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Abstrakt 

 

Název:     Kompetenční profil trenéra Street Dance 

 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit klíčové kompetence a nároky 

na osobnost trenéra Street Dance. Kompetence trenéra jsou zjišťovány 

pomocí dotazování tanečních studentů a trenérů tance. Přínos této práce by 

se měl ukázat například při výběru tanečních trenérů.  

 

 

Metody:  Výzkum se skládá z kvantitativních metod a rozhovoru. Dotazování 

tanečních studentů a trenérů probíhalo prostřednictvím elektronického 

dotazníků. Respondenti byly osloveni pomocí sociálních sítí. Teoretická část 

práce vychází z nastudované odborné literatury, internetových zdrojů a 

osobních zkušeností.  

 

      

Výsledky: Zjistili jsme jaké klíčové kompetence by měla trenérská činnost v této 

problematice zahrnovat. Na základě výsledků průzkumu jsme vybraly 12 

nejdůležitějších kompetencí trenéra Street Dance, které byly zhodnoceny 

pomocí váženého aritmetického průměru a seřazeny dle významnosti.  

 

 

 

Klíčová slova:  Tanec, Street Dance, Trenér, Kompetence  

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:              Competency profile of a Street Dance coach   

 

Objectives: The aim of this work is to find the key competencies and needs for the        

  profile of a Street dance coach. The competencies are discovered through 

  questions given to dance students and trainers.The benefit  of this work  

  should be seen during the  selection of the dance trainers. 

 

 

Methods:   The research is made from quantitative methods and interviews. The 

 interviews of the dance students and trainers were made through an 

 electronic questionnaire. The respondents were addressed on the social 

 media. The theoretical part of the thesis comes from the studied 

 professional literature, internet sites and personal experience. 

 

 

Results: We found out which are the key competencies that a trainer should have.     

Based on the results of the research we choose the 12 most important  

competencies of a street dance trainer, which were valorised thanks to the 

weighted average and split by importance. 
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1 Úvod 
 

Téma diplomové práce pro mě bylo zcela zřejmé, neboť i má bakalářská práce 

byla spojena s tancem a tanec, částečně i trenérství, provází můj život již od mého 

dětství. Mohu říci, že bez tance netvořím celek. Už v útlém věku jsem začala s moderní 

gymnastikou, které jsem se věnovala 6 let, následně pak aerobiku a nakonec Street 

Dance, u kterého jsem zůstala až dodnes. V nynější době se zaměřuji spíše na tzv. 

modernu či Contemporary dance, které mě čím dál více oslovují. Dá se říci, že v těchto 

stylech, i když jsou nabity technikami, které nemám prozatím stoprocentně osvojené, 

nacházím větší smysl než v samotném tzv. Streetu. 

Velká část této práce se věnuje problematice kompetencí a kompetenčního profilu 

trenéra Street Dance, tedy vlastnostem, dovednostem a schopnostem, které by měl 

trenér mít. 

V první řadě se zaměříme na pojetí tance z obecného hlediska, na jeho počátky, 

historický vývoj a specifika, protože tanec je velice mnohotvárným uměleckým 

sportem. Nalezneme zde širokou škálu různých druhů a stylů. V dnešním světě se tanec 

stává čím dál více subjektivní záležitostí jedince. Dále přiblížíme tanec Street Dance, 

který je fenoménem dnešní doby a zároveň osmým rokem součástí mého života. 

Hlavní část diplomové práce se týká studie a následně vytvoření kompetenčního 

profilu trenéra Street Dance. Zde se zaměříme nejprve na objasnění pojmů jako 

například kompetence, kompetenční model, trenérství a jeho specifika aj. 

Rozebereme činnost trenéra z pohledu psychologické roviny, kde se budeme 

soustředit na přiblížení pojmů jako osobnost trenéra, typy osobnosti a jejich 

charakteristiky aj. 

Cílem bude vytvoření ideálního kompetenčního profilu trenéra Street Dance, který 

bude seznamem kompetenčních požadavků v oblasti pracovní, sociální a trenérské. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Vznik a vývoj tance 

 

Počátky tance 

Již v dávných dobách měl tanec své klíčové postavení, byl nedílnou součástí 

různých rituálů. Například lovci jej využívali při lovu, kde se snažili co nejpřesněji 

napodobit určitou zvěř a tím ji ovládnout a následně ulovit. Z tzv. napodobování zvěře 

při lovu byl vyvinut tanec, který sloužil na počest zvířecího totemu a stal se tedy 

jakýmsi rituálem (Blížkovská,1999). 

Tanec a jeho využití bylo širšího charakteru, nesloužil tedy jen při lovu zvěře, ale 

také v zemědělství, kdy lidé z kmenů tančili kolem polí, napodobovali vykvétání rostlin, 

setí semen a déšť. Těmito tanci nejen vzdávali hold své úrodě, ale také sloužily jako 

rituály k přivolání deště. Dá se říci, že žili v domnění, že jejich úroda je přímo závislá 

na těchto magických rituálech (Blížkovská,1999). 

Pro počátky tance v dávných dobách bylo typické jednoduché podupávání a 

vytleskávání různých rytmů. S vývojem lidstva se vyvíjela jak taneční kultura, tak i 

význam tance. Lidé si začali uvědomovat jeho podstatu nejen v rovině duchovní, která 

byla dříve úzce spjata s rituály, ale i v rovině fyzické a společenské. Prosté podupávání 

a vytleskávání různých rytmů bylo nahrazováno krátkými krokovými variacemi za 

doprovodu hudby a hudebních souborů. 
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Tanec a novověk 

V novověku můžeme zaznamenat obrovský pokrok, jelikož zásadní myšlenkou 

tance v této době, která je datována do 19. století, bylo spojení jevištního tance s dějem. 

Toto období je také spojováno se vznikem klasického tance neboli baletu, který byl 

dříve součástí opery. Za velkého reformátora v baletní scéně tohoto období je 

považován Jean Georges Noverre, který zcela osvobodil balet od tehdejší opery a jiných 

jevištních forem a učinil ho tak zcela svobodným. Tato reforma nebyla zaznamenána 

pouze v tanci, ale i v jeho nedílné součásti, bez které by se žádné jevištní představení 

neobešlo, a tou jsou kostýmy. J. G. Noverre rozvázal honosný kostým a umožnil tak 

elastický pohyb. (vysvětlivka) Reforma baletních kostýmů, které známe dnes v podobě 

tzv. špiček (vysvětlivka), polodlouhé splývavé sukně či krátké vyztužené sukénky, pak 

byla dokončena v období romantismu (Dosedlová, 2012). 

19. století neboli tanec v novověku je základním kamenem klasického tance, 

vděčíme mu za vznik tanečních škol a baletních technik jako jsou francouzská, ruská a 

italská (Dosedlová, 2012). 

Jelikož každý sport či umění má své stinné stránky i v klasickém baletu 19. století 

nezůstaly nepovšimnuty. Přehnané lpění na dokonalé technice a bezchybném provedení 

dovedlo balet v tomto období k určité stagnaci. Tanec byl zbaven výrazu a stal se 

ukázkou fyzické výkonnosti. Toto extrémní konvenční pojetí akademického tance 

vyvolalo odezvu tanečnice v té době „rebelky“ Isadory Duncen (1878 - 1927), která se 

stala průkopnicí svobodného pohledu na tanec a je považována za zakladatelku 

moderního výrazového tance 20. století (Dosedlová, 2012). 
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Svůj postoj a inspiraci Isadora Duncen vyjádřila těmito slovy: 

„Inspirovala jsem se pohybem stromů, mořských vln, mraků, podobností mezi vášní a 

bouří, mezi vánkem a jemností; a vždy se snažím vložit do svých pohybů něco z oné 

božské kontinuity, jež dává celé přírodě její krásu a život. To neznamená, že stačí nějak 

zmítat pažemi a nohama, abychom dostali přirozený tanec. V umění nejprostší díla jsou 

ta, jež stála největší úsilí synthesy, pozorování a tvorby, a všichni velcí mistři vědí, co to 

stojí, přiblížit se veliké a nenapodobitelné předloze, jež je příroda.“(Dosedlová, 2012, 

s.67). 

 

Moderní výrazový tanec 20. století 

Jak již bylo uvedeno dle Dosedlové (2012) zakladatelkou a velkou průkopnicí 

moderního výrazového tance je Isadora Duncen, která díky svému nekonvenčnímu 

postoji vdechla tanci nový život. Ve 20. století tedy vznikla díky této ženě jakási 

vzpoura proti klasickému baletu, který přestal být pro lidské oko dokonalou přehlídkou 

uměleckého pohybu a stal se spíše exhibicí fyzického výkonu a zrodila se tzv. 

expresivní neboli výrazová taneční forma. 

Pojem moderní tanec je používán v několika různých významech.  Používá se pro 

pojmenování tanečního dění ve spojení s tzv. uměleckou modernou v první polovině 20. 

století a na druhé straně jako pojem označující taneční techniku, která plyne z tzv. 

taneční moderny a která je rozvíjena až dodnes. V tomto kontextu můžeme rozlišit 

pojem jako je výrazový tanec, který zahrnuje nové taneční styly, které nejsou závislé na 

tradici klasického tance neboli baletu a tzv. moderní balet rozvíjející v moderním směru 

evropský divadelní tanec. V anglickém jazyce modern dance označuje styly americké 

moderny v první polovině 20. století (Návratová, Vašek a kol., 2010). 

Zakládajícími státy této podoby tance byly především Německo a USA. I přes to, 

že expresivní tanec měl stejný základ a myšlenku opět nalezneme nepatrné odlišení v 

jeho pojetí. V Německu měl tento směr převážně filozofické zaměření v USA spíše 

pragmatické. Oba tyto směry jak německý, tak americký však využívají stejných 

principů (Jebavá, 1998). 
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Hlavním pravidlem moderního výrazového tance je, že veškeré city a pocity mají svou 

určitou podobu v tělesném projevu. Intenzita citu by měla odpovídat intenzitě gesta. 

Prostředkem výrazu je celé tělo, nachází se zde snaha o maximální expresi, eliminuje 

tak mechanické užití kroků či nějakých naučených pohybových vzorců 

(Dosedlová,2012). 

Výrazový tanec tvoří vlastní systém prvků. Stěžejní myšlenkou je, že není možné, aby 

pohyb tanečníka byl utvářen choreografem, ale musí vycházet z tanečníkova nitra, 

jedině tímto se stane pohyb jedinečným a neopakovatelným. O nesmírný pokrok taneční 

scény 20. století se také zasluhují umělci jako např. Martha Graham (Jebavá, 1998). 

 

Postmoderní tanec 

Tento druh tance dále rozvíjí možnosti pohybu těla. Změna zde nastává v tom, že 

tanečník již nevypráví souvislý příběh o svých pocitech, ale zaměřuje se spíše na 

abstraktnost pohybu, kde každý z diváků si utvoří svoji vlastní vizualizaci a svůj vlastní 

prožitek. Dá se říci, že nějaký druh pohybu či krokové variace v jednom divákovi 

vyvolá jinou emoci či vzpomínku, než v divákovi druhém, avšak základ projevu zůstává 

stejný. Je to dáno pouze a jen tím, že každý člověk prožívá odlišně než ten druhý, každý 

z nás vlastní svůj individuální vnitřní svět. V postmoderním tanci je zrušena 

posloupnost jednotlivých částí těla, přímá kontinuita s hudbou i pevná choreografie. Pro 

tento druh je klíčová práce s improvizací. Postmoderní taneční formy narušují konvenci 

a v návaznosti na moderní výrazový tanec se snaží o provokaci (Dosedlová,2012). 

Postmoderní tanec lze považovat za vrchol v modifikaci klasického tance. 

 

2.2 Street Dance a jeho styly 

 

V návaznosti na předchozí kapitolu, která řeší problematiku vzniku tance od jeho 

počátků přes novověk až do 20. století a jeho postmoderního pojetí, se v této části 

zaměříme na tzv. street dance, který i přes to, že nespadá do technik klasického tance je 

největším fenoménem dnešní doby. Dá se říci, že tento druh tance, jehož počátek je 

datován do druhé poloviny 20. století není pouze uměleckým sportem, ale i životním 

stylem. 
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Street Dance v překladu tzv. pouliční tanec, jak již bylo zmíněno, se začal vyvíjet 

v druhé polovině 20. století v USA. Tento tanec, jak lze vyčíst z názvu je známý tím, že 

vznikal mimo taneční studia, tedy na ulicích, v klubech či barech a na školních dvorech, 

kde se po výuce nebo během přestávek žáci scházeli a tančili. Sloužil tedy především 

jako druh zábavy oproti tanci klasickému, kde byl kladen největší důraz na provedení 

pohybu neboli na jeho techniku. Jelikož tento tanec neměl pevnou základnu, tanečníci 

se od sebe učili v klubech a na diskotékách, například když viděli nějaký zajímavý 

pohyb, naučili se jej a dali mu název a formu (www.sites.google.com ). 

Tanec Street Dance zahrnuje nespočetné množství tanečních stylů, kde každý styl 

má svou techniku, původ a osobitost.  Díky této rozmanitosti stylů nalezneme i široké 

spektrum hudebních žánrů. Street Dance sám o sobě je považován za součást hip 

hopové kultury, od čehož se odvíjí i zmíněné hudební žánry od hip hopu, který se dále 

člení například na Alternative Hip Hop, Old School Hip Hop aj., přes R´n´B až k 

samotnému Funku  nebo Pop music. 

V dnešní době zastřešuje Street Dance další a další taneční styly a dá se říci, že je 

propojován i s tzv. moderním tancem, který využívá svých vlastních technik a dříve byl 

spojován a přiřazován spíše ke klasickému tanci. Tento obrovský fenomén dnešní doby 

na sebe nabaluje tance všeho druhu, modifikuje je, vzájemně propojuje a utváří tak 

zcela novou taneční kulturu. 

 

Hip Hop 

Hip Hop vznikl v 60. letech 20. Století v New York city mezi hispánskými a afro- 

americkými komunitami. Zpočátku byl tento styl součástí hip hopové  kultury. Sloužil 

jako synonymum pro tvorbu Rapu (vysvětlivka) a tzv. graffiti art (vysvětlivka). Kultura 

nazývaná Hip Hop ve spojení s tancem ve svém zrodu zahrnovala převážně tzv. break-

dancing a body-popping. Tanec Hip Hop začal být mezinárodně uznávaný o deset let 

později avšak dodnes je nedílnou součástí této kultury (www.hiphopunite.com ). 

 

 

 

http://www.sites.google.com/
http://www.hiphopunite.com/
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Old school Hip Hop 

Old school Hip Hop je zastřešujícím názvem pro taneční styly a hudbu vzniklou 

v 70. letech 20. století. Spadají sem taneční styly jako je Break dance neboli B-boying, 

tzv. poppin´a lockin´. Tyto styly byly převážně výsledkem improvizací různých kroků a 

pohybů přenesených z klubů a ulic. Hudba zde měla také své specifikum, vyznačovala 

se především rychlými beaty, které odpovídaly těmto tanečním stylům a jejich 

pohybům. 

Tanečníci sbírali inspiraci i prostřednictvím hudebních videí umělců jako Bobby 

Brown a Heavy D a M.C. Hammer, kteří dokázali, že vznikl nový způsob tance, a byli 

odhodláni tyto nové formy tance prozkoumat, převzít je a modifikovat tak, aby mohly 

být zařazeny mezi taneční prvky vybraného stylu (www.hiphopunite.com ). 

 

Break dance neboli B- boying 

Tento taneční styl především stojí za zmínku z toho důvodu, že se zrodil mezi 

prvními v této kultuře. Vznikl v 70. letech 20. století v jižním Bronxu mezi Afro – 

Američany a latinskými Američany. Jak již bylo uvedeno, spadá pod tzv. Old School 

Hip Hop. Název tohoto tanečního stylu, pochází ze slova „break“ neboli „zlomit“. 

Break dance neboli B-boying se skládá ze čtyř základních elementů. Prvním z nich je 

tzv. Toprock , který zahrnuje pohyby nohou ve stoje, druhým navazujícím elementem je 

tzv. Downrock, kde se jedná o pohyb nohou prováděný na podlaze, třetím prvkem jsou 

tzv. Freeze neboli pózy, čtvrtým elementem jsou prvky nazývané Power Moves. Tyto 

prvky patří mezi nejpůsobivější. 

Taneční styl Break dance jelikož vyžaduje velkou dynamiku a sílu je převážně 

mužským tanečním stylem, ale nalezneme zde i spousty žen tzv. B- girl´s. 

(www.hiphoparea.com). 

 

 

 

 

 

http://www.hiphopunite.com/
http://www.hiphoparea.com/
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Poppin´ 

Tento styl tance také spadá do tzv. Old School Hip Hopu. Technika tohoto stylu je 

založena na svalových kontrakcích, jako je zatínání a uvolňování jednotlivých svalů 

v těle. Tyto kontrakce vytvoří tzv. „pop“ nebo „hit“, v překladu „úder“ či „trhnutí“. 

Tento název vznikl způsobem, že taneční legenda přezdívaný Boogaloo Sam při tzv. 

popu neboli trhnutí opakoval stále tento výraz, který mu sloužil jako pomůcka při 

svalové kontrakci. Taneční styl nazývaný poppin´ je velice těžko zvládnutelný, vyžaduje 

dokonalé ovládání jednotlivých částí těla tzv. izolací a velmi dobrý smysl pro rytmus. 

Tento styl má svou vlastní specifickou hudbu. Zpočátku byl tančen na Funk, následně 

do tohoto stylu hudby bylo přidáno tzv. electro, které díky svým výrazným beatům 

vytvořilo ideální kombinaci pro tento styl tance (www.hiphopunite.com ). 

Poppin´ je tedy velice obtížný taneční styl, ale pro většinu tanečníků velice 

důležitý, jelikož díky tomuto stylu tance jste schopni naučit se ovládat jednotlivé 

svalové skupiny a části těla. 

Taneční styl poppin´ také využívá tzv. waves neboli vlny. Jedním ze stylů 

navazujících na poppin´je tzv. Electric Boogie (www.dancelessons.net). 

 

Lockin´ 

Dalším tanečním stylem ze skupiny Old school Hip Hop je tzv. Lockin´. Tento 

styl byl vytvořen  Donem Campbellem v sedmdesátých letech. Ve svém překladu „lock“ 

znamená zamknout. V této době byl velice populární tanec, který se nazýval „Funky 

Chicken“. Don Campbell nevěděl, jak tento tanec provést správně, ruce „zasekl“ 

provedl tzv. „lock“ namísto plynulého tahu. Poté lidé začali nazývat jeho tanec 

„Campbell lock“, ve zkrácené verzi pouze „lockin´“ (Emmett G. Price III, 2006). 

 

 

 

 

 

 

http://www.hiphopunite.com/
http://www.dancelessons.net/


17 

 

Taneční styl Lockin´ je tedy založen na tzv. zamknutí pohybu neboli chvilkovému 

zmražení v určité pozici. Následně tanečník pokračuje ve stejné rychlosti jako před tím. 

Opírá se o rychlé a výrazné paže, rychlé pohyby zápěstím tzv. wrist rolls a ukazování 

tzv. points v kombinaci s uvolněnými boky a nohama. Lockin´ zahrnuje akrobatické a 

fyzicky náročné prvky jako například tzv. split, kdy taneční provede roznožku skokem 

na zem a následně se z ní zvedne zpět do stoje. Typickou hudbou pro Lockin´ je Funk. 

Lockin´ je hodně zaměřen na interakci s publikem tím, že se tanečník na diváky 

směje, ukáže na ně či si s nimi plácne aj. (cs.urbandictionary.com). 

Tento taneční styl je ve své podstatě veselý a komický a tomu odpovídá i 

tanečníkův kostým. Typickým oblečením lockerů jsou například pruhovaná trička, 

barety, podkolenky aj. 

 

New school hip hop 

New school hip hopové styly se vyvinuly koncem 80. let a začátkem 90. let 20. 

století. Taneční pohyby byly, co se týče provedení, jednodušší na rozdíl od Old 

Schoolových hip hopových stylů. New school zahrnuje pohyby s názvem jako je 

například Running man, Rogger Rabbit a Robocop. Tyto pohyby byly v této době velice 

populární, jsou uváděny jako součást tanečního stylu „Hype“ neboli New Jack Swingu. 

New school hip hop v hudební sféře zastřešuje tedy New Jack Swing, který se vyvíjel 

tak, že kombinoval prvky starších hudebních stylů s novějšími. Tento nový hudební 

proud vznikl pomocí tzv. automatických bicích ve spojení s moderním R & B (Rhythm 

and Blues) a pomocí populárních hardwarových samplerů zlatého věku hip hopu 

(www.hdc.cz ). 

V dnešní době New School Hip Hop je mnohem vyvinutější a komplexnější. 

Mnoho tanečníků si osvojilo pohyby a styly jako jsou poppin´, nebo například electric 

boogie a modifikovaly je do svých vlastních pohybů (www.hiphopunite.com ). 

 

 

 

 

http://www.hdc.cz/
http://www.hiphopunite.com/
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Dancehall 

Dancehall je žánr vycházející z jamajské hudby a tance, které vznikly koncem 70. 

let 20. století. Tento taneční styl je pojmenován po tanečních jamajských sálech, kde 

byly velice populární jamajské písně hrané z lokálních zvukových systémů. Dancehall 

se ve své podstatě zrodil v centru města Kingston, kde lidé, kteří si nemohli dovolit jit si 

zatančit do klasických klubů, tančili na ulici. Dancehall se stal vyjádřením tehdejšího 

politického a sociálního dění. 

Dancehall je zaměřen na izolace hrudníku a boků. Mnoho tanečních pohybů, které 

lze vidět v hip hopových videoklipech, je ve své podstatě variacemi Dancehallu. Je to 

styl velice energický, sexy a svým způsobem provokativní. 

Hudba nazývaná Dancehall, na kterou je tento styl tančen, pochází z reggae. 

Jednou z prvních etap moderního reggae byl tzv. ska (americká soulová hudba zpívaná 

jamajskými umělci). Ska se velmi rychle trasformovala a vznikl tzv. Rocksteady, z 

něhož se brzy stal Dancehall. Na počátku 90. let se tento hudební žánr rozšířil do USA a 

celého světa. Sean Paul, Elephant man, Rihanna - všichni tito hudební umělci využili při 

své tvorbě dancehallové kořeny. Hudba ve spojení s tímto druhem tance je zvláště 

důležitá, protože téměř v každé dancehallové písni se objevují názvy kroků tohoto 

tanečního stylu (www.cleosrocknpole.com). 

 

Ragga jam 

Ragga Jam je výrazem pro Afro-jamajskou kulturu nazývanou Dancehall. Ragga 

Jam vznikal v Paříži v roce 1996. Zrodil se z hluboké touhy přinést tuto velmi bohatou 

kulturu prostřednictvím tance široké veřejnosti. Ragga je považováno za pedagogický 

koncept a choreografickou vizi jamajské kultury. Dá se říci, že je to duše raggae a 

jamajského tance v rytmu Dancehallu (www.laurecourtellemont.com). 
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Lyrical Hip Hop 

U tohoto tance je důležité vysvětlit, co je podstatou samotného Lyrical dance. Je 

to styl tance, který obsahuje prvky baletu, jazzu, contemporary aj.. Klíčem k 

porozumění je emocionální spojení. Tanečníci se snaží vyprávět příběh skladby pomocí 

pohybu, gest a mimiky obličeje. 

