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Abstrakt 

 

Název: Vliv pravidel v kategorii dívčí formace senior na sestavy v akrobatickém 

rokenrolu 

 

Cíl: Cílem práce je porovnat změny obsahu finálových sestav v akrobatickém rokenrolu 

kategorie dívčí formace senior z mistrovství světa konaných v letech 2016 a 2017. 

Zároveň analyzuje celkovou situaci z hlediska dalšího vývoje a hodnocení formací ve 

světě.  

 

Metody: Výzkum byl proveden formou pozorování a obsahové analýzy. Výzkumný 

soubor tvořila videa dívčích formací senior v akrobatického rokenrolu z mistrovství světa 

v roce 2016 a 2017.  

 

Výsledky: Na základě prostudované literatury a získaných informací prostřednictvím 

videozáznamů jsem usoudila, že vliv nových pravidel zavedených v roce 2017 neměl 

zásadní vliv na obsah sestav na mistrovství světa v dívčích formací senior ve stejném 

roce.  

 

Klíčová slova: Akrobatický rokenrol, choreografie, hodnocení 

 

 

 

 

  

  



 

 

Abstract 

 

Title: Impact of rules in category ladies formation on choreography in acrobatic 

rock’n‘roll 

 

Obejctive: The aim of this work is to compare content changes of final choreographies 

in acrobatic rock’n’roll in category ladies formation from World Championships held in 

2016 and 2017. Furthermore it analyses whole situation in terms of next development  

and evaluation in the world. 

 

Method: Research was accomplished by surveying and content analyse. Research was 

made with the aid of videos of ladies formations in acrobatic rock’n’roll from World 

Championships held in 2016 and 2017. 

 

Results: Based on read literature and received information from videos I decided that 

new rules from 2017 had not had main influence on choreographies on World 

Championship  in ladies formations in the same year. 

 

Keywords: Acrobatic rock and roll, choreography, evaluation 
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1 ÚVOD 

Akrobatický rokenrol představuje sportovní disciplínu, která je pro diváky velmi 

atraktivní. Je spjat s nástupem nové populární hudby, která vznikla v padesátých letech 

minulého století spojením černošského a městského folklóru (rhythm and blues) a 

americké lidové písně (country and western). 

Akrobatický rokenrol je velmi rozmanitým sportovním odvětvím. Je to disciplína na 

pomezí akrobacie a tance. Akrobatický rokenrol se vyvinul ze základů společenského 

tance, do něhož byly postupně vkládány prvky akrobacie, gymnastiky popřípadě 

krasobruslařských figur. Patří mezi esteticko-koordinační sporty, proto ho lze 

charakterizovat i jako sportovní tanec. Patří mezi atraktivní a moderní sportovní odvětví, 

které spojuje dravou rokenrolovou hudbu a vrcholovou akrobacii. Toto tvrzení podporuje 

fakt, že v roce 1994 byla světová rokenrolová federace (WRRC) přijata do Mezinárodní 

taneční a sportovní federace (IDSF). 

Přestože se první mistrovství světa konalo již v roce 1964, dodnes se setkáváme s častou 

úpravou pravidel. Mezinárodní rokenrolová federace si uvědomuje, že v pravidlech nejen 

pro dívčí formace senior, kterým se v diplomové práci věnuji, jsou stále jisté nedostatky. 

K aktuální změně došlo právě v roce 2017 a ta se týká konkrétního hodnocení a obsahu 

sestav u dívčích formací.   

Vzhledem k tomu, že se akrobatickému rokenrolu v této kategorii aktivně již sedm let 

věnuji, rozhodla jsem se, že se budu zabývat vlivem nových pravidel, které vyšly 

v platnost v roce 2017. Konkrétně budu zkoumat obsah sestav jednotlivých formací ve 

finále na mistrovství světa 2017, kde již byla aplikována nová pravidla, v porovnání 

s předchozím rokem 2016. 

 Chtěla bych touto prací přispět k upřesnění prvků, kterým je věnována pozornost při 

hodnocení formací a doporučit tyto prvky pro trenérskou praxi.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Podstatou teoretické části práce je formulovat a analyzovat výzkumný problém 

v akrobatickém rokenrolu, konkrétně v kategorii dívčích formací senior za použití 

dostupných zdrojů. 

 

2.1 Akrobatický rokenrol 

Akrobatický rokenrol je oficiálně zařazen mezi gymnastické sporty. Je to soutěžní 

sportovní disciplína, která spojuje tanec a akrobacii.  S klasickým tancem jako takovým 

však nemá mnohé společné. Zaměřuje se spíše na rytmický dynamický tanec v kombinaci 

s náročnou akrobacií ve vyšších kategoriích. Nejlépe definuje akrobatický rokenrol 

Batista (1999, s. 15). „Název tohoto sportovního odvětví vypovídá o mnohém. Je 

disciplínou na pomezí tance a akrobacie. Základem byl zpočátku společenský tanec, do 

něhož byly postupně vkládány prvky sportovní gymnastiky, akrobacie a 

krasobruslařských figur. Patří tedy mezi esteticko-koordinační sporty a lze jej 

charakterizovat také jako sportovní tanec. Je to sport moderní a atraktivní, spojuje v sobě 

krásu tance, dravost rokenrolové hudby a náročnost vrcholné akrobacie“. Z počátku se 

tančilo pouze v párech, ale od roku 1999 jsou díky nedostatku chlapců v estetických 

sportech, stále populárnější dívčí formace různých druhů a věkových skupin (ČSAR, 

2017). Akrobatický rokenrol je nabízen široké veřejnosti různých věkových kategorií. Na 

závodech lze vidět nejmladší dětské kategorie až po seniorské dospělé tanečníky. Nejvíce 

obsazené jsou střední juniorské kategorie a to díky stále většímu důrazu na gymnastickou, 

baletní nebo lehce atletickou přípravu, které se trenéři věnují s nejmladšími dětmi. 

V současné době existuje 24 oddílů v České republice (ČSAR, 2017). 

Úspěch tanečníků je závislý na pohybových schopnostech a dovednostech, na fyzické 

kondici a hudebním cítění. V akrobatickém rokenrolu je důležitá i vzájemná tolerance, 

důvěra a vstřícnost obou tanečních partnerů či dívek ve formaci a to kvůli prováděné 

akrobacii.  

Taneční kategorie nejsou rozděleny jenom podle věku, ale i podle specifického obsahu, 

který je vymezen Světovou rokenrolovou federací. V párových kategoriích lze rozlišit 

kategorii dětskou, žákovskou, juniorskou, výkonnostní kategorii C, B a královskou 
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kategorii A. Formace se rozlišují na malé dívčí formace děti, malé dívčí formace junior, 

malé dívčí formace senior, dívčí formace děti, dívčí formace junior, dívčí formace senior, 

juniorské párové formace a seniorské párové formace. (ČSAR, 2017). Souhrn kategorií 

uveden v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Kategorie v akrobatickém rokenrolu 

Párové kategorie Kategorie dívčích 

formací 

Kategorie 

párových formací 

Děti Malé dívčí formace 

děti 

Formace junior 

Žáci Malé dívčí formace 

junior 

Formace senior 

Junioři Malé dívčí formace 

senior 

 

C Dívčí formace děti  

B Dívčí formace 

junior 

 

A Dívčí formace 

senior 

 

(ČSAR, 2017). 

Sportovní výkon u dívčích formací děti a dívčích formací junior se skládá pouze z taneční 

sestavy bez akrobatických figur. U dívčích formací senior lze pak zařadit maximálně čtyři 

akrobatické figury, které dané tanečnice musí provést pouze v pevném držení s tanečnicí 

jinou.  

Trénink akrobatického rokenrolu vychází z obecné teorie sportovního tréninku a 

metodiky sportovní gymnastiky a to hlavně díky akrobacii u vyšších věkových a 

výkonnostních kategorií.  
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2.1.1 Historie 

Rock and roll, slovo pocházející z angličtiny, přeloženo jako houpání nebo válcování je 

historické označení pro první etapu vývoje rockové hudby, která se objevila v padesátých 

letech v Americe a velmi rychle se rozšířila do celého světa. Od poloviny těchto let se 

stal rokenrol jedním z nejoblíbenějších hudebních stylů. Rokenrolovou horečku podpořil 

i Elvis Presley, který se v roce 1956 prosadil svým hitem Heartbrak Hotel a téměř 

okamžitě se stal idolem tehdejší mladé generace a dnešních tanečníků akrobatického 

rokenrolu (Larson, 2004).  

Kolébkou akrobatického rokenrolu je Francie, kde se v roce 1964 konalo první 

mistrovství světa. O osm let později je tato mladá soutěžní disciplína zastřešena hned 

dvěma organizacemi: European Rock – and – roll Assosiation a Federation Mondiale de 

Jazz. Jak už tomu ve sportech bývá, každá organizace si konala vlastní mistrovství světa 

a tak byla jen otázka času, kdy se obě organizace spojily pod jednu. K tomu došlo v roce 

1983, kdy se rokenrol rozšiřuje za hranice Evropy, připojuje se Kanada a vznikla 

mezinárodní světová rokenrolová federace World – rock – and – roll Confederation, která 

měla hned třináct členů. Československo bylo přijato za člena World – rock – and – roll 

Confederation v roce 1990. Téhož roku byl zaregistrován i Český svaz akrobatického 

rokenrolu jako řádný člen ČSTV, dnes jako člen České unie sportu (Kolektiv autorů, 

2009). V současné době světová federace sdružuje 21 zemí Evropy a Asie, pravidelně 

pořádá soutěže, semináře, školení, vydává směrnice a svolává valnou hromadu.  

Akrobatický rokenrol, sport na rozhraní gymnastiky, tance, akrobacie či aerobiku je dnes 

dynamicky se rozvíjejícím sportem a to nejen díky médiím a tisku ale i díky výsledkům 

v párových kategoriích nebo v dívčích formacích. 

 

2.1.2  Organizace Českého svazu akrobatického rokenrolu 

Český svaz akrobatického rokenrolu je neziskovou a nepolitickou organizací založenou 

za účelem rozvoje akrobatického rokenrolu v České republice. Zároveň vytváří podmínky 

pro Českou reprezentaci, jejíž je nositelem (ČSAR, 2017). Český svaz akrobatického 

rokenrolu chrání a prosazuje zájmy akrobatického rokenrolu a svých členů a vyvíjí 

činnost, která směřuje k podpoře rozvoje tohoto sportu. V rámci této činnosti 

spolupracuje i s dalšími organizacemi, které se zabývají nejen akrobatickým rokenrolem, 
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ale i tancem a sportem obecně v České republice i v zahraničí. Český svaz vytváří prostor 

pro účelné využívání volného času zájemcům o tento divácky atraktivní sport a pro 

zajištění široké členské základny. Nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou svolává 

předseda Českého svazu akrobatického rokenrolu (ČSAR, 2017). 

V současné době Český svaz zabezpečuje podmínky pro zajištění špičkové úrovně 

Českého akrobatického rokenrolu v mezinárodním měřítku, zajišťuje prezentaci a 

propagaci prostřednictvím různých médií. Poskytuje svým členům nejen odbornou 

pomoc, ale i rady v oblasti organizační a technické (ČSAR, 2017). 

 

2.1.3 Soutěže v akrobatickém rokenrolu 

Pořádání soutěží je typické pro sportovní činnosti. Bez soutěžení, konkurence a 

sportovního boje by to ani nebyl sport. Soutěžení obecně má dvojí význam. Nejenom, že 

v rámci soutěžení lze dostat zpětnou kontrolu výsledků dlouhodobé tréninkové činnosti, 

ale je i zdrojem motivace pro další trénink (Dovalil a kol. 1982). 

Akrobatický rokenrol patří do typu soutěže, kde závodníci startují samostatně v určitém 

pořadí. Obtíže tedy způsobují svým soupeřům pouze nepřímo. Mohou se plně soustředit 

na svůj výkon a v samotném závodě bojují jen se sebou samými. Výsledné pořadí je dáno 

až po odtančení všech párů nebo formací na základě získaných bodů od poroty.  

Závodní období je rozděleno na dvě části. Na jarní sezónu, která trvá od února do června 

a na podzimní sezónu, která je od září do prosince. V české republice se koná přibližně 

jedna až dvě soutěže do měsíce. Závodníci, kteří se nachází na špičce nominační tabulky 

své kategorie, pak jezdí na světové poháry, mistrovství Evropy nebo světa do zahraničí. 

V akrobatickém rokenrolu jsou soutěže rozděleny na pohárové, postupové, nominační a 

titulární (ČSAR, 2017). 

Před začátkem samotné soutěže proběhne registrace přítomných závodníků, dojde 

k předložení startovního průkazu a zaplacení tzv. startovného. Lze je možné také zjistit, 

kolik závodníků na danou soutěž dorazilo. Soutěžící se však většinou navzájem znají, 

proto sami mohou určit jaká je jejich šance na základě průběžných výsledků 

z dosavadních závodů. Po ukončení registrace se závodník dozví, kolikátý v pořadí půjde 

na taneční parket. Tanečníci smí soutěžit pouze v té věkové a výkonnostní kategorii, která 

přísluší soutěžnímu řádu Českého svazu akrobatického rokenrolu (ČSAR, 2017). 
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Pokud počet závodníků v dané kategorii přesáhne sedm startujících, začíná se základním 

vyřazovacím kolem. Úspěšnější z nich pak postoupí podle počtu přihlášených do 

čtvrtfinále, semifinále nebo rovnou do finále, kde už se bojuje o medailové pozice. 

Formacím, kterým se nepovedlo postoupit přímo do dalšího kola, se pokusí napravit svoji 

sestavu v opravném kole. Tyto formace poté doplní zbylá místa v postupových kolech. 

