíme plánovat a kontrolovat činnost sportovce, 

ale přitom musíme respektovat jeho osobnost, tj. individuální svéráz člověka (Slepička, 1988). 

Osobnost sportovce se ve sport. činnosti neustále dotváří, a současně svým vlivem ovlivňuje 

kariéru sportovce (Vaněk, 1984). Poznat osobnost svého svěřence je důležitou podmínkou 

úspěchu v jednání s ním, a také k pochopení různých interakčních momentů jeho chování, 

dle kterých ho můžeme vést k tréninku a soutěži. Další dovedností je motivace, která zahrnuje 

potřebu společen. kontaktu s druhými lidmi. Motivační prostředky by měly být upraveny 

pro různé věkové kategorie svěřenců, jiné na začátku, v průběhu a na konci trénin. jednotky, 

jiné v období soutěže a po skončení soutěže. Záleží na zkušenostech a vědomostech trenéra.    
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2.4  Organizace soutěžních forem aerobiku 

Od konce 80. let není sportovní aerobik pouhou formou fyzického cvičení pro širokou 

veřejnost, ale také soutěžním sportem na vysoké úrovni. Jedná se o schopnost provádět 

souvislé a komplexní „aerobní“ pohybové vazby s co nejvyšší intenzitou tělesné zátěže 

v souladu s hudebním doprovodem. Sestava musí demonstrovat souvislý pohyb a jeho 

celkovou koordinaci, přesnost, flexibilitu, rychlost a využívání dynamické a statické síly. 

Úkolem soutěžících je zaujmout rozhodčí svou nápaditou sestavou. Závodník může využívat 

různých gest a výrazu v obličeji. Rozlišujeme několik druhů soutěží ve sportovním aerobiku, 

které jsou zastřešované různými sportovními organizacemi. Soutěžní formy aerobiku se řadí 

mezi neolympijské gymnastické sporty. V České republice jsou dvě nejznámější sportovní 

organizace, které pořádají soutěže v aerobiku. Jedna z nich je Česká gymnastická federace 

(ČGF), která je členem Mezinárodní gymnastické federace (FIG). Druhou organizací je Český 

svaz aerobiku a fitness FISAF.CZ, který se stal od letošního dubna 2014 členem České unie 

sportu. Každoročně pořádají různé typy soutěží na národní i mezinárodní úrovni.  

2.4.1 Organizace FISAF 

Organizace FISAF (the Federation of International Sports Aerobics and Fitness) byla 

založena roku 1995, k přejmenování této organizace na FISAF International se uskutečnilo 

roku 2012. Pravidla FISAF 2013-2014 uvádí, že se jedná o mezinárodní, nezávislou, 

demokratickou a nevýdělečnou federaci věnující se formám soutěžního aerobiku a rozvoji 

fitness ve světovém měřítku v téměř třiceti zemích světa.  Prezidentkou FISAF International 

se od října 2013 stala Mgr. Jana Havrdová, která byla zvolena na valné hromadě zástupců 

členských zemí na Mistrovství světa (dále jen MS) v Bělehradě. Jejími členy jsou národní 

federace, které zastupují jednotlivé státy. Českou republiku zastupuje Český svaz aerobiku 

a fitness FISAF.cz. Tento název se využívá od 1. 1. 2014. Jako jediná organizace má právo 

v ČR vyhlašovat soutěže v aerobiku pro dospělé, juniory a děti vycházejících z technických 

pravidel FISAF. V současnosti je zaregistrovaných 67 českých sportovních klubů, které 

se pravidelně zúčastňují soutěží ve sportovním či fitness aerobiku.  

Časopis Bulletin č. 4 (2014) informuje, že dne 26. dubna 2014 se Český svaz aerobiku 

a fitness FISAF.cz stal členem České unie sportu, která zastřešuje množství organizací 

českého sportu. Tím pádem bude FISAF.cz čerpat výhody vyplývající ze smluv 

se společnostmi OSA (Ochranný svaz autorský), Intergram a úrazového pojištění českých 

sportovců. Předchozí střešní organizace Česká asociace sportu pro všechny se také stala 

novým členem ČUS. Pod největší střešní organizací českého sportu by organizace FISAF.cz 
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měla být součástí jednotného procesu a postupu sportovních svazů, které se snaží o maximální 

podporu sportu v jeho nejrůznějších podobách.   

Organizace FISAF.cz vyhlašuje pět typů soutěží – soutěžní aerobic master class (dále 

jen SAMC), Aerobic team show (dále jen ATS), Hip hop unite, Fitness týmy (aerobic a step) 

a sportovní aerobik (SA). Ve sportovním aerobiku a fitness týmech rozdělujeme soutěže 

do třech výkonnostních tříd. III. VT je zejména pro začátečníky, II. VT je již pro mírně 

pokročilé závodníky a I. VT je již pro elitu soutěžního aerobiku. Závodníci jsou rozděleni 

dle úrovně pohybových schopností. Pro analýzu sestav v této diplomové práci byla vybrána 

kategorie fitness aerobik senior, která se řadí do první výkonnostní třídy, tudíž se jedná o elitu 

této kategorie soutěžního aerobiku. Níže uvedený obrázek znázorňuje oficiální dělení soutěží 

organizace FISAF dle platných pravidel z roku 2013-2014: 

 

 

   

 

 

      

 

 

       

 

  

 

 

Soutěže jsou rozděleny do věkových kategorií senior (17 a více let), junior (14-16 let) 

a kadet (11-13 let). Mistrovství světa se koná od roku 1996 a pořádá se každý rok. Stejně 

tak mistrovství Evropy (dále jen ME). Soutěže fitness týmů (aerobic, step) jsou zařazeny 

v programu od roku 2000. V kategorii fitness týmů patří Česká republika mezi světovou elitu.  

Obrázek č. 5 Oficiální dělení soutěží FISAF  

 Zdroj: Pravidla fitness 2013-2014 

Obrázek č. 5 Oficiální dělení soutěží FISAF 
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2.4.2 Charakteristika kategorie FISAF fitness týmů aerobik 

Základním znakem fitness aerobiku jsou aerobní řady, které ovlivňují kardiovaskulární 

a muskulární vytrvalost. Charakterizujících znakem se stává půdorys sestav, jelikož je sestava 

složena 6-8 členy družstva. Vhodné zvolení útvarů a přechodů, jejich přesné dodržování 

a logické propojení v jeden celek hraje podstatnou roli při koneč. hodnocení sestav. Svůj 

význam má také rychlá a přesná práce paží při jednotném provedení, charakt. poskoky 

a švihy, které by se v sestavě neměly opakovat a prostřednictvím kterých by se měl celý tým 

rychle a účelně pohybovat po celé závodní ploše za využití rytmických změn pohybu paží 

i nohou a postavením závodníků čelem, bokem i zády k porotě. Všechny prvky - skoky, 

a pasáže prováděné na zemi, švihy v čelné a bočné rovině, by měly být rovnoměrně rozvržené 

po celé délce skladby (Hájková a kol., 2006). Vliv na efektivnost skladby mají zejména 

přechody z útvarů do útvarů. Tyto formace by měly být průchozí a rychlé, přesné, nečekané. 

Doporučuje se až 30 a více přechodů v seniorských sestavách. Sestava by měla být 

předvedena s lehkostí a vhodným výrazem. Tempo závodní hudby se doporučuje 155 BPM 

(beats per minute), max. 160 BPM. Tvůrci sestav by měli dbát na zásadu přiměřenosti, 

cílevědomosti a postupnosti (Skopová, 1988), aby sestava nebyla pro věk a výkonnostní 

úroveň cvičících příliš složitá nebo jednoduchá. Sestava fitness aerobik, neobsahuje žádné 

povinné prvky. Sestava by měla splňovat následující kritéria dle Pravidel FISAF 2013-2014:  

Tabulka č. 1 Souhrn pravidel kategorie FISAF fitness týmy aerobik 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE FISAF fitness týmy aerobik 

Počet členů v týmu 6-8 členů  

Délka sestavy 2 min +/- 5 sec 

Závodní plocha min. 9x9 a max. 12x12 m 

Povinné cviky neobsahuje 

Hodnocení sestavy ranking systém (určit vítěze dle majority umístění) 

Panel rozhodčích 
A. 7členný panel (4 techn., 3 artisti + 1 hlavní) 

B. 5členný panel (3 techn., 2 artisti + 1 hlavní) 

Kritéria rozhodčí techniky 
obtížnost (25%), intenzita (25%), variabilita krokových variací 

(25%), provedení (25%)  

Kritéria rozhodčí artisty 
choreografie (30%), interpretace hudby (25%), synchronizace 

(25%), prezentace (20%) 
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2.4.3 Organizace FIG 

The Federation Internationale de Gymnastique (FIG) neboli Mezinárodní gymnastická 

federace je řídícím orgánem gymnastických sportů. Jejím sídlem je Lausanne ve Švýcarsku. 

Organizace byla založena již v roce 1881 v Lutychu, v Belgii. Současným prezidentem 

organizace je Bruno Grandi již od roku 1996. FIG sdružuje sedm gymnastických disciplín, 

olympijské i neolympijské, a mezi neolympijské řadíme gymnastický aerobik. První 

Mistrovství světa v Paříži se konalo v roce 1995, kterého se zúčastnili závodníci z 34 zemí. 

Od roku 2000 se mistrovství světa koná jednou za dva roky (každý sudý rok) a mistrovství 

Evropy se pořádá od roku 1999, a to každý lichý rok.  

Mistrovství Evropy má na starosti organizace UEG (Union Europeenne 

de Gymnastique) neboli Evropská gymnastická unie, jejímž prezidentem je od roku 2010 

Georges Guelzec. Pod organizací FIG se sdružují čtyři následující federace, které organizují 

kontinentální šampionáty – Evropská gymnastická unie, Union Panamericana de Gimnasia, 

Asian Gymnastic Union a Union Africaine de Union Gymnastique. Celkem FIG zastřešuje 

přibližně 50 členských zemí, které se aktivně zúčastňují všech oficiálních soutěží v aerobiku. 

