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Abstrakt 

Název:   Ovlivnění držení těla klasickou baletní technikou 

Cíl práce: Cílem práce bude posoudit, jestli dlouhodobá taneční příprava 

zaměřená na klasickou baletní techniku ovlivnila držení těla u 

vybrané skupiny tanečnic.   

Metoda:  V práci budou použity metody deskripce, pozorování a verifikace. 

Výsledky: Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že i po dlouhodobé aplikaci 

klasické baletní techniky dochází k určitým odchylkám od 

správného držení těla. Dále byl získán ucelený soubor klíčových 

informací, který poslouží jako východisko pro detailnější zkoumání 

předmětné oblasti v rámci diplomové práce. 

Klíčová slova:  balet, klasická baletní technika, držení těla, hybný systém a páteř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

The Title:  The Influence of the Classical Ballet Technique upon the Posture 

  

The Aim of the Thesis:  The aim of the Thesis will be to assess the influence upon 

the posture of a selected group of dancers during  the long-term 

dance preparation focused on the classical ballet technique.  

The Method:  For the purpose of the research were used methods of observation, 

verification and description.   

The Results:  It was discovered during the investigative inquiry that the long-

term application of the classical ballet technique causes certain 

deflections in right posture. Furthermore the inquiry accomplished 

the comprehensive key-information data file that will be used as an 

essential building material for the more complex investigation of 

the subject field of the  Bachelor´s Thesis.  

Keywords:  Ballet, Classical Ballet Technique, Posture, Motive System and 

Spine  
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1. ÚVOD 

Balet mám velice ráda, a proto jsem si ho vybrala jako východisko své práce. Psát o 

baletu nebylo úplně lehké. V současné době existuje, podle mého názoru, omezený počet 

publikací, které souvisejí s mým záměrem práce a ze kterých mohu čerpat. Propojení 

baletu se sportovním prostředím je možno nalézt zejména ve formě metodických 

materiálů pro sportovní přípravu. Výzkumy, ve formě typické pro sporty, nejsou 

v tanečním umění realizovány. Domnívám se, že se obecně o baletu málo mluví a ví, a to 

i ve sportovních odvětvích, která klasickou baletní techniku využívají. Chtěla bych 

upozornit na důležitost baletu alespoň prostřednictvím své práce, připomenout zajímavou 

historii i změny vývoje, poukázat na význam techniky baletu na ovlivňování držení těla. 

Tady se přímo nabízí otázka, zda je držení těla ovlivňováno klasickou baletní technikou 

pozitivně nebo negativně. Na tuto otázku jsem si chtěla odpovědět, a i proto jsem si toto 

téma vybrala pro svou bakalářskou práci. Další mojí motivací bylo, že se baletu věnuji 

více než 15 let a moje představa o jeho působení na držení těla byla vždy pozitivní. 

Chtěla jsem se přesvědčit, zda tomu tak skutečně je. 

Rozhodla jsem se tedy na základě studia dostupné odborné literatury rozšířit svoje 

vědomosti o problematice držení těla. V souvislosti s touto problematikou se budu ve své 

práci zabývat skupinou tanečnic, které se věnují zejména klasickému tanci od útlého 

mládí a zjišťovat jejich stav držení těla.  

Práce je rozdělena do tří částí. V první části se intenzivněji věnuji baletu a jeho 

historii. Druhá část je zaměřena na držení těla. Uvádím zde základní informace o 

správném a vadném držení těla. Zaměřuji se i na metody, které držení těla vyšetřují. Třetí 

část je věnována výzkumu. Zde měřím držení těla baletek a tyto výsledky zpracovávám.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Balet 

„Mnoho lidí si pod pojmem balet představí malé děti v krásných tutu. Neví, že balet 

je pot, krev a slzy!“                          (Nan Keating) 

Balet je výraz pro scénické taneční představení doprovázené zpravidla hudbou, pro 

příslušnou sféru umělecké dramatické produkce, pro hudební kompozice sloužící baletní 

kreaci, dále i pro soubor zajišťující baletní představení a v souvislosti s tím i pro 

příslušné provozní prostředí (budova divadla baletu). Z hlediska tanečního umění se 

balet jeví jako druhově i žánrově specifická oblast, v rámci divadla či scénických umění 

vůbec vystupuje baletní produkce jako hudebně divadelní druh, který ve své 

automatizované podobě znamená svébytnou syntézy tance, pantomimy a hudby, avšak 

zároveň vytváří četné interakce s ostatní divadelně hudební tvorbou, jako jsou například 

muzikály, opery a operety (Slovník české hudební kultury, 1997, s. 59 str.). 

Pro zjednodušení by se dalo říci, že v baletu jde o harmonický vztah hudby a tance, 

který se řídí striktními pravidly a je založen na technické preciznosti. Tanečník vlastně 

v menší či větší míře plní funkci herecké postavy, která svým pohybovým projevem 

vyjadřuje pocity a myšlenky.  

Tento umělecký tanec však musí splňovat i určité estetické hodnoty. Musí působit 

lehce a ladně, jednotlivé pohyby na sebe musí plynule navazovat, musí budit dojem, že 

právě to, co nás nejvíce nechává v údivu a bere dech je přece „tak snadné“. Diváci musí 

mít pocit, že tanečník „létá“ vzduchem bez sebemenší námahy a s úsměvem. Za taneční 

krásou produkce se ale schovává opravdová dřina a fyzicky velmi náročný výkon 

(Návratová, 2010). 

Balet neboli klasický tanec je jedním z druhů tance, nelze však říci, že by byl jen 

jeho pouhou „podmnožinou“. Svou originalitou, perfekcionismem a dokonalostí pohybu 

léty vypilovaného až do konečků prstů, by měl být, dle mého názoru, „korunován na 

krále tanců“.  

Jak uvádí Balaš (2003), klasický tanec se prolíná i do některých sportů. Baletní 

průprava je využívána učiteli a trenéry v krasobruslení, které je vlastně baletem na ledě. 

Využívá se ve sportovní přípravě moderní a sportovní gymnastiky, řada prvků klasického 

tance se objevuje i ve volných sestavách, kde jsou zařazeny „jemnější“ taneční části s 

ladnými, baletními pohyby. Technika klasického baletu je využívána i 

v synchronizovaném plavání. 
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Za pozornost stojí i fakt, že zatímco „životnost“ některých stylů tance je třeba jen rok 

nebo dva a pak jsou zapomenuty nebo vystřídány styly novými, balet je „stálicí na nebi 

tance“ (Balaš, 2003). Je nutno doplnit, že klasická baletní technika do sebe, zejména 

v poslední době, vstřebává i nové podněty různých druhů tance a gymnastiky, stále si 

však zachovává svůj estetický výraz. 

 

2.2 Klasická taneční technika 

 Taneční klasická technika se vytvářela velmi dlouhou dobu. Proto je do práce 

zařazena kapitola popisující podrobně vybraná historická období, která by měla přiblížit 

její vývoj. Klasická taneční technika je systém, který vede ke zvládnutí uvědomělého 

daného „správného“ držení těla, základní techniky pohybu s vytočením dolních končetin, 

zvyšuje svalovou sílu, rovnováhu a pohybovou koordinaci. Jejím správným prováděním 

se získává cit pro výrazné dokončování pohybu a cit pro přesnost pózy. Strohá póza je 

pouze prostředkem, nikoliv výsledkem klasické techniky (Freyová a kol., 1987).  

2.2.1 Základní baletní polohy 

Protože balet není vymezen žádnými pravidly, jako mají soutěže sportovních 

odvětví, nemá ani žádnou předem určenou sestavu, jsou zde popisovány pouze jeho 

základní polohy, ze kterých vychází všechny ostatní, složitější pohyby a polohy, bez 

kterých se nelze naučit ovládat baletní techniku. Do těchto poloh spadá několik 

základních pozic rukou a nohou. Mezi základní polohy v baletu řadíme i „specifické“ 

držení těla.  

Poloha horních končetin má v klasickém tanci veliký význam. Dokresluje 

zakončení póz, pomáhá při technice a při skocích. Jsou uváděny tři základní pozice. 

Samozřejmě jich existuje více, ale ty už vznikají kombinací z pozic základních. Pozici, 

která je na prvním obrázku zleva, se říká pozice přípravná. Další pozice, ilustrované 

obrázky, jsou nazývány podle čísel, tedy první, druhá a třetí pozice. 

 

 

 

Obrázek č. 1 - Baletní pozice rukou 
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Stejně jako u paží, i pozice nohou jsou označovány podle čísel. Pozic je pět. 

Všechny pozice i pohyby dolních končetin vychází vždy z kyčelních kloubů. Důsledkem 

je, že kolena i kotníky vždy směřují nad chodidla (Prudhommeau, 1976). Vytočení nohou 

většinou závisí na tělesných dispozicích tanečnice, ale do velké míry se dá nacvičit. 

I. pozice: Váha je rozložená na obou chodidlech, paty spojené, kolena se dotýkají. Špičky 

nohou vytočené od sebe, ideálně v úhlu 180°. 

II. pozice: Stejné postavení na obou dvou chodidlech jako u první pozice, mezi patami je 

mezera na délku jednoho chodidla. 

III. pozice: Nohy jsou mírně překřížené, vytočené. Chodidla jsou přitisknutá k sobě a do 

poloviny se překrývají. 

IV. pozice: Nohy jsou překřížené, vytočené. Chodidla jsou od sebe oddálená na 

vzdálenost jednoho chodidla. Špička přední nohy je přímo před patou zadní nohy, stejně 

jako pata přední nohy je přímo před špičkou zadní nohy. 