Lyrical Hip Hop je mixem Hip Hopu a lyrického tance. Tanečník vypráví příběh 

jako v lyrickém tanci, ale používá hip hopové pohyby. Název pochází ze slova "lyrics", 

což jsou v překladu slova písně. Tanečníci tedy stejně jako v základním lyrickém tanci 

používají texty písní nebo instrumentální hudbu, jejímž prostřednictvím vyjadřují sami 

sebe nebo nějaký příběh, na který píseň odkazuje, příběh je prostřednictvím tance 

zrcadlen (www.hiphopmoves.org). 

 Lyrical Hip Hop je nečastěji tančen na pomalejší R&B písně a balady. 

Samozřejmě v tomto stylu můžete využít jakoukoliv skladbu, která vás nějakým 

způsobem zaujme a dotkne se vašeho srdce. 

 

House Dance 

House Dance je skupinou tanečních stylů primárně tančených na tzv. House 

music, jejíž kořeny pocházejí ze 70. a 80. let 20. století z Chicagských klubů. Hlavními 

elementy tohoto tance jsou footwork1, Jacking2 a tzv. Lofting3. Stejně jako Hip Hop byl 

vytvořen Afro-Američany a Latino-Američany a je převážně improvizačního 

charakteru. V tomto stylu je kladen důraz na rychlou a komplexní práci nohou spojenou 

s plynulým pohybem trupu. Zahrnuje pohyby z mnoha různých zdrojů jako je například 

Capoeira, tap, jazz a salsa a celou řadu technik a tzv. sub-stylů, do kterých spadají tzv. 

skating, stomping a shuffling.  Jedním z hlavních prvků House Dance je, jak již bylo 

zmíněno, Jacking, který zahrnuje pohyb vpřed a vzad, je prováděn plynule a jako by 

skrze něj procházela vlna. Tento základní pohyb provází celý tanec a je postupně 

zrychlován či zpomalován tak, aby odpovídal rytmu housové skladby. Tato technika je 

nejdůležitější a je hlavní složkou tohoto tance. Veškerá práce nohou je závislá na 

způsobu, jakým provádíte tzv. Jacking (www.hiphopunite.com). 

                                                 
1Footwork: pohyb nohou ve sportu, tanci atd. 
2Jacking: pohyb vpřed a vzad, prováděný plynule 
3Lofting: taneční technika House Dance, která zahrnuje akrobatickou práci na zemi, podobná breakdance, 

ale mnohem plynulejší a jemnější. Tanečníci techniku využívají skrze beat tzv. proplutí beatem. 
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Waacking´ 

Taneční styl nazývaný Waacking´vznikl v Los Angeles kolem tzv. „disco éry“. Byl 

to tzv. Soul Train4, který v 70. letech přinesl Waacking široké veřejnosti, kde tanečník 

jménem Tyrone Proctor mával divoce rukama do rytmu hudby. Tyrone později vytvořil 

skupinu The Outrageous Waack Dancers s dalším průkopníkem Jodym Watleyem z pop 

skupiny Shalamar. 

Tento taneční styl je rozpoznatelný svou ženskostí, máváním paží a tzv. Voges 

(pauzy, při kterých tanečník pózuje). Waacking také vychází z Voguu 80. let, například 

Madonna velice ovlivnila tento styl. Její osobitost měla vliv také na tzv. Punking 

(heterosexuální waacking), který je více agresivní a tzv. Vogue Femme (extrémně 

ženský styl voguu), který sloužil k pobavení vězňů. 

Waacknig se zpět navrátil do tanečních sálů a klubů v době, kdy byl 17. listopadu 

roku 2008 založen Imperial House of Waacking (IHOW). IHOW tak propaguje tento 

styl po celém světě, kde skupiny jako London Waacktitioners (waackers) a House of 

Legacy (Vogue) připravují cestu pro vznikající waackingovou a vogueovou taneční 

scénu.  Taneční styl waacking se tančí na funkový a disco - funkový hudební žánr 

(www.toomuchflavour.co.uk). 

 

 Vogue 

Vogue taneční styl inspirovaný stejnojmenným magazínem. Vyznačuje se pózami, 

které zaujímaly modelky s úhlovými, lineárními a pevnými tvary paží a končetin. Tento 

styl tance vznikl na začátku 60. let v harlemských sálech mezi Afro-Američany a 

Latino-Američany.  Původně se tento styl nazýval presentation neboli prezentace, 

později performance (představení).   

V průběhu let se tanec vyvinul do složitější podoby, která se nyní nazývá Vogue. Styl 

Vogue je stále rozvíjen jako zavedená taneční forma, která je ve své podstatě především 

praktikována na tzv. gayballroom scéně a v klubech ve velkých městech po celých 

spojených státech, hlavně v New Yorku. 

                                                 
4Soul Train: průkopnická televizní taneční show, která je soustředěna kolem afro- americké hudby, afro-

amerických umělců a především tance. Tato show je notoricky známá diky tzv. Soul Train Line, kde 

tanečníci a umělci vytvořili dvě dlouhé řady naproti sobě a vždy dva z nich uličkou mezi nimi procházeli 

a tančili. 
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Vogue byl poprvé tančen tzv. Black drug queens v Harlemu. Ty obdivovaly bohaté 

a okouzlující bílé ženy, které si vykračovaly po Páté Avenue a vystupovaly jako 

modelky z časopisů. Tzv. Drug queens5 napodobovaly tyto ženy v nočních klubech. 

Používaly přehnaná gesta a komplikované pózy. Stávaly před zrcadlem v nočním klubu 

a pomalu odehrávaly scénu bohaté okouzlující ženy z Páté Avenue. Nakonec začaly 

vytvářet vlastní scény, začaly používat paže k vyprávění příběhu, například jak si 

oblékají krásné šaty a nanášejí make-up. Výsledkem byl okouzlující řetězec póz a gest 

nazývaný Vogue po velmi známem módním magazínu. 

Pro tzv. Drug queens byl Vogue krásným útěkem a způsobem jak ze sebe 

„vytančit“ bolest a útlak, který v té době zažívaly, ale zatím vším byl Vogue oslavou 

jejich vlastní krásy. 

V současné době existují tři odlišné styly Voguu: Old Way (pre-1990), New Way 

(post - 1990) a Vogue Fem (cca 1995). Přesto, že Vogue Fem byl využíván v tanečních 

sálech od počátku roku 1960, své čestné uznání jako taneční styl získal až v polovině 

roku 1990. Další styly Vogue zahrnují gesta rukou a dramatičnost, jsou také brána jako 

součást Vogue Fem. 

Je třeba podotknout, že pojmy jako „Old Way“ a „New Way“ jsou generační. 

Novější generace nazývala styl Voguu, který tančila starší generace jako „Old Way“. 

Vougeři proto používají tyto termíny pro označení evoluce tohoto tance, která je 

poznatelná téměř každých deset let. Dá se říci, že za deset let od nynější doby bude tzv. 

„New Way“ považován za „Old Way“. Samozřejmě zde nalezneme i odlišnosti v 

technice provedení (www.mystreetbeats.com). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Black drag queen: muž, který se obléká jako žena pro zábavu ostatních.  
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Krump 

Reprezentován jako K.R.U.M.P. což je tzv. „backronym“ pro Kingdom Radically 

Uplifted Mighty Prize. 

Krump vznikl v jižní části LA. Tento styl se zrodil z tzv. „Clowningu“, který byl 

stylem Thomase Johnsona přezdívaným Tommy the Clown. Tommy byl drogovým 

dealerem, který začal s tzv. clowningem za peníze na narozeninových oslavách po tom, 

co ho propustili z vězení roku 1992. 

Krump je charakterizován jako tvrdý, agresivní, rychlý, improvizační, vysoce 

energický tanec. Ceasare Iaron Willis přezdívaný Tight Eyez je klíčovou postavou a 

stvořitelem tohoto stylu, který vznikl kolem roku 2 000 (www.facebook.com). 

Skládá se ze čtyř základních elementů: jabs6, arm swings7, chest pop8 a stomps9. 

Mnoho pohybů se podobá původním africkým domorodým tancům nebo náboženským 

rituálním tancům z Kuby a Haiti. Krump není performativním stylem, který by byl 

tančen na jevišti, tento tanec se tančí v tzv. „battlech“, kde tanečníci čelí předstíranému 

boji. Krump byl a je útěkem a vymaněním se z chudoby, násilí, gangů a drog. Ale když 

byl  krumper zabit při gangové přestřelce, Tight Eyez a Miss Prissy (nyní profesionální 

tanečníci) zjemnili své pohyby a tančili v kostele poblíž portrétu černého Ježíše: 

„Krumping for Christ“ neboli „Krump pro Krista“. Tight Eyez a mnoho dalších členů 

krumpové komunity popisují Krump nejen jako únik před chudobou a násilím jižní části 

LA, ale také jako útěk před komerčním Hip Hopem, neboť Hip Hop, jak tanec, tak 

hudba, začal s apelací na práva lidí. S komerčním Hip Hopem přišel důraz na peníze, 

sex, ponižování žen aj.. Pro mnoho krumperů  v tomto tanci existuje silný duchovní 

element upevňující jejich víru. Krumpeři usilují o „Krump the Godly way“ neboli 

„Krump zbožným způsobem“, jako mnoho krumperů tak i Tight Eyez byl obětí násilí. 

Uvádí, že Krump nás vede k Ježíšovi, který nás zachránil (www.patheos.com). 

Jako součást Krumpu je uváděn i tzv. Face painting neboli malování na obličej, 

které bylo jednou z hlavních složek dřívějšího „Clowningu“. Dnes je to méně obvyklé, 

když například nynější krumpeři použijí malby na obličej, vzdávají tak poctu africkým 

válečným tanečníkům a bojovníkům.  Hudba je velmi specifická spíše instrumentálního 

                                                 
6 Jabs: tvrdé a ostré pohyby rukou  
7 Arm swings: velký a výrazný pohyb paží  
8 Chest pop: trhané pohyby hrudí 
9 Stomps: silné dupnutí  
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charakteru. Za původce hudby využívané pro tento styl neboli tzv. Buck music je 

považována skupina s názvem The J-Squad. Stvořitel Krumpu Tight Eyez také 

produkoval mnoho alb, která podporují spiritualitu tohoto stylu. 

V tomto stylu tance jsou skupiny nazývané jako „Fams“. V těchto „Fams“ existuje 

určitá hierarchie členů, kde každý člen nosí svou hodnost na základě svých dovedností 

například Twin, lil, young, kid, boy, girl, baby, princess aj. (www.dancelessons.net). 

Jak napsal William Booth v článku z roku 2005 s názvem „ The Exuberant 

Warrior Kings of Krumping“, který byl zveřejněn ve Washingtonských novinách, 

krumpem se mnohými rozumí umění založené na víře. Dokument režiséra David La 

Chapelle s názvem „Rize“ pojednává o vývoji Krumpu a obsahuje celý úsek nazvaný 

„Krump for Jesus“ neboli „Krump pro Ježíše“.(www.patheos.com). 

 

2.2.1 Moderní a současný tanec 

 

Contemporary dance 

Contemporary dance je populární formou tance, která se vyvíjela během 20. 

století. Od té doby se velice rozrostla a stala se jedním z dominantních tanečních žánrů 

vyškolených tanečníků po celém světě, se zvláště silnou popularitou v USA a západní 

Evropě. I přesto, že si tento tanec původně půjčoval prvky z klasických, moderních a 

jazzových tanečních forem, nakonec v sobě skloubil prvky mnoha různých stylů. 

Kolem 80. let 20. století se jako „Contemporary dance“ označovala skupina 

tanečníků, kteří odmítali dodržovat striktní pravidla baletu a lyrických tanců a na místo 

toho chtěli prozkoumat oblast revolučních a nekonvenčních pohybů, které byly převzaty 

ze všech světových stylů tance. 

Contemporary zdůrazňuje univerzálnost a improvizaci na rozdíl od přísné 

struktury baletu. Soustředí se na práci na zemi a k tomuto kontaktu využívá gravitaci a 

přirozenost těla. Contemporary dance může být prováděn na mnoho různých hudebních 

žánrů. V tomto stylu tance je úžasné sledovat a vidět individualitu a představivost 

vloženou do výkonu, kde příběh každého tanečníka je odlišný. Tento styl tance je 

atraktivní tím, že vám umožní tak silně splynout s hudbou a ponořit se do vlastní 

exprese, že úplně přestanete přemýšlet nad dalším pohybem. Je to tanec elegantní a 

úžasně přirozený zároveň. Jelikož Contemporary využívá prvky, jak již bylo zmíněno, 
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moderního, jazzového i klasického tance, některé pozice v tomto stylu jsou velice 

náročné a obtížné. 

Tanečnice, která zavedla a značně zpopularizovala tento pojem, byla Martha 

Graham (1894 - 1991). Během své sedm desetiletí dlouhé kariéry její moderní tanec a 

choreografie získaly obrovský ohlas a slávu, které jsou dnes srovnatelné s životními díly 

umělců  jako jsou Picasso aj. Počátky tohoto tanečního stylu můžeme vysledovat u  

několika vlivných tanečních mistrů jako Isadora Duncan, zmiňovaná Martha Graham a  

Merce Cunningham. Oni všichni chtěli poukázat na to, že tzv. Contemporary dancers by 

měli přijmout svou svobodu (www.prezi.com). 

Ačkoliv je tento styl řazen do moderních a současných tanečních forem, v 

poslední době se stává součástí Hip Hipové kultury. V tanečních studiích, kde převážně 

nalezneme lekce Street Danceových stylů, se nacházejí právě i lekce Contemporary 

dance. Tyto subkultury se vzájemně začínají propojovat a spolu vytvářet nové podoby 

těchto stylů. Čím dál více streetových tanečníků využívá v choreografiích prvky 

Contemporary a tvoří tak novější uměleckou podobu tance. 

 

2.3 Kompetence 

 

Definice kompetence 

Tento termín je používán ve dvou základních významech: 

 Za kompetenci můžeme označit pravomoc či oprávnění vytvořené 

určitou autoritou nebo nějaké autoritě patřící, například jednotlivci či 

instituci. V tomto významu je možné překročení dané pravomoci neboli 

kompetence. Z důvodu porušení neboli přesáhnutí může být někomu 

daná kompetence odebrána, následně pak mohou vznikat tzv. 

kompetenční sporty. Kompetence je tedy v této terminologii možno na 

někoho přesunout. 
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 V druhé definici této problematiky, je za kompetenci označována 

schopnost vykonávat činnost, tuto činnost vykonávat správně a být v 

dané oblasti kvalifikován. 

První význam pojmu označuje něco, co je přiřazeno člověku z venku, na základě 

usnesení druhých. Druhý apeluje na tzv. vnitřní kvalitu člověka, která je výsledkem jeho 

rozvoje v danou chvíli, ve své podstatě nezávislou na okolním světě, jež mu umožňuje 

dosáhnout určitého výkonu. Zde se budeme zaobírat kompetencí jako takovou převážně 

v tom druhém pojetí. Kompetence, viz druhá definice, tedy představuje souhrn znalostí, 

dovedností, vlastností a zkušeností, který napomáhá dosažení vytyčeného cíle. Tento 

souhrn je pozorovatelný ve vzorku chování, který lze definovat časově a logicky 

ohraničenou částí chování. V tomto vzorku můžeme nalézt a rozpoznat více 

kompetencí. Je tedy velice důležité poukázat na to, že kompetence nezahrnují pouze 

dovednosti, ale i další způsoby, jimiž dosahujeme efektivního výkonu. 

V této části je také důležité objasnění pojmů „Competency“ a „Competence“, jelikož 

někteří autoři tyto pojmy rozlišují a následně s nimi pracují při tvoření tzv. 

kompetenčních modelů. 

 „Competency“ tento termín označuje osobní kvality, zkušenosti a 

charakteristiky dle různých klasifikací. Tímto pojmem je definována schopnost 

člověka chovat se odpovídajícím způsobem k pracovním požadavkům a tím 

přinášet žádoucí výsledky. „Competencies“ jsou následně označovány tzv. 

měkké dovednosti, které odlišují efektivní výkon od neefektivního. Jedná se 

tedy o schopnost nějaké osoby, která začíná specifickými typy chování a ty 

následně seskupuje do typů schopností. 

 

 „Competence“ tento pojem lze definovat pomocí "funkční analýzy", 

která klade důraz na to, co lidé musejí být schopni dělat v konkrétních rolích a 

jaké pracovní výsledky, výkony či standarty jsou od nich očekávány. Jedná se o 

tzv. tvrdé schopnosti. Tento termín se vztahuje k práci a pracovnímu místu jako 

takovému, pro které je daná osoba způsobilá a je oprávněna jej vykonávat. Tyto 

oblasti nazývané „competence“ jsou zcela konkrétně vymezeny, jde zde o 

kvalifikaci a odbornou způsobilost ve vztahu k pracovní pozici (Bartoňková, 

2010). 
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Ve spojení s touto problematikou je některými autory používán ještě termín 

„Capability“, který označuje talent či nadání. Zahrnuje jak competency (schopnost), tak 

competence (kvalifikaci). To znamená vše, co musí být lidé schopni dělat a jak se 

musejí chovat, aby svou práci vykonávali úspěšně (Bartoňková, 2010). 

Je uváděno, že k efektivnímu výkonu pracovní či jiné činnosti, každý člověk 

potřebuje určitou kvalifikaci. Tradičně je kvalifikace chápána jako obecná příprava na 

práci či danou činnost a nabytou praxí. Její koncepce je spíše statická, založená na 

informacích a provázaná návyky z předešlé činnosti. V modernějším pojetí nalezneme 

komplexnější pohled na tuto problematiku. Kompetenci definuje jako připravenost 

vykonávat stanovenou činnost na úrovni očekávaných limitů. Nejeví se tedy jako 

statická neboli stereotypní činnost, naopak je orientována na přizpůsobivost, kreativitu a 

budoucnost. 

O novější pojetí tohoto pojmu se zasluhuje výzkumná firma z oblasti lidských 

zdrojů McBer and Comp, řízená R. E. Boyastizem, která se v 70. letech zabývala 

modelováním kompetencí. R. E. Boyastiz tento pojem proslavil díky své práci s názvem 

„The Competent Manager“, kterou publikoval roku 1982 a v níž zhodnotil souhrn 

výsledků více než 2 000 manažerů z 12 různých organizací, u kterých byly zjišťovány 

kompetence jako tzv. "charakteristiky", které se v práci manažerů projevují (Chadt, 

Kouřil, Pechová, 2009). 

V této publikaci kompetenci definoval jako: „Schopnost člověka chovat se 

způsobem odpovídajícím požadavkům práce a v parametrech daným prostředím 

organizace, a tak přinášet žádoucí výsledky.“ (Chadt, Kouřil, Pechová, 2009, s. 8). 

 Burgyone (1988 in Chadt, Kouřil Pechová 2009) popsal tento pojem velice jednoduše, 

jako schopnost a ochotu plnit dané úkoly. 

Furnham (1990 in Chadt, Kouřil, Pechová, 2009) zase uvádí, že kompetence jsou 

primární schopnosti a způsobilosti potřebné k dobrému výkonu práce. 

Dle Holmese (1992 in Chadt, Kouřil, Pechová, 2009) by kompetence měly být chápany 

jako pojmy, které mohou do určité míry vyjadřovat vztah mezi očekávaným a 

skutečným výkonem. 
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U J. Plamínka tento pojem vychází z úvahy, že: „Úspěch se může zrodit teprve tehdy, 

když se sejde potřebný potenciál (zdroje) se skutečným výkonem (prací). Způsobilý 

člověk dosahuje úspěchu, protože má předpoklady k výkonu (statečné zdroje) a skutečně 

je k výkonu využívá (pracuje).“  (Chadt, Kouřil, Pechová, 2009, s. 8). 

Kompetence jsou umístěny až na vrcholu pyramidy, na jejímž počátku nalezneme 

hodnoty, které působí jako motivační činitel. Projevuje se prostřednictvím postojů, 

přístupů k lidem, zadaným úkolům a budoucnosti. Z jednotlivých postojů následně 

vznikají dílčí kompetence. Zde se nacházejí čtyři základní postoje, které jsou klíčem k 

úspěchu. Jsou to cílenost, zaujetí, důvěryhodnost a tzv. chycení se příležitosti (Hroník, 

2007). 

 

Anatomie Kompetence 

Dá se říci, že neexistuje jednotné vymezení tohoto pojmu. Nejširší pojetí uvádí, že 

kompetence slouží jako jakýsi deštník, pod který schováme vše, co může přímo ale i 

nepřímo souviset s pracovním výkonem. Jestliže je pracovník tzv. kompetentní, tedy 

plní zadaný úkol dobře či na výborné úrovni, znamená to, že plní tři předpoklady: 

 

 Vlastní schopnosti, dovednosti, zkušenosti a vlastnosti, které jsou 

potřebné pro takové chování. 

 Je vnitřně motivován, vidí v tomto chování hodnotu, je ochoten do něj 

vložit energii a toto chování dále rozvíjet. 

    Prostředí mu umožňuje takové chování použít. 

 

První z předpokladů, který je uveden, se týká převážně dovedností a vědomostí, 

které lze poměrně snadným způsobem rozvíjet. Druhý už je obtížněji ovlivnitelný, 

protože představuje motivy, hodnoty, přesvědčení, v podstatě tedy vnitřní filosofii 

daného jedince. Třetí poslední předpoklad již nesouvisí s osobností pracovníka, ale s 

vnějšími podmínkami. Aby byl člověk tzv. kompetentní je nutné, aby splňoval všechny 

tři uvedené předpoklady. Lidé však vlastní různé předpoklady k vykonání zadané práce 

tzv. kompetentně. Mohou postrádat určité dovednosti či vědomosti, někteří mohou mít 

nízké sebevědomí nebo mohou postrádat určitou úroveň emoční inteligence. Jiní zas 
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nemají motiv, aby požadované chování byli schopni plnit. Dostáváme se tedy k anatomii 

kompetence neboli k tomu, co vše stojí za očekávaným chováním jedince (Bartoňková, 

2010). 

 

Členění kompetencí 

Kompetence lze v samotném základu dělit na sociální a pracovní. Ty jsou však 

ovlivněny dalšími faktory jako jsou osobností znaky, motivační profil, aj. Obě tyto 

komponenty jsou úzce spojeny s požadavky na výkon v běžném životě. 

 Pracovní kompetence však mohou negativně ovlivnit osobnostní 

faktory, mezi které patří například labilita, neprůbojnost, strach, ale i 

přehnané sebevědomí aj. Za pozitivně působící faktor je brána 

činorodost či orientace na výkon. Pracovní kompetence, které jsou 

často označovány za tzv. tvrdé, jsou spojeny s očekáváním výkonu na 

pracovišti a jsou orientovány spíše na výsledek, než na samotné úsilí. 

