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1 Úvod 

V této práci se zabývám konkrétním sportovním odvětvím. Důvodem výběru tématu 

této práce je izolovanost sportu, kterou si svým historickým vývojem a přístupem 

samotných tanečníků vytvořil. Dnes se však tato situace začíná pozvolna měnit. Stává se z 

něj moderní fenomén ve všech možných společenských skupinách.  Díky vzrůstající 

medializaci a spojení společenského tance s televizními programy, veřejnost znovu 

objevuje pozitivní aspekty tohoto sportu.  Snad bude tato disciplína v budoucnu veřejnosti 

brána nejen jako vrcholový, ale především rekreační a výkonnostní sport. Velmi ambiciózní 

a nikoliv nereálná je vize zařazení sportovního tance jako olympijské disciplíny na  LOH. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na teoretickou 

část, která zahrnuje odborné vymezení pojmů. Jsou v ní vysvětleny pojmy jako, manažer, 

sportovní management, sponzoring ve sportu, sport. Druhé část práce je zaměřena na 

metody a techniky výzkumu, které byly použity pro sběr informací o daném tématu. Jako 

metody byly využity: rozhovor a dotazníkové šetření. Kapitola, též obsahuje charakteristiku 

těchto metod užitých v praktické části práce. Třetí kapitola obsahuje vlastní šetření 

vycházející z informací získaných u postandarizovaného rozhovoru a prezidentem ČSTS a 

dotazníkového šetření, u něhož dotazovaní respondenti, jsou aktivními soutěžními 

tanečníky třídy D, C, B a Hobby ve sportovním tanci. V závěrečné části této práce 

hodnotím výsledky výzkumu a uvádím návrhy a doporučení.  

. 

Cílem bakalářské práce je zmapovat problematiku tanečního sportu, dle stránky 

organizační i finanční. 

 

Tato práce by měla pomoci upozornit na některé nedostatky v aktivitách samotných 

tanečníků a poskytnout jim některá doporučení a návrhy na případné zlepšení efektivnosti 

využití finančních zdrojů. 

. 
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2 Teoretická část, vymezení klíčových pojmů 

2.1 Vymezení pojmu management 

S tímto pojmem se každý z nás setkává téměř denně, jeho obecnému pojetí odpovídá v 

českém jazyce slovo řízení, vedení, správa. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří ji 

vykonávají, sociální postavení i jeho stupeň. Okruhy, tak můžeme rozdělit na tři základní 

toky. Jednak ukazuje přímo na vedoucí představitele organizace, také představuje způsob, 

jakým organizační celek vést a nesmíme opomenout management jako předmět studia a 

výzkumu [8]. 

Pokud si vezmeme první skupinu, preferující úlohu vedení lidí, management znamená 

vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, lidé pracují společně pro stejné cíle, 

důležitá je zde motivace. Druhá skupina akcentující specifické funkce vykonávané 

vedoucími pracovníky, zde se uplatňují procesy plánování, organizovaní, vedení, kontroly a 

organizačních činnosti, zaměření na dosažení předem daných cílů. Třetím pohledem je 

management jako předmět studia a výzkumu, bereme z aspektu souboru přístupu, 

zkušenosti doporučení, specifických činnosti směřujících dosažení soustavy cílů organizace 

[1]. 

Management je proces plánování, organizování, vedení lidí a jejich činnosti uprostřed 

organizace způsobem, který zajišťuje dosažení stanovených cílů efektivní transformace 

vstupních zdrojů a požadované vstupy. Podle P. F. Drucker definuje čtyři priority 

podnikání, tzv. Analýzy „4E“. 

• účelnost (effectiveness) - dělání správných věcí, 

• účinnost (efficiency)- provádění správných věcí správným způsobem, 

• hospodárnost (economy)- realizace věcí s minimálními náklady, 

• odpovědnost (equity) - provádění věcí spravedlivě a podle práva     

Management je třeba chápat, jako otevřený systém vykládaný mnohotvárně. Tržní nároky 

na něj v praxi vytváří nové inovace i podměty pro nové teoretické přístupy a ve zpětné 

vazbě i nové aplikace v praxi. 
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2.2  Manažer  

Osoba, často definovaná, jako řídící pracovní, jejímž úkolem je zodpovídat za 

odvedenou prácí ostatních a dosažení předem určených cílů organizační jednotky s 

využitím spolupracovníků a poskytnutých zdrojů. Samozřejmě se on sám musí podílet svou 

tvůrčí schopností a dovedností ke spolupráci s lidskými zdroji. Disponuje příslušnou 

pravomocí, kterou získává na základě zvolení, jmenování, pověření, ustanovení, zmocnění. 

Aktivně realizuje a směruje své pracovníky [8]. 

Manažerské základní úrovně jsou dány postavením jednotlivců v organizaci. Manažery 

členíme na: 

• vrcholový management (top management) řídící pracovníci nejvyšší linie, kteří 

vytvářejí strategické koncepce a usměrňují a koordinují všechny činnosti 

• střední management (middle class), odpovídá za řízení liniových manažeru, 

zabezpečuje taktickou koordinaci výkonu operativních činností 

• liniový management (first line management) zodpovědný přímo za vedení 

zaměstnanců a řešení každodenních činností, objevujících se v provozu, jedná se o 

operativní řízení rutinních aktivit pracovníků [7]. 

Profesionální manažer musí zvládnout řadu náročných rolí. Ze sociologického hlediska se 

jedná o vztah mezi manažerem a jinými lidmi. Z pozice managementu role vyjadřují 

specifické formy chování, které vedou k dosažení úkolů. 

 

2.2.1 Rozdělení manažerských funkcí 

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které vedoucí pracovník (manažer) vykonává ve 

své práci. Členění manažerských funkcí v oblasti sportu rozdělujeme především dle 

Koontaze a Weihricha (1993) na: 
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Plánovaní (planning) se zabývá určováním cíle a cesty k cíli. Vychází, ze zajištění a 

využití informací k diagnóze výchozí situace, odhadu plánovaného rozvoje v prostoru a 

čase (jejich hierarchické a časové uspořádání), k výběru scénáře plánu k dosažení cílů, 

v neposlední řadě ke stanovení postupu realizace plánu [3]. 

Organizování (organizing) lze chápat jako určování činností lidí ve smyslu dělby práce k 

dosažení vytýčených cílů. Smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní 

spolupráci. V současných podmínkách představuje organizování, vytvoření vnitřní 

organizační struktury určitého celku. Potřeba organizování vyplývá ze snahy dosáhnou 

synergetického efektu, tzn. většinu výrobních faktorů, ale i jiných aktivit musí realizovat 

více lidí- vytvářet formální organizační struktury. Omezené schopnosti člověka 

zapříčiňují řízení pouze určitých a omezený rozsah podřízených  [3]. 

Výběr a rozmístění spolupracovníků (staffing) personální zajištění řídicích i řízených 

procesů. Důraz je kladen na profesní a kvalifikační předpoklady spolupracovníků (jejich 

schopnosti, znalosti, dovednosti) a jejich rozmisťování a přerozdělování [3]. 

Vedení lidí (leading) se týká procesů komunikačních mezi jednotlivci a kolektivy (vztahy 

nadřízenost, podřízenost, spolupráce) s cílem zajistit efektivnost v plnění úkolů pomocí 

způsobu přímého i nepřímého usměrňování [3]. 

Kontrola (controlling) zde patří určování výkonnostních standardů, měření výkonu, 

hodnocení výkonnosti a úprava výkonnosti. Kontrolování má charakter informačních 

procesů pro zhodnocení kvantity nebo kvality průběžného nebo konečného výsledku 

manažerských činností [3]. 

Proto je nezbytné vytvořit vzájemné vztahy mezi lidmi, jednotlivci i skupinami, a 

prostředky při plnění určitých záměrů. Znalost úkolů a vymezení vztahu k ostatním 

pracovníkům jsou předpokladem pro efektivní pracovní výkon.  