Všechna kola se tančí na vlastní hudbu (ČSAR, 2017). 

Finále probíhající většinou ve večerních hodinách je přehlídka nejlepších závodníků dané 

kategorie. Po skončení každé formace je zveřejněno výsledné hodnocení poroty na 

multimediální obrazovce, která je vždy viditelně umístěná v hale.    

 

2.1.4 Nominace formací na ME a MS 

Na domácí půdě získá každá formace za své umístění určitý počet bodů, který slouží 

k zápisu do nominačního žebříčku, podle kterého pak může zastupovat Českou republiku 

na titulárních soutěžích jako je mistrovství světa nebo Evropy. Nominační žebříček je 

sestaven ze tří nejvýhodnějších nominačních zisků za umístění v soutěžích za posledních 

šest měsíců před uzávěrkou nominace. V případě že se za poslední půlrok neuskuteční 

nominační soutěž, bude jako základ nominace formací sloužit výsledek posledního MČR 

v této kategorii.  

Z každé země jsou vždy nominovány tři formace podle daného žebříčku. V případě, že 

se nominovaná formace nemůže mezinárodní soutěže zúčastnit, nominuje se formace 

další v pořadí.  

Automatickou nominaci získává i formace, která titul mistryň světa nebo Evropy obhajuje 

z předchozího roku. Tudíž z dané země mohou startovat i čtyři formace. Nominaci navíc 

také získává země, která se stává pořadatelem konkrétního mistrovství světa nebo Evropy 

(ČSAR.2017). 

 

2.2 Pravidla kategorie dívčí formace senior 

Akrobatický rokenrol lze tančit v páru nebo v dívčí formaci. Seniorské formace se 

skládají minimálně z osmi tanečnic a maximálně z šestnácti.  
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Dívčí formace senior je věkově omezena pouze spodní hranicí. V roce soutěže musí mít 

všechna děvčata 14 a více let. Dvě tanečnice nemusí splňovat věkový limit, ale poté se 

dané formaci nepočítají nominační body, čímž se nesmí zúčastnit mistrovství světa ani 

mistrovství Evropy.  

Sestava každé formace musí obsahovat určitý počet základních kroků, který je dán 

pravidly. Pokud se dané soutěže zúčastní více než sedm formací, pak děvčata předvádí 

sestavu krátkou, kde musí být provedeno šest základních kroků, kdy minimálně tři musí 

být v bočném postavení. Pokud se dané soutěže zúčastní méně než sedm formací nebo se 

jedná o finálové kolo, pak děvčata soutěží se sestavou dlouhou, musí provést základních 

kroků deset a minimálně polovina musí být opět provedena v bočném postavení.  

Jak už bylo zmíněno, dívčí formace senior musí mít na soutěž připraveny dvě sestavy.  

Délka sestavy se měří od prvního do posledního tónu dané hudby. Délka krátké sestavy 

v základním kole musí být v rozmezí 1:30 – 1:45 v tempu 48 – 52 taktů za minutu. Délka 

sestavy dlouhé musí splňovat časový limit 2:45 – 3:00 také ve stejném tempu.  Hudba 

smí mít maximálně 30 sekund úvod, který nemusí být v rokenrolovém rytmu ani daném 

tempu. Během rokenrolové části je možní zařadit maximálně dvě části také v jiném 

hudebním stylu o celkové délce 10 sekund. Závěr hudby smí mít také maximálně 10 

sekund.  

Dívčí formace senior patří mezi kategorie, kde se ve všech soutěžních kolech používá 

vlastní skladba (ČSAR, 2017). Souhrn pravidel pro dívčí formaci senior v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Pravidla pro dívčí formace senior 

 Počet 

tanečníků / 

tanečnic 

Délka 

sestavy 

Tempo 

sestavy 

Počet 

základních 

kroků 

Počet 

základních 

kroků v bočném 

postavení 

Krátká 

sestava 

(základní 

kola) 

8 - 16 1:30 – 

1:45 

48 – 52 

taktů/min 

6 3 

Dlouhá 

sestava 

(finále) 

8 - 16 2:45 – 

3:00 

48 – 52 

taktů/min 

10 5 

(ČSAR, 2017). 

 

2.2.1 Hodnocení dívčích formací senior 

Porotce musí být registrovaným členem Českého svazu akrobatického rokenrolu nebo 

jiné rokenrolové federace, musí projít speciálním školením a složit zkoušky pro tento 

druh tance. Jeho povinností je účastnit se školení, které svaz pořádá minimálně jednou za 

dva roky. Porotci, kteří jsou zároveň aktivními tanečníky, nemohou být jmenování do 

poroty pro hodnocení kategorie, ve které soutěží anebo do výkonnostně vyšší. Počet 

hodnotících je vždy pět nebo sedm. Porotce, stejně jako v jiných sportech tak i 

v akrobatickém rokenrolu, je povinen hodnotit objektivně, spravedlivě a věcně. 

V průběhu soutěže nesmí nikomu podávat informace o svém hodnocení (ČSAR, 2017). 

Jak již bylo zmíněno, od roku 2017 vyšly v platnost nová pravidla a tak se nyní hodnocení 

na českých a zahraničních soutěžích shoduje. 

Porotci sledují formaci z dvaceti až čtyřiceti metrů pro lepší přehled o celém dění. 

V rámci choreografických záměrů je možné vyzdvihnout individuální tanečnice v dané 

formaci, ať už odlišnými částmi tance v sestavě nebo kostýmem, nesmí však tato její 

funkce dominovat. Formace je hodnocena jako celek.  
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Maximální počet bodů, které může formace získat je 65. Pro finální hodnocení jsou 

důležitá tato kritéria: 

1. Základní krok – maximální počet získaných bodů za toto kritérium je deset. 

Začíná se na maximu. Jedná se o techniku základního kroku všech tanečnic ve 

formaci, srážky se však určují i podle techniky nejhorší tanečnice. 

Stejně jako všechny soutěžní tance, tak i akrobatický rokenrol má svůj povinný základní 

krok, který je společně s choreografií jedním ze základních prvků pro hodnocení formace. 

Ten se skládá z přešlapu neboli synkopy (Kick – Ball – Change v překladu kop, překrok 

s přenesením váhy) a dvou “kopů“ v pořadí. Všechny tři základní “kopy “jsou vedeny 

z výponu stojného přes skrčení přednožmo do přednožení a zpět do skrčení přednožmo a 

výponu stojného. “Kopy“ se provádí na lichou dobu a celý základní krok trvá 1, 5 taktu, 

což je šest dob. V hudební terminologii je synkopa definována jako přenesení přízvuku 

z přízvučné těžké doby na nepřízvučnou lehkou dobu 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Synkopa). V rámci gymnastického názvosloví a odborné 

teorie, je synkopa v akrobatickém rokenrolu provedena z výchozího postavení a to 

z výponu spojného, připažit (viz obrázek 1A). První část synkopy je proveden “kop“ 

z výponu na levé, připažit – skrčit přednožmo pravou (viz obrázek 1B) – výpon na levé, 

připažit – přednožit pravou (viz obrázek 1C) – výpon na levé, připažit – skrčit přednožmo 

pravou (viz obrázek 1D), nyní dochází k přenesení váhy z levé nohy na pravou (viz 

obrázek 1E) a dojde k výponu na pravé, připažit, skrčit přednožmo levou (viz obrázek 

1F), přenesení váhy zpět na levou (viz obrázek 1G). Základní krok doplňují dva po sobě 

jdoucí “kopy“ pravou a levou ve stejném provedení jako první “kop“ do synkopy. Oba 

tyto poslední “kopy“ se vrací do základního postavení. Z překladu pravidel mezinárodní 

rokenrolové federace je zřejmé, že první kop do přešlapu má být v rozmezí 45 – 90°. 

Další dva kopy provedené po synkopě mají být v minimální výšce 90°. V páru i ve 

formaci dívky začínají základní krok pravou nohou, chlapci pak vždy nohou levou.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Synkopa
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Obrázek 1: výpon spojný, připažit 

 

Obrázek 2: výpon spojný na levé, připažit - skrčit přednožmo pravou 

 

Obrázek 3: výpon spojný na levé, připažit - přednožit pravou 
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Obrázek 4: výpon na levé, připažit – skrčit přednožmo pravou 

 

Obrázek 5: přenesení váhy z levé na pravou 

 

Obrázek 6: výpon na pravé připažit skrčit přednožmo levou 
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Obrázek 7: přenesení váhy zpět na levou 

 

Jak už bylo řečeno, základní krok je povinným prvkem každé rokenrolové sestavy. 

V posledních letech se však udělala výjimka a to u párové dětské kategorie a kategorie 

velkých dívčích formací děti. U sestav těchto dvou kategorií není podmínkou provedení 

základního kroku a nedochází tudíž ani k jeho hodnocení (ČSAR, 2017). Tato úprava 

pravděpodobně vychází z obtížného a dlouhodobého nácviku základního kroku. Nyní se 

trenéři těchto kategorií mohou věnovat nácviku základního kroku v tréninku, avšak 

v závodní sestavě ho svěřenci předvést nemusí. Získávají tím čas na přípravu správného 

provedení kroku pro kategorii žáci nebo pro juniorské dívčí formace.  

V pravidlech akrobatického rokenrolu chybí i popis v metrické struktuře, který je uveden 

níže.  

I. takt 4/4 metrické struktury rokenrolové hudby 

1. Z výponu spojného, připažit – skrčením přednožmo pravou – výpon na levé, 

připažit – přednožit pravou 

2. Z výponu na levé, připažit – přednožit pravou – skrčením přednožmo, pravou 

přinožit – dokončení synkopy – přenesení váhy z levé na pravou a zpět na 

levou 

3. Z výponu spojného, připažit – skrčením přednožmo pravou – výpon na levé, 

připažit – přednožit pravou 

4. Z výponu na levé, připažit – skrčením přednožmo pravou přinožit – výpon 

spojný, připažit 
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II. takt 4/4 metrické struktury rokenrolové hudby 

1. Z výponu spojného, připažit – skrčením přednožmo levou – výpon na pravé, 

připažit – přednožit levou 

2. Z výponu na pravé, připažit – skrčením přednožmo levou přinožit 

3. Pokračování dalšího prvku 

4. Pokračování dalšího prvku 

Chyby v provedení základního kroku v akrobatickém rokenrolu nejsou v pravidlech 

popsány, ale vychází ze z nesprávného provedení tohoto kroku. K nejčastějším chybám 

patří stoj spojný místo výponu stojného, nevedení “kopu“ přes skrčení pokrčmo, pokrčení 

stojné dolní končetiny při “kopu“, nevýrazná synkopa nebo nedržení paží v připažení.  

 

2. Taneční figury – maximální počet získaných bodů za toto kritérium je dvacet. 

Jedná se zejména o obtížnost, přesnost, rozmanitost, synchronizaci a estetiku 

provedení pohybu.  

2.1.  Obtížnost – V této oblasti jsou hodnoceny tyto aspekty: 

 prostorové změny s použitím základního kroku,  

 změny, které jsou provedeny ve dvojicích,  

 střídání tanečních póz,  

 využití tanečních prvků, kdy na sebe tanečnice nevidí,  

 pohyby, které vyžadují vysokou úroveň koordinace 

 prvky, které vyžadují vysokou úroveň flexibility 

 počet prostorových změn neboli útvarů 

 rychlost prostorových změn 

2.2.  Přesnost – V této oblasti jsou hodnoceny tyto aspekty: 

 synchronizace tanečnic v provedení prvků 

 rytmizace prvků 

 přesně určený začátek a konec pohybu prvku 

2.3.  Rozmanitost – V této oblasti jsou hodnoceny tyto aspekty: 

 obraty 

 jazzové figury 
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 jiný taneční styl, například prvky hip-hopu 

 prvky provedené na zemi 

 skoky 

 prvky s různou rytmizací  

 prvky provedené v řadě (WRRC, 2018). 

 

3. Choreografie – maximální počet získaných bodů za toto kritérium je patnáct a 

stejně jako u základního kroku se začíná na maximu. Každá formace by měla mít 

určité téma. Měla by být založena na nějakém příběhu nebo nápadu. Tato 

myšlenka musí být plně srozumitelná a vyjádřena prostřednictvím tanečních 

pohybů. Důležité je, aby byla dodržena harmonie myšlenky, hudby, tance, 

choreografie a kostýmů. Bezvýznamné použití kostýmů může snížit bodové 

ohodnocení (WRRC, 2018). 

Při hodnocení choreografie je nutno brát v úvahu, že kombinace různých 

tanečních postav musí být logická, navazující a estetická. V této oblasti existují 

čtyři kritéria pro hodnocení: 

3.1.  Použití základního kroku (s prostorovými změnami i bez) 

3.2.  Typické rokenrolové variace (v různých směrech, v kontaktu) 

3.3.  Prvky prováděné ve dvojících (bez základního kroku, v kontaktu) 

3.4.  Ostatní (jiný taneční styl) 

 

4. Formační známka – maximální počet získaných bodů za toto kritérium je dvacet. 

Odvíjí se od rozložení tanečnic na parketu, jaké jsou útvary a přechody mezi nimi, 

jak je děvčata dodržují. Zda mají mezi sebou stejné rozestupy, zda stojí přesně 

vedle sebe či za sebou, apod.  

