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Souhrn
Název práce: Analýza fyziologických ukazatelů tanečníků akrobatického
rokenrolu
Souvislosti: Několik let sportovního tréninku by mělo významně ovlivnit
vybrané fyziologické ukazatele u skupiny rokenrolových tanečníků v kategorii A, kteří
již prošli dlouholetým tréninkem.
Cíle práce: Změřit vybrané fyziologické ukazatele před tréninkem a při
tréninkovém zatížení. Výsledky porovnat s populačními normami a se světovou
špičkou.
Metody a design: Studie byla koncipována jako kvalitativní výzkum. 6
tanečních párů (12 osob) akrobatického rock and rollu kategorie A bylo zařazeno do
studijní skupiny pomocí nenáhodného výběru. UNIFITTEST (skok daleký z místa, lehsed, shyby, měření podkožního tuku) a další měření (stisk ruky, vertikální výskok,
tepová frekvence) byly provedeny. Další kvantitativní údaje byly získány pomocí
dotazníků. Pro zpracování získaných dat byly použity statistické metody. Všechny
výsledky byly porovnány s referenčními hodnotami.
Výsledky: Ve většině testů byli tanečníci, dle předpokladu, lepší než průměrná
populace.
Klíčová slova: akrobatický rokenrol, fyziologické ukazatele, testování, měření

Summary
Title: Analysis of physical indicators among dancers of acrobatic rock and roll
in category
Background: It could be expected that several years of training process could
influence the vast majority of physiological functions in rock and roll dancers who have
undergone for many years of hard training.
Aims: The measuring of selected indicators of physiological functions in the
group of acrobatic rock and roll dancers and the comparing their level of physical
capacity with reference values and with level of physical capacity of the best acrobatic
rock and roll dancers of the world were the main purposes of this study..
Methods and design: The study was designed as a qualitative research. 6 pairs
(12 subjects) of acrobatic rock and roll dancer category A were included in a study
group by using a non-randomized selection. The UNIFITTEST (Jump far from the
place, sit-up, chin-up, measuring subcutaneous fat), and other measure (handshake,
vertical jump, heart rate) were done. Further quantitative data were collected by using
questionnaires. Several statistical methods were used to process the data obtained. All
results were compared with reference values.
Results: According to our expectation the dancers of acrobatic rock and roll
were better than average population in the most tests.
Key words: acrobatic rock and roll, physiological indicators, test and
measurement
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1 Úvod
Na dané téma nebyl, v akrobatickém rokenrolu zatím prováděn žádný výzkum,
ze kterého bychom mohli vycházet nebo se kterým bychom mohli porovnat naměřené
hodnoty. Za zmínku stojí práce, která porovnávala dynamiku srdeční frekvence
v modelovém tréninku a v soutěžním prostředí. Tomuto tématu se ve své práci věnoval
Kočiš (2012). Bohužel výsledky práce, lze použít pouze k posouzení tepových frekvencí
u akrobatické i taneční sestavy v tréninkových podmínkách. Testovaný soubor byl
velmi malý, a tudíž není možné výsledky práce globalizovat na všechny páry.
Nejlépe definuje akrobatický rokenrol Batista (1999, s. 15). Název tohoto
sportovního odvětví vypovídá o mnohém. Je disciplínou na pomezí tance a akrobacie.
Základem byl zpočátku společenský tanec, do něhož byly postupně vkládány prvky
sportovní gymnastiky, akrobacie a krasobruslařských figur. Patří tedy mezi estetickokoordinační sporty a lze jej charakterizovat také jako sportovní tanec. Je to sport
moderní a atraktivní, spojuje v sobě krásu tance, dravost rokenrolové hudby a náročnost
vrcholné akrobacie. Toto tvrzení podporuje fakt, že v roce 1994 byla WRRC přijata do
IDSF (Mezinárodní taneční a sportovní federace).
Sportovní příprava sportovců v akrobatickém rokenrolu odpovídá svojí
strukturou ostatním soutěžním, párovým disciplínám jako je krasobruslení, sportovní
tanec a jsou charakterizovány společnou synchronní interakcí (Batieieva, 2013).
Sportovní výkon spočívá v prezentaci tanečního páru buďto taneční nebo akrobatickou
a taneční sestavou. Taneční sestava musí obsahovat přesné technické provedení
základního kroku v souladu s hudebním rytmem, poutavou choreografii v rokenrolovém
duchu, maximální zainteresovanost vyzařující z tváří obou partnerů v tanečním
provedení a snahu co nejvíce zaujmout a upoutat porotu a diváky. Akrobatická sestava
musí kromě taneční části obsahovat i dominantní akrobatické části, které se s tanečními
střídají. Taneční pár prezentuje prolínání těchto dvou částí v souladu s hudebním
doprovodem. Akrobatická část sestavy se skládá z jednotlivých akrobatických
cvičebních tvarů s letovou fází a jejich vazeb s vícenásobnými převratovými a
obratovými rotacemi. Další složku akrobatických cvičení tvoří dopad neboli doskok
z letové fáze cviku. Doskok je uskutečňován buď na podložku, kterou jsou většinou
parkety (v souladu s platnými pravidly WRRC), nebo dopadem na partnera a následným
1

přesunutím na podlahu. To vše s plynulým přechodem do taneční pasáže a při
zachování pravidelného tanečního rytmu. Taneční část akrobatické sestavy v porovnání
se základní krokovou sestavou má větší nároky na fyzickou a psychickou přípravu obou
partnerů (Haupt, 1999).

2 Pravidla akrobatického rokenrolu
Povinný je rokenrolový základní krok, který se skládá ze dvou základních kopů
a třetího kopu s přešlapem. Všechny tři základní kopy jsou vedeny přes pokrčené
koleno do propnutí a zpět do pokrčeného kolena. Kopy se provádí na lichou dobu a celý
základní krok trvá 1,5 taktu (Lipka-Nowak, 2011).
Délky tanců a tempo:
KATEGORIE: DĚTI
1min. - 1 min. 15 sec. včetně samotné předehry
tempo: 47 - 49 T/min.
věkové omezení: 0-10 let, v roce soutěže, oba partneři nesmí mít 11 a více let.
KATEGORIE: ŽÁCI, JUNIOŘI
1 min. 30 sec. - 1 min. 45 sec. včetně samotné předehry
tempo: 47 - 49 T/min.
Kategorie ŽÁCI - věkové omezení: 0 -14 let, v roce soutěže, nesmí mít 15 a více
let.
Kategorie JUNIOŘI - věkové omezení: 12-17 let, v roce soutěže, oba partneři
musí mít minimálně 12 let, a zároveň nesmí mít 18 a více let.
KATEGORIE: C
1 min. 30 sec. - 1 min. 45 sec. včetně samotné předehry
tempo: 48 - 50T/min.
věkové omezení: V roce soutěže musí mít partner alespoň 13 let a partnerka
alespoň 11 let.
KATEGORIE: B
Taneční sestava (1. kolo a finále):
1min. - 1 min. 15 sec. včetně samotné předehry
2

tempo: 50 - 52 T / min.
Akrobatická sestava:
1 min. 30 sec. - 1 min. 45 sec. včetně samotné předehry
minimálně 6 akrobatických figur.
tempo: 48 - 50 T/min.
věkové omezení: V roce soutěže musí mít partner alespoň 14 let a partnerka
alespoň 13 let.
KATEGORIE: A
Taneční sestava (1. kolo a finále):
1 min. - 1 min. 15 sec. včetně samotné předehry
tempo: 50 - 52 T/min.
Akrobatická sestava:
1 min. 30 sec. - 1 min. 45 sec. včetně samotné předehry
minimálně 6 akrobatických figur.
tempo: 48-50 T / min.
věkové omezení: V roce soutěže, oba partneři musí mít minimálně 14 let.
KATEGORIE: Duo Rock Show
Délka sestavy 2 min. - 2 min. 30 sec
tempo: bez omezení
6 akrobatických figur.
věkové omezení: V roce soutěže, musí mít všichni tanečníci minimálně 14 let.
Pro postup do kategorií A a B je nutné splnit mimo věk ještě jedno kritérium, a
tím je tzv. postupový klíč. Pro postup z kategorií Junior a C do kategorie B je nutné
splnit věkový limit a získat 15 postupových bodů. Pro postup z kategorie B do kategorie
A je nutné splnit věkový limit a získat 15 postupových bodů. Tyto body se získávají
během sezóny na jednotlivých soutěžích.
Od roku 2011, kdy se konala VH WRRC v Oslu rozhodlo že na soutěžích pod
záštitou WRRC smí mít pár kategorie A v akrobatické sestavě zařazena dvě dvojná
salta, jedno vpřed a druhé vzad.
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3 Charakteristika kategorie A
Úspěch je založen na fyzické zdatnosti, pohybovém nadání a hudebním cítění.
Protože jde o tanec koedukovaných dvojic, vyžaduje tento sport i vzájemnou toleranci
tanečníků. Taneční kategorie jsou rozděleny nejen podle věku, ale mají i svůj specifický
obsah vymezený podle pravidel WRRC (Kubička, Kolbová, 2009, s. 31).
Sportovní výkon v nejvyšší kategorii A spočívá v předvedení taneční (krokové)
a akrobatické sestavy. Délka taneční sestavy je 1 – 1:15 min., musí obsahovat přesné
technicky provedené základní kroky v souladu s hudebním rytmem, různé taneční
variace, poutavou choreografii s pohybovou souhrou tanečního páru. Akrobatická
sestava musí být předvedena v časovém rozmezí 1:30 – 1:45 min. Musí kromě taneční
náplně obsahovat i náročné akrobatické prvky, které jsou plynule napojovány do
tanečních kroků. Akrobatická sestava musí obsahovat celkem šest povinných
akrobatických figur (omezení dle pravidel WRRC). Za velmi významný znak
mistrovského provedení akrobatických figur je považován doskok na pevnou podlahu
s včasným a dostatečně silným zachycením tanečnice partnerem. V akrobatické sestavě
spočívá kvalita výkonu v nerušeném prolínání taneční a akrobatické složky, ve výstižné
choreografii, v přesném dodržování rytmu v souladu s korektním provedením techniky
jednotlivých akrobatických figur (Kubička, Kolbová, 2009, s. 30).
Dalším charakteristickým rysem jsou již dvě sestavy: taneční a akrobatická.
Taneční sestava se vyznačuje rychlým tempem hudby, tedy přepočteno na BPM
(beat per minute) jako jednotku rychlosti hudby, 200 – 208 BPM (v rokenrolu
používáme takty za minutu tzn. 50-52T/min.). Délka sestavy je 1:00-1:15. V této
sestavě nejsou povoleny žádné akrobatické figury.
Akrobatická sestava je v tempu 192 – 200 BPM (48 – 50T/min.) s délkou
sestavy v rozmezí 1:30 – 1:45. Pár musí v akrobatické sestavě předvést min. 6
akrobatických prvků, které jsou omezeny pravidly (z důvodu rozsahu tohoto textu
nebudeme uvádět jednotlivé prvky). Aby se pár kategorie B dostal do kategorie A musí
získat 15 postupových bodů.
V kategorii A jsou již povolena salta s dopadem na partnera a dvojná salta.
(Rock and roll rules, 2014).