V České republice je zastřešující organizací Česká gymnastická federace (ČGF), která 

se podílí na organizování soutěží ve všech gymnastických sportech. Zaměříme se na pravidla 

gymnastického aerobiku, které organizace FIG předkládá na 4leté období (nyní čerpáme 

informace z pravidel na časové období 2013-2016). Světové šampionáty v organizaci FIG 

se konají v asijských a amerických zemích. FISAF je rozšířen v Evropě a na severu Afriky. 

Obě organizace mají své zastoupení v Rusku, Evropě a Austrálii (viz příloha č. 3). V České 

republice je registrovaných devět sportovních klubů.    

Soutěže probíhají v kategoriích – muži, ženy, páry (mix), trio (3členná družstva), týmy 

(5členná družstva). Velice mladými kategoriemi jsou AERO Dance a AERO Step, které 

se dle pravidel FIG (2013-2016) pořádají od roku 2012. Premiéru mají za sebou v roce 2012 

na MS v Bulharsku, v roce 2013 byly poprvé na mistrovství Evropy ve Francii, a v červnu 

letošního roku byly na MS v Mexiku. Většinou se soutěže zúčastní 8-10 družstev. Jedná 

se o 8členná družstva, která mohou být složena pouze z mužů, žen nebo se může jednat o mix 

družstva. Seniorská kategorie se vymezuje věkem od 18 let a více. V České republice 

je zaregistrovaných devět klubů, které soutěží v gymnastickém aerobiku. Jelikož se jedná 

o týmový sport, je zde velice důležitá spolupráce celého družstva. Rozhodčí hodnotí obtížnost 

sestavy, technické provedení jednotlivých prvků, synchronizovanost závodníků, choreografii 

a celkový umělecký dojem.   
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2.4.4 Charakteristika kategorie AERO Dance 

Kategorie AERO Dance je nová od roku 2012. Velice se podobá kategorie fitness 

týmů z organizace FISAF až na nějaké výjimky. Dres nesmí být volný, ale variace střihu 

může být libovolná. Výběr hudebního doprovodu by měl odpovídat tempu dle úrovně 

vyspělosti cvičenců. Hudební skladba by měla být souvislá s jasným začátkem a koncem. 

Je vyžadována pouze jedna skladba na hudebním disku.  

Sestava by měla obsahovat čtyři povinné prvky ze dvou skupin C a D, tzn. dva prvky, 

by měly být ze skupiny skoků, pádů a rotací (př. skoky s vertikálním či šikmým stoupáním 

pohybu těžiště v různých kombinacích aj.), a další dva prvky ze skupiny flexibility 

a rovnováhy (př. „podmetenka“ bez pomocí paží, „íčko“ bez paží, „podmetenka do íčka“ 

bez pomocí paží, boční a čelní rozštěp, švihové pohyby dolních končetin atd.). Každý prvek 

má danou svou hodnotu obtížnosti. Rozhodčí hodnotí, zda prvek byl předveden v dokonalém 

či nedokonalém provedení, popř. odečte srážku v rozsahu desetin bodu za nedokonalé 

provedení prvku, např. nedotočení rotačního pohybu. Všichni členové družstva musí předvést 

určitý prvek naráz. Dále je povinným prvkem zvedací figura, která nesmí být vyšší než dva 

lidi na sobě a nesmí procházet letovou fází. Dovolené jsou některé řady s akrobatickými 

prvky, které zapojují zejména světový závodníci. Dalším povinným prvkem je 32 počítací dob 

jiného tanečního stylu, než je aerobik. Musí být dobře rozeznatelný od hlavní tematické písně. 

Sestava zahrnuje mnoho krokových variací s pohyby paží.           

Tabulka č. 2 Souhrn pravidel kategorie AERO Dance 

             SOUTĚŽNÍ KATEGORIE AERO Dance 

Počet členů v týmu 8 členů (muži, ženy, mix) 

Délka sestavy 1:30 min +/- 5 sec 

Závodní plocha 10x10 m 

Povinné cviky 
čtyři prvky ze skupiny skoků a flexibility, zvedací figura, 

32 počítacích dob jiného tanečního stylu než je aerobik 

Hodnocení sestavy max. známka 22,4 bodů 

Panel rozhodčích komise rozhodčích složena ze 14 osob 

Kritéria rozhodčí techniky obtížnost, intenzita, variabilita krokových variací, provedení 

Kritéria rozhodčí artisty choreografie, interpretace hudby, synchronizace, prezentace 
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2.5   Tvorba choreografie a její principy 

Choreografie je ucelená podoba tance s úvodem, dějem a závěrem (Minton, 1986). 

Dle autora Appelta (1995) chápeme choreografii jako transformaci hudebních podnětů 

do výběru a řazení pohybů, do jejich tvarové, rytmické a prostorové propojenosti. V této 

diplomové práce je choreografie chápána jako tvořivý proces, ve kterém se autor snaží nalézt 

nové originální prvky a zakomponovat je do pohybů tak, aby vznikl plynule logický celek.  

V soutěžních formách aerobiku je skladba časově limitována, tudíž musí být postavena 

tak, aby odpovídala pravidlům a kritériím rozmanité škály pohybů specifické pro soutěžní 

aerobik, a aby zejména zaplňovala závodní prostor. Mimo jiné musí také obsahovat různé 

rychlosti pohybů těla i jeho částí ve velkém rozsahu a při vysoké intenzitě zátěže. Propojení 

přechodů a útvarů by mělo být přesné, rychlé a nečekané pro diváka či rozhodčí. Novotná 

(1999) uvádí ovlivňující prvky choreografie – cvičební prostor, počet cvičenců, účel, věk 

cvičenců, pohybová úroveň cvičenců, prostorová orientace cvičenců, využití náčiní 

při skladbě, barevné řešení oblečení nebo náčiní, délka skladby, požadavky organizátorů 

a pravidla dle sportovního odvětví. V sestavách soutěžního aerobiku se hodnotí z hlediska 

kompozice následující aspekty (Hájková a kol., 2006, Novotná a kol., 2011): 

 Originalita – řazení pohybů tak, aby způsob jejich propojení a prostorové řešení 

aerobních vazeb, ideově pohybové etudy, půdorysné změny byly originální, 

nepředvídatelné a neobvyklé; 

 Komplexnost, variabilita a celistvost – předvedení promyšleného celku skladby; 

 Princip celistvosti – propojení všech složek pohybové skladby, aby prvky plynule 

navazovaly a skladba působila logicky, promyšleně a nepředvídatelně; 

 Princip variace – změny pohybů se zapojením co nejvíce částí těla, rytmické 

a dynamické změny, změny v prostorovém a půdorysném řešení; 

 Princip gradace – celá skladba by měla hudebně i pohybově směřovat k vrcholu; 

 Princip kontrastu – momenty vytvářející výraznou změnu tempa, rytmu, prostoru 

a síly, které podtrhnou celkovou zajímavost skladby; 

 Princip opakování – téměř v každé hudebné předloze, využití prostoru či pohybů;  

 Půdorysné a prostorové řešení – rovnoměrné využití celé závodní plochy; 

 Princip frázování – slučování vjemů do ucelených skupin.  
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Předvedení sestavy musí být rychlé, plynulé a souvislé s vysokou intenzitou 

a s omezením výdrží v pózách. Doporučují se 3-4 pasáže na zemi, které by neměly trvat déle 

než osm dob. Následný přechod ze země do stoje by měl být dynamický a rychlý (Kobelková, 

2012). Hodnocení vzniká spojením výrazu, originality a ideově pohybové etudy. Dle věku 

a výkonnosti závodníků přizpůsobujeme tempo hudebního doprovodu. Pro mladší kategorie 

se používá tempo 145-155 BPM a pro elitní závodníky se využívá ve fitness či dance aerobiku 

tempo 160 a více BPM. Důležitý je i počet členů družstva, kdy zaplněním plochy co nejvíce 

závodníků bývá výsledný efekt mnohem zajímavější, silnější a poutavější. Další důležitostí 

je technika provedení a synchron celého družstva. Záleží také na originálním zpracování 

tématu sestavy a schopnosti cvičících „prodat“ sestavu.  

Choreografie je individuální tvůrčí činnost, ve které neexistuje přesný recept 

jak zkomponovat soutěžní sestavu. Samotná tvorba sestavy závisí na osobnosti autora, jeho 

fantazie a představivosti. Postup autora se většinou tvoří mnohaletými zkušenostmi. Lze však 

čerpat z různých školení či odborné literatury, ale kouzlo choreografa není nastudované 

z knih. Podstatný pro tvorbu je nápad, kdy autor si zvolí námět, aby mohl realizovat danou 

myšlenku. Pro lepší názornost a orientaci je optimální grafický záznam prostoru soutěžní 

sestavy. Inspirující jsou většinou různé momenty v hudební předloze, které autora podněcují 

k tvořivé činnosti. Hudba musí být pro autora zajímavá a přitažlivá, proto záleží na výběru 

hudební předlohy. Novotná (1999) uvádí postup pro tvorbu pohybových skladeb 

aplikovatelný na sestavy v soutěžních formách aerobiku:  

1. Nápad 

2. Námět 

3. Myšlenka, záměr, téma 

4. Volba formy, stylu 

5. Výběr hudební předlohy 

6. Pohybová improvizace 

7. Kompozice hudby a pohybu 

 

8. Choreografie 

9. Hudebně pohybové motivy 

10. Upřesnění jednotlivých pohybů 

11. Naplnění principů tvorby 

12. Úprava kompozice jako celku 

13. Nácvik 

14. Předvedení 

 



 

 

 

Tvorba choreografií sestav či pohybových skladeb je „know-how“ známých 

choreografů. Záleží na jejich fantazii a představivosti. Podstatou skladby z pohledu diváka 

je celkový dojem soutěžní sestavy.  

