
Abstrakt 

Název práce: Zhodnocení nejčastějších úrazů u baletek na taneční konzervatoři 

Vymezení problému: Tanečníci představují vysoce trénované atlety, kteří neustále riskují vznik 

zranění. Jejich kariéra končí ve velmi nízkém věku, a proto by měly regenerační a kompenzační 

prostředky tvořit jednu z nejvýznamnějších rolí v prevenci úrazů.  

Cíl práce: Cílem této diplomové práce je na základě analýzy dat z dotazníkového šetření 

zhodnotit četnost úrazů baletek studujících na Taneční konzervatoři hl. města Prahy a dále zjistit 

úroveň regeneračních a kompenzačních prostředků využívaných při jejich osmiletém studiu. Po 

zhodnocení výsledků bych práci ráda využila pro budoucí zkvalitnění prevence při vzniku úrazů 

způsobených klasickým baletem.  

Metody: V této diplomové práci byla použita metoda rešerše dostupných českých, ale především 

zahraničních zdrojů. Dále práce využívá metodu anonymního nestandardizovaného dotazníku 

k analýze nejčastějších úrazů v baletu. Také se zde objevuje řízený rozhovor ke zjištění úrovně 

regeneračních a kompenzačních prostředků využívaných při studiu baletek. Informace byly 

získávány od osmi ročníků studentů na Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Věkové rozmezí 

studentů bylo 11 – 20 let. Pro analýzu dat byl použit software Microsoft Excel 2007.  

Výsledky: Do dotazníkového šetření se zapojilo 73 tanečníků. Z toho 14 chlapců z 1. – 8. 

ročníku, 30 dívek z 1. – 4. ročníku a 29 dívek z 5. – 8. ročníku. Dle vyhodnocených dotazníků 

utrpěli tanečníci za dobu svého studia na Taneční konzervatoři hl. města Prahy dohromady 237 

zranění. Celých 86% ze všech vzniklých zranění u 73 tanečníků tvořilo zranění dolních končetin. 

Celkově baletní tanečníci uváděli jako nejčastější poranění těla namožené tříslo - toto poranění 

se objevilo ve 22% výpovědí. 15% studentů uvedlo, že mají při studiu vlivem cvičení nebo 

používání baletních špiček, hallux valgus. V 11% bylo uvedeno pohmoždění hamstringů a 

dalších 11% představovaly bolesti Cp nebo Lp. 10% mělo také pohmoždění m. quadriceps 

femoris. V 9% se objevila distorze zevního kotníku. Dále následovaly méně časté úrazy. Téměř 

všichni studenti uvedli, že využívají během studia posilovnu, strečink a masáž. Tyto výsledky ale 

neodpovídají výpovědím z rozhovorů s vybranými studentkami ze 7. a 8. ročníku, které tvrdily, 

že z důvodu časové tísně během studia nemohou využívat žádné kompenzační nebo regenerační 

prostředky. 
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