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Ovlivnění držení těla klasickou baletní technikou

Posouzení vlivu dlouhodobé baletní přípravy na držení těla u vybrané skupiny tanečnic. 
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Bakalářská práce splňuje formální požadavky kladené na tento typ práce. Studentka si jako téma vybrala jí blízké 

prostředí klasického tance s cílem teoreticky i prakticky prozkoumat problematiku držení těla. Práce působí uceleným a 

přehledným dojmem. Přesto, že studentka uvádí, že dostupné literatury s problematikou baletní přípravy ve svém obsahu 

není v ČR mnoho, prokázala studentka schopnost studia více než 30 literárních pramenů českých i zahraničních a 

následné práce s nimi. Práce je doplněna tabulkami a grafy.

Studentka v práci střídá pojmy jako: balet, klasická taneční technika, baletní technika, klasická baletní technika, taneční 

příprava. Pro čtenáře velmi brzy vzniká „chaos“ v porozumění pojmů. Podobně tomu je i ve formulaci – hlava vzhůru, 

vytahovat se vzhůru a port de bras, správné x optimální držení těla. Jako nedostatek vidím i historické „neohlédnutí se“ 

za baletem v ČR v teoretické části. 

Cíl práce je z mého pohledu jasně stanoven, resp. formulován, ale výzkumný soubor a metodologie je pro zvolený cíl 

nedostačující. Výzkumný soubor není porovnáván s jinou, kontrolní skupinou. Tudíž výsledky jsou platné pouze pro 

vybraný soubor tanečnic. Metoda měření, její teorie, by měla být zařazena v teoretické části jako další uvedené metody 

měření. Postrádám její uvedení i v abstraktu práce. Otázkou zůstává, do jaké míry je jejich způsob držení těla či odchylky 

způsoben baletní přípravou či jinými okolnostmi (probíhající lekce 2x – 4x týdne považuji za nesrovnatelné). Dalším 

nevysloveným problémem je obsah jednotlivých cvičebních hodin (kompenzační cvičení, posilovací cvičení apod., jiné 

sportovní aktivity). Je držení těla sledovaných tanečnic ovlivněno jejich desetiletou baletní přípravou?

Doporučuji práci k obhajobě s následujícími doplňujícími otázkami:

1) Jaké Vám přinesla práce poučení do teorie a praxe a jaké doporučení vzkážete plénu, hnutí či pracovníkům v oblasti 

TV a sportu?

2) Jak si myslíte, že by dopadlo porovnání zjištěných výsledků s jinou, kontrolní skupinou?

3) Zmiňujete se o problematickém tématu hypermobility. Jak souvisí s Vaší prací, jaká je její definice, posouzení a 

hodnocení ve vztahu k Vaší práci?

4) Ujasněte pojmy uvedené v posudku: balet, klasická taneční technika, baletní technika, klasická baletní technika, 

taneční příprava


