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2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PEDAGOGIKY TANCE 
 

PŘÍPRAVA NA PEDAGOGICKÝ VÝSTUP 
 
 
Uchazeč si připraví k předvedení 2 libovolné kombinace z tanečních technik vybraného 
specializace, na kterou se bude chtít v budoucím studium zaměřit. V prezenčním studiu má 
na výběr z technik klasického tance, moderního/současného tance, a/nebo lidového tance, 
v kombinovaném navíc ještě i z taneční výchovy.  
Uchazeč odevzdá osobně při druhém kole vyplněný formulář předváděných dvou kombinací 
(str. 3)  
 

 

Klasický tanec (A)  
 

Je žádoucí předvést dvě rozdílné kombinace, například:   

1. kombinace u tyče 2. na volnosti / nebo 1. cvičení na volnosti, 2. skoky / 1. u tyče, 

2. skoky 

 

Příklad:  
 

1. kombinace  

 název: battement fondu u tyče 

 náročnost: středně pokročilí 

 takt: 4/4 

2. kombinace  

 název: kombinace pirouettes 

 náročnost: pokročilí 

 takt: 3/4 
 

Moderní a současný tanec (B) 
 
Je žádoucí předvést dvě rozdílné kombinace, například:  

1. floor work, 2. center work / nebo 1. floor work, 2. work in space 
 
Příklad:  

1. kombinace  

 název: Floor work 

 náročnost: středně pokročilí 

 takt: 3/4 

2. kombinace  

 název: Work in space  

 náročnost: pokročilí 

 takt: 4/4 
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Lidový tanec (C) 
 
Je žádoucí předvést dvě rozdílné kombinace, například:  

1. floor work, 2. center work / nebo 1. floor work, 2. work in space 
 
Příklad:  

1. kombinace  

 název: Rytmická variace dupy a tlesky na místě 

 náročnost: začátečníci 

 takt: 2/4 

2. kombinace  

 název: Polka – variace na 2 fráze po kruhu  

 náročnost: pokročilí 

 takt: 4/4 
 
 
 

Taneční výchova (D) – jen kombinovaná forma studia 
 

Uchazeč si připraví k předvedení dvě zadání. V prvním se pokusí předvést vhodné cvičení či 
pohybovou frázi zvoleného pohybového principu a v druhém zkusí kreativním způsobem 
zpracovat vybrané téma.  
 
Příklad A.  

1. Zadání  

Zvolený pohybový princip:  švih 
Věková kategorie dětí:   8 – 10 let  
Hudební zadání:   3/4 takt  
 

2. Zadání  

Téma:     prostor  
Věková kategorie dětí:   5 – 7 let  
Způsob zpracování:   pohybová hra 
 
Příklad B.  

1. Zadání  

Zvolený pohybový princip:   běh 
Věková kategorie:   10 - 12 let  
Hudební zadání:   4/4 takt  
 

2. Zadání  

Téma:     spirála  
Věková kategorie:   12 – 15 let  
Způsob zpracování:   improvizace    
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2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PEDAGOGIKY TANCE 
 

FORMULÁŘ – PŘÍPRAVA NA PEDAGOGICKÝ VÝSTUP 
 
 
 
Uchazeč:..................................................................................................................... 

1. kombinace 

 technika:..................................................................................................................... 

 název:..................................................................................................................... 

 náročnost:.....................................................................................................................  

 takt:..................................................................................................................... 

2. kombinace 

 technika:..................................................................................................................... 
 

název:
 ...............................................................................................................
...... 

 

náročnost:
 ...............................................................................................................
...... 

 

takt:
 ...............................................................................................................
...... 

 

 

V Praze dne .................. 