Tyto již velice náročné a nebezpečné prvky kladou

mnohem větší důraz na psychiku tanečníků na jejich soustředění a vztah mezi partnery.
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Do této kategorie se dostanou tanečníci na dobré úrovni s dalšími ambicemi trénovat a
závodit.
Omezení akrobatických figur kategorie A:
Akrobatická sestava:
Pár musí předvést minimálně 6 akrobatických figur.
Páry mohou ve své sestavě provádět dvojité salto vpřed a vzad pouze v
semifinále a finále soutěže. Jakákoliv kombinace dohromady s dvojitým saltem není
povolena.
Pár musí v akrobatické sestavě předvést rotaci vpřed, rotaci vzad, a ‚Itala‘. Tyto
prvky musí být provedeny z nástupu z ruky nebo z ‚Bettarini‘. Zároveň musí mít
zařazenou točenou figuru (velké motání, hladkou šálu popř. přetáčenou šálu).
Páry kategorie A mají povinnost písemně zaslat s přihláškou pořadateli soutěže
seznam akrobatických figur i s bodovým ohodnocením, a pořadí, ve kterém je budou v
jednotlivých sestavách provádět. Pár může provést změnu na soutěži.
Faktory ovlivňující sportovní výkon
Faktory ovlivňující sportovní výkon v akrobatickém rokenrolu se víceméně
neliší od faktorů, které jsou obecně známé a vyházejí z obecně platných poznatků o
teorii sportovního tréninku. Podrobně se tématikou struktury sportovního tréninku
zabývá ve své práci Škoda (2011). Z této práce nám vyplývá aplikace teoretických
poznatků o struktuře sportovního výkonu do struktury sportovního výkonu
v akrobatickém rokenrolu (obr. 1).
Obr. 1 Struktura sportovního výkonu v akrobatickém rokenrolu

Schopnosti
(nadání-talent-vlohy)

Sportovní trénink
 Prostory
 Náčiní
 Nářadí

Životní prostředí
 Příležitost
k pohybu
 Názory
na
poh. aktivitu

Trénovanost

Vrozené dispozice
 Morfologické
 Fyziologické
 psychologické

Sportovní výkon Taneční sestava
Akrobatická sestava

Morfologické – váha, výška, aktivní
tělesná hmota.
Fyziologické – složení svalu,
transport kyslíku, zásoba energie,
apod.
Psychologické
–
temperament,
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Energetické požadavky
S přechodem do kategorie A, se nároky na energetické krytí výkonu nějak
zvláště nemění a to hlavně z důvodu stejného časového i rychlostního (tempo) nároku
na obě sestavy, jako v kategorii B. Těžší je tedy přechod do kategorie B z kategorií
JUNIOR nebo C.
Můžeme pouze odhadovat, nebo odkazovat na obecné teoretické poznatky,
energetické krytí sestav v kategorii B a A, protože podrobnější výzkumy, které by nám
objasnili tuto oblast, provedeny zatím nebyly.
Budeme-li vycházet z obecného modelu energetického krytí (obr. 2), vychází
nám následující:
 taneční sestava v době trvání od 1 - 1:15 min., s malým odporem a co
možná nejvyšší intenzitou, odpovídá většinové úhradě LA systémem,
částečně pak zapojením systému O2
 akrobatická sestava v době trvání od 1:30 – 1:45 min., s proměnlivým
odporem (v akrobatických figurách je odpor značný) a co možná
nejvyšší intenzitou, odpovídá taktéž LA systému s částečným zapojením
systému O2. Rozdíl zde je v rychlosti provedení, která je nižší než u
taneční sestavy díky nižšímu tempu (viz. výše), o to ovšem po delší
dobu, a také v energetickém výdeji díky náročným akrobatickým
prvkům.
Pro praxi to znamená, že organizmus pracuje v anaerobní laktátové zóně.
V činných svalech a posléze v krvi se koncentruje laktát. Jeho využití a
odbourávání probíhají pomalu. Laktát se proto akumuluje a způsobuje okyselení
(acidózu) vnitřního prostředí. To má negativní důsledky v enzymové regulaci látkové
proměny ve svalech, při ventilační kompenzaci acidózy, při řízení pohybu, psychice i
při doplňování energetických zdrojů (Dovalil a kol., 2009, s. 58).
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Obr. 2 Průběh energetického výdeje a podíl jednotlivých systému energetické úhrady ve
svalu v závislosti na době trvání zatížení (Dovalil a kol., 2009, s. 57)

Kondiční faktory
Ve všeobecné tělesné přípravě, v rozvoji pohybových schopností se nejvíce
upřednostňuje u partnera cvičení pro rozvoj síly a rychlosti. Tyto pohybové schopnosti
se uplatňují především při výhozu a dochytu partnerky v akrobatických částech sestavy.
U partnerky převládá rozvoj pohybové koordinace a kloubní pohyblivosti. Speciální
pohybová příprava má jednu složku společnou a jednu zcela odlišnou. Společná část se
týká nácviku tanečních kroků a synchronizovaných výrazových pohybů trupu a
končetin. Odlišná část se vztahuje ke specifickým činnostem tanečníka a tanečnice
v akrobatické sestavě. U mužů se jedná především o silovou přípravu svalů dolních
končetin. Speciální příprava žen se odvíjí od akrobatických dovedností a jejich přenosu
do podmínek akrobatických figur prováděných v akrobatické sestavě. Nezbytnou
pomůckou v metodice speciálního tréninku jsou závěsné lanče, kterými se zajišťuje
bezpečnost sportovců. Do speciálního tréninku patří i nácvik pohybové souhry
tanečního párů (Kubička, Kolbová, 2009 s. 31).
7

Silové schopnosti
V oblasti silové připravenosti se jeví jako nejdůležitější, kromě rozvoje všech
silových složek, rozvoj síly maximální, výbušné a vytrvalostní.
V sestavě taneční je síla druhotný, spíše podporující faktor, který udává konečný
výkon. Jak již bylo výše uvedeno, v taneční sestavě působí na tanečníky malý odpor.
V sestavě akrobatické jsou již potřeba výše zmíněné složky síly. Pro oba
partnery je stejně důležitá výbušná síla dolních končetin, která je využitá nejvíce při
nástupech do akrobatických figur, kdy partnerka musí uskutečnit mohutný odraz
z dolních končetin, který je podpořen mohutnou extenzí všech kloubů na dolních
končetinách partnera a doplněn prací paží partnera i partnerky. Při doskoku z figury se
využívá excentrické kontrakce svalů. U partnera paží a dolních končetin, u partnerky
zejména dolních končetin.
Rozvoj maximální síly je důležitý hlavně pro partnera. Čím vyšší bude úroveň
této dovednosti, tím vyšší rozsah bude mít prováděná figura (myšleno hlavně výšku).
Sestava akrobatická má maximálně 1:45, ale není výjimkou, že v párových
formacích mají sestavy až 3 minuty, kdy páry musí po celou dobu udržet tempo hudby a
do toho provádět náročné prvky po celou dobu sestavy. Proto se jeví jako vhodné mít
vysokou úroveň silové vytrvalosti.
Rychlostní schopnosti
Tato oblast opět souvisí s rozdílným charakterem jednotlivých sestav. Opět jako
dobrý základ je mít rozvinuté všechny složky rychlostních schopností. Nejvíc
ovlivňující výkon je rychlost acyklická, komplexní a dále dovednost hybridní - rychlost
vytrvalostní.
Nemůžeme říct, že jedna složka působí tehdy a druhá tehdy, jde o komplex více
složek působících najednou, vzájemně se prolínající.
V sestavě taneční je velice důležitou složkou, pro vysoké tempo (ale relativně
krátký čas) rychlost acyklická, vyjadřující rychlost jednotlivých pohybů a rychlost
komplexní, kdy tyto pohyby potřebujeme spojovat v jednotlivé celky a sestavy,
s rychlostí vytrvalostní, kdy délka, po kterou musíme udržet požadované tempo, je
maximálně 1:15min.
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V sestavě akrobatické je obdobná potřeba rychlostních schopností, i když
v menší intenzitě, o to delší dobu.
Nastupuje ovšem nárok na rychlost provedení figury v letové fázi, respektive
nároky na rychlost partnerky (rychlost nástupu prvku, rychlost zorientování se
v prostoru atd.).

Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalostní schopnosti se rozvíjí zejména krátkodobé a střednědobé, dále pak
schopnosti hybridní, jde o rychlostní a silovou vytrvalost.
Vliv úrovně krátkodobé vytrvalosti udává hlavně fakt, že sestava je dlouhá max.
1:45min. tedy s ohledem na anaerobní krytí energie.
Jelikož tanečníci potřebují dostatek energie pro maximální výkon i v závěru celé
sestavy rozvíjíme i střednědobou vytrvalost.
Pár musí mít dostatek energie po celou dobu sestavy a tvářit se ‚jako že je to
hračka‘.
Koordinační schopnosti
Vezmeme-li v potaz dělení koordinačních schopností, podle Měkoty, Novosada
(2005), máme zde tyto dílčí schopnosti – diferenciační, orientační, reakční, rytmickou,
rovnovážnou, sdružovací a přestavby.
Z tohoto dělení se, jako nejdůležitější, jeví schopnost diferenciační, kdy na
základě daného rytmu potřebujeme správně časově nastavovat průběh jednotlivých
tanečních figur a póz.
Další dílčí složkou je schopnost orientační, která se promítá hlavně u partnerky
v akrobatické části sestavy, kdy se musí dobře zorientovat v prostoru. Dále při složitých
krokových vazbách, ať už v taneční či akrobatické sestavě, kdy můžeme vidět dvojné
ale i trojné a vícenásobné točky (více jak čtverné obraty). Tato schopnost se také
vztahuje k vlastnímu ovládání pohybů – uvědomění si polohy těla v prostoru.
Další složkou je schopnost rytmická. Je jednou z nejzákladnějších faktorů. Již
z názvu sportu vyplývá, že jde také o taneční sport. Tzn., že vnímání rytmu a rytmizace
pohybu je jedním ze základních požadavků na sportovce. V těchto seniorských
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kategoriích se již předpokládá, že tanečníci mají vnímání rytmu a rytmizace pohybu
zvládnuté z nižších kategorií, jinak by ani nebylo možné se dostat do kategorií
nejvyšších. Pár by mohl předvádět vysokou a obtížnou akrobacii čistě provedenou, ale
nebylo by mu to nic platné, když by ‚jel mimo hudbu‘.
Rovnováhová schopnost, zde je důležitá hlavně její složka dynamické
rovnováhy, kdy při provádění základního kroku spočívá, nebo by měla spočívat, pouze
malá oporná plocha chodila. Nesmí docházet k zhroucení těla, pokrčení stojné nohy
apod.
Je dobré umět jednotlivé pohyby velice dynamicky a precizně načasované, ale
nebylo by to k ničemu, pokud by jedinec neuměl tyto pohyby spojit v celek. Proto je
další velmi významnou složkou schopnost sdružování, která již byla popsána. Spojování
dílčích pohybů do celků v přesný čas a správným směrem je důležitým prvkem pro
provedení celé sestavy dynamicky a bez chyby.
Z výše uvedeného vyplývá, že koordinační schopnosti jsou potřebnější než by se
na první pohled zdálo.
Flexibilita (pohyblivost, ohebnost)
Flexibilita je důležitým prvkem, který je charakteristický pro většinu
gymnastických sportů (Alter, 1996).
U chlapců není flexibilita, ve smyslu určité hypermobility, nutná ale spíše
nežádoucí. Samozřejmě určitou nadprůměrnou (vzhledem k jiným sportům např. fotbal,
hokej apod.) flexibilitu si samozřejmě musí udržovat, kvůli rozsahu základního kroku,
předcházení zranění. Ten, kdo má větší flexibilitu má pak výhodu při choreografických
prvcích v sestavě.
U dívek je potřeba větší flexibilita až určitý stupeň hypermobility (není
estetické, když partnerka není schopna svým rozsahem provést ani ‚roznožku‘).
U obou partnerů míra flexibility z části určuje provedení základního kroku
(výška, rozsah).
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4 Cíle a úkoly

4.1 Cíle
Cílem práce je změřit řadu fyziologických ukazatelů a porovnat je s populačními
normami. U vybraných fyziologických ukazatelů budeme porovnávat české páry se
světovou špičkou.
Přispět výzkumem do neprobádané oblasti akrobatického rokenrolu a zkvalitnění
tréninkového procesu.