 Sociální kompetence, často nazývána jako behaviorální či personální, 

vyjadřuje schopnost efektivně zvládat situace interpersonálního 

charakteru. V těchto situacích je podstatné vždy přihlédnout, zda je 

jedinec schopen dosahovat požadovaných výkonů z hlediska vlivu na 

své okolí. Tyto kompetence označujeme za tzv. měkké. Sociální 

kompetence je souhrnem mnoha složek. Zahrnuje vnímavost, 

flexibilitu, otevřenost, srdečnost, příjemné vystupování, iniciativu a 

aktivitu. Dále jsou pak zmiňovány vedení, orientace na úspěch a 

analytické dovednosti (Wagnerová, 2008). 

 

Bartoňková (2010) ve své publikaci uvádí členění kompetencí na interpersonální 

a technické, kde interpersonální kompetence zahrnují aktivní naslouchání, prezentační 

dovednosti, kooperaci, komunikaci aj. a tzv. technické kompetence se týkají například 

sběru dat, sestavování rozpočtů atd. 
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Šmída (2003) člení kompetence na: 

 

 individuální kompetence, 

 organizační 

 klíčové. 

 

Individuální kompetence zastřešují schopnosti, dovednosti a znalosti, kterými lze 

odlišit špičkové zaměstnance od těch průměrných. Tyto kompetence mohou vlastnit 

všichni zaměstnanci daného podniku, od pracovníků na nižší úrovni až po ty vrcholové. 

Pro rozvoj těchto kompetencí je stěžejní dostatečná motivace pracovníků a možnost 

seberealizace. 

Organizační kompetence představují plánování práce, řešení krizových situací, 

měření postupu práce, řízení rizik aj.. Kompetence tohoto typu jsou úzce spjaty s 

vyspělostí organizačních systémů daného podniku. 

Poslední klíčové kompetence ve vztahu k podniku pak představují ty kompetence, 

díky kterým se mohou organizace odlišit od konkurentů a které jim poskytují 

konkurenční výhodu (Bartoňková, 2010). 

 

2.3.1 Klíčové kompetence 

 

Definice Klíčové kompetence 

 

Klíčové kompetence, tedy ty stěžejní pro vykonávání určité práce, poprvé popsal 

Martensen roku 1974 pomocí kognitivního přístupu. Tento přístup považuje za jedny ze 

základních schopností myšlení a řešení problému, rozeznání souvislostí a odhalení 

zákonitostí jejich výskytu, pojmenování jednotlivých událostí a jejich uspořádání dle 

určitých hledisek. Jednání člověka pak spočívá hlavně v pochopení, úsudku, závěru, 

schopnosti řešit problém, schopnosti kritizovat a toto jednání zrcadlit (Chadt, Kouřil, 

Pechová, 2009). 
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 "Klíčové kompetence nemohou nahradit odborné znalosti, mohou však vést k jejich 

lepšímu využívání." (Chadt, Kouřil, Pechová, 2009, s. 9). 

Za hlavní klíčové kompetence dle Belze a Siegrista, jsou považovány ty, jejichž 

rozvíjení je zcela nezbytné. I oni mimo jiné vycházejí z koncepce kompetencí dle 

Martensena (1974) a z jeho výzkumu, který se zabýval požadavky zaměstnavatelů. 

Podstatu klíčových kompetencí nalézají v tom, že dnešní doba a její rychlé a stále se 

zrychlující tempo klade na lidi vyšší a vyšší nároky, jejich získané dovednosti rychle 

zastarávají, není možné se na ně tedy spoléhat, i přesto, že nalezneme spousty možností, 

jimiž lze odborné znalosti a dovednosti rozvíjet. Avšak existuje mnoho oborů, které se 

vyvíjejí tak rychle, že časová náročnost dané práce neumožňuje zachycení a udržení 

nejnovějších informací a znalostí ve srovnání s obory, kde se jedná o úzké specializace. 

Těch ale nalezneme v dnešní době mnohem menší množství oproti těm všeobecnějším. 

Klíčové kompetence mají podpořit dovednosti, které je možno přenášet z jednoho 

oboru na druhý a mají tvořit jakýsi základ pro další učení a seberozvoj. 

Klíčové kompetence jsou dle Belze a Siegrista ty, které: 

 lze měnit dle svých potřeb, dle toho co se daný jedinec naučil 

 vnášet do tohoto systému nové alternativy jednání 

 vybírat z těchto alternativ co nejvhodněji 

 nově získané schopnosti kombinovat s těmi předešlými 

 rozšiřovat svůj repertoár prostřednictvím vlastního propojení neboli dospívat k 

dalším alternativám chování prostřednictvím spojování starších dovedností s 

nově nabytými. 

Klíčové kompetence jsou považovány za obsahově neutrální, tedy jejich využití je 

možné v jakékoliv oblasti. Zde se jedná o celoživotní proces, proto je důležité, aby tento 

vývoj nebyl jakkoli vědomě zanedbán (Belz,Siegrist, 2001). 

Od rozsáhlého prosazení klíčových kompetencí je očekáván všestranně vzdělaný a 

zaujatý pracovník, který přispívá k optimálnímu plnění zadaných pracovních úkolů a 

větší mírou se podílí na rozhodování, což napomáhá k humanizaci a demokratizaci jeho 

profesního života. Pomocí těchto kompetencí by měl být člověk schopen tvořivě působit 

při formování pracovního prostředí a jeho okolí. Tyto cíle však není možno uskutečnit 
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bez následné demokratizace prostředí ve firmách a společnosti (Chadt, Kouřil, Pechová, 

2009). 

 

2.3.2 Identifikace klíčových kompetencí 

 

Kognitivní přístup 

Povolání je chápáno jako svět jednání, v jehož základu je vyžadován člověk se 

svou kognitivitou neboli schopností myslet a řešit problémy. Stěžejní otázkou tohoto 

přístupu je, jaké myšlenkové výkony musí člověk vlastnit, chce-li být produktivní. 

Zaměření na specifický rámec povolání zůstává sice v tomto přístupu omezené, 

nicméně pracovní činnost rozšířená kognicí ve spojení s kompetencemi v oblasti metod 

a sociálními kompetencemi se stává skutečnou odbornou schopností. Tímto převyšuje 

okruh týkající se pracovní činnosti a dotýká se i politického, rodinného či kulturního 

dění. Kognice je zde chápána jako schopnost, jejímž využitím lze pojmenovat jednotlivé 

fenomény a události, následně je uspořádat dle určitých stanovisek, rozeznat jejich 

souvislosti, vytvářet prognózy, vyvarovat se chyb ve vlastním poznávacím procesu a 

popřípadě vzniklé chyby prostřednictvím tzv. reflexního postoje odstranit. Za 

předchůdce takto chápaného jednání je považován Hegel, jehož teorie chování je 

založena právě na těchto kognitivně - teoretických předpokladech jednání (Belz, 

Siegrist, 2001). 

Aby člověk mohl jednat, musí: 

 vlastnit obecný přehled o dané situaci a konkrétním případu (znát pojmy) 

 mít schopnost konkrétní případy vztáhnout pod obecné a naopak 

 vnímat souvislosti mezi odlišnými jevy, stanovit příčiny a následky 

 být schopen vytvořit hypotézy o vhodnosti jednání vzhledem k realizaci 

stanovených cílů (Belz, Siegrist, 2001). 

 

Martensen (1974 in Belz, Siegrist, 2001) sestavil seznam klíčových kompetencí 

následovně: 

 Základní kompetence: Myšlenkové operace sloužící jako předpoklad kognitivního 

zvládání nerůznějších situací a požadavků. 
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 Horizontální kompetence: Získat informace, porozumět jim, zpracovat je a 

pochopit jejich specifika. 

 Rozšiřující prvky: Základní znalosti v rovině fundamentálních kulturních technik 

(početní operace) a vědomostí důležitých pro určité povolání (technika měření, 

zacházení s nářadím, ochrana práce). 

 Dobové faktory: Eliminovat mezery ve znalostech vhledem k novým poznatkům 

(moderní dějiny, literatura, početní operace s množinami, ústava). 

 

 

Přístup založený na analýze činností 

Tyto přístupy sledují vzájemné souvislosti profesního jednání a snaží se ujasňovat 

základní schopnosti, které jsou potřebné k pružnému zvládání situací v zaměstnání. V 

dnešní době nalezneme rychlé změny v profesním světě, proto profesně specifické 

jednání musí být neustále modifikováno, obohacováno, oživováno nebo inovováno 

novými prvky. Pro zvládnutí tohoto procesu jsou potřebné schopnosti, které představují 

trvalou hodnotu v průběhu změn. Tyto schopnosti jsou označovány jako klíčové 

kompetence. V moderních pracovních procesech je bráno v úvahu hledisko 

samostatnosti, týmové práce a práce v komplexních systémech. Pracovníci musejí být 

schopni převést cílové zadání podle vlastního úsudku do postupných kroků, sami 

provádět jednotlivé činnosti a při nalezení nějaké závady sami provést rozbor chyb a 

nalézt způsob, jak problém odstranit či vyřešit. Od jednotlivých pracovníků jsou 

vyžadovány takové schopnosti, které lze souhrnně označit jako týmové kompetence. 

Do této složky je řazena empatie, upřímnost, schopnost kompromisu, schopnost 

uznání lepšího argumentu, ochota vést a naslouchat, schopnost změnit roli především ve 

spojení s nižším sociálním uznáním. Pracovní procesy jsou stále více zapojovány do 

systémů, do kterých se počítají jak komplexní organizace v podobě velkých podniků, 

tak i právní prostředí vymezující politicko - administrativní a ekologické limity, v 

kterých se firmy pohybují. V tomto důsledku jsou vyžadovány dodatečné schopnosti 

jako promýšlení důsledků práce s ohledem na okolní systémy, kupříkladu na politický či 

ekologický. Tato schopnost je označována jako kompetence systémová. Zde se nejedná o 

klíčovou kompetenci, kterou lze uplatnit pouze ve velkých firmách. Tato kompetence je 

také potřebná pro pracovní procesy malých a středních podniků. Za další klíčovou 
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kompetenci je označována reflexivita, díky které je člověku umožněno hodnotit vlastní 

výkon po kritické stránce dle dosažených výsledků, ujasnit si měřítka svých hodnot a 

pochopit vlastní způsob reakcí a zaběhnutých rutin. Tady se jedná o možnost připuštění 

jiné perspektivy neboli úhlu pohledu (Belz, Siegrist, 2001). 

 

Přístup zaměřený na společnost 

Mnoho autorů označuje přístupy orientované na činnost jako "adaptační 

kompetence", které slouží k přizpůsobení se vnitropodnikovým systémům. Uvádějí 

nedostatek plnění příkazů, kde je vyžadována tzv. "tvůrčí kompetence", která může 

přispět k rozvoji schopnosti jednat, ke zlepšení naší šance na přežití a k rozvoji 

demokratické kultury v naší společnosti. 

Mikelis (1989 in Belz, Siegrist, 2001) vychází z předpokladu, že vzdělání musí 

tvořit jednotu prožitků, jednání a poznatků. Vytvořil sedm hlavních principů: 

 zasaženost jako vnitřní reakce subjektu na vnější skutečnosti; 

 oživení citu a schopnosti vnímat; 

 pěstování soudnosti; 

 učit se jednat; 

 celostní přístup ke světu; 

 současnost chápat v historických souvislostech; 

 utváření budoucnosti pomocí fantazie. 

 

Seznam společenských klíčových kompetencí dle Oskara Negta (1989 in Belz, Siegrist, 

2001): 

 Formální kompetence: myšlení v souvislostech 

 Materiální kompetence: technická, ekologická a kompetence poznání   

smysluplnosti.   

V tomto rámci není zahrnuta Negtova kompetence pro schopnost vnímání 

správného a nesprávného neboli vytvoření citlivosti na to, co je nerovné či 

nespravedlivé. 
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Negtův seznam s apelem na pokrok v oblasti nových informačních a 

komunikačních technologiích zahrnuje také technologickou kompetenci. 

Belz a Siegrist (2001) uvádí, že technické vzdělání zahrnuje tyto kompetence: 

 Orientační vědomosti (týká se historie a zrodu techniky); 

 znalost faktů (zaměřena na platnost poznatků); 

 umění úsudku (schopnost vnímat, že některé nástroje posilují schopnost člověka 

pracovat např. počítače); 

 znalost vyhodnocování a přenášení (napomáhá jednotlivci odhadnout šance a 

rizika použití techniky vzhledem ke společenským důsledkům). 

   

Klíčové kompetence jsou řazeny do specifické oblasti jednání, nelze na ně tedy 

nahlížet jako na obecné, obsahově neutrální a univerzálně užitečné schopnosti (Belt, 

Siegrist, 2001). 

 

2.3.3 Struktura klíčových kompetencí 

 

Kompetence z obecného hlediska mají svou strukturu. Jsou tvořeny inteligencí, 

talentem, hodnotami, schopnostmi, postoji, motivy, dovednostmi, tzv. know- how, 

vědomostmi a ve výsledné fázi chováním (Chadt, Kouřil, Pechová, 2009). 

Jako hlavní stavební kámen klíčových kompetencí se uvádí tzv. kompetenční 

rovina. Ta zahrnuje: 

 komunikaci a kooperaci, 

 zodpovědnost, 

 učit se přemýšlet, 

 řešení problémů a kreativitu, 

 samostatnost a zdůvodňování, 

 výkon a hodnocení (Belz, Siegrist, 2001). 
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Klíčové kompetence svým rozsahem přesahují širokou škálu jednotlivých 

odborností. Jsou schopností člověka chovat se přiměřeně neboli jednat kompetentně v 

určité situaci. Rovina kompetencí se nadále vyznačuje tím, že mnoho komplexních 

schopností působí společně. Z tohoto důvodu lze i jednotlivá cvičení posilující tyto 

kompetence označit jako komplexní. 

 

Roku 1995 byl proveden výzkum Marcem Siegristem, který zkoumal význam 

klíčových kompetencí při novém obsazení pracovních míst ve švýcarském deníku. Z 

682 inzerátů na pracovní místa požadovali inzerenti následující klíčové kompetence: 

 

1. Komunikativnost a kooperativnost  37,4% 

2. Schopnost řešit problémy a tvořivost  15,5% 

3. Výkonnost a samostatnost   25,1% 

4. Odpovědnost    11,4% 

5. Schopnost uvažovat a učit se  8,7% 

6. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit 4,6%   

(Belz, Siegrist, 2001). 

 

Při druhé studii, která byla provedena Horstem Belzem roku 1997 v šesti 

nadregionálních víkendových vydáních novin vycházejících v Německu s počtem 3420 

pracovních míst. Vyšly tyto výsledky: 

 

 1. Komunikativnost a kooperativnost 40,2% 

 2. Schopnost řešit problémy a tvořivost 18,6% 

 3. Výkonnost a samostatnost   26,9% 

 4. Odpovědnost    9,9% 

 5. Schopnost uvažovat a učit se   4,5% 

 6. Schopnost zdůvodňovat a hodnotit 6,9% 

   (Belz, Siegrist, 2001). 
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Tyto výzkumy jasně ukazují význam uvedených kompetencí a nutnost jejich 

osvojení pro profesní a ekonomickou budoucnost. 

 

Belz a Siegrist (2001) dělí kompetence na tři oblasti, které se nacházejí ve vzájemné 

působnosti: 

 sociální kompetence, kde nalezneme schopnost týmové práce, kooperace, 

schopnost čelit konfliktním situacím, schopnost komunikace 

 

 kompetence ve vztahu k sobě samému, kde se nachází zacházení se sebou samým 

neboli nakládání s vlastní hodnotou, být sám sobě manažerem, schopnost 

sebereflexe, vědomé rozvíjení individuálních metod a schopnost posuzovat sám 

sebe a dále se rozvíjet 

 

 kompetence v oblasti metod zahrnují plánovitě uplatňovat odborné znalosti - 

analýza a systematičnost, vytvářet kreativní řešení, strukturovat a klasifikovat 

nové informace, dávat věci do kontextu, poznávat souvislosti, kriticky 

přezkoumávat, inovovat a zvažovat šance a rizika. 

 

Mezi těmito uvedenými kompetencemi se nachází ještě jedna komponenta 

individuálního charakteru a tou je tzv. individuální kompetence k jednání (Chadt, 

Kouřil, Pechová, 2009). 

 

Kompetence jsou tvořeny z různých schopností a jejich vzájemného ovlivňování. 

Jsou získávány reflexivně, kde reflexe je rozhodujícím faktorem při získávání tzv. 

klíčových kompetencí. V tomto smyslu je reflexí, jak již bylo uvedeno výše, míněno 

porovnávání a spojování jednotlivých schopností s důrazem na vlastní hodnotovou 

škálu, individuální životní cíle jedince. Kompetence se tedy skládají z různých 

schopností. 

Pro praxi jsou požadovány následující: 
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 komunikace a kooperace; 

 řešení problémů a tvořivost; 

 samostatnost a výkonnost; 

 schopnost přemýšlet a učit se; 

 argumentace a hodnocení 

(Belz, Siegrist, 2001). 

 

Tyto kompetence nestojí vedle sebe samostatně, různě se propojují a lze je 

pochopit a realizovat vždy jen jako součást celkového procesu vzdělávání (Belz, 

Siegrist, 2001). 

 

2.3.4 Kompetenční model 

 

V systému kompetencí je pro kvalitní výběr pracovníka důležité poznat jeho 

osobnost tzv. odhalit, co se nachází za prvním dojmem, popřípadě jaký potenciál pro 

danou pozici pracovník má. Organizace sledující dobové trendy si nechávají vytvořit 

tzv. kompetenční modely, které přímo odpovídají jejich požadavkům a kultuře (Chadt, 

Kouřil, Pechová 2009). 

 

Obsahem kompetenčního modelu jsou jednotlivé kompetence, které jsou 

uspořádány dle nějakého klíče. Tento model musí vlastnit v první řadě návaznost na 

business strategii, která je zde označována jako tzv. vertikální integrace, personální 

strategii a na jednotlivé personální činnosti, která je zde nazývána jako horizontální 

integrace. V řadě firem se můžeme setkat s tím, že používají model, ve kterém však 

není zařazena vertikální linie. 

Kompetenční model je mostem mezi těmito strategiemi a převádí je do 

praktického chování. Je to praktický nástroj vertikální integrace. Dále slouží jako most 

mezi společenskými hodnotami a popisem práce. 

Nalezneme dvě základní východiska pro vytvoření kompetenčního modelu. 

Prvním je sociálně - psychologické, které vychází z předpokladu, že firma je složena z 
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tzv. kompetentních jedinců, kteří jsou pro firmu efektivními. Druhé východisko je tzv. 

strategické. V první řadě se týká firmy a jejích kompetencí neboli jaké kompetence musí 

firma vlastnit, aby byla schopna plnit svou strategii. Jestliže jsou firemní kompetence 

popsány, můžeme se jimi řídit i individuálně a následně je rozpracovat do 

kompetenčního modelu pro jedince (Hroník, 2007). 

 

Dle Hroníka (2006) je efektivní kompetenční model takový, který:  

 

 vychází z pozorovatelného a očekávaného chování; 

 obsahuje maximálně 10 - 12 jednotlivých kompetencí; 

 tvoří most mezi firemními hodnotami na straně jedné a popisem práce (job 

description) na straně druhé; 

 je platný pro všechny, nebo alespoň pro klíčové pozice v dané firmě; 

 je tzv. sdílený, to znamená, že byl utvořen nejen zdola, ale i shora a po jeho 

zhotovení je neustále obnovován. 

 

 

Model kompetenčních požadavků dle Pavlíka: 

IQ (věcná inteligence): věcné, metodické a odborné; 

    systémové a analytické; 

    specifické schopnosti; 

EQ (emoční inteligence):  sociální, osobní (emocionální) kompetence; 

    kompetence kulturní 

AQ (akční inteligence): akční kompetence (schopnost přijímat výzvy,  

                                                realizovat stanové cíle v praxi) 

CQ (kreativní inteligence): souhrn všech těchto komponent tedy: (IQ + EQ +AQ)                                                                                                     

            (Chadt, Kouřil, Pechová 2009). 
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Kompetenční modely zobrazují konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností, 

schopností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou nezbytné k efektivnímu plnění 

úkolů v organizaci. Nalezneme mnoho kompetenčních modelů. Tyto modely jsou 

především závislé na záměrech dané firmy (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004). 

 

2.3.5 Měření kompetencí 

 

Jsou li kompetence pro určitou pozici definovány, je důležité zjistit neboli změřit, 

do jaké míry je potřebná kompetence rozvinuta. Měřením lze zjistit velikost rozdílu 

mezi tzv. skutečným stavem a stavem potřebným. Díky zjištění tohoto rozdílu je 

následně možné vzniklou mezeru odstranit či změnit. Nalezneme více metod měření, 

které se liší v přesnosti posouzení, náročnosti použití a vhodnosti pro různé druhy 

kompetencí (Kubeš, Spillerová, Kouřil, 2004). 

 

1. Behaviorální přístup 

Tento přístup odkazuje na chování manažerů blížeji, jejich dispozic chovat se 

určitým způsobem v určité situaci. Toto chování vypovídá o úrovni dané kompetence. Z 

tohoto důvodu je pro měření dominantní behaviorální přístup. Měření kompetencí je 

důležité pro další rozvoj pracovníků. Spočívá v pozorování pracovníků v různých 

situacích. Na druhé straně nalezneme tzv. pozorovatele, kteří jsou pro tuto funkci 

vyškoleni a reprezentují kompetence.  Záznamy chování v průběhu jsou velice důležité, 

jelikož díky nim pracovník pozná své silné a slabé stránky neboli měřené kompetence a 

zjistí, co konkrétně by měl zlepšit. 

 

Tato metoda je tvořena třemi složkami: 

 Indikátory chování: jsou klíčové, dávají kompetenci jednoznačný a 

zřetelný obsah. Jsou srozumitelné a představují popisy jak pozitivních tak 

negativních projevů dané kompetence. 

 Podnětové situace: kde se tzv. pozorovatelé soustřeďují na projevy 

chování v situacích, které dávají prostor pro projevení kompetence. 
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 Hodnocení: pro tuto komponentu je nevyhnutelné, aby tzv. hodnotitelé 

byli spolehlivě vyškoleni. 

 

1. Analogové metody 

Tyto metody vycházejí z předpokladu, že mezi situací, ve které jsou kompetence 

posuzovány, a reálnou situací nalezneme velkou podobnost. Skupinová cvičení jsou 

typickým reprezentantem těchto metod. Zkoumají chování tady a teď, ve formě, jak je   

vyprovokována   podnětovou  situací. 