 



5 

 

2.2.2 Členění manažerských rolí 

Manažerské role jsou aktivity různorodého charakteru, které musí v rámci řídících funkcí 

manažer vykonávat, V. Lednický (2008) uvádí tyto role:   

Iterpersonální role (zprostředkovatel) manažer v mezilidských vztazích vystupuje je 

v roli představitele, vedoucího a spojovatele. Také určuje způsob, jakým manažeři vedou 

své lidi, jak umí ze skupiny lidí vytvořit tým a využívat jeho potenciál, udržovat na 

pracovištích dobré mezilidské vztahy a úroveň komunikace, má zásadní vliv na 

efektivnost práce týmů, organizačních jednotek i celých organizací. 

Informační role vychází z informací, které manažer získává v interpersonálních vztazích 

a dále přenáší. Působí proto jako pozorovatel (monitor) a šiřitel (distributor) informací. 

Bez přiměřených informací nelze dobře řídit, ale ani vykonávat žádnou činnost. Bez toho, 

že by se pracovníci od svého manažera pravidelně dozvídali o smyslu a účelu jejich práce, 

o firemních cílech a záměrech, výsledcích i potížích, nemohou efektivně zaměřit své úsilí 

žádoucím směrem.  

Rozhodovací role manažera znamená tvorbu mezilidských, taktických i operativních 

rozhodnutí na základě manažerské autority a jeho přístupu k informacím. Rozhoduje tak v 

rolích podnikatele, distributora, alokátora zdrojů, řešitele negativních událostí (konfliktů) 

a vyjednavače. Kvalita, realizovatelnost a přijatelnost rozhodnutí má pak přímý vliv na 

výkon organizace i spokojenost jejích členů. Překonávání menších či větších krizí provází 

organizace po celou dobu jejich existence. 

Administrativní role potřeba vykonávat ekonomické úkoly, které zobrazují úspěšnost 

jeho činnosti. Patří sem role administrátora (vedoucí agendy), správce rozpočtu a role 

kontrolora plnění úkolů [8]. 

Manažerské role se často doplňují a sami na sebe navazují. Opomíjení nebo přeceňování 

některé manažerské role vede k chybám v řídící práci a nedosažení stanovených cílu 

organizační jednotky [3]. 
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2.2.3  Vlastnosti manažera 

Na řídicí osobu jsou kladeny značně vysoké nároky a musí mít řadu potřebných 

vlastností a dovednosti spojené s výkonem této funkce. Tyto vlastnosti můžeme rozdělit na 

vlastnosti vrozené a získané [1]. 

 

Vrozené vlastnosti manažera: 

• Potřeba řídit 

• Touha po moci 

• Schopnost empatie 

• Schopnost organizovat  

• Vhodný temperamentu 

• Inteligence                           

 

Získané vlastnosti manažera: 

K získaným vlastnostem patří především potřebné znalosti získané studiem a praxi. 

• Odborné znalosti  

• Ekonomické znalosti 

• Sociálně psychologické znalosti 

• Znalost meto řízení               

 

Manažerské dovednosti důležité pro výkon funkce lze rozdělit podle V. Lednického (2008), 

také do dalších následujících skupin [5]. 
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Lidské dovednosti, důležité pro všechny úrovně managementu. Představují schopnost 

pracovat a vést lidi. To znamená umění vytvářet takové prostředí, které umožní rozvoj 

pracovního úsilí a iniciativy podřízených pracovníků. 

 

Koncepční dovednost má zásadní význam pro top management. Schopnost vést skupinu 

spolupracovníků, ale také řídit celou organizaci. Vést systém směřující k stanovenému 

cíli. Dovednosti, jež rozpoznají důležité prvky dané situace, porozumět vzájemným 

vztahům mezi nimi a využít je co nejlépe v prospěch organizace, kterou příslušný 

manažer řídí. 

Technické dovednosti potřebné především pro nižší management. Představují znalosti a 

zběhlost v požívání metod a postupů pro realizaci výkonných činností a procesů. Jedná se 

o vysoce významné dovednosti liniových manažerů, které zvyšují úrovní manažerského 

postavení. 

 

2.3  Sportovní management 

Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných 

a sportovních svazků, spolků, klubů, družstev, které alespoň z části realizují podnikatelský 

orientované aktivity.  Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných služeb. Vznik pojmu si 

vyvinula sama tělovýchovná sportovní praxe, především cílenou snahou po efektivním 

využívání velkých finančních částek, které ve sportu kolují, uplatňováním konkurence, 

řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti zabezpečování 

sportovní administrativy.  [5, s.7] 

Dnes zaznamenáváme obrovský boom sportovních zařízení nejen pro vrcholové 

sportovce, ale i wellness centra pro veřejnost, jež sportuje za účelem relaxace čí zlepšení 

zdravotních potíží spojených s populačními chorobami. Narůstá poptávka po odbornících v 

oboru. Uplatňují se komerční zájmy v oblasti sportu. 
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Podle J. B. Parkse (1998) jsou pro sportovní management charakteristické tři jedinečné 

aspekty, které jej odlišují od jiného řízení v podnikání: 

• sportovní marketink 

• podnikání ve sportu 

• zaměstnání v průmyslu, které vyrábí sportovní zboží  

 

2.3.1  Prostředí sportovního managementu 

Prostředí sportovního manažera je spojeno s prostředím sportu a tělesné výchově v 

České republice je členěno do tří sektorů. Spolkový sektor tělesné výchovy a sport 

(sportovní svazy, federace, asociace); další organizace na bázi veřejně prospěšných 

společností. Komunální sektor zahrnuje školní sportovní tělovýchovné kluby, řízení 

tělovýchovných zařízení v komunální správě, zajištění komunální péče o tělovýchovné a 

sportovní aktivity zdravotně postižených a seniorů - zajišťování akcí „sport pro všechny„ 

v městských aglomeracích. V neposlední řadě podnikatelský sektor. Zahrnuje vedení 

zařízení, poskytujících placené tělovýchovné a sportovní služby, které jsou provozovány 

jako obchodní společnosti, čí podnikání fyzickou osobou v širším komplexu nabídky 

služeb [1]. 

 

Nezbytný je i předpoklad tvůrčí přenášení a uplatnění základních manažerských aspektů do 

oblasti tělovýchovy a sportu včetně přiměřené komunikace v procesech realizace úkolů. 
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2.3.2  Sportovní manažer 

Sportovní manažeři se uplatňují v těchto třech sektorech: 

Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti- (vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců, specialista vyškolený pro řízení velkých sportovních akcí- příprava 

mistrovství světa, Evropy, příprava OH, apod., tito manažeři se též uplatňují ve 

volnočasových aktivitách lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými 

atd.; [1]. 

Manažer na úrovni řízení určitého sportovního organizace – to jsou členové 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií apod. Manažer v podnikatelské sféře 

výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných služeb, vedoucí 

fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní, pracovní reklamní a marketingových 

agentur [4]. 

 

2.4 Sponzoring ve sportu a sportovní reklama 

2.4.1 Sponzoring ve sportu 

Pod pojmem sportovní sponzoring je charakterizován vztah mezi hospodářem (firmou, 

podnikatelem) na jedné straně a sportem na straně druhé, kdy dochází k vzájemnému 

respektování zájmů obou stran. 

Sponzorstvím se rozumí poskytovat finanční a věcné prostředky nebo služby osobám a 

organizacím ve sportovních, kulturní a sociální oblasti k dosažení cílu s pomocí druhého. 

Sponzor očekává za své prostředky protislužby například v podobě rozšíření reklamy. 

Sponzorovaný očekává za svou sportovní aktivitu od sponzora finanční nebo materiální 

protislužby, aby plnil své cíle (ekonomické, sociální i sportovní) [9]. 

Tyto sponzorské vztahy by měli být založeny jednak na oboustranné dohodě, tak na 

vzájemně prospěšných přínosech a v neposlední řadě také na mravně-etických principech. 
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Rozdělení typu sponzoringu ve sportu podle podílů sponzora na celkovém objemu 

příspěvku:  

• Exkluzivní sponzor (spojen s titulem „oficiální sponzor“ - za vysokou cenu 

přejímá sponzor veškeré protivýkony). 

• Hlavní sponzor, vedlejší sponzor (vedlejší sponzoři si rozdělají méně atraktivní 

reklamní možnosti). 

• Kooperační sponzor (větší počet různých sponzorů, přičemž se dá využít rozličné 

doby splatnosti sponzorských smluv) Charakteristické formy pro sponzorování 

sportu jsou: Sponzorování jednotlivých sportovců, sportovních týmů, akcí, klubů 

či institucí [5, s.56]. 

