PŘÍLOHY
Příloha A: Informovaný souhlas
Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím
V rámci bakalářské práce s názvem „Návrh metodiky výuky soutěžního společenského tance
dospělých“, která je realizována na FF UK jste byl/a požádán/a o spolupráci.
Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Není Vaší povinností odpovědět na všechny
otázky. Pro potřeby analýzy bude pořízen zvukový záznam rozhovoru. Nahrávání může být na
Vaši žádost kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové
podoby a citovány v bakalářské práci Jany Velkoborské. Protože si nesmírně vážím Vaší ochoty
spolupracovat, budu důsledně respektovat jakékoli omezení, které pro využití záznamu uložíte.
Zvolte, prosím, jednu z následujících možností.
Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních úprav. V
případě, že jeho části budou citovány v publikovaných materiálech, lze uvádět mé jméno.
Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních úprav.
Nepřeji si však, aby bylo v souvislosti s případnými citacemi tohoto rozhovoru v publikovaných
materiálech uváděno moje jméno.

Datum rozhovoru: ..................................................................................
Jméno výzkumnice: ...............................................................................
Podpis výzkumnice: ...............................................................................
Vaše jméno: ...........................................................................................
Váš podpis: ............................................................................................

Příloha B: Otázky k rozhovorům
1. Stručné představení (věk, délka praxe apod.).
2. Na základě čeho plánujete trénink?
3. Jak komunikujete s tanečními páry, co Vám funguje?
4. Máte nějaké zdroje/teorie, které využíváte pro výuku?
5. Jak vypadá Váš typický trénink?
6. Na které tematické oblasti se nejvíce a nejméně zaměřujete?
7. Jak pracujete s motivací tanečního páru?
(8. Vyřazená otázka: Jaké role vůči tanečníkům zastáváte?)

Příloha C: Zadání dotazníku v režimu čtení

Příloha D: Grafické vyhodnocení kvantitativního šetření
Graficky zobrazená odpověď na otázku č. 1

Graficky zobrazená odpověď na otázku č. 2

Graficky zobrazená odpověď na otázku č. 3

Graficky zobrazená odpověď na otázku č. 4

Graficky zobrazená odpověď na otázku č. 5

Graficky zobrazená odpověď na otázku č. 6

Příloha E: Vzor přepsaného rozhovoru
J: Tak na začátek bych vás jenom poprosila, jestli byste řekl, zda máte trenérské zkoušky,
jak dlouho učíte a jenom takové malinké představení.
P: Zkoušky mám všechny a učím. Učím už pětadvacet let.
J: A učíte i jednotlivce, nebo jenom páry?
P: Učím i jednotlivce, ale jenom taneční páry starý.
P: Co tam máš ještě?
J: No to je asi všechno. Možná kdybyste mi chtěl říct kolik vám je?
P: Padesát čtyři
J: Tak jo. To je asi všechno, jenom takové malé představení. Tak první otázka je, jestli
máte něco na základě čeho, naplánujete tu výuku toho tréninku?
P: Na základě toho, jak ten člověk je šikovný. A jako myslíš první trénink?
J: No to je jedno, můžete jakýkoli. Třeba už klidně v půlce sezóny, prostě takhle nějaký
klasický trénink. Jestli máte něco na základě čeho, pak rozhodujete, co bude tím obsahem.
P: No já mám nějaký věci, co si myslím, že jsou nejdůležitější a ty se snažím ty lidi naučit ty,
co znám, aby prostě šli nahoru a taky podle momentálního stavu, když prostě někdy ty lidi
neberou, tak se snažím, vyloženě intuitivně to dělám asi. Ale mám nějaký plán, podle kterého
se snažím jet, ale jako dlouhodobě.
J: A pak to přizpůsobujete teda těm lidem?
P: Ano, že tady mám výsledek, tady začnu a teď se snažím jet takhle a takhle.
J: Ano, ano.
P: A snažím se to směrovat pořád na tu stejnou věc.
J: A další otázka je, jak komunikujete s páry, jestli máte něco, co vám funguje, nebo je to
prostě tak nějak různě.
P: Jak komunikuju?