3 Cíl a úkoly práce 

 

CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je analýza soutěžních sestav organizací FIG a FISAF, které 

pořádají soutěže v soutěžním aerobiku na nejvyšší úrovni. Jedná se o analýzu sestav kategorie 

fitness týmů aerobik (FISAF) a zcela novou kategorii AERO Dance (FIG). Tyto sestavy 

se umístily na prvních třech místech na MS v letech 2013 (Bělehrad, Srbsko) a 2014 (Cancun, 

Mexiko). Na základě obsahové analýzy se pokusíme najít hlavní ukazatele výkonu.         

 

 

ÚKOLY PRÁCE 

- Shromáždit dostupné literární a elektronické zdroje o daném tématu.  

- Teoreticky popsat a objasnit pojmy související s problematikou soutěžních organizací 

FIG a FISAF, které pořádají soutěže v aerobiku.  

- Opatřit si videozáznamy z vybraných závodů MS 2013 a MS 2014.  

- Zvolit si pět kritérií, dle kterých budou provedeny analýzy soutěžních sestav.  

- Provést obsahovou analýzu vybraných soutěžních sestav.  

- Porovnat jednotlivé sestavy z každé organizace mezi sebou.  

- Pokusit se najít společné hlavní ukazatele výkonu v soutěžích aerobiku.   

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 Metodologie 

Slovo metodologie pochází z řeckého slova methodos, což znamená sledování. 

V našem pojetí se jedná o vědní disciplínu. Hendl (2008) uvádí, že „metodologie se zabývá 

systematizací, posuzováním a navrhováním strategií a metod výzkumu“. Z jakého hlediska 

výzkum provedeme, záleží na našich názorech.  

4.1   Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum využívá statistické metody k popisu rozsáhlejších 

společenských jevů. Popisuje jevy pomocí proměnných (znaků), které jsou sestrojeny tak, 

aby měřily určité vlastnosti. Proto lidské chování můžeme do určité míry měřit a předpovídat.  

Hendl (2008) uvádí, že kvantitativní výzkum je „výzkum, který využívá náhodné 

výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. 

Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku získaná data analyzujeme 

statistickými metodami s cílem exportovat je, popisovat, případně ověřovat pravdivost našich 

představ o vztahu sledovaných proměnných“. Podle autorů Kozel a kol. (2006) 

se kvantitativní výzkum zabývá „získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho co, již proběhlo 

nebo se děje právě nyní. Účelem kvantitativního výzkumu je získat měřitelné číselné údaje“.  

Podstata kvantitativního výzkumu spočívá ve zkoumání vztahu mezi proměnnými. 

Realitu kvantitativní výzkumník pojímá jako proměnné a konečným cílem je nalézt, 

jak jsou proměnné mezi sebou závislé a proč (Punch, 2008). Proměnnými se označují prvky 

zkoumání, které nabývají různých hodnot. Metodologicky je klíčem proměnné variabilita. 

Proměnné dokážeme vysvětlit, pokud jsme schopni podchytit alespoň většinu její variability. 

Zachytíme ji, pokud nalezneme, jaký vztah má k ostatním proměnným. Věcně nás mohou 

napadat otázky typu, jak a proč vznikl tento vztah a jak se může měnit v různých kontextech.  

ZDROJE DAT 

Při získávání informací pro závěrečnou práci je důležité, abychom rozhodli o jejich 

zdroji, odkud informace pochází, jaká je její kvalita, spolehlivost a aktuálnost. Můžeme 

se setkat se dvěma zdroji dat – primárními a sekundárními. Sekundární zdroje dat máme 



 

 

k dispozici za nízké náklady. Bývají to dostupné veřejné zdroje informací. Označujeme 

tím údaje, které již byly za nějakým účelem nashromážděny a jsou nadále k dispozici. 

Primární zdroje dat sbírají informace, které jsou nové a jsou shromážděné pro specifický účel. 

Výhodou je konkrétnost a aktuálnost údajů.  

4.1.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Obsahová analýza je jakožto pojem opředena mnoha konfúzemi: označuje výzkumný 

nástroj, postup, techniku, metodu, ale také přístup a metodologickou cestu. Mnohá z výše 

uvedených označení se dají považovat za synonyma. Předmětem obsahové analýzy 

jsou obsahy komunikace předávané jako text či obraz (Dvořáková, 2010). Jedná se techniku, 

která se využívá zejména při výzkumech masových médií, v sociologických výzkumech. 

Hendl (2008) uvádí, že při obsahové analýze určujeme četnosti výskytu jednotlivých kategorií 

informací a příslušné vztahy mezi nimi. Dalším úkolem je pak zkoumat vztah proměnných 

zachycených analýzou k nějakým externím proměnným.  

Ať již je obsahová analýza deskriptivní (porovnává dva typy obsahů), anebo přináší 

komplexnější šetření, lze pro ni v pěti bodech identifikovat základní pracovní rozvržení 

dle autora Scherera (2004): 

 design výzkumu, 

 organizace výzkumu, 

 fáze ověřování, 

 získávání dat, 

 vyhodnocování dat. 

Design výzkumu v sobě zahrnuje všechny komponenty podílející se na stanovení 

konkrétní metody. Nejprve je tak vymezen výběrový soubor dat, tj. typ analyzovaných obsahů 

a časové období zkoumaných dat. Dále by mělo dojít k určení úrovně analýzy, tzn. definování 

toho, co bude konstituovat koncept (kategorii), obecný pojem hledaný za znaky. Mohou 

jím být slova, fráze, témata (Carley, 1993). Následuje kódování (návrh), tedy uvedení 

jednotek v kategorii podpořené teorií. Pro účely kódování je vhodné vypracovat určitý manuál 

zohledňující šíři jednotlivých konceptů, ale také jejich vyjasnění exkluzivity (Weber, 1990).  

Obsahová analýza je vyzdvihována jako jedna z jednoduchých, adaptabilních, a přitom 

systematických metod. Přestože se opírá o kvantitativní způsob zkoumání, kvalitativní 

přístupy jsou v ní obsaženy, díky čemuž ji někteří výzkumníci řadí mezi kvalitativní metody 



 

 

výzkumu. Obecně je pak využití obsahové analýzy hodnoceno nízkou validitou 

a neobjektivitou. Můžeme se tedy setkat s různými názory na využití metody výzkumu. 

Hendl (2008) uvádí vlastnosti obsahové analýzy, dle předem určeného kódovacího schématu 

se zjišťují instance kategorie a provádí se analýza četností. Výhodou je spolehlivost měření.  

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT 

Výzkumné šetření nám poskytne o zkoumaných jevech číselná data. Následně budou 

data zpracována pro zjištění potřebných informací. Při zpracování výsledků budeme vycházet 

z následujících kroků. Nejdříve si data uspořádáme a sestavíme k nim příslušné tabulky, poté 

data graficky znázorníme. Jako zobrazovací prostředky se používají tabulky s procenty, 

sloupcové a koláčové grafy.   

Základní data můžeme utřídit např. pomocí „čárkovací metody“. Procházíme 

jednotlivé hodnoty a pomocí čárek je zaznamenáváme do souhrnné tabulky. Dále se nejčastěji 

používá rozdělení četností získaných hodnot znaků. Tabulka četností, relativních četností 

a kumulativních četností je základní numerické zobrazení, při kterém se přítomné hodnoty 

setřídí a pro každou hodnotu se zjistí její absolutní i relativní četnost. Četnost může být 

dvojího druhu – absolutní a relativní. Absolutní četnost udává, kolik hodnot daného znaku 

se vyskytuje v určitém souboru dat. Jedná se o skutečný počet jednotek. Relativní četnost 

poskytuje informaci o tom, jak velká část z celkového počtu hodnot připadá na danou hodnotu 

(Chráska, 2007). Vyjadřujeme ji v procentech. Četnosti se mohou zobrazit graficky. Dále 

můžeme pracovat s aritmetickým průměrem, mediánem či modem neboli míry centrální 

tendence se snaží charakterizovat typickou hodnotu dat (Hendl, 2009). Jednotlivé míry polohy 

si postupně vysvětlíme.   

Aritmetický průměr je součet všech naměřených hodnot vydělený jejich počtem. 

Označuje se pomocí   . Výpočet má tedy následující podobu:  

    
   
 
   

 
 

Medián (označován písmeny Me) je prostřední hodnota z řady hodnot seřazených 

podle velikosti. Znamená hodnotu, která rozděluje soubor dat na dvě stejné části. Platí:   

Me = 0,5 (xn/2 + xn/2+1)  n – sudé číslo 

Me = x(n+1)/2   n – liché číslo  



 

 

Modus (označován písmeny Mo) je hodnota, která se v daném souboru vyskytuje 

nejčastěji (která má tedy největší četnost). Využívá se pro charakteristiku přibližné polohy 

(Chráska, 2007). Tato charakteristika nalézá uplatnění zejména u kategoriálních dat. 

V případě spojitých dat se odečítá pomocí sestrojeného histogramu, kdy se spočítá jako 

průměr z krajních hodnot intervalu, který obsahuje nejvíce dat. 

4.2   Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je v některých publikacích jako pouhý doplněk tradičních 

kvantitativních výzkumných strategií. Vývojem času postupně získal své postavení 

s ostatními formami výzkumu. Významný metodolog Creswell (1998) definoval kvalitativní 

výzkum jako proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích 

zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumní vytváří komplexní, 

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu 

a provádí zkoumání v přirozených podmínkách. Základní využitelnou metodou kvalitativního 

přístupu je pozorování.  