Dalším dnes popularizovaným typem sponzoringu jsou sponzorské dary. Předmětem 

tohoto daru může být cokoliv od finančních prostředků až po movité věci. Na které, má 

dárce vlastnické práva. Jeho výhody tkví v dobrovolnosti a bezplatnosti. Důležité je 

podotknou, že obdarovaná strany se nezavazuje k žádnému protiplnění ve prospěch dárce 

Existuje řada možností, jak může sportovní organizace finanční prostředky získat. Sport 

je jev vnímán všeobecnou veřejností pozitivně. Proto se vyplácí investovat do něj nejen 

kvůli zviditelnění, ale také jako zapůsobení na veřejnost a dát tímto najevo své dobré 

úmysly v podpoře správné věci. 

2.4.2  Sportovní reklama 

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace výrobku, služby, společnosti, 

obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může 

být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Dnešní definice 

reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se 

rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek 

prostřednictvím komunikačních médií“ [1]. 

Pojem sportovní reklama se vztahuje především k sportovnímu prostředí, jednak je to 

reklama na sportovní motivy, jednak využívá specifických médií komunikace v oblasti 

sportu. 
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Existuje celá řada forem a druhů sportovní reklamy: Reklama na dresech a sportovních 

oděvech. Reklama na startovacích číslech, reklama na materiál, reklama na sportovním 

nářadí, reklama na výsledkových ukazatelích a tabulích, reklama na vstupenkách, reklama 

na propagačním materiálu,  reklama na videozáznamech, reklama na billboardech,  na 

internetu, reklama v televizních přenosech a v mediích, virtuální reklama [5]. 

 

2.5  Definice sportu 

Evropská charta sportu (1992) obsahuje definici sportu, která prosazuje základní 

koncepci sportu- totiž jeho přístupnost všem bez rozdílu. V intencích Evropské charty 

sportu se sportem rozumí:“všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních“ [5, s. 4]. 

Základem sportu jsou jednotlivá odvětví, která se člení z nejrůznějších hledisek. Lze 

jej rozlišovat sporty na kolektivní a individuální, disciplíny založené na soutěžení nebo 

sportovní odvětví kontaktní a bezkontaktní.  Sport je též společenský faktor ovlivňující 

výchovu mladých sportovců. Do právního řádu České republiky byl zaveden Zákon o 

podpoře sportu 155/2001 Sb. 
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2.5.1 Organizace sportu v České republice 

Úředním orgánem státní správy v oblasti sportu je MŠTV České republiky. Sportovní 

odbor ministerstva se dělí na dvě sekce. První odpovídá za rozvoj ve školách, vypracování 

směrnic pro vyučování tělesné výchovy a výzkum v tomto oboru. Druhá sekce se zaměřuje 

na spolupráci se sportovními organizacemi a odpovídá za reprezentaci země [15]. 

Dobrovolné sportovní organizace jsou v ČR utvářeny na základě Zákona o sdružování 

občanů 83/1990 Sb. Jedná se o občanské sdružení, jejichž stanovy jsou registrované u 

Ministerstva vnitra ČR [6]. 

Nejvýznamnější vrcholovou organizací je Český svaz tělesné výchovy. ČSTV  je to 

dobrovolné sdružení sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní 

působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena 

jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl   

11. března 1990, jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní 

reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy 

sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci 

potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého 

právního postavení, majetku a činnosti [16]. 

Každý druh sportu je řízen sportovním svazem a v kompetenci svazu je i přijetí 

vlastního systému sankcí a způsobu jejich uplatňování formou disciplinárního řádu. Každá 

sportovní asociace si buduje svou vlastní organizační strukturu. Základní schéma 

organizační struktury sportovní organizace tvoří vazba mezi členskou základnou a řídícím 

orgánem. 

Sportovec je při své činnosti ovlivňován jak ze strany sportovní asociací, tak i státem. 

Stát vytváří rámcové podmínky pro provozování sportu, ale i pro samostatnou činnost 

sportovce je důležitá jeho registrace v rámci sportovního spolku. Sportovní samospráva je 

tvořena jednotlivými kluby, které se postupně sdružují do národních sportovních federací, 

které vstupují do mezinárodních sportovních asociací. Speciální systém tvoří olympijské 

hnutí, které má na starost organizování olympijských her [6, s. 69]. 
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Definice některých pojmu užívaných ve sportu: 

Tělovýchovná jednota: (synonymum pro sportovní klub nebo tělocvičnou jednotu), 

základní organizační článek vyšší tělovýchovné organizace (asociace), realizující její hlavní 

činnost. Zřizuje se podle zákona č. 83/1990 Sb. O občanských sdruženích [9]. 

Tělovýchovné zařízení: uměle vytvořené prostředí pro sportování a tělesnou přípravu, 

jedná se především o hřiště, tělocvičny, plavecké bazény, stadiony, zimní stadiony, lyžařské 

vleky a sjezdovky apod. [9]. 

Sportovní odvětví: druhy sportu, sporty. Vznikala a vyvíjela se zpravidla zcela 

samostatně a mají proto vždy určité specifické zaměření daného cílem činnosti, v niž se 

soutěží. Počet sportovních odvětví u nás provozovaných se počítá na desítky, ve světě se 

jich vyskytuje nad sto. Některá sportovní odvětví obsahují jedinou sportovní činnost, např. 

basketbal, většina však obsahuje řadu často odlišných sportovních činností (např. Atletika – 

běhy, hody, skoky, vrhy) [9]. 

Sportovní svaz: sdružuje oddíly tělovýchovných jednot jednoho druhu sportu a má 

propojení na mezinárodní organizace [9]. 
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2.6 Tanec 

Tanec je pohybová společenská aktivita, která hraničí mezi sportem a uměním. 

Důležitým atributem je hudba, která tanečníka doprovází. Z umělecké stránky má tanec 

estetický účinek, zároveň vyjadřuje emoce a prožitky. Na straně druhé zůstává tělesnou 

činností, která přispívá k psychické i fyzické odolnosti jedince, v mnohých případech 

s organizovanou strukturou.  

Vznik tance je kladen do období rodové společnosti, kde umocňoval rituální obřady. 

Tuto funkci zastával až do starověku, kdy k této funkci přibyla ještě funkce umělecká. V 

této době neexistoval tanec v páru, ale pouze individuální tanec, nebo tanec skupinový – 

rituální [10]. 

Ve 20. století vznikla řada soutěží, které se dělí podle druhu tance. Se systémem 

soutěží vznikl i systém hodnocení pro různé tance, toto hodnocení je založeno na 

kombinaci subjektivních a na objektivních skutečnostech jako je obtížnost taneční sestavy a 

její provedení. 

Tanec můžeme rozdělit do několika kategorií: 

Společenský tanec, sólové tanec (step, balet), výrazový tanec (moderna), skupinové 

(country tance), etnické tance  ( orientální tance, irské tance). 

 

2.6.1  Společenský tanec 

Základní jednotkou, která tento sport provází je pár. Tedy muž a žena. V řadě sportů 

se hudba používá jako doprovod, ale žádný jiný sport nevyžaduje reagovat na neznámou 

hudbu, na její rytmus, melodii, strukturu a charakteristické rysy. 

  Třetí odlišností je způsob soutěžení. Taneční sport vyšel ze společenského tance, jehož 

principem je společné tančení. I v tanečním sportu tedy soutěží na parketě současně více 

párů. A tak přesto, že se jedná o ryze individuální sport [10]. 
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2.6.2  Historie společenského tance  

19. století je považováno za období, ve kterém vznikl společenský tanec v našem 

dnešním pojetí. Taneční zábavy začaly být nepostradatelnou součástí společenských setkání 

jakéhokoli druhu. Otevíraly se taneční sály, vznikaly taneční orchestry. Mezi představitele 

této epochy patřili hlavně polka a valčík a tak se k radosti z pohybu a hudby přidalo i 

dlouho zakazované párové tancování. Tance se zmocnily široké vrstvy obyvatel a polka s 

valčíkem se staly představiteli této epochy. 