4.2 Úkoly
Úkol 1
Prostudovat dostupnou literaturu týkající se daného tématu. Shrnout poznatky
ostatních autorů.
Úkol 2
Změřit vybrané fyziologické ukazatele u českých a jednoho polského páru
Úkol 3
Porovnat naměřené hodnoty testového souboru s populačními normami. U
vybraných ukazatelů porovnat české páry s nejlepším párem světa.
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5 Metody a design

5.1 Soubor
Do souboru bylo nenáhodně vybráno dvanáct testovaných tedy šest párů.
Jednalo se o pět párů z Prahy a jeden pár z Polska. Soubor tvořilo 6 dívek a 6 hochů ve
věku od 16 let do 31 let. Věkový průměr souboru je 17,9 let. V tab. 1 vidíme
somatickou charakteristiku souboru.
Do souboru se mohli dostat pouze páry kategorie A, které byly schopny předvést
akrobatickou a taneční sestavu. Dále bylo podmínkou, aby akrobatická sestava
obsahovala všechny akrobatické figury nutné pro kategorii A (rotace vpřed, vzad, ital,
motání).

chlapci, N=5

Průměr

Rozpětí

Věk (roky)

24,6

19-31

Tělesná výška (cm)

183,3

171-191

Tělesná hmotnost (kg)

77,6

63-89

Váhový rozdíl partnerů

28,9

19-38

Průměr

Rozpětí

Věk (roky)

20,1

16-26

Tělesná výška (cm)

160,6

155-171

Tělesná hmotnost (kg)

48,7

44-54

Váhový rozdíl partnerů

28,9

19-38

dívky, N=5

Tab. 1 Somatická charakteristika souboru.

12

Charakteristika jednotlivých párů
Pár 1
Jacek a Anna
Výkonnost:

2.místo ve světovém žebříčku v roce 2014
1.místo MS 2013
1. místo na světových hrách 2013 Kaoshiung

Váhový rozdíl:

23,5 kg

Pár spolu tancuje v kategorii A již 7 let. Jacek vystudoval vysokou školu
sportovní a pracuje jako učitel tělesné výchovy a má za sebou již 21 let specializované
přípravy. Anna studuje vysokou školu se sportovním zaměřením a má za sebou 10 let
sportovní akrobacie a 7 let akrobatického rokenrolu. Tréninku se věnují 5x v týdnu,
celkem 10h.

Pár 2
Michal a Jitka
Výkonnost:

16. místo MS 2013
2. místo MČR 2014, 3. místo MČR 2013
23. místo světového žebříčku 2014

Váhový rozdíl:

31 kg

Pár spolu tancuje 8 let, z toho v kategorii A 4 roky. Oba tanečníci jsou studenty.
Jitka Střední umělecké školy, Michal vysoké sportovní školy. Oba mají za sebou 15 let
specializované přípravy. Tréninku se věnují 4x v týdnu, celkem 8-10h.
Pár 3
Jirka a Nikola
Výkonnost:

3. místo MČR 2014
1.místo MČR 2013 kat. B
41. místo ve světovém žebříčku 2014
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Váhový rozdíl:

35 kg

Pár spolu tancuje 3 roky, z toho 1 rok v kategorii A. Oba tanečníci jsou studenti
středních škol. Jirka prošel již 13 letou tréninkovou specializací. Nikola 11 letou
tréninkovou specializací z toho 9 let působila v dívčí formaci. Tréninku se věnují 4x
v týdnu, celkem 8-10h.
Pár 4
Tomáš a Kristýna
Výkonnost:

3. místo MČR 2012
24. místo WDSG Kaoshiung 2013
41. místo ve světovém žebříčku 2014

Pár spolu tancuje 6 let, z toho 3 roky v kategorii A. Oba tanečníci jsou studenti
vysokých škol. Tomáš prošel 15 letou specializací, Kristýna 12 letou. Tréninku se
věnují 4-5x v týdnu, celkem 10-13h.
Pár 5
Vojta a Marie
Výkonnost:

41.místo ve světovém žebříčku 2014

Pár spolu tancuje 3 roky, z toho 2 roky v kategorii A. Marie je studentkou
střední školy. Vojta pracuje jako montér ve firmě se stínící technikou. Vojta má za
sebou 13 letou tréninkovou specializaci, Marie 6 let. Tréninku se věnují 4x v týdnu,
celkem 8-10h.
Pár 6
Lukáš a Alžběta
Výkonnost:

4. místo ve světovém žebříčku 2014
1. místo MČR 2014
2. místo ME 2009
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Pár spolu tancuje již 8 let v kategorii A. Alžběta je studentkou na mateřské
dovolené. Lukášovou náplní práce jsou administrativní činnosti v kanceláři. Lukáš má
za sebou již 20 letou tréninkovou specializaci, Alžběta prošla 10 letou gymnastickou
přípravou a akrobatickému rokenrolu se věnuje již 10 let, Dohromady má za sebou tedy
také 20 let specializovaného tréninku. Trénují 3x týdně (kvůli potomkovi), celkem 6
hodin.

Somatická charakteristika souboru
Podle tab. 2 můžeme vidět, že soubor se kterým bylo pracováno je velice
nehomogenní vzhledem k hodnotám zaznamenaným v tabulce. Výrazně nám zde
vybočuje Jacek s věkem 31 let, další odchylkou od průměru je Kristýna se svoji výškou
171 cm, která je vyšší o 11,4 cm než je průměr. Posledním výraznějším odklonem od
průměru je Vojta se svými 63 Kg, což je o 12,4 kg méně, než je průměr souboru.

Věk

Výška

Váha

Váhový rozdíl partnerů

Jacek

31

177

72

23,5

Anna

24

156

48,5

23,5

Michal

25

188

79

31

Jitka

19

155

48

31

Jirka

19

191

82

35

Nikola

17

159

47

35

Tomáš

23

183

81

27

Kristýna

19

171

54

27

Vojta

22

171

63

19

Maruška

16

157

44

19

Lukáš

28

190

89

38

Alžběta

26

166

51

38

Tab. 2 Somatická charakteristika jednotlivých testovaných rozdělených po párech. Sledované
hodnoty věk, výška, váha a váhový rozdíl partnerů.
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5.2 Terénní měření
Testy byly vybrány podle jejich charakteru, aby co nejvíce vypovídaly o
fyziologických ukazatelích, ze kterých se sestává sportovní výkon, a které jsou pro
sportovní výkon v akrobatickém rokenrolu charakteristické. Struktura sportovního
výkonu byla naznačena v úvodu. Podrobně se jí zabývá Škoda (2011) ve své bakalářské
práci.
Testy byly vybrány z testové baterie UNIFITTEST. Z této testové baterie jsme
vybrali následující testy: leh-sed, skok daleký z místa, shyby (výdrž ve shybu), a
somatická měření (výška, váha, podkožní tuk). Dále jsme tyto testy doplnili o testy:
vertikální výskok, síla stisku ruky a sledování tepové frekvence při akrobatické a
taneční sestavě.

5.2.1 UNIFITTEST
Z testové baterie UNIFITTEST jsme vybrali testy: leh-sed, skok daleký z místa,
shyby (výdrž ve shybu) a somatická měření. Následující testy byly převzaty od autora
Měkoty (2002).

5.2.2 Leh-sed
Charakteristika
Test

dynamické,

vytrvalostně

silové

schopnosti

břišního

bedrokyčlostehenních flexorů.
Zařízení
Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky.
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svalstva

a

Provedení
TO zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo
zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou pokrčeny
v kolenou v úhlu 90 stupňů, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20-30 cm, u země je fixuje
pomocník. Na povel provádí TO co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne
souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou podložky) s cílem dosáhnout
max. počet cyklů za dobu 60 s.
Hodnocení a záznam
Hodnotí a zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů (cviků)
za dobu 1 minuty (jeden cyklus = přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud TO
nevydrží cvičit celou jednu minutu, zaznamená se počet cviků za dobu, po kterou cvičit
vydržela (přerušení cvičení je přípustné).
Pokyny a pravidla
 Test se provádí jen jednou. Po výkladu a ukázce si TO vyzkouší správné
provedení (v pomalém tempu provede dva kompletní cviky).
 Po celou dobu cvičení je třeba dodržet úhel pokrčení v kolenou 90 stupňů, paty
na podložce, ruce v týl, prsty sepnuté, v základní poloze hlava, prsty a lokty na
podložce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník).
 Není dovoleno odrážení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od podložky.
 Pohyb je třeba provádět plynule a bez přestávek po celou dobu jedné minuty,
pauza (jedna i více) v důsledku únavy je však možná.
 Skupinovým testováním ve dvojicích lze současně testovat několik osob, počet
správně provedených cviků počítá necvičící. Testujícím se doporučuje hlásit
průběžně čas po 15 sekundách.
Poznámka- Motorický test leh-sed opakovaně nepřímo ukazuje na úroveň
silových předpokladů břišních svalů a tonických flexorů kyčelních kloubů, které se
hyperaktivně zapojují do pohybu. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu u dětí se
17

zvětšeným bederním prohnutím (lordózu) a u dětí se slabým břišním svalstvem.
Doporučujeme tento test provádět zřídka a vždy po správném nácviku s dostatečnou
kompenzací. Důležité je plynulé provedení (obratel po obratli), bez odrážení do sedu od
podložky pomocí loktů, hrudní části páteře a zad.

