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Abstrakt 
 
Název: Deskripce somatotypu jako součást sportovního výkonu ve sportovním 

tanci. 

Cíle:   Vytvořit představu u vybraných částí struktury sportovního výkonu  

ve sportovním tanci. Pomoc všem v tomto sportu. Stanovit model 

českých tanečních párů v užší světové špičce, pouze s určitým za 

měřením na určité segmenty sportovního výkonu. 

Metoda:  Pro účely této práce budeme pracovat s metodami: analýza odborné  

  literatury, metoda dotazování, metoda pozorování. 

Výsledky:  Cílem bylo dokázat úzkou podobnost mezi partnery a partnerkami 

jednotlivě a tanečními páry jako celky. Tyto výsledky se mi podařilo 

prokázat (rozdíly byly minimální). Na základě mého výzkumu je možné 

generalizovat model, který je důležitý pro taneční sport a pro všechny 

sportovce, kteří se chtějí do užší světové špičky dostat.  

Klíčová slova:  Sportovní výkon, sportovní tanec, držení těla, BMI, WHR, výška,    

    hmotnost, latinskoamerické a standardní tance , somatotyp. 
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Abstract  
 

Title:  Description of somatotype as part of sports performance in sports dance. 

Objectives: Create images of selected portions of the structure of sports performance  

in sport dancing. Help everyone in this sport. Establish model Czech 

dance couples in the world's top closer, only with a certain measurement 

for certain segments of the exercise. 

Methods: For the Purposes of this paper we will work with methods: analysis of  

scientific literature, the method of interviewing, observation method. 

Results: The aim was to show the close similarity between the partners and  

 partner dancing couples individually and as a whole. These results I was  

 able to prove (the differences were minimal). Based on my research, it is  

 possible to generalize the model, which is important for dance and sport  

 for all athletes who want to get closer world leaders.  

Keywords: Sports performance, sports dance, posture, BMI, WHR, height,  

weight, Latin American and Standard dances, somatotype. 
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Seznam použitých symbol a zkratek 
 

ČSAST - Český svaz amatérského sportovního tance 

ČSTS – Český svaz tanečního sportu 

IDSF – International Dance Sport Federation 

WDSF – World Dance Sport Federation 

BMI – Body mass Index 

WHR - Waist to hip ratio (poměr pasu a boků) 

LAT – latinskoamerické tance 

STT – standardní tance 

10T – 10 tanců 
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1. Úvod 

Téma Deskripce somatotypu jako součást sportovního výkonu ve sportovním tanci jsem 

si vybral z důvodu zaostalosti sportovního tance z hlediska sportovního tréninku. Lidé 

se prozatím nezabývají tancem jak sportem, i když je v dnešní době svou náročností, jak 

po fyzické tak i po psychické stránce, sportem plnohodnotným.  

Sportovní tanec se skládá z latinskoamerických tanců a standardních tanců. Pro svůj 

výzkum jsem si vybral dva taneční páry. Jeden taneční pár, který soutěží 

v latinskoamerických tancích a druhý taneční pár, který soutěží ve standardních tancích. 

Oba taneční páry jako jediní z České republiky se vyskytují v užší světové špičce, tj. top 

50 v celosvětovém žebříčku WDSF. 

Cílem mé práce je ukázat vzájemnou podobnost jak u jednotlivých párů tak i u 

samostatných partnerů a partnerek. 

Vzhledem k tomu bych chtěl stanovit model, který by mohl alespoň z části působit jako 

ukazatel pro taneční páry, které se chtějí dostat do světové špičky. 

Můj výzkum obsahuje pouze část struktury sportovního výkonu ve sportovním tanci. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Definice držení těla  

Držení těla je složitý vnější projev stavu hybného systému člověka, který je vymezen 

tvarem páteře, stavem kosterního svalstva, psychickým stavem, věkem a dalšími 

častými vlivy. Lékaři rozlišují držení těla podle určitých standardních postojů na držení: 

výtečné, dobré, chabé a špatné, přičemž první dva druhy držení posuzují jako normální 

a druhé dva jako držení vadné (Kubát, 1993). 

Vzpřímené držení těla je zajišťováno posturální funkcí organismu, která může být 

ovlivněna i aktuálním psychickým stavem a funkcí vnitřních orgánů. Posturální funkce 

probíhají podvědomě, z čehož vyplývá obtížnost měnit případný nevhodný posturální 

program. Posturální funkce je realizována především axiálním (osovým) systémem, 

který je díky fylogenetickému i ontogenetickému vývoji člověka považován za 

pohybovou bázi, zvláště vzhledem k náročnosti udržování vzpřímeného držení těla v 

sedu, ve stoji, nebo při typicky lidské lokomoci. Axiální motorický systém představuje 

část pohybové soustavy kolem páteře, sloužící k udržování vzpřímeného držení těla. 

Posturální systém zahrnuje jak systém axiální, tak i oblast pánve a dolních končetin. 

2.2 Na čem držení těla závisí  

- na tvaru  a funkčnosti segmentů páteře 

- na stavu kosterního svalstva (rovnováhy mezi posturálním a fázickým 

svalstvem) 

- na postojových a vzpřimovacích reflexech 

- na celkovém stavu nervové soustavy 

Držením těla se obvykle rozumí prostorové uspořádání jednotlivých segmentů (článků) 

těla při náročných posturálních polohách a pohybech. Vzhledem k tomu, že každý 

jedinec je bio-psycho-sociální individualita, je držení těla v detailech odlišné. Proto je 

lépe hovořit o individuálně optimálním držení těla. Takového držení těla je 

charakterizováno postojem, při kterém jsou jednotlivé články těla v optimálním 

postavení vzhledem k udržení rovnováhy a minimálnímu zapojení antigravitačních 

(posturálních) svalů, při zachování funkcí jednotlivých orgánů a soustav těla. Jedna z 

mnoha definic správného držení těla zní: “Správné držení těla je držení, kdy rozdíl mezi 
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bazálním metabolismem a metabolismem v dané poloze je co nejmenší”. (Skopová, 

Zítko, 2005). Jinými slovy, pro zachování rovnováhy při náročných posturálních 

polohách je zapotřebí co nejméně energie. 

Základem veškeré hybnosti člověka je posturální aktivita, jejímž nejvýraznějším 

projevem je vzpřímené držení těla ve stoji. Aktuální informace o poloze těla a jeho 

jednotlivých částí, přicházejí z periferie (receptory ve svalech, šlachách, kloubech, 

vestibulárních, zrakových a sluchových orgánech), jsou v centru zpracovány a 

odstředivými drahami jsou vysílány impulsy do posturálních svalů. Opakovanou 

činností těchto složitých reflexních dějů, které zajišťují vzpřímenou polohu, vznikají 

postojové (posturální) reflexy a postupně se formuje i individuální posturální pohybový 

stereotyp, jehož reálným obrazem je držení těla. Na tento nepodmíněný posturální 

stereotyp působí během růstu člověka četné podmíněné reflexy kladné i záporné (osobní 

vzory, prováděná sportovní činnost), které částečně ovlivňují způsob držení těla stejně 

jako aktuální psychický stav či stav vnitřních orgánů. Specifické je držení těla dítěte v 

batolivém věku, jiné je v období puberty, v dospělosti či ve stáří, odlišné držení těla 

vidíme u zdravého nebo nemocného člověka (Skopová, Zítko, 2005). 

Při hodnocení držení těla se velmi často používají měřítka mechanická, estetická či 

ekonomie pohybu. Jisté je, že vnutit každému jedinci tzv. správné držení těla podle výše 

uvedených pohledů je nejenom nemožné, ale i nesprávné. Vždy je nutné vycházet z 

osobnosti člověka jako celku a pokládat vzpřímené držení těla za individuální posturální 

program, který vznikl během vývoje každého jedince. Případné změny posturálního 

chování lze realizovat jen v určitých mezích daných pohybovou ontogenezí (Kubát, 

1993).  