Začátkem 20. století však společenský tanec v Evropě začal pociťovat potřebu nových 

impulzu. V Evropě se začaly objevovat první tance ze Severní a Jižní Ameriky, které 

pochopitelně vycházely z jiných společenských poměrů a odrážely tak střetávání bělošské, 

černošské i původní americké kultury. Objevují se i  pochodové a foxtrotové tance, zárodky 

waltzu a tanga, které se z varietních pódií postupně dostávají mezi fanoušky a do tanečních 

škol [10]. 

Toto období však nevedlo k rozšíření druhů tanců. Tanečníci se nemohli shodnout, 

jelikož každá taneční škola si prosazovala svůj styl. Změna nastala ve dvacátých letech 

minulého století, kde se v kolébce společenského tance v Anglii učitelé tance sjednotili 

taneční styly a vytvořili tzv. internacionální styl. Což znamená, že figury těchto tanců byly 

pro výuku roztříděny do různých úrovní a existují pro ně mezinárodně dohodnutá 

názvosloví, techniky, rytmy a tempa. Byl to velmi významný krok pro budoucí vývoj tance 

jako sportovního odvětví. Tanec tedy dostal řád a byl tak zpřístupněn mnohem většímu 

počtu zájemců [10]. 

 

2.6.3  Soutěžní tance, jeho vývoj u nás a ve světě 

Taneční sport je ojedinělý, taky díky aspektům jako je např. důraz na správné držení těla a 

na celkový vzhled, na estetickou, hudební a citovou výchovu, na vztah k opačnému pohlaví, 

na schopnosti vlastní prezentace. 
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 Tance mezinárodního soutěžního programu se dělí na: 

standardní (waltz, tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep)   

latinskoamerické (samba, rumba, chacha, paso doble, jive) 

První taneční soutěži v Evropě byl turnaj v Tangu v Nice organizován Camille de 

Rhytal v roce 1907, s opakováním v Paříži. Tance z nového světa (USA) byly přijaty s 

velkým nadšením. Camille de Rhytal , choreograf, tanečních skladatel a organizátor byl 

povzbuzen prvním úspěchem v Nice a zorganizoval první šampionát v Paříži. Který se 

poprvé konal roku 1909. Zajisté se tento šampionát nemůže srovnávat s těmi dnešními. 

Rozdíl byl v chápání amatérů a profesionálních tanečníků. Nebyl mezi nimi žádný rozdíl 

ani mezi reprezentujícími zeměmi, nevadila tedy odlišná národnost partnerů ani 

výkonnostní třída. Instrukce a pravidla nejsou dosud známá. Od roku 1911 do roku 1922 

nebyly žádné rozdíly mezi soutěžemi amatérů a profi tanečníků. V roce 1925 se však 

Camille de Rhynal rozhodl zorganizovat vlastní světový šampionát a tím i první národní 

organizaci Federation International de Danse( FID). 

15.5. 1926 nastala vlna zakládání národních tanečních organizací a otvírání nových 

soutěží. Některé soutěže přetrvávají z 20. let do dnes, nejznámější je Blackpool [12]. 

K rozmachu došlo až ve 30. letech. V roce 1935 je v Praze založena International 

Amateur Dancers Federation (FIDA). Následují první mistrovství Evropy a mistrovství 

světa. Podobně jako v jiných uznávaných sportech, začíná se odehrávat mocenský boj o 

vedoucí postavení v organizaci tohoto mladého a lukrativního sportovního odvětví. Tanec 

se stal byznysem a amatéři dobrou základnou pro podnikatele, tento model převláda dodnes 

[12]. 
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V řadě zemí byl soutěžní společenský tanec podporován státními sportovními orgány již v 

minulosti. Hlavní signál vyslala mezinárodní federace v roce 1990 přejmenováním na 

Internactional Dance Federation (IDF). Zcela jasný a důsledný přechod na sportovní 

principy přineslo v roce 1992 přijetí za řádného člena General Association of International 

Sports Federation (GAISF) a konečně přijetí do Mezinárodního olympijského výboru (IOC) 

v roce 2007 [10]. 

 

V roce 1997 se taneční sport, oficiálně představil na Světových hrách (Word Game) ve 

finském Lathi a v roce 2001 v japonské Akitě. Budoucnost sportovního tance na 

Olympijských hrách je stále nejasný, komise pro OH 2016 přidání tanečního sportu do 

programu OH pozastavila a schválila přidání golf a ragby do olympijského programu [13]. 
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3 Metody a techniky výzkumu 

Metodami výzkumu se rozumí systém pravidel a principů nebo systému operací 

vedoucích od podmínek k dosažení stanoveného cíle. Mezi výzkumné metody patří 

statistická metoda, metoda terénního výzkumu, metoda experimentální, metoda 

sociometrická  apod. 

Technika výzkumu je pracovní nástroj pro danou metodu, jedná se o sběr dat a 

materiálu k další interpretaci. V této bakalářské práci budou použity jako výzkumné 

techniky:  rozhovor a dotazníkové šetření [4]. 

3.2 Rozhovor 

Sociologický výzkum chápe rozhovor (výzkumnou techniku) jako ucelenou soustavu 

ústního jednání mezi tazatelem (anketiérem) a dotazovaným (respondentem) s cílem získat 

pomocí otázek informace o zkoumané sociální realitě a jejích souvislostech. 

3.2.1 Typy rozhovoru 

Rozdělení typu rozhovoru podle Durdové  (1999) 

Za nejdůležitější považujeme dělení rozhovorů na řízené (standardizované) a volné 

(nestandardizované). 

Standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor je v podstatě čtený 

dotazník. Jeho výhodou je kompatibilita na základě jednotné formulace a pořadí otázek. 

Je považován za vhodnou doplňující výzkumnou techniku při kvantitativně orientovaných 

empirických šetřeních. Odpovědi zaznamenává tazatel. 
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Nestandardizovaný, volný rozhovor představuje volnou rozpravu na dané 

(zkoumané) téma.  Umožňuje lepší navázání kontaktu. Je více neformální. Může 

posloužit jako ověřující doplňující technika. Musí být pořízen záznam o rozhovoru. 

Polostandardizovaný rozhovor nese prvky volného i standardizovaného rozhovoru 

Dále můžeme rozlišit rozhovor zjevný (protokolovaný) nebo neformální (tj. bez záznamu) 

a skrytý (respondenti neznají účel a cíl rozhovoru) [4]. 

Podle počtu respondentů pak rozlišujeme rozhovor: 

 Individuální je rozhovor výzkumníka s jednou osobou. Dělí se na rozhovor: 

měkký- navození stavu důvěry, pohody, volnosti otázek i odpovědí, dotazovaný se 

může takzvaně vypovídat 

tvrdý- dotazovatel se chová autoritativně, přísně vyžaduje přesné odpovědi na přesně 

stanovené otázky, 

neutrální rozhovor- je užíván nejčastěji, vychází se z předpokladu, že respondent má 

zájem vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, dotazovatel zabezpečuje dosažení cíle 

rozhovoru. 

Rozhovor skupinový – hromadný rozhovor prováděný současně s několika osobami. 

3.2.2 Podmínky úspěšnosti rozhovoru 

• připravenost tazatele (znalost problematiky, prostředí) 

• umění navázat a udržet kontakt 

• dodržování norem prostředí (oblečení, jazyk) 

• umění poslouchat (neovlivňování, nezasahování, neutralita) 

• přesný a pravdivý záznam [2] 
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Pro úspěšnost rozhovoru se také musíme vyvarovat jistým chybám: 

Chyby tazatele: odborná nepřipravenost (nutná instruktáž) nevhodnost (věk, pohlaví, 

oblečení, jazyk) přílišné sebevědomí, podceňování, vnucování názoru, sugestivní otázky 

přítomnost třetí osoby [2]. 

Chyby prostředí: nevhodná doba (nelze odhadnout), nevhodné prostředí, nevhodná 
situace [2]. 

Chyby respondenta: nechce, neví, neumí, nerozumí  

Shrneme-li uvedené, rozlišujeme chyby situační, sociologické (chování anketiéra), 

psychologické (předsudky a stereotypy o respondentech) [2]. 