4.1. Obtížnosti - V této oblasti jsou hodnoceny tyto aspekty: 

 Diagonální postavení 

 Otáčení řady nebo zástupu 

 Otáčení za použití obtížnějších pohybů, než pouze běh 

 Nestandartní útvary (hvězda, srdce) 
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4.2. Provedení- V této oblasti jsou hodnoceny tyto aspekty: 

 Přesnost provedených útvarů 

 Řady musí být rovné  

 Kruhy musí dodržovat tvar 

 Útvary jsou rozeznatelně stavěny symetricky 

 Asymetrické útvary musí být čitelné 

 Využití celého prostoru parketu 

4.3. Originalita - V této oblasti jsou hodnoceny tyto aspekty: 

 Rozmanitost útvarů 

 Zajímavé přechody mezi útvary 

 V dlouhé sestavě by mělo být minimálně patnáct útvarů 

4.4. Přechody - V této oblasti jsou hodnoceny tyto aspekty: 

 Musí být rozpoznáno, kdy přechod začíná a končí 

 Rychlost přechodu 

 Směr těla během přechodu 

 Pohyby mezi přechody (WRRC,2018). 

 

2.2.2 Definované srážky za provedení v dívčích formacích senior 

V dívčích formacích senior a obecně v akrobatickém rokenrolu musí být každá chyba 

započítána. Mezi chyby jsou považovány: 

 Ztráta kontroly nad tělem 

 Pád v taneční části 

 Pád z akrobatické figury 

 Přerušení tance 

Obecně lze chybu definovat takto: 

 Pokud udělá jedna tanečnice jednu chybu, jsou dané formaci strženy 2 body 

 Pokud udělají dvě tanečnice ve stejnou dobu chybu, jsou dané formaci strženy 4 

body 



 

 

23 

 

 Pokud tři a více tanečnic udělají chybu ve stejnou dobu, je dané formaci strženo 

10 bodů (WRRC, 2018). 

 

2.3 Choreografie v akrobatickém rokenrolu 

Choreografie je v akrobatickém rokenrolu a především u dívčích formací jeden ze 

základních kritérií hodnocení. 

Samotné slovo choreografie, které se dnes častěji váže především k nastudování či tvorbě 

tance, pochází z řeckého choreia – tanec a grafein – psát. Což ve volném překladu 

znamená taneční písmo. V dnešní době se nad doslovnou definicí již málo kdo zamyslí, 

neboť pod slovem choreograf je všeobecně chápána spíše určitá činnost těch, kteří se 

taneční tvorbou zabývají. Samotný obor choreografie není jen souborem základních 

pravidel určitého řemesla, ale především umění stavět tanec. Je to určitá schopnost tanec 

vytvářet (Baláš, 2006).  

Choreografii lze obecně nazvat tvořivým procesem, při němž je komponováno taneční 

dílo. Stejně jako malíř pracuje se štětcem a barvami, tak choreograf pracuje s živými 

interprety svého díla (Hrázská, 2006). Hlavním a velmi důležitým cílem choreografa je 

sestavit program tak, aby splňoval veškerá kritéria hodnocení jak po sportovní tak i po 

estetické stránce. Choreografové jsou obvykle velice citliví lidé, kteří mají velkou 

pohybovou fantazii, schopnost improvizace a poetického přehodnocování hudebních 

předloh, či dramatického talentu (Baláš, 2006). 

Jedním z kritérií dobré choreografie je, že má tvar a formu, který postupuje od začátku 

do konce dané choreografie. V přípravě choreografie je třeba rozvinout smysl, jak dát 

skladbě celkovou formu (Minton, 1986).  

Základní principy choreografie platí pro všechny pohybové skladby a tedy i pro 

akrobatický rokenrol. Novotná (2011) tvrdí, že tvorba těchto skladeb směřuje i do 

umělecké sféry a usiluje o hodnoty srovnatelné s uměleckým dílem. Proto například 

forma prezentace velkých tělovýchovných vystoupení dosahuje až na hranice mezi 

sportem, uměním a kulturou. Oblast pohybových skladeb je pak ovlivňována i 

vrcholovým sportem. Aplikace poznatků vrcholového sportu pak vnáší do pohybových 
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skladeb i prvek výkonu a rozšiřuje tak i tradiční gymnastické a taneční pojetí o pojetí 

sportovní.  

Tvořivý impuls ke tvorbě pohybové skladby může být buď vnitřní anebo vnější (Nosál, 

1084). Vnitřní tvořivý impuls přichází spontánně, je to nálad neovlivněný vnějšími 

okolnostmi. Vzniká na základě zážitků a zkušeností, které jsou ukládány v naší fantazii. 

Co se týče tvořivého impulsu vnějšího, je založen na silném zážitku nebo dojmu 

vyvolávajícím představy, které autor skrz svojí fantazii přenáší do výsledného díla a dává 

tím skladbě formu.  

Principy tvorby pohybové skladby jsou následující: 

 celistvosti  

 gradace 

 kontrastu 

 opakování  

 variace 

 frázování.  

Princip celistvosti 

Pohyb, hudba a choreografie jsou jednotlivé složky pohybové skladby, které musí být 

v souladu. Ucelenou představu o celé skladbě vyvolá jejich logické uspořádání. Umožní 

tak divákovi souvislé sledování skladby a pochopení choreografického záměru či 

myšlenky. Celistvost skladby může být podložená uspořádáním hudební předlohy, na 

kterou pak navazuje pohyb. V podstatě se jedná o vytvoření dobrého celkového dojmu 

z dané skladby (Novotná, Panská, Šimůnková, 2011). 

Princip gradace 

Gradace pohybu je závislá na dynamické linii hudby. Jedná se o přípravu na vyvrcholení 

části nebo celé skladby. Gradace lze rozdělit na vzestupnou a sestupnou. Při vzestupné 

gradaci dochází k nárůstu síly, napětí a energie a postupnému přiblížení k určitému 

vrcholu. V pohybu lze tento jev popsat jako přípravu na prvek obtížnosti, výrazný pohyb 

celé skupiny nebo na jinou zajímavost. Ve formacích jde většinou o přípravu na 

akrobatickou figuru. Sestupná gradace vede k postupnému uklidnění. Je vedena opačným 

směrem. Ve skladbě se oba typy gradace neustále střídají a vytváří tak výrazové a 
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emocionální podněty. Gradace může probíhat v prostoru, v čase či v síle. Pokud skladba 

postrádá změny síly, tempa nebo napětí, může se zdát pohybové řešení monotónní a 

nezajímavé (Novotná, Panská, Šimůnková, 2011). 

Princip kontrastu 

Aby skladba nepůsobila bezvýznamně, je nutno využít kontrastních momentů i v hudební 

předloze. Tím vyniknou pohyby, kterými chceme zaujmout diváka, či porotce. Jde o 

zdůraznění určitých míst, hudební podkreslení prostorových změn nebo snížení tempa 

pro uvolnění a odpočinek například před akrobatickou figurou. Kontrastní změny udržují 

diváka v pozornosti a vtahují ho do děje skladby (Novotná, Panská, Šimůnková, 2011). 

Princip opakování 

Princip opakování se často objevuje jak v hudební předloze, tak i v pohybu a choreografii. 

Jedná se o periodický princip, jehož základem je symetrické rozrůstání hudební 

myšlenky. V hudbě se s tímto členěním dá setkat například ve schématu A-B-A, kdy se 

opakuje refrén. V akrobatickém rokenrolu se s tímto schématem většinou nesetkáváme, 

neboť hudební doprovod je složen z více skladeb a pro zajímavost se stejné části opakují 

zřídka (Novotná, Panská, Šimůnková, 2011). 

Princip variace 

Variace je opakování obměněného pohybového motivu, při čemž musí být zachován 

princip jednotnosti skladby. Změny motivů a jejich rozvíjení jsou zpracovány na základě 

myšlenky skladby. Jejich funkcí je udržet skladbu celistvou tak, aby její nápady nebyly 

pouze naskládané za sebe. Variace nacházíme i v hudbě, obměňovat lze pak pohyb i 

choreografii (Novotná, Panská, Šimůnková, 2011). 

Princip frázování 

Základním principem frázování je podpora a nutnost slučování vjemů do ucelených 

skupin, aby jejich vnímání bylo přehlednější. Je založeno na střídání napětí a uvolnění. 

Fráze se pak může a nemusí shodovat s hudebním motivem, může být kratší nebo delší. 

Prostřednictvím frázování mohou být oddělovány jednotlivé pohybové nápady, což se ve 

formacích velmi často uplatňuje. Fáze, které jsou pak ve skladbě vytvořeny, musí mít 

přiměřenou délku, aby naplnily přirozené očekávání diváka či porotce. Choreografie 

v akrobatickém rokenrolu neměla plynout pouze v rychlém sledu, ale občas by se měl 
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průběh pohybů zastavit, zařadit výdrž nebo pauzu. Díky frázování lze rozčlenit skladbu 

do určitých charakteristických částí vyjadřujících dílčí myšlenky skladby (Novotná, 

Panská, Šimůnková, 2011). 

 

Při tvorbě choreografie autor postupuje krok po kroku jednotlivými fázemi tvořivého 

procesu. Pokud podcení důležitost těchto kroků, nedojde pravděpodobně k naplnění 

očekávaného výsledku a k vytvoření úspěšné skladby (Novotná, 2011). Moderní pojetí 

sestav v akrobatickém rokenrolu zvláště u formací, nyní vyžaduje zařazení obtížnějších 

prvků. Úspěch formace dále spočívá v dokonale promyšleném celku, který po svém 

předvedení zanechá u poroty příjemný dojem. Zapotřebí je i nutná dávka hereckého 

výkonu, který pomůže tanečnicím ztvárnit hudební motiv.  

Vedle uplatnění principů tvorby v rámci ztvárnění hudebně pohybových motivů (jejich 

rozsah je jedním ze znaků vnitřní kvality skladby), jsou ve skladbě uplatňovány i 

specifické motivy dotvářející kompozici hudby a pohybu. Ideový motiv vyjadřuje 

pohybem myšlenkovou představu vycházející z hudební předlohy a z námětu skladby. 

Motiv interakce, komunikační motiv, je „pohybovým rozhovorem“ mezi cvičenci. Je 

založen na vzájemné koordinaci cvičenců mezi sebou a mezi skupinami. Motivem 

spolupráce rozumíme spoluúčast a dopomoc cvičenců mezi sebou při provedení určitého 

pohybového úkolu (prvku, motivu). 

 

2.4 Hudební doprovod  

Hudba, na kterou děvčata tančí je jeden z nejdůležitějších bodů, který ovlivňuje nejen 

celkový dojem formace, ale v prvé řadě podporuje výkon tanečnic. Základní funkcí 

hudebního doprovodu v akrobatickém rokenrolu je rytmizace pohybů lidského těla a 

posílení emocionální stránky cvičení.  

V rámci činnosti základní, rekreační, ale i výkonnostní tělesné výchovy má hudba 

významné místo. Je to přirozené – vždyť sama představa rekreace, odpočinku, volného 

času je pro nás běžně svázána i s osvěžujícím účinkem hudby. Cvičit při hudbě znamená 

posílit emocionální stránku cvičební jednotky, cvičence vnitřně obohatit a nejen to – 

znamená to také dát cvičení estetickou formu a zdůraznit to, co vede k zušlechtění 
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osobnosti i pohybu. Hudba přispívá k tomu, že cvičení získává vnitřní řád, který 

harmonizuje pohyby lidského těla a ekonomizuje 25 je. Těchto rozmanitých vlastností 

hudby je však možné v plné míře využít až tehdy, kdy je dovedeme odborně popsat a 

analyzovat. (Mihule, 1990) Hudba má v tělesné výchově a sportu obvykle poněkud 

specifickou podobu: jestliže se například spojuje s gymnastickým cvičením nebo i v 

krasobruslení, musí tuto praktickou stránku respektovat a svou formou i obsahem 

vyhovovat danému užití. Tato její specifická funkce je obsažena v termínu hudba užitá; 

tedy hudba uplatněná tak, aby se při ní dalo dobře cvičit, na ni tančit, při ní pochodovat a 

také bruslit na ledě. Užitá hudba má některé zvláštní znaky, které vyplývají z jejího určení 

a zaměření; přitom to nemusí být vždy jen spojení s gymnastickým cvičením, odkud tato 

zákonitost hudebního průběhu skladby pramení. Hudební předloha má kromě funkce 

motivační a regulační zdůrazněnou funkci dramaturgickou (dějovou), kdy myšlenkový a 

emocionální obsah hudební předlohy ovlivňuje výběr pohybového řešení. Spojování 

pohybů do větších celků (pohybových motivů), úzká vazba mezi pohybem a hudbou, 

účelné propojení struktury hudební předlohy (hudební fráze, věty) s odpovídajícím 

pohybem, soulad při vytváření hudebně pohybového motivu zvyšují kvalitu 

tělovýchovného procesu (Kolektiv, 2009). Podle Novotné (2011) spojení pohybů do 

větších celků (pohybových motivů) spojených s hudbou (hudebně pohybových motivů) 

zvyšuje vnitřní kvalitu tělovýchovného programu cvičení s hudbou. Dovednost tvořivě 

využívat vazbu mezi hudbou a pohybem, propojovat účelně strukturu hudební předlohy 

(hudební fráze, věty) s odpovídajícím pohybem (vytvářet vhodnou pohybovou odpověď 

na hudební předlohu), zvládat a používat správně rytmizované gymnastické a taneční 

dovednosti, zvyšuje kvalitu práce pedagoga. Podněcování pohybové tvořivosti cvičenců 

vede: - k vlastní tvorbě pohybů - k pohybové improvizaci - ke zlepšování individuálního 

pohybového projevu. Hudební motiv je v hudební skladbě opakující se drobný závažný 

nápad, který lze osamostatnit (Jelínek, 1998). Motiv může být melodický, harmonický, 

rytmický a kombinovaný. Vlastnostmi motivu jsou melodie, rytmus a dynamika. 