Podle Vélého (1995) je třeba v otázce držení těla respektovat tyto zásady: 

- statický, dlouhodobě neměnný stoj “bez hnutí” je škodlivý, protože vede k 

přetěžování svalů, ligament a zhoršování cirkulace 

- při sezení je vhodné používat opory pro vzpřímený trup a vhodně tvarovanou 

sedací plochu 

- udržování vzpřímeného držení musí vycházet z ekonomické zásady, že nejmenší 

námaha potřebná pro udržení stoje vzniká tehdy, jestliže se váha těla promítá do 

středu oporné báze 
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- při pohybu proti odporu je třeba dbát, aby směr síly procházel co nejblíže tělesné 

osy 

- při delším sezení nebo stání je vhodné provádět rytmicky drobné změny polohy, 

abychom vyloučili trvalou zátěž jak svalů tak ligament a zabránili venóznímu 

městnání 

- ideální kompenzací delšího stání nebo sezení je chůze 

- tendenci určitých skupin svalů ke zkrácení je zapotřebí kompenzovat při delším 

stání nebo sezení protahovacími cviky 

- je nutné dbát na udržení správného zakřivení páteře vsedě i ve stoji podvědomou 

činností příslušných řídících struktur 

- hlavní zásadou vzpřímeného držení je jeho ekonomika při flexibilní stabilitě. 

2.3 Vadné držení těla 

Vadné držení je takové, které vykazuje odchylky od správného a tyto odchylky nejsou 

ještě trvale fixované – lze je tedy cvičením odstranit či minimalizovat. Nejčastěji se 

setkáváme se zvětšením nebo zmenšením fyziologického zakřivení páteře v předozadní 

rovině a s vybočením páteře v čelní rovině: 

- hyperlordóza krční páteře (“labutí šíje”) 

- hyperkyfóza hrudní páteře (“kulatá záda”) 

- hyperlordóza bederní páteře (krátká nebo dlouhá) 

- zmenšené zakřivení páteře (“plochá záda”) 

- skoliotické držení (“vybočení”) 

- předsunuté držení trupu. 

Celý pohybový aparát je však jedním funkčním celkem, ve kterém vše souvisí se vším. 

Proto většinou u kulatých zad objevíme i zvětšenou lordózu bederní páteře apod. Hlavní 

příčinou vadného držení těla spatřujeme (kromě těžkých nemocí) v současném způsobu 

života: 

- jednostranné statické přetěžování páteře v pracovním procesu i ve volném čase  

- (nadměrné sledování televize, videa, dlouhodobé vysedávání u PC) 
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- chybné pohybové stereotypy (držení těla ve stoji, chůzi, běhu, sezení, zvedání a 

nošení předmětů) 

- stresy každodenního života 

- nedostatek přirozeného všestranného pohybu. 

Většina projevů vadného držení těla je nejčastěji způsobena svalovými dysbalancemi 

mezi kosterními svaly, jejichž činnost řídí centrální nervová soustava na různých 

úrovních. 

Z metodického hlediska je při zjištěné nerovnováze mezi svalovými antagonisty nejprve 

nutné začít s protahování zkrácených svalů a teprve, jsou-li svalová zkrácení 

odstraněna, je možné cíleně posilovat ochablé svaly. Zkrácený sval je totiž aktivován 

při nejrůznějších pohybech více, než by odpovídalo ekonomickému zatěžování v 

kloubně svalové jednotce a ovlivňuje statiku celého těla. Zkrácený sval dovede měnit i 

pohybové návyky a aktivuje se přednostně v situacích, kdy neměl být aktivován nebo 

dokonce, kdy by měl být v aktivním útlumu (Rašev, 1992). Zkrácený sval se navíc díky 

reflexnímu útlumu stává příčinou oslabení jeho antagonisty. Izolované posilování 

reflexně oslabených svalů je pak neúčinné. Funkci jednotlivých svalů posuzujeme 

hlavně podle zapojování svalu do určitého pohybu – pohybového vzorce. Tyto 

pohybové vzorce (stereotypy, návyky) vznikají na základě stereotypně se opakujících 

podnětů. Jednou zafixované pohybové návyky, bohužel i ty špatné, se dají 

přeprogramovat velmi obtížně. Proto je nutné již v mládí naprogramovat (nacvičit) co 

nejúčelnější pohybové i posturální stereotypy. 

Podle Skopové a Zítka (2005) vypěstování návyku správného držení těla je složitý 

proces, při němž je nutné: 

- vysvětlovat význam správného držení těla po stránce zdravotní, sociální, 

estetické aj. 

- získat u cvičenců představu o dokonalém držení těla (osobní příklad učitele, 

trenéra, plakáty, filmy) 

- zajistit dostatek přirozeného pohybu 

- preventivně zařadit do režimu dne cvičení, která podporují návyk správného 

držení těla 



 15 

- umět orientačně diagnostikovat pohybový aparát a v případě náznaků vadného 

držení těla cvičit speciální pohybové programy. 

Podle Hoškové (2007) rozdělujeme vadné držení těla na: 

• chabé držení  

• kyfotické držení  

• hyperlordotické držení  

• plochá záda  

• vadné držení hlavy  

• skoliotické držení  

2.4 Orientační posouzení držení těla 

Orientační představu o držení těla ve stoji nám dává porovnání modelové představy s 

individuálním držením těla každého cvičence. “Modelově” by správné držení těla mělo 

z mechanického hlediska splňovat podle Skopové a Zítka (2005) následující podmínky: 

A. Těžnice spuštěná z bočního průmětu zvukovodu by měla procházet středem 

ramenních a kyčelních kloubů a spadat před kloub hlezenní. 

B. Těžnice spuštěná z hrbolu kosti týlní by se měla dotýkat hrudní kyfózy, probíhat 

rýhou mezihýžďovou a spadat mezi paty. 

C. Těžnice spuštěná z mečíkovitého výběžku kosti prsní by se měla lehce dotýkat břišní 

stěny. 

2.4.1 Skoliotické držení těla: 

Příčiny: 

- jednostranná a nekompenzovaná zátěž 

- genetická zátěž 

- nestejná délka dolních končetin 

- ploché nohy, špatná obuv 

- stavy po úrazech dolních končetin 
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2.4.2 Kyfotické držení těla: 

Příčiny: 

- přetěžování 

- nedostatečný kompenzační režim zatížení 

- jednostranné pohybové činnosti 

- nesprávný dechový stereotyp 

(Hošková, 2012). 

2.5 Základní tělesné rozměry a sportovní tanec: 

Podle Dovalila (2002) každý sport je charakterizován specifickou množinou faktorů 

podílejících se na výsledku sportovního výkonu. Sporotvní výkon nejvyšší kvality je 

determinován vyrovnaným spektrem všech potřebných vlastností a schopností 

(tělesných, motorických, technických, psychických, taktických schopností, herního 

myšlení ve hrách apod.) spojených s vysokou úrovní těchto faktorů. Vrcholového 

sporotvního výkonu může být dosaženo pouze za předpokladu, že sportovec nemá větší 

nedostatek v některé oblasti faktorů podmiňujících sporotvní výkon. Tělesná konstituce 

sportovce vyjádřená řadou měřitelných znaků (tělesná výška, hmotnost, váhově-

výškové poměry, proporcionalita složení těla apod.) je jednou z významných oblastí 

determinant, které mohou ovlivnit výsledný výkon jednak přímo (vysoká tělesná výška 

je např. nezbytnou podmínkou úspěchu ve skoku vysokém, vyšší poloha těžiště na 

začátku letové fáze je významnou biomechanickou výhodou), nebo nepřímo (vysoká 

tělesná výška např. negativně ovlivňuje koordinační, obratnostní a rychlostní 

předpoklady sportovce.  

Vaverka a Černošek (2007) uvádí, že tělesné rozměry, nejjednodušší kvantifikaci jsou 

dány tělesnou výškou a hmotností, můžeme považovat za základní biomechanické 

faktory, které ovlivňují výsledek sportovního výkonu v různých druzích sportů 

rozdílným způsobem. Lze také konstatovat, že sportovní disciplína provozovaná na 

nejvyšší vrcholové úrovni přirozeným způsobem eliminuje ty sportovce, kteří 

nedisponují potřebnými parametry základních tělesných rozměrů, jež jsou nezbytné 

k dosažení špičkového sporotvního výkonu. 

Základní tělesné rozměry mají především význam prostorových a hmotnostních 

(hmotnost těla jako fyzikální veličina významná pro akceleraci, brždění pohybu, změny 
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směru, rotaci apod.) determinant výkonnosti v dané pohybové činnosti. Z pohledu 

biomechaniky můžeme hovořit o biomechanických determintách, které nezbytně patří 

do okruhu významncýh faktorů ovlivňujících kvalitu sportovního výkonu. Rozdíl mezi 

tělesnou výškou a hmotností těla je z hlediska jejich ovlivnění sportovcem diametrálně 

odlišný. Zatímco tělesná výška je jednoznačně stanovena geneticky, lze poměrně 

úspěšně ovlivnit tělesnou hmotnost řadou faktorů (strava, trénink, druh pohybové 

aktivity apod.) (Vaverka, Černošek, 2007).  