4.2.1 Pozorování 

Metoda pozorování je většinou samozřejmostí mnoha výzkumných akcí kvalitativního 

charakteru. Pozorování představuje snahu zjistit, co se skutečně děje. Pozorování 

lze klasifikovat dle následujících dimenzí (Hendl, 2009): 

 skryté – otevřené pozorování,  

 zúčastněné – nezúčastněné pozorování, 

 strukturované – nestrukturované pozorování,  

 pozorování v umělé situaci – v přirozené situaci, 

 pozorování sebe samého – někoho jiného. 

Ačkoli jedna role může být hlavní, v různých fázích výzkumu nebo jeho situacích 

přijímá výzkumník různé role podle potřeby. Nastávají role úplného účastníka, účastník jako 

pozorovatel, pozorovatel jako účastník nebo úplný pozorovatel, který přijímá roli vnějšího 

pozorovatele. V kvalitativním výzkumu se nejčastěji využívá role pozorovatele jako účastníka 

a účastník jako pozorovatel.  

Výzkumník může použít nějaký typ elektronického záznamu. Výhody jsou následující 

– záznam je možné přehrát několikrát za sebou, se záznamem se mohou seznámit další lidé, 



 

 

záznamy se mohou vzájemně porovnávat. Má to i své nevýhody – práce s technikou vyžaduje 

určité zkušenosti, některé zvuky nejsou k porozumění. Videozáznam je dobrou pomůckou 

při shromažďování a analýze dat získaných na základě pozorování. Záznam informací 

má zahrnout všechny detaily. Každá zkušenost může být důležitá. Doporučuje 

se pro organizaci záznamů používat počítač.  

4.3   Použité metody 

Základ diplomové práce tvoří analýzy finálových sestav organizací FIG a FISAF, 

které pořádají mezinárodní soutěže v aerobiku, zejména MS v kategorii fitness týmy aerobik 

a kategorii AERO Dance. Jedná se o věkovou kategorii seniorů, tj. 17 a více let. Analýzy 

soutěžních sestav organizace FIG jsou vybrány z letošního června 2014 z Mexika, jelikož 

se mistrovství světa v dané organizaci pořádá jednou za dva roky. Rozbory soutěžních sestav 

organizace FISAF pocházejí z října 2013 z Mistrovství světa v Srbsku. FISAF pořádá 

mistrovství světa každý rok, ale letos ještě neproběhlo. Naplánované je na říjen 2014, 

zde v České republice v Praze. Byly obstarány videozáznamy z příslušných mistrovství světa. 

Sestavy jsou posuzovány dle aktuálních pravidel FISAF z roku 2013-2014 a dle pravidel FIG 

na čtyřleté období 2013-2016. Sestavy jsou hodnoceny dle předem zvolených kritérií. 

 

ZDROJE DAT 

Data na teoretickou část diplomové práce využívala literárních zdrojů z různých 

příbuzných oblastí, např. z aerobiku, gymnastiky, choreografie, pohybové skladby 

či sportovního tréninku. Elektronické zdroje byly využity se sportovní tématikou. 

Pro praktickou část jsou použity videozáznamy z určitých MS v letech 2013 a 2014. 

Videozáznamy byly analyzovány dle níže uvedených kritérií.  

 

METODY SBĚRU DAT 

Rozhodli jsme se v práci využít jak metodu kvalitativního, tak metodu kvantitativního 

výzkumu. Jedná se o metodu pozorování a obsahovou analýzu. Kritéria hodnotící 

se v sestavách, byla určena na základě posledních trendů v závodních sestavách a na základě 

teoretických východisek z literárních zdrojů. Výsledky budou zaznamenány do tabulek 

a grafů.  

 



 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA ANALÝZY 

1) Choreografie 

 počet a variabilita formací (různorodost formací během soutěžní sestavy) 

 počet přechodů z vyšší polohy do nižší polohy, typy přechodů 

 

2) Prvky flexibility 

 aktivní (švihové pohyby dolních končetin v různých rovinách) 

 pasivní (přechody na zemi, př. průplav, čelný rozštěp aj.) 

 

3) Prvky síly  

 statické (různé zvedací figury) 

 dynamické (variabilita kliků, akrobatické prvky) 

 

4) Variabilita skoků 

 skoky odrazem obounož (s vertikálním stoupáním těžiště) 

 skoky odrazem jednonož (se šikmým stoupáním těžiště) 

 

5) Interakce mezi členy družstva (zahrnuje spolupráci mezi členy dotykem) 

 

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT 

Videozáznamy soutěžních sestav byly analyzovány dle daných kritérií. Kritéria byla 

zaznamenávána „čárkovací metodou“ zaznamenávala do počítačového programu Microsoft 



 

 

Excel, který mi usnadnil a umožnil další statistické výpočty. Kritéria byla vyhodnocována 

na základě absolutní a relativní četnosti. Zaznamenán byl i aritmetický průměr, modus 

a medián. Pro větší názornost konečných výsledků byla využita grafická znázornění a tabulky.    

 

 

5 Analytická část 

Analytická část v diplomové práci pojednává o finálových sestavách, které se dostaly 

do finále mistrovství světa, v organizaci FIG a organizaci FISAF. Na základě obstaraného 

videozáznamu byla vytvořena obsahová analýza jednotlivých družstev v soutěžním aerobiku. 

Družstva se umístila na prvních třech místech na MS v roce 2013 (Srbsko, Bělehrad) 

a 2014 (Mexiko, Cancun).  Družstva a sestavy budou následně představeny.  

ORGANIZACE FIG 

Mezinárodní gymnastická federace pořádá MS v gymnastickém aerobiku jednou 

za dva roky, tedy každý sudý rok. Obsahová analýza byla vypracována z letošního mistrovství 

světa 2014, které se konalo v Mexiku, Cancunu. Daná kritéria byla rozdělena do třetin 

(30 sec) s ohledem na délku hudebního doprovodu. Družstva Ruska, Číny a Koreji se umístila 

na prvních třech místech s odstupem 0,025 bodu. Níže je uvedena výsledková listina.  

Panel rozhodčích je rozdělen do různých oblastí hodnocení. Známka za uměleckou 

stránku sestavy (Artistic) je max. 10 bodů. Má pět sledovaných a hodnotících kritérií, za která 

mohou dát max. 2 body. Prvním kritériem je výběr a struktura hudební kompozice, dalšími 

jsou obsahy aerobních vazeb v soutěžní sestavě, plynulost a kreativita sestavy, využití 

Obrázek č. 6 Výsledky kategorie AERO Dance, MS Mexiko 2014 

Zdroj: www.fig-gymnastics.com; upraveno autorem  

Obrázek č. 6 Výsledky kategorie AERO Dance, MS Mexiko 2014 

http://www.fig-gymnastics.com/


 

 

prostorových formací a kvalita jejich provedení. Hodnota za provedení (Execution) je max. 

10 bodů. Hodnotí se technika specifických dovedností (flexibilitu, sílu atd., max. 7 bodů) 

a synchronizace týmu (max. 3 body). Hodnota obtížnosti (Difficulty) je max. 2,4 bodu. 

Zahrnuje technický index čtyř povinných prvků z určitých skupin C a D. Panel rozhodčích 

je složen z hlavního rozhodčího, který dohlíží na ostatní rozhodčí. Dva rozhodčí „Difficulty“, 

čtyři rozhodčí „Artistic“, čtyři rozhodčí „Execution“, dva čárový rozhodčí a jeden rozhodčí 

sledující čas soutěžní sestavy. Celkem hodnotí 14 rozhodčích. Max. známka je 22,4 bodu.          

1. místo – TÝM RUSKA 

Tým pocházející z Ruska byl složen z osmi členů mužského pohlaví. Hudební 

doprovod byl vybrán do tématu country stylu a sladěn s bílo-zlatým závodním trikotem, který 

se skládal z košile a kalhot. Dle výsledných známek se umístili na prvním místě s náskokem 

0,025 bodu. Délka hudebního doprovodu - 1:28 min. 

Tabulka č. 3 Obsahová analýza soutěžní sestavy Ruska 

1. Choreografie I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

počet formací    25 

počet přechodů    7 

 

2.  Prvky flexibility I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

aktivní    6 

pasivní    0 

 

3. Prvky síly I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

statické     1 

dynamické    6 

 

4. Variabilita skoků I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

odrazem obounož    3 

odrazem jednonož    3 

 

5. Interakce mezi členy I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

celý tým, dvojice    4 

 

 

2. místo – TÝM ČÍNY 



 

 

Čínský tým, který obsadil 2. místo na mistrovství světa 2014 byl složen ze sedmi členů 

a dvou členek. Tématicky byla soutěžní sestava laděna do španělských rytmů. Jako změnu 

hudby a cvičení byla zvolena populární „zumba“. Soutěžní oblečení bylo sladěno do červeno - 

zlatých barev toreadorů. Délka hudby - 1:29 min.  

Tabulka č. 4 Obsahová analýza soutěžní sestavy Číny 

1. Choreografie I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

počet formací    22 

počet přechodů    10 

 

2. Prvky flexibility I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

aktivní     3 

pasivní    0 

 

3. Prvky síly I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

statické     3 

dynamické    4 

 

4. Variabilita skoků I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

odrazem obounož    2 

odrazem jednonož    4 

 

5. Interakce mezi členy I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

celý tým, dvojice    6 

 

3. místo – TÝM KOREJI 

Tým Korejců byl složen z osmi mužů a měl neobvyklé téma – roboti. Soutěžní 

oblečení bylo upraveno k sestavě v černo - stříbrné barvě. Začátek byl tvořen názornými 

ukázkami pohyby robotů. Délka skladby - 1:35 min.  