3.2.3 Fáze rozhovoru 

Přípravná  -  zahrnuje přípravu tazatelů a výběr respondentů 
Zahájení    -   umění a takt, prolomení nedůvěry 
Průběh       -   udržet zájem, nepřekročit délku 60min 
Záznam      -   přesný, pravdivý, u nahrávání souhlas respondenta 
Zakončení -   poděkování, srdečnost, neformálnost přání 

Pro vlastní aplikaci této výzkumné metody jsem použila polostandardizovaný rozhovor, 

respondent měl k dispozici předem připravené otázky, i přesto se rozhovor vyvíjel spíše 

v přátelském duchu a značně se přibližoval běžnému hovoru, respondent mě překvapil 

bezprostředním projevem.  Rozhovor byl individuální. Z mého pohledu si nejsem vědoma 

dopuštění se jakýkoli chyb při provádění této metody. Znalost prostředí, týkající se rozhovoru 

vyplývala z mého  soutěžního působení. Informace byly čerpány přímo z dokumentů na 

internetových stránkách IDFS (www.idsf.net). 
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3.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník můžeme považovat za nejpoužívanější výzkumnou techniku pro jeho nespornou 

výhodu- poměrně snadno, rychle, ekonomicky, nenáročně získat informace (odpověď) od 

většího počtu respondentů. Určitým problémem může být nebezpečí, kdy kvalita odpovědí 

je neprávem nahrazována vysokou kvantitou zkoumaného vzorku. Používá se tam, kde je 

třeba získaný materiál podrobit kvantitativní analýze. Dotazník ve většinou spojen 

s matematicko-statistickou metodou [4]. 

Dotazník může mít celou řadu konkrétních podob: sčítací arch (volby), prezenční listina, 

záznam, výkaz, list šetření, výzkumný list, dotazník apod. 

3.3.1 Podmínky úspěšného dotazníkového šetření 

Výhody dotazníku: 

• relativně málo nákladný 

• časově úsporný (při výzkumu i zpracování) 

• málo náročný na počet výzkumníků 

• snadno opakovatelný 

• málo náročný na přípravu anketiérů 

• poskytuje možnost rozmyslet si odpověď 

• zajišťuje standardnost situace (pořadí a formulace otázek) 

• umožňuje i nepřímý kontakt (pozorování) [2] 

 

Nevýhodou je obtížnost ověřování platnosti a správnosti odpovědí, poněvadž lidé mohou něco 
jiného říkat (psát), myslet si i dělat. 
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Požadavky správného dotazníku: 

• musí zahrnovat všechny zkoumané problémy, na něž se má odpovídat 

• formulace otázek musí umožňovat možnost odpovědět 

• musí motivovat respondenta, nesmí ho otrávit či znechutit 

• otázky musí být srozumitelné, jednoznačné, jednoduché, umožňující upřímnost 

odpovědí 

• nesmí být rozsáhlý a časově náročný 

• otázky se musí vztahovat k formulovaným hypotézám, aby je mohly testovat 

(potvrdí se, upřesní či vyvrátí) 

• otázky by měly tvořit uzavřený celek [2] 

 

3.3.2 Konstrukce dotazníku 

Všechny otázky se musí vztahovat k řešenému problému a musí tvořit uzavřený celek. 

Tazatel musí získat konkrétní údaje o konkrétních věcech, přeměnit výchozí hypotézy na 

konkrétní otázky. Nutnost znalosti prostředí sledovaného jevu. V neposlední řadě správnost 

a účelnost sledovaného jevu [4]. 

Na začátku by měly být jednoduché, srozumitelné, motivující (příp. vysvětlující) 

otázky (nikoliv demografické- problém anonymity) 

Statistické zpracování dotazníků by mělo vycházet z kontroly a vyřazení nepoužitelných, 

jejich očíslování pro případné ilustrace typu odpovědí. 

Počáteční etapy konstrukce dotazníku: 

Pilotáž- volné rozhovory v terénu s otázkami týkajícími se dané problematiky 

Pretest – ověření dotazníku na malém vzorku respondentů (25-30), jedná se o prvotní 

verzi dotazníku, po pretestu může dojít ještě k úpravám [4] 
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3.3.3 Typy otázek 

Otevřené (volné otázky): 

Dotazovaný odpovídá svými slovy, vyjadřuje se volně k problému. Nevýhodou 

dotazovaných otázek je právě “volnost “ odpovědí a následná náročnost při zpracování, 

neboť se musí provést kategorizace odpovědí, což náročná činnost.  

Uzavřené otázky: 

Otázky, které dávají dotazovanému určitý výčet odpovědí možností, ze kterých si vybírá. 

Polootevřené otázky: 

Otázky, kde vedle výčtu alternativ je jedna možnost- “jiná odpověď“, kterou respondent 

může využít v případě, že mu nevyhovuje žádná z předtištěných odpovědí (alternativ) 

[15, s.46]. 

Nejčastější typy uzavřených otázek podle Durdové (1999): 

• dichotomické- dávají možnost pouze dvou vzájemně se vylučujících odpovědí 

(např. ano-ne) 

• polytomické (mnohonásobné)- výběrové otázky 

• polytomické, výčtové otázky- respondent má vybrat více než jednu z uváděných 

možností 

• polytomické, stupnicové otázky- respondent vybírá několik odpovědí a seřazuje 

je do pořadí 

• filtrační otázky – otázky typu:“odpověděl-li jste na předchozí otázku kladně, 

pak…“ 

• kontrolní otázky- ověřuje se jimi věrohodnost odpovědi dotazovaného 

Při dotazníkovém šetření se dotazovatel pohyboval ve známém prostředí. S respondenty 

mluvil osobně, v případě, že nastal problém s porozuměním textu otázek, respondentům vše 

vysvětlil. Vzorek respondentů je 100, dotazníkové šetření probíhala přímo v Ostravských 

tanečních klubech a na dvoudenním Zlínském tanečním festivalu 2011. 
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4  Vlastní výzkumné šetření v oblasti tanečního sportu 

V následující kapitole se zabýváme strukturou a organizací institucí, v oblasti sportovního 

tance u nás i v zahraničí. 

4.1 Organizační struktura institucí ve sportovním tanci 

Celosvětovou zastřešující organizací je IDSF, která má dnes 86 národní členské svazy 

na pěti kontinentech. 63 z těchto federací jsou uznány jejich národními olympijskými 

výbory, včetně ČSTS. Konkurenční organizace je považována WDC . Tyto konkurenční 

organizace se mezi sebou neustále dostávají do konfliktů a zejména kvůli rozdílným cílům, 

které mají. 

Cílem IDSF je reformovat tanec tak, aby se jednou mohl stát sportem olympijským. 

To obnáší změnu především v systému hodnocení tanečních výkonů, tak, jak jej dnes 

známe například z krasobruslení. Další problémy vyvstávají z kvality porotců, v IDSF je 

zvykem, že pro status porotce je jediným kriteriem být držitelem licence IDSF, kdežto 

WDC poroty jsou složeny z nejlepších světových tanečních odborníků.  

4.1.1 Organizační struktura sportovního tance v České republice 

V ČR je taneční sport pod záštitou ČSTS . 

Je to občanským sdružením ve smyslu zákona č.83/90 Sb.. ČSTS je nepolitická a 

nezisková organizace, se sídlem v Ústí nad Labem. V zahraničním styku používá ČSTS 

název Czech Dance Sport Federatinon, ve zkratce CDSF [17]. 

Předmětem činnosti ČSTS je taneční sport prováděný na rekreační a výkonnostní 

úrovni. Činnost ČSTS navazuje na tradice zájmové umělecké činnosti v oblasti 

společenského tance a jejich dalším rozvíjením v duchu světového trendu je přetváří na 

sportovní odvětví tanečního sportu. Pravidelnou soutěžní činností, metodickou, organizační 

i hospodářskou podporou vytváří ČSTS prostředí pro masové zapojení zájemců o rekreační 

formu tanečního sportu i pro dosažení nejvyšší sportovně-umělecké úrovně nejlepších 

jednotlivců a kolektivů. 
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Posláním ČSTS je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, hájit 

zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky. Dále se zabývá vytvoření 

prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport a tím zajištění široké 

základny zejména v kategoriích dětí a juniorů a v neposlední řadě zajištění špičkové úrovně 

českého tanečního sportu v mezinárodním měřítku. 