2.6 Stabilita těla 

Poloha těžiště rozhoduje o stabilitě těla. To je ve fyziologii pohybu i v léčebné praxi 

velmi významný prvek. Jakákoliv nestabilní poloha vyžaduje totiž silovou korekci, tj. 

Aktivní svalové úsilí, a tím také příslušnou spotřebu energie. Při poruchách svalové 

funkce (např. při svalových parézách) musíme cvičením obnovit stabilní stoj pacienta, 

aktivovat příslušné, třeba i náhradní stabilizační svalové skupiny apod. Také nácvik 

chůze s opěrnými pomůckami a rehabilitace pohybu končetinových segmentů je vlastně 

práce s těžištěm a gravitačními silami, které při cvičení buď potencujeme, nebo 

působíme proti nim. Padá-li těžiště těla do středu podpěrné plochy, je tělo ve stabilní a 

rovnovážné poloze. 

Stabilita těla se zvyšuje: 

- zvětšením hmotnosti (vzpěrači) 

- snížením těžiště (dřep) 

- zvětšením podpěrné plochy (rozkročením) 

- fixací jednotlivých tělních segmentů (především fixovaným postavením kloubů) 

(Dylevský, 2009). 

2.7 Sportovní výkon 

Průběh i výsledek činnosti v daném sportovním odvětví či disciplíně, reprezentuje 

aktuální možnosti sportovce. Dispozice podávat určitý výkon, popř. opakovaně podávat 

výkon na poměrně stabilní úrovni vymezuje sportovní výkonnost. 

- Vrozené dispozice (dědičnost), mající povahu vloh, nadání či talentu, které jsou 

však latentní, skryté. Teprve aktivní činnost umožní jejich projev a odhalí i 

jejich míru. 



 18 

- Vliv prostředí, kde člověk žije. Rozvinutí vrozených dispozic je dáno zčásti 

podmínkami, v nichž se jedinec vyvíjí. 

- Vliv tréninkového procesu,, tzn. v nejširším smyslu dlouhodobě y cílevědomě 

působící soubor záměrných podnětů (Dovalil 2008). 

 

2.8 Charakteristika tanečního sportu 

Na základě Dovalila (2009, str. 173) taneční sport spadá do kategorie, kterou 

charakterizuje složitou technickou náročností zahrnující velké množství dovedností 

cyklického a acyklického charakteru, které jsou propojeny do ucelených sestav.  

Standardní provedení je zaměřeno na přesnost a estetický dojem v relativně stálých 

soutěžních podmínkách. Z důvodu nutnosti dokonalého osvojení techniky jsou tanečníci 

nuceni začít svou kariéru v raném věku, neboť tak lze maximálně využít zákonitostí 

motorického učení, jinak se snižuje šance dosáhnout úspěchu. Tuto skutečnost dokládá 

především zvyšující se úspěšnost mládežnických párů v soutěžích dospělých.  

I když WDSF zaštiťuje více tanečných stylů (LAT, STT, akrobatický rock’n’roll, line  

dance, new vogue, salsu a taneční sport vozíčkářů), pod pojem taneční sport spadají dvě 

základní skupiny tanců (WDSF, 2012):  

a) Standardní tance  

b) Latinskoamerické tance  

Standardní tance 

Standardní tance charakterizuje dle Odstrčila (2004) spíše jejich vnější forma, kterou 

tvoří uzavřené párové držení, švihový pohyb po parketu a typické oblečení (frak, dlouhá 

dámská toaleta). I když je za kolébku standardních tanců považována především Velká 

Británe, Herbison-Evans (2010) uvádí nezanedbatelný vliv Spojených států amerických. 

Mezi standardní tance dle WDSF (2012) patří waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep.  

Latinskoamerické tance 

Jak již název napovídá, většina LAT spatřila světlo světa ve střední Americe, což 

potvrzuje i Herbison-Evans (2012). Oproti STT jsou tyto tance uvolněnější nejen v 

držení, ale i v oblečení s velmi rozmanitým hudebním doprovodem (Odstrčil, 2004). 

Mezi LAT se podle WDSF (2012) zařazuje samba, chacha, rumba, paso doble a jive. 
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Soutěže v 10T (deset tanců), taneční formace, a soutěž ve freestylu je WDSF (2012) 

chápána jako variace předchozího dělení. Soutěží se ve všech uvedených tanečních 

stylech a kategoriích.  

Níže uvádím rozdělení věkových kategorií dle soutěžního řádu ČSTS (2014): 

- DĚTI I/II – do 9/11 let  

- JUNIOŘI I/II – do 13/15 let  

- MLÁDEŽ – do 18 let  

- DOSPĚLÍ – do 34 let  

- SENIOŘI I/II/III – od 35/45/55  

 

Mezinárodní soutěže dělí WDSF (2012) na:  

- WDSF World Championships  

- WDSF Grand Slam Series  

- WDSF Continental, Sub- and Intercontinental Championships  

- WDSF World Ranking Tournaments 

Podle Odstrčila (2004) taneční sport od ostatních sportů odlišuje: 

1. Základní jednotkou, která tento sport provádí, je pár. Tedy muž a žena, kluk a 

holka. Tento „minitým“ se sice objevuje i v řadě jiných sportu, smíšené čtyřhry 

jsou ale většinou jen doplňkovými soutěžemi individuálních sportů. Tak úzká 

spolupráce dvou lidí se blíží až k podstatě partnerské existenci a je psychicky 

velmi náročná. 

2. Druhou odlišností je, že tanec je velmi úzce spojen s hudbou. V řadě sportů se 

používá hudba jako doprovod, řada sportů používá hudbu jako prostředek, který 

spojuje skupinu sportovců a umocňuje jejich výkon. Většinou jde spíše o 

synchonizaci nebo vytvoření společného rytmu. Žádný jiný sport však 

nevyžaduje reagovat na neznámou hudbu, na její rytmus, melodii, strukturu a 

charakteristické prvky. V tanečním sportu je hudba především inspirací, nikoliv 

doprovodem tanečního výkonu. 
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3. Třetí zásadní odlišností je způsob soutěžení. Taneční sport vyšel ze 

společenského tance, jehož principem je společné tančení. I v tanečním sportu 

tedy soutěží na parketě více párů současně. A tak, přestože se jedná o ryze 

individuální sport, není zbaven aspektů kolektivního soupeření. To má ale i 

jeden nepříjemný důsledek – rozhodčí nemohou sledovat každý pár po celou 

dobu jednoho tance a jejich rozhodnutí se proto mohou lišit. (V praxi se ovšem 

většina porotců shoduje.) 

Taneční sport má řadu dalších aspektů, které mu dávají zcela ojedinělé postavení 

v rodině sportů – např. důraz na správné držení těla a na celkový vzhled, na estetickou, 

hudební a citovou výchovu, na vztah k opačnému pohlaví a schopnost vlastní 

prezentace (Odstrčil, 2004).  

Taneční sport se ztotožňuje s rozdělením tréninkového procesu na složky popsané 

Dovalilem (2009).  

Förster (2004) to potvrzuje ve své práci a hovoří o přípravě  kondiční, technické, 

taktické a psychologické v tanečním sportu. Förster (2004) věnuje největší pozornost 

rozvoji pohyblivosti v oblasti kondiční přípravy a také se vyjadřuje hodně k otázkám 

přípravy psychologické. 

Dle studie Briay et al. (2011) lze taneční sport popsat jako aktivitu středně dobých po 

sobě jdoucích fází s vysokými energetickými nároky (aerobními i anaerobními), které 

jsou odděleny krátkou dobou odpočinku.  

2.8.1 Historie tanečního sportu 

Tanec společenský: 
 
Dnešním společenským tancům předcházely tance, které vznikly jak v prostředí 

dvorského nebo v měšťanských salonech, tak na selských dvorek. Jako první se 

objevuje valčík, který vývoj značně urychlil. Za ním nastupuje polka. Na přelomu 19. – 

20. století měšťáci hledají vzrušení u „exotických“ národů. Jsou objevovány černošské, 

brazilské, argentinské tance. (Krapková, Šopková 1991)  

Historie soutěžního tance sahá dle Degena (2003) do USA roku 1892, kdy je datována 

soutěž v tanci Cake Walk. 