 

2. Analytické metody 

Analytické metody vycházejí z předpokladů, že existuje společná skupina rysů, 

které jsou nezbytné. Oproti přístupu analogickému uvádějí, že podnětové situace se 

nemusí shodovat s reálnými. Do těchto metod jsou řazeny testy týkající se mentálních 

schopností, dotazníky zjišťující míru temperamentu a testy motivační. Lze sem zařadit 

více dotazníků zaměřených na osobnost jedince. Jsou používány převážně 

psychometrické  nástroje (Kubeš, Spillerová, Kouřil, 2004). 

 

3. Další metody 

a) Competency based interview 

Tato metoda je jednou z nejčastěji používaných v oblasti lidských zdrojů. 

Competency based interview neboli CBI je založena na rozhovoru a má své čestné 

místo i při posuzování úrovně kompetencí. Přivádí hodnoceného pracovníka k 

identifikaci a analýze minulých událostí a v jeho odpovědích tzv. hodnotitel hledá 

potřebné kompetence. 

Při realizaci CBI metody je důležité dodržování určitých zásad, jako jsou: 

 navození atmosféry; 

 striktně se držet chování (co hodnocený konkrétně dělal, co udělal a co 

vedlo k danému výsledku); 
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 zaměření rozhovoru na podstatné a konkrétní kroky vypovídající o 

kompetenci. 

CBI vypovídá o minulých, ukončených událostech způsobem, který odhaluje 

chování, jež pracovník využil. Poskytuje tzv. "behaviorální důkazy" o jeho jednání, 

důvodech jeho jednání a jaký to mělo účinek. Z daných odpovědí pak hodnotitel 

následně utvoří závěr o úrovni sledovaných kompetencí. Touto metodou je možné velmi 

dobře odhalit kompetence výkonové, do kterých řadíme proaktivitu, orientaci na cíl, 

orientaci na výkon, ale i některé kompetence kognitivního rázu jako například 

vyhledávání informací, tvorbu konceptu a analytické myšlení. 

 

a) 360° Hodnocení 

360° Hodnocení zpětné vazby je proces, díky kterému je možný pohled na 

pracovníkovy dovednosti prostřednictvím lidí, které jsou s hodnoceným v úzké 

spolupráci. Pohled jak podřízených či nadřízených pracovníků a odezva zákazníků 

umožňuje hodnocenému pochopit silné stránky a případné možnosti rozvoje. Edwards a 

Ewen (1996) tvrdí, že jednou z velkých devíz toho přístupu je vysoká motivace 

hodnocených lidí realizovat případné změny, jelikož zaměstnanci toto hodnocení 

vnímají jako čestnější a objektivnější. V tomto procesu je nejdůležitější rozhodnout, 

jaké kompetence budou měřeny. Následné výstupy z 360° hodnocení zpětné vazby jsou 

pak kvantitativního a kvalitativního rázu, kde tzv. kvantitativní výstupy poskytují 

informace o dosažené úrovni jednotlivých kompetencí a veškerých projevech chování, 

které danou kompetenci reprezentují, tzv. kvalitativní výstupy jsou pak přepisem 

slovních výpovědí hodnotitelů. 

 

Kubeš, Spillerová a Kouřil (2004) uvádí, že využití metody 360° hodnocení 

zpětné vazby je velice široké, organizace jej úspěšně aplikují například při: 

 strukturálních změnách řízení (zvýšení kontroly); 

 změně organizační kultury (na zákaznicky orientovanou organizaci); 

 v zaměstnaneckých vztazích (kariérní růst, odměňování, řízení výkonu). 
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2.3.6 Hodnocení kompetencí 

 

Z definice kompetence je známo, že její dosažení je podmíněné jak naplněním 

předpokladů neboli dosažením vyžadované úrovně jednotlivých lidských zdrojů, tak 

také opakovaném dosahováním výsledků. Hodnocení kompetencí zahrnuje obě tyto 

složky (Plamínek, Fišer, 2005). 

 

1. Krátkodobé hodnocení výkonu 

Tento typ hodnocení by měl být prováděn minimálně jednou měsíčně. Pracovník 

se při hodnocení výkonu dozví od svého nadřízeného, zda v hodnotícím období splnil či 

nesplnil požadované úkoly. Hodnocení výkonu plní úlohu tzv. krátkodobé zpětné vazby, 

která informuje pracovníky o dosažených výsledcích daného období. Tyto informace 

jsou archivovány a následně slouží jako materiál pro dlouhodobě zaměřené hodnocení 

kompetence, to se pak orientuje především na harmonizaci požadavků, které jsou na 

zaměstnance kladeny. 

 

2. Dlouhodobé hodnocení výkonu 

Dlouhodobé hodnocení výkonu je složeno ze dvou částí. První se zabývá 

hodnocením pracovníka ve stávajících úlohách za uplynulé delší období a hledá 

způsoby, kterými lze výkonnost optimalizovat s ohledem na požadavky organizace, a 

možnostmi zaměstnance. Výsledná doporučení nejsou jednosměrným plánem rozvoje, 

ale výsledkem diskuze, jelikož obsahují řadu zpětných vazeb a doporučení pro úpravu 

úloh a eventuálně i systému firemních myšlenek. 

Druhá část je věnována plánování a přípravě kariérního rozvoje pracovníka, díky 

kterým je možné lidem nabídnout takové úlohy, pro které vlastní požadované zdroje 

nebo se u nich nacházejí předpoklady pro jejich snadné osvojení. Tímto způsobem lze 

plánovat jak vertikální tak i horizontální kariéry. 
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3. Mimořádné hodnocení kompetencí 

Při hodnocení se může stát, že možnosti a požadavky nejsou v rovnováze, nebo 

může být u obou těchto složek nalezena neshoda. 

 

Toto se nejčastěji stává ve dvou případech: 

 jestliže si pracovník nově osvojil zdroje požadované pro jinou úlohu, než 

doposud vykonával; 

 jestliže opakovaně nedosahuje požadované výkonnosti. 

 

Úkolem tohoto procesu je prověření, zda pracovník disponuje potřebnými zdroji a 

zda je za jejich pomoci schopen dosahovat požadovaných výsledků. Toto je zjistitelné 

pouze při praktické činnosti.  Hodnocení proto probíhá prostřednictvím zkušebních 

úloh, které jsou vykonávány pod dohledem tzv. supervizora, který následně rozhodne 

dle dosažených výsledků o přiznání kompetence a doporučí další rozvoj (Plamínek, 

Fišer, 2005). 

 

2.4 Trenér Street Dance 
 

Charakteristika trenéra 

 

Z historického hlediska žádná specializovaná příprava na nové sporty ve své 

podstatě neexistovala. K šíření docházelo jednoduchou nápodobou sportovních 

průkopníků jejich nadšenci. Postupem času s rostoucími výkony sportovců a zvyšující 

se konkurencí začala být pro sportovní úspěch nezbytná intenzivní příprava, kde 

zkušení sportovci poskytovali rady těm začínajícím. Tato příprava se začala 

racionalizovat, z tehdejších sportovních rádců se stali ti, které můžeme dnes označit za 

tzv. průkopníky trenérství (Jansa a kol., 2012). 

Svoboda (2003 in Jansa a kol., 2012) Trenér je ten, kdo zajišťuje a hlavně vede 

trénink sportovce. 
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Dle Průchy, Walterové, Mareše (2009, s. 316) je pojem trenér chápán jako: 

,,profese pedagogického charakteru uplatňující se jednak ve sféře sportu, jednak v 

profesním vzdělávání jako instruktor při výcviku praktických dovedností v různých 

pracovních odvětvích." 

Tento pojem je převzat z anglického jazyka tzv. „to train“, což v překladu 

znamená vyučovat, instruovat či připravovat, ale tím je spíše označován člověk pečující 

o kondici sportovce. Českému pojetí tohoto pojmu spíše odpovídá anglický výraz 

"coach" neboli kouč, který se využívá převážně v týmových sportech. Jedná se zde o 

specifickou roli, která vede jedince či družstvo v přímé soutěži a usměrňuje jeho 

taktický a technický projev. Tzv. „Koučování“ je pak chápáno jako jedna z významných 

součástí tzv. trenérských kompetencí (Jansa a kol., 2012). 

 

Osobnost a role trenéra 

Nalezneme mnoho představ o snadném vykonávání trenérské činnosti. Často se 

lidé domnívají, že stačí vlastnit pouze pozitivní vztah ke sportu, který ve spojení s 

bývalou aktivní sportovní činností a krátkodobým školením z vás udělá úspěšného 

trenéra. Jiní si zase uvědomují náročnost této profese a sami připouštějí, že někoho tzv. 

„trénovat“ by zvládli pouze s obtížemi (Jansa a kol., 2012). 

 

Barták (2003) vytvořil soubor osobnostních kvalit trenéra, který se skládá z: 

 analytických schopností (schopnost věci rozebrat, utřídit, rozdělit problém 

na části, rozlišit hlavní a okrajové části, kategorizovat); 

 logického myšlení (schopnost myslet v logických krocích - od konkrétního 

k obecnému a naopak); 

 syntetické schopnosti (schopnost sestavit funkční celek z jednotlivých 

částí); 

 celostního myšlení (schopnost pochopit a prakticky využít, že celek je více 

než souhrn jeho částí); 

 hodnotící schopnosti (schopnost přesně hodnotit trénink a jeho účastníky 

podle předem stanovených a přijatých měřítek); 
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 intuice (schopnost podvědomě analyzovat, syntetizovat, hodnotit, 

instinktivní vybavování nápadů); 

 paměti (přesvědčení, že společná paměť je více, interakce, vzájemné 

podmiňování a ovlivňování); 

 tvořivosti (schopnost spojit dvě a více myšlenek do jednoho celku, který 

bude nový a originální); 

 komunikativnosti (schopnost sdělovat myšlenky, podněty a nápady v 

logických,  promyšlených,  přesvědčivých a pochopitelných celcích); 

 empatie (schopnost vcítění se do způsobu myšlení a cítění druhých, 

schopnost naslouchat a brát v potaz stanoviska a podněty účastníků 

tréninku) 

 

2.4.1 Tvorba typologie trenéra 

 

Úvod do typologie osobnosti 

V psychologii nalezneme více typologií osobnosti, které se využívají pro 

pedagogiku sportu v původních či upravených verzích. 

1. Jungova typologie 

C.G. Jung odvodil osm typů osobnosti ze tří protikladů neboli tzv. bipolarit, první 

je tzv. extraverze a introverze. Další dvě tvoří čtyři psychické funkce, které se skládají 

ze složky racionální, kde nalezneme myšlení a cítění a zbylé dvě bipolarity jako je 

smyslové a intuitivní vnímání. Je uváděno, že člověk orientovaný spíše na smyslové 

vnímání si je přesně vědom tvarů, chutí, vůní a dalších předmětů. Na druhé straně 

člověk orientovaný spíše intuitivně je vnímavější k tzv. polovědomé či nevědomé 

zkušenosti, řídí se dle svých dojmů, které mu umožňují účelně jednat. V podstatě hledá 

hlubší význam a skrytý smysl věcí. 

 

 

 



46 

 

Charakteristika osmi typů dle Balcara (1983 in Říčan, 2010): 

 extravertně myšlenkový: soudí na základě pojmů odvozených z konkrétní 

zkušenosti, vědecké myšlení, empiricky založený; 

 introvertně myšlenkový: soudí na základě dojmu, myšlenky jsou pro něj 

více než fakta; 

 extravertně citový: svůj vztah ke skutečnostem hodnotí objektivně, 

předmětům svého prožívání přisuzuje hodnoty spíše dle společenských 

konvencí, vyhýbá se subjektivně založenému hodnocení; 

 introvertně citový: subjektivně založené cítění, odmítá objektivní 

skutečnost; 

 extravertně počitkový: realista řídící se vnějšími vlivy; 

 introvertně počitkový: dle subjektivního cítění určuje skutečnost, 

senzitivní jedinec; 

 extravertně intuitivní: zaměřen spíše na plány a možnosti než na 

přítomnost, usiluje o všestranné sebeuplatnění 

 introvertně intuitivní: intuici využívá k objevení vlastního nitra, originální, 

snílek, umělec, jedinci pro něž v podstatě neexistuje skutečnost. 

 

1. Eysenckova typologie temperamentu 

Pro detailnější vysvětlení pojmů extrovert a introvert, které se v kompetenčních 

profilech vyskytují, je uveden jejich stručný výklad dle Eysencka: 

 

 sangvinik: společenský, citlivý, bezstarostný, vitální, kombinace rysů tzv. 

stabilního extraverta; 

 melancholik: náladovost, úzkostné stavy, pesimismus, zdrženlivost, 

kombinace rysů tzv. nestabilního introverta 

 flegmatik: opatrný, pasivní, přemýšlivý, vyrovnaný, klidný, kombinace 

emocionální stability a introverze; 
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 cholerik: urážlivý, neklidný, impulzivní, aktivní, optimistický, tzv. 

nestabilní extravert  (Cakirpaloglu, 2012). 

 

2.4.2 Typologie trenéra 

 

Za typologii je označováno roztřídění jedinců s podobnými osobnostními rysy či 

sklony k jednání do homogenních skupin. Nalezne zde různé znaky, například pokud se 

jedná o rysy charakteru, pak máme na mysli typy povahové, typy sociálně interakční aj. 

Typologický přístup je ve své podstatě jakýmsi zjednodušením složitých 

psychologických koncepcí osobnosti.  

Z tělesné výchovy se pak některé typologie aplikovaly do tzv. sportovního 

tréninku. Je zde často zmiňováno rozdělení učitelů dle Caselmana na:  

 paidotropy  (vlastní tendenci více se zaobírat osobností svěřence); 

 logotropy  (zájem směřuje více ke sdělovanému obsahu). 

 

Caselman dále promítá tyto typy i do pedagogických postupů, které rozlišuje na:  

 typ vědecky systematický (logicky vyvozuje a zdůvodňuje, je racionální); 

 typ umělecký (plastické podání věcí); 

 typ praktický (dobrý organizátor, bohaté zkušenosti, které umí správně 

aplikovat), (Jansa a kol., 2012). 

 

Na základě Caselmanovy typologie Stránský, Svoboda (1967) formulovali typy 

trenérů, při kterých brali v úvahu tři hlediska týkající se hlavní oblasti práce trenéra. 

Tři kritéria  dle Stránský, Svoboda (1967 in Jansa a kol., 2012): 

 vztah trenér - sportovec; 

 zaměření trenéra v pedagogických postupech; 

 způsob řízení sportovců v soutěži. 
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Typ 1a) Autoritativní (uplatňuje svou vůli bez ohledu na mínění sportovce, spíše 

uzavřený, sklon k ironii, podceňování druhých, často hlavním aktérem konfliktu). 

Typ 1b) Sociální (poskytuje větší volnost, připouští diskuzi, vytváří pozitivní atmosféru, 

reaguje na podněty, obtížnější prosazení při řízení skupiny). 

Typ 2a) Vědecko - systematický (vše dokonale promyšlené, přístupný inovacím, 

úspěšně konfrontuje teorii a praxi). 

Typ 2b) Empirický (uplatňuje praktické zkušenosti, podceňuje teorii, konzervativní, 

dobře vychází s lidmi). 

Typ 3a) Taktický (vždy propracovaný postup, neustále řídí sportovce, upozorňuje na 

aktuální situace, dobře informován o soupeři). 

Typ 3b) Emocionální (usiluje o udržení dobré nálady, je schopen regulovat citové 

projevy svých svěřenců, umí zdravě motivovat, někdy přehnaně riskuje bez racionální 

úvahy). 

Typ 3c) Psychologický (dokonale zná psychiku svěřenců a jejich projevy v náročných 

situacích, účelně reguluje sebe i druhé, dobře motivuje). 

 

Typologie  Žukowská (1965 in Jansa a kol., 2012), rozlišuje tyto typy: 

 novátor (pracuje plánovitě, důsledně a systematicky, zkouší nové věci, 

aktivizuje ostatní, energický a oblíbený); 

 tradiční (pevné zásady, nudný, ambiciózní, přesto špatný realizátor, rutinní 

formalista, precizní); 

 improvizátor (pracuje neplánovitě, upřednostňuje bezprostřednost a efekt, 

oceňuje výkony svěřenců, ale zásluhu na nich má minimální). 

 

Jedna z nejznámějších typologií trenérů Tutka a Richardse (1971 in Jansa a kol., 2012): 

 autoritářský - ,,studený nos" (vyžaduje poslušnost, precizní plnění úkolů, 

není schopen přátelského přístupu, trestá a vyhrožuje, bývá úspěšný, ale je 

neoblíbený); 
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 přátelský - ,,prima chlapík" (opak autoritářského, správně motivuje, zájem 

o jednotlivce, vytváří uvolněnou atmosféru, přispívá k soudržnosti 

skupiny, slušné výsledky, někdy chápán jako,,slabý'' trenér);  

 intenzivní - ,,hnaný" (podtyp autoritářského, více emocionální, méně 

trestá, dramatizuje situace, stále nespokojen, často nerealistické 

požadavky, což má negativní dopad na sportovce); 

 snadný - ,,vše lehce překonávající" (opak intenzivního, z ničeho netvoří 

problém, pozitivní vztah k improvizaci, suverén, sportovci cítí větší 

volnost, efektivita tréninku však na nižší úrovni); 

 chladný počtář - ,,obchodnický" (vše propočítáno, bystrý, pragmatický, 

není schopen vytvořit pozitivní atmosféru). 

 

Typologie dle Martensena (2006 in Jansa a kol., 2012): 

 autoritativní (rozhoduje samostatně, v podstatě nerespektuje názory 

svěřenců, neumožňuje jim samostatnost a iniciativu); 

 opatrovatel (submisivní styl vedení, minimum pokynů, často si neví rady, 

nízká úroveň tréninku); 

 učitel (kooperativní styl řízení, spolupracuje se svěřenci, zapojuje je, 

vytváří prostor pro výměnu názorů, podporuje jejich samostatnost). 

 

Na základě výzkumu, který provedl Svoboda roku 1974, bylo uvedeno pět 

významných tendencí, které se u trenéra projevují a jsou považovány za výrazné a 

nezbytné pro úspěšné vykonávání této činnosti. 

Svoboda (1974 in Jansa a kol., 2012) uvádí tyto tendence: 

 vůdcovství; 

 odpovědnost; 

 emoční stabilita; 

 blízký vztah ke svým svěřencům, sounáležitost; 

 ctižádostivost až lstivost. 
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2.4.3 Role trenéra 

Základem práce trenéra je vedení sportovce či družstva v jeho přípravě a v 

soutěži. Trenér však vystupuje v řadě dalších situací, které se týkají komunikace 

například s medii, diváky aj.. Postihnout veškeré role, které trenér zastupuje je velice 

obtížné a náročné. V souvislosti s touto problematikou zmíníme alespoň role základní, 

které bezprostředně souvisí s jeho úkoly (Jansa a kol., 2012). 

Z hlediska reálných činností jsou uváděny tyto role Svoboda (2007 in Jansa a kol., 

2012): 

 instrukční role (vedení tréninku, podávání informací o průběhu a učení); 

 role stratéga (vedení týmu v soutěži, zvolení taktiky); 

 role terapeuta (ovlivňuje tělesné a psychické stavy svěřenců). 

 

Detailněji zpracovaná varianta základních rolí trenéra Svoboda (2007 in Jansa a 

kol., 2012): 

 informátor (dává instrukce, vysvětluje, reaguje na dotazy svěřenců); 

 důvěrník (chápe osobní problémy sportovců a řeší je diskrétním 

způsobem); 

 ukázňovatel (schopen nekompromisně zakročit a potrestat); 

 motivátor (průběžně motivuje svěřence k vyšší výkonnosti); 

 referent (některé pokyny či řešení problémů záměrně převádí na vedení 

klubu); 

 vychovatel (snaha ovlivnit názory, postoje, zájmy sportovce). 

 

Dále lze přiřadit roli diagnostika, která je uváděna jako nezbytný předpoklad pro 

účelné změny jak ve sportovním tak osobnostním vývoji sportovce. 

Trenérské role a jejich využití úzce souvisí s jeho osobností. Je uváděno, že 

například přátelský neboli afiliativní typ trenéra není schopen zvolit razantní způsob 
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trestu svěřence, na druhé straně autoritativní typ není ochoten přijmout osobní důvody 

sportovce aj. (Jansa a kol., 2012). 

Je tedy velmi důležité nalézt rovnováhu mezi těmito faktory a neustále v této 

funkci pracovat na rozvoji osobnosti, což zahrnuje snahu o eliminaci negativních rysů v 

této sféře a posílení rysů pozitivních. 

 

2.4.4 Vzdělání trenéra 

 

Profesní role trenéra zahrnuje nejen odbornost a sportovní specializaci, ale také 

pedagogickou odpovědnost. Tyto oblasti se zrcadlí v požadavcích jak na obsahové tak 

na organizační inovace trenérského vzdělání (Jansa a kol., 2012). 

Jansa a kol. (2012) uvádí kompetence, které jsou považovány za klíčové v 

souvislosti s trenérským vzděláním, jsou to: 

 řízení a plánování; 

 oborově didaktické kompetence; 

 organizace; 

 práce s informačními systémy; 

 komunikace, sociálně - psychologické kompetence; 

 reflexe vlastní práce, podání zpětné vazby. 

 

Jako hlavní předpoklad pro vykonávání kvalitní práce trenéra se uvádí celoživotní 

vzdělávání. Dle Rady Evropy a Evropské komise je systém vzdělávání složený ze tří 

vzájemně propojených složek, kterými jsou: 

 Formální vzdělávání: které se skládá ze všech typů specializovaných 

programů po licenci typu A (I. třída). Toto vzdělání, které zajišťují 

vybrané asociace, vysoké školy a některé soukromé subjekty je 

akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy (MŠMT). 

Zde se jedná o tzv. strukturovaný vzdělávací systém. 
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 Neformální vzdělávání: v ČR není zatím zcela rozvinuto, jelikož není 

sportovními svazy dosud vyžadováno. Do této sféry spadá doškolovací 

systém formou kurzů. 

 Zkušenostní vzdělávání: je chápáno jako doba a úroveň sportovní kariéry 

včetně trenérské praxe. Jedná se o souhrn získaných zkušeností působením 

ve sportovním prostředí rozšířeným o vlastní poznatky (Jansa a kol., 

2012). 

  

2.5     Kompetence trenéra 
 

V oblasti vedení tréninku dle Bartáka (2003), pro který je stěžejní získávání 

dovedností může jít trenérovi o více či méně aktivní spolupráci svěřenců, tedy o: 

 napodobování: kde se jedná o přejímání hotových vzorců; 

 experiment: kde se jedná o vytváření nových dovedností. 

 

V momentě, kdy si trenér ujasní náplň tréninku, může pomocí těchto výše 

uvedených dovedností rozvíjet schopnosti, dovednosti a vědomosti svých svěřenců.   

 

Trenér dle Bartáka (2003) učí formou: 

 sdělení (vysvětlení); 

 imitace (napodobení něčeho); 

 pokus x omyl (vyzkoušení v praxi); 

 přemýšlení (řešení problému či případná změna). 