V. pozice: Nohy jsou překřížené, vytočené. Chodidla jsou k sobě přitisknutá  a úplně se 

překrývají. Špička přední nohy je přímo před patou zadní nohy, stejně jako pata přední 

nohy je přímo před špičkou zadní nohy. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 - Baletní pozice nohou  
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Držení těla je pro balet velice důležité. Sedět a stát s hlavou vzhůru a rovnými zády, 

je jedna z prvních věcí, které se malé baletky učí. Důraz na držení těla prostupuje celou 

baletní přípravou a je součástí kvality výsledného výkonu. 

Freyová (1987) popisuje správné provedení základního držení těla v klasické 

technice následovně: „Váha je na vnější hraně chodidel, aby mohla být nadlehčena pata. 

Propnutá kolena s pocitem protažení zadních vazů podkolenních s tahem vzhůru. Dochází 

k mírnému podsazení pánve tak, aby v linii stehen a přední hrany pánve nebyl viditelný 

zlom v tříslech. Břišní a hýžďové svalstvo musí být stažené. Spodní mezižeberní svaly 

stažené a dýchá se volně, pomocí bránice a horní části hrudníku.  Lopatky stažené dolů a 

k sobě a ramena stažena dolů do šířky. Krční páteř je vytažena vzhůru se vzpřímeným 

držením hlavy.“ 

2.2.2 Rozdělení baletních technik 

Baletní techniku je možno rozdělit na 5 základních typů. Na techniku Ruskou, 

Francouzskou, Balanchinovu, Bournonvillovu a Cecchettiho. Každá z nich se drží daných 

typických prvků. Pro zjednodušení budou uvedeny jen stručné charakteristiky 

jednotlivých technik.  

Ruská technika  

Této technice se také říká technika Agrippiny Vaganové, primabaleríny carského baletu, 

která byla hlavní představitelkou tohoto stylu. Důraz je kladen na přesné nárty a dolní 

končetiny, elegantní port de bras (práce paží) a vysoké skoky (Vaganova, 1980).  

 

Francouzská technika 

Tato technika je považována za tu, která ovlivnila všechny ostatní. Vznikla v době krále 

Ludvíka XIV., který založil v 18. století baletní školu. Právě odtud pochází všechny 

baletní názvy, které se dodnes používají ve francouzštině. Za typické prvky je 

považováno uvolněné, elegantní port de bras, vysoko vedené skoky, které vyžadují velký 

rozsah tanečníků a přesné polohy dolních končetin a nártů.  

 

Balanchinova technika  

Název nese podle choreografova Georga Balanchina, spoluzakladatele Školy amerického 

baletu. Vyznačuje se nepřetržitou, plynulou a neformální port de bras, rychlou a přesnou 
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prací dolních končetin, zaoblenou pozicí rukou a váhou přenášenou více vpřed. Klade se 

důraz i na velký rozsah a vysoko zvedané „nohy“ (Schorer, 1999). 

 

Bournovillova technika 

Je nazývaná podle francouzského tanečníka Augusta Bournovilla, který založil Královský 

dánský balet. Za typické znaky je považována jemná a vznešená port de bras, ruce jsou 

nejčastěji široce otevřeny směrem k publiku, mnoho piruet bez důrazu, ladné pohyby při 

zvedání se na špičky a vracení se na chodidla. 

 

Cecchetiho technika 

Enrico Cecchetti byl italský tanečník a později učil v carské baletní škole v Rusku. 

Nakonec přišel i se svojí vlastní technikou, která se vyznačuje velmi formálním port de 

bras a nepatrně nedotaženým překřížením nohou v páté pozici (Beaumont, 2003). 

 

2.3 Historie baletu 

O historii baletu bylo napsáno více publikací. Pro potřeby naší práce jsme zvolili 

citování textu z publikace Svět tance a baletu (2004).  

2.3.1 Vznik baletu 

Svůj původ má balet v období renesance v Itálii a Francii. Také jeho název pochází 

právě z italského baletto, což znamená taneček. Dějiny hudby datují vznik baletu v roce 

1581, což je ještě dříve, než vznikla opera. V této době se básníci a skladatelé ve Francii 

snaží objevovat vztahy mezi rytmizovanými verši, hudbou a tanečními kroky. Vzniká tak 

myšlenka spojit čtyři umění – hudbu, tanec, poezii a malířství a tím vytvořit něco nového.  

Za jednoho z prvních průkopníků baletu je považován houslista Baldassarino 

Belgiojoso, který sice pochází z Itálie, ale působil na francouzském dvoře jako 

organizátor různých slavností. Právě na jedné ze slavností, byl uveden jeho Ballet des 

Nymphes z roku 1573, kde se mísil tanec s verši a s hudbou. Dalším jeho významným 

dílem byl Ballet Comique de la Reine, Kirké (1581), v němž se za zpěvu, recitace a tance 

rozvíjel příběh hrdiny. Toto představení se zachovalo v luxusně vydaném libretu. 

V předmluvě definoval autor balet jako ,,geometrickou směs více osob, tančících 

společně za souzvuku více nástrojů” (Svět tance a baletu, 2004, s. 7).  Také tu byl poprvé 

realizován podnět z Baïfovy Akademie Ballet de Cour, což byla dvorská forma baletu, 
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kterou tančili šlechtici. Ballet de Cour měl hudební předehru, mluvené slovo (récit parlé), 

sborový zpěv, sólový zpěv (récit chanté), tanec (entrées) a taneční finále všech 

účinkujících (Grand ballet). Na Kirké navazovaly další balety, jež postupně 

zdokonalovaly balet do dnešní podoby. Úplně zmizela vstupní promluva a byla nahrazena 

instrumentální předehrou. Také mluvené slovo uvnitř baletu se vytratilo a zůstávaly 

pouze „récits chantés“, sborový zpěv a instrumentální doprovod. V tanci se nejčastěji 

používaly kroky z dvorských tanců, například basse-danse
1
, pavany

2
 a gagliardy

3
, které 

šlechtická společnost dobře znala. Taková podoba baletu se zachovala velmi dlouho a na 

francouzském dvoře vydržela až do sedmdesátých let 17. století. Také se začala 

rozšiřovat na dvory tehdejších evropských panovníků. I do českých zemí vstoupila 

zábava, známá pod jménem balet, a to za Rudolfa II. (Brodská, 1945).  

 

1
basse-danse – společenský párový pomalý tanec z 15. - 16. století  

2
pavana – majestátní párový procesionální tanec 16. století tančící se na plesech a slavnostech 

3
gagliarda – italský párový společenský tanec 16. století tančící se v rychlém tempu  

2.3.2 Balet v 18. století 

Koncem 17. století a začátkem 18. století se stupňovala a ladila technika tance. A to 

hlavně z důvodu příchodu tanečních profesionálů a sólistů do pařížské opery. Vznikala 

mezi nimi velká soutěživost, která vedla k originalitě a virtuozitě. Jako sólisté té doby se 

uplatňovali Nicolas Blondy, Claude Ballon a Louis Pécour. Mezi nejznámější sólistky 

pařily Marie Anne de Cupis de Camargo a Marie Sallé. V té době se tančilo ještě 

v krinolínách a ve střevících s podpatky, což byl běžný oděv pro tanečnici. Již zmiňovaná 

francouzská tanečnice Marie Sallé vystoupila v Londýně, kde ztvárnila postavu antické 

krásky v Pygmalionu, oblečena do řeckého chitonu, tedy poprvé v jiném oděvu, než na 

jaký byl baletní svět zvyklý.  

V té době se uplatňovala francouzská škola už po celé Evropě. V Petrohradě byla 

založena první ruská baletní škola za podpory carevny Anny Ivanovny. Školu otevíral 

francouzský taneční mistr Jean Baptiste Landé, předtím baletní mistr v Kodani, 

Stockholmu a v Drážďanech.  

V pražském divadle v Kotcích zaznamenáváme prvního baletního mistra také již 

v roce 1739. 

Představení, která se na začátku 18. století hrála, sice zaujala svou formou, ale byla 

povrchní a nedbalo se ani na logiku příběhu. Tance byly příliš formální, představitelé rolí 
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prováděli své kroky sice obratně, ale nedbali na charakteristiku postav. Vše bylo 

vyumělkované a začaly se ozývat hlasy po reformě, po větší přirozenosti. 

S reformou přicházejí v druhé polovině 18. století dva velcí choreografové. Francouz 

Jean-Georges Noverre, podle kterého má být balet obrazem pravdivých emocí, mravů a 

zvyků. Vzniká tedy tak zvaný balet d´action, kde tanečník vyjadřuje charakter a emoce 

postavy prostřednictvím pohybu svého těla a tváře. Druhým reformátorem je reprezentant 

italské školy Gasparo Angiolini, jemuž historie vděčí za první dramatický balet d´action, 

kterým je Le Festin de Pierre - Kamenná hostina. Mezi jeho další balety se řadily Orfeus 

a Eurydika nebo Semiramis. V programu, jak bylo tehdy zvykem, bylo uvedeno nejen 

libreto, ale i teoretické pojednání: „Je-li opravdu něco vznešeného v tanci, je to nesporně 

tragický příběh, předvedený beze slov a vyjádřený gesty.“ 

Ke konci 18. století se stává baletní velmocí i Londýn, kde tvořil hlavně Jean 

Dauberval a Charles Didelot (1767-1837), autor baletů Zefír a Flora, Kavkazský zajatec a 

Maďarská chýše. Také Rusko dohánělo světový vývoj baletního umění.  

Druhým centrem ke konci 18. století byla Vídeň, kde se v období klasicismu 

soustřeďovali nejen hudebníci, ale i tanečníci a významní, především italští 

choreografové. Nejslavnějším byl Salvatore Viganó (1769-1821), jenž dovedl 

noverrovský balet d´action na vyšší, tanečnější úroveň. Viganó svému úzkému spojení 

tance a hudby říkal „choreodrama“.  