„Leitmotiv“ je příznačný motiv označující určitou ideu, osobu, věc nebo symbol. 26 

Hudba a pohyb mají jednu zásadní společnou vlastnost, a sice že probíhají v čase. Dají se 

tudíž exaktně měřit, dělit na časové úseky a vůbec různým způsobem organizovat v 

časoprostoru. Organizace pohybu v gymnastice vychází z organizace toku hudby, kterou 
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ke cvičení a tvorbě hudebně-pohybových celků užíváme, tedy hudby užité (Thorovský, 

2012).  

Vybraná hudba by měla být tanečnicím blízká a odpovídat jejich vyspělosti. Měla by je 

inspirovat k základní myšlenkové osnově programu. V akrobatickém rokenrolu je 

povolena vlastní hudba, která je upřesněna v pravidlech. Hudbě by měl odpovídat výběr 

závodního kostýmu tak, aby vše tvořilo harmonický celek. 

 

2.5 Shrnutí teoretické části rešerše 

Teoretická část diplomové práce obsahuje shrnutí poznatků odborné literatury z oblasti 

akrobatického rokenrolu a jejího obsahu. Zahrnuje znalosti z historie, pravidel, 

organizace soutěží a hodnocení v akrobatickém rokenrolu, shrnutí základních principů 

tvorby choreografie a hudebního doprovodu a informace o základním kroku již 

zmíněného sportu. Součástí práce je i rozpracování nových pravidel pro dívčí formace 

senior pro hodnocení světových soutěží v akrobatickém rokenrolu. Jestliže shrnu všechny 

získané teoretické poznatky, docházím k závěru, že změna pravidel a hodnocení dívčích 

formací senior, by se měla projevit na obsahu jednotlivých sestav. U některých formací 

se změna pravidel na obsah sestavy promítne méně, vzhledem k zařazení hodnocených 

prvků již v roce 2016, u jiných naopak více neboť hodnocené prvky na Mistrovství světa 

v roce 2016 chyběly.  
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3 CÍL A ÚKOLY 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je porovnat změny obsahu finálových sestav v akrobatickém rokenrolu 

kategorie dívčí formace senior z mistrovství světa konaných v letech 2016 a 2017.  

 

3.2 Úkoly práce 

1. Shrnout poznatky z odborné literatury o akrobatickém rokenrolu a výzkumných 

prací zabývající se problematikou obsahové analýzy. 

2. Přeložit a popsat pravidla a jejich změny v letech 2016 a 2017. 

3. Vytyčit cíl a úkoly práce.  

4. Zpracovat metodiku práce, řešení problému, charakterizovat použité metody. 

5. Vytvořit kategoriální systém. 

6. Zajistit záznamy ze soutěží pro zpracování a analýzu. 

7. Zpracovat výsledky. 

8. Navrhnout doporučení pro rozvoj v akrobatickém rokenrolu.    

 

3.3 Problém 

Nová pravidla pro dívčí formace senior byla schválena již koncem roku 2016. Oficiální 

hodnocení formací bylo však zveřejněno světovou rokenrolovou federací v lednu v roce 

2017, což znamená, že přibližně s půlročním předstihem před mistrovstvím světa pro 

dívčí formace senior v tomtéž roce. Problémem byl nepřesný a nedostatečný překlad 

těchto pravidel pro jednotlivé země a rozdíl v přístupu k jejich hodnocení. Vliv na 

hodnocení poroty mohl mít i seminář, který byl uskutečněn v den mistrovství světa před 

začátkem soutěže. Otázkou je, jak nově zavedená pravidla a způsob hodnocení měla vliv 

na obsah sestav u jednotlivých formací v roce 2017 oproti roku 2016. 

 

3.4 Výzkumná otázka 

1. Jak se projevila změna pravidel na obsah sestav? 
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3.5 Hypotézy 

Existuje závislost mezi změnou pravidel a četností výskytu prvků ve vybraných kategorií 

u dívčích formací senior? 

Nulová hypotéza: Závislost mezi změnou pravidel a četností výskytu prvků ve vybraných 

kategorií u dívčích formací senior neexistuje. 

Alternativní hypotéza: Existuje závislost mezi změnou pravidel a četností výskytu prvků 

ve vybraných kategoriích u dívčích formací senior.   
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4 METODOLOGIE  

Jak uvádí Reichel (2009, s. 40): „V sociálním výzkumu lze rozlišit dvě základní strategie, 

dva základní a přitom naprosto odlišné přístupy (designy) ke zkoumání skutečnosti, totiž 

kvantitativní a kvalitativní.“ 

Pro získání potřebných dat k odpovědi na výzkumnou otázku jsem zvolila využití 

kvalitativního přístupu. Přístup koresponduje se zaměřením práce a stanoveným cílem. 

Kvalitativní přístup charakterizuje Reichel (2009, s. 40) jako: „řadu rozdílných postupů, 

které se snaží najít porozumění zkoumanému sociálnímu problému.“ U kvalitativního 

výzkumu je podstatné, že se výzkumník snaží nahlížet na určitý fenomén v autentickém 

prostředí, pro tento jev a co nejkomplexněji ho zobrazit. Zaměřuje se také na jeho vztahy 

s dalšími aspekty. (Reichel, 2009.)  

 

4.1 Metody práce 

Pro splněné cíle práce byla použita metoda pozorování a obsahové analýzy založena na 

kategoriálním systému. 

Sledování jevů, které jsou přímo dostupné smyslovému vnímání, je charakteristické pro 

metodu pozorování. Podstatným znakem je, že tyto jevy nejsou vyvolány zásahem 

výzkumníka v průběhu sledování. Z toho plyne relativně malý počet transformací, a tudíž 

nízké zkreslení výsledků. Pozorování bylo nezúčastněné, což znamená, že pozorovatel se 

přímo neúčastnil pozorované situace a použil předem zvolený soubor znaků a jejich kategorií, 

do nichž zařadil a kódoval jednotlivé elementární jevy (Hendl, 2010). Pro získání hodnot byla 

použita metoda nepřímého pozorování videozáznamů, která umožnila zachytit i celkový 

dojem z provedení sestav. Videozáznam zároveň pozorování poskytl dílčí aspekty a případné 

pozorování jevů do vytyčených kategorií v rámci vytvořeného systému (Kovář, et al., 1990).  

Metoda analýzy vyhodnocuje informace, které data obsahují, proto dává nasbíraným 

datům význam. Spočívá tedy v rozboru dat a jejich následné syntéze. O datech se poté 

provádějí závěry s ohledem na položené výzkumné otázky (Hendl. 2010). Metodu 

analýzy lze chápat jako metodu založenou na dekompozici celku na elementární části. 

Cílem analýzy je identifikovat důležité vlastnosti jednotlivých částí celku a poznat jejich 

podstatu (Berg, et al., 2008).  
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Obsahová analýza je systematická adaptibilní metoda, při které jsou z nasbíraných dat 

určovány četnosti výskytu a příslušné vztahy mezi nimi. Přestože se opírá o kvantitativní 

způsob zkoumání, obsahuje i přístupy kvalitativní. Pro obsahovou analýzu je třeba 

předem určit kódovací schéma a definovat, co bude určovat jednotlivé kategorie (Hendl, 

2008). Pro obsahovou analýzu tohoto kvalitativního výzkumu jsem sestavila kategoriální 

systém, který obsahuje základní prvky hodnocené v kategorii dívčí formace senior, 

souvisí s problematikou a teoretickou částí této diplomové práce.  

 

4.1.1 Kategoriální systém pro pozorování 

Na základě definice a podstaty hodnocení v akrobatickém rokenrolu byly vyčleněny tyto 

kategorie.  

1. Počet provedených útvarů – prostorové rozestavění tanečnic 

 Počet geometrických útvarů 

 Počet negeometrických útvarů 

 Počet skupinových útvarů 

 Počet hromadných útvarů 

2. Počet základních kroků – Základní krok se skládá z přešlapu neboli synkopy 

(Kick – Ball – Change v překladu kop, překrok s přenesením váhy) a dvou “kopů“ 

v pořadí. Všechny tři základní “kopy “jsou vedeny z výponu stojného přes skrčení 

přednožmo do přednožení a zpět do skrčení přednožmo a výponu stojného. 

3. Počet provedených přechodů 

 Počet přechodů se základním krokem 

 Počet přechodů bez základního kroku 

4. Počet skoků – Akrobatické skoky jsou pohyby celého těla, jejichž hlavním 

znakem je dočasné oddálení těla od základny. Mezi akrobatické skoky řadíme 

takové pohybové činnosti, při jejichž letové fázi nedochází k převrácení těla.  

5. Počet obratů – Obraty jsou pohyby celého těla otáčené kolem podélné osy.  

6. Počet rozsahových prvků – prvky s využitím vysoké úrovně flexibility 

7. Počet akrobatických figury – elementy provedené v pevném držení tanečnic, kdy 

se boky zvedané tanečnice nesmí ocitnout výše než její hlava   
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4.2 Podmínka výběru dat 

Vzhledem k rozdílnému složení finále v kategorii dívčí formace senior na mistrovství 

světa v roce 2016 a 2017 je definována podmínka, že výzkum se týká těch formací, které 

se zúčastnily finálového kola jak v roce 2016, tak v roce 2017. Tuto podmínku splňuje 

pět formací. V roce 2016 bylo finálové kolo určeno pro šest nejlepších formací. V roce 

2017 se po změně pravidel finále účastnilo formací sedm. Zbylé tři formace, které 

nesplňovaly tuto podmínku, byly využity pro ověření kategoriálního systému.  

 

4.3 Výzkumný soubor 

Výběr výzkumného vzorku byl založený na předem určené podmínce. Vzhledem 

k podmínce pro výběr dat jsem pozorovala videozáznamy pěti formací, které se 

zúčastnily finálového kola mistrovství světa v roce 2016 i 2017. Tyto videozáznamy jsou 

veřejně dostupné a natáčeny z pohledu porotce. Sledované formace patří již několik let 

výsledkově do první poloviny startovního pole v kategorii dívčí formace senior.  Souhrn 

informací o zkoumaných formacích je uveden v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Srovnávací tabulka zkoumaných formací na MS 2016 a 2017 

 

4.4 Organizace sběru a zpracování dat 

Mistrovství světa v akrobatickém rokenrolu v kategorii dívčí formace senior v roce 

proběhlo ve švýcarském Winterthuru 24. 9. 2016 a v maďarském Dabasu 23. 9. 2017. 

Videozáznamy z těchto soutěží jsou veřejně dostupné na kanálu YouTube a jsou natáčeny 

z pohledu porotce. Po vytvoření kategoriálního systému jsem vždy pozorovala jednu 

formaci na obou soutěžích. Podle daných kategorií jsem čárkovací metodou zaznamenala 

četnost určených prvků v choreografii. Využila jsem i možnost videozáznam zastavovat. 

Dobu trvání jednotlivé sestavy, či délku předehry jsem měřila pomocí stopek. Průměrná 

doba trvání jedné choreografie jsou 2 minuty a 51 sekund. Videozáznam každé formace 

jsem přehrála šestkrát, při nejasnostech víckrát. U každé formace jsem sledovala stejných 

třináct jevů. Veškeré získané hodnoty byly zaznamenány do tabulek v programu Excel, 

ze kterých byly pro větší přehlednost výsledků vytvořeny grafy a vyvozeny závěry. Data 

 MS 2016 MS 2017 

Formace Umístění 

formace 

Téma 

formace 

Délka 

trvání 

sestavy 

Délka 

předehry 

Počet 

meziher 

Umístění 

formace 

Téma 

formace 

Délka 

trvání 

sestavy 

Délka 

předehry 

Počet 

meziher 

SZUPER 

GIRLS 

1. Svatba 02:56:84 00:18:54 4 2. Malý 

Princ 

02:45:14 00:29:54 2 

COOL 

CATS 

2. Ruský 

Film 

02:52:44 00:24:50 2 4. Ruský 

Film 

02:52:33 00:24:17 1 

KOLB 

DANCE 

3. Rio de 

Janiero 

02:45:53 00:28:67 1 6. Louis 

XIV. 

02:47:16 00:29:67 3 

SOL 

INVICTUS 

6. Sněhurka 02:54:94 00:36:14 2 3. Roboti 02:48:46 00:28:97 1 

CHARM 5. Orient 02:56:88 00:27:39 2 1. Orient 02:54:10 00:28:17 3 
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byla nakonec využita k sestavení kontingenční tabulky a k následnému testu test chí-

kvadrát nezávislosti. 

Chí-kvadrát test patří mezi statistické neparametrické metody. Používá se ke zjištění, zda 

mezi dvěma znaky existuje prokazatelný výrazný vztah. Data jsou uspořádána do 

kontingenční tabulky. Kategorie jednoho znaku určují řádky a kategorie druhého znaku 

sloupce. Jednotlivá pozorování jsou zařazena do příslušné buňky kontingenční tabulky 

podle hodnot daných dvou znaků. Pokud jeden ze znaků má r kategorií a druhý znak má 

s kategorií, dostáváme kontingenční tabulku typu r x s. Kontingenční tabulky umožňují 

testování různých hypotéz. Mimo jiné slouží i k testu nezávislosti, který se používá k 

posouzení závislosti dvou kvalitativních veličin měřených na prvcích téhož výběru. Test 

chí-kvadrát nezávislosti spočívá v porovnání pozorovaných a očekávaných četností. 