Tabulka č. 5 Obsahová analýza soutěžní sestavy Koreji 

1. Choreografie I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

počet formací    24 

počet přechodů    7 

 

2. Prvky flexibility I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

aktivní     2 

pasivní    0 

 



 

 

3. Prvky síly I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

statické     2 

dynamické    5 

 

4. Variabilita skoků I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

odrazem obounož    2 

odrazem jednonož    1 

 

5. Interakce mezi členy I. třetina II. třetina III. třetina Celkem 

celý tým, dvojice    5 

ORGANIZACE FISAF 

Organizace FISAF sdružuje několik sportovních svazů z různých zeměpisných oblastí 

světa. Patří mezi ně i Česky svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz, který pořádá soutěže 

v aerobiku v ČR. FISAF pořádá mistrovství světa každý rok. V letošním roce je MS 

naplánováno na říjen 2014, které bude probíhat v ČR v Praze a bude ho organizovat 

FISAF.cz. Tudíž obsahové analýzy sestav jsou provedeny z minulého roku z MS 2013, které 

se konalo v Srbsku v Bělehradě. Kritéria jsou analyzována do čtvrtin sestavy, tj. 

30 sekundových intervalů. Pro cvičence jsou výjezdy na zahraniční soutěže finančně náročné, 

jelikož si je ve většině případů platí sami. Účast na mezinárodních závodech je poměrně 

vysoká, pohybuje se kolem jednoho tisíce účastníků. Níže je výsledková listina z MS 2014. 

 

Panel rozhodčích se skládá ze dvou skupin rozhodčích udělující body (Technical 

specialist – označení TS1-3 a Artistic – označení A1, A2) a hlavní rozhodčí, který na celý 

Obrázek č. 7 Výsledky kategorie fitness týmy aerobic, MS Srbsko 2014 

Zdroj: www.fisaf.cz  

Obrázek č. 7 Výsledky kategorie Fitness týmy aerobic, MS Srbsko 2014 



 

 

panel rozhodčích dohlíží. Na MS 2013 byl pětičlenný panel rozhodčích. Technický specialista 

posuzuje schopnost týmu provést a prokázat variabilitu pohybů, které jsou specifické 

pro fitness aerobik. Také bere v úvahu provedení, držení těla, obtížnost a intenzitu těchto 

pohybů. Hodnota známky za techniku je max. 10 bodů. Rozhodčí Artistic hodnotí originalitu 

a kreativitu choreografie a použití hudby. Dále bere v úvahu synchronizaci, což je schopnost 

týmu prokázat stejnou úroveň schopností. Známka je max. 10 bodů. Rankingový systém 

je hodnotící systém v organizaci FISAF. Cílem systému je určit vítěze dle majority umístění, 

které je odvozeno od známky udělené jednotlivými rozhodčími. Rankingový systém dává 

přednost umístění před počtem bodů.    

1. místo – TÝM ČR – AEROBIC DANCERS KLADNO  

Tým Aerobic Dancers Kladno se stal již počtvrté v řadě mistrem světa pro rok 2014. 

Jako téma soutěžní sestavy byl zvolen kabaret, ke kterému také bylo přizpůsobeno závodní 

oblečení. Jednalo se o celistvou kombinézu s nákresem korzetu, černo - fialové barvy 

se stříbrným zdobením. Tým byl složen z osmi dívek. Délka sestavy - 2:00 min. 

Tabulka č. 6 Obsahová analýza soutěžní sestavy ČR - Aerobic Dancers Kladno 

1. Choreografie I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

počet formací     34 

počet přechodů     9 

 

2. Prvky flexibility I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

aktivní      17 

pasivní     3 

 

3. Prvky síly I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

statické      2 

dynamické     2 

 

4. Variabil. skoků I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

odrazem obounož     3 

odrazem jednonož     1 

 

5. Interakce I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

celý tým, dvojice     7 

 

2. místo – TÝM RUSKA – SCARLET ROSES 



 

 

Ruský tým je velkou konkurencí v kategorii fitness týmů aerobik. Skládal se z osmi 

dívek. Hudební motiv byl zvolen na základě tématu sestavy - latinské rytmy. V sestavě 

se vyskytovaly taneční pohyby charakterizující latinský způsob tance. Závodním dresem byla 

kombinéza s dlouhými černými kalhoty a barevným topem. Délka skladby - 1:58 min. 

   Tabulka č. 7 Obsahová analýza soutěžní sestavy Ruska - Scarlet Roses 

1. Choreografie I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

počet formací     40 

počet přechodů     9 

 

 

2. Prvky flexibility I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

aktivní      17 

pasivní     2 

 

3. Prvky síly I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

statické      2 

dynamické     0 

 

4. Variabil. skoků I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

odrazem obounož     4 

odrazem jednonož     1 

 

5. Interakce I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

celý tým, dvojice     7 

 

3. místo – tým ČR – AEROBIC TEAM CHUCHLE 

České tým z Prahy vsadil na téma - James Bond, který právě v minulém roce měl 

premiéru. Hudební předloha obsahovala písně z jeho soundtracku. Dres byl sladěn k tématu. 

Skladba byla nacvičena osmičlenným družstvem dívek. Délka skladby - 1:58 min.      

Tabulka č. 8 Obsahová analýza soutěžní sestavy ČR - Aerobic Team Chuchle 

1. Choreografie I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

počet formací     34 

počet přechodů     10 

 

2. Prvky flexibility I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

aktivní      16 



 

 

pasivní     1 

 

3. Prvky síly I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

statické      1 

dynamické     0 

 

4. Variabil. skoků I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

odrazem obounož     7 

odrazem jednonož      

 

5. Interakce  I. čtvrtina II. čtvrtina III. čtvrtina IV. čtvrtina 

lkem 

Celkem 

celý tým, dvojice     2 

6 Výsledky 

6.1 Souhrn a přehled jednotlivých kritérií sestav organizace FIG 

Kritérium č. 1 – Choreografie (počet a variabilita formací, počet přechodů)  

 

Graf č. 1 Choreografie – celkový počet formací a přechodů 

 

Celkový počet formací ve finálových sestavách organizace FIG, viz Graf č. 1, byl 

velice vyrovnaný. Tým Ruska měl složenou sestavu z 25 útvarů, tým z Číny z 22 útvarů a tým 

Koreji měl 24 útvarů. Objevovala se postavení symetrická i asymetrická. Nejčastěji byla 
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zastoupena postavení různé variabilita řad a diagonál, ať jedné či více, rozmístěné po celé 

závodní ploše. Tyto variability řad byly k vidění ve všech třech sestavách, viz Příloha IV-VI. 

Při analýze využití prostoru v jednotlivých třetinách mělo družstvo Koreje nejvíce 

rovnoměrné v poměru 8:8:8. Družstvo Číny mělo využití prostoru v poměru 8:8:6. Vítězný 

tým Ruska měl nejméně vyvážené formace, a to v poměru 6:9:10. Tento nedostatek zastínila 

jiná složka sestavy. Celkový počet přechodů (variace zemí) v jednotlivých třetinách 

soutěžních sestav byl vyrovnaný, viz Tabulka č. 3 - 5. Každá třetina obsahovala minimálně 

jeden přechod těžiště z vyšší do nižší polohy. Objevovaly se přechody typu kleky, sedy, 

dřepy, podřepy, různé varianty skluzů (jednotlivce i dvojice), převaly, skokové variace na 

zem nebo nějaký lehký akrobatický prvek např. kotoul. Přechody by měly být dynamického 

charakteru, aby soutěžní sestava nestagnovala a stále upoutávala pozornost diváků.  

Při tvorbě choreografie jsou dva základní principy prostorového řešení – a to 

symetrický a asymetrický. Symetrické útvary se hodnotily dle souměrného postavení členů 

družstva, tj. obě poloviny útvarů byly uspořádány přesně a pravidelně, podél střední osy. Na 

diváka tým působil s jistotou. Kdežto asymetrické útvary působily dramaticky a divákům 

mohli připadat chaotické. Útvary byly nesouměrné a vyvolávaly pocit napětí.  

 

 

Graf č. 2 Četnost symetrických a asymetrických tvarů v choreografii týmu Ruska 
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Tým Ruska měl celkem v sestavě 25 půdorysných řešení. Na Grafu č. 2 vidíme 

poměrně velké zastoupení symetrických útvarů (72%, tj. 18 útvarů) v choreografickém 

ztvárnění ruského týmu. Objevovala se postavení diagonál, čtverečků, řad (jedné i více) 

natočených různými směry, viz Příloha IV. Sestava Ruska dále obsahovala 28 % (7 útvarů) 

asymetrického půdorysného řešení. Zařazení asymetrického složení museli členové skupiny 

dodržovat přesné přechody a útvary, aby vznikl záměrný efekt.           

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 Četnost symetrických a asymetrických tvarů v choreografii týmu Číny 

 

Sestava Číny byla tvořena větší částí symetrickými formacemi z 59 % (13 formací), 

viz Graf č. 3. Obsahovala následující formace - dlouhá řada různými směry natočená, 

diagonály, čtverečky různě rozmístěné po závodní ploše nebo symetrické postavení dvojic 

v rozích závodní plochy. Asymetrických formací bylo celkem 9 (41 %) z celkového počtu 22, 
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viz Příloha V. U tohoto družstva nám vyšla přibližně stejná čísla v poměru asymetrického a 

symetrického postavení a rozmístění po závodní ploše. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Četnost symetrických a asymetrických tvarů v choreografii týmu Koreje 

 

V sestavě Korejců význačně převládaly (75 %) symetrické formace, viz Příloha VI. 

Pouze jedna čtvrtina tvořila asymetrická postavení, viz Graf č. 4. Příkladem neobvyklého 
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půdorysného řešení může být, např. šest členů bylo v zadní části plochy a dva jedinci 

prováděli figuru v předních rozích.       

Choreografie sestav FIG byla postavena na základě symetrického postavení. U všech 

finálových sestav převládala symetrie velkou částí. Asymetrické formace jsou přidávány 

z hlediska zpestření soutěžní sestavy.      