J: No, jestli máte nějakou… mně na tom rozhovoru každý odpovídal jinak. Někdo začal s
tím, že je direktivní, že prostě tolik zase nevnímá, co si myslí ten pár a jak komunikuje.
Někdo začal zase s tím, jak to má být.
P: Komunikuju. Pokud se to bere takhle, tak jako jsem schopný diskuse. Takhle zase záleží na
kvalitě toho člověka, na jaké úrovni tančí. Když už tomu rozumí, tak s ním komunikuju, když
už je to začátečník, tak ten většinou nekomunikuje, ten jenom poslouchá, což je samozřejmost.
Což je výhodnější, to je lepší, že jo. No a pak v podstatě bych řekl, že moje role je odstraňovat
chyby. To mi přijde jako nejčastější věc, kterou dělám vlastně.
J: Dobře. Kdybyste popsal, jak vypadá trénink váš. Když přijdete, tak jestli má…
P: U jednotlivce nebo seniorů nebo semináře?
J: Taneční páry, když máte taneční pár nějaký.
P: No, nechám ho zatancovat, buď spolu děláme pravidelně, tak ho nechám zatancovat to, co
jsme dělali minule, zjistím, jestli se někam pohnul nebo ne. Když děláme na jedné věci déle,
tak aby se úplně nezbláznil z toho, tak ho nechám zatancovat všechny tance a zjistím, ve kterém
tanci je nejhorší. Ne tanec, co je nejhorší, tak se mu to snažím vylepšit. No a pak je druhá
možnost a to je, že ten pár si řekne, co mu nejde.
J: Ehm, to je všechno?
P: Asi jo.
J: Dobře, potom, na které tematické oblasti, když učíte, se zaměřujete nejvíce a na které
nejméně. Třeba někdo mi odpověděl, že prostě považuje za nejdůležitější techniku a
většinu tréninku řeší techniku, ale zase někteří to mají jinak. Tak jak to máte vy?
P: Postavení.
J: Nejvíce?
P: Těžiště z mého pohledu je český tancování má špatné postavení. Lidi jsou patně postavený
a tím, že se postaví dobře, jsem zjistil, tak jim začne všechno fungovat. Takže to si myslím, že
jim pomůže nejvíc, protože když se postaví dobře, tak jim začne všechno fungovat tak, jak má.
Protože si myslím, že hodně lidí ví, co mají dělat, ale nejde jim to, protože stojí blbě, dělají to
jinde. Takže pro mě je nejdůležitější to postavení těla.
J: Takže na to se zaměřujete nejvíce?