 

Dále je důležité navození atmosféry, kde trenér vytváří takovou tréninkovou 

situaci, která napomáhá porozumění, neboli usnadňuje svěřencům zvládnout a využít 

své dovednosti, znalosti a tzv. proaktivní motivaci neboli přání svěřence osvojit si nové 

znalosti.       
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Úkolem trenéra je také odbourat bariéry a závislost účastníka, směřuje k posílení 

jeho sebedůvěry. Je velice důležité, aby svěřenec věřil ve vlastní schopnosti. 

 

Toto je možné podle Bartáka (2003) docílit: 

 vytvořením rovných podmínek jak pro trenéra tak trénovaného; 

 vedením tréninku se zaměřením na stanovený cíl; 

 trenér je pružný a nedogmatický. 

 

Barták (2003) uvádí tyto zásady trenéra: 

 je zaměřen na objevování nových znalostí a dovedností s využitím 

spolupráce svěřenců; 

 trenér vystupuje spíše jako tzv. facilitátor; 

 svěřenci se podílejí na tvorbě pravidel a programu; 

 základem tréninku je naučit svěřence pracovat s novými informacemi a 

rozvíjet nově získané dovednosti; 

 tzv. pohled do budoucna, představa a možnost dalšího postupu, 

zdokonalování a sebezdokonalování. 

Kompetentního trenéra charakterizuje dle Bartáka (2003): 

 odborná připravenost; 

 zkušenosti; 

 praxe; 

 pedagogické schopnosti a dovednosti; 

 schopnost vystupovat veřejně; 

 schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy; 

 metodická způsobilost; 

 přizpůsobení a otevřenost; 

 pozitivní přístup, iniciativa, aktivita, kolegialita. 
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2.5.1 Komunikační schopnosti trenéra 

 

V procesu vedení svěřence trenérem, jelikož mezi nimi dochází k neustálé 

interakci, je komunikace velice důležitým faktorem, často stěžejním. Komunikace 

stejně jako interakce je oboustranným procesem. V komunikaci se nejedná pouze o 

přenos informací a zkušeností, ale také o vyjádření názorů a postojů komunikátora 

(autor sdělení) komunikantovi (příjemce informace).  Důležitým faktorem komunikace 

mezi trenérem a svěřencem během verbálního projevu je tzv. vizuální dojem, který 

zahrnuje celkový vzhled, držení těla, mimiku a upravenost zevnějšku. Pozitivně působí 

rozvážnost, klid a přirozené vystupování, přehnaná gesta či strnulost mají naopak 

většinou negativní dopad jak na sdělovaný obsah, tak na jeho příjemce. Vše záleží na 

dané situaci, což znamená, že zmiňovaný obsah s přehnanou gestikulací není vždy 

negativním a naopak.  (Jansa a kol., 2012) 

Barták (2003) uvádí, že úspěšnost tréninku je přímo závislá na komunikaci trenéra 

se svými svěřenci, pochopit je a podpořit vše, co může zvýšit kvalitu vzájemného 

porozumění. Tato schopnost se odvíjí od trenérovy schopnosti empatie neboli vcítění se 

do svěřencovy situace, pochopit a porozumět jeho zábranám, obavám, bariérám, 

očekáváním a zjistit jeho motivaci. Jestliže je trenér schopen empatie a svěřence 

pozitivně přijímá a akceptuje, komunikace mezi nimi bude úspěšná. Empatie v tomto 

procesu je velice důležitá, jelikož usnadňuje trenérovi pochopit motivy chování a 

jednání svěřence. 

Předpoklady účinného naslouchání dle Bartáka (2003): 

 autenticita (vlídnost, přirozenost); 

 otevřenost (upřímnost, vstřícnost, pravdomluvnost); 

 akceptace (jednat bez předsudků, brát svěřence takové, jací jsou); 

 empatie (snaha trenéra vžít se do situace svěřence a pochopit ji). 
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Průběh aktivního naslouchání ze strany práce trenéra podle Bartáka (2003): 

 echo: snaha o doslovné zopakování řečeného, tak aby svěřenec poznal, že 

ho chápeme; 

 reflexe: trenér poskytuje svěřenci zpětnou vazbu neboli feedback, z jeho 

pohledu, tak jak to on vnímá a cítí; 

 sumarizace: stručné shrnutí podstatného, možnost ujasnění názoru, 

sebepoznání; 

 povzbuzování: souvisí s motivací, trenér motivuje svěřence k seberozvoji.  

 

Aktivní naslouchání úzce koreluje s aktivním dotazováním, napomáhá v budování 

aktivního vztahu mezi trenérem a jeho svěřenci a jejich vzájemnému sblížení. 

 

Druhy dotazů pro budování aktivního vztahu mezi trenérem a svěřencem dle Bartáka 

(2003): 

 Dotazy uzavřené: předpokládají jednoduchou a jasnou odpověď; 

o příklad: Dorazíte zítra na trénink? 

    odpověď: ANO/NE 

 Dotazy otevřené: zapojení svěřence do konverzace; 

o příklad: Proč? Co Vás k tomu vede? 

 Dotazy souhrnné: zde se jedná o shrnutí určité části rozhovoru formou 

otázky. Tyto dotazy svědčí o zájmu trenéra ve vztahu ke svým svěřencům a 

napomáhají k vzájemnému porozumění. 

U trenéra a svěřence může dojít v důsledku špatné komunikace ke zbytečnému 

nedorozumění. Například jen z toho důvodu, že každý svým sdělením sleduje jiné cíle, 

nebo svěřenec špatně porozuměl sdělovanému obsahu trenéra či naopak a jeho slova si 

chybně vyložil. 
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Příklady úspěšného kontaktu dle Bartáka (2003): 

 po shrnutí trenérova sdělení by měl svěřenec požádat o potvrzení 

správnosti pochopení obsahu; 

 jestliže nezíská pozitivní odezvu, měl by dát svěřenci prostor pro 

vysvětlení; 

 hodnotící stanovisko by měl zaujmout, jestliže se oba nacházejí v souladu 

se sdělovaným obsahem. 

 

2.5.2 Motivace 

Motivace zkoumá proces motivování, vysvětluje, proč se lidé při práci chovají 

určitým způsobem, proč vyvíjejí určitou snahu či jsou naopak pasivní. Popisuje 

možnosti trenéra, co vše může udělat pro povzbuzení svých svěřenců tak, aby uplatnili 

své schopnosti a vyvinuly úsilí k dosažení stanovených cílů a tím uspokojili jak své tak 

trenérovy potřeby. Toho lze dosáhnout pomocí svobodného rozhodování a vlastního 

úsudku, což znamená, že by měla být poskytnuta možnost svěřencům se samostatně 

rozhodnout, kolik úsilí jsou ochotni a chtějí vynaložit pro dosažení vytyčeného cíle 

(Armstrong, 2007). 

Tři složky motivace podle Arnolda a kol. (1991 in Armstrong, 2007): 

 směr (to co se snaží svěřenec či trenér vytvořit); 

 úsilí (s jakou pílí se pokouší dosáhnout vytyčeného cíle); 

 vytrvalost (jakou dobu se o to pokouší). 

 

Dle Herzberga a kol. (1959 in Armstrong, 2007) existují dva typy motivace: 

 vnitřní motivace: faktory neboli motivátory, které si lidé tvoří sami, které 

mají vliv na způsob jejich chování nebo aby se vydali určitým směrem. V 

podstatě jde o vlastní přesvědčení dosáhnout stanoveného cíle. Tvoří je 

odpovědnost, autonomie neboli schopnost volně konat, příležitost k 

rozvoji svých schopností a dovedností, zajímavá práce, možnost postupu; 
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 vnější motivace: přichází z vnějšku, to co trenér dělá pro svěřence, aby je 

motivoval. Patří sem jakákoliv forma odměny, pochvala, postup například 

do lepšího týmu, ale i tresty. 

 

Vnitřní motivátory mají hlubší a dlouhodobější účinek, jelikož jsou součástí 

jedince, na rozdíl od vnějších, které nám poskytuje okolí. 

 

Motivační nástroje dle Bělohlávka (2010): 

 pochvala: motivační nástroj posiluje pozitivní chování a vede jedince k 

tomu, aby pracoval podobným způsobem nadále. Pochvala by měla být 

konkrétní, zaměřená osobně a spojená s rozhovorem či dotazy; 

 kritika: Jedná se o tzv. formu negativní motivace, která vede jedince k 

tomu, aby v práci nadále nepokračoval stejným způsobem. Kritika by měla 

být opět konkrétní, zaměřená na výsledky odvedené práce nikoliv na 

osobnost jedince, a formulovaná důstojným tónem. 

 zadávání vhodných úkolů: Přidělení vhodných úkolů motivuje jedince ke 

zlepšení a zároveň jim napomáhá rozvíjet jejich schopnosti vykonáváním 

nových činností. 

 

2.5.3 Kreativita 

 

Kreativita v této oblasti je brána jako jedna z klíčových kompetencí. Je možné 

říci, že je jedním z hlavních faktorů vývoje osobnosti a jeho pracovních a sociálních 

schopností a dovedností. Kreativita je předpokladem pro inovaci, je to schopnost 

jedince nezávisle myslet, svobodně se chovat s cílem dosáhnout originálního myšlení 

jak v osobním a společenském, tak i pracovním životě. Je souhrnem vlastností jedince, 

které jsou předpokladem k dosažení lepšího výsledku než je momentální realita (Chadt 

a kol. 2009). 
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Petrová (1999) uvádí dva typy tvořivosti: 

 Invenční: tento typ tvořivosti se projevuje při navrhování nových nápadů, 

myšlenek, řešení problémů aj. Invenční kreativitou oplývají například 

návrháři, konstruktéři a vynálezci. 

 Inovační: tento typ tvořivosti se projevuje při realizaci nové myšlenky. Její 

podstata tkví v pochopení dané myšlenky, ztotožnění se s ní a v jejím 

dalším tvořivém rozvoji. 

 

Tvůrčí proces 

Kreativita neboli tvořivost je jakýmsi procesem, který se odehrává na základě 

vnímání vnějšího okolí a vnitřních stavů jedince. Proces pobíhá ve všech sférách lidské 

činnosti, využívá psychické procesy a aktivity a jejich vzájemnou podporu. Výsledkem 

tohoto procesu je pak nějaký nový tvůrčí produkt (Chadt a kol. 2009). 

 

Fáze tvůrčího procesu dle Wallese (1926 in Chadt, 2009): 

 příprava: patří sem veškeré pokusy řešení problému, od výchovy jedince 

přes osvojené dovednosti až po metody myšlení; 

 inkubace: období, ve kterém nepřemýšlíme o problému, ale mohou se zde 

objevit nevědomé procesy, které mohou ovlivnit konečné řešení dané věci; 

 inspirace: týká se osvojení si vědomostí a myšlenek, jak daný problém 

řešit; 

 ověření: fáze vědomého hodnocení a upřesnění myšlenky. 

Tvůrčí schopnosti 

Tvůrčí schopnosti podle Chadt a kol. (2009): 

 plynulost (schopnost rychlého produkování nápadů, myšlenek a představ); 

 pružnost (různorodá řešení zadaných úkolů, vyvarovat se stereotypů); 

 originalita (schopnost vidět danou realitu z osobitého pohledu neboli nově 

a nekonvenčně); 
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 přeměna (schopnost uspořádat složky problému do nových vztahů); 

 citlivost (schopnost rozpoznat detaily a jednotlivé problémy v nepřehledné 

situaci); 

 zpracování (schopnost podrobného vypracování problému). 

 

Rysy tvůrčí osobnosti podle Chadt a kol. (2009): 

 tolerance vůči dvojznačnosti (schopnost udržet si nepředpojatý postoj k 

situacím, v nichž neexistuje určitý rámec); 

 stimulační svoboda (osvobození se od tradičního způsobu myšlení); 

 funkční svoboda (využití předmětů i na jiné činnosti než byly původně 

určeny); 

 flexibilita (schopnost vidět všechny složky problému); 

 ochota riskovat (ochota volit větší riziko); 

 preference zmatku; 

 prodleva uspokojení (schopnost odložit uspokojení); 

 oproštění od stereotypu sexuální role (pohlavní neutralita, tendence volit 

přijatelnější chování v dané situaci bez ohledu na to, zda se jedná o 

typicky mužský či ženský projev); 

 vytrvalost; 

 odvaha (schopnost jedince postavit se za to, čemu věří, odvaha „jít proti 

proudu“). 

 

Chadt (2009) uvádí tyto znaky tvůrčí osobnosti: 

 vyšší inteligence; 

 nezávislost; 

 otevřenost novým zkušenostem; 

 intuitivita; 
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 cit pro metafory, podobnost, symboly, analogii; 

 cit pro estetiku; 

 neuspokojenost s řešeními; 

 odvaha vyjádřit nezralé; 

 duchovní odvaha; 

 originalita; 

 sebedůvěra. 

 

2.6 Pedagogika tance 

 

Teorie a informace o učení se nazývá pedagogické vzdělání. Toto vzdělání v 

pedagogice tance zahrnuje informace o výuce tanečních stylů, strategiích aj.. Teorie 

týkající se dovedností speciálních disciplín se nazývá v této problematice "content 

knowledge" neboli obsahové dovednosti. V tanci to znamená vědět, jak tančit. 

Pedagogický obsah pak tvoří ta oblast, kde se tyto dvě složky střetávají a následně 

se soustřeďují na vybraný obsah tanečního stylu. Bohužel mnoho tanečníků dnešní doby 

učí tzv. dříve, než se sami naučí, jak tančit, a dříve než získají potřebné znalosti. 

Využívají metodu, kdy vyučují to, co se naučili od nějakého tanečníka, aniž by věděli, 

proč dotyčný učil vybraným způsobem. Následně dochází k tomu, že v tomto oboru 

nalezneme málo lidí, kteří mají potřebné taneční vzdělání, a proto trenéři například 

reprodukují a upravují taneční kroky či choreografii a nevytvářejí, neprodukují nové 

(Gibbons, 2007). 

Styly výuky tance dle Muska Mosstona (1966 in Gibbons, 2007): 

stylA: okamžitá odpověď: učitel zvolí, co studenti budou dělat, kdy a jak pohyb 

provedou, vydá signál či ukáže pohyb a student ihned odpoví zopakováním pohybu; 

stylB: procvičování: studenti dělají rozhodnutí založená na procvičování například 

kdy začít tančit, kdy udělat pauzu či kdy přestat. Tímto stylem učení je především 

procvičována muzikalita studenta; 
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stylC a D: reciprocita a sebekontrola: student se učí dělat rozhodnutí dle stanovených 

kritérií a trenérovy odezvy; 

styl E: inkluze: student se učí zvolit správnou úroveň obtížnosti tance; 

styl F a styl G: řízený průzkum a zapojení logiky: student se učí využívat logické 

myšlení k pochopení nápadů a choreografických konceptů; 

styl H: produkce: student se učí vytvářet nové pohyby a nápady pro choreografii; 

styl I: individuální program: student si sám zvolí, v čem má nedostatky a na jaké 

pohyby se zaměří; 

styl J: iniciace: student se učí ztvárnit určité téma; 

styl K: samostudium: studen dělá veškerá rozhodnutí dle svého úsudku, co a jak bude 

provádět, na co se zaměří, co využije aj. 

 

Toto spektrum přináší celistvý přístup k výuce tance, které má využití jak v teorii, 

tak v praxi. Znázorňuje vztah mezi trenérem a jeho schopnostmi, dovednostmi a 

znalostmi (Gibbons, 2007). 

 

Domencio (1445 in Janeček 2013) jeden z prvních autorů evropské taneční 

literatury dělí tanec na pět složek: 

 misura (míra): schopnost dosáhnout schody mezi tanečníkem a hudebním 

rytmem; 

 memoria (paměť): znalost kroků a pohybů vybraného tance a následně si 

uvědomit jejich sladění; 

 partire (rozdělení taneční plochy): schopnost odhadnout prostor; 

 aiere (vzdušnost): zahrnuje lehkost pohybu; 

 diversita di cose (rozmanitost): schopnost obměňovat kroky a pohyby, 

jejich dynamiku a velikost. 
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Gibbons (2007) uvádí jednotlivé složky tance: 

 Pohybový slovník: slovník zahrnuje škálu jednotlivých kroků určitého 

stylu, jejich využití a modifikaci. 

 Hudba: v této terminologii se uvádí tzv. „timing“ neboli načasování. Jedná 

se tedy o časové rozdělení určité skladby. V podstatě vědět, kdy a na jaký 

zvuk je pohyb proveden. Čas může být rozdělen různými způsoby 

například podle beatu. Rytmus pak vyjadřuje vztah hudby a pohybu neboli 

času a energie. 

 Prostor: zde se jedná o organizaci okolního světa kolem tanečníka při 

tanci. Prostor v této terminologii je brán ve smyslu: 

 střídání úrovní a pozic; 

 směru těla při tanci; 

 prostorového využití při pohybu a choreografii; 

 využití kinetické energie. 

 Kvalita: představuje pohyb jako takový. Taneční pohyby zahrnují určitý 

stupeň flexibility. Dále jsou důležité plynulost a dynamika pohybu. Jedná 

se tedy o provedení jednotlivých tanečních pohybů. 

 Nárazovost: Využití názvu pohybu k provedení akce. 
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3 Cíl a úkoly práce 
 

3.1 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření kompetenčního profilu trenéra street 

dance. Z nastudované literatury a potřebných informací byly vybrány stěžejní 

kompetence pro tuto profesi tak, aby byla zasažena jak pracovní tak sociální a hlavně 

trenérská oblast této problematiky. 

 

3.2 Úkoly práce 

Ke splnění zvoleného cíle jsme stanovily tyto úkoly: 

1. Zjištění dostupných informací a studium odborné literatury zabývající 

problematikou kompetencí, tance jako takového, tance Street Dance, 

trenérství a pedagogiky sportu. 

2. Stručný vývoj Street Dance v ČR a ve světě 

3. Výklad základních pojmů a teoretických východisek 

4. Stanovení výzkumné strategie a identifikace kompetencí trenéra Street 

Dance na základě nastudované literatury a metody rozhovoru. 

5. Sestavení seznamu kompetencí trenéra Street Dance na základě rozhovorů 

a nastudované odborné literatury. 

6. Posouzení důležitosti kompetencí na základě validizace modelu. 

7. Stanovení výzkumné metody a techniky sběru dat. 

8. Vyhodnocení výzkumu, interpretace výsledků, grafické znázornění. 

9. Vytvoření kompetenčního profilu trenéra Street Dance. 
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4 Metodika výzkumu 
 

4.1 Tvorba kompetenčního modelu 

Kompetenční model či profil byl tvořen dle Kubeše, Spillerové a Kurnického 

(2004), jejichž pojetí je jednoduché, přehledné a využitelné pro širokou veřejnost. V této 

publikaci nalezneme velice dobrý popis jednotlivých fází a názorné zpracování 

kompetenčních modelů, který je možné následně rozpracovat do potřebného formátu. 

 

Fáze tvorby kompetenčního profilu podle Kubeše, Spillerové a Kurnického (2004): 

 přípravná fáze; 

 fáze sběru dat; 

 fáze analýzy; 

 tvorba kompetencí a kompetenčního profilu; 

 ověření a validizace modelu. 

 

Přípravná fáze 

Tato fáze je základem pro tvorbu kompetenčního modelu. Jedním z 

nejdůležitějších bodů je ujasnění cíle, tedy vědět přesně, co chceme sledovat a jakou 

oblast kompetencí chceme pokrýt. Dále je v této fázi velice důležité vybrat, na jakou 

cílovou skupinu bude kompetenční model zaměřen. Hlavními a zásadními prvky 

přípravné fáze je proto nastudování potřebných materiálů o dané problematice, přesné 

zvolení postupu při tvorbě kompetenčního modelu, vytyčení a stanovení cílů, tzn. toho, 

co budeme sledovat a následně hodnotit, a přesné stanovení cílové skupiny, tedy jakému 

okruhu populace bude model určen. Přípravná fáze předchází identifikaci kompetencí a 

jejími hlavními složkami jsou strukturované rozhovory s potřebnými pracovníky a 

studium potřebných materiálů. 

 

Fáze sběru dat 

Fáze sběru dat přímo navazuje na první přípravnou fázi. V této fázi je hlavním 

cílem získat pro nás ideální a detailní popis pracovního místa, pro které bude 
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kompetenční model tvořen. Patří sem široká škála aktivit od přímého pozorování až po 

specializované dotazníky a vysoce strukturované rozhovory. V klasickém přístupu 

identifikace kompetencí a tvorbě kompetenčního modelu se využívá šest zdrojů 

získávání dat dle Spencer a Spencer (1993 in Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004), jimiž 

jsou: 

 rozhovor; 

 průzkumy; 

 panely expertů; 

 vytvořené databáze kompetenčních modelů; 

 analýza pracovních funkcí; 

 přímé pozorování. 

 

Volba technik při této fázi především závisí na záměru projektu či výzkumu. 

Velice důležité je stanovení reálného cíle, který bude jak v rámci časových tak 

finančních podmínek následně možné uskutečnit. 

 

Fáze analýzy 

Tato fáze je ovlivněna především záměrem výzkumu a rozsahem zvolených 

technik sběru dat. Velice důležité také je, jestli získané informace posuzujeme vzhledem 

k již existujícímu kompetenčnímu modelu nebo kompetence posuzujeme poprvé. 

Následným výstupem fáze analýzy je seznam kompetencí, který se v poslední fázi 

testuje na vybraném vzorku respondentů. Pro realizaci této fáze nalezneme tato 

společná doporučení: 

 Nejprve je potřebné stanovit rysy a vlastnosti chování pro určité pracovní 

pozice a následně vytvořit zdroj se získanými popisy pro další potřeby 

obdobného či lehce rozdílného modelu. 

 Podrobněji rozepsat ze získaných dat vybrané rysy a vlastnosti chování, 

podle kterých je možné určit, zda přispívají k úspěšným či neúspěšným 

pracovním výkonům. Výsledným krokem této fáze je to, že do další fáze 
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analýzy se dostanou pouze ty záznamy, které jsou potřebné pro tvorbu a popis 

kompetencí. 

 V předposlední fázi se z jednotlivých výroků vytvářejí skupiny tzv. 

kompetenční témata neboli skupiny kompetencí, které jsou nadále zkoumány a 

upravovány tak, aby vytvořili jednotné tedy homogenní celky. Tyto celky tvoří 

základní stavební kámen kompetence a jejich projevů. 

 Konečná čtvrtá fáze je ve své podstatě fází ověřovací. Získané projevy, 

zařazené do kompetencí, ověřujeme na širší skupině dotazovaných. Výroky, 

které byly v předchozí fázi tříděny, jsou přehodnoceny dotazníkovou metodou. 

Výsledkem čtvrté fáze je zjištění, zda dotazovaná kompetence bude zařazena do 

kompetenčního modelu. 

 

Při tvorbě kompetenčního modelu, jak uvádí Kubeš, Spillerová a Kurnický 

(2004), by měly být tedy využity následující aktivity: 

 vyjasnění cíle projektu; 

 rozsah projektu a cílová skupina; 

 zvolení přístupu; 

 sběr dat a analýza; 

 validizace kompetenčního modelu. 