 

 

 

 

 

 

 

         

Kritérium č. 2 – Prvky flexibility (aktivní, pasivní) 

 

Graf č. 5 Prvky flexibility – aktivní, pasivní 
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Největší celkový počet prvků flexibility mělo družstvo Ruska v počtu šesti prvků, poté 

následovalo družstvo Číny se třemi prvky a družstvo Koreji mělo v sestavě pouze dva prvky 

flexibility. Graf č. 5 nám znázorňuje počet aktivních a pasivních prvků flexibility. Celkový 

počet je dán obsahem dynamických švihů dolních končetin v různých rovinách, v čelní, boční 

i po oblouku, jelikož soutěžní sestavy organizace FIG nezařazují pasivní prvky flexibility. 

Domníváme se, že je to z důvodu délky trvání pasivního prvku, např. bočního či čelního 

rozštěpu. Sestava je dlouhá pouze 1:30 min a za tuto dobu musí soutěžící splnit daná kriteria 

soutěžní sestavy. Pasivní prvek flexibility není pravidly povinný. Zároveň by se návaznost 

sestavy zpomalila a ztratila by dynamiku.      

Dále mají povinné prvky flexibility, které musí být zařazeny do sestavy a následně 

je provedení těchto prvků ohodnoceno konkrétními rozhodčími. Zařazován je prvek 

„podmetenka“ a „íčko“, která může být provedena v různých kombinacích. Ohodnoceny jsou 

příslušnou známkou prvku, a zároveň se započítává provedení daného prvku. Každá finálová 

sestava obsahuje „podmetenku“ s rovnou navázaným „íčkem“. Jelikož je sestava složena vždy 

z osmi členů, je obtížné nalézt z určité skupiny prvek, který budou všichni členi provádět 

stejným způsobem, ve stejném rozsahu a stejnou intenzitou. Výběr prvků je na trenérovi, 

popř. choreografovi dané soutěžní sestavy.      

Kritérium č. 3 – Prvky síly (statické, dynamické) 

 

Graf č. 6 Prvky síly – statické, dynamické 
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Celkový počet prvků síly je zcela vyrovnán ve všech třech finálových sestavách. 

Každá sestava obsahuje 7 prvků síly, viz Graf č. 6. Pod pojmem statické prvky síly 

si představujeme zvedací figury různého charakteru (jednotlivci, dvojice, týmové figury). 

V týmových sestavách se vyskytují pouze výjimečně. Z důvodu délky provedení dané zvedací 

figury. Jelikož každá soutěžní sestava v kategorii AERO Dance má dle pravidel povinně 

zařadit zvedací figuru, tým Ruska zařadil jednu skupinovou zvedací figuru do druhé třetiny 

sestavy, sestava Číny obsahovala jednu týmovou figuru ihned na začátku sestavy a další dvě 

ve třetí třetině v podobě dvojic. Sestava Koreji obsahovala dva prvky statické síly v podobě 

týmové figury. Týmové figury mají různý charakter spolupráce v kombinacích 2:6, 4:4, 1:7. 

Skupina dynamických prvků síly převládá počtem nad statickými prvky síly. Dáno 

je to dynamických charakterem sestavy. Pravidly je dynamika v sestavě vyžadována. 

Do skupiny dynamických prvků síly jsme zařazovali povinné akrobatické prvky, výskyt kliků 

aj. Ruský tým se specializoval na akrobatické prvky, kterých bylo předvedeno šest. Každá 

třetina obsahovala dva dynamické prvky síly, tudíž to měli rovnoměrné. Tým Číny vsadil na 

čtyři prvky dynamické síly a sestava Koreji obsahovala pět prvků dynamické síly. 

V sestavách byly předvedeny následující akrobatické prvky – přemet stranou, přemet vpřed, 

přemet vzad aj. Můžeme říci, že v soutěžních sestavách převládají prvky dynamické síly.          

Kritérium č. 4 – Variabilita skoků (odrazem obounož, jednonož) 

 

Graf č. 7 Variabilita skoků – odrazem obounož, jednonož 
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Sestavy Ruska a Číny obsahovali celkem šest skoků, viz Graf č. 7. Korea za nimi 

zaostávala o tři skoky. Dle pravidla kategorie AERO Dance mají týmy povinné min. dva 

skoky, ale každý z jiné skupiny skoků, proto máme obsazení skoků jak odrazem jednonož tak 

odrazem obounož. Každý skok má svou hodnotu obtížnosti. Obsahová analýza ukázala, 

že v každé třetině mají družstva z organizace FIG minimálně jeden skok.  

Ruský tým dal přednost skokům odrazem obounož. V sestavě se vyskytovaly čtyři 

skoky s odrazem obounož (Tuck jump to push up, Cossack jump, Straddle jump, Straddle 

jump ½ twist to push up) a dva skoky odrazem jednonož („Čertík“, „Kadet“).  

Čína měla stejný celkový počet skoků jako Rusko, s výjimkou počtu skoků odrazem 

obounož a jednonož, viz Tabulka č. 4. Sestava obsahovala dva skoky odrazem obounož 

(Straddle jump ½ twist to push up, ½ turn cossack jump to split) a čtyři skoky odrazem 

jednonož („Kadet“ a jiné modifikace skoků).  

Tým Koreji měl nacvičené pouze tři skoky v celé sestavě. Dva byli odrazem obounož 

(Straddle jump ½ twist to push up, ½ turn cossack jump) a jeden skok („Kadet“) odrazem 

jednonož. Dle analýzy můžeme vidět velkou obtížnost skokových variací po celé délce 

soutěžní sestavy. Cvičenci by měli být na stejné technické úrovni.  

Kritérium č. 5 – Interakce mezi členy  

 

Graf č. 8 Interakce mezi členy  
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Graf č. 8 znázorňuje počet interakcí konaných během soutěžní sestavy v rámci dvojic 

či jiného týmového uskupení. Výsledky jsou rozděleny do třetin (30 sekundových intervalů) 

soutěžní sestavy. Celkový počet interakcí (pouze dotykem) byl u všech družstev přibližně 

stejný v rozmezí čtyř až šesti.  

Čína své interakce měla rozdělené rovnoměrně mezi každou třetinu sestavy. 

Dohromady se jednalo o šest interakcí dotykem. Sestava obsahovala skupinovou zvedací 

figuru, několik různých modifikací dvojic a interakcí celého družstva ve formaci kruhu 

tlesknutím. Velice zajímavý způsob interakce.  

 Ruský tým měl nejméně interakcí ve své country sestavě. Většinou se jednalo 

o interakci mezi dvojicemi a jedné interakce se zúčastnilo celé družstvo při skupinové figuře, 

kterou mají dle pravidel pro kategorii AERO Dance povinnou.  

Finálová sestava Koreji obsahovala pět interakcí již zmíněného způsobu – dvojice 

a týmová zvedací figura. Rozvržení interakcí v jednotlivých třetinách viz Tabulka č. 3 - 5. 

 

 

 

6.2 Souhrn a přehled jednotlivých kritérií sestav organizace FISAF 

Kritérium č. 1 – Choreografie (počet a variabilita formací, počet přechodů) 



 

 

 

Graf č. 9 Choreografie – celkový počet formací a přechodů 

 

Stavba choreografie soutěžních sestav v organizaci FISAF patří mezi obtížně řešitelné. 

Délka sestavy, která je kolem dvou minut, dává velké možnosti příslušnému choreografovi 

vymyslet několik zajímavých prostorových řešení. Celkový počet formací byl u prvního místa 

34, druhé místo mělo 40 útvarů a třetí místo mělo 36 útvarů. Při stavbě choreografií 

se většinou doporučuje v kategorii fitness aerobik 35 formací. Při takovýchto vysokých 

číslech se mnohokrát některá postavení v soutěžních sestavách opakují. Zejména to můžeme 

vidět při analýze, viz Příloha VII-IX, v týmu Aerobik Team Chuchle. Tento tým ve své 

soutěžní sestavě využívá dané postavení na dvě skokové variace. Tudíž může být toto 

postavení impulsem a predikcí pro rozhodčí k provedení další skokové variace. Tato složka 

se může objevit v hodnocení sestavy. Počet útvarů v rámci čtvrtin sestavy je velice 

vyrovnaný. Stanovují to tak i pravidla, proto tvůrci skladby na to dbají a respektují toto 

pravidlo. Jedna čtvrtina obsahuje přibližně 8 - 10 útvarů, viz Tabulka č. 6 – 8.  

Celkový počet přechodů do nižších poloh se pohyboval kolem 9 – 10 u finálových 

sestav. Přechody byly ztvárněny dřepy, kleky, variacemi skluzů na zem, figurami jednotlivců 

či dvojic, jednoduchými akrobatickými prvky (kotoul, kotoul vzad přes rameno) a skokovými 

variacemi. Přechody mají být rychlé a různého charakteru.        
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Jak jsme již zmínili, tvorba choreografie půdorysných řešení má dva principy – 

asymetrickou a symetrickou. Podrobněji se podíváme na procentuální zastoupení v soutěžních 

sestavách organizace FISAF.  

 

Graf č. 10 Četnost symetrických a asymetrických tvarů v choreografii týmu ČR  

 

Kladenský tým měl ve své sestavě téměř ze dvou třetin pouze symetrické útvary. 