P: V podstatě jo.
J: A nejméně? Třeba něco, co považujete fakt za okraje?
P: Výraz. Tím myslím jako usmívat se, umělý výraz. To vůbec neřeším.
J: Pracujete nějak s motivací? Svých tanečních párů?
P: Ve smyslu toho, když se mi podaří, aby jeli na soutěž, tak to beru jako motivaci pro ně. Aby
si tu motivaci vytvořili sami. Já jim tu motivaci nedělám, abych se je snažil nějak motivovat,
jakože: když budeš první, dostaneš zmrzlinu. Snažím se, aby jeli na soutěž co nejdřív a sami si
vyzkoušeli, že čím víc budou trénovat, tím víc budou vyhrávat. Spíš se snažím o to, aby to měli
rádi. Aby chtěli být za každou cenu první.
J: A máte třeba s těmi páry vypracovaný nějaký cíl nebo třeba nějaký plán té sezóny?
Nebo to prostě jenom tak je, a pak z toho něco vzejde?
P: Jako plán s těmi páry, kam se mají dostat?
J: Ano.
P: No jedu, aby byli čím dál tím lepší. Protože většina lidí to dělá, tak aby to vyhrál, ne protože
ho to baví. Většina lidí to tak dělá, že v podstatě jde o to, aby byli lepší každou soutěž, aby byli
lepší. Aby se zlepšovali jako ve výsledkách, ale jako nemáme plány, že na téhle soutěži budeš
první na téhle taky. Takže asi tak.
J: A když máte nějakou tu lekci ten trénink, zabýváte se všichni vždycky jenom vy tím
provedením toho tance, nebo řešíte třeba někdy i nějakou psychologickou přípravu,
kondiční přípravu nebo něco takového?
P: Jenom tím provedením toho tance. Neříkám těm lidem, co mají dělat, protože v dnešní době
už si to ty lidi plnili. Záleží na výkonnosti s dětmi je to samozřejmě jiný. To dělám tu kondiční
přípravu s nimi já, takže se snažím je nějak nenápadně je dostat do kondice, ale většinou ty páry
to dělají sami. Vědí, že mají chodit na balet, vědí, že mají chodit posilovat, vědí, že se mají
připravovat kondičně, to všichni vědí. To, že to nedělají, to je druhá věc. To taky nemluvím o
čase, že ty lidi si zaplatí za trénink za individuál, tak tam se jim snažím poradit v tom tanci. Ale
všichni si přečtou na internetu, že mají trénovat. Takže mi přijde trochu stavění sestav trochu
švindl na ty lidi.
J: Proč myslíte?

P: No protože stavět sestavu, když někdo staví sestavu na tréninku, tak si staví hodinu sestavu
a hodinu a ještě ji hodinu vymýšlí.
J: A vy nestavíte sestavy?
P: Stavím, ale doma.
J: Aha, tak to jste jeden z mála trenérů.
P: Protože mi to přijde jako strašný švindl.
J: To je od vás pěkné.
P: No jo no. Mně to přijde divný.
J: A asi poslední otázka. Jestli máte nějaké zdroje nebo teorie na základě čeho pak děláte
tu výuku? Jestli vaši zkušenost čerpáte převážně ze své praxe a z toho, jak je to v tu danou
chvíli lepší?
P: V podstatě zdroje mám. Když něco potřebuju zjistit, tak se na to podívám, protože mám
všechny adresy, všechny Blackpooly, všechno, co existuje na videu. Ale spíše jdu ze zkušeností,
protože jsem byl svědkem všech individuálních hodin, co tady byli trenéři cizí, tak jsem u všech
těch párů s Kučerou, když trénovali, já nevím koho všeho ještě s Dědíkem. Tak jsem u toho byl
a i z toho mám zkušenosti a z toho mi vyšlo to postavení. Protože jsou dva druhy. Tady se učí
dvě latiny, a přitom jsou všechny úplně stejný, akorát ty jedny si myslí, že top druhý je špatný.
J: Dobře. Ještě pátrám v hlavě.
P: Pro mě největší úspěch je, že v každém klubu učí lidi, který tancovali u nás. Spousta těch
lidí má založený svoje kluby, co začínali u nás. To je pro mě úspěch.
J: To je vlastně pravda no, to mě nikdy nenapadlo no, ale to je fakt.
P: Bartůňci studovali u nás …, takže to mě těší. Je jich strašně moc, že teda ty lidi, co studovali
u nás jako děti, tak že neskončili.
J: A čím myslíte, že to je?
P: Tím, že je netlačím do toho, aby vyhrávali. To si myslím já, ale třeba to tak není. Mě nejvíce
mrzí, že ty dětský páry, který jsou skvělý, tak v těch osmnácti letech se na to vykašlou.
J: To je škoda no.

P: Strašná škoda. Pokud to nejsou páry typu Adamec, a který je strašně psychicky silný a kašle
na každého. Ale ta jeho už se na to vyprdla.
J: A ona už netančí vůbec? Já jsem jí teď vídávala…