 

Popis a tvorba kompetencí a kompetenčního modelu 

Základem této části je podrobná charakteristika kompetence tak, aby 

výstižně, jednoduše a srozumitelně popisovala rysy chování, které jsou pro ni 

charakteristické. Dalším krokem této fáze je definitivní utvoření názvu pro 

danou kompetenci a následné vytvoření stupnicové škály neboli popis 

kompetence dle úrovně jejího rozvoje. Nalezneme zde jisté předpisy, které je 

třeba dodržet při tvorbě stupnicové škály kompetenčního modelu, jimiž jsou: 

 jednoduchost; 

 srozumitelnost (vyvarovat se příliš obecnému či příliš vědeckému popisu); 

 vyvarovat se názvu kompetence v jejím přímém popisu. 
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Konečný popis a název kompetence je utvořen až po definici stupnicové škály. 

Toto je nutné striktně dodržet a je důležité se vyvarovat případných změn v postupu. 

Samotný název kompetence by pak měl být zjednodušeným a celkovým popisem 

chování, který je základem dané kompetence. 

 

Ověření a validizace modelu 

Po ukončení tvorby modelu je důležitá jeho validizace neboli ověření. V této 

konečné fázi se ověřuje a zjišťuje, jestli vytvořený kompetenční model popisuje takové 

chování, například stoprocentní spolehlivost jedince, zda splňuje očekávání nadřízených 

aj., které přispívá k vysokým až nadprůměrným výsledkům a ovlivňuje práci jedince 

pozitivním směrem ve smyslu správného rozvoje pracovníka. 

Jedním z nejčastějších způsobů validizace neboli ověření kompetenčního modelu 

je přenesení popisu chování u jednotlivých kompetencí do položek dotazníku a 

vytvoření nástroje pro 360°zpětné vazby. 

 

4.2 Výzkumné metody a techniky sběru dat 

 

Zde byla zvolena jako metoda a technika sběru dat:j 

 metoda dotazování; 

 technika dotazníku; 

 rozhovor. 

 

4.2.1 Metoda dotazování 

 

Tato metoda je prostředkem písemného dotazování. Díky technice dotazníku je 

možno ji rozeslat mezi dotazované různými distribučními cestami a je pouze na nich, 

zda, kdy a kde potřebné informace k dalšímu zpracování poskytnou. Hlavní devízou 

techniky dotazníku je možnost dotazovaného promyslet si požadovanou odpověď a je 

pouze na něm, zda je ochoten dotazník vyplnit či ne. Jednou z nevýhod této techniky je, 
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že v podstatě není reálná 100% návratnost, dá se říci, že pouze každý třetí dotazník 

dostaneme zpět řádně vyplněný. K distribuci dotazníků je možné využít poštu, osobní 

předání a zaslání v elektronické podobě. Jestliže využijeme poštovní služby, měli by být 

k dotazníku přiložen dopis, ve kterém je řádně popsán záměr a cíl výzkumu, z jakých 

zdrojů jsme získali údaje o respondentovi, termín do kdy je nutno dotazník odevzdat, 

poděkování za ochotu respondenta a příslib k jeho anonymitě. V dnešní době se stále 

více osvědčuje levnější, mnohem rychlejší a účinnější distribuce dotazníku 

v elektronické podobě (Přibová, 1996). 

 

Přibová (1996) uvádí pravidla pro tvorbu dotazníku, jimiž jsou: 

 

 zhotovit seznam informací, které má dotazovaný přinést; 

 jaký způsob dotazování využijeme; 

 na jakou cílovou skupinu je dotazník zaměřen a následný výběr cílové 

skupiny; 

 tvorba položek dotazníku na základě požadovaných informací; 

 předprůzkum neboli pilotáž. 

 

V publikaci Foreta a Stávkové (2003) nalezneme čtyři oblasti, dle kterých jsou 

tvořeny požadavky dotazníku: 

 celkový vzhled (úprava), barva, kvalita papíru aj.; 

 druh otázek (uzavřené, otevřené, více odpovědí aj.); 

 formulace otázek (jednoznačnost, srozumitelnost); 

 manipulace s dotazníkem. 

 

Dalšími požadavky na metodu dotazování technikou dotazníku jsou dle Foreta a 

Stavkové (2003): 
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o účelově technické požadavky, které určují jak formulovat otázky, aby na 

ně byla co nejjednodušší a nejpřesnější možnost odpovědi. 

o psychologické požadavky, které se zabývají vytvořením podmínek pro 

zaručení pravdivých a stručných odpovědí. 

 

 

Rozdělení dotazníku dle jeho struktury na dva typy dle Přibová (1996): 

 strukturovaný dotazník: má stanovený pevný formát a strukturu, je 

jednoduchý a velmi snadný na zpracování. Nevýhodou však je, že nelze zachytit 

nějaké větší individuální odlišnosti; 

 polostrukturovaný dotazník: je tvořen jak uzavřenými tak otevřenými 

otázkami, i se zde můžou vyskytnout otázky s více možnostmi, je však časově 

náročnější na případné zpracování a výsledky nejsou jednoduše a jednoznačně 

vysvětlitelné. Výhodou však je, že poskytuje podrobnější odpovědi respondenta 

a větší individualitu. 

 

Škálování 

Pro zhodnocení získaných informací se velice často používají stupnice, jejichž 

prostřednictvím respondent ohodnotí určité vlastnosti. Stupnice může mít podobu 

numerickou neboli číselnou nebo slovní.   

 

Jak již bylo vícekrát uvedeno, zásadní pro tuto metodu a následné škálování je 

správná, jednoznačná struktura dotazovaných otázek. Tentýž dotazník musí být rozeslán 

všem respondentům a odpovědi musí být zapsány stejným způsobem (Hague, 2003). 

Škálování na základě publikace Přibové (1996, str. 79) je: „rozšířený postup 

určený k převedení nesouměřitelných znaků na znaky měřitelné.“ Jedná se o takovou 

formu otázky, jejímž prostřednictvím respondent vloží svou odpověď do určité škály 

(např.: často/vůbec) nebo odpovědi přiřadí určitou číselnou hodnotu (např.: 1), dle 

vlastních preferencí.  Někdy bývá pro respondenty složité přiřadit svůj názor k dané 

škále, proto je doporučováno jednotlivé škály kombinovat (Přibová, 1996). 
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Numerické škálování 

Respondent vyjádří odpověď pomocí označení vybrané číselné hodnoty, která 

vyjadřuje hodnotu určité zkoumané vlastnosti jedince. Problémem je subjektivita, stejná 

pořadí různých respondentů nemusí mít stejný význam, proto je u numerického 

škálování důležitý přesný popis každé číselné hodnoty (Přibová, 1996). 

 

Vyhodnocení dotazníku 

Dvě metody vyhodnocení dle Přibové (1996): 

 Uspořádáním výsledků do tabulek: výsledky se upořádají do tabulek dle 

četnosti výskytu. Docílíme tak větší přehlednosti zjištěných informací. 

 Metoda váženého aritmetického průměru: charakteristika statistického 

souboru v případě různé váhy hodnot. Kde: 

o n = soubor; 

o x = hodnota; 

o w = váha. 

4.2.2 Rozhovor 

Metoda rozhovoru je technika, kdy s tázaným komunikujeme přímo neboli tváří v 

tvář a kde je nám poskytnuta možnost debaty, podrobnější vysvětlení určitého pojmu a 

následné zpětné vazby. Rozhovor je metodou, která umožňuje podrobnější vysvětlení a 

konkretizaci položené otázky a zároveň je nám umožněno nasměrovat respondenta k 

odpovědi. Aby se tato metoda nestala kontraproduktivní, neměl by být překročen 

optimální časový limit, jako standart se uvádí maximálně třicet až čtyřicet minut, ne 

déle. Výhodou je naopak získání spolehlivých údajů. Tato metoda je však velice časově 

náročná (Přibová, 1996). 

Zahájení rozhovoru slouží k tomu, aby tazatel blíže vysvětlil cíl výzkumu a 

zdůvodnil, proč byl respondent vybrán. Důležité je nastolení příjemné atmosféry a 

motivování respondenta k ochotné spolupráci a pravdivým odpovědím (Kozel, 

Mynářová, Svobodová, 2011). 
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Průběh rozhovoru dle Kozla, Mynářové a Svobodové (2011) se odvíjí od druhu 

zvoleného rozhovoru, nicméně platí, že by tazatel měl: 

 správně odhadnout složitost informací vůči respondentovi; 

 používat srozumitelný jazyk vhledem k povaze respondentů; 

 počítat s možným nárůstem únavy respondenta a následným poklesem 

soustředěnosti; 

 vyloučit subjektivní zásah do odpovědi a ovlivnění respondenta; 

 dle míry standardizace dodržovat předepsané postupy. 

 

Dle Kozla, Mynářové a Svobodové (2011) rozhovory dělíme podle: 

 míry závaznosti pokynů; 

 počtu účastníků. 

 

Tři typy rozhovoru: 

 strukturovaný (standardizovaný): předem je připravena šablona otázek, 

tazatel dodržuje pořadí otázek, tazatel přesně ví, na co se ptá; 

 nestrukturovaný (nestandardizovaný): probíhá volně, nic není striktně 

stanoveno; 

 polostrukturovaný (polostandardizovaný): spojuje výhody výše 

uvedených metod, nejčastější využití (Foret, Stávková, 2003). 

 

 

Mezi další variantu rozhovoru můžeme zařadit tzv. hloubkové interview, které je 

spíše řazeno mezi kvalitativní metody. Je výrazně delší a využívá se spíše při potřebě co 

nejvíce objektivní odpovědi respondenta. Pokud máme nízký počet dotazovaných, 

zvolíme raději rozhovor strukturovaný (Hague, 2003). 

Poslední variantou je strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, jež jsou 

precizně vytvořeny s ohledem na co nejmenší rozptyl a variaci otázek, bez vlivu na 
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dotazovaného. Tento typ je nejčastěji využíván v případě, kdy není možnost rozhovor 

opakovat a jeho účastníci jsou limitováni časem. Často se využívá také jako úvodní či 

závěrečný (Hendl, 2005). 

4.3 Metody a techniky zpracování a vyhodnocení dat 

V této části se již budeme zabývat konkrétně aplikací a tvorbou kompetenčního 

modelu na trenéra Street Dance. Jak již bylo výše uvedeno, tvorba kompetenčního 

modelu zahrnuje čtyři části, kterými jsou přípravná fáze, fáze získávání dat, fáze 

analýzy a následná verifikace modelu. 

 

4.3.1 Přípravná fáze 

 

Cílem přípravné fáze je: 

 identifikace hlavních kompetencí trenéra Street Dance; 

 stanovení stěžejních kompetencí tak, aby pracovník vykazoval výborné 

výsledky; 

 vytvoření kompetenčního profilu trenéra Street Dance. 

 

Pro potřebné získání informací byly zvoleny tyto zdroje: 

 použití odborné literatury týkající se dané problematiky; 

 metoda dotazování technika dotazníku; 

 rozhovor; 

 průzkum. 

 

4.3.2 Fáze získávání dat 

Jak již bylo zmíněno, bylo využito více druhů odborných publikací k získání dat a 

informací o dané problematice. Z odborné literatury byly použity převážně publikace od 

autorů Kubeše, Spillerové, Hroníka, Bartáka, Přibové, Chadta, Jansy aj. Pomocí této 

literatury byl vytvořen seznam kompetencí, které jsou stěžejní pro vykonávání této 

profese a žádané ve většině tanečních center i dalších míst, kde je tanec hlavní činností. 
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Druhou zvolenou metodou pro nabytí potřebných dat je rozhovor. Rozhovoru se 

účastnilo pět celorepublikově známých trenérů Street Dance. Jako hlavní hodnotící 

prvek byl zvolen počet tanečníků na tréninku každého z trenérů v porovnání s 

trenérskou praxí. Dalším hodnotícím prvkem byla spokojenost studentů neboli 

tanečníků s tréninkem a poté i studia s odvedenou prací trenéra. Délka rozhovoru se 

pohybovala přibližně kolem dvaceti minut. Tento čas byl dostačující pro zjištění 

potřebných informací týkajících se této problematiky. Pozitivním aspektem bylo, že do 

žádného z rozhovorů trenérů nebylo potřeba zasahovat a výsledky jsou čistě vyjádřením 

a názory dotazovaných. Jelikož nebyl dán trenéry souhlas s uveřejněním jejich jmen, 

jsou zmíněna alespoň taneční studia, kde pracují. Dotazovaní provozují svoji činnost ve 

studiích s názvy Dance Station, Contemporary Dance Studio, Fantasy Dance Studio, 

Dance Academy Prague a Stage. Z následných názorů trenérů bylo sestaveno několik 

důležitých kompetencí pro trenéra Street Dance. 

 

4.3.3 Fáze analýzy a kategorizace informací 

 

S ohledem na předchozí fázi je možno definovat ty projevy chování, které jsou 

přímo spjaty s úspěšným vykonáváním této pracovní pozice. Bylo možné se opřít i o 

vlastní zkušenosti a vědomosti, neboť se již mnoho let aktivně věnuji tanci na 

profesionální úrovni, učila jsem se v mnoha studiích pod vedením našich a zahraničních 

lektorů. I přes různorodost stylů Street Dance a mnohotvárnost vedení tréninků bylo 

zjištěno, že stěžejní kompetence, kterými by měl disponovat trenér Street Dance, jsou 

stejné. Kompetence byly rozděleny do několika kategorií zohledňujících stránku 

trenérskou, pracovní a sociální. V trenérské kategorii byly brány v potaz následující 

kompetence například schopnost trenéra poskytnout zpětnou vazbu, schopnost být 

vzorem, schopnost pomáhat seberealizaci tanečníka aj.. V oblasti sociální byly vybrány 

kompetence například loajalita, autorita, důvěra ve schopnosti studentů aj. a do pracovní 

oblasti byly zařazeny například dokonalá znalost tance jako celku a vyučovaných stylů, 

taneční praxe, schopnost motivace tanečníka aj. 

Dále byla provedena tzv. pilotáž neboli předvýzkum. Pilotáž proběhla technikou 

dotazníku, který obsahoval všechny kompetence z výše uvedených zdrojů. Dotazník byl 

rozdán 15ti tanečním studentům a třem trenérům. Úkolem dotazovaných bylo označit ty 

kompetence, které podle nich jsou stěžejní pro trenéra Street Dance. Na základě 
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provedené pilotáže, byly vyřazeny ty kompetence, které nebyly probandy označeny za 

důležité. 

4.3.4 Popis a tvorba kompetencí a kompetenčního modelu 

 

Cílem této fáze bylo předběžné vytvoření kompetenčního profilu trenéra Street 

Dance. Ke každé kompetenci byla přiřazena její charakteristika. Pro popis kompetencí 

bylo stěžejní, aby byl jasný, výstižný a srozumitelný pro všechny dotazované. 

Předběžný kompetenční profil tvoří 32 charakteristik sledovaných kompetencí. Ke 

každé charakteristice byla přiřazena čtyřbodová stupnice s deskriptorem. 

 

Bodová stupnice s deskriptorem: 

   1 - nejdůležitější 

   2 - důležitá 

   3 - spíše důležitá 

   4 - nedůležitá 

Přiřazení těchto jednotlivých slovních charakteristik bylo zvoleno především tak, 

aby bylo upřesněno jednotlivé bodové hodnocení a předešlo se případným nejasnostem. 

Bodová škála čtyři s deskriptorem nedůležitá byla zařazena pro ještě podrobnější 

eliminaci kompetencí v tvorbě kompetenčního profilu trenéra Street Dance. 

 

4.3.5 Ověření a validizace modelu 

K ověření a validizaci modelu byla použita metoda dotazování, technika 

dotazníku. Způsob pro provedení průzkumu a následné vyhodnocení výsledků 

předběžně sestaveného kompetenčního profilu trenéra Street Dance vychází z 

nastudovaných odborných zdrojů. 
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4.3.6 Struktura dotazníku 

V úvodu byly probandi rozděleny dle těchto kritérií: 

o věk 

o trenér či lektor 

o četnost tréninků za týden 

Struktura dotazníku je uspořádána do tří skupin, které podrobněji rozčleňují 

vybrané kompetence. Je to skupina sociálních kompetencí, kde nalezneme 

charakteristiky týkající se sociálních schopností a dovedností, skupina pracovních 

kompetencí, která zastřešuje potřebné pracovní znalosti a dovednosti a skupina 

trenérských kompetencí, kde nalezneme specifické kompetence pro vykonávání této 

činnosti. 

 

V závěru je dotazník doplněn otevřenou otázkou pro volnou odpověď 

respondenta. Formulace otázky zní: 

o „Uveďte dle vlastního úsudku nejdůležitější vlastnost trenéra 

Street  Dance“ 

Část dotazníku byla záměrně formulována ve stylu myšlení Street Dance. Jejím 

účelem bylo respondenty zaujmout, zpříjemnit jim následné vyplnění a pobavit je. Proto 

se v jedné z částí dotazníku nacházejí odpovědi, které jsou záměrně vtipně formulovány. 

Dotazník je zobrazen v příloze 1. 

 

Výzkumný soubor 

Pro účely výzkumu bylo osloveno 200 respondentů věnujících se tanci Street 

Dance, buď jako student nebo trenér z různých tanečních studiích. Minimální věk 

dotazovaných byl zvolen dle dospělé kategorie Street Dance, tedy 15let. 

 

4.3.7 Distribuce dotazníků 

Distribuce dotazníků proběhla v elektronické podobě. Tato forma distribuce byla 

zvolena především z důvodu časové úspory, finanční nenákladnosti a zasažení velké 

cílové skupiny respondentů pro tento výzkum. Respondenti byli osloveni 



76 

 

prostřednictvím sociální sítě, kde se nachází v podstatě celá taneční komunita jak česká 

tak i světová. V úvodní elektronické zprávě jim bylo vysvětleno vše potřebné, jak záměr 

výzkumu, tak důvod jejich výběru. 

Z rozeslaných 200 dotazníků v elektronické podobě se navrátilo 61%% tedy 

přesněji 122 dotazníků. 

 

4.3.8 Předpokládané výsledky práce 

Výstupem mé práce by mělo být stanovení takového kompetenčního profilu 

trenéra Street Dance, který by vyhovoval jak vlastníkům tanečních center, studentům 

neboli tanečníkům, a především, aby vedl ke zvýšení pracovního nasazení trenéra, který 

díky vytvořenému kompetenčnímu profilu bude schopen eliminovat případné 

nedostatky ve své práci a tím přispět jak k větší produktivitě podniku, tak ke svému 

osobnímu rozvoji. Práce poukazuje na stěžejní neboli klíčové kompetence, které jsou 

nezbytné pro vykonávání této činnosti.  Zhotovený kompetenční profil trenéra Street 

Dance může sloužit i jako orientační materiál pro zaměstnavatele, který dle stanovených 

kriterií a měřítek může lépe ohodnotit odvedenou práci trenéra. 

5 Výsledky a diskuze 
 

V této části jsou uvedeny výsledky výzkumu. Data jsou zpracována do 

jednotlivých grafů s procentuelními hodnotami a do tabulek relativních četností. 

Výsledky výzkumu byly zpracovány na základě věcné analýzy a stanovených podmínek 

verifikace. 

 

5.1 Interpretace výsledků  
 

Pro každou z hodnocených kompetencí byla stanovena četnost ohodnocení 

stupněm 1, tedy počet respondentů, kteří danou kompetenci ohodnotili za nejdůležitější 

pro trenéra Street Dance. Následně byl u každé z kompetencí stanoven vážený 

aritmetický průměr, což je hlavní determinant pro sestavení kompetencí dle 

významnosti. Z celkového počtu 32 kompetencí bylo vybráno 12, u kterých se vážený 
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aritmetický průměr nejvíce blížil číslu 1. V případě shody dvou či více kompetencí bylo 

přihlíženo k daným četnostem.  

Kompetence byly zhodnoceny váženým aritmetickým průměrem a seřazeny dle 

významnosti. Nejdůležitější klíčová kompetence je ta, která se nejvíce blíží ohodnocení 

číslem 1 (nejdůležitější). Každá hodnocená klíčová kompetence je znázorněna v dílčím 

grafu, z kterého lze vyčíst počty dílčích ohodnocení jednotlivých respondentů a jejich 

procentuální zastoupení. Grafy jsou dále okomentovány krátkým stručným popisem pro 

lepší orientaci čtenáře. Dále u každé klíčové kompetence nalezneme její stručný popis 

ve vztahu k dané problematice.  

 

Stanovené váhy pro hodnocení kompetencí: 

Tabulka č.1: Stanovené váhy pro hodnocení dílčích kompetencí 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Respondenti - členění dle vztahu ke Street Dance:  

Student 

Studenti tance neboli svěřenci se od sebe vzájemně liší. I přes to, že mají stejný 

nebo velice podobný sen, každý z nich může upřednostňovat jiné taneční styly. U 

studenta je velice dlouhá cesta jeho rozvoje, která se odvíjí nejen od jeho vlastních snů, 

ale i určité taneční vyspělosti. Stěžejním bodem pro studenta je nalezení sebe samého v 

tanci. Může trvat několik let, než si vybere styly, které pro něj budou stěžejní pro další 

postup. Základem pro studenta Street Dance je osvojení tzv. basics tedy valné většiny 

stylů tance Street Dance.  

Trenér 

Trenér Street Dance je již vyhraněn. Pro trenéra Street Dance je stěžejní osvojení 

základů tohoto tance a jeho stylů tzv. basics. Z těchto stylů si většinou zvolí užší výběr 

jeden či dva styly, ve kterých je specializován. Jeho vyhranění také spočívá v jeho 

Znak Váha 

1 = nejdůležitější 1 

2 = důležitá 0,5 

3 = spíše důležitá 0,3 

4 = nedůležitá 0,2 



78 

 

osobitosti stylu, jakým tančí a co vyučuje. Je tedy rozpoznatelný od jiných trenérů tím, 

že je v podstatě nenapodobitelný druhým a vytváří specifické choreografie.        

 

Graf č. 1:Rozdělení respondentů podle vztahu ke Street Dance.  

 

Na grafu č.1 můžeme vidět rozdělení respondentů podle kritéria trenér či student, 

jejichž charakteristiky jsou popsány výše. Výzkumu se účastnilo celkem 122 

respondentů, z toho 103 studentů tedy 84% a 19 trenérů, kteří tvoří 16% z celkového 

počtu dotazovaných 

 
Tabulka č. 2: Rozdělení respondentů podle vztahu ke Street Dance 

 

 

 

 

 

 

 

Pro lepší přehlednost je zde uvedena tabulka č.2, kde nalezneme přenesené hodnoty 

grafu.  

