
Latinskoamerické 

tance 

Movement to music (MTM) 

Pohyby na hudbu 

• Timing – Časovanie 

• Rhytm – Rytmus 

• Musical structure – Hudobná šturktúra 

 



 Timing- Časovanie 

 Schopnosť tanečníkov aby akcie a pohyby 

zodpovedali tempu hudby 



Hodnotenie nadpriemerný (6) 

Predvedené tanečné kroky a figúry sú v tempe a 

takte hudby 

Pomôcky: 

1. Základné kroky a pohyby sú tancované presne na 

hudbu 

2. Figúry sú časované v rozsahu tzv. shuffle timing 

pravidiel. Chyby v akciách a figúrach sú tolerovateľné 

3. Predvádza sa základné časovanie figúr 

 

 



Hodnotenie veľmi dobrý (8) 

Predvedené tanečné kroky a figúry sú 

presne v tempe a taktoch hudby 
Pomôcky: 

1. Všetky kroky a pohyby sú tancované v presnom 

súlade s hudbou 

2. Figúry sú časované presne v tzv. shuffle timing 

3. Zladenie akcií a prevedení so základným rytmom figúr 

(Bounce, chôdza) 

4. Všetky základné pravidlá časovania sú predvádzané 

po väčšinu času (Platí aj pre oneskorené akcie) 



Hodnotenie vynikajúci (10) 

Predvedený timing a shuffle timing vo 

všetkých figúrach musí sedieť 
Pomôcky: 

1. Všetky kroky a pohyby sú tancované precízne a 

dynamicky v danom timingu po celý čas 

2. Shuffle timing je používaný efektívne a čo najviac 

3. Nášľapy a akcie tela musia byť zladené s timingom 

4. Všetky pravidlá timingu musia byť dodržané po celý čas 

 



Rhytm - Rytmus 

 Schopnosť tanečníkov zladiť kroky s 

rytmickou štruktúrou hudby 



Hodnotenie nadpriemerný (6) 

Predviesť silné, stredné a slabé doby s 

použitím tela a nôh 
Pomôcky: 

1. Pokúsiť sa predviesť správne hudobné dôrazy 

pomocou pohybov 

2. Hudobné dôrazy sú predvádzané viac ako polovicu 

času 

 



Hodnotenie veľmi dobrý (8) 

Predviesť dôrazy v hudbe a dôrazy perkusií 

a to silné, stredné a slabé doby pomocou 

rýchlosti tela a nášľapov 
Pomôcky: 

1. Predviesť správne hudobné dôrazy s pohybmi, ktoré 

zodpovedajú dĺžke v rytme 

2. Hudobné dôrazy sú dodržiavané väčšinu času 



Hodnotenie vynikajúci (10) 

Vložiť energiu, rýchlosť tela, nášľapy a 

ostatné pohyby do správneho rytmu, aby 

to sedelo aj s charakterom tanca 
Pomôcky: 

1. Prevedenie je precízne a sú správne dodržané dôrazy 

v hudbe a je to kontrolovaná intenzita pohybov 

2. Rytmus je dodržaný po celý čas tancovania 

choreografie 



Musical structure – Štruktúra 

hudby 

 Schopnosť tanečníkov tancovať na všetky 

ostatné súčasti hudby  

  (frázovanie, melodia, spev, intenzita...) 



Hodnotenie nadpriemerný (6) 

Predviesť melódiu hudby pomocou nášľapov 

akciou nôh a tvarovaním 
Pomôcky: 

1. Predviesť schopnosť zmeny v choreografií a zmeny akcií 

tela (napríklad: prechody z pohybových figúr do stojacích 

figúr) a zmeny v napätí (intenzita pohybov) podľa 

daného rytmu a hudobnej šturktúry 



Hodnotenie veľmi dobrý (8) 

Predviesť melódiu hudby s použitím 

mnohých tanečných pohybov 
Pomôcky: 

1. Zmeny v choreografiách a zmeny akcií tela ako aj 

zmeny intenzity pohybov, ktoré korešpondujú s 

hudobnou štruktúrou sú dodržiavané po väčšinu tanca 

2. Je predvádzaná schopnosť tancovať na melódiu a 

zmeny v hudbe 

3. Použiť pohyby a akcie tela na predvádzanie melódie a 

zmeny v hudbe 



Hodnotenie vynikajúci (10) 

Predviesť melódiu a sprievodnú melódiu s 

použitím tanečných pohybov, ktoré sú 

charakteristické pre daný tanec 
Pomôcky: 

1. Zmeny v choreografiách a zmeny v akcií tela, ako aj 

zmeny intenzity pohybov sú precízne a stále v súlade 

so zmenou v hudobnej predlohe 

2. Tvoriť sprievodnú melódiu s akciami tela 

 



 

Končím! 

 Čafte!!  

MS 