5.2.3 Skok daleký z místa
Charakteristika
Test dynamické, výbušné (explozivně) silové schopnosti dolních končetin.
Zařízení
Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gumový pás, doskočiště na hřišti),
měřící pásmo.
Provedení
Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběžně,
přibližně v šíři ramen) provede testovaná osoba (dále jen TO) podřep a předklon, zapaží
a odrazem snožmo se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby
paží a trupu jsou dovoleny, není však povoleno poskočení před odrazem. Provádějí se
tři pokusy.
Hodnocení a záznam
Hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), zaznamenává se nejlepší ze tří
pokusů. Přesnost záznamu 1 cm.
Pokyny a pravidla
 Pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme.
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 Odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora
(např. o pevný okraj doskočiště) ani použití treter. Doskok je do pískoviště, na
žíněnku nebo plstěný pás, které je třeba zajistit před posouváním. Je nutné dbát
na to, aby odrazová plocha byla zhruba na stejné úrovni.
 Měří se vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu (týká
se i dotyku podložky jinou částí těla než chodidlem)

5.2.4 Shyby opakované (muži)
Charakteristika
Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti (perzistence) horních končetin a
pletence ramenního.

Zařízení
Doskočná hrazda (průměr žerdi 2-4 cm)
Provedení
Ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdy (úchop v šíři ramen) se TO opakovaně
přitahuje do shybu (brada nad žerdí) a spouští zpět do základní polohy (paže napnuty).
Cílem je provést maximální počet shybů.
Hodnocení a záznam
Zaznamená se počet ukončených a správně provedených shybů. Přesnost
záznamu 1 shyb.
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Pokyny a pravidla
 Test se provádí plynule a bez přerušení, není povoleno využívat pohyby (kmih,
přítrhy apod.).
 Nedokonale provedený shyb se nezapočítává, test končí, jestliže TO přeruší
pohyb na dvě a více sekund, popřípadě dvakrát za sebou se nepřitáhne do
požadované polohy.

5.2.5 Výdrž ve shybu – dívky a ženy
Charakteristika
Test statické, vytrvalostně silové schopnosti (perzistence) horních končetin
pletence ramenního.
Zařízení
Doskočná hrazda (průměr žerdi 2-4 cm), stolička, stopky.
Provedení
TO zaujme (eventuálně s dopomocí) základní polohu – shyb na hrazdě, držení
nadhmatem, brada nad žerdí. V této poloze se snaží vydržet co nejdelší dobu.
Hodnocení a záznam
Měří se čas výdrže v sekundách (s). Přesnost záznamu 1 s.
Pokyny a pravidla
 Základní poloha se zaujímá s dopomocí (s použitím stoličky apod.), nohy se
nesmějí dotýkat podložky.
 Test končí, klesne-li brada TO pod úroveň žerdě
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5.2.6 Somatická měření
Tělesná výška
Zařízení
a) Antropometr
b) Měřítko na stěnu a trojúhelník
Provedení a hodnocení
ad a) Měřená osoba stojí zpříma, paty u sebe, špičky nohou mírně od sebe.
Zpevněný trup, mírný nádech. Hlava je v rovnovážné poloze, tj. horní okraj zvukovodů
a dolní okraj očnice jsou v rovině (nezaklánět hlavu!). Měřící jehlou antropometru se
pomocí jezdce lehce dotkneme temene hlavy (vertexu). Stále kontrolujeme svislou
polohu antrpometru. Odčítáme na stupnici s přesností 1mm.
ad b) Měřítko upevníme v odpovídající výšce na stěnu, která není opatřena
podlahovou lištou. Měřená osoba stojí u stěny, které se dotýká patami, hýžděmi a
lopatkami. Hlava je opět v rovnovážné poloze. Odečítáme na měřítku pomocí
trojúhelníku, který se odvěsnou lehce dotýká temene hlavy s přesností na 0,5 cm.
Normové hodnoty tělesné výšky jsou vypracovány ve formě nomogramu.

Tělesná hmotnost
Zařízení
Osobní váha s přesností měření 0,1 kg.
Provedení a hodnocení
Doporučuje se měřit v ranních či dopoledních hodinách v minimálním oděvu.
Měříme s přesností 0,1 kg
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5.3 Podkožní tuk
Podle autora Měkoty (2002).
Asi polovina celkového tuku v těle člověka (tukové tkáně) je uložena pod kůží.
Na mnoha místech je možné kůži zřasit a takto nadzvednutou kožní řasu měřit. Samotná
kůže nevykazuje velké rozdíly v tloušťce, avšak tloušťka celé řasy může být podle
velikosti vrstvy podkožního tuku na těle velmi rozdílná.
Zařízení
Kaliper herpendského typu, tj. s konstatní silou přítlačných plošek, která byla
stanovena mezinárodní dohodou na 10 p na mm2 při velikosti plošek nejméně 40 mm2.
Lze použít kovový kaliper typu SOMET (přesnost 0,1 mm) nebo laciný plastový typ SK
(přesnost 0,5 mm).
Provedení
Palcem a ukazovákem pevně uchopíme kožní řasu v místě, kde má být její
tloušťka měřena. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové
plošky tloušťkoměru umístíme k vrcholu ohybu kůže. Uvolníme prsty, kterými držíme
měřidlo, tak začne působit tlak na kožní řasu´. Vzdálenost měřících loch kaliperu od
prstů je prakticky asi 1 cm. Odečítáme na stupnici měřidla 2 s od okamžiku, kdy tlak
začne působit. Měříme na třech standardních místech (viz. Příloha 3.). Měření každé
kožní řasy provádíme 3x, nejvyšší a nejnižší hodnotu škrtáme a pro součet použijeme
střední hodnotu.
 Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (triceps) – kožní řasu
vytáhneme vzadu na volně visící pravé paži, podélně v poloviční
vzdálenosti od ramene k lokti.
 Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární) – kožní řasu
vytáhneme na zádech těsně pod dolním úhlem pravé lopatky.
 Kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) –
kožní řasu vytáhneme 1 cm nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm
směrem k pupku
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 Podle Baty International (2011) přidáváme ještě čtvrtou kožní řasu a to:
Kožní řasu vytáhneme z volně visící paže, na přední straně podélně
v poloviční vzdálenosti od loketní jamky a místem úponu velkého
prsního svalu.
Hodnocení
Naměřené hodnoty zapisujeme v mm s přesností na 0,5 (event. 0,1 mm).
Provedeme součet tří (triceps, subscapulární, nad spinou) kožních řas. Zařazení jedince
odpovídajícího věku a pohlaví vzhledem k české populaci stanovíme podle tabulek.
Součtem čtyř kožních řas, vzhledem k věku, stanovíme procentuální množství
podkožního tuku.

5.4 Vertikální výskok
Podle Selbie, Caldwell (1996) a Šimek (1974).
Charakteristika
Test dynamické explozivní síly dolních končetin
Zařízení
Je vhodný prostor v dobře osvětlené tělocvičně a měřítko upevněné na stěně tak,
aby jeho spodní okraj byl ve výši dotyku nejmenšího probanda.
Provedení
Z podřepu mírně rozkročného odrazem obounož skok vertikálním směrem.
Souhyb paží je zakázán (vertikální výskok dosažný). Délková míra je připevněna na
stěně, TO stojí pravým (levák levým) bokem ke stěně tak blízko, aby se jí ramenem
dotýkal. Nyní vzpaží pravou (levou) a naznačí místo, kam až dosáhne při stoji na plných
chodidlech, paže plně vytažena z ramene. Pak se TO vzdálí od stěny asi na 15 cm,
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provede podřep, mírný předklon, ruka u stěny vzpažená, druhá je za zády. Na tuto
přípravnou fázi pohybu naváže vzápětí mohutný odraz a skok vertikálním směrem.
Snahou je dotyk prstů pravé (levé) ruky na měřítku co nejvýše. Dosaženou výšku
opticky určuje examinátor, který stojí na židli, nebo fixuje dotyk značkou na měřidle.
Hodnocení a záznam
Zaznamenáváme výšku nejúspěšnějšího z pěti provedených skoků, záznam je
v celých centimetrech. Normy viz příloha 4. Testový výsledek vyjadřuje rozdíl výšek
dotyku ve stoji a v nejvyšším bodu skoku. Skok opakujeme pětkrát.

Poznámky
 Pohybový akt testu je velmi komplikovaný, vyžaduje delší nácvik
předem. Při testování se předpokládá, že TO má již pohybový akt
zvládnutý.
 Asi 90% osob dosáhne nejvyššího skoku během prvních 5 pokusů, bez
předchozího skokanského

rozcvičování. Proto

se cvičné skoky

neprovádějí.

5.5 Tepová frekvence
Charakteristika
Ukazují na změny ukazatelů krevního oběhu. Tepová frekvence je velice
variabilní hodnota, která je navíc ovlivněna řadou faktorů. Jak uvádí Bartůňková (2007)
jsou to například
 Genetické dispozice
 Trénovanost
 Poloha těla
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 Psychická zátěž
 Únava
 Látkové vlivy, hormony
Wilmore, Costill (1993) a Bailón (2010) dodávají, že zvýšení tepové frekvence
charakterizuje intenzitu zatížení, k výchozím hodnotám se vrací až v době uklidnění.
Autoři (Dovalil a kol. 2009, Bartůňková 2007) se shodují, že průměrná klidová tepová
frekvence se pohybuje kolem 70 tepů za minutu. Tato hodnota je snížena u sportovců a
tělesně pracujících naopak zvýšena u dětí. Maximální hodnoty mohou dosahovat přes
200 tepů za minutu.
Zařízení
V terénní diagnostice rozeznáváme dva typy měření tepové frekvence. Jsou jimi:
 Použití sporttestru
 Pomocí palpace
Provedení
Palpační technika využívá stopky a pohmat examinátora nejčastěji na vřetení
tepnu. Tato technika vyžaduje určité zkušenosti examinátora. Výhodou této metody je
její materiální nenáročnost. Nevýhodou je nemožnost záznamu během pohybové
aktivity. Podle Kohlíkové (2008) je nejpřístupnější metodou vyšetření srdeční aktivity je
palpační vyšetření na periferní tepně. V praxi se ustálil pohmat na tepně vřetení (a.
radialis) na zápěstí nejčastěji pravé ruky. Vlastní palpaci provádíme 2., 3. a 4. prstem za
mírného tlaku na stěnu tepny proti podkladu.
Není vhodné palpací vyšetřovat tepnu krční, může zde dojít k podráždění
baroreceptorů a zpomalení tepové frekvence (Guidlines: Heart rate variability, 1996).
Použití modernější techniky měření tepové frekvence tedy sporttesterů, je
jednodušší, jak pro záznam, tak pro vyhodnocení. TO si nasadí snímací pás kolem
hrudníku, obvykle je senzor umístěn na spojnici bradavek, snímačem na procesu
xiphoideu. Dále si testovaný nasadí hodinky, které snímají tepovou frekvenci ze
snímače, nebo mohou být hodinky v dosahu TO (z důvodu, kdy by měli překážet při
výkonu).
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Hodnocení a záznam
Uložená data v hodinkách exportujeme do PC a software nám vyhodnotí
hodnoty tepové frekvence (nejvyšší, průměrná).