V tomto století měli tanečníci lehké tuniky, ženský tanec se vyznačoval lehkostí, 

tančilo se na vysokých pološpičkách, paže osvobozené od rukávů se skládaly na hrudi 

nebo lemovaly hlavu a rozvíjely se do stran. Mužský tanec znal vysoké skoky, piruety a 

tzv. luftky čili vzdušné piruety.  

2.3.3 Balet v 19. století 

Začátek 19. století je označován jako preromantismus. Baletní umění vždy reagovalo 

na změny uměleckých směrů, a tak se romantismus zrodil ve třicátých letech také 

v baletu. V té době vévodila baletnímu umění opět Paříž, a cokoli se tam odehrávalo, 

bylo přenášeno na scény Londýna, Milána, Vídně, Berlína a Petrohradu. 

Balet dostal nový obsah i formu - špičkovou techniku. Libreta si libovala v postavách 

víl, čarodějnic, gnómů a rusalek, ve střídání reálného prostředí s nereálným, fantazie 

s pravdou, sen se skutečností. Balet Sylfida v choreografii Filippa Taglioniho se stal 

prototypem romantického baletu. 
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Taneční technika klasického tance byla tak v podstatě dovršena. Pozdější léta 

přidávala ještě akrobatické prvky, zejména v duetech, vysoké „zvedačky“ či skoky do 

náručí partnera.  

Tanečnice měly vyztužené střevíce a tančily v mušelínových sukních do půli lýtek, 

v atlasových živůtcích s křidélky, v měsíčních krajinách nebo divoké přírodě.  

V druhé polovině 19. století byla společnost zlákána technickými vynálezy, 

obratností, bravurou a opět efekty. Příběh se stal zcela podřadným, důležité byly dekorace 

a výkony balerín ozdobených šperky a peřím. Tyto balety se nazývaly manzzottiovského 

typy, podle italského choreografa Luigiho Manzottiho (1835-1905), jehož balety měly 

řadu obrazů, které spojoval zcela chatrný příběh, každý obraz byl vlastně samostatnou 

epizodou. Jedním z jeho baletů je například Excelsior, který se hrál i v pražském 

Národním divadle.  

V té době působil v Rusku Marius Petipa (1818-1910), který baletní umění velmi 

ovlivnil, jeho balety se hrají dodnes. Jeho první choreografie byla ve vlastním baletu 

Dcera faraonova. Petipa v ní dokázal, že umí vytvořit nádherný balet. V sedmdesátých 

letech se stal neomezeným vládcem carských divadel a přivedl balet v Rusku 

k nejvyššímu stupni vývoje 19. století. Jeho Don Quijote (1869) nebo Bajadéra (1877) 

jsou ukázkou nejen humoru, ale i poezie na baletní scéně. V devadesátých letech dostal 

Petipa možnost stavět balety na hudbu Petra Iljiče Čajkovského a vytvořil tak 

nejznámější balety všech dob. Uvedl Spící krasavici (1890), Labutí jezero (1895) a 

podílel se i na Louskáčkovi (Scholl, 1994).  

Petrohradská scéna v té době hostila hlavně Italky, jako byla Virginia Zucchi nebo 

Carlotta Brianza. Zároveň se však začínaly dostávat do popředí ruské tanečnice jako 

Matylda Kšesinskaja, Anna Pavlova nebo Tamara Karsavina. 

2.3.4 Balet ve 20. století    

Jako vždy, kdy virtuozita nabývá převahy, ozývají se ohlasy o nápravě. A tak i 20. 

století přineslo do světa baletu něco nového, jednak v podobě moderních tanečnic a 

tanečníků, jako byla Isadora Duncan, Mary Wigman, Rudolf von Laban, Valeska Gert a 

celá řada jejich napodobitelů, jednak soubor Les Ballets Russes de Serge Diaghilev 

(1909-1929). 
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FRANCIE 

Sergej Pavlovič Ďaghilev byl důležitou osobností pro rozvoj baletního umění té doby. 

S myšlenkou skončit s předváděním bravury, postavit představení na základě výrazného 

tance, obnovit mužský tanec, skončit s „uniformou“ baletního kostýmu, zavést do baletu 

rozličný oděv a obuv odpovídajícímu žánru přišel Michail Fokin (1880-1942) a 

Alexander Benois. Realizovat ale tuto myšlenku nebylo lehké. Nebyly prostředky, ani 

scéna, na které by se tančilo. Bylo třeba člověka, který by zorganizoval a vedl takovou 

skupinu. Tím člověkem byl Ďaghilev. Usiloval o podporu carského dvora a připravoval 

vystoupení, které mělo baletu otevřít dveře do společnosti. První vystoupení se 

uskutečnilo 19. 5. 1909. Byla to společenská událost, kterou byla Paříž nadšena. 

Ďaghilevuv baletní soubor se tak dostal do popředí francouzského umění. Choreografem 

souboru se stal Michail Fokin a vznikly balety Šeherezáda, Pták Ohnivák, Karneval, 

Duch růže, Polovecké tance a jiné. Naprostou senzací tohoto souboru byl tanečník Václav 

Nižinskij (1889-1950). V souboru se vystřídalo mnoho významných choreografů, 

tanečníků a tanečnic. Po Ďaghilevově smrti se ale soubor rozpadl. 

 

AMERIKA 

Zájem Američanů o balet vzrůstal. Velký úspěch tam měla Anna Pavlova a později i 

spousta již jmenovaných choreografů, kteří tam před válkou odcestovali. Mezi ně patřil 

Michail Fokin, Michail Mordkin, Adolf Bolm i George Balanchine. Vedli baletní školy, 

zakládali soubory, působili na Broadwayi i v Hollywoodu. Jejich přičiněním pak vznikly 

dva velké baletní soubory. American Ballet Thethre, jehož cílem bylo zachovat nejlepší 

díla baletní historie, jako byl Don Quijote, Bajadéra nebo Louskáček. Druhým souborem 

byl Ballet Society, který zakládá Balanchine, jehož choreografie tvořily celý repertoár 

souboru (Schorer, 1999).  

 

NĚMECKO 

Značný rozkvět zažila baletní scéna v Německu až po druhé světové válce. Vzrostl počet 

divadel, jež dávala balety a nyní má Německo přes sto baletních jevišť. V německých 

baletních souborech najdeme spíše cizince. Řadíme mezi ně hlavně Johna Cranka, Johna 

Neumeiera, který prošel školou anglického Královského baletu a i české tanečníky, jako 

je Ivan Liška (sólista a šéf baletu v Mnichově), bratři Bubeníčkové (sólisté v Hamburku), 

nebo velmi oblíbená Adéla Pollertová, která působila jako sólistka v Hamburku od roku 

1998. V roce 2004 se však vrátila a nastoupila do baletu Národního divadla. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
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RUSKO 

Ruský balet se v první polovině 20. století vyvíjel v duchu avantgardního divadla a 

moderních proudů.  Až v šedesátých letech začaly baletní soubory z Moskvy, 

Leningradu, Permu i Kyjeva hostovat v Evropě a Americe. Do té doby bylo Rusko od 

západu izolováno. Tyto soubory přivážely tradiční repertoár v přísně vytříbené klasické 

formě. Jejich technická dokonalost vzbuzovala obdiv. Prvními největšími hvězdami se 

staly Galina Ulanova a Maja Plisecká, která zemřela a opustila baletní svět v letošním 

roce 2015. V dnešní době, je Rusko na špici světového baletu. (Svět tance a baletu, 

2004), (Brodská, 1984). 

 

2.4 Držení těla 

Držení těla lze definovat jako individuálně specifický způsob řešení klasické úlohy, 

jak se vyrovnat s gravitací, jak udržet tělo v rovnováze (Čermák a kol., 1998). 

Vzpřímené držení těla si musíme od narození osvojovat. Výsledkem je individuální 

posturální stereotyp vzpřímeného držení těla. Důležitým krokem k tomu cíli je pohybová 

stimulace a následné upevnění reflexních vazeb. Kvalitní držení těla je odrazem vnějšího 

a vnitřního prostředí jedince (tělesné a duševní vlastnosti, momentální stav psychických 

procesů, tělesná stavba i stav svalstva). Co se týče držení těla, není to trvalá záležitost. 

Může se v průběhu života měnit s vývojem jedince a jeho životním stylem. Jedná se 

o  dynamicky aktivní proces. Z hlediska různých změn u správného formování držení 

těla, je nejvýhodnější této problematice věnovat pozornost již od nejútlejšího dětského 

věku. U starších jedinců je korekce a  případná přestavba velice obtížná (Bursová, 2005). 

K problematice držení těla patří jako východiska anatomické poznatky o 

jednotlivých segmentech těla, které se na držení těla zásadně podílejí. Z postavení pánve 

vychází jak zakřivení páteře, tak postavení dolních končetin. Na výsledném držení se ve 

velké míře podílí funkce svalů. Její porucha se projeví jako vadné držení těla. 

K diagnostice držení těla patří popsané metody, které se řadí do metod 

nejpoužívanějších a nejznámějších. Všechny způsoby vyšetření jsou podrobně popsány, 

protože by tato práce mohla sloužit jako návod k posuzování držení těla pro tanečníky a 

jejich učitele. Jak v baletu, tak ostatních pohybových aktivitách a sportech se často 

zapomíná na to, že dlouhodobá pohybová příprava může mít i negativním důsledky a 
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potom je zapotřebí zařadit do přípravy určitou kompenzaci. Podrobný popis je zde 

uveden také proto, že ve výzkumné části práce bude využita pouze jedna z  metod. 