Pozorované četnosti zjistíme z kontingenční tabulky. Očekávané četnosti je třeba 

vypočítat. Při výpočtu vycházíme z předpokladu, že platí nulová hypotéza, tedy že mezi 

dvěma kvalitativními veličinami není žádná závislost. Výsledek testu získáme v závislosti 

na dosažené hladině významnosti statistického testu (p-hodnota). Pokud je menší než 

0,05, nulovou hypotézu zamítáme. Znamená to, že pravděpodobnost, že by pozorované 

rozdíly či závislosti vznikly pouze náhodou, je menší než 5 % (Skalská, 2013). 
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5 VÝSLEDKY 

Pro splněné cíle práce byla použita metoda pozorování a obsahové analýzy, které je 

součástí kategoriální systém důležitý pro zpracování dat. Tento systém byl rozdělen do 

sedmi kategorií, které jsou výrazně porotci pozorovány, hodnoceny a mají vliv na 

umístění formace.  

Vzhledem k teoretické části níže uvádím sedm kategorií, které vznikly na základě 

kategoriálního systému a byly pozorovány u každé formace. Tyto kategorie vychází 

z nových pravidel pro dívčí formace senior a berou se v potaz při hodnocení sestav. 

1. Počet základních kroků v daných formací 

Jako první sledovaný jev byl počet základních kroků. Minimální počet provedených 

základních kroků ve finálové sestavě je deset.  

2. Počet útvarů v daných formací 

Druhou sledovanou kategorií byl počet útvarů v každé formaci. Vzhledem k velkému 

počtu tohoto jevu v každé sestavě, byla tato kategorie rozdělena ještě do čtyř podkategorií 

na útvary geometrické, negeometrické, skupinové a hromadné.  

3. Počet přechodů v daných formacích 

Počet přechodů zcela jistě závisí na počtu útvarů v daných formací. Pro můj výzkum však 

bylo žádoucí zjistit, kolik přechodů bude provedeno za použití základního kroku a naopak 

bez něj jiným způsobem. Způsob jakou formace smí nebo nesmí tvořit útvary, není 

v nových pravidlech definován.  

4. Počet skoků v daných formacích 

Počet skoků byl sledován jako čtvrtý v pořadí. Skoky byly započítány, pokud byly 

provedeny celým týmem i pouze jednou členkou formace.  

5. Počet obratů v daných formacích 

Stejně jako u skoků i obraty byly započítány, ať už byly provedeny celou formací nebo 

pouze jednotlivcem.  

6. Počet rozsahových prvků v daných formacích 
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Rozsahové prvky jsou zařazovány do sestav v neomezeném počtu.  

7. Počet akrobatických figur v daných formacích 

Poslední sledovanou kategorií byly akrobatické figury, které musí být provedeny 

v pevném držení ostatních tanečnic v maximálním počtu čtyři.  

 

5.1 Celkové výsledky formací pro rok 2016 a 2017 

Do finále na Mistrovství světa v roce 2016 i 2017 probojovaly tyto formace: 

Tabulka 4: Celkové výsledky formací pro rok 2016 a 2017 

 

Jak lze vidět z tabulky, na mistrovství světa v roce 2016 dominovala formace 

z Maďarska, druhé místo získaly závodnice z Ruska a třetí z České Republiky. V roce 

2017 převzalo vedení Rusko a na druhém a třetím místě skončily maďarské formace.  

Z tabulky je zřejmá změna pravidel v roce 2017, kdy již nebylo použito 

známkované, ale bodované hodnocení formací. Systém známek od rozhodčích spočíval 

v tom, že každý porotce si určil pořadí formací a podle toho udělil známku. Známka 1 – 

JMÉNO 

FORMACE 

STÁT MS 2016 MS 2017 

  UMÍSTĚNÍ 

FORMACE 

ZNÁMKY 

ROZHODČÍCH 

UMÍSTĚNÍ 

FORMACE 

BODY 

ROZHODČÍCH 

SZUPER 

GIRLS 

HUN 1. 1/1/1/3/1/1 2. 50,58 

COOL 

CATS 

RUS 2. 2/2/2/1/2/2/2/ 4. 45,39 

KOLB 

DANCE 

CZE 3. 2/3/4/2/4/5/5 6. 38,54 

SOL 

INVICTUS 

HUN 6. 6/6/6/6/6/6/6 3. 47,05 

CHARM RUS 5. 5/5/3/5/5/3/4 1. 50,88 
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rozhodčí formaci hodnotí na první místo, atd. Dále tento systém pokračoval podle 

systému zvanému skating, kdy záleží na četnosti nejlepších známek každé formace. 

Bodový systém vychází z ohodnocení provedených prvků, kdy za každou kategorii 

formace získá určitý počet bodů u každého porotce. Výsledné body jsou vypočteny 

systémem dle zadaného vzorce, který se řídí dle mediánu.  

Změna pravidel samozřejmě ovlivnila parametry sestavy a také použití tanečních 

prvků. Na sestavu již není hleděno jako na celek, ale jde spíše o jednotlivý obsah sestavy, 

který pak zajistí vysoké bodové ohodnocení.  

V následující tabulce prezentuji naměřené hodnoty pro všech 5 formací za rok 

2016.  

Tabulka 5: Celkový přehled použitých prvků za rok 2016 

 Počet 

základních 

kroků 

Počet 

útvarů 

Počet 

přechodů 

Počet 

skoků 

Počet 

obratů 

Počet 

rozsahových 

prvků 

Počet 

akrobatických 

figur 

Celkem 60 115 105 9 14 18 9 

Průměr 12 23 21 1,8 2,8 3,6 1,8 

Modus 10,12 20 18 1 4 4 1 

Medián 12 23 21 1 3 4 1 

Maximum 16 28 26 4 4 6 3 

Minimum 10 20 18 0 1 0 1 

 

Z tabulky jsou patrné celkové a průměrné hodnoty pro pět finálových formací na 

mistrovství světa v roce 2016. V této soutěži bylo zařazeno šedesát základních kroků, 

průměrně dvanáct základních kroků na jednu formaci, což odpovídá optimálnímu počtu 

pro finálové kolo. S tím souvisí počet přechodů, který byl přibližně dvojnásobný. Co se 

týče zbylých čtyř kategorií, je zde vidět, že některé formace tyto prvky vůbec do sestav 

nezařazovaly a naopak. Největší kontrast je zřejmý u rozsahových prvků, kdy některé 

formace tuto kategorii vůbec do svých sestav nezařadily.   
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Graf  1: Procentuální rozložení použití prvků v sestavách v roce 2016 

Z grafu je patrná samozřejmá převaha útvarů a s nimi souvisejících přechodů mezi 

nimi, neboť je to nejčastější jev všech sestav. V sestavách bylo konkrétně zařazeno 115 

útvarů a 105 přechodů, což odpovídá 35% a 32%. V pravidlech platných v roce 2016 

nebyla zmínka, jak často se mají útvary měnit a jakým způsobem mezi nimi přecházet. 

Základní kroky zaujímají 18% z celého obsahu sestav a celkem jich bylo provedeno 60. 

Ostatní kategorie se z procentuálního hlediska v sestavě vyskytují méně. Konkrétně 5% 

zaujímají rozsahové prvky, kterých bylo celkem napočítáno 18, 4% připadají obratům, 

kterých bylo celkem provedeno 14, a po 3% pak skoky akrobatické figury, kterých bylo 

zařazeno po devíti.  

  

18%

35%

32%

3%
4%

5%

3%

Počet základních kroků Počet útvarů Počet přechodů

Počet skoků Počet obratů Počet rozsahových prvků

Počet akrobatických figur
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V následující tabulce prezentuji naměřené hodnoty pro všech 5 formací za rok 

2017.  

Tabulka 6: Celkový přehled použitých prvků za rok 2017 

 Počet 

základních 

kroků 

Počet 

útvarů 

Počet 

přechodů 

Počet 

skoků 

Počet 

obratů 

Počet 

rozsahových 

prvků 

Počet 

akrobatických 

figur 

Celkem 62 116 91 15 16 21 11 

Průměr 12,4 23,2 18,2 3 3,2 4,2 2,2 

Modus 12 20 16 4 5 - 2 

Medián 12 22 18 4 3 4 2 

Maximum 17 31 22 6 5 8 3 

Minimum 10 20 16 0 1 0 2 

 

Z tabulky pro rok 2017 je zřejmé, že ačkoli proběhla zásadní změna pravidel, 

měřené hodnoty týkající se obsahu sestav se příliš nezměnily. Lze předpokládat, že tato 

skutečnost může být způsobena tím, že nová pravidla nebyla všem trenérům včas 

oznámena. Žádná z měřených kategorií se oproti roku 2016 nesnížila, ale ani rapidně 

nezvýšila. Je tedy vidět, že zásadní změna pravidel a hodnocení sestav neměla velký vliv 

na jejich obsah.   

Pro bližší analýzu prvků nám posloužil graf jejího procentuálního rozložení.   
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Graf  2: Procentuální rozložení použití prvků v sestavách v roce 2017 

 Stejně jako v předchozím grafu pro rok 2016 je i z tohoto zřejmé, že největší část 

zaujímají útvary a jejich přechody a to konkrétně 35% a 27%. V nových pravidlech je již 

kladen důraz na originalitu těchto útvarů a zajímavost přechodů. Základní kroky zaujímají 

19% z celého obsahu sestav a celkem jich bylo použito 62. Nová pravidla upřesňují 

provedení základního kroku, jejich počet však pro vyšší hodnocení není podstatný. 

Rozsahové prvky byly užity v sestavě 21krát, což odpovídá 6% a jedná se o minimální 

rozdíl oproti roku 2016. Počet obratů a skoků se zvýšil na 5% a nejmenší zastoupení mají 

akrobatické figury se třemi procenty, kterých bylo provedeno 11.  

Při procentuálním rozložení grafy neukazují velké rozdíly v obsahu sestav v roce 

2016 a v roce 2017.  

19%

35%
27%

5%

5%

6%

3%

Počet základních kroků Počet útvarů Počet přechodů

Počet skoků Počet obratů Počet rozsahových prvků

Počet akrobatických figur
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Graf  3: Rozložení použití jednotlivých kategorií prvků všech formací na MS v roce 2016 

 Graf, stejně tak jako průměrné, maximální a minimální hodnoty jednotlivých 

kategorií (viz. Tabulka 5) potvrzují přechozí tvrzení, že finálové kolo všech formací bylo 

relativně homogenní a žádná z formací se příliš nelišila. Průměrným hodnotám se pro 

tento závod nejvíce přibližuje formace Sol Invictus.  Za zmínku stojí formace Charm, 

která měla vyšší počet útvarů a s nimi souvisejících přechodů a formace Coolcats, která 

měla znatelně vyšší počet základních kroků.  
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Graf  4: Rozložení použití jednotlivých kategorií prvků všech formací na MS v roce 2017 

Tento graf stejně jako v roce 2016 vykazuje relativně vyrovnané finále závodu. V roce 

2017 se průměrným hodnotám nejvíce přibližuje formace Kolbdance. Nejvyššímu počtu 

útvarů a přechodů opět dominuje formace Charm. Za zmínku stojí i nulové hodnoty 

formace Coolcats v kategorii skoků a rozsahových prvků.  

 

5.2 Analýza jednotlivých formací pro rok 2016 a 2017 

5.2.1 Formace Szupergirls 

Zástupci maďarské reprezentace formace Szupergirls jsou letitými finalistkami ze 

světových soutěží. Vyznačují se dobrým provedením základního kroku a pestrou 

choreografií. Na dvou zkoumaných soutěžích se představila v odlišných kostýmech 

s jiným tématem.  
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Tabulka 7: Přehled použitých prvků u formace Szupergirls 

 Zákl

. 

krok 

Počet 

útvar

ů 

Útvar

y 

geom. 

Útvary 

negeom

. 

Útvar

y 

skup. 

Útvar

y 

hrom. 

Počet 

Přechod

ů 

Přechod

y 

Se ZK. 

Přechod

y 

bez ZK 

Skok

y 

Obrat

y 

Rozsah

. 

prvky 

Akrob

. 

figury 

201

6 

12 23 15 8 6 17 21 8 13 4 4 6 1 

201

7 

12 20 14 6 7 13 18 9 9 4 4 6 2 

Z tabulky je vidět, že ačkoli se tato formace představila v obou letech s jinou choreografií, 

struktura jejich sestavy se příliš nezměnila. Tato formace má velký počet prvků ve 

zkoumaných kategorií již v roce 2016 a tak po změně pravidel nebyl vidět výrazný rozdíl.  

 

Graf 5: Analýza formace Szupergirls za rok 2016 
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Graf 6: Analýza formace Szupergirls za rok 2017 

Z grafů je zřejmé, že k velkým změnám u této formace z hlediska procentuálního 

rozložení nedošlo. V roce 2017 došlo k viditelnému snížení přesunů bez základního 

kroku, který zaujímá 10% z celkového obsahu sestavy oproti 14% z roku 2016. Větší 

rozdíl byl zjištěn i u použití hromadných útvarů, které se snížily v roce 2017 na 15% 

z 18% z roku 2016. Ostatní zkoumané kategorie se pohybují s rozdílem pouze 2%.  

 

5.2.2 Formace Coolcats 

Formace Coolcats se stejně jako předchozí účastní většiny finálových kol na světových 

soutěžích v posledních pěti letech. Děvčata pocházející z Ruska mají svůj specifický styl, 

kterým se odlišují od ostatních. Na těchto dvou soutěžích představily obměněnou 

choreografii na stejné téma v jiných kostýmech. Jelikož sestava v roce 2017 byla pouze 

upravena, lze předpokládat, že v četnosti těchto znaků nebudou výrazné změny.  
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Tabulka 8: Přehled použitých prvků u formace Coolcats 

 Zákl

. 

krok 

Počet 

útvar

ů 

Útvar

y 

geom. 