4.1.2  Soutěžní systém ČSTS 

Soutěže v tanečním sportu tvoří ucelený systém, který dává tanečníkům možnost 

soutěžit v odpovídajících věkových a výkonnostních skupinách a motivuje je soustavné a 

cílevědomé sportovní kariéře. Jasně vymezují jednotlivé disciplíny a umožňuje jak 

specializaci, tak všestranný přístup. 

Soutěžní disciplíny nejsou rozděleny jen na standardní tance a latinskoamerické, ale 

také tzv. kombinace, tedy LAT a STT dohromady. Je to tzv. královská disciplína. Existují 

samozřejmě i soutěže formací a soutěží družstev. 

Kategorie vymezené v tanečním sportu dle stanov ČSTS: 

 Věkové kategorie: 

Děti I (mladší děti, Juvenile I) - páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání 
soutěže 10. Narozeniny 

 Děti II (starší děti, Juvenile II) - páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání 

soutěže 12. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 10. 

narozeniny.  

JUNIOŘI I (mladší junioři, Junior I) - páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce 

konání soutěže 14. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 12. 

narozeniny.  

JUNIOŘI II (starší junioři, Junior II) - páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce 

konání soutěže 16. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 14. 

narozeniny.  
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MLÁDEŽ (Youth) - páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 19. 

narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 16. Narozeniny.  

DOSPĚLÍ (Adult) - páry, ve kterých alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 

19. narozeniny a mladší z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 35. narozeniny. 

SENIOŘI I - páry, ve kterých musí v roce konání soutěže oba partneři dosáhnout minimálně 

35. narozeniny a alespoň jeden nedosáhne  45. narozeniny. 

 SENIOŘI II - páry, ve kterých musí v roce konání soutěže oba partneři dosáhnout minimálně 

45. narozeniny a nedosáhnou 55. narozeniny. 

SENIOŘI III - páry, ve kterých musí v roce konání soutěže jeden z partnerů dosáhnout 

minimálně 55. narozeniny a druhý 45. narozeniny  

Výkonnostní kategorie (výkonnostní třída): 

V tomto sportovní odvětví existuje 5 základních výkonnostních tříd.  D a C jsou tzv. 

základní třídy, vyznačují se povinnými figurami, které musí tanečník zvládnout. Jako vyšší 

třídy jsou označovány B a A, těž volné třídy, nejsou zde omezení figur a nakonec M 

(mezinárodní) nejvyšší amatérská třída s možností účastnit se MČR. 

Sportovci mohou dostat v následujících kategoriích tyto třídy:  

Děti I                 D 

Děti II                D,C 

Junioři I, II         D,C,B 

Mládež               D,C,B,A,M 

Dospělí               D,C,B,A,M, P(profesionálové) 

Senioři I-III        D,C,B,A,M, P(profesionálové) 
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Funguje zde bodový systém. Taneční pár získává postup do vyšší třídy po nabytí 

předepsaného počtu bodů a zisku finálových umístění na postupových soutěžích dané třídy. 

Hranice pro nabytí vyšší třídy je 200 bodů, soutěžní pár se musí umístit 5x ve finále. Bod 

získává pár, za každý poražený pár na soutěži. Tedy je-li na soutěži 20 páru a jeho konečné 

umístění je 15. místo, získává 5 bodů, v případě umístění na 3. místě, by se páru přičetlo 17 

bodů za poražené páry, 2 body za postup do dalšího kola a za umístění na 3. místě 5 bodů, 

tedy celkem 17+ 2+ 5 = 21 bodů. Toto platí pro výkonnostní třídy D-A. Klíče k získání 

těchto bodů viz. Tabulka č.1 a č.2 

Tabulka č.1  

Počet páru v soutěži Z kolektivních členů/míst Započítávaná místa ve finále 
2 - 5 1-2 žádné 
6 - 10 3 1.-2. 
11 - 15 3 1.-3. 
16 - 20 3 1.-4. 
21 - 25 3 1.-5. 
 Více než 25 3 Všechny finálové páry 

Zdroj: Stanovy ČSTS viz.: http://www.csts.cz/www/legislativa/download/st_0312.pdf 

 

 

Tabulka č.2 

 Body 
Za každý poražený pár 
( při umístění se 
počítají až páry za 
spodní hranicí těchto 
stejně umístěných 
párů) 

1 

Za postup do každého 
dalšího kola soutěže 

2 

Za výsledné umístění 
ve finále na 1. místě 

15 

Za výsledné umístění 
ve finále na 2. místě              

10 

Za výsledné umístění 
ve finále na 3. místě              

5 

Zdroj: Stanovy ČSTS viz.: http://www.csts.cz/www/legislativa/download/st_0312.pdf 
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Páry třídy M se musí do dvou let alespoň jednou umístit ve 24. místa v konečném 

pořadí taneční ligy nebo alespoň do 36. místa na mistrovství ČR. Páry třídy A musí získat 

za dva roky alespoň polovinu bodů potřebných k postupu do vyšší třídy, nepodaří-li se 

podmínky splnit, pár automaticky klesá do nižší třídy. Ostatní třídy nemají žádná jiná 

omezení.  

V případě, kdy dojde k rozchodu páru výkonnostní třída zůstává partnerovi, nikoli 

partnerce, ta nemá v takové situaci třídu žádnou. 

Speciální skupinu tanečníků tvoří skupina Hobby, jsou to neregistrovaní členové 

ČSTS bez soutěžní licence. 

Na soutěžích by měli porotci hodnotit páry podle následujících kritérií: 

A. takt a základní rytmus, 
B. tělesné linie, 
C. pohyb, 
D. rytmické vyjádření, 
E. technika práce nohou, 
F. parketová moudrost [6] 
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Soutěže rozdělujeme podle Soutěžního řádu Českého svazu tanečního 

sportu: 

Mistrovství České republiky: 

Je vyhlašováno prezidiem ČSTS: 

  Pro taneční páry nejvyšších tříd v kategoriích Junioři, Mládež, Dospělí, Senioři a 

samostatně pro třídy M ve standardních tancích, latinskoamerických tancích a kombinaci; 

těchto soutěží se mohou účastnit pouze páry, v nichž alespoň jeden člen má státní občanství 

ČR a v roce konání Mistrovství nebudou reprezentovat jiný stát než ČR. Mistrovství se 

uskuteční, když se přihlásí minimálně 4 páry. 

Pro družstva kolektivních členů ve STT a LAT v kategorii Junioři (4 páry nejvyšší 

třídy), v kategorii Dospělí (4 páry tříd B-M),v kategorii Mládež (4 páry tříd B-

M).Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí minimálně 4 družstva. 

Pro formace kolektivních členů ve STT a LAT. Mistrovství se uskuteční, když se 

přihlásí minimálně 3 formace. 

Vítězové těchto soutěží jsou oprávněni používat titul 

" Mistr ČR v ....................pro rok ........" 

Taneční liga 

Soutěže párů nejvyšších tříd (B,C,D)v kategoriích Junioři I, II, Dospělí, Senioři I-III, v 

tancích STT, LAT. Na těchto soutěžích dochází k zařazení do celkového pořadí ročníku 

TL, na základě kterého se provádí kvalifikace na bezprostředně následující MČR, 

získávání bodů (zařazování) do průběžného žebříčku tanečních párů (RLČR) k 

obhajování třídy M. Tyto soutěže musí být otevřené. 

Postupové soutěže 
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Soutěže párů v kategoriích Děti I, II, Junioři I, II, Dospělí, Senioři I-III ve třídách D - 

A,v tancích STT, LAT. Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel ke sbírání bodů 

zařazení párů do tříd.  

 

Soutěže Hobby 

Soutěže pro nečleny ČSTS a členy ČSTS bez soutěžní licence. 

Zemská a regionální mistrovství 

Jsou vyhlašována regionálními orgány ČSTS. Vítězové těchto soutěží smí používat titul 

"Mistr .............................." jen u zemských mistrovství (Čechy, Morava a Slezsko). 