 

 

 

 

 

Podle vztahu k tanci Respondenti Procenta 

Trenér 19 16% 

Student 103 84% 

Celkem 122 100% 

16%

84%

Jsem

Trenér

Student
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2. Respondenti - členění dle věku:  

 

Respondenti byli zařazeni do jednotlivých kategorií dle věkového kritéria:  

 

 15 - 20 let 

 20 - 25 let 

 25 - 30 let 

 30+ 

 

 

Graf č. 2: Rozdělení respondentů podle věku 

Graf č.2 znázorňuje demografické členění respondentů podle věku. Jsou zde 

znázorněny jednotlivé kategorie a jejich procentuelní zastoupení. Z grafu můžeme 

vyčíst, že největší skupinu respondentů tedy 44% tvoří jedinci ve věku 20 - 25 let, což 

je 54 respondentů, 39%  neboli  47 dotazovaných tvoří věková kategorie 15 -20 let, tato 

věková kategorie je poměrně vysoce zastoupena a to z důvodu, že ve velkých městech 

ČR se nachází spousty jedinců, kteří se poměrně v brzkém věku začali tanci Street 

Dance věnovat, nejen z důvodu jeho popularity, ale i pro jeho mnohotvárnost a velké 

množství výběru stylů, které nabízí. Předposlední kategorií jsou respondenti ve věku 20 

- 30 let. Zde nalezneme 18 zástupců, kteří tvoří pouze 15% celku. Nízké zastoupení této 

kategorie bylo předvídatelné, jelikož se v této kategorie pohybuje valná většina trenérů, 

kteří působí na této scéně delší dobu a mají potřebné dovednosti a znalosti pro úspěšné 

vykonávání této činnosti. Poslední nejméně zastoupenou skupinou jsou respondenti ve 

věku 30+, což jsou 3 dotazovaní neboli 2% celku. Dle velmi nízkého v podstatě skoro 

nulového zastoupení, lze předpokládat, že právě tito tři dotazovaní spadají do skupiny 

trenérů.  

39%

44%

15%

2%

Věk

15-20

20-25

25-30

30+
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Tabulka č.3: Rozdělení respondentů podle věku 

 

Pro podrobnější přehled rozdělení respondentů dle věku je uvedena tabulka č.2, 

kde můžete vidět přesný počet dotazovaných rozdělených do jednotlivých věkových 

kategorií.  

 

3. Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a studenty 

Graf č.3 znázorňuje zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a 

studenty. Zde můžeme vidět, že nejvíce zastoupené skupiny tvoří studenti ve věku 15 - 

20 let a 20 - 25 let. 

 

Věk Respondeti Procenta 

15-20 47 39% 

20-25 54 44% 

25-30 18 15% 

30+ 3 2% 

Celkem 122 100% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

15-20

20-25

25-30

30+

Zstoupení jednotlivých věkových skupin 
mezi trenéry a studenty

Student

Trenér

      Graf č. 3: Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a studenty 
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Tabulka č.4: Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a studenty 

 

Pro podrobnější přehled je zde uvedena tabulka č.3, kde nalezneme jak počet 

respondentů rozdělený podle věkového kritéria a vztahu k tanci Street Dance, tak 

jednotlivé procentuální hodnoty dílčích skupin.  

 

4. Rozdělení respondentů podle četnosti navštěvovaných tréninků za týden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.4: Rozdělení respondentů podle četnosti navštěvovaných tréninků za týden 

Graf č. 4 znázorňuje rozdělení respondentů podle četnosti navštěvovaných 

tréninků za týden. Z grafu lze vyčíst, že 39% dotazovaných trénuje alespoň 2 x týdně, 

což činí 47 respondentů. Lze předpokládat, že tuto skupinu zastupuje valná většina 

tanečních studentů, jelikož tato četnost je standardní pro většinu Street Dancových 

týmů. 23% neboli 28 respondentů trénuje pouze 1 x týdně. Tato nízká četnost 

navštěvovaných tréninků může být zapříčiněna tím, že momentálně student není 

Věk Trenér Procenta Student Procenta Respondenti Procenta 

15 -20 2 2% 45 37% 47 39% 

20 - 25 6 5% 43 35% 49 40% 

25 - 30 8 7% 10 8% 18 15% 

30+ 3 2% 5 4% 8 6% 

Celkem 19 16% 103 84% 122 100% 

23%

39%

16%

22%

Rozdělení respondentů podle četnosti 
navštěvovaných tréninků za týden

1

2+

5

5 a Více
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součástí žádného z tanečních týmů, či se nachází v týmu například začátečníků. 

Tanečníci, kteří trénují 5 x týdně tvoří 16% celku, což je 20 dotazovaných. Poslední 

složkou jsou tanečníci, kteří trénují více než 5 x týdně, tedy v podstatě každý den. Tuto 

složku tvoří 27 respondentů, tedy 22 % celku.  

 

Tabulka 5: Rozdělení respondentů podle četnosti navštěvovaných tréninků za týden 

Návštěvnost tréninků 

týdně 

1 2 - 3 5 5 a Více Počet respondentů 

Celkem 

Trenér 1 3 2 13 19 

Student 27 44 18 14 103 

Celkem 28 47 20 27 122 

 

Pro podrobnější přehled a rozdělení dle četnosti navštěvovaných tréninků za 

týden, je zde uvedena tabulku, ve které nalezneme jak jednotlivý počet navštívených 

tréninků, tak i fakt, zda je trénink navštíven studentem či trenérem. Můžeme zde vidět, 

že nejvíce zastoupenou skupinou jsou studenti s počtem tréninků 2 - 3 týdně. 

Překvapivým poznatkem je, že z celkového počtu 103 studentů jich 14 navštěvuje 

taneční tréninky 5 a vícekrát tedy téměř denně. V průměru je však tato kategorie 

zastoupena největším počtem trenérů, což bylo předvídatelné, jelikož je tanec jejich 

profesí.  
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5.1.1 Kompetence trenéra Street Dance 

 

1. Kompetence: Muzikalita trenéra Street Dance 

Tzv. muzikalita je schopnost správného vnímání a cítění hudby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.5: Muzikalita trenéra Street Dance 

Z grafu č.5 lze vyčíst, že více jak polovina respondentů, což je 55% z celkového 

počtu dotazovaných označilo tuto kompetenci hodnotou 1, tedy jako nejdůležitější a 30 

respondentů neboli 25% za důležitou. Zbylé dvě hodnoty 3 a 4 jsou zastoupeny 

minimálními počty respondentů. Z tohoto grafu lze jasně vyčíst převahu hodnoty 1.  

2. Kompetence: Dokonalá znalost stylů Street Dance, které vyučuje 

Znalost je v podstatě souborem nastudovaných poznatků a zkušeností, které 

spolu souvisí. V této problematice se znalost týká jak praktických tak teoretických 

znalostí vybraných stylů Street Dance.  
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Graf č.6: Dokonalá znalsot stylů, které vyučuje 

Z grafu č.6 lze vyčíst, že 57 respondentů tedy 46% uvedlo tuto kompetenci za 

nejdůležitější. 45 dotazovaných neboli 38% ohodnotilo tuto kompetenci číslem 2, tedy 

jako důležitou. Zde můžeme vidět, že ohodnocení číslem 1 a 2 se liší pouze o 12 

dotazovaných. 13 respondentů neboli 11% označilo tuto kompetenci za spíše důležitou 

a 6% neboli 7 respondentů, což je velice zajímavé, jelikož vynikající znalost stylů, které 

trenér vyučuje, je stěžejní pro další rozvoj, jak trenéra tance tak studenta.  

 

3. Kompetence: Kreativita trenéra Street Dance 

Kreativita neboli tvořivost je brána jako schopnost jedince svobodně myslet. V 

profesi trenéra Street Dance je kreativita brána z uměleckého pohledu, tedy jako proces 

tvořivosti a následný vznik uměleckého díla. 

 

„Tanec je matkou všech umění. Hudba a poezie existují v čase, malířství a architektura 

v prostoru. Ale tanec žije jen jedenkrát v čase a prostoru.“ 

          Curt Sachs 
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Graf č. 7: Kreativita trenéra Street Dance 

Graf č.7  uvádí druhou nejvýznamnější kompetenci pro trenéra Street Dance. Z 

grafu lze vyčíst, že 49,2% tedy 60 respondentů označilo tuto kompetenci jako 

nejdůležitější a 23,8% neboli 29 respondentů jako důležitou. Zajímavé je, že 

ohodnocení číslem 3 je ve stejném poměru s předešlým počtem dotazovaných, tedy také 

23,8% neboli 29 respondentů.  

Opět z tohoto grafu vyčteme jasnou převahu ohodnocení číslem 1, tedy 

nejdůležitější. 

4. Kompetence: Znalost tance jako celku 

Znalost tance jako celku v této problematice zastřešuje jak praktické dovednosti 

tak teoretické znalosti, tedy mít přehled o historii tance a jeho vývoji, vědět jaké jsou 

taneční formy a styly, kde tyto formy vznikly, co je pro ně stěžejní a jaké jsou jejich 

taneční základy.   

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.8: Znalost tance jako celku 
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Graf č.8 znázorňuje četnost ohodnocení kompetence znalost tance jako celku, kde 

56 respondentů neboli 41,8% tuto kompetenci ohodnotili jako nejdůležitější a 30,3%, 

tedy 46 respondentů z celkového počtu 122 jako důležitou. Tyto dvě hodnoty jsou zde 

velmi silně zastoupeny, z tohoto důvodu je tato kompetence uvedené jako čtvrtá 

nejdůležitější pro profesi trenéra Street Dance. 

 

5. Kompetence: Taneční praxe 

Praxe je v podstatě praktické využití nastudovaných poznatků v reálné situaci. 

V této problematice se praxe týká nabytých zkušeností ve vedení tanečních tréninků 

a následného praktického využití. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.9: Taneční praxe 

Na grafu č.9 můžeme vidět velkou převahu ohodnocení číslem 1 (nejdůležitější). 

Pouze 6 respondentů neboli 5% z celkového počtu dotazovaných ohodnotilo tuto 

kompetenci za nedůležitou.  

 

6. Kompetence: Schopnost sebevzdělávání 

Sebevzdělávání je v podstatě schopností jedince vyhledávat informace a získávat 

znalosti a dovednosti z vlastní iniciativy. V aplikaci na Street Dance se tato schopnost 

týká převážně praktických znalostí a dovedností v podobě navštěvování tréninků jiných 

trenérů, účasti na tanečních soustředěních v ČR i zahraničí a také procvičování 

jednotlivých stylů a choreografií mimo taneční výuku.  
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Graf č. 10: Schopnost sebevzdělávání 

Z grafu č.10 lze vyčíst, že 54 dotazovaných, což je 44,2% označili tuto 

kompetenci za nejdůležitější a 38, tedy 31,7% respondentů za důležitou. Zajímavým 

poznatkem zde je, že 9 neboli 6,7% z celkového počtu dotazovaných označilo tuto 

kompetenci za nedůležitou. V profesi trenéra Street Dance by schopnost sebevzdělávání 

měla být, dle mého názoru, uvedena v první polovině této práce.  

 

7. Kompetence: Zodpovědnost za vytvořenou choreografii 

Choreografie je v podstatě umělecká činnost, která utváří celkový koncept 

tanečního díla a je prezentací tanečního týmu. V tanečním světě se převážná většina 

tanečních studentů ať už těch, kteří se nějakou dobu v této oblasti pohybují, nebo 

budoucích, rozhoduje, do jakého týmu chtějí patřit,  právě na základě tohoto konceptu. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.11: Zodpovědnost za vytvořenou choreografii 

Z grafu č. 11 vyčteme, že 41,3% dotazovaných, tedy 50 z celkového počtu 122 

respondentů ohodnotilo tuto kompetenci stupněm 1 (nejdůležitější) a pouze 34 

respondentů neboli 28,1% stupněm 2 tedy jako důležitou. Hodnocení této kompetence 
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je opět překvapivé, jelikož z mého pohledu vytvořená choreografie je hlavním aspektem 

dobrého jména tanečního týmu. 

 

8. Kompetence: schopnost motivace tanečníka 

Motivace je v podstatě soubor vnitřních tzv. „hnacích činitelů“ jedince, které ho 

aktivují (nutí konat) směrem k vytečenému cílu.  

Motivace je dělena na tzv. vnitřní motivaci a vnější. Vnitřní motivace se v této 

problematice týká přesvědčení tanečního studenta dosáhnout vysněného cíle. Ze strany 

trenéra pak převažuje tzv. vnější motivace například, jestliže student bude odvádět 

dobrou práci a trenér uvidí nějaký progres, může studenta zařadit do lepšího týmu.  

 

Graf č.12: Schopnost motivace tanečníka 

Graf č. 12 popisuje kompetenci motivace tanečníka, kde 46 respondentů, což je 

37,7% označilo tuto kompetenci za nejdůležitější, z toho pak 35 neboli 28% za 

důležitou a 34 dotazovaných, tedy 27,9% z celkového počtu dotazovaných hodnotou 3 

jako spíše důležitá.  Je zde vidět, malé procento zastoupení respondenty hodnotou 4 

(nedůležitá), což je dle mého názoru pro tuto kompetenci velmi pozitivní.  
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9. Kompetence: Schopnost komunikace a naslouchání dotazům tanečního 

studenta 

Komunikace, jak již bylo zmíněno, je stejně jako interakce oboustranným 

procesem. Je to proces, který nám umožňuje upřesnění sdělovaných informací v tomto 

případě pohybových dovedností.   

 

Graf č.13: Schopnost Komunikace a naslouchaní dotazům tanečníka 

Graf č.13 znázorňuje četnost ohodnocení jednotlivých bodů respondenty. Z grafu 

lze vyčíst, že 43 dotazovaných neboli 35,5% ohodnotilo tuto kompetenci za 

nejdůležitější, stejně tak i  za důležitou. Je zde v celkovém poměru relativně velké 

zastoupení hodnoty čtyři (nedůležitá).  

 

 

10. Kompetence: Lektor je spolehlivý, dochvilný, ochoten prodloužit trénink 

Spolehlivost, dochvilnost a ochota jsou v podstatě získané vlastnosti jedince plnit 

dané úkoly či pracovní požadavky dle stanovených podmínek. V této problematice se 

tato vlastnost týká dodržování časového rozmezí tréninků, míry připravenosti trenéra a 

včasných příchodů na dílčí tréninky.  
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Graf č.14: Trenér je spolehlivý, dochvilný, ochoten prodloužit trénink 

Z grafu č.14 lze vyčíst, že 41 respondentů neboli 33,6% z celkového počtu 122 

dotazovaných označilo tuto kompetenci za nejdůležitější a 40, což je 32,8% za 

důležitou. Je zde vidět i relativně vysoký počet respondentů, kteří ohodnotili tuto 

kompetenci stupněm 3, tedy jako spíše důležitou.  

 

11. Kompetence: Schopnost přesného vysvětlení pohybu 

Tato schopnost, která úzce souvisí s komunikací a naslouchání dotazů tanečníka, 

se v této problematice týká taneční pedagogiky. V tanci Street Dance je velmi důležité 

vysvětlit přesný průběh pohybu, aby byl pohyb proveden správně jak ze stylistického 

hlediska tak i fyziologického, protože tanec je nejen velmi fyzicky náročný, ale tanečník 

v něm zapojuje všechny svalové skupiny. Je tedy důležité, aby tanečník prováděl 

pohyby v souladu se zdravotními dispozicemi a fyziologickými principy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.15: Schopnost přesného vysvětlení pohybu 

33.6% 32.8% 26.2% 7.4%

Počet respondentů 41 40 32 9

0

10

20

30

40

50

Trenér je spolehlivý, dochvilný, ochoten 
prodloužit trénink

31.2% 37.7% 25.4% 5.7%

Počet repsondentů 38 46 31 7

0

10

20

30

40

50

Schopnost přesného vysvětlení pohybu



91 

 

 

 

Z grafu č.15 lze vyčíst, že převažuje ohodnocení respondenty číslem dva, tedy 

důležitá. Ohodnocení kompetence přesného vysvětlení pohybu číslem jedna tedy jako 

nejdůležitější pak označilo 38 respondentů, což je 31,2%. Kompetence je do celkového 

profilu zařazena pro podrobnější přehled a z mého pohledu je tato kompetence pro 

trenéra Street Dance velice důležitá.  

 

 

12. Kompetence: Schopnost trenéra Street Dance být vzorem 

Vzorem je osoba, která vás nějakým způsobem inspiruje jak v jednání a tak i ve své 

profesi. V této problematice tato schopnost zahrnuje převážně dovednosti daného 

trenéra a jeho celkový projev.  

 

      Graf č. 16: Schopnost trenéra Street Dance být vzorem 

Z grafu č.16 lze vyčíst, že 41, což je 33,3% respondentů, tuto kompetenci označilo 

za nejdůležitější a 34 neboli 28,3% respondentů za důležitou. Je zde poměrně velké 

zastoupení ohodnocení číslem čtyři (nedůležitá), což je vcelku zajímavé, protože pro 

většinu tanečních studentů, kteří začínají ve věku 15ti let je trenér tím největším 

vzorem.  

 

 

 

 

33.3% 28.3% 26.7% 11.7%

Počet resondentů 41 34 32 15

0

10

20

30

40

50

Schopnost trenéra Street Dance být 
vzorem 



92 

 

 

13. KOMPETENČÍ PROFIL TRENÉRA STREET DANCE 

 

Tabulka č.6: Kompetenčí profil trenéra Street Dance 

Kompetence Vážený aritmetický 

průměr 

Četnost ohodnocení 

1 

Muzikalita trenéra Street Dance 1,336 66 

Znalost stylů, které vyučuje 1,407 57 

Kreativita trenéra Street Dance 1,408 60 

Dokonalá znalost tance jako celku 1,416 56 

Taneční praxe 1,436 56 

Schopnost sebevzdělávání trenéra 

Street Dance 

1,456 54 

Zodpovědnost za vytvořenou 

choreografii 

1,507 50 

Schopnost motivace tanečníka 1,561 46 

Schopnost komunikace a naslouchání 

dotazům tanečního studenta 

1,578 43 

Trenér je spolehlivý, dochvilný, 

ochotný prodloužit trénink  

1,616 41 

Schopnost přesného vysvětlení pohybu 1,639 38 

Schopnost trenéra Street Dance být 

vzorem  

1,643 41 

Celkem  18,002 608 

 

Tabulka č.6 uvádí Kompetenční profil trenéra Street Dance, kde nalezneme přehled  12 

klíčových kompetencí trenéra Street Dance, které jsou seřazeny dle výsledů průzkumu. 

 

Je třeba uvést, že výsledky průzkumu mohou být zkresleny z důvodu velkého 

počtu zastoupení tanečních studentů, kteří tvoří 84% dotazovaných z celkového počtu 

122 respondentů a pouze 19ti lektory.  

Sestavený kompetenční profil trenéra Street Dance poukazuje, že tzv. muzikalita 

trenéra Street Dance, je pro tuto profesi zásadní. Tato kompetence je zasažena největší 

čestností počtu respondentů. Muzikalita v tanci se týká citu pro hudbu, jde v podstatě o 
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to, jak slyšíte a využíváte hudbu. V hudbě se nachází mnoho prvků, které se dají při 

tanci kombinovat různými způsoby, například můžete využít tzv. beaty či pravidelný 

rytmus, různé další instrumenty, slova písně aj. Umístění této kompetence na první 

místo kompetenčního profilu z pohledu valné většiny studentů, jelikož trenéři v tomto 

výzkumu tvoří pouze 16% z celkového počtu 122 dotazovaných, bylo velice 

překvapivým zjištěním.  

 

Jako druhou kompetenci respondenti uvedli dokonalou znalost stylů, které trenér 

Street Dance vyučuje. Tento výsledek se dal předpokládat, jelikož je to pro tento druh 

tance stěžejní. Street Dance má mnoho stylů, proto pro vynikajícího trenéra Street 

Dance je velice důležité osvojení jejich základů neboli basic. Následně si trenéři 

vybírají jeden dva styly, na které jsou zaměřeni, zde je velmi podstatné, aby se trenér v 

tomto stylu neustále vzdělával, věděl nejen jeho pohybové základy, ale i historii, vývoj, 

názvy jednotlivých kroků a jejich provedení aj.  

 

Kreativita trenéra Street Dance dle daného průzkumu byla stanovena jako třetí 

nejvýznamnější pro tuto profesi. Jelikož tanec je brán spíše jako jedna z forem umění, 

než jako druh sportu, výsledek byl opět předvídatelný. Trenér Street Dance je téměř 

nucen neustále tvořit a vymýšlet nové choreografie, měnit a utvářet pohyby do nových 

kombinací. Tato profese je v podstatě na této kompetenci založena. Velmi důležitý je i 

způsob tvorby, taneční choreografie musí být postavené dobře nejen hudebně ale i 

pohybově tak, aby jednotlivé pohyby na sebe navazovali co nejpřirozenějším způsobem 

a také tak, aby choreografie působila estetickým dojmem.  

 

Další kompetencí je dokonalá znalost tance jako celků. Jak již bylo popsáno, tato 

kompetence je opět velmi podstatnou pro vykonávání dané profese, její umístění bylo 

však překvapivé. Z mého pohledu, by měla být zařazena mezi prvními třemi z 

celkového kompetenčního profilu, protože vynikající trenér tohoto druhu tance by měl 

vlastnit celkový přehled o tanci jako takovém, jeho vzniku, vývoji a různorodosti stylů.  

 

Pátou kompetencí z celkového přehledu je taneční praxe. Toto zařazení bylo opět 

předvídatelné. Valná většina studentů a tanečních trenérů si je vědoma, že způsob a 

správný postup výuky je velmi podstatný pro další rozvoj tanečníka. V této profesi je 
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velice důležité vědět, jak správně studenty učit, jelikož je tanec nejen uměleckou 

záležitostí ale i sportovní, je nezbytné vědět, jak správně na tréninku postupovat. 

Nalezneme mnoho výborných tanečníků, kteří i přesto, že mají dokonale osvojené 

veškeré styly, neumějí správně vést studenty. 

 

Přesně v půlce celkového přehledu nalezneme schopnost sebevzdělávání trenéra 

Street Dance. Díky rozličnosti jak tanečních stylů, tak stylů vedení, by trenér měl 

navštěvovat různé taneční tréninky proto, aby získal co nejširší spektrum možných 

způsobů jak vedení tréninků tak tzv. pohybového slovníku. 

Umístění této kompetence bylo opět předvídatelné, jelikož tanec je v podstatě 

umělecký proces, který se neustále vyvíjí a posouvá své hranice a možnosti využití. 

 

Zodpovědnost za vytvořenou choreografii zahajuje druhou polovinu 

kompetenčního profilu trenéra Street Dance. Dotazník hodnotila převážná většina 

tanečních studentů a tato dovednost je převážně v kompetenci trenérů, z těchto důvodů 

bylo výsledné umístění této kompetence předvídatelné.  

 

Jako osmá klíčová kompetence byla stanovena schopnost motivace tanečníka. 