Útvary 

negeom

. 

Útvar

y 

skup. 

Útvar

y 

hrom. 

Počet 

Přechod

ů 

Přechod

y 

Se ZK. 

Přechod

y 

bez ZK 

Skok

y 

Obrat

y 

Rozsah

. 

prvky 

Akrob

. 

figury 

201

6 

16 24 13 11 8 16 22 12 10 0 2 0 3 

201

7 

17 24 20 4 13 11 22 14 8 0 2 0 3 

Jak už bylo řečeno, formace Coolcats se představila v obou letech s choreografií na stejné 

téma a došlo pouze k minimálním změnám obsahu sestavy. Ani po výkladu nového 

hodnocení dívčích formací na kategorii skoků a rozsahových prvků na ně nebyl kladen 

důraz.  

 

Graf 7: Analýza formace Coolcats pro rok 2016 
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Graf 8: Analýza formace Coolcats pro rok 2017 

Při porovnání těchto dvou grafů je vidět, že největší rozdíl je viděn v kategorii 

negeometrických útvarů. V roce 2017 je tento počet snížen na 4% z 12% z roku 2016. 

Rozdíl je zřejmý i v kategorii skupinových útvarů, který v roce 2016 zaujímal 9% 

z celkového obsahu sestavy a v roce 2017 14%. Změna došla i u geometrických útvarů. 

V roce 2016 tato kategorie zastupovala 14% a v roce 2017 již 22%. Za zmínku zde opět 

stojí nulové hodnoty v obou letech v kategorii skoků a rozsahových prvků. Změny u 

ostatních kategorií se pohybují mezi 1 – 2%.  

 

5.2.3 Formace Kolbdance 

Děvčata z České republiky se také pravidelně umisťují na finálových místech ve 

světových soutěžích. Na vybraných Mistrovství světa předvedla odlišnou choreografii. 

Vzhledem k novým pravidlům, které neumožňují mít v názvu formace jméno trenéra, či 

klubu se formace musela od roku 2017 přejmenovat. Zvolila jméno dle svého tématu, a 

proto byla v roce 2017 viděna ve startovní listině jako Louis XIV.  
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Tabulka 9: Přehled použitých prvků u formace Kolbdance 

 Zákl

. 

krok 

Počet 

útvar

ů 

Útvar

y 

geom. 

Útvary 

negeom

. 

Útvar

y 

skup. 

Útvar

y 

hrom. 

Počet 

Přechod

ů 

Přechod

y 

Se ZK. 

Přechod

y 

bez ZK 

Skok

y 

Obrat

y 

Rozsah

. 

prvky 

Akrob

. 

figury 

201

6 

10 20 12 8 9 11 18 2 16 1 2 4 1 

201

7 

10 20 12 8 6 14 18 1 17 4 3 7 2 

Z tabulky je zřejmé, že Formace Kolbdance zapracovala počtu skoků, obratů, 

rozsahových prvků a akrobatických figur. Naopak se snížil počet skupinových útvarů a 

přechodů se základním krokem.  

 

Graf 9: Analýza formace Kolbdance po rok 2016 
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Graf 10: Analýza formace Kolbdance pro rok 2017 

U formace Kolbdance jsou největší změny v kategoriích skoků a rozsahových prvků. 

Následně také v počtu skupinových útvarů a přechodů s využitím základního kroku. 

Z grafu lze vyčíst, že počet skoků se v procentuálním rozložení obsahu sestavy zvýšil 

v roce 2017 o 4%, počet rozsahových prvků o 3%, počet skupinových útvarů o 5%. 

Naopak počet přechodů se základním krokem se o dvě procenta snížil, což není výhodou 

pro tuto formaci.  

 

5.2.4 Formace Sol Invictus 

Sol Invictus je další maďarská formace, která se ve světovém finále vyskytuje až 

v posledních letech. Tanečnice vynikají dobrou technikou skoků, rychlými přechody a 

správně provedeným základním krokem. Na obou závodech se představily s jinou 

choreografií a jiným kostýmem. Tato formace je charakteristická dramatickým 

provedením tématu.  
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Tabulka 10: Přehled použitých prvků u formace Sol Invictus 

 Zákl

. 

krok 

Počet 

útvar

ů 

Útvar

y 

geom. 

Útvary 

negeom

. 

Útvar

y 

skup. 

Útvar

y 

hrom. 

Počet 

Přechod

ů 

Přechod

y 

Se ZK. 

Přechod

y 

bez ZK 

Skok

y 

Obrat

y 

Rozsah

. 

prvky 

Akrob
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Z tabulky je zřejmé, že u této formace se většina měřených hodnot v roce 2017 zvýšila. 

Formace měla většinu nově hodnocených kategorií v choreografii zařazenou již v roce 

2016.  

 

Graf 11: Analýza formace Sol Invictus 2016 
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Graf 12: Analýza formace Sol Invictus pro rok 2017 

U formace Sol Invictus jsou největší změny zaznamenány v počtu přechodů se základním 

krokem, kdy z roku 2016 byl zaznamenán pouze jeden, a v roce 2017 byly přidány další 

tři. Z 1% se tato kategorie zvýšila na 4%. Naopak přechody bez použití základního kroku 

byly o 4% nižší v roce 2017 než v roce 2016. V ostatních kategoriích nebyly 

zaznamenány větší změny než o jeden až dvě procenta.  

 

5.2.5 Formace Charm 

Ruská formace Charm se finálových kol světových soutěží účastní až v posledních letech. 

Děvčata v roce 2017 vystoupila s upravenou sestavou ve stejném kostýmu jako 

v předchozím roce.  
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Tabulka 11: Přehled použitých prvků u formace Charm 
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Z tabulky je zřejmé, že u této formace došlo ke zvýšení počtu útvarů a nimi spojených 

přechodů mezi nimi. Skoky, obraty, rozsahové prvky a akrobatické figury zůstaly 

nezměněny v poměrně menším počtu zastoupení a přesto se této formaci podařilo v roce 

2017 zvítězit.  

 

Graf 13: Analýza formace Charm pro rok 2016 
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Graf 14: Analýza formace Charm pro rok 2017 

Z těchto grafů lze vyvodit největší změnu počtu přechodů ze základním krokem a to 

konkrétně o 3% méně než v roce 2016 oproti roku 2017. Rozdíl 3% lze naopak zmínit u 

přechodu bez základního kroku. Tento počet byl v roce 2017 snížen oproti roku 2016. 

Ostatní kategorie zřejmě i z důvodu pouhého upravení sestavy zůstaly stejné nebo 

maximálně o 2% rozdílné.  

 

5.3 Shrnutí všech kategorií  

5.3.1 Počet základních kroků v roce 2016 a 2017 

V pravidlech dívčích formací senior je uveden pouze minimální počet základních kroků. 

Vyšší počet přispívá pouze k dynamice provedené sestavy, ale počet těchto prvků není 

zvlášť hodnocen. 

Tabulka 12: Porovnání počtu základních kroků v roce 2016 a 2017 

 Szupergirls Coolcats Kolbdance Sol Invictus Charm 

2016 12 16 10 10 12 

2017 12 17 10 11 12 
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Z tabulky lze vyčíst, že se tyto počty v roce 2016 a 2017 nijak nezměnily. 

 

Graf 15: Porovnání počtu základních kroků v roce 2016 a 2017 

V průměru formace ve své finálové sestavě předvádí v obou letech dvanáct základních 

kroků. Minimální počet těchto základních kroků měly v roce 2016 dvě formace, což 

představuje 40% sledovaných formací. V roce 2017 už pouze formace jedna, tudíž 20% 

zkoumaného souboru. Z těchto výsledků je evidentní, že nová pravidla zavedená v roce 

2017 na počet základních kroků v jednotlivých sestavách neměla nějak významný vliv.  

V této kategorii dominuje ruská formace Coolcats, která do své sestavy zařadila nejvíce 

základních kroků v obou letech. Je zřejmé, že počet základních kroků nemá ani vliv na 

výsledné pořadí formací. V tomto případě bude větší důraz kladen na jeho provedení.  

 

5.3.2 Počet útvarů v roce 2016 a 2017 

Jak již bylo uvedeno v popisu kategoriálního systému, kategorie útvarů byla rozdělena na 

útvary geometrické (G), negeometrické (N), skupinové (S) a hromadné (H).  
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Tabulka 13: Porovnání počtu útvarů v roce 2016 a 2017 

POČET ÚTVARŮ ROK 2016 ROK 2017 

 G N S H G N S H 

Szupergirls 15 8 6 17 14 6 7 13 

Coolcats 13 11 8 16 20 4 13 11 

Kolbdance 12 8 9 11 12 8 6 14 

Sol Invictus 12 8 8 12 14 8 6 14 

Charm 17 11 6 22 18 13 9 22 

Z tabulky lze vyčíst, že největší počet útvarů bylo zjištěno u formace Charm.  

 

Graf 16: Porovnání počtu útvarů v roce 2016 a 2017 

Z grafu je zřejmé, že k výrazné změně v počtu útvarů se změnou pravidel nedošlo, i když 

je nyní předepsaný počet provedených útvarů. Tento počet je však tak nízký, že ho splňují 

s přehledem všechny formace, proto nedošlo k žádné viditelné změně.  

Za však stojí procentuální vyjádření těchto útvarů celkem u všech formací.  
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Tabulka 14: Procentuální vyjádření útvarů u všech formací 

 Geometrické Negeometrické Skupinové Hromadné 

2016 69 46 37 78 

2017 78 39 41 74 

Z tabulky lze zjistit, že všechny kategorie útvarů, kromě negeometrických, byly obecně 

u formací zvýšeny.  

  

Graf 17: Porovnání typů útvarů pro rok 2016  Graf 18: Porovnání typů útvarů pro rok 2017 

Z grafů je zřejmé, že geometrické útvary v obou letech převažují nad negeometrickými a 

hromadné nad skupinovými. Z pohledu procentuálního rozložení všech útvarů v roce 

2016 převažují útvary hromadné a to se 34%. V roce 2017 pak útvary geometrické s 33%. 

Nejmenší zastoupen v roce 2016 mají útvary skupinové s 16% a v roce 2017 útvary 

negeometrické, které jsou zastoupeny 17ti%. Ačkoli to nejsou velké rozdíly, dá se 

předpokládat, že vzhledem k určení počtu provedených útvarů a k důrazu, který je kladen 

na originalitu a zajímavost útvarů se počet skupinových a negeometrických útvarů bude 

v následujících letech zvyšovat. 

 

5.3.3 Počet přechodů mezi útvary 

Počet přechodů úzce souvisí s počtem útvarů, neboť jde o přesun mezi nimi. Podstatné 

však je, zda je tento přechod proveden s využitím základního kroku (SZK) či nikoli 

(BZK).  
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Tabulka 15:Porovnání počtu přechodů v roce 2016 a 2017 

POČET PŘECHODŮ ROK 2016 ROK 2017 

 Počet SZK BZK Počet SZK BZK 

Szupergirls 21 8 13 18 9 9 

Coolcats 22 12 10 22 14 8 

Kolbdance 18 2 16 18 1 17 

Sol Invictus 18 1 17 20 4 16 

Charm 26 10 16 29 10 19 

V roce 2016 bylo provedeno nejvíce přechodů se základním krokem a to u formace 

Coolcats s celkovým počtem 12. Nejméně naopak u formace Sol Invictus, kde byl tento 

přechod proveden pouze jednou. V roce 2017 v této kategorii opět dominovala formace 

Coolcats. 

 

Graf 19: Porovnání počtu přechodů v roce 2016 a 2017 

Zde lze vidět porovnání všech přechodů u všech formací. Za zmínku stojí hodnota rovna 

jednomu přechodu se základním krokem v roce 2017 u formace Kolbdance a u formace 

Sol Invictus. Z grafu je zřejmé, že všechny formace častěji využívají přechodů bez 

základního kroku, tudíž jiným lokomočním způsobem, což je pro tanečnice jednodušší.  
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Graf 20: Porovnání počtu přechodů pro rok 2016  

Graf 21: Porovnání počtu přechodů pro rok 2017 

Z grafu lze vyčíst, že v obou letech se častěji vyskytují přechody bez základního kroku. 

V roce 2016 v 69% zkoumaných formací a v roce 2017 je to pak o pět procent méně, což 

odpovídá 64%. V menším zastoupení jsou pak přechody se základním krokem, které jsou 

náročnější z důvodu dodržení techniky. V roce 2016 bylo u všech formací celkem 

zaznamenáno 33 přechodů se základním krokem, což odpovídá 31%. V roce 2017 bylo 

zaznamenáno 38 přechodů, ovšem v poměru s druhou variantou toto číslo koresponduje 

s 33%. Je logické, že je ve formacích více užíváno přechodů bez základního kroku, neboť 

jsou jednodušší na provedení a může poté dojít k rychlejšímu přemisťování dívek po 

parketě.  

 

5.3.4 Počet skoků 

Další kategorií, která je podle nových pravidel hodnocena, jsou skoky. Z následující 

tabulky je zřejmé, že na tuto kategorii prvků měla změna pravidel výrazný vliv. Kromě 

trenérů ruských formací, kteří pokračovali ve svém stylu tvorby choreografií, se ostatní 

země snažily tyto prvky do svých sestav zařadit.  
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Tabulka 16: Porovnání počtu skoků v roce 2016 a 2017 

 Szupergirls Coolcats Kolbdance Sol Invictus Charm 

2016 3 0 1 4 1 

2017 4 0 4 6 1 

Jak je vidět v tabulce, ruské formace mají zařazeno v obou letech nejméně skoků. 