 

4.1.3  Členská základna Českého svazu tanečního sportu 

Celkem je v ČSTS evidováno 5661 členů, z toho je 2644 registrovaných členů a 3017 členů 
patřících do kategorie Hobby [17] 

Rozdělení členu podle divizí: Tabulka č. 3 

Divize Děti, Jun.I,II Mládež Dospělí celkem 
Pražská divize 71 54 414 539 
Středočeská 
divize 

119 46 132 297 

Jihočeská divize 36 15 33 84 
Plzeňská divize 26 16 71 113 
Karlovarská 
divize 

11 11 23 45 

Ústecká divize 38 15 65 118 
Liberecká divize 53 25 40 118 
Královéhradecká 
divize 

28 33 80 141 

Pardubická divize 30 32 104 166 
Vysočina divize 10 6 39 39 
Jihomoravská 
divize 

91 50 232 373 

Olomoucká divize 25 18 87 130 
Moravsko-slezská 
divize 

111 52 105 268 

Zlínská divize 101 29 83 213 
Celkem: 750 402 1492 2644 



 

 

Zdroj : www.csts.cz 

 

 

Graf č.1 

Zdroj: www.csts.cz 
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vidíme uspořádání tříd podle počtu tanečníků registrovaných na rok 2011. Je 

čet členů má nejnižší třída D téměř 35 %. Vyrovnaný po

ídy C a B. Nevyšší třídy má pouze malá část registrovaných členů

ské práci zaměřujeme na výkonnostní páry D,C,B, držitelé t

tší základnu pro taneční sport v ČR.  
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4.2 Rozhovor s prezidentem Českého svazu tanečního sportu 

Pan Petr Odstrčil je dlouholetým presidentem ČSTS, který působí i na zahraničních postech 

taneční federace IDSF. 

1) Jak dlouho jste ve vedení ČSTS? 

Ve vedení svazu jsem již 19 let společně s Petrem Barnátem ( viceprezident ČSTS). 

2)  Spolupracuje svaz s nějakými sponzory? 

Máme pouze malého sponzora, který hradí medaile a diplomy. Do tohoto sportovního 

odvětví je obzvláště těžké sponzory přilákat a to hlavně z důvodu lidských vlastnosti 

trenérů klubu jako nedůvěryhodnost a závist. Stává se však, že naše nejlepší páry bývají 

sponzorované firmami zabývající se tanečními výrobky jako boty, hnědidla, kameny na 

šaty. Není to ovšem moc časté. 

3) Pomáhá svazu jakýmkoli způsobem stát? 

Ano, ale pokud chceme dostat nějakou částku od státu, musíme hlavně mít svoje vlastní 

investice. Částka od státu je jen příspěvek. Například bylo v posledních letech neblahým 

zvykem, že příspěvek, který dostáváme od státu ve výši 1,4 mil. Směřoval, díky známostem 

v politice jen do jediného klubu a svaz z toho neviděl nic. Momentálně jsme zapracoval na 

tom, aby tyto peníze šly přes svaz  do ostatních klubů. Také dostáváme 150 tisíc na českou 

reprezentaci, na tu je však potřeba částka přesahující 1 mil. Kč.  

4) Jak problematické je u tohoto sportu sponzorování mládeže? 



35 

 

Je těžké, ale snažíme se o vytvoření sportovních center v mládeže na to je také určená ta 

částka 1.4 mil která se bude do těchto center přerozdělovat. Problém je i jinde, před dvěma 

lety se sehnaly státní peníze na soustředění talentované mládeže, které jim bylo hrazeno. 

Soustředění se nakonec neuskutečnilo a to jen z toho důvodu, že trenéři, kteří na 

soustředění nebyli pozváni jako lektoři, samozřejmě, že jsme tam nemohli pozvat všechny 

české trenéry. Vzali osobně svou neúčast a své svěřence tam nepustili, vypsali například 

stejný termín klubového soustředění, což  považuji za nemístné. 

 

 

5) Jakou část nákladů je schopný ČSTS pokrýt díky členským poplatkům? 

Náš svaz je organizace, která z členských příspěvku žije. Náklady se tak pokrývají 

z členských příspěvků. Tento rok jsme je museli zvednout o 200 Kč na 1350 Kč, to je 

spojené s pádem Sazky. I když to u členů vyvolalo nevoli, nedalo se nic dělat, díly tomuto 

zvednutí příspěvku můžeme dodržet naše plány v rozvoji tanečního sportu. Rok od roku si 

členové stěžují na růst příspěvku, ale neuvědomují si, že poslání svazu  sdružovat sportovní 

tanečníky, pořádat soutěže a prezentovat ve světě. V České republice je například 

organizace soutěží na velice vysoké úrovní. Taky platíme OSE (ochranný svaz autorský) za 

autorská práva na hudbu toto jsou věci, které si málokdo uvědomuje. V poplatcích je taky 

pojištění u Kooperativy. 

6) Jak finančně náročné je pro svaz pořádat velké taneční soutěže jako mistrovství ČR , 
mezinárodní Openy a získávat na tyto akce finanční zdroje? 

Na tyto velké soutěže jsou vypsány výběrové řízení, svaz je neplatí, což nám hodně šetří 

rozpočet. 

7) V čem se vidíte největší problémy součastného sportovního tance? 
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V závisti a českém narcismu, v penězích to není. Peněz zde koluje dost. Všichni tvrdí, že 

chtějí dostat peníze do svazu, ale důležité je peníze dostat přímo k tanečníkům. Za tu dobu, 

co jsme ve vedení se nestalo, aby byl nějaký problém s pořádáním soutěži, či jiným 

výpadkem. Pokud se na to podíváme z čistě sportovní strany, největší problém našich páru 

je kondice, nestíhají světové šičce, což je škoda. 

8) Zaznamenal jste nějaký dopad na ČSTS nebo na  taneční veřejnosti po odvysílání 
pořadů jako Stardance nebo Bailando ? 

Tyto pořady vznikly v Anglii, naštěstí tam přinesli zisk, a tak se donesli  k nám a díky nim 

veřejnost objevila taneční sport. Taneční sport byl a pořád zůstává izolovaným sportovním 

odvětvím, je to také díky jeho vývoji. 

 

 

 

 

9) Co je podle Vás na tanci nejnákladnější? 

Jako rodič sportovního tanečníka, který se pohybuje v české špičce a na mezinárodní 

úrovni, vím, že je to na této úrovni finančně náročné, roční náklady na takový pár jsou 

kolem 1 – 1,5 milionu Kč. Nejnákladnější jsou tréninky v zahraničí, které musí pár na 

takové úrovni absolvovat.  Ale to je jen malá skupina tanečníků. Pokud se na to podíváme, 

ze strany tanečníku ze základních skupin D, C myslím, že jejich náklady jsou zbytečně 

vysoké. Například brát si individuální hodiny u tréninky u každý týden by měli až od třídy 

B, a to z toho důvodu, že D,C potřebují základní variace, které by se měli být schopni 

naučit a ovládat na vedených společných trénincích. Nebo po malých skupinách 2-3 páry 

 10) Myslíte si, že by se tanec mohl někdy dostat do osnov TV na základních nebo 
středních školách? 
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Tanec v osnovách TV už je. Záleží jen na jednotlivých školách, zdali si ho do osnov přidají. 

Tady v Brně spolupracujeme z jednou základní školou už čtyři roky. Žáci mají tanec jednu 

vyučovací hodinu týdně.  Učí je přímo jejich učitelé, kterým poskytujeme semináře a 

půjčujeme pomůcky. 

11) Co by podle Vás znamenalo pro sportovní tanec zařazení do programu OH? 

Sportovní tanec se do OH programu nedostane minimálně do roku 2024. Největším obtíží 

zůstává subjektivní posudek rozhodčích. Každý pár by musel před soutěží poskytnout 

přesný popis své variace rozhodčím, kteří by posléze posoudili náročnost a techniku figur. 

Což je komplikované vzhledem k tomu, že kroky a figury jsou popsané, ale nikdo přesně 

nedokáže určit, které provedení je to nejsprávnější, jde o subjektivní názor. Vstupem na OH 

by sportovního tance utrpěl ztrátu z uměleckého hlediska, o to více by se přiblížil sportu. 

12) Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 

Tímto rokem končím ve vedení svazu. Měl jsem v plánu dostat se do mezinárodního 

výboru, ale směr, kterým se momentálně ubírá mi zcela nevyhovuje, takže se budu věnovat 

trénování trenéru a psaní odborných publikací. Také se pokusím, úspěšně dokončit  projekt 

Sportovní centra mládeže. 