Procentuálně se jednalo o 62 % symetrických útvarů a 38 % asymetrických útvarů, viz Graf 

č. 10. Celkem tato finálová sestava obsahovala 34 půdorysných řešení. Vyskytovala se zde 

i neobvyklá postavení např. začáteční figura byla postavena na základě různého počtu 

cvičenců po celé závodní ploše, viz Příloha VII. Vyskytovali se také variace řad, diagonál, 

kroužků aj.  
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Graf č. 11 Četnost symetrických a asymetrických tvarů v choreografii týmu Ruska 

 

Ruský tým s největším počtem postavení (40) ze všech finálových sestav předváděl 

na závodní ploše z 65 % formace symetrického postavení, viz Graf č. 11. Vyskytovaly 

se variace diagonál, jedné či dvou řad, čtverečků v různých směrech apod. Asymetrické tvary 

jsou zařazovány v různých prostorách závodní plochy, viz Příloha VIII. Ruský choreograf 

přidal i několik neobvyklých a zajímavých postavení.  
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Graf č. 12 Četnost symetrických a asymetrických tvarů v choreografii týmu ČR 

 

Sestava týmu z České republiky je dle procentuálního složení, principů půdorysného 

řešení, naprosto vyvážená. Asymetrické útvary tvořily 47 % a symetrické útvary o něco více 

53 %. U této sestavy bylo zajímavé jedno postavení, které se v sestavě několikrát opakovalo, 

a zejména se v daném postavení prováděly skokové variace, viz Příloha IX.  

Soutěžní sestavy organizace FISAF byly postaveny na symetrických útvarech. 

Ve všech finálových sestavách se vyskytovaly různé druhy řadového uskupení členů týmu 

do různých směrů, čtverečků či obdélníčků. Přidáním asymetrických tvarů do soutěžní sestavy 

se obohatí monotónnost postavení a sestava se stane zajímavější.   
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Kritérium č. 2 – Prvky flexibility (aktivní, pasivní) 

 

Graf č. 13 Prvky flexibility - aktivní, pasivní 

 

Znázornění celkového počtu prvků flexibility byl u všech třech finálových sestav 

téměř na stejné úrovni. Počet se pohyboval v rozmezí 17 až 20 proveditelných prvků v délce 

2minutové sestavy.  

Tým děvčat z Kladna měl sedmnáct prvků z aktivní flexibility a tři prvky z pasivní 

flexibility, které byly velice rychle provedené. Jednalo se o různé modifikace sedu 

roznožného, který byl proveden při figuře na zemi. Děvčata měla vyvážené švihové pohyby 

dolních končetin v celé délce sestavy. Každá čtvrtina obsahovala 4-5 švihových pohybů.  

Ruský tým měl sedmnáct švihových pohybů dolních končetin v různých rovinách a 

dva pasivní prvky flexibility, tj. čelný rozštěp a boční rozštěp. Tyto dva prvky byly zvolené na 

základě dobré gymnastické průpravy, a zvláště stejnému rozsahu flexibility všech cvičenek.   

Tým z Prahy, který obsadil třetí místo na MS, měl nacvičených šestnáct švihových 

pohybů dolních končetin v různých rovinách ve své soutěžní sestavě a jeden pasivní prvek 

flexibility, kterým byl ztvárněn přechod v nízké poloze.        

Sestavy kategorie fitness týmů v organizaci FISAF jsou založené na zejména aktivní 

flexibilitě, tzn. obsahující různé modifikace švihových pohybů dolních končetin. Tímto chce 

organizace zajistit větší dynamiku soutěžních sestav. Rozvržení prvků flexibility 

v jednotlivých čtvrtinách sestavy najdete, viz Tabulka č. 6 – 8. 
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Kritérium č. 3 – Prvky síly (statické, dynamické) 

 

Graf č. 14 Prvky síly - statické, dynamické 

 

Celkový počet prvků síly v soutěžní sestavě v kategorii fitness aerobik je max. čtyři. 

Již z Grafu č. 14 můžeme vyčíst, že fitness aerobik není vyloženě silový sport. Statické prvky 

síly pocházely zejména ze skupinových figur. Statické prvky měli obsaženy ve svých 

sestavách všechny družstva, tudíž všichni měli týmovou figuru.  

 Kladenský tým měl ve své sestavě několik týmových či skupinových prvků. Jedním 

ze statické skupiny prvků je výdrž v podřepu stojících dvojic vedle sebe nebo výdrž v kleku 

dvojic naproti sobě. Obsah dynamických prvků souvisí s přechody v nižších polohách.  

Ruský tým měl pouze dva prvky ze statické síly a jednalo se o skupinovou figuru 

a figuru dvojic. Pražský tým měl nacvičenou pouze skupinovou figuru, která vyžadovala 

prvky statické síly. Byla to variace výdrže v kliku.   

Dynamické prvky síly se v této organizaci nevyskytují, jelikož nejsou povoleny 

akrobatické prvky jako v organizaci FIG. Fitness týmy mohou dostat penalizaci 

za akrobatický prvek, proto se jim raději vyhýbají.    
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Kritérium č. 4 – Variabilita skoků (odrazem obounož, jednonož) 

 

Graf č. 15 Variabilita skoků (odrazem obounož, jednonož) 

 

Variace skoků se v soutěžních sestavách dost opakují. Pro některé týmy 

je charakteristické provedení několika skoků v délce 2minutové sestavy, např. pro tým 

z Prahy. Na Grafu č. 15 je znázorněný celkový počet skoků. Pražský tým měl obsažené 

nejvíce skoků v sestavě, ale přesto získal třetí místo. Zřejmě technika provedení nebyla na 

takové úrovni, aby se mohli umístit na lepší pozici. Pražské družstvo mělo v sestavě šest 

skoků odrazem obounož (Air jack 2x, Cossack jump, Straddle jump, Straddle jump to split, 

Front split jump) a jeden skok odrazem jednonož („Točené nůžky“).  

Ruský tým Scarlet Roses měl ve své sestavě čtyři skoky odrazem obounož (Straddle 

jump 2x, Front split jump, Pirouett jump 360°) a jeden skok odrazem jednonož (Cossack jump 

- jeho variace).  

Kladenská soutěžní sestava obsahovala nejmenší množství skoků. Tři skoky pocházely 

ze skupiny odrazem obounož (Straddle jump, Front split jump, Pirouett jump 360°) a jeden 

skok odrazem jednonož (Cossack jump – jeho variace). I přes tento počet skoků, kladenský 

tým zvítězil a obhájil titul. Každá čtvrtina soutěžních sestav obsahovala min. jednu skokovou 

variaci, viz Tabulka č. 6 – 8.  
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Kritérium č. 5 – Interakce mezi členy 

 

Graf č. 16 Interakce mezi členy 

 

Interakce mezi členy družstva je jednou z kritérií hodnocení sestavy v organizaci 

FISAF. Graf č. 16 znázorňuje počet interakcí v jednotlivých čtvrtinách sestavy, tj. po 30 

sekundových intervalech. Dle celkového počtu interakcí vidíme, že tým z Prahy má pouze dvě 

interakce v celé sestavě, a to v prvních dvou čtvrtinách, viz Tabulka č. 8. Jednalo 

se o týmovou figuru a jednu spolupráci dvojice. Na sestavu, která se nominovala na světové 

mistrovství, to bylo dost málo.  

Ruský tým a tým z Kladna byly na stejné úrovni v počtu sedmi interakcí. Zahrnovala 

týmové figury, týmovou spolupráci různých skupinek členek, např. dvojice, trojice. Interakce 

by se měla vyskytovat v každé soutěžní sestavě, pro vytvoření kontaktu mezi členy družstva. 

Členové soutěžního družstva by se na závodní ploše měli vnímat a důvěřovat si.      
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7 Diskuse 

Dle vybraného tématu diplomové práce jsem se zabývala soutěžními sestavami 

z organizace FIG a FISAF, které se umístily na prvních třech místech na mistrovstvích světa 

v roce 2013 (Srbsko, Bělěhrad) a 2014 (Mexiko, Cancun). Jednalo se o tým z Ruska, Číny, 

Koreji a České republiky.  

Na základě zvážení výhod a nevýhod jednotlivých výzkumných metod, jsem se 

rozhodla pro metodu obsahové analýzy a pozorování. Tyto dvě metody jsem využila při 

zkoumání potřebných dat ke zpracování své diplomové práce. Soutěžní sestavy byly 

analyzovány dle zvolených kritérií v rámci svých organizací, a následně byly vyhodnoceny. 

Metoda pozorování byla využita při zaznamenávání kvantity jednotlivých kritérií 

z příslušných videozáznamů finálových sestav. Dílčími úkoly bylo zjistit počet formací v dané 

soutěžní sestavě, počet cvičenců, počet interakcí, počet prvků flexibility a síly. 

Tabulka č. 9 Souhrn jednotlivých kritérií a jejich průměrná hodnota 
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25 22 24 24 34 40 36 37 

č. 2 
6 3 2 4 17  17 16 17 

č. 3 
7 7 7 7 4 2 1 2 

č. 4 
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č. 5 
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Tvorba choreografie byla v sestavách složena na základě hlavních požadavků, které 

kladou pravidla soutěžního aerobiku. Finálové sestavy FIG obsahovaly průměrně 24 formací 

a sestavy FISAF obsahovaly průměrně 37 formací, viz Tabulka č. 9, kritérium č. 1. Tato čísla 

formací byla dána zejména délkou hudebního doprovodu. Sestavy FISAF byly o téměř 

30 sekund delší než sestavy FIG, tudíž počet formací byl o něco vyšší. Většina choreografů 

tvořila sestavy dle třetin či čtvrtin, proto byly útvary rovnoměrně zakomponované 

do pohybového projevu, viz Graf č. 1. Za povšimnutí stojí také složení jednotlivých týmů. 



 

 

Mezinárodní gymnastická federace sdružuje několik sportovních odvětví pro muže i ženy. 

Většinou bylo zvykem, že soutěžní kategorie byly rozděleny zvláště pro muže a ženy. 

Současná pravidla dovolují týmy mixů, tj. mohou být zastoupeny muži i ženy v jednom 

družstvu. Kategorie soutěžní disciplíny AERO Dance byla zastoupena spíše muži než ženami.  