5.6 Dynamometrie
Mnoho autorů zmiňuje, že test stisku ruky se již dlouho používá k měření
celkové tělesné síly (Carmelli, Reed, 2000, Casanova, 1992, Flood 2014).
Zařízení
Přístroje používané při měření se nazývají dynamometry. Jednodušší
dynamometry jsou konstruovány na principu mechanickém, modernější, dokonalejší na
principu převodu elektrické veličiny na neelektrickou. Ruční dynamometry mohou být
digitální nebo analogové.

Provedení
TO se postaví vzpřímeně, paže nechá volně viset podél těla. Pozvolně začne
zatínat ruku v pěst. Souhyby či švihy nejsou dovoleny (Budziareck, 2008, Normann
2011).
Hodnocení a záznam
Provádíme vždy dva pokusy na každou ruku, ze kterých zaznamenáváme lepší
hodnotu.
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5.7 Statistika
Ze statistických metod byl použit aritmetický průměr

5.8 Výsledky
Leh-sed
Test byl proveden dle standardizované metody, tak jak byl popsán výše (5.2.2
Leh-sed).
Testem leh-sed jsme zjišťovali úroveň dynamické, vytrvalostně silové
schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů. Naměřené hodnoty
můžeme vidět v grafech 1 (muži) a 3 (dívky).
Soubor mužů dosáhl průměrné hodnoty 55 leh-sedů. V tomto testu nejvíce
vybočuje testovaný Tomáš, který zaostal o 8 leh-sedů za průměrem souboru a celých 13
leh-sedů za nejlepším výsledkem.
Z naměřených hodnot (Graf 1.) můžeme vidět, že 2 testovaní jsou pod průměrem
testovaného souboru. Pokud srovnáme výsledky souboru s výsledky populace, které
byly publikovány autorem Měkotou (2002), vidíme, že nikdo nedosáhl průměrného
nebo

podprůměrného

výsledku,

všichni

testovaní

dosáhli

svými

výsledky

nadprůměrného, respektive výrazně nadprůměrného výsledku. Srovnání s populační
normou vidíme v tabulce 3. 33% souboru dosáhlo nadprůměrného výsledku vůči
populační normě, 66% testovaného souboru dosáhlo výrazně nadprůměrných výsledků
oproti populační normě (Graf 2).
Soubor dívek dosáhl průměrného výsledku 49 leh-sedů. V tomto testu nejvíce
vybočuje testovaná Maruška, která dosáhla výsledku 41 leh-sed, což je o 8 méně než
průměr souboru a o 18 méně než nejlepší výsledek.
Z naměřených hodnot (Graf 3) vidíme, že polovina souboru se, svými výsledky,
nachází pod průměrem souboru. Pokud srovnáme výsledky souboru s výsledky
populace, které byly publikovány autorem Měkotou (2002), vidíme, že opět žádná
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z dívek se nenachází pod průměrem populačních výsledků. 50% dívek dosáhlo
nadprůměrného výkonu a 50% výrazně nadprůměrného výkonu. (Graf 4).

Graf 1. Počet leh-sedů, muži

Výsledek vhledem k populační normě
Skok z místa

Norma/Výsledek

Jacek

48+ výrazně nadprůměrný

Michal

46-53 nadprůměrný

Jirka

58-61 výrazně nadprůměrný

Tomáš

46-53 nadprůměrný

Vojta

54+ výrazně nadprůměrný

Lukáš

54+ výrazně nadprůměrný

Tab. 3. Výsledky jednotlivců vůči populační normě, muži
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Graf 2. Výsledky souboru (muži) vůči populační normě

Graf 3. Počet leh-sedů, dívky
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Výsledek vzhledem k populační normě
Skok z místa

Norma/Výsledek

Anna

38-47 nadprůměrný

Jitka

53+ výrazně nadprůměrný

Nikola

42-45 nadprůměrný

Kristýna

53+ výrazně nadprůměrný

Maruška

41-44 nadprůměrný

Alžběta

53+ výrazně nadprůměrný

Tab. 4. Výsledky jednotlivců ve srovnání vůči populační normě, dívky

Graf 4. Výsledky souboru (dívky) vůči populační normě
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Skok daleký z místa
Test byl proveden dle standardizované metody, tak jak byl popsán výše (5.2.3
Skok daleký z místa).
Testem skoku dalekého z místa jsme zjišťovali úroveň dynamické síly dolních
končetin našeho souboru s použitím horních končetin. Naměřené hodnoty můžeme vidět
v Grafu 5 (muži) a v Grafu 7 (dívky).
Soubor mužů dosáhl průměrné hodnoty 249 cm. V tomto testu nejvíce vyčnívá
testovaný Tomáš, který dosáhl 190 cm, což je o 59 cm méně než je průměr souboru a o
83 cm méně než nejlepší výsledek.
Z naměřených hodnot (Graf 5) vidíme, že dva testovaní dosáhli podprůměrného
výsledku vůči průměru souboru. Pokud srovnáme výsledky souboru s výsledky
populace, které byly publikovány autorem Měkotou (2002), vidíme, že pouze jeden
testovaný dosáhl podprůměrného výsledku vůči populačním výsledkům. Srovnání
s populační normou vidíme v tabulce 5. 50% mužů dosáhlo výrazně nadprůměrného
výsledku, 33% nadprůměrného a 17% podprůměrného výsledku (viz graf 6.).
Soubor děvčat dosáhl průměrné hodnoty 182 cm. U toho testu je nejvýraznější
výkon testovaných Nikola a Kristýna, které dosáhli pouze 150 respektive 149 cm, což je
o 32 respektive o 33 cm méně než průměr souboru a o 65 respektive 66 cm méně než
nejlepší výsledek souboru.
Z naměřených hodnot (Graf 7) vidíme, obdobně jako u mužů, že dvě testované
dosáhli podprůměrného výsledku vůči testovému souboru. Pokud srovnáme výsledky
s populační normou vidíme, že dvě dívky jsou svými výsledky výrazně podprůměrné.
Srovnání výsledků testovaných vidíme v tabulce 6. 17% dívek dosáhlo výrazně
nadprůměrného výsledku, 33% nadprůměrného, 17% průměrného a 33% výrazně
podprůměrného výsledku (viz graf 8.).
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Graf 5. Výsledky jednotlivců skok daleký z místa, muži

Výsledek vhledem k populační normě
Skok z místa

Norma/Výsledek

Jacek

245+

výrazně nadprůměrný

Michal

261+

výrazně nadprůměrný

Jirka

268+

výrazně nadprůměrný

Tomáš

189-212 podprůměrný

Vojta

237-260 nadprůměrný

Lukáš

237-260 nadprůměrný

Tab. 5. Výsledky jednotlivců vůči populační normě, muži
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Graf 6. Výsledky souboru (muži) vůči populační normě

Graf 7. Výsledky jednotlivců skok daleký z místa, dívky
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Výsledek vhledem k populační normě
Skok z místa

Norma/Výsledek

Anna

192-214 nadprůměrný

Jitka

195-204 nadprůměrný

Nikola

145-154 výrazně podprůměrný

Kristýna

145-154 výrazně podprůměrný

Maruška

173-182 průměrný

Alžběta

215+ výrazně nadprůměrný

Tab. 6. Výsledky jednotlivců vůči populační normě, dívky

Graf 8. Výsledky souboru (dívky) vůči populační normě
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Shyby – opakované (muži)
Test byl proveden dle standardizované metody, tak jak byl popsán výše (5.2.4
Shyby opakované (muži)).
Testem opakované shyby jsme zjišťovali úroveň silové vytrvalosti horních
končetin. Naměřené hodnoty můžeme vidět v grafu 9.
Soubor mužů dosáhl v průměru 11 shybů. Vidíme, že u tohoto testu nejvíce
zaostávají Tomáš a Vojta, kteří shodně dosáhli 8 shybů, což je o 3 shyby méně než
průměr souboru a o 7 shybů méně oproti nejlepšímu výsledku souboru.
Z naměřených hodnot (Graf 9) vidíme, že 3 testovaní se pohybují nad
průměrem testovaného souboru, 2 pod průměrem a jeden v průměru souboru. Pokud
srovnáme výsledky souboru s výsledky populace, které byly publikovány autorem
Měkotou (2002), vidíme, že všichni testovaní dosáhli nadprůměrných výsledků.
Srovnání s populační normou vidíme v tabulce 7. 33% testovaného souboru dosáhlo
výrazně nadprůměrných výsledků a 66% testovaného souboru dosáhlo nadprůměrného
výsledku (viz. graf 10).

Graf 9. Výsledky jednotlivců shyby, muži
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Výsledek vhledem k populační normě
Skok z místa

Norma/Výsledek

Jacek

13+ výrazně nadprůměrný

Michal

8-12 nadprůměrný

Jirka

13+ výrazně nadprůměrný

Tomáš

8-12 nadprůměrný

Vojta

8-12 nadprůměrný

Lukáš

8-12 nadprůměrný

Tab. 7. Výsledky jednotlivců vůči populační normě, muži

Graf 10. Výsledky souboru (muži) vůči populační normě

Shyby – výdrž (dívky)
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Test byl proveden dle standardizované metody, tak jak byl popsán výše (5.2.5
Výdrž ve shybu – dívky a ženy).
Testem výdrž ve shybu jsme testovali silovou vytrvalost u děvčat.
Soubor dívek dosáhl průměrného výsledku 29 sekund. Z tohoto testu vidíme, že
nejvíce zaostávají Nikola s Kristýnou, které dosáhly 8 respektive 10 sekund, což je o 21,
respektive 19 sekund méně než průměr souboru a o 52, respektive 50 sekund méně než
nejlepší výsledek souboru.
Z naměřených hodnot (Graf 11) vidíme, že tři testované jsou nad průměrem
souboru, z nichž jedna testovaná výrazně převyšuje všechny ostatní v této dovednosti.
Srovnáním naměřených výsledků s výsledky autora Měkoty (2002), vidíme, že dvě
dívky dosáhly průměrných hodnot běžné populace a ostatní dívky byly nad tímto
průměrem (tab. 8). 33% dívek dosáhlo výrazně nadprůměrného výsledku, 33%
nadprůměrného výsledku a 33% průměrného výsledku (Graf 12).