Cake Walk byla původně společenská hra spojená s tancem, při níž jednotlivé páry 

soutěží o koláč, který je prémií za nejlepší kreaci na danou hudbu (Balaš 2003). 
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 První taneční soutěží, jež je zdokumentována na území Evropy, je soutěž (tehdy turnaj) 

v tangu roku 1907. O dva roky později, v roce 1909 se v Paříži konalo první mistrovství 

světa v tancích Boston, Grizzly Bear, Turkey. 

Trot a Rag. V roce 1910 se mistrovství světa konalo v Nice a o rok později opět v 

Paříži. V témže roce je také uveřejněn první „Turnajový řád pro taneční soutěže“.  

Jednalo se o soutěžní řád vypracovaný v Německu (Degen, 2003).  

V roce 1920 se v anglickém Blackpoolu odehrál I. ročník nejprestižnější soutěže 

v tanečním sportu a tato soutěž byla pořádána až do roku 1931. V tomto roce (1931) se 

v Blackpoolu uskutečnilo I. otevřené mistrovství Velké Británie a toto klání se stalo 

nejprestižnější taneční soutěží na světě a její tradice přetrvává dodnes (Todd, 2010). V 

roce 2013 se konal 88. ročník této soutěže a v rámci 5 denního Blackpool Dance 

Festival se jí účastnilo přes 1500 tanečních párů  

(http://www blackpooldancefestival.com, 2013). 

V roce 1993 vznikl přejmenováním ČSAST Český svaz tanečního sportu (ČSTS), který 

působí dodnes. V roce 1994 se ČSTS stal členem České asociace Sport pro všechny a o 

rok později také členem Českého olympijského výboru. V současné době sdružuje 

ČSTS zhruba 2600 členů všech věkových kategorií i výkonnostních tříd 

(http://www.csts.cz/). 

Na mezinárodní scéně se uskutečnilo několik neúspěšných pokusů zařadit  taneční sport 

mezi sporty olympijské. V roce 1990 došlo k přejmenování mezinárodní taneční 

federace na Mezinárodní federaci tanečního sportu (International Dance Sport 

Federation = IDSF) a v roce 1992 byla IDSF oficiálně přijata za člena General 

Association of International Sports Federation, která sdružuje přes 80 olympijských i 

neolympijských sportů, čímž byl taneční sport oficiálně uznán za sportovní odvětví. O 

rok později se IDSF stala též členem International World Games Association.  

2011 se IDSF přejmenovala na WDSF.  

WDSF nyní zastřešuje 89 národních svazů, prostřednictvím nichž sdružuje více než 4 

miliony sportovců z 5 kontinentů (http://www.worlddancesport.org/). 

2.9 Somatické faktory 

Somatické faktory jako relativně stálé a ve značné míře geneticky podmíněné činitele 

hrají v řadě sportů významnou roli. Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, 
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vazů a šlach, a z velké části vytváření biomechanické podmínky konkrétních 

sporotvních činností. Podílejí se i na využití energetického potenciálu pro výkon. 

Diferencující výchozí předpoklady pro různé typy sportovních výkonů. 

K hlavním somatickým faktorům patří: 

- výška a hmotnost těla 

- délkové rozměry a poměry 

- složení těla 

- tělesný typ 

V praxi se somatické charakteristiky sportovců běžně vyjadřují pomocí tělesné výšky a 

hmotnosti těla. Obě slouží i jako orientační ukazatele pro posouzení vývoje mladých 

sportovců. Srovnáním se stejnými charakteristikami rodičů lze zjišťovat genetické 

předpoklady při predikci talentu a vývoje sportovce hlavně ve specializacích, kde výška 

těla či hmotnost patří k limitujícím faktorům výkonů. Dílčími somatickými faktory 

mohou být délky segmentů (např. paží) a jejich vzájemné proporce. 

Výška těla souvisí do značné míry s tělesnou hmotností a % tuku sportovců. Vyšší 

výška většinou znamená i vyšší hmotnost těla (Dovalil a kol., 2012). 

2.9.1 Body mass index 

 

Pro první orientaci se používal index podle Brocy. Tento vzorec nebere v úvahu 

pohlaví, stavbu kostí, věk aj., proto se od něj opouští (Fraňková, Dvořáková - 

Janů, 2003). 

V dnešní době se obezita se v klinické praxi určuje pomocí indexu tělesné 

hmotnosti (Body Mass Index = BMI). U dospělých charakterizuje nadváhu BMI 

25,0 – 29,9 . 

Vysoké zdravotní riziko nastává u BMI méně než 18,5 a dále při BMI vyšší než 35,0. 

Minimální riziko nastává ve fyziologické rozmezí, tj. od 18,5 – 24,9. 
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BMI (kg/m2)       

< 18,5 podváha 

18,5 - 24,9 fyziologické rozmezí 

25 - 29,9 nadváha 

30 - 34,9  obezita 1. stupně 

35 - 39,9 obezita 2. stupně 

 >40 obezita 3. stupně  

(Středa, 2013) 

 

2.9.2 WHR index 

 

Název WHR index vychází z anglického pojmu waist to hip ratio. Jedná se tedy o 

poměr pasu a boků. Obvod pasu se měří v polovině vzdálenosti mezi dolním okrajem 

žeber a hřebenem kosti kyčelní. U neobézních osob, především u žen, je místo měření 

snadno rozeznatelné jako nejužší místo na trupu. Obvod boků se měří v místě největšího 

vyklenutí hýždí. Tento index dobře vyjadřuje rozložení tuku u různých jedinců. Za 

rizikové hodnoty jsou považovány výsledky nad 0,85 pro ženy a hodnoty nad 1,0 pro 

muže (Středa, 2013). 

Podle Středy (2013)  je WHR index jednoduchým způsobem jak je možné posoudit 

míru ukládání tuku i jeho rozložení je měření obvodu pasu ve vodorovné rovině 

uprostřed vzdálenosti mezi dolním žebrem a horním okrajem lopaty kosti kyčelní. Jen u 

štíhlých žen je pas dobře zřejmý jako nejužší místo. Následující údaje hodnocení tohoto 

antropometrického údaje jsou orientační. Normální hodnoty u žen jsou do 80 cm; u 

mužů do 94 cm. Při obvodu nad 80 cm u žen a nad 94 cm u mužů jde o nadváhu, resp. o 

mírně zvýšené zdravotní riziko. Za obezitu, resp. za vysoké zdravotní riziko je 
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považován obvod pasu vyšší než 88 cm u žen a 102 cm u mužů. Jak určení indexu 

WHR, tak měření obvodu pasu umožňují odhadnout míru ukládání viscerálního tuku. 

Samotný obvod pasu, lépe koreluje s výskytem metabolických komplikací obezity.  

2.9.3 Funkční diagnostika pohybového aparátu 

- vadné držení těla a svalová dysbalance 

- předsubuté držení trupu 

- testování břišních svalů 

- Lasegueova zkouška 

2.9.4 Vadné držení těla a svalová dysbalance 

Podle Tichého (2000) je vadné držení těla pojem, se kterým se budete v této branži 

setkávat velmi často. Je nejčastěji způsobeno svalovými dysbalancemi mezi svaly, které 

jsou na přední straně těla. V takové dvojici je jeden ze svalů posturální (sklon k tuhnutí) 

a druhý fázický (sklon k ochabování). Vítězstvím posturálního svalu při přetahování s e 

o páteř, dojde k vadnému držení příslušné části páteře. 

Nejnápadnější jsou u takového člověka kulatá záda a proto se o nich v souvislosti 

s vadným držením nejčastěji mluví: jedná se o hyperlordózu hrudní páteře. Ta je 

výsledkem svalové nerovnováhy (dysbalance) mezi posturálními a tedy zkracujícími se 

prsními svaly (mm.  pectorales), a ochabujícími mezilopatkovými svaly, které zahrnují 

dolní část trapézového svalu a svaly rombické. Prsní svaly současně táhnou dopředu 

ramena, takže se nedají při pokusu o rovný stoj zatlačit doazdu.  

Kulatá záda ovšem nemohou existovat sama o sobě, aniž by se to projevilo na ostatních 

částech páteře. Celá páteř je jedním funkčním celkem, ve kterém vše souvisí se vším. 

To si můžete snadno vyzkoušet sami na sobě. Sednětě si, hlavu předkloňte, volně 

vyhrbte záda a uvolněte se. Nyní začněte zvedat a zaklánět hlavu. Všimněte si, že se 

Vám začnou automaticky narovnávat celá záda. Něco podobného se stane, začnete-li ze 

stejné výchozí pozice nejprve prohýbat bederní páteř. To tedy znamená, že se nic 

nemůže stát na zádech a páteři izolovaně, aniž by to ovlivnilo zbývající části. 