 

2.5 Anatomie držení těla 

Na držení těla se účastní celý pohybový systém a jeho jednotlivé komponenty.  Mezi 

hlavní komponenty držení těla je zařazeno postavení dolních končetin, postavení hlavy, 

která má vedoucí postavení ve vedení a řízení směru pohybové činnosti a postavení 

pánve. V pánvi se nachází těžiště celého těla, je základnou pro páteř a přenáší hmotnost 

těla na obě dolní končetiny. Z tohoto důvodu má každá změna polohy pánve přímý vliv 

na křivku páteře. Všechny tyto komponenty jsou ve svém postavení ovlivňovány napětím 

svalových skupin, které je obklopují. Důležité je také zmínit axiální systém, který je 

řazen do hlavních komponent držení těla. Axiální systém je složen z řady dalších 

stavebních komponent soustředěných kolem páteře. Systém je tvořen páteří, spoji na 

páteři, svalstvem kolem páteře a dýchacím svalstvem.  

2.5.1 Páteř 

Columna vertebralis neboli páteř je osová kostra trupu. Páteř má tři základní úkoly. 

Tvoří nosnou a opornou osu těla, chrání míchu a umožňuje pohyb. Plnění těchto tří úkolů 

je umožněno úpravou vzájemného spojení základních článků páteře, to jsou obratle, a 

jejím zakřivením. Páteř člověka se skládá z 33 - 34 obratlů, 7 krčních (vertebrae 

cervicales), 12 hrudních (vertebrae cervicales), 5 bederních (vertebrae lumbales), 5 

křížových (os sacrum)  

a 4 - 5 obratlů kostrčních (os coccygis). Obratel se skládá ze 3 částí, z nichž každá plní 

jinou funkci. Tělo obratle (corpus vertebrae) je část nosná, oblouk obratle (arcus 

vertebrae) chrání míchu a výběžky (processus) zajišťují pohyblivost obratle (Čihák, 

2001). 

Páteř dospělého člověka má typická zakřivení ve směru předozadním (v sagitální 

rovině) a může být lehce zakřivena i v rovině frontální. Zakřivení v rovině sagitální 

propůjčuje páteři tvar dvojitého S. Obloukovité zakřivení vyklenuté dopředu je nazýváno 

lordóza. Opakem lordózy je kyfóza, což je obloukovité zakřivení dozadu.  Tyto dvě 

zakřivení se na páteři kraniokaudálně střídají. Rozeznáváme tedy lordózu krční, kyfózu 

hrudní, lordózu bederní a kyfózu křížovou (Čihák, 2001). Toto esovité zakřivení páteře 
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vzniká až během vývoje po narození. U novorozence je páteř, pokud leží na rovné 

podložce, rovná.  

2.5.2 Svaly 

Hlubokým stabilizačním systémem těla jsou nazývány skupiny svalů nebo jednotlivé 

svaly, které se díky vzájemné kooperaci podílejí na posturální stabilitě lidského těla. 

Jedná se především o hluboké svaly zádové a hluboké svaly břišní. 

 

ZÁDOVÉ SVALSTVO 

Zádové svalstvo je rozděleno do čtyř vrstev. Na vrstvu povrchovou, druhou, třetí a 

čtvrtou. Povrchová a druhá vrstva je tvořena spinohumerálními svaly, které jdou od 

páteře na humerus nebo lopatku. Mezi povrchové svaly jsou řazeny trapézový sval 

(musculus trapezius) a široký sval zádový (musculus latissimus dorsi). Mezi druhou 

řadíme svaly rombické (musculi rhomboidei a musculus levator scapulae). Třetí vrstva je 

tvořena spinokostálními svaly (od obratlových trnů k žebrům) a zahrnují pilovitý sval 

zadní horní a dolní (m. serratus posterior superior a inferior). Horní pilovitý sval je 

pomocným vdechovým svalem a dolní pilovitý sval je pomocný výdechový sval, který 

napomáhá funkci bránici (Čihák, 2001). Čtvrtá vrstva, z hlediska držení těla pro nás 

nejdůležitější, je složena ze silných sloupců vlastních svalů zádového původu, které jsou 

připojeny k páteři v celém rozsahu. Celý komplex se nazývá vzpřimovač trupu a páteře 

(m. erector trunci). Tyto svaly zajišťují vzájemné postavení jednotlivých obratlů, 

segmentů páteře vůči sobě a udržují stabilitu páteře jako celku (Fleischman, Linc, 1975). 

 

BŘIŠNÍ SVALSTVO 

Svaly břišní jsou rozloženy mezi dolní obvod hrudníku a horní obvod pánve. Podle 

uložení jsou rozděleny na přední (ventrální), boční (laterální) a zadní (dorsální). Ventrální 

břišní svaly zpevňují přední stranu břišní dutiny. Řadíme mezi ně přímý břišní sval (m. 

rectus abdominis) a musculus pyramidalis. Přímý břišní sval vytváří pás od hrudníku až 

ke stydké kosti. Kaudálně se zužuje a ztlušťuje. Je také pomocným výdechovým svalem. 

Laterální svaly jsou pro držení těla asi nejdůležitější. Řadíme tam tři svaly, které jsou 

uloženy ve vrstvách. Na povrchu boční stěny břišní se nachází zevní šikmý sval břišní 

(m. obliquus externus abdominis). Střední vrstva je tvořena vnitřním šikmým svalem 

břišním (m. obliquus internus abdominis). Poslední, nejhlubší vrstvu postranního břišního 
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svalstva tvoří příčný sval břišní (transversus abdominus). Jedná se o nejhlouběji uložený 

sval, který se funkčně i anatomicky podílí na stabilizaci páteře nejvíce. Je rovněž 

synergistou
4
 pánevního dna. Do dorzálních svalů patří čtyřhranný sval bederní (m. 

quadratus lumborum), který je orientován podélně podle páteře na zadní straně břišní 

dutiny (Čihák, 2001). 

 

4
synergisté jsou svalové skupiny, které spolupracují s antagonisty, napomáhají pohybu, ale pohyb nejsou 

schopny vykonat samostatně (Bursová, 2005, s. 17) 

 

BRÁNICE 

Bránice je plochý sval ve tvaru kopule. Rozprostírá se v hrudní dutině, která je bránicí 

oddělena od dutiny břišní. Vrchní část bránice je tvořena šlachovitým tendineem a úpony 

svalu běží periferně směrem dolů.   

Diaphragma plní dvě důležité hlavní funkce, stabilizační a dechovou. Je to hlavní 

inspirační sval a její uspořádání do jednotlivých samostatně funkčních segmentů 

umožňuje lokalizované dýchání. Segmentové uspořádání je významné také pro posturální 

funkci. Bránice má stabilizační vliv na oblast bederní lordózy, stavbu hrudníku, páteře a 

ovlivňuje i pohyb žeber. Stabilizaci ventrální strany páteře provádí prostřednictvím 

nitrobřišního tlaku, který se zvyšuje při kontrakci bránice a jejímu následnému oploštění. 

To se děje při stabilizaci bránice, nezávisle na dýchání. Zvýšením nitrobřišního tlaku 

nastává rozšíření břišní dutiny a dolní části hrudníku. Stabilizace bránice je důležitá pro 

následné zapojení břišních svalů. Pokud je tomu naopak, zvyšuje se aktivace 

paravertebrálních svalů a páteř se nestabilizuje dostatečně (Palaščáková, 2010), (Véle, 

2006).  

 

 

2.6 Správné držení těla 

Pro každého jednotlivce platí, že nejlepší postoj je takový, při kterém jsou jednotlivé 

sektory posturálního systému harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci 

pro udržení nejlepší stability (Véle, 1995). 

Podle Bursové (2005) dosud neexistuje a asi ani nikdy existovat nebude standardní 

držení těla, které je možné aplikovat na všechny jedince bez rozdílu. Tvrdí, že držení těla 

je individuální a odlišné u každého jedince. Přesto přišla Bursová (2005) s určitým 

vzorem ,,správného“ držení těla a uvádí se jako model tzv. ideálního držení těla, který 
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odpovídá vysoké úrovni posturální funkce. Při tomto postoji jsou nohy volně u sebe, 

kolena a kyčle nenásilně nataženy. Pánev je v takovém postavení, aby hmotnost trupu 

byla vycentrována nad spojnicí středů kyčelních kloubů. Páteř je fyziologicky dvojesovitě 

zakřivena. Ramena jsou volně spuštěna dolů, lopatky jsou celou plochou přiloženy k 

zadní straně hrudníku a lehce přitaženy k páteři. Hlava je vzpřímena, brada svírá s osou 

těla pravý úhel. 

 

 

2.7 Vadné držení těla 

„Vadné držení těla je špatný návyk, zlozvyk, určitá ledabylost v držení těla a lze je 

vyrovnat“ (Berdychová, 1972). 

Vadným držením těla bychom zjednodušeně mohli nazvat to, co se liší od správného 

držení těla. Protože ale existuje mnoho pohledů na správné držení těla, existuje také 

mnoho posuzovacích metod, hledisek, parametrů a testů u vadného držení těla. Obecně 

označujeme vadným držením větší nebo menší symetrickou nebo asymetrickou odchylku 

páteře od správného postavení, které se dá napětím svalů vyrovnat a jde tedy o funkční 

poruchu pohybového systému. 

Problémem se špatným držením těla trpí většina populace. Nejčastěji tyto obtíže 

vznikají ve školním věku důsledkem dlouhého sezení v lavicích, nošením tašky a učením 

doma. Hlavním důvodem vadného držení těla je nedostatek pohybové aktivity. To je 

v současné době globální problém. Je důležité vést děti k pohybu již od útlého dětství a 

budovat v nich vztah nejenom ke sportu, ale k jakékoliv činnosti (Kubát, 1993). 

2.7.1 Faktory ovlivňující vadné držení těla 

Vadné držení těla může mít řadu nejrůznějších příčin. Je potřeba si uvědomit, že 

faktory, které vadné držení těla ovlivňují, často nepůsobí izolovaně, ale jde o nějaké 

dlouhodobé spolupůsobení mnoha faktorů. Tyto faktory se obecně rozdělují do dvou 

skupin, a to na faktory vnitřní a faktory vnější. 