Graf 11. Výsledky jednotlivců výdrž ve shybu, dívky

37

Výsledek vhledem k populační normě
Skok z místa

Norma/Výsledek

Anna

34+ výrazně nadprůměrný

Jitka

23-33 nadprůměrný

Nikola

6-8 průměrný

Kristýna

9-14 průměrný

Maruška

15-22 nadprůměrný

Alžběta

34+ výrazně nadprůměrný

Tab. 8. Výsledky jednotlivců vůči populační normě, dívky

Graf 12. Výsledky souboru (muži) vůči populační normě

Dynamometrie
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Test byl proveden dle standardizované metody, tak jak byl popsán výše (
5.6 Dynamometrie).
K měření bylo použito digitální zařízení T.K.K. 5401 GRIP D (Japonsko) (viz.
Příloha 5).
Naměřené hodnoty můžeme vidět v grafu 13 (muži) a 14 (dívky).
Hodnoty výsledků jsme srovnávali s výsledky autorů Bohannon (2009) a
Stephen (2006), jak ukazuje tabulka 9 (muži) a 10 (dívky). Oba autoři se věnovali síle
stisku ruky. Bohannon (2006) se ve své práci věnoval shrnutí výsledků dalších autorů a
shrnul výsledky do věkových kategorií od 20 let výše. Stephen (2006) se věnoval
stejnému tématu ovšem u mladších kategorií tedy pod 20 let.
Soubor mužů dosáhl průměrného výsledku 52,4 kg na pravé ruce a 51 kg na levé
ruce. V tomto testu nejvíce zaostává Vojta s výsledkem 43,4 kg na pravé ruce a 37,4 kg
na levé ruce, což je o 9 kg na pravé ruce a 13,6 kg na levé méně oproti průměru souboru
a o 12,2 kg na pravé ruce a 24,2 kg na ruce levé oproti nejvyššímu naměřenému
výsledku, testovaného Lukáše. V tabulce 11 vidíme, že 50% souboru dosáhlo nad
průměr a 50% souboru dosáhlo podprůměrných výsledků.
Soubor děvčat dosáhl průměrného výsledku 26,7 kg na pravé a 25,8 kg na levé
ruce. V tomto testu nejvíce zaostala testovaná Nikola s výsledkem 21,7 kg na pravé ruce
a 18,9 kg na levé ruce, což je o 5 kg na pravé a 6,9 kg na levé ruce méně, než je průměr
souboru a o 12,8 kg na pravé ruce a 17,2 kg na levé ruce než je nejlepší výsledek
souboru. U tohoto testu můžeme vidět výraznou převahu páru Lukáš a Alžběta nad
ostatními testovanými.
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Graf 13. Výsledky jednotlivců síla stisku, muži

Graf 14. Výsledky jednotlivců síla stisku, dívky
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Pravá

Levá

98

49,8

45,3

20 - 24 let

134

53,3

47,4

25 - 29 let

149

53,9

50

30 - 34 let

120

52,8

49,2

35 - 39 let

117

53,3

51,6

40 - 44 let

111

54,1

49,8

45 - 49 let

110

50,4

48,7

50 - 54 let

100

50,6

45,2

55 - 59 let

100

44,1

41

60 - 64 let

120

41,7

38,7

Věkové rozpětí

n

16-19 let

Tab. 9. Sjednocené výsledky stisku ruky, muži. Bohannon (2006), doplněno o údaje Stephen (2009)

Pravá

Levá

101

26,8

23,1

20 - 24 let

133

30,6

27,9

25 - 29 let

142

33,8

30,8

30 - 34 let

141

33,8

31,8

35 - 39 let

142

33,2

30,2

40 - 44 let

133

32,8

29,3

45 - 49 let

133

33,9

30,8

50 - 54 let

116

30,9

28,8

55 - 59 let

123

29,9

27,2

60 - 64 let

132

25,9

23

Věkové rozpětí

n

16-19 let

Tab. 10. Sjednocené výsledky stisku ruky, ženy. Bohannon (2006), doplněno o údaje Stephen (2009)
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Pravá (rozdíl)

Levá (rozdíl)

Jacek

4,1

4,3

Michal

2,2

3,5

Jirka

-1,8

1,2

Tomáš

-2,2

-2,2

Vojta

-9,9

-10,1

Lukáš

1,7

11,6

Tab. 11. Síla stisku ruky. Srovnání. Muži

Pravá (rozdíl)

Levá (rozdíl)

Anna

-0,8

1,4

Jitka

-4,5

-6,5

Nikola

-8,7

-9

Kristýna

-5,3

-0,6

Marie

-7,5

-6,1

Alžběta

0,7

5,3

Tab. 12. Síla stisku ruky. Srovnání. Dívky
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Vertikální výskok
Test byl proveden dle standardizované metody, tak jak byl popsán výše (
5.4 Vertikální výskok).
Testem vertikální výskok jsme zjišťovali úroveň dynamické síly dolních
končetin.
Naměřené hodnoty můžeme vidět v grafech 15 (muži) a 16 (dívky).
Soubor mužů dosáhl průměrného výsledku 44,5 cm. Z naměřených hodnot (Graf
15) vidíme, že dva testovaní dosáhli výsledků pod průměrem souboru. Pod průměr
souboru se dostal i testovaný Jacek, který svými soutěžními výsledky a výkonností je
nejlepší v celém souboru. Na druhé straně je nutné vyzdvihnout výkon Vojty, který sice
nedosáhl nejlepšího výsledku, ale za nejlepším výsledkem, 49 cm, zaostal pouze o 4,5
cm. Při tom rozdíl ve výšce obou testovaných je 19 cm. Překvapivým zjištěním bylo, že
testovaný Jacek dosáhl výsledku pouze 40 cm oproti nejlepšímu výsledku Lukáše 49
cm, tedy rozdílem 9 cm. Tyto dva testované přitom dělí ve světovém žebříčku 2 místa.
Rozdíl mezi nejlepším výsledkem, Lukáše 49 cm, a nejhorším výsledkem, Tomáš 38
cm, je rozdíl 11cm. Tyto dva testované od sebe dělí 3 místa na MČR 2014 a 37 příček
ve světovém žebříčku pro rok 2014.
Soubor dívek dosáhl průměrného výsledku 33,5 cm. Z naměřených hodnot (Graf
16) vidíme, že dvě testované dosáhli podprůměrného výsledku souboru. Rozdíl mezi
nejlepším výsledkem Anniou 38,5 cm, a nejhorším výsledkem, Kristýnou 27 cm, je
rozdíl 11,5 cm. Tyto dvě testované od sebe dělí 39 míst ve světovém žebříčku, na
druhou stranu Annia je o 5 let starší. Toto může způsobovat u Anny větší rozvoj
dynamické síly dolních končetin. Je nutné vyzdvihnout výkon testované Marušky, která
zaostala svým výsledkem, 37 cm, za nejlepší testovanou pouze o 1,5cm. Výškový rozdíl
mezi testovanými je zanedbatelný, Maruška je o 1 cm vyšší, věkový rozdíl je podstatně
vyšší, Anna je o 8 let starší. Tento fakt nám může poukazovat na dobrou úroveň
dynamické síly dolních končetin u Marušky. Na druhou stranu je nutné poukázat na
nejslabší výsledek, kterého dosáhla Kristýna, 27 cm. Kristýna je z celého souboru
nejvyšší. Je o 12 cm vyšší než průměr souboru. Výškový rozdíl a výsledek v testu
poukazují na nízkou úroveň rozvoje dynamické síly.

43

Graf. 15 Výsledky jednotlivců vertikální výskok, muži

Graf. 16. Výsledky jednotlivců vertikální výskok, dívky
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Tepová frekvence
K měření bylo použito zařízení Suunto Quest + heartbelt (viz. příloha 6).
Z důvodu nebezpečí úrazu neměl TO hodinky na ruce, ale měl je vyšetřující v jeho
blízkosti.
Měření proběhlo při taneční i akrobatické sestavě. Počáteční hodnota tepové
frekvence byla frekvence na začátku sestav, tedy po protažení a zapracování organizmu.
V taneční sestavě byl tep zaznamenáván po 10 s. až do konce sestavy.
V akrobatické sestavě byl tep zaznamenáván po každé akrobatické figuře. Naměřené
hodnoty vidíme v tabulce 13. Průměrná hodnota souboru v akrobatické sestavě činila
154 T/min. V taneční sestavě to bylo 153 T/min. V obou sestavách vidíme vyrovnanou
průměrnou tepovou frekvenci. Nejvyšší naměřená hodnota v akrobatické sestavě, 204
T/min, byla naměřena u Vojty, v akrobatické sestavě, která je o 50 T/min vyšší než
průměrná hodnota, a o 26 respektive 34 T/min vyšší než u nejlepšího páru. V taneční
sestavě byla nejvyšší hodnota naměřena opět u Vojty a to 201 T/min, což je opět
hodnota vyšší o 50 T/min než průměrná hodnota souboru a o 34 respektive 38 T/min
více než u nejnižších naměřených hodnot páru Jacek, Annia.
Při porovnání průměrné hodnoty souboru a průměrné hodnoty páru Jacek, Anna
vidíme, že průměrné hodnoty srdeční frekvence v taneční sestavě byly nižší o 11
respektive 9 T/min. V porovnání s párem Vojta, Maruška, kteří dosáhli v taneční
sestavě nejvyšších průměrných hodnot, je rozdíl 21 respektive 19 T/min. Rozdíl mezi
těmito páry je ve světovém žebříčku 39 míst. Hodnoty všech ostatních testovaných jsou
velice vyrovnané. Porovnáme-li nejlepší soutěžní pár ze souboru Jacka a Annu
s nejlepším českým párem Lukášem a Alžbětou vidíme, že rozdíl je mezi 24 a 26
T/min.
Při porovnání naměřených hodnot u akrobatické sestavy zjistíme, že soubor byl
velice vyrovnaný, nejvyšší rozdíl uvnitř páru vykazuje Jacek s Anniou, kteří mají mezi
sebou rozdíl 12 T/min. Nejvíce se od průměru souboru vzdaluje pár Vojta, Maruška,
kteří mají 169 respektive 161 T/min, což činí rozdíl 15 respektive 7 T/min. Při
porovnání nejlepšího světového a českého páru (Jacek, Annia a Lukáš, Alžběta) vidíme,
že rozdíl mezi těmito páry již není tak veliký jako v předchozí sestavě. Tyto dva páry
dělí 2 místa ve světovém žebříčku.
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Průběh jednotlivých grafů srdečních frekvencí v obou sestavách můžeme vidět
na grafech 17-25.
Křivka grafu tepové frekvence byla u většiny párů, v rámci páru, velice
podobná. Drobné výkyvy zaznamenal sporttester v akrobatické sestavě páru Jacek,
Anna, kdy měla Anna po celou sestavu nižší tepovou frekvenci (Graf 20). Dále pak u
páru Vojta, Maruška, kdy měla Maruška v závěru sestavy nižší tepovou frekvenci (Graf
23).