Současně s kulatými zády najdeme většinou nadměrné prohnutí – hyperlordózu bederní 

páteře. Ta je způsobena opět svalovou dysbalancí. Tentokrát se o páteř přetahují 

zkracující se bederní vzpřimovač (m. erector trunci) a ochabující přímé břišní svaly 

(mm. recti obdominis). Jednoduchým testem na zkrácené bederní vzpřimovače je 
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předklon vstoje nebo vsedě. Všimněte si, že se v tomto případě nerozvíjí bederní páteř. 

Zůstane strnulá a utvoří na předkloněných zádech rovnou plošku, která nezapadá do 

oblouku zbývajících částí zad. 

Další nerovnováhu nalezneme na pánvi. Jde o vysazené hýždě. Na kyčelním kloub zde 

rozhodujícím způsobem působí dva svaly. Jedním je bedrokyčlostehenní sval (m. 

iliopsoas), který provádí přednožení v kyčli. Zapojuje se do činnosti při každém kroku a 

má tendenci k ochabování. Výsledkem nerovnováhy je mírné stažení kyčelního kloubu 

do ohnutí a vysazení hýždí.  

Poslední nerovnováha, o které se chceme v souvislosti s vadným držením zmínit, je 

v oblasti krku. Zde proti sobě stojí mohutné šíjové svaly, se sklonem k tuhnutí a 

hluboké ohybače krku, které ochabují, Výsledkem je potom předsunuté držení hlavy, 

spojené s jejím mírným záklonem. Tato kapitola Vás má naučit, jak se na tělo dívat, 

abyste vadné držení těla poznali (Tichý, 2000).  

Na základě různých výzkumů uvádí Witkowski. (2012) incidenci tanečních zranění v 

rozsahu 17 – 95%. Autoři (Witkowski et al. 2012, Malkogeorgos et al. 2011) se shodují 

na tom, že zraněním jsou u tanečníků nejčastěji postižené především dolní končetiny a 

poté následují potíže s páteří. 

I další výzkum, který provedli Rong, Wang a Gu (2009) posiluje tvrzení, že příčinou 

deformit v oblasti nohou by mohl být taneční sport. 

2.9.5 Svalová nerovnováha 

Nesprávné tělesné zatěžování nebo vadné držení těla provází po určité době svalová 

nerovnováha mezi svaly ležícími na různých stranách téhož kloubu. Na jedné straně 

jsou svaly zkrácené, které brání normální pohyblivosti  a znemožňují plný pohyb 

opačným směrem. Svalová dysbalance začíná obvykle ochabnutím určitých svalů, což 

je příčinou zhoršení držení těla. Není-li včas vyrovnáno, dojde k zafixování poruchy 

zkrácením antagonistických svalů. 

Preventivně je třeba dbát na svalovou sílu svalů na přední straně krku, vzpřimovače 

páteře v oblasti hrudní páteře a svalstva břišního a hýžďového. Tendenci ke zkrácení 

mají, a proto je pravidelně protahujeme, svaly na šíji a v bedrech, svaly prsní a ohybače 

kyčle a svalstvo nohou (Hnízdil, Šavlík, Chválová, 2005). 
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2.9.6 Zásady vyrovnání 

- posilovat svalstvo šíjové při zachování jeho mírného protažení a nácvik 

správného postavení hlavy 

- protahovat svalstvo prsní, posilovat svalstvo zádové a mezilopatkové 

- protahovat svalstvo bederní a posilovat svalstvo břišní, zpevňovat svalstvo 

hýžďové 

- protahovat svalstvo na zadní straně dolních končetin, posilovat svalstvo stehenní 

- posilovat svalstvo chodidel 

(Srdečný, Srdečná, 2003). 

2.9.7 Předsunuté držení těla 

Jiným typem vadného držení těla je předsunuté držení trupu. Zde pro přesné posouzení 

potřebujeme v každém případě olovnici. 

Všechny zmíněné a popsané nerovnováhy na předchozím obrázku nejlépe poznáte a 

posoudíte, postavíte-li pacienta bokem k olovnici tak, aby závaží bylo před zevním 

kotníkem. To samé platí pro posuzování předsunutého držení. U člověka s normálním 

držením těla by měla olovnice překrývat velký chocholík stehenní kosti, nadpažek 

lopatky a zevní zvukovod. Podle olovnice také lépe uvidíte výraznější prohnutí hrudní a 

bederní páteře. Možná Vás překvapí, kolik lidí vadné držení těla má. 

Kotník a velký chocholík jsou za olovnicí, ale ramena a hlava jsou předsunuté. Celý 

trup padá mírně dopředu. 

Příčinou bývá zvýšené napětí v přímých břišních svalech, které provádějí předklon 

trupu. Položte pacienta na záda, dolní končetiny má natažené. Jemně prsty hmatejte po 

celé délce přímých břišních svalů a porovnávejte svůj pohmatový vjem z obou stran. Na 

jedné straně by měly být svaly tužší a pacient někdy vnímá Váš pohmat jako citlivější. 

Nahmatejte také úpony přímých břišních svalů na žeberních obloucích při střední čáře u 

mečovitého výběžku prsní kosti a na horním okraji stydké kosti při sponě stydké. I zde 

můžete najít svalové spasmy a zvýšenou citlivost. U žeber i u spony zajeďte trochu více 

do hloubky. Mírné padání trupu dopředu musí být nějak kompenzováno. O to se 

postarají velké hýžďové svaly. V nich nacházíme zvýšené napětí, které ovšem 

začátečník dost špatně pozná, vyžaduje to určitou zkušenost. Položte pacienta na břicho 
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a vyzvěte ho, aby úplně uvolnil hýždě. Prsty jemně prohmatávejte obě půlky a hledají 

ztuhlejší místa. Mnohem lépe to jde u štíhlých lidí s menší vrstvou tuku v této krajině. 

Zvláštním typem vadného držení těla jsou plochá záda. Vyskytují se především u 

hypermobilních lidí. 

Hypermobilita je obvykle vrizený stav pohybového aparátu, který spočívá v tom, že 

najdeme větší kloubní vůli a nižší klidové napětí kosterních svalů. Tito lidé mají díky 

tomu mnohem větší rozsah pohybů ve všech kloubech těla (včetně páteře) a pokud 

namejí blokádu, nenajdeme u nich zkrácené svaly. 

Hypermobilní záda posuzujeme vstoje a vsedě. Vstoje zřetelně uvidíme, že na páteři 

chybí lordózy a kyfózy. Páteř je rovná jak telegrafní sloup. Při uvolněném sedu je 

zakřivení páteře změněné oproti normálnímu stavu. Hrudní páteř mezi loptkami je spíše 

prohnutá dopředu, zato bederní páteř je prohnutá dozadu. U zdravé páteře tvoří dlouhý 

plynulý oblouk. U hypermobilních lidí většinou také zjistíme vrstvový syndrom. Jedná 

se o stav, kdy se zádech střídají od shora dolů vodorovné pásy velmi stažených svalů a 

pásy svalů ochablých. Konkrétně mohutné valy trapézových svalů na ramenou vystřídá 

prohlubeň mezi lopatkami, kde téměř chybí mezilopatkové svaly. Následují silné valy 

bederních vzpřimovačů zad a nakonec ochablé hýždové svaly (Tichý, 2000). 
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Obrázek č. 1 
 

 

 

2.9.8 Testování břišních svalů 

Všechny svaly těla se nechovajís stejně. Ty které drží trup ve vzpřímené poloze, mají 

sklon ke zkracování a označujeme je svaly posturální. Jiné, které se za celý den příliš 

nenadřou, mají sklon k ochabování a říkáme jim svaly fázické. 

U všech lidí patří do těchto dvou skupin v podstatě stejné svaly, které výrazně ovlivňují 

držení těla. Proto jim zde věnujeme náležitou pozornost. Z fázických jsou především 

ohybače krku, mezilopatkové, břišní a hýžďové svaly.  

Jedním z fázických svalem jsou přímé břišní svaly (mm. recti abdominis). 

Jsou natažené mezi dolním okrajem hrudního koše a pánví a probíhají podél střední 

čáry břicha. Zde je také můžeme hmatat nejlépe přejížděním špiček prstů kolmo k jejich 

průběhu. Opět porovnáme obě strany, zda na některé nenajdeme větší a tužší val. Také 

se vyšetřované osoby ptáme na citlivost při pohmatu. 