Tento výsledek celkového průzkumu je z mého pohledu velice pozitivní. Jak již bylo 

zmíněno, v tanci převažuje druh tzv. vnitřní motivace. Dle mých zkušeností je tento fakt 

trenéry jakéhokoliv sportu částečně opomíjen. Je důležité si uvědomit i druhou složku 

této schopnosti tzv. vnější motivaci, jelikož dobře a správně motivovaný jedinec je 

schopen odvádět vynikající výsledky a tím přispívá nejen svému osobnímu rozvoji, ale i 

celému týmu. Domnívám se, že umístění této kompetence na osmou pozici tohoto 

profilu je převážně z důvodu, že valnou většinu výzkumného souboru tvoří taneční 

studenti. Z pohledu trenérství je zařazení této kompetence velice přínosné.  

 

Schopnost komunikace a naslouchání dotazům tanečníka je umístěna na devátém 

místě tohoto kompetenčního profilu. Opět lze předpokládat, že důvodem jejího zařazení 

zapříčinilo složení výzkumného souboru, tedy 84% studentů z celkového počtu 

dotazovaných. Z mého pohledu je zařazení této kompetence velmi důležité. Z mých 

vlastních zkušeností však mohu říci, že většina trenérů, s kterými jsem přišla do styku, 

byla velmi ochotná důkladně vysvětlit jakékoliv nejasnosti, jak například v postavení v 
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choreografii či problematiku správného provedení pohybu, tak i co se týče 

organizačních záležitostí. Pro fungování dobrého týmu je komunikace a schopnost 

naslouchat dotazům tanečníka jednou z nejdůležitějších kompetencí.  

Desátou kompetencí je spolehlivost, dochvilnost a ochota trenéra prodloužit 

trénink. Tato schopnost se týká tréninků jako takových. Většina tanečních tréninků je v 

rozmezí 1 hodiny a 30ti minut. Kde je většinou půl hodiny věnováno rozcvičení v 

podobě zahřátí organismu, protažení a krátkých krokových variací. Zbylá hodina je pak 

věnována choreografii či potřebnému tanečnímu stylu. V této problematice je trenér tím, 

kdo převážně zodpovídá za výsledky tanečního týmu, proto je tato kompetence velmi 

důležitá. V soutěžním období je celková práce trenéra a tréninky časově náročnější, je 

tedy důležité, aby trenér věnoval potřebný čas pro doladění choreografie. Z mých 

zkušeností jsou trenéři v tomto směru velice přizpůsobiví a ochotní.  

 

Na jedenácté místo dle výsledků průzkumu byla zařazena schopnost přesného 

vysvětlení pohybu. V tanci schopnost přesného vysvětlení je velmi podstatná, jak při 

tvoření choreografií tak při tanečním tréninku. Jelikož se tanec Street Dance skládá z 

mnoha složitých pohybových variací a v choreografii se kombinují jeho styly, je velice 

důležité vysvětlení technik a způsobů jak pohyby správně provést.  

 

Schopnost být vzorem studentů dotváří tento kompetenční profil. Z mého pohledu 

je velmi důležitá, jelikož každý jedinec měl či má nějaký vzor, kterému se chce přiblížit. 

Tato schopnost je úzce spjata s motivací jedince. Jestliže student vidí, co je možné 

dokázat, podvědomě ví, že i on toho jednoho dne může dosáhnout. Řekla bych, že tato 

kompetence stojí na hranici mezi schopností a dovedností a pro trenéra je velkou 

zodpovědností, protože on je převážně tím, kdo má být tanečnímu studentovi příkladem.  

 

V závěru dotazníku byla uvedena jedna otevřená otázka. Odpovědi na tuto otázku 

se víceméně shodovaly, většina respondentů uvedla, že by trenér tance měl být hlavně 

kreativní, muzikálně nadaný a dokonale znát styly, které vyučuje.   
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Tabulka č.7: Četnosti ohodnocení kompetencí stupněm 1, dělené na trenéry a studenty 

 

V závěru je zde uvedena tabulka č.7, kde se nacházejí určité rozdíly a zajímavosti  

ve vnímání klíčových kompetencí mezi tanečními studenty a trenéry Street Dance.  

Můžeme vidět, že kompetenci, která se týká dokonalé znalosti tanečních stylů, 

které jsou vyučovány, trenéři staví na první místo tedy jako nejdůležitější kompetenci 

pro daný obor. Oproti tomu studenti staví na první místo tzv. muzikalitu trenéra, tedy 

jak již bylo několikrát zmíněno, jde o to, jak trenér vnímá hudbu a využívá její 

komponenty při tanci a tvorbě choreografie.  

Dále lze zaznamenat, že trenéři kreativitu staví jako druhou nejvýznamnější a tzv. 

muzikalitu až na čtvrtou pozici.  

Kompetenci znalost tance jako celku pokládají trenéři za třetí nejdůležitější a 

těsně za ni stavějí taneční praxi.  

Dále nalezneme jemné odlišnosti u kompetence jako je schopnost motivace 

tanečníka. Trenéři jí přikládají hlubší význam tak, jako i zodpovědnosti za vytvořenou 

choreografii. Trenéři si jsou tedy vědomi, že bez motivovaného studenta nevytvoří 

dobrou týmovou choreografii, což je velmi pozitivním zjištěním.  

Kompetence Trenér 

četnost 

ohodnoce

ní 1 

Trenér 

% 

Student 

četnost 

ohodnoce

ní 1 

Student 

% 

Muzikalita trenéra Street Dance 9 47,4% 59 57,3% 

Dokonalá znalost stylů, které vyučuje 17 89,5% 40 38,8% 

Kreativita trenéra Street Dance 11 57,9% 48 46,6% 

 Znalost tance jako celku 11 57,9% 38 36,9% 

Taneční praxe 10 52,6% 47 45,6% 

Schopnost sebevzdělávání trenéra Street Dance 9 47,4% 46 44,7% 

Zodpovědnost za vytvořenou choreografii 6 31,6% 40 38,8% 

Schopnost motivace tanečníka 7 36,8% 40 38,8% 

Schopnost komunikace a naslouchání dotazům 

tanečního studenta 

5 26,3% 40 38,8% 

Trenér je spolehlivý, dochvilný, ochotný prodloužit 

trénink  

5 26,3% 35 34,0% 

Schopnost přesného vysvětlení pohybu 5 26,3% 33 32,0% 

Schopnost trenéra Street Dance být vzorem  6 31,6% 33 32,0% 
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Následně můžeme z tabulky vyčíst, že například poslední kompetenci, která je 

zařazena v kompetenčním profilu trenéra Street Dance tzv. schopnost být vzorem pro 

druhé, trenéři přikládají stejný význam jako zodpovědnosti za vytvořenou choreografii.  

V příloze 2 se nachází tabulka s rozdělením 12 klíčových kompetencí se všemi 

četnostmi ohodnocení. 

 

6 Závěr 
 

Výzkumná část byla orientována na tanec, pedagogické aspekty výuky a následné 

sestavení kompetenční profilu trenéra Street Dance, který je složen z 12ti klíčových 

kompetencí pro tuto profesi.   

Při pohledu na dosažené výsledky průzkumu, lze říci, že stanovené cíle a jejich 

dílčí úkoly této diplomové práce byly splněny. Vytvořený kompetenční profil trenéra 

Street Dance však může mít lehce zkreslené výsledky, jelikož převážnou většinu 

respondentů zastupovali právě taneční studenti. Nicméně i přes to, že trenéři tvořili 

pouze 16% výzkumného souboru; v hodnocení jednotlivých kompetencí se od studentů 

lišilo minimálně, v podstatě pouze v pořadí. Zhotovený kompetenční profil obsahuje 12 

klíčových kompetencí, které oddělují vynikajícího trenéra od průměrného.  

 Je však důležité tuto problematiku hlouběji prozkoumat, jelikož v této oblasti 

Street Dance nebyl prozatím proveden žádný hlubší výzkum.  

Poznatky tohoto výzkumu a vytvořený kompetenční profil trenéra Street Dance 

však může sloužit jako základ pro výběr výborných tanečních trenérů, jelikož jsou v 

něm obsaženy ty kompetence, které označili taneční studenti a trenéři Street Dance za 

nejdůležitější.  

Tuto problematiku by bylo zajímavé v budoucnu hlouběji prozkoumat, jelikož 

zpracované téma je v dnešní době velmi aktuální. Tanci a trenérství Street Dance se v 

posledních letech začíná věnovat čím dál více lidí. 

 

 

 



98 

 

 

7 Seznam použité literatury 

1. BARTÁK, Jan. Základní kniha lektora / trenéra. Česká Republika: Votobia, 

2003. ISBN 80-7220-158-1. 

2.  

3. BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání: Strategický přístup ke vzdělávání 

pracovníků. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2914-5. 

 

4. BĚLOHLÁVEK, František. 15 typů lidí - jak s nimi jednat, jak je vést a 

motivovat. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3001-1. 

 

5. BELZ, Horst; SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : 

Východiska, metody, cvičení, hry. 1. vyd. Praha : Portál, 2001.. ISBN 80-7178-

479-6. 

6. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999. ISBN 80-210-2100-4. 

 

7. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapie tancem: role tance v dějinách lidstva a v 

současné psychoterapii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada). ISBN 978-

80-247-3711-9. 

 

8. FORET, Miroslav a Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum: jak poznávat své 

zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. Manažer. ISBN 80-247-0385-8. 

 

9. GEORGE PRICE, Emmett. Hip Hop Culture: Cultures in the American West 

series. USA: ABC-CLIO, 2006. ISBN 9781851098675. 

 

10. GIBBONS, Elizabeth. Teaching dance: the spectrum of styles. Bloomington, IN: 

AuthorHouse, 2007. ISBN 9781434312068. 

 

11. HAGUE, Paul. Průzkum trhu: příprava, výběr metod, provedení, interpretace 

výsledků. 1. Praha: Computer press, 2003. ISBN 80-7226-917-8. 



99 

 

 

12. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 1. Praha: 

Portal, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 

 

13. HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. Praha: Grada, 2006. ISBN 

8024714582. 

 

14. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Česká Republika: Grada, 

2007. ISBN 978-80-247-1457-8. 

 

15. CHADT, Karel, Lubomír KOUŘIL a Jana PECHOVÁ. Art of creativity, aneb, 

Kreativita jako klíčová kompetence v době změn. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana 

Amose Komenského, 2009. ISBN 978-80-86723-82-2. 

 

16. CHADT, Karel. Uplatnění tvořivosti v manažerské praxi. 1. vyd. Praha: VOX, 

2009. Management (VOX). ISBN 978-80-86324-75-3. 

17. JANEČEK, Václav. Úvod do taneční pedagogiky. 1. Praha, 2013. ISBN 978-80-

7331-267-1. 

 

18. JANSA, Petr. Pedagogika sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-

80-246-2026-8. 

 

19. JEBAVÁ, Jana. Kapitoly z dějin tance a možnosti terapie. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-620-1. 

 

20. KOZEL, Roman a Lenka MYNÁŘOVÁ. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. 

 

21. KUBEŠ, Marián, Roman KURNICKÝ a Dagmar SPILLEROVÁ. Manažerské 

kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 

Manažer. ISBN 80-247-0698-9. 

 

22. MICHAEL, Armstrong. Řízení lidských zdrojů. 10.vydání. Praha: Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1407-3. 



100 

 

 

23. NÁVRATOVÁ, Jana, Roman VAŠEK a Jana BOHUTÍNSKÁ. Tanec v České 

republice: definice, historie, financování, legislativa, sociální problematika, 

školství, reflexe oboru. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010. 

ISBN 978-80-7008-241-6. 

 

24. PANAJOTIS, Cakirpaloglu. Úvod do psychologie osobnosti. Grada, 2012. ISBN 

978-80-247-4033-1. 

 

25. PETROVÁ, Alexandra. Tvořivost v teorii a v praxi. Česká Republika: Vodnář, 

1999. ISBN 80-86226-05-0. 

 

26. PLAMÍNEK, Jiří a Roman FIŠER. Řízení podle kompetencí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2005. Expert (Grada). ISBN 80-247-1074-9. 

 

27. PŘÍBOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 

ISBN 80-716-9299-9. 

 

28. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti -- Obor v pohybu. 6.vydání. Grada, 

201On. l. ISBN 978-80-247-3133-9. 

 

29. ŠMÍDA, Filip. Strategie v podnikové praxi. Praha: Professional Publishing, 

2003. ISBN 808641941X. 

 

30. WÁGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. 

ISBN 978-80-247-2361-7. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

7.1 Použité internetnové zdroje:  

 

31. Cleo´s rock n pole: A brief history of dancehall [online]. USA, 2015 [cit. 2016-

04-06]. Dostupné z: https://cleosrocknpole.com/blog/a-brief-history-of-

dancehall 

 

32. Dance spirit magazine: Lyrical Hip Hop [online]. USA: Lauren Levinson, 2011 

[cit. 2016-04-06]. Dostupné z: 

http://www.dancespirit.com/uncategorized/lyrical_hip_hop/ 

 

33. DanceLessons.net: History of Hip Hop Dance [online]. USA [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: 

http://www.dancelessons.net/dancehistory/HistoryofHipHopDance.html 

 

34. Dancelessons.net: History of Krump Dance [online]. USA [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: 

http://www.dancelessons.net/dancehistory/HistoryofKrumpDance.html 

 

35. Facebook: Tight Eyez [online]. USA [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/OfficialTightEyez/info/?tab=page_info 

 

36. Hdc taneční centrum: Hype- taneční styly [online]. Praha [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: https://www.hdc.cz/tanecni-styly/hype/ 

 

37. Hip Hop moves: Lyrical Hip Hop dance [online]. USA, 2010 [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: http://www.hiphopmoves.org/lyricalhiphop.html 

 

38. Hip hop styles. Hip hop Unite [online]. USA, 2012 [cit. 2016-04-06]. Dostupné 

z: http://www.hiphopunite.com/index-styles.html 

 

 

39. Laure Courtellemont: Ragga jam dancehall [online]. Francie [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: http://www.laurecourtellemont.com/ 

https://cleosrocknpole.com/blog/a-brief-history-of-dancehall
https://cleosrocknpole.com/blog/a-brief-history-of-dancehall
http://www.dancespirit.com/uncategorized/lyrical_hip_hop/
http://www.dancelessons.net/dancehistory/HistoryofHipHopDance.html
http://www.dancelessons.net/dancehistory/HistoryofKrumpDance.html
https://www.facebook.com/OfficialTightEyez/info/?tab=page_info
https://www.hdc.cz/tanecni-styly/hype/
http://www.hiphopmoves.org/lyricalhiphop.html
http://www.hiphopunite.com/index-styles.html
http://www.laurecourtellemont.com/


102 

 

 

40. Mystreetbeats: History of Vogue Dance [online]. USA, 2014 [cit. 2016-04-06]. 

Dostupné z: http://www.mystreetbeats.com/#!vogue-history/c20r6 

 

41. Patheos: Krump Theology: Street Kingdom, Faith, and America’s Best Dance 

Crew [online]. USA: J. Ryan Parker, 2011 [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: 

http://www.patheos.com/blogs/poptheology/2011/05/krump-theology/ 

 

42. Prezi: History of Contemporary Dance [online]. USA: Aedan potter, 2014 [cit. 

2016-04-06]. Dostupné z: https://prezi.com/hjgf7ln1oldw/history-of-

contemporary-dance/ 

 

43. Street dance - vše co Vás zajímá: Historie [online]. Česká Republika [cit. 2016-

04-06]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/site/streetdancevsecovaszajima/historie 

 

44. Too much flavour: What is waacking: Aus Ninja (Imperial House of Waacking) 

on the differences between waacking and vogue [online]. UK: Dave, 2010 [cit. 

2016-04-06]. Dostupné z: http://toomuchflavour.co.uk/what-is-waacking-aus-

ninja-imperial-house-of-waacking-on-the-differences-between-waacking-and-

vogue/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mystreetbeats.com/#!vogue-history/c20r6
http://www.patheos.com/blogs/poptheology/2011/05/krump-theology/
https://prezi.com/hjgf7ln1oldw/history-of-contemporary-dance/
https://prezi.com/hjgf7ln1oldw/history-of-contemporary-dance/
https://sites.google.com/site/streetdancevsecovaszajima/historie
http://toomuchflavour.co.uk/what-is-waacking-aus-ninja-imperial-house-of-waacking-on-the-differences-between-waacking-and-vogue/
http://toomuchflavour.co.uk/what-is-waacking-aus-ninja-imperial-house-of-waacking-on-the-differences-between-waacking-and-vogue/
http://toomuchflavour.co.uk/what-is-waacking-aus-ninja-imperial-house-of-waacking-on-the-differences-between-waacking-and-vogue/


103 

 

8 Seznam tabulek 

 

Tabulka č.1: Stanovené váhy pro hodnocení dílčích kompetencí .................................. 77 

Tabulka č. 2: Rozdělení respondentů podle vztahu ke Street Dance .............................. 78 

Tabulka č.3: Rozdělení respondentů podle věku ............................................................ 80 

Tabulka č.4: Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a studenty .......... 81 

Tabulka 5: Rozdělení respondentů podle četnosti navštěvovaných tréninků za týden ... 82 

Tabulka č.6: Kompetenčí profil trenéra Street Dance .................................................... 92 

Tabulka č.7: Četnosti ohodnocení kompetencí stupněm 1, dělené na trenéry a studenty

 ........................................................................................................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

9 Seznam grafů 

 

Graf č. 1:Rozdělení respondentů podle vztahu ke Street Dance. .................................... 78 

Graf č. 2: Rozdělení respondentů podle věku ................................................................. 79 

Graf č. 3: Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi trenéry a studenty ............... 80 

Graf č.4: Rozdělení respondentů podle četnosti navštěvovaných tréninků za týden ...... 81 

Graf č.5: Muzikalita trenéra Street Dance ...................................................................... 83 

Graf č.6: Dokonalá znalsot stylů, které vyučuje ............................................................. 84 

Graf č. 7: Kreativita trenéra Street Dance ....................................................................... 85 

Graf č.8: Znalost tance jako celku .................................................................................. 85 

Graf č.9: Taneční praxe .................................................................................................. 86 

Graf č. 10: Schopnost sebevzdělávání ............................................................................ 87 

Graf č.11: Zodpovědnost za vytvořenou choreografii .................................................... 87 

Graf č.12: Schopnost motivace tanečníka ....................................................................... 88 

Graf č.13: Schopnost Komunikace a naslouchaní dotazům tanečníka ........................... 89 

Graf č.14: Trenér je spolehlivý, dochvilný, ochoten prodloužit trénink ......................... 90 

Graf č.15: Schopnost přesného vysvětlení pohybu ......................................................... 90 

Graf č. 16: Schopnost trenéra Street Dance být vzorem ................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Tom%20Tomm/Desktop/Diplomová%20práce%201%20(Automaticky%20uloženo).docx%23_Toc447846522


105 

 

10  Seznam příloh 

Příloha 1      Elektronická verze dotazníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Příloha 1 

Elektronický dotazník 

 

Kompetenční profil trenéra tance  

*Povinné pole 

Jsem: * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Student  

o Trenér  

Jaký je tvůj věk * 

Označte jen jednu elipsu. 

o 15-20  

o 20-25  

o 30+  

o  

Na kolik tréninků týdně chodíš? * 

Označte jen jednu elipsu. 

o 1  

o 2-3  

o 5  

o Více  

 

Jaké by měl mít trenér kompetence, aneb tvůj Dream 

trenér 

Ohodnoťte kompetence podle důležitosti: 1 nejdůležitější,2 důležitá, 3 spíše 

důležitá, 4 nedůležitá 

 

 

PR Dokonalá znalost stylů, které vyučuje * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

PR Znalost tance jako celku * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 
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PR Schopnost sebevzdělávání trenéra Street Dance * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

 

 

PR Taneční praxe * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

PR Odolnost vůči stresu a jiným negativním vlivům během tréninku * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

PR Trenér je spolehlivý, dochvilný, ochotný prodloužit trénink * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

PR Schopnost přesného vysvětlení pohybu * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

PR Schopnost motivace tanečníka * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

PR Vyrovnaná, nepovyšující se osobnost  

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Poskytování zpětné vazby * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Znalost fyziologie pohybové soustavy * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Schopnost domluvy a vyjednávání,co učit * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Pocit zodpovědnosti za náplň tréninku * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Schopnost trenéra Street Dance být vzorem * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Schopnost hodnotit sebe * 
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Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Důraz na úroveň tréninku * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Schopnost komunikace a naslouchání dotazům tanečního studenta * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Schopnost empatie * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Pomáhat seberealizaci tanečníka * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Zodpovědnost za vytvořenou choreografii * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Muzikalita trenéra Street Dance * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

TR Kreativita trenéra Street Dance * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Přizpůsobivost * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Schopnost řešit problém * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Vyjadřovací schopnosti * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Příjemné vystupování * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Důvěra ve studenty a jejich zlepšení * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Mít respekt a autoritu * 
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Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Loajalita vůči tanečnímu studiu * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Schopnost spolupracovat s jinými trenéry/tanečníky * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Otevřenost * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Nezaujatost vůči tanečníkům * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 

 

SO Interakce s tanečníky * 

Označte jen jednu elipsu. 

 
1 2 3 4 
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Zábavná část dotazníku 
 

Cena tréninku * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Happy jak 2 grepy  

o Spiše vyhovuje  

o Zlevnil bych  

o Jako že fakt tak drahý?  

Obsah tréninku odpovídal očekávání? * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  

o Spíše ano  

o Spíše ne  

Z tréninku odcházím spokojený? * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  

o Spíše ano  

o Spíše ne  

o Brečím  

Trénink mi pomáhá se zlepšovat? * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Jsem superman  

o Spíše ano  

o Spíše ne  

o Ne  

Je věnován dostatek času protahování? * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  

o Spíše ano  

o Spíše ne  

o Rozpadám se  

Měl by být trenér více nápomocný? * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  

o Spíše ano  

o Spíše ne  

o Hází na mě bobek  
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Bere trenér tanečníky jako celek bez preferovaní určitých jednotlivců? * 

Označte jen jednu elipsu. 

o Ano  

o Spíše ano  

o Spíše ne  

o Už toho zatracenýho Vendelína nenávidím  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2 

 

 

 

 

  
Hodnocení 

Muzikalita 

trenéra 

Kreativita 

trenéra 

Znalost tance 

jako celku Znalost stylů  Taneční praxe 

Schopnost 

sebevzdělávání 

Zodpovědnost 

za choreografii 

Schopnost 

motivace 

Schopnost 

naslouchat 

Lektor je 

spolehlivý 

Schopnost 

přesného 

vysvětlení 

Schopnost být 

vzorem 

Trenér 1 9 11 11 15 10 9 6 7 5 5 5 6 

  2 7 4 4 3 7 6 7 7 12 5 10 5 

  3 2 4 3 1 1 3 5 4 1 7 2 5 

  4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 3 

Tanečník 1 59 48 38 39 47 46 40 40 40 35 33 33 

  2 23 26 33 42 29 32 29 27 31 35 36 32 

  3 14 25 26 12 22 18 27 30 18 26 29 27 

  4 7 4 6 7 5 7 7 6 14 7 5 11 
 

 