Taneční sestava
Pár

Počáteční Nejvyšší

Akrobatická sestava

Průměrná

Počáteční Nejvyšší Průměrná

Jacek

102

163

140

95

170

143

Anna

104

167

142

115

178

156

Michal

106

176

153

114

176

152

Jitka

100

171

150

110

179

153

Jirka

97

185

150

91

182

150

Nikola

94

180

146

89

185

151

Tomáš

110

185

151

86

182

151

Kristýna

110

184

154

90

186

153

Vojta

102

201

161

120

204

169

Maruška

110

188

161

127

181

161

Lukáš

120

184

166

128

182

158

Alžběta

116

185

164

128

185

155

Tab. 13. Hodnoty tepové frekvence během taneční a akrobatické sestavy. Počáteční, průměrná a
nejvyšší hodnota.
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Graf 17. Průběh tepové frekvence. Michal, Jitka. Taneční sestava

Graf 18. Průběh tepové frekvence. Michal, Jitka. Akrobatická sestava
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Graf 19. Průběh tepové frekvence. Jacek, Anna. Taneční sestava

Graf 20. Průběh tepové frekvence. Jacek, Anna. Akrobatická sestava
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Graf 21. Průběh tepové frekvence. Tomáš, Kristýna. Taneční sestava

Graf 22. Průběh tepové frekvence. Tomáš, Kristýna. Akrobatická sestava
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Graf 23. Průběh tepové frekvence. Vojta, Maruška. Akrobatická sestava

Graf 24. Průběh tepové frekvence. Vojta, Maruška. Taneční sestava
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Graf 25. Průběh tepové frekvence. Jirka, Nikola. Taneční sestava

Graf 26. Průběh tepové frekvence. Jirka, Nikola. Akrobatická sestava
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Graf 27. Průběh tepové frekvence. Lukáš, Alžběta. Akrobatická sestava

Graf 28. Průběh tepové frekvence. Lukáš, Alžběta. Taneční sestava
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Somatická měření
Měření byla provedena dle standardizované metody, tak jak byla popsána výše
(5.2.6 Somatická měření).
V tabulce 2 vidíme naměřené hodnoty výšky, váhy a věku. Výrazně nám zde
vybočuje Jacek s věkem 31 let, který je starší o 6,4 roku než je průměrný věk v souboru
mužů a o 12 let starší než je nejmladší testovaný v souboru mužů, další odchylkou od
průměru je Kristýna se svoji výškou 171 cm, která je vyšší o 11,6 cm než je průměr a o
16 cm vyšší než je nejmenší testovaná. Posledním výraznějším odklonem od průměru je
Vojta se svými 63 Kg, což je o 14,6 kg méně, než je průměr souboru a o 26 kg lehčí než
nejtěžší testovaný.
Při porovnání váhových rozdílů vidíme, že nejvyššího rozdílu dosahují Lukáš
s Alžbětou 38 kg, což je o 9,1 kg více než průměrný váhový rozdíl souboru a o 19 kg
více než váhový rozdíl mezi Vojtou a Maruškou.

Věk

Výška

Váha

Váhový rozdíl partnerů

Jacek

31

177

72

23,5

Anna

24

156

48,5

23,5

Michal

25

188

79

31

Jitka

19

155

48

31

Jirka

19

191

82

35

Nikola

17

159

47

35

Tomáš

23

183

81

27

Kristýna

19

171

54

27

Vojta

22

171

63

19

Maruška

16

157

44

19

Lukáš

28

190

89

38

Alžběta

26

166

51

38

Tab. 2 Somatická charakteristika jednotlivých testovaných rozdělených po párech. Sledované
hodnoty věk, výška, váha a váhový rozdíl partnerů.
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chlapci, N=6

Průměr

Rozpětí

Věk (roky)

24,6

19-31

Tělesná výška (cm)

183,3

171-191

Tělesná hmotnost (kg)

77,6

63-89

Váhový rozdíl partnerů

28,9

19-38

Průměr

Rozpětí

20,1

16-26

Tělesná výška (cm)

160,6

155-171

Tělesná hmotnost (kg)

48,7

44-54

Váhový rozdíl partnerů

28,9

19-38

dívky, N=6
Věk (roky)

Tab. 1 Somatická charakteristika souboru. Průměrné hodnoty. Rozpětí hodnot v souboru.

Podkožní tuk
Měření bylo provedeno dle standardizované metody, tak jak bylo popsáno výše
(5.3 Podkožní tuk).
K měření byl použit Baty Harpenden Skonfold Caliper CE0120 (viz. příloha 7)
Průměrná procentuální hodnota podkožního tuku v souboru dosahovala 15,4 %.
Pokud srovnáme výsledky souboru s výsledky populace, které byly publikovány
autorem Měkotou (2002), vidíme, že 17% souboru dosáhlo velmi nízkého množství
podkožního tuku 66% souboru dosáhlo podprůměrného množství podkožního tuku a
17% dosáhlo průměrného množství podkožního tuku.
Pro výpočet procentuálního množství podkožního tuku byly použity tabulky pro
maximální hranici podkožního tuku pro daný věk a pohlaví (Harpenden Skinfold
Caliper 2007-2013) viz příloha 8 a 9.
Pokud srovnáme výsledky s hodnotovou tabulkou vidíme, že pouze jeden
testovaný ze souboru mužů je nad maximální hranicí určenou tabulkou 15.
Ze souboru žen vidíme, že tři dívky jsou nad maximální hranicí určenou
tabulkou 16.
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Jacek

součet 3
podkožních řas
24,3

podprůměrné množství

podkožní tuk %
(součet 4 řas)
14,69%

Anna

24,1

podprůměrné množství

18,69%

Michal

19

podprůměrné množství

9,07%

Jitka

24,1

podprůměrné množství

18,40%

Jirka

17,3

podprůměrné množství

13,30%

Nikola
Tomáš

22,2
39,8

podprůměrné množství
průměrné množství

18,40%
17,30%

Kristýna

27,2

podprůměrné množství

20,15%

Vojta

18,5

podprůměrné množství

11.39%

Maruška

21,7

podprůměrné množství

15,28%

Lukáš
Alžběta

25,6
15,8

průměrné množství
velmi nízké množství

11,91%
12,66%

podkožní tuk (unifittest)

Tab. 14. % množství podkožního tuku. Porovnání množství podkožního tuku s populační
normou dle UNIFITTESTU (2002)

Graf 25. Složení souboru vůči populační normě
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Věk

Rozpětí

do 24 let

15,00%

25-27 let

17,00%

28-29 let

18,00%

30-32 let

19,00%

33-39 let

20,00%

přes 40 let

21,00%

Tab. 15. Maximální hranice množství podkožního tuku pro mužskou populaci (Harpenden Skinfold
Caliper 2007-2013)

Věk

Rozpětí

do 20 let

17,00%

20-22 let

18,00%

23-25 let

19,00%

25-29 let

20,00%

přes 30 let

22,00%

Tab. 16. Maximální hranice množství podkožního tuku pro ženskou populaci (Harpenden Skinfold
Caliper 2007-2013)
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6 Diskuze
Testování souboru 12 účastníků proběhlo v plném rozsahu. Žádný z účastníků
nebyl po dobu testování, nemocný, zraněný či jinak znevýhodněný. Testování probíhalo
vždy v uzavřeném prostoru tělocvičny.
Primárním předpokladem této práce bylo, že většina z testovaného souboru bude
ve svých dosažených výsledcích lepší než zbytek populace. Dále jsme předpokládali, že
páry, které mají lepší umístění v soutěžích, jsou výkonnostně lepší, budou také mít lepší
výsledky.
Pro testování byla použita upravená baterie testů UNIFITTEST (Měkota, 2002).
Byly použity pouze určité testy a některé byly vynechány. Testy byly vybírány, tak aby
se svým charakterem a zaměřeností co nejvíce podobaly struktuře sportovního výkonu
v akrobatickém rokenrolu.
Testy, kterými jsme měřili soubor byly skok daleký z místa, shyby (výdrž ve
shybu), leh-sed, vertikální výskok, síla stisku ruky, tepová frekvence během sestav a
k tomu přidané měření podkožního tuku, výšky a váhy.
Účastníci testování se, v úvodu testování, podrobili krátkému dotazníku. Pro
získání lepší informovanosti o souboru, testovaní odpovídali na několik jednoduchých
otázek. Týkali se zaměstnání (školy), počtu let tréninku, počet let v kategorii A, úspěchů
a dalších (viz příloha 8). Informace sloužily k pozdějšímu porovnávání dat mezi
jednotlivými páry. Byly to hlavně informace o délce jejich tréninkové specializace a let
strávených v kategorii A.
Ve většině testů z baterie UNIFITTEST dopadly výsledky dle očekávání a to, že
testovaný soubor byl lepší než průměrná česká populace v daném věkovém rozmezí a
pohlaví.
Test leh-sed dosáhli všichni testovaní nadprůměrného respektive výrazně
nadprůměrného výsledku. Muži dosáhli v průměru 55 leh-sedů a dívky v průměru 49
leh-sedů. Úroveň nejlepších párů se potvrdila, pouze testovaná Annia dosáhla o 3 lehsedy méně než byl průměr souboru, ostatní dosáhli vyššího než průměrného výsledku
souboru.
Skok daleký z místa by měl nejvíce (s vertikálním výskokem) charakterizovat,
pro akrobatický rokenrol, typický nástup do akrobatické figury. Úroveň této dovednosti
by měla být u většiny nadprůměrná. Soubor mužů dosáhl průměrné hodnoty 249 cm.
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Soubor dívek dosáhl průměrné hodnoty 182 cm. U tohoto testu byl testovaný Tomáš
výrazně za průměrem souboru mužů, v porovnání s českou populací dosáhl průměrného
výsledku. Soubor dívek na tom byl s porovnání s českou normou o poznání hůře. 2
dívky dosáhli oproti populaci výrazně podprůměrných hodnot a jedna průměrného
výsledku. Z tohoto testu lze usuzovat, u testovaných, kteří dosáhli průměrných a horších
výsledků, na nedokonalý rozvoj v oblasti dynamické síly dolních končetin. U děvčat,
kterým je 19 a 16 let, lze předpokládat určitý vývoj silových schopností vůči jejich
věku. U testovaného Tomáše by měl tento vývoj již vrcholit a tudíž je zde prostor pro
rozvoj trénink této schopnosti.
Shyby opakované. V tomto testu byl průměrný výkon 11 shybů. V porovnání
s normou dosáhli všichni ze souboru nadprůměrných výsledků. Při porovnání souboru
s nejlepšími páry vidíme, že tato schopnost nemusí být určující pro sportovní výkon.
Vidíme, že testovaný Jacek, výkonnostně nejlepší, byl výrazně nad průměrem souboru
výkonem 15 shybů, druhý nejlepší, podle soutěžních výsledků, je Lukáš, ten ovšem
dosáhl ‚pouze‘ průměrného výsledku souboru.
Shyby – výdrž. Průměrem v tomto testu byl výkon 29 sekund, který ovšem velmi
výrazně zkreslují údaje od dvou nejlepších tanečnic souboru a to Anni (60s.) a Alžběty
(47s.). Nemůžeme tedy vyvrátit, že silová vytrvalost má pro výkon dívky
v akrobatickém rokenrolu velikou váhu. Ovšem při porovnání souboru s normou
vidíme, že 2 dívky dosáhly průměrného výsledku a ostatní dosáhly nadprůměrných
respektive výrazně nadprůměrných hodnot vůči české populaci.
Síla stisku ruky. Průměrným výsledkem v mužském souboru bylo na pravé ruce
52,4 kg a na levé 51 kg. Pokud srovnáme výsledky našeho souboru s výsledky autorů
Bohannon (2006) a Stephen (2009). Vidíme, že 50% mužského souboru nedosáhlo
průměrných hodnot, které naměřili tito autoři. Oba nejlepší tanečníci Jacek a Lukáš byli
v popředí souboru.
Soubor dívek dosáhl průměrného výsledku 26,7 kg na pravé ruce a 25,8 kg na
levé ruce. Pokud srovnáme výsledky našeho souboru s výsledky autorů Bohannon
(2006) a Stephen (2009). Vidíme, že 66% souboru je pod průměrem výsledků
naměřených autory. Opět vidíme, že obě nejlepší tanečnice ze souboru jsou svými
výsledky v popředí souboru. Z naměřených hodnot (Graf 14.) vidíme, že testovaná
Alžběta dosáhla oproti ostatním výraznějších výsledků – toto může být způsobeno tím,
že testovaná je nejstarší a dále její dlouholetou tréninkovou specializací (Graf 27).