Funkčně můžeme přímé břišní svaly rozdělit na dvě části – horní, která je nad popkem a 

dolní, která je pod ním. Horní část pracuje zejména při ohýbání hrudníku. Proto se také 

liší posilování obou částí. Horní posilujeme zvedáním hlavy a hrudníku, dolní 

posilujeme cviky dolních končetin a pánve. Nesmíme také zapomínat, že břišní svaly 

jsou součástí svalového korzetu, jehož pevnost je nesmírně důležitá pro správnou 
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činnost bederní páteře. Test břišních svalů provádíme vleže na zádech a s pokrčenými 

dolními končetinami, které se nesmí zapřít. To má svůj důvod. Ohnutím končetin 

vyřadíme z činnosti bedrokyčlostehenní svaly, které by při natažených nebo zapřených 

končetinách mohly břišním svalům pomáhat. Pak bychom získali falešný výsledek. 

Horní končetiny ohneme a dáme ruce v týla. Lokty jsou roztažené a musí tak zůstat po 

celou dobu testu. Ruce slouží pouze k tomu, aby mírně podepřely hlavu. 

Vyzveme vyšetřovaného, aby se pomalu zvedal, přičemž nejprve jde hlava a pak se 

postupně od podložky odbaluje hrudník. Pokud se zvedne celý trup a lokty zůstanou 

odtažené, jsou břišní svaly o něco slabší, ale stále uspokojivé. 

Jestliže se mu ani s lokty u sebe nepodaří zvednout, dovolíme mu, aby horní končetiny 

natáhl podél kolen dopředu. Pokud nyní uspěje, jsou břišní svaly středně ochablé.  

Pokud se této poslední pozici zvedne jen lopatky, jsou břišní svaly vyloženě ochablé 

(Tichý, 2000). 

2.9.9 Lasegueova zkouška 

Tuto zkoušku používají neurologové ke zjištění kořenového dráždění v oblasti dolní 

bederní páteře a říkají jí Lasegueova zkouška. Můžeme ji provést dvojí způsobem. Buď 

vyzveme vyšetřovaného, aby sám zvedal nataženou končetinu, nebo ji zvedáme sami, 

aniž by nám pomáhal. V obou případech hodnotíme, kam až se natažená končetina 

dostane. Za normu považujeme 90 stupňů, tedy zvednutíí do svislé polohy. Pokud se až 

nahoru nedostane, můžeme měřit nebo odhadnout úhel zvednutí od podložky. 

Pozor! Pokud si začne vyšetřovaný stěžovat na bolesti v dolní bederní páteři nebo silný 

tah v končetině krátce po začátku zvedání, v testu nepokračujeme a odešleme 

k neurologovi (Tichý, 2000). Obrázek č. 2 nám ukazuje Lasegueův příznak 

(http://www.wikiskripta.eu/). 
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Obrázek č. 2   
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1 Cíle práce 

Vytvoření představy vybraných částí struktury sporotvního výkonu ve sportovním tanci. 

Tyto části jsou nezbytné k dosažení světové úrovně, konkrétně užší světové špičky, tj. 

top 50 v zahraničním celosvětovém žebříčku WDSF. 

Pomoc všem sportovcům, kteří se chtějí dostat do užší světové špičky ve sportovním 

tanci.  

Stanovení modelu českých tanečních párů v užší světové špičce. 

Na základě výsledků stanovit základní statistické charakteristiky sledovaných souborů a 

díky výsledkům stanovit vztah mezi měřenými proměnnými. 

3.2 Úkoly práce jsou 

- pomocí ankety budeme zaznamenávat informace  o věku, umístění ve světovém 

žebříčku WDSF, tělesné výšce, tělesné hmotnosti 

- zaznamenané informace o tělesné výšce a hmotnosti nám budou dále sloužit 

k výpočtu BMI indexu 

- změřím obvod pasu a boků u každého jedince 

- zaznamenané informace o obvodu pasu a boků nám budou sloužit k výpočtu 

WHR indexu 

- pomocí ankety budeme dále zjišťovat názor na jakou svalovou partii je potřeba 

klást důraz z důvodu velkého zapojení při samotné činnosti a jak často danou 

svalovou partii posilují 

- na základě analýzy odborné literatury zjistím přesné informace o měření a 

zjišťování daných indexů 

- metodou pozorování, kterou budu provádět na základě předem pořízených 

fotografií zjistím informace o držení těla 

- podle analýzy odborné literatury změřím vše potřebné, které povedou 

k výsledku daných indexů a poměrů (průměr, minimum, maximum,) 
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3.3 Hypotéza 

H1: Očekávám, že WHR index a BMI index se nebude pohybovat na hranici nadváhy. 

H2: Očekávám drobné rozdíly držení těla. 

H3: Očekávám minimální rozdíly v hmotnosti a výšce mezi partnery a partnerkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

4. Metodika práce 

4.1 Soubor 

Výběr zkoumaných sportovců jsem provedl na základě jednoho parametru. Vybral jsem 

všechny páry z České republiky, kteří se nacházejí v užší světové špičce, tj. top 50 na 

světě v celosvětovém rank listu WDSF k 31.12. 2013. Na základě tohoto parametru se 

mi vygenerovaly dva taneční páry. Jeden pár v latinskoamerických tancích a jeden ve 

standardních tancích. 

Testované byly dvě ženy a dva muži. Věkový průměr žen je 26 let a věkový průměr 

mužů je 29 let. 

4.2 Testování 

Na základě dlouholeté zkušenosti v tomto sportu a po konzultaci s předními světovými 

trenéry jsem vybral ukazatele, které považuji za směrodatné. 

- WHR index 

- Body mass index (BMI) 

- Lasegueova zkouška 

- Testování břišních svalů 

- Vadné držení těla a svalové dysbalance 

- Správné držení těla 

4.2.1 WHR index 

Charakteristika: Podle Středy (2013)  je WHR index jednoduchým způsobem jak je 

možné posoudit míru ukládání tuku i jeho rozložení.  

Provedení: Obvod pasu se měří v polovině vzdálenosti mezi dolním okrajem žeber a 

hřebenem kosti kyčelní. Obvod boků se měří v nejširší části boků. 

Hodnocení a záznam: Zaznamenám obě míry v centimetrech a podle vzorce (viz 
teorie) vypočítám WHR index. 
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4.2.2 BMI index 

Charakteristika: Podle Středy (2013) je BMI v dnešní době hlavní ukazatel k určení 

obezity. 

Hodnocení a záznam: Zaznamenám tělesnou výšku v centimetrech a tělesnou 

hmotnost v kilogramech a podle vzorce (viz teorie) vypočítám BMI index. 

4.2.3 Lasegueova zkouška 

Charakteristika: Podle Tichého (2000) tuto zkoušku používají neurologové ke zjištění 

kořenového dráždění v oblasti dolní bederní páteře. 

Provedení: Můžeme ji provést dvojí způsobem. Buď vyzveme vyšetřovaného, aby sám 

zvedal nataženou končetinu, nebo ji zvedáme sami, aniž by nám pomáhal. V obou 

případech hodnotíme, kam až se natažená končetina dostane. 

Hodnocení a záznam: Je směrodatné jestli testovaný dosáhl hranice 90 stupňů, či 

nikoliv. 

Pokyny a pravidla: Pokud si začne vyšetřovaný stěžovat na bolesti v dolní bederní 

páteři nebo silný tah v končetině krátce po začátku zvedání, v testu nepokračujeme. 

4.2.4 Testování břišních svalů 

Charakteristika: Podle Tichého (2000) svaly, které drží trup ve vzpřímené poloze, 

mají sklon ke zkracování a označujeme je svaly posturální. Jiné, které se za celý den 

příliš nenadřou, mají sklon k ochabování a říkáme jim svaly fázické. 

Provedení: Test břišních svalů provádíme vleže na zádech a s pokrčenými dolními 

končetinami. 

Hodnocení a záznam: Hodnotíme pouze zda provedl, či neprovedl. 

Pokyny a pravidla: Pokrčené dolní končetiny se nesmí zapřít. 

4.2.5 Správné držení těla 

Charakteristika: Podle Kubáta (1993) je držení těla je složitý vnější projev stavu 

hybného systému člověka, který je vymezen tvarem páteře, stavem kosterního svalstva, 

psychickým stavem, věkem a dalšími častými vlivy. 
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Hodnocení a záznam: Na základě fotografie z boku a zezadu spustím dvě těžnice (viz 

teorie) 

4.3 Anketa 

Pomocí ankety, kterou předložím vybraným 4 sportovcům (2 partnerům a 2 

partnerkám). zjistím potřebné informace na základě kterých vyhotovím výsledky.  