Dvě družstva z Koreje a Ruska byla složena z osmi mužů, a pouze tým z Číny byl složen 

ze šesti mužů a dvou žen. Tvorba choreografie u namixovaného družstva byla na nácvik 

sestavy těžší než jakákoli jiná sestava. Trenér či tvůrce sestavy komponoval formace a útvary 

dle výskytu žen. Bral v úvahu pravidelná i nepravidelná postavení. Kdežto v sestavách FISAF 

byla družstva složena pouze ze samých žen. Bylo vidět, že smíšená družstva měla úspěch, 

když jedno z družstev obsadilo krásné druhé místo na mistrovství světa v Mexiku. Většina 

zúčastněných mužů se dříve věnovala např. sportovní gymnastice, tudíž sestava obsahovala 

povinné akrobatické prvky vysokého ohodnocení a jiné silovější figury. K vidění byli 

většinou přemet stranou, přemet vpřed a přemet vzad. Výběr hudebního doprovodu 

v soutěžních sestavách byl tematický k příslušné sestavě. Vyskytoval se hudební styl 

a hudební efekty typu country rytmů, španělských rytmů, robotického stylu hudby, latinských 

rytmů, hudby z kabaretu a z filmu James Bond. Výběr hudby je velice zásadní. Tempo hudby 

by se mělo pohybovat kolem 160 BPM. Trenéři či tvůrci sestav, by se měli vyhýbat 

monotónním hudbám. Soutěžní oblečení bylo tematicky laděno k hudebnímu doprovodu. 

Vyskytovali se i příslušné pohybové motivy např. z výše uvedeného filmu. Lze tak 

kontaktovat, že promyšlená struktura formací, včetně technického provedení a synchronního 

předvedení má velký vliv na umístění v estetických soutěží aerobiku.  

Kritérium č. 2, viz Tabulka č. 9, uvádí, počet švihových pohybů dolních končetin 

v různých rovinách. FISAF má sedmnáct švihový pohybů jako průměrnou hodnotu, kdežto 

FIG má dle analýzy pouze čtyři švihové pohyby v celé délce sestavy. Švihové pohyby dolních 

končetin sestavu více zdynamičtí, tudíž tyto prvky je třeba zařazovat do sestav FISAF, jelikož 

mají dle pravidel provádění akrobatických prvků zakázané. Proto si dle výše uvedeného 

tvrzení můžeme vysvětlit tak rozdílná čísla. Švihové pohyby se vyskytovaly v čelné i boční 

rovině, po oblouku vně i dovnitř. Obě organizace využívají všeobecnou gymnastickou 

průpravu pro sportovce, která jim pomáhá v rychlejším nácviku, jak akrobatických prvků, 

tak koordinačně náročných pohybů. Pasivní prvky flexibility se v sestavách neobjevovaly 

z hlediska jejich dlouhého trvání. Pouze družstvo z Ruska (FISAF) mělo čelný a boční rozštěp 

v posledních dvou čtvrtinách. Jednalo se o přechody v nízkých polohách.          



 

 

Prvky síly se v sestavách FISAF objevovaly pouze výjimečně. V porovnání s počtem 

prvků se sestavami FIG bychom mohli říci, že sestavy AERO Dance (průměrně sedm prvků 

síly) jsou mnohem silovějšího charakteru než Fitness týmy (průměrně dva prvky síly). Složení 

týmu mělo určitě také vliv na tento počet silových prvků, jelikož většina z kategorie AERO 

Dance byli muži. Ve většině případů šlo o prvky dynamického charakteru, např. akrobatické 

prvky, týmové či jiné modifikace figur. Třetí kritérium bylo trošku sporné z důvodu zařazení 

počtu akrobatických prvků do skupiny dynamické síly, jelikož se tyto prvky objevovaly 

v každé sestavě a nebyly samostatně započítávány. Akrobatické prvky byly povinnou složkou 

sestav FIG. Statická síla se ve většině případů ve finálových sestavách neobjevovala. Statické 

prvky nejsou ve skladbách požadovány, proto v některých případech mohou být 

zakomponovány jako společná figura celého týmu nebo alespoň spoluprácí většiny týmu. 

Tyto figury se provádí po velmi krátkou dobu. Statika obecně ztrácí dynamiku provedení 

sestav. Rozhodčími v obou organizacích aerobiku není vyžadována.  

Skokové variace se vyskytovaly ve všech analýzách soutěžních sestav. Průměrný 

výskyt skoků byl v počtu pěti skoků v obou organizacích. Finálové sestavy obsahovaly skoky 

odrazem obounož i odrazem jednonož, minimálně vždy jeden z každé skupiny. Na výběr 

variability skoků v sestavách se musí dbát s ohledem na technickou úroveň všech cvičenců 

daného družstva. Provedení skoku by mělo být u všech závodníků stejné. Toto je jeden 

z aspektů, který rozhodčí hodnotí. FIG dle pravidel dovoluje skoky do kliků či rozštěpů. Opět 

záleží na šikovnosti a technické vyspělosti jednotlivých členů družstva. Nesmyslem 

je zařazování prvků, které všichni členové nezvládnou. FISAF povoluje výskyt prvků 

ze sportovního aerobiku pouze minimálně. Většinou prvky ze sportovního aerobiku provádějí 

pouze někteří členové týmu, a je to v rámci nějaké týmové figury.  

Interakce v týmovém kolektivu je velice důležitou součástí, a to nejen v esteticko 

koordinačních sportech. Toto kritérium jsem zjišťovala na základě jakéhokoli dotyku.  

Interakce mezi členy se objevovala v průměru pětkrát a to ve dvojicích, trojicích, větších 

skupinkách, tlesknutím, držením se za ruce aj. Interakce je požadována dle pravidel.    

Obě organizace mají svá pozitiva a svá negativa. Kdyby obě organizace navázaly mezi 

sebou spolupráci, vznikla by poměrně vysoká základna a byla by šance, že by se tento krásný 

sport dostal na olympijské hry.      

  

 



 

 

8 Závěr 

Tématem diplomové práce byla analýza finálových sestav z mistrovství světa 2013 

a 2014 dle námi zvolených pěti kritérií. Finálové sestavy se umístily na prvních třech místech 

v soutěžních kategoriích AERO Dance (FIG) a Fitness týmy aerobik (FISAF). Cílem práce 

bylo zjistit pomocí analýzy obsah jednotlivých soutěžních sestav organizací FIG a FISAF 

a najít hlavní ukazatele výkonu.  

Výsledky dle stanovených kritérií ukázaly společné a rozdílné znaky soutěžních 

sestav. Společné znaky obou organizací se projevily v tvorbě choreografie, skokových variací, 

silových prvcích, prvcích flexibility a interakcí mezi členy družstva. Principy choreografie 

jsou uplatňovány ve všech analyzovaných skladbách. Každá sestava má své tematické 

zaměření, např. country, zumba, španělské rytmy. Některé z nich se inspirovaly filmy, např. 

James Bond. Společným znakem obou kategorií je velký počet útvarů v celé své délce 

sestavy. I přes rozdílnou délku hudebního doprovodu (FIG – 1:30 min, FISAF – 2:00 min) 

mají útvary rovnoměrně uspořádané v pohybové kompozici. Hudba je k sestavám vybírána 

tematicky a v intenzivnějším tempu (155 - 160 BPM). Přechody do nižších poloh byly téměř 

u obou kategorií ve stejném zastoupení. Vyskytovaly se následující přechody - skluzy, 

převaly či jednoduché akrobatické prvky (kotoul). Provedení přechodů je rychlé a dynamické 

z důvodu časové tísně sestavy. Skokové variace se objevují v obou soutěžních sestavách. 

FISAF spíše využívá skoky s odrazem obounož, tudíž má omezený výběr při tvorbě 

choreografií. FIG má větší variabilitu výběru skoků, jelikož využívají skoky odrazem 

obounož i jednonož. Silové prvky a prvky flexibility jsou v sestavách zviditelněny v podobě 

švihových pohybů dolních končetin, skokových variací s dopadem do kliku ležmo či různými 

silovými přechody mezi formacemi sestav.   

Rozdílné znaky organizací FIG a FISAF jsou viditelné v délce hudebního doprovodu, 

zařazení povinných prvků, tanečních variací, akrobatických prvků a zvedaných figur. 

Dle pravidel FIG mají sestavy povinné prvky, které musí během skladby stihnout provést, 

na rozdíl od organizace FISAF. Sestava FIG musí obsahovat „taneček“ na 32 dob, který musí 

být odlišný a viditelný od charakteristických aerobních krokových variací. Zabírá v sestavě 

poměrně velkou část, ale tím jsou sestavy zajímavější a poutavější. Cvičenci musí projít 

taneční a baletní průpravou, aby byli schopni provést tento požadavek. Další povinností 

v organizaci FIG je zařazení akrobatických prvků a zvedací skupinové figury. Zařazení 

akrobatických prvků a zvedacích figur umožňuje choreografie mnohem lépe vyjádřit 

dynamickou linii hudby. Díky akrobatickým prvkům je větší variabilita zařazení interakcí 



 

 

mezi členy družstva. FISAF má veškeré akrobatické prvky zakázané a jejich případné 

zařazení má negativní vliv na celkové ohodnocení. Sestavy FIG jsou mnohem silovějšího 

charakteru, díky zařazení akrobatických prvků a skupinových figur. Ve Fitness aerobiku 

se silové prvky téměř neobjevují a nejsou v požadavcích rozhodčích. Interakce je jedním 

z předpokladů choreografie skladeb, která se vyskytuje jako skupinová nebo párová interakce, 

interakce dotykem či tlesknutím. Objevovala se ve všech finálových sestavách v poměrně 

zajímavých dimenzích.  

Domnívám se, že cíl, který jsem si stanovila na počátku diplomové práce - najít hlavní 

ukazatele výkonu soutěžních sestav organizace FIG a FISAF, byl splněn. Práce je pro mě 

velkým přínosem z hlediska nových poznatků a inspirací.                   
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