Vzhledem k vítězství formace Charm v roce 2017 ani slabé zařazení této kategorie 

neovlivnilo celkový výsledek.  

 

Graf 22: Porovnání počtu skoků v roce 2016 a 2017 

V grafu je vidět, zda jednotlivé formace zařadily v roce 2017 více skoků či nikoli. 

Největší rozdíl je vidět u formace Kolbdance, která přidala tři skoky navíc. Formace 

Szupergirls a Invictus předvedly o jeden skok více. Nulová účast této kategorie je zřejmá 

u formace Coolcats a po jednom skoku v obou letech se objevilo u formace Charm.  

 

5.3.5 Počet obratů 

Čtvrtou hodnocenou kategorií jsou u dívčích formací obraty. 

Tabulka 17: Porovnání počtu obratů v roce 2016 a 2017 

 Szupergirls Coolcats Kolbdance Sol Invictus Charm 

2016 4 2 3 4 1 

2017 5 2 3 5 1 

Tato kategorie má téměř identické výsledky jako předchozí. Nejmenší zastoupení obratů 

má opět vítězná formace z roku 2017 Charm.  
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Graf 23: Porovnání počtu obratů v roce 2016 a 2017 

Graf ukazuje, že ani v kategorii obratů nedošlo k velkém změnám ani u jedné z formací. 

Jeden obrat přidala formace Szupergirls, ostatní obsah sestav se z tohoto pohledu 

nezměnil.  

 

5.3.6 Počet rozsahových prvků 

Vývoj akrobatického rokenrolu zajistil zařazení rozsahových prvků do sestav 

jednotlivých formací. V roce 2017 už byly i tyto prvky hodnoceny.  

Tabulka 18: Porovnání počtu rozsahových prvků v roce 2016 a 2017 

 Szupergirls Coolcats Kolbdance Sol Invictus Charm 

2016 6 0 4 4 4 

2017 8 0 7 4 4 

Ani nová kritéria pro hodnocení formací neinspirovala formaci Coolcats pro přidání 

rozsahových prvků. Stejně jako v roce 2016, tak i v roce 2017 nepředvedla ani jeden 

prvek této kategorie.  
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Graf 24: Porovnání počtu rozsahových prvků v roce 2016 a 2017 

Všechny ostatní formace, vyjma Coolcats zařadily buď stejný počet rozsahových prvků 

jako formace Sol Invictus nebo Charm anebo počet těchto prvků zvýšily a to konkrétně 

formace Szupergirls a Kolbdance. 

  

5.3.7 Počet akrobatických figur 

Akrobatické figury jsou poslední měřenou kategorií této diplomové práce. Jsou 

prováděny ve dvou a více lidech. Pravidlem je, že se nesmí boky zvedané tanečnice dostat 

nad její hlavu.  

Tabulka 19: Porovnání počtu akrobatických figur v roce 2016 a 2017 

 Szupergirls Coolcats Kolbdance Sol Invictus Charm 

2016 1 3 1 1 3 

2017 2 3 2 2 2 

Tabulka ukazuje, že průměrně jsou prováděny dvě akrobatické figury v každé sestavě. 

V této kategorii dominuje formace Coolcats. 
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Graf 25: Porovnání počtu akrobatických figur v roce 2016 a 2017 

Z grafu vychází, že jednu akrobatickou figuru navíc přidala formace Szupergirls, 

Kolbdance a Sol Invictus. V obou letech stejně a zároveň nejvíc akrobatických figur 

předvedla formace Coolcats a jeden tento prvek odebrala formace Charm. 

Zajímavé je společné procentuální vyjádření kategorií zkoumaných jevů, jako jsou skoky, 

obraty, rozsahové prvky a akrobatické figury. 

  

Graf 26: Procentuální vyjádření kategorií skoků, obratů, rozsahových prvků a akrobatických figur 

pro rok 2016 

Graf 27: Procentuální vyjádření kategorií skoků, obratů, rozsahových prvků a akrobatických figur 

pro rok 2017   

Z grafů vyplívá, že akrobatické figury měly v porovnání se skoky, obraty a rozsahovými 

prvky v obou letech stejné zastoupení a to 18ti%. Co se týče obratů, v roce 2016 bylo 

v porovnání s těmito kategoriemi použito 28%. V roce 2017 bylo těchto prvků využito 

méně a to konkrétně 25%. Rozsahové prvky se liší o 3% a to mezi 33% z roku 2016 a 

33% z roku 2017. 
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5.4 Test chí-kvadrát nezávislosti v kontingenční tabulce 

Úkolem následujícího testu je rozhodnout, zda jsou oba znaky na sobě závislé či 

nezávislé. Tedy jestli znak 2 má vliv na znak 1. Znak 1 tvoří sedm sledovaných kategorií 

zkoumaných prvků. Znak 2 představují jednotlivá období, konkrétně rok 2016 a 2017. 

Marginální četnosti vyjadřují hodnoty ni a nj, konkrétně součty jednotlivých četností 

v řádcích a sloupcích. Výsledek poskytne rozhodnutí o platnosti hypotézy a o existenci 

změny u finálových sestav na mistrovství světa ve dvou sledovaných letech.  

Počet skupin znaku 1: 7 

Počet skupin znaku 2: 2 

Hladina významnosti α: 5% 

Tabulka 20: Skutečné četnosti jednotlivých kategorií v roce 2016 a 2017 

 Znak 2 

Počet 

základních 

kroků 

Znak 2 

Počet 

útvarů 

Znak 2 

Počet 

přechodů 

Znak 2 

Počet 

skoků 

Znak 2 

Počet 

obratů 

Znak 2 

Počet 

rozsahových 

prvků 

Znak 2 

Počet 

akrobatických 

figur 

ni 

Znak 1 

2016 

60 115 105 9 14 18 9 330 

Znak 2 

2017 

62 116 91 15 16 21 11 332 

nj 122 231 196 24 30 39 20 662 
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Tabulka 21: Očekávané četnosti jednotlivých kategorií v roce 2016 a 2017 

 Znak 2 

Počet 

základních 

kroků 

Znak 2 

Počet 

útvarů 

Znak 2 

Počet 

přechodů 

Znak 2 

Počet 

skoků 

Znak 2 

Počet 

obratů 

Znak 2 

Počet 

rozsahových 

prvků 

Znak 2 

Počet 

akrobatických 

figur 

ni 

Znak 1 

2016 

60,82 115,15 97,7 11,96 14,95 19,44 9,97 330 

Znak 2 

2017 

61,18 115,85 98,3 12,04 15,05 19,56 10,03 332 

nj 122 231 196 24 30 39 20 662 

 

 Testové kritérium:  

 

Po dosazení vzorce vychází testové kritérium:  

G = 3.091 

 Kritická hodnota: χ(1-α); df = 12.592 

Na hladině významnosti 5% nulovou hypotézu (H0) o nezávislosti jednotlivých znaků 

nezamítáme. 
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Jinými slovy se tímto testem potvrdilo tvrzení, které plyne z naměřených výsledků, že 

závislost mezi změnou pravidel a četností výskytu prvků ve vybraných kategoriích u dívčí 

formace senior existuje, avšak v těchto dvou měřených letech je absolutně zanedbatelná. 

Pokud bych se měla pokusit o prognózu do budoucnosti, myslím si, že v následujících 

letech bude tato závislost po upřesnění hodnocených prvků vyšší.  

  

Graf 28:   Skutečné a očekávané četnosti znaků 
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6 DISKUZE 

Hlavním cílem práce je zjistit zdali mají nová pravidla pro kategorii dívčí formaci senior 

v akrobatickém rokenrolu vliv na tvorbu sestav a jak se tento vliv projevuje. Pro tento 

výzkum byla použita metoda pozorování a obsahové analýzy videozáznamů z finálového 

kola na mistrovství světa v roce 2016 a 2017.  

Po sledování jevů, určených mnou vytvořeným kategoriálním systémem, u formací, které 

nesplňovaly podmínku výběrového souboru, jsem sama sebe ujistila, že můj výzkum 

bude mít smysl a nebude zbytečný. Trochu jsem se obávala, zda budou sledované jevy 

jasně rozpoznatelné, ale po testování kategoriálního systému u třech formací jsem byla 

mile překvapena. Některé části tohoto systému se později daly sledovat najednou, a proto 

nemusel být videozáznam tolikrát opakován.  

V konfrontaci dosažených výsledků s teoretickou částí usuzuji, že ačkoli byla zavedena 

nová pravidla pro kategorii dívčí formaci senior a tím související nový způsob hodnocení, 

tak zavedení konkrétních kategorií pro celkové hodnocení nemělo značný vliv na obsah 

sestav v roce 2017 a k výrazným změnám oproti roku 2016 nedošlo.  

Akrobatický rokenrol má ve svém soutěžním řádu i po mnohém doplnění několik mezer. 

Chybějící odborná literatura, znalost odborné terminologie a přesné porozumění 

pravidlům je stále velkou překážkou nejen v komunikaci svazu s trenéry, s odbornými 

dozory ale i porotci.   

Cílem diplomové práce bylo zjištění, zda mají nová pravidla u dívčích formací senior vliv 

na obsah soutěžních sestav. Veškerý výzkum se týkal akrobatického rokenrolu a zasáhl i 

do složky hodnocení formací, které s tím úzce souvisí.  

Přínosem práce je doporučení pro trenérskou a společenskou praxi. Doporučení hlavně 

pro trenéry, kteří se věnují sportovní přípravě děvčat v dívčích formacích a pro 

choreografy, kteří se věnují tvorbě sestav pro tyto kategorie. Práce může být zajímavá i 

pro porotce a to hlavně pro pojetí přístupu k novému hodnocení daných formací.  

Po prostudování mnohých literárních a internetových zdrojů a zpracování výsledků 

veškerého pozorování jsem si vytvořila na zkoumanou oblast jakýsi osobní náhled, který 

v následujícím textu popisuji.  
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Jsem toho názoru, a výsledky to jenom potvrzují, že nová pravidla nestihla být u všech 

formací plně realizována, neboť změna, která měla vzniknout v období mezi roky 2016 a 

2017 nebyla tak markantní, jak z pohledu požadavků zpočátku vypadalo. Tento názor 

potvrzuje procentuální rozložení použitých prvků v sestavách všech formací v obou 

letech, kdy největší rozdíl pěti procent je viděn u kategorie přechodů. Ostatní kategorie 

jsou rozdílné pouze o jedno či dvě procenta.  

Změna pravidel na obsah sestav se dle výsledků projevila minimálně. Nejvýraznější 

změny byly zaznamenány v porovnání s předchozím rokem u formace Kolbdance a to 

hlavně v kategorii skoků a rozsahových prvků. V procentuálním rozložení bylo zjištěno 

zvýšení těchto prvků v roce 2017 o 4% a 3%.  Došlo i ke zvýšení procentuálních útvarů 

a to konkrétně o 5%. U formace Sol Invictus byla zjištěna největší změna v kategorii 

přechodů se základním krokem, která byla zvýšena o 3%. Naopak ke znatelnému snížení 

došlo v kategorii bez základního kroku a to také o 4%. U formace Szupergirls byla větší 

změna zaznamenána v kategorii přechodů bez základního kroku, která byla v roce 2017 

snížena o 4%. Druhý znatelný rozdíl byl zjištěn u hromadných útvarů, které se snížily 

v roce 2017 o 3%. Formace Coolcats dominovala ve snížení negeometických útvarů, kde 

byl zjištěn rozdíl o 8% oproti rok 2016. Rozdíl byl zřejmý i v kategorii skupinových 

útvarů, který v roce 2016 zaujímal 9% z celkového obsahu sestavy a v roce 2017 již 14%. 

Změna došla i u geometrických útvarů, kdy v roce 2016 tato kategorie zastupovala 14% 

a v roce 2017 pak 22%. U formace Charm bylo zjištěno snížení přechodů se základním 

krokem o 3% a zvýšení přechodů bez základního kroku o 3%. Ostatní kategorie 

nevykazovaly žádné větší změny.  

Po shrnutí všech výsledků je zřejmé, že změna pravidel na obsah sestav vzhledem 

k okolnostem, které byly zmíněny v kapitole problémy, neměla značný vliv. Závislost 

mezi změnou pravidel v roce 2016 a četností výskytu prvků ve vybraných kategoriích u 

dívčí formace senior v roce 2017 existuje, ale v těchto dvou letech je naprosto 

zanedbatelná. Důvodem může být individuální překlad nových pravidel v každém 

rokenrolovém svazu či nedostatečné popsání hodnocení prvků. Tato nepotvrzená 

závislost může být způsobena i poměrně krátkou dobou platnosti nových pravidel 

vydaných v roce 2017, neboť u některých finálových formací nedošlo k výrazné změně 

choreografie, tématu ani zkoumaných hodnocených prvků.  
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Mým doporučením všem trenérům, choreografům, případně porotcům je, aby se neustále 

rozvíjeli, vzdělávali a orientovali v odborné terminologii, používali odborné názvosloví i 

v tréninku svých svěřenců, aby i akrobatický rokenrol byl prestižním sportem v očích 

závodníků, jednoznačně hodnotitelnou složkou pro roli rozhodčích a spravedlivým 

sportem pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že se akrobatickému rokenrolu stále aktivně 

věnuji, je mým přáním, aby se pořádalo více školení, seminářů a workshopů. 