 

VNITŘNÍ FAKTORY 

Mezi faktory vnitřní, které ovlivňují vadné držení těla, se řadí hlavně ty, které není možné 

ovlivnit nebo jen velice minimálně. Mezi hlavní vnitřní faktory patří genetická výbava 
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daného jedince související s jeho tělesnou strukturou a pohlavím, dědičné vlivy, do 

kterých patří vrozené vady (např. vady zraku či sluchu, neprůchodnost dýchacích cest, 

zpožděný duševní vývoj a další) a dispozice po rodičích. Dále se do vnitřních faktorů 

zařazují úrazy, prodělaná onemocnění, nerovnoměrný růst dítěte, nebo lateralita a uložení 

vnitřních orgánů. 

 

VNĚJŠÍ FAKTORY 

Vnější faktory se od těch vnitřních liší hlavně tím, že se můžou snahou a volním úsilím 

změnit, napravit nebo ovlivnit. Patří sem například prostředí, ve kterém daný jedinec 

pobývá, kde dochází hlavně k jednostrannému přetěžování páteře (např. špatné sezení ve 

škole, v práci, u počítače nebo televize, nevhodně zvolená matrace či poloha spaní). 

Určitě se sem zařazují jednostranně prováděné sporty výkonnostního charakteru, jako je 

tenis, badminton, golf a další. Ze sportů rovněž vyplývá celkové přetížení a únava 

organismu, a i ta má vliv na vadné držení těla. Protipólem vrcholového sportování je 

naopak nedostatek svalové činnosti a nízká úroveň tělesné zdatnosti. Dalším faktorem 

jsou i chybné pohybové stereotypy. To, co je také důležité, je psychika člověka. 

 

SVALOVÁ DYSBALANCE 

Vadné držení těla nejčastěji vzniká na podkladě svalových dysbalancí, jinak svalovou 

nevyvážeností mezi dvojicí svalů. Svaly v rovnováze nám totiž umožňují vzpřímené 

držení těla.  Svalová dysbalance je stav, kdy jsou svaly působící proti sobě ve vzájemné 

nerovnováze. Jeden z těchto svalů je buď ochablý, nebo zkrácený. Příčinou je časté 

zatěžování stejné svalové skupiny.   

Svalová vlákna, která se aktivují při udržování vzpřímeného držení těla, nazýváme 

posturální vlákna (tonická). Únava u nich nastupuje pomaleji, mají pomalejší reakci na 

podráždění. Při přetěžování se nedají dokonale protáhnout a mají sklon ke zkrácení. 

Protihráčem posturálních svalových vláken jsou fázická vlákna. Ta se rychleji unaví, také 

rychleji reagují na podráždění a při přetěžování mají sklon k ochabování. Veškeré svaly 

lidského těla jsou tvořeny oběma typy svalových vláken. Nejrizikovějším místem je 

oblast bederní a pánevní. Hyperkativní svaly (m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

vzpřimovače trupu, m. quadratus lumborum) mají tendenci ke zkrácení. Naopak svaly 

hypoaktivní (m. gluteus maximus a  svaly abdominální) mají tendenci k ochabování 

(Hošková, Matoušová, 2005). 
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Obrázek č. 3 - Svalová dysbalance v oblasti pánve a dolní části trupu 

(Petr Tlapák, Tvarování těla pro muže a ženy, 4. vydání, ARSCI 2004) 

2.7.2 Typy vadného držení těla 

Vadné držení těla registrujeme nápadnými odchylkami převážně na páteři. Podle 

lokalizace a charakteru je můžeme rozdělit.  

 

CHABÉ DRŽENÍ 

Je charakteristické celkově nižším napětím svalstva. Jednotlivá zakřivení páteře jsou 

výrazně zvětšena. Chabé držení se zhoršuje při velkém statickém zatížení a vlivem 

únavy.  

 

HYPERLORDÓZA BEDERNÍ PÁTEŘE 

Charakteristickým znakem je nadměrné prohnutí bederní páteře. Dochází zde i 

k nadměrnému sklonu pánve. Hlava je v neutrální pozici a křivka hrudní i krční páteře je 

přirozená. 

Jde hlavně o svalovou dysbalanci v křížové oblasti mezi břišním a hýžďovým svalstvem, 

které bývá ochablé. Svaly, které zde bývají zkrácené, jsou flexory kyčelního kloubu (m. 
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iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae) a zádové svalstvo (vzpřimovače 

trupu v oblasti beder), (Hošková, Matoušová, 2005). 

 

HYPERKYFÓZA HRUDNÍ PÁTEŘE  

Tomuto typu se jinak říká „kulatá záda“, kdy dochází k většímu vyklenutí hrudní páteře. 

Často bývá spojena s bederní lordózou. Typickými příznaky kyfotického držení jsou 

křídlovitě odstávající lopatky, vytlačené břicho dopředu a vysunutá ramena a hlava. 

Typicky k tomu dochází při celkové ochablosti svalstva, zejména však při ochabování 

mezilopatkových a břišních svalů. 

Kyfóza však může vzniknout i na podkladě vrozené deformity obratlů. Je to proces, který 

trvá po celý život. Dochází ke změně tvaru obratlů, k jejich přestavbě ve tvaru klínu 

(Kyralová, Matoušková a kol., 1995). Vznikají také ve stáří snižováním meziobratlových 

destiček (Čihák, 2011). 

 

PLOCHÁ ZÁDA 

Vada se vyznačuje nedostatečným fyziologickým zakřivením páteře. Jde tedy o současné 

oploštění bederní, hrudní i krční páteře. Podle rozsahu můžeme rozdělit plochá záda na 

celkově plochá záda a místní plochá záda. U celkově plochých zad jde o oploštění páteře 

v celém jejím rozsahu. Tento typ je velmi náchylný ke skoliotickému držení těla i 

skolióze, dochází ke snížené odolnosti vůči většímu statickému a dynamickému zatížení. 

U místních plochých zad jde o lokální oploštění páteře (např. zploštění hrudní kyfózy). 

Plochá záda vznikají na vrozeném podkladě, páteř je méněcenná, nepruží, více se 

opotřebovává a je méně pohyblivá (Kopecký, 2010). 

 

SKOLIOTICKÉ DRŽENÍ  

Jde o laterálně vybočenou páteř ve frontální rovině. U tohoto držení může vést křivka 

páteře ve tvaru „S“, kdy dochází k tvorbě primárního oblouku a následně sekundárního, 

nebo křivka ve tvaru „C“, kdy máme jen jeden primární oblouk (Kopecký, 2010). 

Hlavním rozdílem mezi skoliotickým držením a skoliózou je ten, že skoliotické držení lze 

volním úsilím vyrovnat, ale strukturální poruchu skoliózy nikoliv. 

Příčinou může být šikmé postavení pánve při nestejné délce dolních končetin, 

jednostranné přetěžování páteře nebo nevhodné jednostranné návyky. Při skoliotickém 

držení těla dochází k asymetrii postavy (různá výška ramen, lopatek apod.). 
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1. Správná pozice páteře  

2. Zvýšená hrudní kyfóza 

3. Zvýšená bederní lordóza 

4. Plochá záda 

5. Skoliotické držení 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 - Typy vadného držení těla 

 

2.8 Hodnocení držení těla 

Existuje mnoho nejrůznějších metod, jak držení těla posuzovat. Byla vypracována 

metoda siluetografická, pantografická (obkresluje obrysy držení těla na papír), 

fotografická, hodnocení známkami (ve stoji, v chůzi a při cvicích), různé metody 

goniometrické a další (Berdychová, 1972). Pro svou práci jsem zvolila metody statické. 

Využívá se u nich přímého hodnocení, které spočívá v odhadu postavy a je do značné 

míry subjektivní.  

2.8.1 Vyšetření dle Matthiase 

Jedná se o jednoduchý a funkční test. Vzhledem k tomu, že tento test je velice 

snadno proveditelný a rychlý, je často používán v běžné praxi. Během 30 vteřin můžeme 

zjistit jisté mírné odchylky od správného držení těla nebo poukázat na některé formy 

vadného držen těla. Test lze provádět již u dětí od čtyř let. 

Vycházíme ze skutečnosti, že při statickém zatížení těla je možné při posturálním 

oslabení udržet aktivní držení těla jen na omezenou dobu. Vlivem únavy svalů dochází po 

jisté době k pasivnímu držení, na které je již testovaná osoba zvyklá s uvolněným 

napětím svalstva (Hošková, Matoušová, 2005). 
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Test začínáme tím, že vyzveme testovanou osobu, aby se ve stoji zcela napřímila a 

předpažila tak, aby paže s trupem svíraly 90°. V takovém postavení necháváme 

testovanou osobu 30 vteřin. 

Pokud se po tuto dobu testu postoj testované osoby nezmění, je držení těla testované 

osoby dobré. Jestliže se během doby testu objeví změny v postoji, jako je sklánění hlavy 

a horní části trupu směrem dozadu (dojde ke zvětšení hrudní kyfózy), pokles ramen nebo 

celých předpažených paží směrem dolů, prohýbání v bedrech a zvětšování bederní 

lordózy se současným vyklenutím břicha, u testované osoby jde zřejmě o vadné držení 

těla. Pokud testovaná osoba není schopna zaujmout výchozí postavení, tedy předpažit a 

udržet současně správný vzpřímený postoj, jedná se zde o vadu, která je již fixovaná. 

Tento test se hodnotí dvěma známkami, výchozí a konečný stoj. Hodnotíme známkou 1, 

2, 3 (Hošková, Matoušová, 2005). 