58

Vertikální výskok by měl nejvíce (se skokem dalekým z místa) charakterizovat,
pro akrobatický rokenrol, typický nástup do akrobatické figury.
Soubor mužů dosáhl průměrného výsledku 44,5 cm. Pokud porovnáme výsledky
párů v soutěžích a v tomto testu měli by v popředí být testovaný Jacek a Lukáš. Tento
předpoklad se potvrdil pouze u testovaného Lukáše, který dosáhl nejlepšího výsledku
v testu 49 cm. Naopak testovaný Jacek dosáhl ‚pouze‘ 40 cm, čímž nedosáhl ani
průměrného výsledku v souboru. Rozpětí výsledků souboru bylo 11 cm.
Soubor dívek dosáhl průměrného výsledku 33,5 cm. Pokud porovnáme výsledky
párů v soutěžích a v tomto testu měli by v popředí být testované Annia a Alžběta.
Tento předpoklad se nám potvrdil, Annia dosáhla nejlepšího výsledku 38,5 cm a
Alžběta 37cm. Překvapivým výsledkem byl výsledek Marie, která dosáhla 37 cm
shodně jako Alžběta. Annia i Alžběta jsou mnohem starší než Marie, což nám ukazuje
na velmi dobrý rozvoj dynamické síly u testované Marie.
Tepová frekvence nám ukázala průměrné a nejvyšší hodnoty tepové frekvence,
ve kterých se páry při sestavách pohybují. Tepová frekvence při sestavách byla měřena
v tréninkovém procesu. Předpokládáme tedy, že při soutěži budou tyto hodnoty vyšší.
Dynamiku srdeční frekvence v tréninkových a soutěžních podmínkách zkoumal ve své
bakalářské práci Kočiš (2012). Z nedostatku testovaných probandů se nepodařilo
prokázat, že vlivem soutěžních podmínek se tepová frekvence zvyšuje.
Průměrná hodnota v akrobatické sestavě byla testovaný soubor 154 T/min.
V taneční sestavě činila tato hodnota 153 T/min. Vidíme, že rozdíl v průměrných
hodnotách není značný. Nejvyšší hodnoty byli naměřeny u testovaného Vojty (204
T/min v akrobatické sestavě a 201 T/min v taneční sestavě). Naopak nejnižší průměrné
hodnoty byly naměřeny u páru Jacek a Annia.
Somatická měření, která byla součástí testové baterie UNIFITTESTU a
dopomohla nám k lepší informovanosti o souboru. Z naměřené výšky souboru vidíme,
že většina (kromě jedné testované) dívek dosahuje výšky okolo 160 cm. U mužů je to
výška v průměru 183 cm. Můžeme tedy říci, že pro kategorii nejvyšší je výhodnější
nižší partnerka a vyšší partner s váhovým rozdílem okolo 29 kg.
Množství podkožního tuku bylo porovnáváno dvěma způsoby. Jako první jsme
porovnali hodnoty součtu tří kožních řas s normami EUROFITTESTU. Zde nám téměř
u celého souboru vyšlo podprůměrné množství podkožního tuku. Při srovnání
s tabulkovými hodnotami Harpenden Skinfold Caliper (2007-2013) jsme zjistili, že čtyři
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testovaní (jeden muž a 3 dívky) dosáhli svým výsledkem nad hranici stanovenou
tabulkou (Tab. 15 a 16).
Tréninkový proces a roky specializace v kategorii nejvyšší mají velký vliv na
úroveň jednotlivých schopností. Roky jednotlivých tréninkových specializacích vidíme
v Grafech 26 a 27. Vidíme, že dva nejlepší páry Jacek a Annia a Lukáš a Alžběta mají
za sebou nejdelší tréninkové procesy. Také působení v kategorii A je u těchto párů
nejdelší.

Graf 26. Roky specializovaného tréninku. Počet let v kategorii A. Muži

60

Graf 27. Roky specializovaného tréninku. Počet let v kategorii A. Ženy
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7 Závěr
Cílem této práce bylo, změřit soubor tanečníků akrobatického rokenrolu celou
řadou motorických testů, somatických měření a získat data o dynamice tepové
frekvence v taneční a akrobatické sestavě.
Na začátku práce bylo naším úkolem provést analýzu dostupné literatury týkající
se fyziologických ukazatelů v akrobatickém rokenrolu. Ukázalo se, že tato oblast je
dosti neprobádaná a prací k tomuto tématu je velmi málo a pokud existují, nedají se
globalizovat na všechny taneční páry. Dále jsme analyzovali rozsáhlou literaturu o
motorických testech a procedurách zamýšleného měření. Z této analýzy jsme získali
jednotlivé výsledky k porovnání s námi naměřenými výsledky.
Dalším úkolem bylo získat data od nejlepšího páru na světě, tento pár byl
změřen a získaná data mohla být porovnána s českými páry.
Většinu naměřených hodnoty jsme porovnali s českou populační normou.
Některé výsledky jsme porovnali pouze s nejlepšími páry. V našem souboru to byl
Jacek s Anniou (aktuální Mistři Světa) a český pár Lukáš s Alžbětou (aktuálně 4. místo
ve světovém žebříčku a 2. místo na ME 2009).
Podle předpokladu následkem dlouholetého tréninku byla většina souboru, ve
většině testů, lepší než je průměr v české populaci. Při porovnávání výsledků mezi
nejlepšími páry a zbytkem testovaného souboru se potvrdilo, že nejlepší páry dosahují
ve většině testů lepších výsledků než ostatní páry.
Tato práce by měla napomoci k osvětlení této neprobádané oblasti. Svými daty
napomoci ostatním výzkumníkům k porovnání jejich probandů a trenérům k porovnání
jejich párů a jejich výkonnosti v jednotlivých testech a tím pomoci ke zkvalitnění
tréninkového procesu.
Práce byla svým rozsahem zaměřena většinou na české páry a z důvodu jejich
malého počtu nelze závěry, z ní plynoucí, globalizovat na všechny páry.
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Informovaný souhlas
Vážený testovaný,
byl jste osloven kvůli měření v rámci diplomové práce, která svými
výsledky dává možnost srovnání předních českých párů s nejlepším párem na světě.
Dále práce slouží k porovnání běžné populace s tanečníky kategorie A. Měření
proběhne v cca jedné hodině. Testovaný bude vyšetřen několika jednoduchými
motorickými testy, dále mu bude změřena tepová frekvence při akrobatické a taneční
sestavě, změřen podkožní tuk a zjištěny budou další somatické parametry. Všechny
metody použité při testování mají neinvazivní charakter.
Podmínkou účasti v měření je předvedení akrobatické a taneční sestavy.
Být párem kategorie A, nebo v intenzivní přípravě na tuto kategorii.
Získaná data nebudou zneužita a osobní data nebudou zveřejněna.

……………………..

……………………..

Datum

Testovaný

Příloha 2. Informovaný souhlas
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Příloha 3. Místa výběru a měření kožních řas (Harpenden Skinfold Caliper 2011).
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Chlapci

Dívky

Věk/Procentil

10

14

18

10

14

18

99

41

56

55

38

48

47

95

37

52

61

35

44

43

90

35

49

58

34

42

41

80

33

45

55

32

39

38

70

31

42

52

30

37

36

60

29

40

50

29

35

34

50

28

38-39

48

28

33-34

32

40

27

37

45

27

32

31

30

26

35

44

26

30

29

20

24

32

41

25

28

27

10

22

29

38

23

26

24

5

19

26

35

21

23

21

1

15

21

29

18

16

17

Příloha 4. Normované výsledky populace Západočeského kraje. Vertikální výskok. Šimek (1974).
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Příloha 5. Ruční dynamometr. T.K.K. 5401 GRIP D.

Příloha 6. Sporttester Suunto Quest snímající tepovou frekvenci.
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Příloha 7. Harpenden Skinfold Caliper. Přístroj pro měření procentuálního množství podkožního
tuku.
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Věkové rozmezí

Tloušťka v
mm

17-19

20-29

30-39

40-49

50+

10 mm

0.41

0.04

5.5

3.30

2.63

12 mm

2.46

2.1

6.86

5.61

5.20

14 mm

4.21

3.85

8.40

7.58

7.39

16 mm

5.74

5.38

9.74

9.31

9.31

18 mm

7.10

6.74

10.93

10.84

11.2

20 mm

8.32

7.96

12.00

12.22

12.55

22 mm

9.43

9.7

12.98

13.47

13.95

24 mm

10.45

10.9

13.87

14.62

15.23

26 mm

11.39

11.3

14.69

15.68

16.42

28 mm

12.26

11.91

15.46

16.67

17.53

30 mm

13.7

12.73

16.17

17.60

18.56

32 mm

13.84

13.49

16.84

18.47

19.53

34 mm

14.56

14.22

17.47

19.28

20.44

36 mm

15.25

14.90

18.7

20.6

21.31

38 mm

15.89

15.55

18.63

20.79

22.13

40 mm

16.51

16.17

19.17

21.49

22.92

Příloha 8. Zkrácená tabulka pro výpočet % množství podkožního tuku u mužské populace
(Harpenden Skinfold Caliper 2007-2013)
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Věkové rozmezí

Tloušťka v
mm

17-19

20-29

30-39

40-49

50+

10 mm

5.34

4.88

8.72

11.71

12.88

12 mm

7.60

7.27

10.85

13.81

15.10

14 mm

9.53

9.30

12.68

15.59

16.99

16 mm

11.21

11.8

14.27

17.15

18.65

18 mm

12.71

12.66

15.68

18.54

20.11

20 mm

14.5

14.8

16.95

19.78

21.44

22 mm

15.28

15.38

18.10

20.92

22.64

24 mm

16.40

16.57

19.16

21.95

23.74

26 mm

17.44

17.67

20.14

22.91

24.76

28 mm

18.40

18.69

21.5

23.80

25.71

30 mm

19.30

19.64

21.90

24.64

26.59

32 mm

20.15

20.54

22.70

25.42

27.42

34 mm

20.95

21.39

23.45

26.16

28.21

36 mm

21.71

22.19

24.16

26.85

28.95

38 mm

22.42

22.95

24.84

27.51

29.65

40 mm

23.10

23.67

25.48

28.14

30.32

Příloha 9. Zkrácená tabulka pro výpočet % množství podkožního tuku u ženské populace
(Harpenden Skinfold Caliper 2007-2013)
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Jméno:
Věk:
Váha:

Národnost:
Pohlaví:
Práce:
Město:

Výška:
Podkožní tuk:
Klidová tep. frekvence:

Počet let tréninku:
Počet tréninků/hodin
v týdnu:
Počet let v kategorii A:
Pořadí v českém/masters žebříčku (rok 2013, nebo nejvyšší
dosažené):
Úspěchy:

Příloha 10. Záznamový formulář s dotazníkem.
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