V neposlední řadě, aby došlo k přesným překladům, rokenrol stále dál dostával do 

podvědomí široké veřejnosti a bylo dostatek zkušených a kvalitních trenérů, kteří budou 

vychovávat špičku závodních kategorií.   
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7 ZÁVĚR 

Náplní diplomové práce je problematika změny pravidel zavedených v roce 2017 u 

dívčích formací senior v akrobatickém rokenrolu a její vliv na obsah sestav finálových 

formací na mistrovství světa. Výzkumný soubor byl tvořen videozáznamy pěti formací, 

které se zúčastnily finálového kola mistrovství světa v roce 2016 a 2017. Jsem vděčná, že 

se mi podařilo sehnat videozáznamy, které jsou veřejně dostupné a jsou natáčeny 

z pohledu porotce.  

Jako zdroj ke shromáždění poznatků mi posloužila metoda pozorování a obsahové 

analýzy založena na kategoriálním systému. Po vytvoření tohoto systému jsem vždy 

pozorovala jednu formaci na obou soutěžích a pro záznam četnosti zkoumaných prvků 

použila čárkovací metodu. Tyto výsledky jsem zaznamenala do přehledných tabulek a 

grafů.  

Jestliže shrnu všechny získané poznatky, docházím k závěru, že změna pravidel na obsah 

sestav vzhledem k okolnostem, které byly v práci zmíněny, neměla značný vliv. Tyto 

výsledky odůvodňuji individuálním překladem nových pravidel v každém rokenrolovém 

svazu, případně nedostatečném popsáním hodnocených prvků. Vliv na tuto neexistující 

závislost mezi změnou pravidel v roce 2016 a četností výskytu prvků ve vybraných 

kategoriích v roce 2017 pravděpodobně měla i krátká doba platnosti těchto nových 

pravidel a nedostatek času pro úpravu jednotlivých sestav.  

Akrobatický rokenrol stále patří mezi mladší sportovní disciplíny, který má v pravidlech 

a organizaci ještě jisté mezery a úskalí. Vzhledem k tomu, že se ale neustále dostává do 

podvědomí širší veřejnosti, se Český svaz akrobatického rokenrolu v posledních letech 

snaží aktivně překládat výukové prezentace, které vydává mezinárodní rokenrolová 

federace. 

Z důvodu analýzy pouhých dvou nejvyšších soutěží pro dívčí formace senior mi nepřijde 

optimální vyvozovat nějaké obecně platné závěry. Stanovené úkoly práce však byly 

splněny a budu moc ráda, když se diplomová práce stane cenným materiálem pro 

kohokoliv, koho problematika akrobatického rokenrolu zajímá. Domnívám se, že získané 

poznatky by mohly obohatit nejen trenéry, kteří se věnují sportovní přípravě dívčích 

formací, ale i choreografy, porotce a členy svazu.  
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Stejně jako mou bakalářskou prací, tak nyní i prací diplomovou byla do jisté míry rozkryta 

další problematika akrobatického rokenrolu. Jelikož se v nejbližší době chystám 

absolvovat zkoušky porotce, pevně věřím, že mi tento výzkum usnadní orientaci nejen 

z pohledu tanečníka, ale právě i z pohledu porotce. Tyto zkoušky mi umožní diskuzi 

s porotci z různých klubů s odlišnými zkušenostmi. Společně budeme moci řešit i další 

nezodpovězené otázky týkající se akrobatického rokenrolu. 



 

 

 

 

PŘEHLED POUŽITÝCH ZDROJŮ 

APPELT, T. Pohybová skladba v teorii a praxi. Praha: ČOS, 1995. 

BALÁŠ, R. Tance 20. století. Olomouc: Nakladatelství HANEX, 2003. ISBN 80-

857883-40-1. 

BERG, K. E., LATINE, R. W. Essentials of Research Methods in Health Physical 

Education, Exercise Science, and Recreation. Philadelphia: Wolters. 

CHRUDIMSKÝ, J., et al. 2012. Gymnastika v obrazech. Praha: Universita Karlova 

v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. ISBN 978-80-86317-91-5. 

DOVALIL, J. a kol, Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2005. ISBN 80-7033-

928-4. 

DUNCANOVÁ, I. Tanec. Praha: Družstvo Dílo, 1947.  

FEJTEK, J., MAZUROVOVÁ, Z. Předsportovní průprava. Praha: Olympia, 1990. 

HELPERN, A. The technique of Martha Graham. New York: Morgan Morgan, Dobbs 

Ferry, 1994.  

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: 

Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6. 

HENDL, J., BLAHUŠ, P. Metodologie výzkumné práce. online FTVS UK Praha, 6. 

4. 2010 cit.:2017-11-10 Dostupné 

z http://web.ftvs.cuni/hendl/metodologie/analyza.htm. 

KOLEKTIV autorů. Gymnastika. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1733-5. 

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-

1006-4. 

KUBIČKA, J. (1993). Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. Praha: Karolinum.  

LARSON, T. History of Rock and Roll. Kenadall/Hunt Pub, 2004. ISBN 07-872-9969-3 

MATSUYAMA, Y., RIBEIRO, BERNARDO, L. Danza classica e contemporanea con 

la didattica Kniaseff, Gammalibri Editore, 1984. 



 

 

 

 

MAYRING, P.: Einfuhrung in die qualitative Forschung. Miinchen: Psychologie Verlag 

Union, 1990. 

MIHULE, J. &  ŠŤASTNÁ, D. (1993). Rytmická gymnastika. Praha: Karolinum. 

MORAVEC, R. (2007). Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. 

Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. 

NÁVRATOVÁ, J., VAŠEK, R. Tanec v České republice: definice, historie, financování, 

legislativa, sociální problematika, školství, reflexe oboru. Praha: Institut umění, 

Divadelní ústav, 2010. 239 s. ISBN 978-807-0082-416. 

NOVOTNÁ, V. 2012. Gymnastika jako tvůrčí akt. Praha: Institut umění – Divadelní 

ústav, 2010. ISBN 978-80-7008-241-6. 

ODSTRČIL, P. 2004. Sportovní tanec. Praga: Grada, 2004. ISBN 80-247-0632-6. 

REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 

184 s. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3006-6. 

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-

246-0973-8. 

ŠIMŮNKOVÁ, I., NOVOTNÁ V. & PANSKÁ, Š. (2010). Základní etapa kultivace 

pohybové gramotnosti pro trénink v gymnastických sportech. Vedecké poznatky zo 

športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes. 

Sborník. 

ŽIŽLAVSKÝ, M. Metodologie pro sociální politiku a sociální práci. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 2003. ISBN 8021031107. 

 

Elektronické zdroje: 

Coolcats (RU) - final - World Championship Formations Ladies Dabas 2017 - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=WaBDfa3lQCY 

Coolcats (RU) - final - World Championship Formations Ladies Winterthur 2016 - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=WaBDfa3lQCY


 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7roAk2e9mI&list=PLeadG654hvDG5B4D

dVYJH0gkGKjWk-_bc&index=2 

Český svaz akrobatického rock and rollu - ČSAR [online]. Copyright © [cit. 

17.11.2017]. Dostupné z: http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1452-

souteznirad2017a.pdf 

Český svaz akrobatického rock and rollu - ČSAR [online]. Copyright © [cit. 

12.12.2017]. Dostupné z: http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1546-

stanovy-csar.pdf 

Historie rokenrolu - ČSAR. Český svaz akrobatického rock and rollu - ČSAR [online]. 

Copyright © 2001 [cit. 17.11.2017]. Dostupné z: http://www.rokenrol.cz/historie-

rokenrolu 

Charm (RU) - final - World Championship Formations Ladies Dabas 2017 - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=KB2FLa5e6-0 

Charm (RU) - final - World Championship Formations Ladies Winterthur 2016 - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=wzx61-

jQOQs&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=5 

Kolb Dance (CZ) - final - World Championship Formations Ladies Winterthur 2016 

- YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=BBQOHNO8PKM&list=PLeadG654hvDG5

B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=3 

Louis XIV (CZ) - final - World Championship Formations Ladies Dabas 2017 - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Pg1Gu67p3U 

Sol Invictus (HU) - final - World Championship Formations Ladies Dabas 2017 - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=gc1r8vuJKzs 

https://www.youtube.com/watch?v=c7roAk2e9mI&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=c7roAk2e9mI&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=2
http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1452-souteznirad2017a.pdf
http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1452-souteznirad2017a.pdf
http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1546-stanovy-csar.pdf
http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1546-stanovy-csar.pdf
http://www.rokenrol.cz/historie-rokenrolu
http://www.rokenrol.cz/historie-rokenrolu
https://www.youtube.com/watch?v=KB2FLa5e6-0
https://www.youtube.com/watch?v=wzx61-jQOQs&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wzx61-jQOQs&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BBQOHNO8PKM&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BBQOHNO8PKM&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0Pg1Gu67p3U
https://www.youtube.com/watch?v=gc1r8vuJKzs


 

 

 

 

Sol Invictus (HU) - final - World Championship Formations Ladies Winterthur 2016 

- YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=CAZMxxRGERw&index=4&list=PLeadG6

54hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc 

Szupergirls (HU) - final - World Championship Formations Ladies Dabas 2017 - 

YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlNQY4sAX4M 

Szupergirls (HU) - final - World Championship Formations Ladies Winterthur 2016 

- YouTube. YouTube [online]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=X8BwdlkZeX8&list=PLeadG654hvDG5B4

DdVYJH0gkGKjWk-_bc 

World Rock'n'Roll Confederation [online]. Copyright © [cit. 03.04.2018]. Dostupné z: 

http://www.wrrc.org/userfiles/wrrc_rules/02_rnr/30_rr_rules_1601_final.pdf 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=CAZMxxRGERw&index=4&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc
https://www.youtube.com/watch?v=CAZMxxRGERw&index=4&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc
https://www.youtube.com/watch?v=SlNQY4sAX4M
https://www.youtube.com/watch?v=X8BwdlkZeX8&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc
https://www.youtube.com/watch?v=X8BwdlkZeX8&list=PLeadG654hvDG5B4DdVYJH0gkGKjWk-_bc
http://www.wrrc.org/userfiles/wrrc_rules/02_rnr/30_rr_rules_1601_final.pdf


 

 

 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Kategorie v akrobatickém rokenrolu 

Tabulka 2: Pravidla pro dívčí formace senior 

Tabulka 3: Srovnávací tabulka zkoumaných formací na MS 2016 a 2017 

Tabulka 4: Celkové výsledky formací pro rok 2016 a 2017 

Tabulka 5: Celkový přehled použitých prvků za rok 2016 

Tabulka 6: Celkový přehled použitých prvků za rok 2017 

Tabulka 7: Přehled použitých prvků u formace Szupergirls 

Tabulka 8: Přehled použitých prvků u formace Coolcats 

Tabulka 9: Přehled použitých prvků u formace Kolbdance 

Tabulka 10: Přehled použitých prvků u formace Sol Invictus 

Tabulka 11: Přehled použitých prvků u formace Charm 

Tabulka 12: Porovnání počtu základních kroků v roce 2016 a 2017 

Tabulka 13: Porovnání počtu útvarů v roce 2016 a 2017 

Tabulka 14: Procentuální vyjádření útvarů u všech formací 

Tabulka 15: Porovnání počtu přechodů v roce 2016 a 2017 

Tabulka 16: Porovnání počtu skoků v roce 2016 a 2017 

Tabulka 17: Porovnání počtu obratů v roce 2016 a 2017 

Tabulka 18: Porovnání počtu rozsahových prvků v roce 2016 a 2017 

Tabulka 19: Porovnání počtu akrobatických figur v roce 2016 a 2017 

Tabulka 20: Skutečné četnosti jednotlivých kategorií v roce 2016 a 2017 

Tabulka 21: Očekávané četnosti jednotlivých kategorií v roce 2016 a 2017 

 

  



 

 

 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Procentuální rozložení použití prvků v sestavách v roce 2016 

Graf 2: Procentuální rozložení použití prvků v sestavách v roce 2017 

Graf 3: Rozložení použití jednotlivých kategorií prvků všech formací na MS v roce 2016 

Graf 4: Rozložení použití jednotlivých kategorií prvků všech formací na MS v roce 2017 

Graf 5: Analýza formace Szupergirls za rok 2016 

Graf 6: Analýza formace Szupergirls za rok 2017 

Graf 7: Analýza formace Coolcats za rok 2016 

Graf 8: Analýza formace Coolcats za rok 2017 

Graf 9: Analýza formace Kolbdance za rok 2016 

Graf 10: Analýza formace Kolbdance za rok 2017 

Graf 11: Analýza formace Sol Invictus za rok 2016 

Graf 12: Analýza formace Sol Invictus za rok 2017 

Graf 13: Analýza formace Charm za rok 2016 

Graf 14: Analýza formace Charm za rok 2017 

Graf 15: Porovnání počtu základních kroků v roce 2016 a 2017 

Graf 16: Porovnání počtu útvarů v roce 2016 a 2017 

Graf 17: Porovnání typů útvarů pro rok 2016   

Graf 18: Porovnání typů útvarů pro rok 2017 

Graf 19: Porovnání počtu přechodů v roce 2016 a 2017 

Graf 20: Porovnání počtu přechodů pro rok 2016  

Graf 21: Porovnání počtu přechodů pro rok 2017 

Graf 22: Porovnání počtu skoků v roce 2016 a 2017 

Graf 23: Porovnání počtu obratů v roce 2016 a 2017 

Graf 24: Porovnání počtu rozsahových prvků v roce 2016 a 2017 



 

 

 

 

Graf 25: Porovnání počtu akrobatických figur v roce 2016 a 2017 

Graf 26: Procentuální vyjádření kategorií skoků, obratů, rozsahových prvků a 

akrobatických figur pro rok 2016 

Graf 27: Procentuální vyjádření kategorií skoků, obratů, rozsahových prvků a 

akrobatických figur pro rok 2017 

Graf 28:   Skutečné a očekávané četnosti znaků 
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