 

4.3 Dotazníkové šetření  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 100 respondentů.  Převážně byl rozdán účastníkům 

Zlínského tanečního festivalu, který pořádal Tanečního klubu Fortuna Zlín 15.04.2011 - 

17.04.2011. Dále byl rozdán v klubech LR Cosmetic Dance team a Taneční klub Jarky 

Calábkové Ostrava. 

Pro matematické zpracování dat byla použita aplikace Microsoft Ecel 2007 a kalkulačka 

CASIO fx-100MS 
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spíše nepravidelných příjmů a 42% nárazových příjmů svědčí o sezonním zdroji
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53% respondentů je schopno tímto způsobem získat částku 2 000 Kč. Pouze malá část 7% 

je schopná vydělat přes 10 000 Kč. 32%  respondentů má příjem v hodnotě od 2 000Kč do 

5 000 Kč.  

8. Jaké výdaje na tento sport podle vás, tvoří nejvyšší částku měsíčně?  Přiřaďte 
následující ukazatele 1-4 ( 1- nejnižší náklady, 4- nejvyšší náklady) 

• individuální hodiny u trenéra ____ 
• členské a klubové příspěvky____ 
• oblečení (kostýmy, boty, tréninkové oblečení )  ____ 
• ostatní náklady, jaké:_________________________ 

Následující otázka byla rozdělena podle výkonnostních tříd. Ve třídě Hobby označila 66,66 

respondentů nejnižší náklady jako  ostatní (cestovné, startovné, benzín, ubytování).  . 44% 

dotazovaných třídy D volilo tyto náklady také jako nejnižší stejně jako s 61% ze skupiny C a 

73% ve skupiny B.  

K individuálním hodinám u trenéra volilo 16% ze skupiny Hobby hodnotu 33,3% tanečníků 

v kategorii D zvolilo stejnou hodnotu. Skupina B přiřadila z 51,6 % hodnotu číslo 3. Skupina 

C tento náklad ohodnotila 33 % hodnotou 2. 

Členské a klubové příspěvky byly nejvýše ohodnoceny u třídy D zde se 43,3 % domnívá, že 

tvoří nejvyšší podíl na měsíčních nákladech. Ve třídách C a B se 20% respondentů shodlo na 

hodnotě 2.  

 Oblečení se stalo nejdražší položkou zejména u tříd B, zde přiřadilo hodnotu 4, 60% 

respondentů. Následovala kategorie C   55%  , D 30 % a Hobby 19%. 
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5 Shrnutí výsledku šetření 

V předešlé kapitole jsem prostřednictvím výzkumných metod a technik získala 

informace. Na základě rozhovoru s předsedou svazu ČSTS Petrem Odstrčilem, doporučuji 

zaměřit se na věkovou skupinu středoškolského a vysokoškolského věku. Především 

upravit tréninkový plán a výuku provádět po malých skupinách ve 2-3 párech v tzv. 

semiindividuálních hodinách, oproti individuálních hodin, kde je trenér sám s párem, tím 

také odpovídá cenové ohodnocení tréninku. Samozřejmě, že tyto hodiny by měly být 

v minimálním množství zachovány. Tuto změnu si však můžou dovolit pouze kategorie D, 

popřípadě C. U kategorie B, kde jsou sestavy nevázané povinnými prvky, je individuální 

trénink nezbytný. U tohoto rozhovoru mě překvapila spolupráce  taneční školy Petra 

Odstrčila a základních škol v blízkém  okolí. Tím, že se dětí již od raného školního věku 

seznamují se základními pravidly tance, dostávají tak možnost jedinečného motorického  

rozvoje. Je to jedna z cest, jak se tanec vysvobodit ze své izolovanosti a dostat se do 

povědomí, jako běžný sport. Z jiné strany, je též překvapující, že respondent označil za 

největší negativa ve sportovním tanci právě lidské vlastnosti, jako narcismus a závist na 

postech trenérů a funkcionářů. V dnešní době, kdy je těžké si opatřit finanční zdroje, je 

zarážející, že právě tyto vlastnosti zabraňují růstu tohoto sportu. Neposlední řadě musím 

upozornit na další překvapivou, ale zarážející skutečnost, a to opomíjení kondiční přípravy 

sportovních páru. Při tom, tato příprava se jeví jako, nejméně finančně náročnou části 

tréninku. 

Z praktické části dotazníkového šetření vyplývá, že nejčastější částka ročních nákladů 

se pohybuje mezi 25 001 Kč 30 000Kč. Respondenti nejčastěji označovali jako nejvyšší 

položku právě náklady za individuální hodiny. Celkové roční náklady jsou spojeny 

s výkonnostní třídou a zvyšování fyzických i materiálních nároků na tento sport. 

Jednoznačně to můžeme vidět na kategorii Hobby, kde se náklady pohybovaly nečastěji od 

5 001 Kč – 10 000 Kč. Oproti tomu v třídě B náklady vzrostly na 30 001 Kč – 40 000 Kč. 

Musíme však vzít v potaz, že všichni tanečníci v kategorii B jsou schopni návratnosti 

finančních zdrojů v podobě  vystupování na společenských akcích nebo učením tance. Tato 

částka je minimální pohybuje se nejčastěji od 2001 Kč – 5 000 Kč, jen jedinci si tak byli 

schopní  přijít k zisku vyššímu než 10 000 Kč a nikdo nebyl schopen pokrýt takto celkové 

roční výdaje. 
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Jedná z věcí, která mě překvapila, jsou vysoké náklady na cestovné a soutěže. Dnešní 

tendence je vyjíždět na soutěže za jakoukoli cenu, tedy i v případě nepřipravenosti páru. 

Tudíž má pár za sebou ročně desítky soutěží, ale není schopen postoupit na vyšší příčky.  

Finanční zdroje, tak neefektivně využívá, v tomto případě bych doporučila zaměřit a 

investovat do tréninku, než do soutěžení a to si  mnohé páry neuvědomují. 

Poslední opomíjeným problémem je přístup páru k vizáži. V tomto sportu na vzhledu 

záleží. Naším cílem je zanechat v divácích a porotcích subjektivní pocit. Zanedbáním této  

složky, si pár stěžuje cestu k cílí, naopak pokud dbá  na tuto materiální přípravu,  při 

postupu do vyšších tříd, bude schopen lépe konkurovat výkonnějším soupeřům. 
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6. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo přiblížení tohoto sportovního odvětví po organizační i 

finanční stránce. Využitím zvolených metod proběhl sběr dat a informací o struktuře a 

činnostech této sportovní sféry. Na základě těchto skutečností si dovolím tvrdit, že 

ekonomické aspekty tanečního sportu jsou nejvíce ovlivňovány výkonnostním faktorem, 

platí zde nepsané pravidlo, čím vyšší je třída, tím více se zvedají výdaje na sport. To se 

potvrzuje už i u těchto základních tříd. Nejlépe tuto skutečnost  zobrazovala otázka č. 10 

v dotazníkovém šetření. Zde u skupin Hobby  jen zřídka přesáhla celková částka hodnotu 

15 001 Kč – 20 000Kč. Oproti tomu ve skupině B už tato částka dostala na hranici 30 000 

Kč – 40 000 Kč a z velké části také nad 40 001Kč.  

Tyto výdaje se určitě dají ovlivnit, a to upřednostněním kvality nad kvantitou. Tímto 

mám na zřetel především, zamyšlením se  nad počtem absolvovaných soutěží a s nimi 

spojenými výdaji v podobě startovného a cestovními výdaji v porovnání s úspěšnosti páru 

na soutěžích. 

Myslím si, že cíle mojí práce se podařilo splnit. Věřím, že tato práce bude přínosem a 

může sloužit i jako možný návrh na vylepšení stávající situace ve sportovním tanci. Bylo by 

jistě zajímavé, kdyby výsledky této práce byly srovnány i s prací zaměřenou na  vyšších 

třídy A a M, byly by  zde viditelné rozdíly, a tak bychom si mohli udělat ucelený obraz o 

výkonnostním vývoji tanečníka od základní po nejvyšší třídu. 
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