Výběr zkoumaných sportovců jsem provedl na základě jednoho parametru. Vybral jsem 

všechny páry z České republiky, kteří se nacházejí v užší světové špičce, tj. top 50 na 

světě v celosvětovém rank listu WDSF k 31.12. 2013. Na základě tohoto parametru se 

mi vygenerovaly dva taneční páry. Jeden pár v latinskoamerických tancích a jeden ve 

standardních tancích. 

4.4 Technika sběru dat 

4.4.1 Pozorování 

Je charakteristické, že probíhá bez aktivní účasti pozorovaného. Místo toho, abychom 

dávali lidem otázky, pozorujeme, jak se chovají, jaké pocity vyjadřují atd. 

4.4.2 Dotazování 

Základem dotazování je pokládání otázek dotazovaným respondentům. Z jejich 

odpovědí řešitel výzkumného projektu získává žádoucí primární údaje.  

Osobní dotazování je založeno na přímé komunikaci s respondentem, tváří v tvář. Je 

nejvýznamnější dotazovací technikou (Přibová 1996). 

4.5 Statistické zpracování dat 

4.5.1 Míry centrální tendence 

Aritmetický průměr se má používat 

- jestliže data jsou získána minimálně v intervalovém měřítku 

- jestliže je rozdělení symetrické 

- jestliže chceme použít statistické testy 

Maximum 
Minimum 
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Pozorování 
Metodou pozorování posoudíme orientační držení těla na základě základních parametrů 

, viz. teoretická část. Pomocí pořízených fotografií porovnám zda se nevyskytují 

základní vady držení těla. 

4.5.2 Práce s obrázky 

- pro úpravu a práci s obrázky jsem použil software Paint X lite 
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5. Výsledky 

Tabulka č. 1 Profil testovaných 
 
 Výška 

(cm) 
Hmotnost 

(kg) 
BMI WHR Lasegueova 

zkouška 
Flexe 

v kyčli 
Testování 
bři. svalů 

Partner 1 181 71 21,67 0,76 - + + 

Partnerka 1 169 58 20,31 0,71 + + + 

Partner 2  178 71 24,86 0,79 - + + 

Partnerka 2 167 52 18,65 0,68 + + + 

 

Tabulka č. 1: 

Naměřené výsledky jednotlivých párů, konkrétně výšky a hmotnosti.  

- Co se týká položek indexu BMI a WHR, tak výsledky vznikly na základě 

výpočtů podle příslušných vzorů. viz. teorie. 

- Lasegueova zkouška bez dopomoci byla úspěšná pouze pro partnerky, které 

dosáhly 90 stupňů bez nejmenších problémů. Co se týká partnerů, tak se 

ukázalo, že se nevešli ani do normy, což je 90 stupňů. 

- Lasegueova zkouška s dopomocí v kyčli byl pro všechny úspěšný. Všichni 

dosáhli 90 stupňů bez nejmenších problémů. 
- Testování břišních svalů bez větších problému splnili všichni. 
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Graf č. 1 Grafické znázornění hmotnost a výška muži 

 

 

Graf č. 1: 

- výška u obou partner byla velmi podobná 

- hmotnost byla identická 
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Graf č. 2 Grafické znázornění výška a hmotnost ženy 
 

 

Graf č. 2: 

- výška u obou partnerek byla velmi podobná, rozdíl byl nižší než u partnerů 

- hmotnost se mírně lišila 

Tabulka č. 2 Rozdíl výšky mezi partnery 

 Výška (cm) Rozdíl mezi partner (cm) 

Partner 1 181 

Partnerka 1 169 
12 

Partner 2 178 

Partner 2 167 
11 
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Graf č. 3 Rozdíl výšky mezi partnery 

 

 

Tabulka č. 2 i graf č. 3: 

- Ukazuje, že rozdíl je téměř u obou partner stejný. 

 

Graf č. 4 Grafické znázornění BMI index 
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Graf č. 4: 

- <18,5 podváha 

- 18,5 – 24,9 fyziologické rozmezí 

 

Graf č. 5 Grafické znázornění WHR index 

 

Graf č. 5: 

- Všichni jsou v precentilu do 1,0, což je norma. 
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Obrázek č. 3 Lasegueova zkouška - Partner 1  

 

 

Obrázek č. 3: 

- nedosažení normy 90 stupňů 

 

 

Obrázek č. 4 Lasegueova zkouška - Partner 2 

 
Obrázek č. 4: 

- nedosažení normy 90 stupňů 
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Obrázek č. 5 Lasegueova zkouška – Partnerka 1 

 

Obrázek č. 5: 

- značné překonání normy 90 stupňů 

 

 

Obrázek č. 6 Lasegueova zkouška – Partnerka 2 

 

Obrázek č. 6: 

- značné překonání normy 90 stupňů 
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Obrázek č. 7 Partnerka 1, pohled z boku 
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Obrázek č. 8 Partner 1, pohled z boku 
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Obrázek č. 9 Partnerka 2, pohled z boku 
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Obrázek č. 10 Partner 2, pohled z boku 

 



 48 

 
 
 
Obrázek č. 11 Partnerka 1, pohled zezadu 
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Obrázek č. 12 Partner 1, pohled zezadu 
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Obrázek č. 13 Partnerka 2, pohled zezadu           
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Obrázek č. 14 Partner 2, pohled zezadu           
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6. Diskuze 

Držení těla bylo hlavním tématem v předchozí bakalářské práci. Jednalo se však o děti 

mezi 5 – 6 rokem, kterými jsem se zabýval. Nyní v diplomové práce bylo držení těla 

pouze částí v mém výzkumu. Mým cílem bylo pouze orientačně posoudit správné 

držení těla u jednotlivých tanečníků a jestli splňují základní parametry podle Skopová, 

Zítko (2005), kteří uvádějí: 

- Těžnice spuštěná z bočního průmětu zvukovodu by měla procházet středem 

ramenních a kyčelních kloubů a spadat před kloub hlezenní. 

- Těžnice spuštěná z hrbolu kosti týlní by se měla dotýkat hrudní kyfózy, probíhat 

rýhou mezihýžďovou a spadat mezi paty. 

Složka správné držení těla je ve sportovním tanci velmi důležitou součástí. Správné 

držení těla je důležité jak v oblasti estetiky, tak i pro zvládnutí náročných technickým 

prvků, které se vyskytují výkonnostní kategorii kterou zkoumám.  

Na obrázcích č. 7 – 10 jsme u každého spustili těžnici středem těla z boku. Zjistili jsme, 

že pár č. 1, tj . pár který tančí latinskoamerické tance je na to lépe než druhý pár. 

Konkrétně partnerka 1 splnila veškeré parametry a má dokonale symetrickou postavu 

při pohledu z boku. Nejsou zde žádné známky nerovností. 

Partner 1 je na tom také výborně, pouze se zde objevuje mírné předsunutí ramenního 

kloubu. 

Co se týká druhého páru, tak partnerka 2 má mírnou krční i bederní hyperlordózu, tudíž 

zde by byla potřeba nějakého vyrovnání. 

Partner 2 stejně jako partner 1 je na tom výborně, pouze se zde jedná o mírnou 

hyperlordózu. 

Všichni byli seznámeni ze svým držením těla a obzvlášť partnerka 2 byla seznámena 

s tím, že by byla potřeba vyhledat příslušného odborníka na vyrovnání daných 

dysbalancí. 

Na obrázcích č. 11 – 14 jsme u každého spustili těžnici středem těla zezadu. 
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Všichni testovaní tento test splnili výborně, pouze mírné dysbalance byly u partnera 1, u 

kterého těžnice vybočovala mírně v oblasti pat, jinak u všech testovaných těžnice 

protnula přesně body, které vychází z teorie podle Skopové a Zítka (2005). 

Se správným držením těla souvisí test břišního svalstva, který provádíme vleže na 

zádech a s pokrčenými dolními končetinami, které se nesmí zapřít. To má svůj důvod. 

Ohnutím končetin vyřadíme z činnosti bedrokyčlostehenní svaly, které by při 

natažených nebo zapřených končetinách mohly břišním svalům pomáhat. Pak bychom 

získali falešný výsledek.  

Břišní svaly podle (Tichý, 2000) rozdělujeme na ty, které drží trup ve vzpřímené 

poloze, mají sklon ke zkracování a označujeme je svaly posturální. Jiné, které se za celý 

den příliš nenadřou, mají sklon k ochabování a říkáme jim svaly fázické. 