 

 

 

Obrázek č. 5 - Ukázka postojů při Matthiasově testu - 

vlevo správně, vpravo špatně 

 

 

 

2.8.2 Vyšetření dle Kleina a Thomase modifikované Mayerem 

Tato metoda vyšetření držení těla se nejčastěji používá ve školním věku. Využívá se 

i ve zdravotní tělesné výchově. 

Držení těla se dle Kleina a Thomase rozděluje do čtyř stupňů a každý z těchto stupňů 

má pět znaků. Každý znak se hodnotí známkou 1 - 4 (Hošková, Matoušová, 2005). 

 

Stupně:     Znaky: 

1. výtečné     a) držení hlavy a krku 

2. dobré     b) tvar hrudníku 

3. chabé     c) tvar břicha a sklon pánve 

4. špatné     d) celkové zakřivení páteře 

e) výše ramen a postavení lopatek 
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Hodnocení držení hlavy: 

Známka 1 - hlava vzpřímená, brada s krkem svírají úhel 90° 

Známka 2 - hlava mírně nachýlená dopředu 

Známka 3 - hlava skloněna dopředu 

Známka 4 - hlava je již výrazně skloněna  

 

Hodnocení tvaru hrudníku 

Známka 1 - hrudník vypjat, dobře klenutý, sternum je nejvíce prominující část 

Známka 2 - hrudník lehce oploštělý 

Známka 3 - hrudník plochý 

Známka 4 - hrudník vpadlý  

 

Hodnocení tvaru břicha a sklonu pánve 

Známka 1 - břicho zatažené, ploché 

Známka 2 - břicho je jen částečně zatažené 

Známka 3 - břicho je chabé, povolené a prominuje 

Známka 4 - břicho tvoří nejvíce prominující část  

 

Hodnocení celkového zakřivení páteře 

Známka 1 - zakřivení páteře je ve fyziologické normě 

Známka 2 - zakřivení páteře je zdůrazněné nebo oploštělé 

Známka 3 - zakřivení páteře zvětšené nebo více oploštělé 

Známka 4 - zakřivení páteře značně zvětšené 

 

Hodnocení výše ramen a postavení lopatek 

Známka 1 - ramena jsou souměrná a ve stejné výši, lopatky neodstávají  

Známka 2 - ramena lehce nesouměrná, lopatky mírně odstávají, jsou ve stejné výši 

Známka 3 - nestejná výše ramen, lopatky odstávají 

Známka 4 - dochází k asymetrii ramen, lopatky velmi výrazně odstávají 

 

Známky ze znaků 1 - 5 sečteme a zařadíme do příslušného typu. 
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5 bodů - výtečné držení 

6 - 10 bodů - dobré držení 

11 - 15 bodů - chabé držení 

16 - 20 bodů - špatné držení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 - Ukázka držení těla dle Kleina a Thomase modifikované Mayerem 

 

2.8.3 Hodnocení dle Jaroše a Lomníčka 

Jak už nadpis napovídá, autorem této metody z roku 1957 je Jaroš. Lomníček ji pak 

propracoval a zpřesnil. Je jednoduchá a dobře využitelná i pro běžné hodnocení držení 

těla v praxi. 

Opět hodnotíme známkami 1 - 4. Známka 1 je považována za normální, 

fyziologickou a správnou. Známka 2 ukazuje na lehké odchylky od správného držení těla, 

známka 3 ukazuje na větší odchylky a známka 4 představuje velmi špatně držení těla. 

Jako u metody předchozí, i tady máme oblasti, které hodnotíme a 4 stupně držení těla 

(Hošková, Matoušová, 2005). 

 

Stupně:     Znaky: 

1. dokonalé držení (5 b)   a) držení hlavy a krku 

2. dobré držení (6 - 10 b)  b) hrudník 

3. vadné držení (11 - 15 b)  c) břicho se sklonem pánve 

4. velmi špatné držení (16 - 20 b) d) křivka zad 

e) držení v čelní rovině 

      f) dolní končetiny 
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Celkové držení těla zhodnotíme tak, že sečteme jednotlivé známky z prvních pěti 

hodnocených oblastí – čím nižší číslo získáme, tím je samozřejmě držení těla lepší. Není 

tam zahrnutá klasifikace dolních končetin, kterou píšeme zvlášť, jako index ve formě 

zlomku. 

 

A. Hodnocení držení hlavy a krku 

Známka 1 - štěrbina oční a horní úpon ušního boltce leží ve vodorovné rovině, dolní 

čelist je zasunutá, osa krku je svislá, velikost krční lordózy je přípustná pouze do 2 cm od 

těžnice spuštěné ze záhlaví  

Známka 2 - obličej směřuje vpřed, osa krku je ovšem mírně skloněna dopředu asi o 10° 

Známka 3 - hlava a krk jsou v předklonu 20° oproti normálnímu svislému postavení nebo 

naopak v záklonu 

Známka 4 - hlava a krk jsou v předklonu o více než 30° 

 

B. Hodnocení hrudníku 

Známka 1 - hrudník je souměrný, dobře klenutý a uložený ve svislé ose, žebra při dýchání 

vykonávají souměrný pohyb a s páteří svírají úhel 30°, těžnice se dotýká hrudní kyfózy 

Známka 2 - nacházíme jen drobné odchylky v průběhu osy hrudníku, která je sklopená asi 

o 10° 

Známka 3 - hrudník je plochý a hrudní páteř ohnutá, při spuštění olovnice ze záhlaví se 

provázek ohýbá o zvětšenou kyfózu 

      - hrudník a páteř jsou ploché, krční lordóza, hrudní kyfóza a bederní lordóza 

jsou téměř vymizelé 

Známka 4 - těžká odchylka tvaru hrudníku, který je velmi plochý, hrudní páteř je silně 

vyhnutá do oblouku 

 

C. Hodnocení břicha a sklonu pánve 

Známka 1 - břicho neprominuje, je vtaženo za svislicí spuštěnou z mečovitého výběžku, 

bederní lordóza je okolo 3 cm, břicho, pánev a kost křížová vykazují odchylky asi 30° od 

vertikální osy těla 

Známka 2 - malé odchylky od normálu, stěna břišní může být lehce vyklenuta, bederní 

lordóza je lehce zvětšená  

Známka 3 - stěna břišní velmi výrazně prominuje, sklon osy břicha s pánví je mezi 40 a 

50°, sklon kosti křížové až  40° 
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Známka 4 - velké odchylky v držení pánve a průběhu břicha, bederní lordóza je větší než 

5 cm a sklon křížové kosti je nad 50° 

 

D. Hodnocení křivky zad 

Známka 1 - těžnice spuštěná ze záhlaví se dotýká hrudní kyfózy a prochází rýhou mezi 

hýžděmi, hloubka krční lordózy je kolem 2 cm, bederní lordózy 2,5 - 3 cm 

Známka 2 - nepatrné odchylky od normálu (plus, mínus cm) 

Známka 3 - výraznější kulatá nebo plochá záda 

Známka 4 - velké odchylky od normálu, záda úplně plochá nebo naopak jsou výrazně 

kulatá (totální kyfóza) 

 

E. Hodnocení držení těla v čelné rovině 

Známka 1 - naprostá souměrnost, stejná výše ramen, lopatky neodstávají, jejich vnitřní 

okraje jsou rovnoběžné, souměrnost boků 

Známka 2 - nepatrná odchylka v jednom bodu (mírně odstávají lopatky, narušena 

souměrnost ramen) 

Známka 3 - trvalé vysunování jednoho boku, nesouměrnost postavy, jedno rameno výš 

Známka 4 - nápadně odstáté lopatky, značné vysunování boků, narušená souměrnost 

thorako -abdominálních trojúhelníků 

 

F. Hodnocení dolních končetin 

Známka 1 - středy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů jsou v jedné ose, noha má 

dokonale tvarovanou příčnou i podélnou klenbu nožní 

Známka 2 - vzdálenost mezi klouby kolenními nebo vnitřními kotníky nepřesahuje ve 

stoji spojném 3 cm, nohy jsou nepatrně ploché 

Známka 3 - osa dolních končetin jako u známky 2, ale nacházíme ploché nohy II. - III. 

stupně 

Známka 4 - varozita
5
 kolen 5 cm, valgozita

6
 kolen 6 cm, nacházíme rovněž ploché nohy 

vyššího stupně 

 
5
varozita - vybočenost kloubů, kostí 

6
valgozita - vbočenost kloubů, kostí 



 

33 

 

3. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíl práce  

Cílem práce je posoudit, jestli dlouhodobá taneční příprava zaměřená na klasickou 

baletní techniku ovlivnila držení těla u vybrané skupiny tanečnic.   

3.2 Úkoly práce  

1. Prostudovat, vybrat a zaznamenat důležité okolnosti z historického vývoje baletu.  

2. Prostudovat odbornou literaturu z oblasti „držení těla“ a uvést různé metody 

posuzování. 

3. Vybrat a zajistit skupinu tanečnic. 

4. Provést jednorázové posouzení „držení těla“ tanečnic jednou z uvedených metod. 

5. Zpracovat výsledky. 

3.3 Výzkumná otázka 

Je jedním z výsledků dlouhodobé taneční přípravy prostřednictvím klasické taneční 

techniky „správné držení těla“ u většiny tanečnic vybraného souboru? 

Je možno určit nejvýraznější nedostatky v držení těla u tanečnic a jejich příčiny? 
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4. METODIKA PRÁCE 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

Cílem šetření bylo zjistit, jak ovlivňuje dlouhodobé působení baletu držení těla. Zda 

vede ke správnému držení těla, nebo dochází k určitým odchylkám.  

 

4.1 Popis výzkumného souboru 

Pro výzkum v rámci bakalářské práce byla vybrána třída z baletní školy Ivany Bouší 

v Příbrami. Tato skupina byla ochotna spolupracovat při jednorázovém posouzení držení 

těla.  

Výzkumný soubor je složen z 10 baletek, ve věkové kategorii 15 - 24 let. Společným 

znakem je, že každá z těchto baletek se věnuje baletu minimálně 10 let. Na baletní 

tréninky dochází pravidelně ve frekvenci 2 - 4x týdně. Tréninky trvají většinou 2 - 3 

hodiny. 

 

4.2 Použité metody 

Vybraný soubor byl podroben měření dle odborné metodiky na vyšetření držení těla. 

Byla zvolena metoda vyšetření pomocí olovnice. Tato metoda byla vybrána z důvodu 

nejjednoduššího způsobu statického vyšetření vadného držení těla. Odchylky se měří 

pomocí přesně daných hodnot.  

Vzhledem k tomu, že nemám tolik zkušeností a odborný odhad, kterým bych 

odchylky od správného držení těla posoudila, byla pro mě tato metoda nejvýhodnější. 

Zároveň je z uvedených metod nejobjektivnější. Týden před samotným měřením jsem 

navštívila fyzioterapeutku Bc. Marii Ludvíkovou, s kterou jsem metodu konzultovala a 

která mi tuto metodu názorně předvedla a vysvětlila některé nejasnosti.  

 

VYŠETŘENÍ POMOCÍ OLOVNICE 

Pomocí olovnice měříme testovanou osobu zepředu, z boku a zezadu. 

Měření zepředu: 

Olovnice spuštěná z mečovitého výběžku (processus xiphoideus) kosti prsní by se měla 

lehce dotýkat břišní stěny a dopadat mezi špičky nohou. 
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Měření zezadu: 

Olovnice spuštěná z hrbolu kosti týlní by se v ideálním případě měla dotýkat vrcholu 

hrudní kyfózy, procházet rýhou mezihýžďovou (intergluteální) a dopadat mezi paty. U 

měření zezadu ale hodnotíme i v rovině sagitální. V takovém případě sledujeme, zda je 

vrchol krční lordózy fyziologicky vzdálen 2 cm od olovnice, zda se olovnice dotýká 

hrudní kyfózy a jestli je vrchol bederní lordózy fyziologicky vzdálen v rozmezí  2,5 - 3 

cm u dětí, u dospělých     3,5 - 5 cm od olovnice (Vyšetřovací metody hybného systému). 

Měření z boku: 

Olovnice spuštěná od prodloužení zevního zvukovodu by měla procházet středem 

ramenního a kyčelního kloubu a dopadat 1 - 2 cm před hlezenní kloub.  

 

 

 

 

 

 

 

T1 - měření zezadu 

T2 - měření z boku 

T3 - měření zepředu 

 

 

 

Obrázek č. 7 - Biomechanické zásady držení těla. Kresba Mgr. Michaela Jízbová 

 

Ve výsledcích bude uveden podrobný popis vyšetření držení těla jednotlivých 

baletek pomocí olovnice. 

 

4.3 Sběr dat 

Vyšetření souboru se uskutečnilo 15. 5. 2015 v baletním sále kulturního domu v 

Příbrami. Před vyšetřením byla každá tanečnice informována o jeho průběhu a následném 
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zpracování. Měření všech deseti baletek trvalo přibližně jednu hodinu. Všechny tanečnice 

měly oblečeny klasické upnuté baletní trikoty, aby bylo měření co nejpřesnější.  

 

4.4 Analýza dat 

Výsledky měření byly zpracovány pomocí programu Microsoft Excel formou 

přehledných tabulek a grafů, kde byly využity funkce, které zajišťovaly základní 

charakteristiky sledovaných veličin. 
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5. VÝSLEDKY 

Hodnoty každé z deseti testovaných baletek, jsou zaznamenány v jednotlivých 

tabulkách uvedených v příloze (příloha č. 1,2,3). Pro větší přehlednost bylo zvoleno 

grafické znázornění výsledků. Grafy ukazují, zda u těchto baletek dochází k některým 

odchylkám od správného držení těla či nikoliv. 

 

Tabulka č. 1 - Ideální hodnoty výsledků hodnocení správného držení těla (Šíblová a kol.). 

 

Graf č. 1 - Zjištění, zda se olovnice spuštěná z hrudní kosti lehce dotýká břišní stěny. 
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Graf č. 2 - Zjištění, zda olovnice spuštěná z hrudní kosti dopadá mezi špičky. 

 

 

Tyto dva grafy znázorňují měření, které se provádělo zepředu. Oba tyto grafy ukazují 

velmi pozitivní výsledky.  

V grafu č. 1 je vidět, že u všech deseti změřených baletek se olovnice spuštěná 

z hrudní kosti lehce dotýká břišní stěny. V grafu č. 2 je vidět, že tato olovnice dopadá 

všem změřeným baletkám mezi špičky. Bylo tedy zjištěno, že u žádné z měřených 

baletek nedochází k odchylce v měření olovnicí z předního postavení. 

Toto měření dokazuje, že držení těla baletek při hodnocení z přední strany je 

v ideální normě. U žádné z nich nedochází k výraznému propadnutí či vysunutí hrudního 

koše nebo k prominaci břicha. 
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Graf č. 3 - Zjištění, zda olovnice prošla středem ramenního kloubu. 

 

 

Graf č. 4 - Zjištění, jaká je vzdálenost olovnice od hlezenního kloubu. 

 

 

Oba tyto grafy ukazují hodnoty naměřené z bočního postavení. V těchto grafech 

můžeme pozorovat jisté odchylky od správného držení těla. 

Graf č. 3 ukazuje, zda baletkám prošla olovnice středem ramenního kloubu. U třech 

baletek byla naměřena odchylka od středu. Tyto naměřené hodnoty jsou zapsány 

v tabulce č. 4 (příloha č. 4: Vzdálenosti olovnice od středu ramenního kloubu při měření z 
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boku). Sedm zbývajících baletek je v normě a olovnice jim prochází středem ramenního i 

kyčelního kloubu. 

V grafu č. 4 jsou zaznamenány hodnoty vzdálenosti olovnice od hlezenního kloubu. 

V tomto měření bylo dosaženo mnohem větších odchylek. Ani jedna z baletek nespadá 

do ideálních hodnot, odchýlení je větší než 1 - 2 cm od hlezenního kloubu. 

Tyto veliké odchylky jsou způsobené posunutím - náklonem celého trupu a pánve 

směrem dopředu. Je to dané tím, že baletky nikdy nemají váhu vzadu (na patách). 

Veškerý pohyb baletky je v podstatě prováděn na špičkách, jejich těžiště je posunuté 

dopředu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 - Zjištění, zda se olovnice dotýká vrcholu hrudní kyfózy. 
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Graf č. 6 - Zjištění, jaká je vzdálenost olovnice od vrcholu krční lordózy. 

 

 

Graf č. 7 - Zjištění, jaká je vzdálenost olovnice od vrcholu bederní lordózy. 
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Tyto tři grafy se vztahují na měření prováděné zezadu. Ani tady již nelze říci, že byly 

naměřeny ideální hodnoty. 

V grafu č. 5 jsou výsledky pozitivní. U všech baletek zde bylo naměřeno, že olovnice 

se dotýká hrudní kyfózy. Ani u jedné baletky nebyla zjištěna žádná odchylka. 

Takové výsledky dokazují, že ani jedna z měřených baletek nemá zmenšenou křivku 

páteře v oblasti hrudní kyfózy. Vylučuje se tím i posunutí hlavy směrem dozadu. 

Graf č. 6 ukazuje jisté odchylky od správného držení těla ve vzdálenosti olovnice od 

vrcholu krční lordózy. Pouze jedné z baletek byla naměřena ideální hodnota, 0,3 cm. 

Všechny ostatní hodnoty se pohybovaly ve vyšších číslech.  

Tyto ne příliš veliké odchylky jsou dány tím, že jsou baletky zvyklé vytahovat se 

vzhůru a dívat se většinou nahoru a dopředu, čímž dochází k mírnému předsunutí hlavy. 

Stejně jako předchozí graf, tak i graf č. 7 ukazuje hodnoty, kde bylo naměřeno více 

odchylek. Je tady opět jediná baletka se správnými hodnotami, se vzdáleností olovnice 

5,5 cm od vrcholu bederní lordózy. U všech ostatních baletek byly naměřeny vyšší 

hodnoty.  

Tyto odchylky mohou mít více příčin.  Jednou z nich může být nevyvážený tonus 

svalů v oblasti břicha, kdy se pracuje pouze s horní polovinou břišních svalů. 

Nezapojování břišních svalů může vést i k anteverzi pánve, kdy dochází k nadměrnému 

naklápění horní částí vpřed a tím se bederní páteř deformuje do hyperlordózy. Další 

příčinou může být vrozená hypermobilita. Čím ohebnější baletka, tím lépe. Často 

prováděné cviky, jako jsou například hluboké záklony, můžou podporovat vznik 

hyperlordózy bederní páteře.  
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6. DISKUSE 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda je držení těla u vybraných 

baletních tanečnic ovlivňováno klasickou baletní technikou, která je na ně dlouhodobě 

aplikována. Úkolem bylo zjistit, zda se u skupiny vybraných baletek objevují určité 

odchylky od správného držení těla nebo zda je jejich držení těla perfektní. 

Na tento problém byla zaměřena první výzkumná otázka, která zní: Je jedním 

z výsledků dlouhodobé taneční přípravy prostřednictvím klasické taneční techniky 

„správné držení těla“ u většiny tanečnic vybraného souboru? Tento předpoklad se na 

základě měření pomocí olovnice nepotvrdil jako pravdivý. Avšak není možno říci, že 

držení těla změřených baletek bylo úplně špatné. V rámci měření bylo zjištěno, že 

dlouhodobým působením baletních tréninků je kultivováno správné držení těla, současně 

však došlo k některým odchylkám od správného držení těla. Je možno tak usuzovat z 

výsledků provedených vyšetřovací metodou zaměřenou na držení těla.  