Na základě toho jsem test vybral, protože břišní svalstvo souvisí s provedením 

věškerých technických věcí, které se ve sportovním tanci provádějí. Na základě 

dotazníku se i všichni shodli na tom, že břišní svaly patří jsou pro ně nejdůležitější sval, 

které každodenně posilují a procvičují prostřednictvím cvičeních s vlastní vahou, tak 

prostředinictvím pilates, aby oblast břišního svalstva udržovali v absolutně nejvyšší 

formě. 

S tím souvisí to, že když se podíváme na výsledky, tak vidíme, že u nikoho nebyl žádný 

problém test splnit a všichni mají břišní svalstvo velmi připravené na výkon. 

Hmotnost je jeden z důležitých ukazatelů pro zjištění BMI. U partnera 1 a u partnera 2 

byla hmotnost úplně stejná, tj. 71 kg, u partnerek byl rozdíl 6 kg, což se potom ukázalo 

po výpočtu BMI, že partnerka 2 se dostává do hranice podváhy, což je rizikové. U 

všech se v dotazníku zjistilo, že váhu řeší hlavně partnerky a velmi svojí hmotnost 

upravily. 

Nejpoužívanější index na posouzení hmotnosti je BMI index, jehož výpočet vznikne na 

základě údajů o tělesné výšce a váze. 

Všichni testovaní jsou také ve fyziologickém rozmezí tj. 18,5 – 24,9. Ukazuje nám také, 

že partnerka 2 se odlišuje od ostatních tím, že už se vyskytuje na hranici podváhy tj. < 

18,5, což jako vrchový sportovec by se do této hranice neměl dostat.  

Díky estetičnosti toho sportu je opravdu důležité splňovat normu, ale nesmí to směřovat 

tím směrem, že se budou, většinou partnerky, dostávat do hranice podváhy, toho by se 
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měli vyvarovat. Na základě výsledků, byla partnerka 2 informována o tomto výsledku a 

problému, který může v budoucnu nastat.  

Výška jako taková podle mého názoru je ukazatel, který nehraje moc roli na výsledný 

výkon. Soudím na základě minulosti, kdy se mistry světa stali tanečníci, kteří se blížili 

k výšce 200 cm a naopak tanečníci s výškou 160 cm.  

Z mého grafu je vidět, že výška partnerů je velmi podobná. Liší se pouze o 3 cm. U 

partnerek je rozdíl ještě menší, a to 2 cm. 

Výška je však důležitým ukazatel pro výsledný výkon a to v podobě výpočtu rozdílů 

mezi partnery. Rozdíl mezi partnery v cm nemůže být nějak velký. Z důvodu správného 

technického provedení a funkčnosti figur, ale také z důvodu estetičnosti. Hlavním 

problémem by bylo rozdílné postavení pánví a odlišná délka dolních končetin.  

Na základě výpočtů jsem zjistil, že rozdíl mezi partnerem 1 a partnerkou 1 je 12 cm a 

mezi parterem 2 a partnerkou 2 je 11 cm. Z toho můžeme vidět, že podobnost je velice 

vysoká.  

Pár 1 má velikost podpatků 4 cm u partnera a 8 cm u partnerky. 

Pár 2 má velikost podpatků 2,5 cm u partnera a 6,5 cm u partnerky. 

Páry mezi sebou mohu výšku alespoň částečně upravovat a tím vyřešit drobné 

nedostatky. 

Dalším zjištěním byl u jedinců WHR index, což je poměr pasu a boků. Tento index 

dobře vyjadřuje rozložení tuku. Za rizikové hodnoty jsou považovány výsledky nad 

0,85 pro ženy a hodnoty nad 1,0 pro muže.  

Partneři s hodnotami 0,76 a 0,79 se i podle očekávání rizikové hranici 1,0 ani trochu 

nepřiblížili, ba naopak. To samé platilo u partnerek, které s hodnotami 0,78 a 0,61 byly 

od rizikové hranice 0,85 taky velmi daleko, i když méně u partnerky 1, ale stejně 

výborný výsledek. 

Lassegueova zkouška z dopomocí byl test, který všichni v rámci normy zvládli výborně, 

tj. 90 stupňů, partnerky se dostaly díky své flexibilitě potřebné k tomuto sportu až 

hluboko za hranice 90 stupňů.  
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Lassegueova zkouška bez dopomoci byla už překvapivě obtížnější a to konkrétně pro 

partnery, kteří normy, tj. hranice 90 stupňů překvapivě nedosáhli. Na rozdíl od jiných 

sportů tohoto charakteru, zde partner 2 ve standardních tancích potřebný rozsah vůbec 

nevyužije a neomezuje ho ve výkonu. U partnera 1 v latinskoamerických tancích by měl 

mít rozsah větší, ale zpravidla to podmínkou opět není.  

U obrázků č. 3 – 5 vidíme přesně zda dosáhli dané hranice 90 stupňů, či nikoliv.  

Pro mě bylo směrodatné zda dosáhli nebo nedosáhli, podrobnější stupně jsem nepočítal, 

protože důležitá pro mě byla norma a zda nikoho nebo bederní páteř při této zkoušce. 

Bederní páteř neprojevovala u nikoho žádné bolesti. 
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7. Závěry 

Od začátku bylo cílem dokázat úzkou podobnost mezi partnery a partnerkami jednotlivě 

a tanečními páry jako celky.  

U partnera 1 a u partnera 2 byla hmotnost úplně stejná, tj. 71 kg, u partnerek byl rozdíl 

6 kg. Vzhledem k výsledku se mi podařilo shodnost prokázat (rozdíly byly minimální) a 

tím se mi potvrdila hypotéza H3. 

Ukázalo se po výpočtu BMI, že partnerka 2 se dostává do hranice podváhy, což je 

rizikové. Tím jsem se dostal do opačné hypotézy H1, kdy nehrozí problém s nadváhou, 

ale naopak s podváhou. 

.Na základě mého výzkumu je možné generalizovat model, který je důležitý pro taneční 

sport a pro všechny sportovce, kteří se chtějí do užší světové špičky dostat. Cílem je 

přibližování se tomuto modelu. 

Co se týká hypotézy H2, tak pouze u partnerky 1 se nepotvrdila. Partnerka 1 splnila 

veškerá kritéria pro správné držení těla.  

Dále se zjistilo, že u partnerů v Lasegueově zkoušce bez dopomoci nastávají problémy. 

Více by se měli věnovat rozsahu v této partii. 

Na základě konzultace s pí. Ing. Evou Bartuňkovou, která je je prezidentkou ČSTS, 

bude tato diplomová práce k dispozici všem, kteří budou mít o ni zájem. Bude jim 

sloužit jako pomoc k přiblížení se užší světové špičce. 

Pevně doufám, že bude pomocí mnoha tanečníkům a tanečnicím ve Sportovním tanci.  
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10. Přílohy 

Anketa 
 

 
Partner 1 

Jméno a příjmení:  

Filip Karásek 

Věk: 

29 

Umístění v Rank listu WDSF k 31.12. 2013: 

23 

Výška: 

181 cm 

Váha: 

71 kg 

Nejdůležitější sval pro tancování? 

Břišní svalstvo 

Jak často ho procvičujete? 

Každý den 

Řešíte svojí hmotnost? 

Občas  

Partnerka 1 

Jméno a příjmení: 

Sabina Karásková 

Věk: 

24 

Umístění v Rank listu WDSF k 31.12. 2013: 

23 

Výška: 

169 cm 

Váha: 

58 kg 
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Nejdůležitější sval pro tancování? 

Břišní svalstvo 

Jak často ho procvičujete? 

Každý den 

Řešíte svojí hmotnost? 

Ano 

Partner 2 

Jméno a příjmení: 

Martin Dvořák 

Věk:  

29 

Umístění v Rank listu WDSF k 31.12. 2013: 

14 

Výška:  

178 cm 

Váha:  

71 kg 

Nejdůležitější sval pro tancování? 

Břišní svalstvo, dolní končetiny 

Jak často ho procvičujete? 

Každý den 

Řešíte svojí hmotnost? 

Ne  

Partnerka 2 

Jméno a příjmení: 

Zuzana Šilhánová 

Věk:  

28 

Umístění v Rank listu WDSF k 31.12. 2013: 

Výška:  

167 cm 

Váha:  

52 kg 
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Nejdůležitější sval pro tancování? 

Břišní svalstvo, dolní končetiny 

 

Jak často ho procvičujete? 

Každý den 

Řešíte svojí hmotnost? 

Ano  
 

 
 
 