Měření se skládalo ze tří částí. Měřilo se pomocí olovnice zepředu, z boku a zezadu. 

Měření z předního postavení vyšlo bez jediné chyby u všech baletek. Proto je možno 

konstatovat, že zde je držení těla baletních tanečnic ideální, anebo uspokojivé. U měření z 

boku už byly naměřeny určité odchylky od správného držení těla. Olovnice, která byla 

spuštěna od prodloužení zevního zvukovodu, by měla procházet středem ramenního 

a kyčelního kloubu a dopadat 1 - 2 cm před hlezenní kloub. U tohoto měření už 

docházíme k tomu, že zvolený předpoklad vyjádřený ve výzkumné otázce není pravdivý. 

U všech měřených baletek bylo zjištěno, že olovnice dopadá mnohem dál. Nejednalo o 

mírné odchylky jednoho až dvou centimetrů, ale šlo o celkem velké rozdíly od normálu. 

Většina těchto baletek se pochybovala v rozmezí 5 cm a výš.  

Ani u měření, které bylo prováděno zezadu, nepotvrdilo předpoklad výzkumné 

otázky. I zde se našly odchylky, které byly pravděpodobně způsobeny tréninkem 

dlouhodobé klasické taneční techniky. Největší odchylky od normálu se vyskytly 

v měření bederní lordózy. Hodnota, která je považována za normální, se pohybuje do 5 

cm. Všem testovaným baletkám však byla naměřena hodnota vyšší. Tuto odchylku jsem 

trochu předpokládala, protože jsem ji zpozorovala i sama na sobě.          

Celkově tedy lze konstatovat, že výsledky třech měření dopadly ve dvou případech 

s určitými odchylkami a v jednom případě výborně, bez jediné odchylky. Velmi důležitý 

je ale fakt, že u většiny baletek došlo ke stejným odchylkám. Buď měly všechny 

testované baletky výsledky pozitivní, nebo se u většiny z nich objevily stejné odchylky. 

V žádném z měření nedošlo k velkým rozdílům mezi samotnými baletkami.  Na základě 
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těchto zjištění, je možno dojít k závěru, že tyto změřené odchylky v držení těla jsou 

pravděpodobně způsobené vlivem klasické taneční techniky.  

Druhá výzkumná otázka bakalářské práce zní: Je možno určit nejvýraznější 

nedostatky v držení těla u tanečnic a jejich příčiny? Dle mého názoru je možné 

nejvýraznější nedostatky v držení těla u tanečnic určit. Díky šetření, byly tyto nedostatky 

u skupiny měřených baletek zjištěny. Samozřejmě nelze říci, že pokud by se baletu tyto 

dívky tak dlouhou dobu nebo vůbec nevěnovaly, že by nedosahovaly určitých odchylek 

od správného držení těla také. Přesto jsem přesvědčená, že klasická baletní technika u 

těchto měřených tanečnic podporovala vznik nebo prohloubení zjištěných odchylek. 

Dokladem může být i již zmiňovaná skutečnost, že u všech baletek se projevily přibližně 

stejné odchylky v měřených rovinách. Největší odchylky se projevily v měření z boku a 

zezadu. Díky tomuto měření bylo dosaženo zjištění, že největším problémem těchto 

baletek byla zvětšená krční i bederní lordóza a posunutí pánve směrem vpřed. 

Odchylky způsobené bederní lordózou mohou mít více příčin.  Jednou z nich může 

být nevyvážený tonus svalů v oblasti břicha, kdy se pracuje pouze s horní polovinou 

břišních svalů. Nezapojování břišních svalů může vést i k anteverzi pánve, kdy dochází 

k nadměrnému naklápění horní částí vpřed a tím se bederní páteř deformuje do 

hyperlordózy. Anteverze pánve je často spojována s inspiračním postavením hrudníku – 

tzv. syndrom rozevřených nůžek. Tato dysfunkce je nahrazována pohybem páteře, a to i 

při dýchání. Při nádechu se páteř pohybuje do extenze a při výdechu do flexe. Při 

napřímení hrudní páteře se celý hrudník automaticky nastavuje do inspiračního postavení. 

To vede k prohlubování bederní lordózy. Na tento syndrom jsem byla upozorněna během 

konzultace o držení těla s fyzioterapeutkou Bc. Marií Ludvíkovou. Jako další příčinu by 

bylo možno uvést hypermobilitu. Avšak pojem hypermobilita  v baletu může být 

nejednoznačný. Hypermobilita jako taková, je nejčastěji vrozená. Pro takové baletky, 

které ji mají vrozenou, je cesta baletní průpravou mnohem jednodušší. Jsou více 

ohebnější a nemusí vynakládat takové úsilí k dosažení dokonalého pohybu s potřebným 

rozsahem v kloubu. Ze zdravotního hlediska není extrémní pohyblivost v kloubech 

žádoucí, neboť trénink baletu hypermobilitu prohlubuje. Hypermobilitu podporují často 

prováděné baletní cviky, jako jsou například hluboké záklony. 

Druhý problém byl zjištěn při bočním postavení, kdy měla olovnice spadat 1 - 2 cm 

před zevní kotník. Všechny baletky se pohybovaly ve vyšších hodnotách. Tyto veliké 

odchylky jsou způsobené posunutím - náklonem celého trupu a pánve směrem dopředu. 

Je to dané tím, že baletky nemají váhu vzadu (na patách). Veškerý pohyb baletky je 

v podstatě prováděn na špičkách, jejich těžiště je posunuté dopředu. 
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7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo pomocí vybraných vyšetřovacích metod zhodnotit vliv 

dlouhodobého působení klasické baletní techniky na držení těla. Pro lepší porozumění 

této problematiky byly zpracovány teoretické informace z různých odborných literárních 

zdrojů.  

Ve výzkumu bylo možno dospět k závěrům, které byly tak trochu očekávány. 

Předpokládala jsem, že dlouhodobé působení baletních tréninků bude mít určitý vliv, 

spíše pozitivní, na držení těla. Při měření pomocí vyšetřovací metody na držení těla jsem 

narazila na některé hodnoty, které se odchylovaly od hodnot správného držení těla. 

Závěrem je možno shrnout, že balet nemá pouze pozitivní účinky, a že ty špatné se 

projevily právě u zvoleného vyšetření. U baletek byla pozorována prohloubená krční a 

bederní lordóza a posun pánve směrem vpřed. Domnívám se, že tyto odchylky jsou 

následkem zažitých tanečních pozic a kreací během baletních tréninků. I přes tyto 

patologie však mohu říci, že z větší části má balet pozitivní vliv na stereotyp pohybu.  

Jako ponaučení ze své práce jsem si vzala zjištění, že ať už se jedinec zabývá 

jakoukoliv pohybovou aktivitou, měl by ji dělat přiměřeně daným okolnostem, 

nepřetěžovat nerovnoměrně určitou část těla a vždy zvolit vhodnou kompenzaci zátěže. V 

průběhu zpracování bakalářské práce a během přípravy a realizace výzkumu jsem se 

zamýšlela nad daným problémem a utvrdila jsem se v názoru, že není až tak důležitá 

kvantita pohybu, ale především jeho kvalita. I když se během výzkumu potvrdily některé 

negativní důsledky baletu, doporučila bych baletní průpravu jako vhodnou pohybovou 

přípravu pro děti, podporující jejich úroveň pohybové gramotnosti. Baletní příprava 

pomáhá lépe porozumět vlastnímu tělu a naučí se ho lépe ovládat. 
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olovnice se dotýká břišní stěny olovnice dopadá mezi špičky 

baletka 1 ano ano 

baletka 2 ano ano 

baletka 3 ano ano 

baletka 4 ano ano 

baletka 5 ano ano 

baletka 6 ano ano 

baletka 7 ano ano 

baletka 8 ano ano 

baletka 9 ano ano 

baletka 10 ano ano 

 

Příloha č. 1: Výsledky měření baletek pomocí olovnice zepředu. 

 

Příloha č. 2: Výsledky měření baletek pomocí olovnice z boku. 

 

vzdálenost olovnice od 

hlezenního kloubu 

olovnice prochází středem ramenního 

kloubu 

baletka 1 2,8 cm ano 

baletka 2 6 cm ne (4 cm) 

baletka 3 9,5 cm ano 

baletka 4 4 cm ano 

baletka 5 5 cm ne (1,5) 

baletka 6 8 cm ano 

baletka 7 8 cm ne (2 cm) 

baletka 8 6 cm ano 

baletka 9 5,4 cm ano 

baletka 10 4,5 cm ano 
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olovnice se dotýká 

vrcholu hrudní kyfózy 

vzdálenost olovnice od 

vrcholu krční lordózy 

vzdálenost olovnice od 

vrcholu bederní lordózy 

baletka 1 ano 0,3 cm 5,5 cm 

baletka 2 ano 2 cm 5,8 cm 

baletka 3 ano 1,5 cm 7 cm 

baletka 4 ano 1 cm 6 cm 

baletka 5 ano 0,8 cm 6 cm 

baletka 6 ano 2 cm 6 cm 

baletka 7 ano 2 cm 7 cm 

baletka 8 ano 1,8 cm 7,5 cm 

baletka 9 ano 1 cm 6,4 cm 

baletka 10 ano 1 cm 6 cm 

 

Příloha č. 3: Výsledky měření baletek pomocí olovnice zezadu. 

 

 

Příloha č. 4: Vzdálenosti olovnice od středu ramenního kloubu při měření z boku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  baletka 1  baletka 2  baletka 3 

Vzdálenost olovnice od středu 

ramenního kloubu 
2 cm 2,5 cm 1,5 cm 


