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Abstrakt 

 

Název:  Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu porotců 

 

Cíle:  Hlavním cílem práce je představit širší veřejnosti absolutní 

systém hodnocení tanečních soutěží 3.0, popsat rozdíly 

mezi systémy 2.0., 2.1 a 3.0. Dále zmapovat názory, znalosti 

a postoje Top poroty ČSTS na systémy hodnocení tanečního 

sportu.  

 

Metody: Pro získání potřebných dat ke zpracování diplomové práce byla 

použita metoda elektronického dotazování. Ke zpracování 

teoretické části práce byly použity primární prameny, odborná 

literatura i materiály z rukou znalců daného oboru dosud 

nepublikované. 

 

Výsledky: Práce mapuje používané systémy hodnocení tanečního sportu 

v Čechách i zahraničí, jejich zásadní posun směrem 

k objektivnímu a měřitelnému hodnocení. Na základě dotazovaní 

sondáž odhaluje znalosti, názory a postoje české TOP poroty vůči 

systému 3.0. Přínos práce spočívá v tom, že nově reflektuje 

používání systému v praxi, neboť i přesto, že je systém 3.0 již 

používán od roku 2017, dodnes neexistuje žádná česky psaná 

dokumentace o jeho fungovaní a používání. 

 

Klíčová slova: Taneční sport, latinskoamerické tance, standardní tance, tanec, 

porota, systém hodnocení, sport, dotazník  



 

 

Abstract 

 

Title: Judging systems of competitions in dancesport from judges point 

of view 

 

Objectives: The main goal of the thesis is to introduce the absolute judging 

system used on a dancesport competitions 3.0 to a wider public, 

and to describe differences between absolute judging systems 2.0, 

2.1 and 3.0. Next goal is to map opinions, knowledge 

and attitudes of the TOP judges of the CDSF towards the judging 

systems of the dancesport. 

 

Methods: To obtain the necessary data for the elaboration of the thesis was 

used a method of electronic questionnaires. For the elaboration 

of a theoretical part of the thesis were used primary sources, 

professional literature and experts‘ own materials. 

 

Result: The thesis maps used systems of dancesport in the Czech 

Republic and abroad and their main progress towards objective 

and measurable judging. Based on survey, the questionnaire 

reveals the knowledge, opinions and attitudes of the Czech TOP 

judges towards System 3.0. In fact, the thesis is a breakthrough, 

because even though the absolute judging system 3.0 is already 

used in practice, there is still no Czech written documentation 

of its work or usage. 

 

Keywords: Dance sport, Latin, Ballroom, Dance, Judges, Judging systems, 

Sport, The questionnair
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1 ÚVOD 

Již při psaní bakalářské práce vyvstala myšlenka, že by bylo velice zajímavé 

problematiku systému hodnocení pojmout komplexněji, než první práce nabízí. 

To znamená rozšířit pohled a názor vrcholových sportovců, mladých lidí, kteří tímto 

způsobem byli hodnoceni poprvé o postoj druhé strany, tj. odborné poroty, složené 

ze zkušených hodnotitelů z řad špičkových, dnes již neaktivních, tanečníků. 

V bakalářské práci (Šťastná, 2017) byla podrobně popsaná historie a vývoj 

tanečního sportu. Dále byl představen absolutní systém hodnocení a také vysvětleny 

veškeré odlišnosti od systému relativního. Porovnání jednotlivých systémů bylo 

provedeno nejen teoreticky, ale také prakticky na konkrétních příkladech. 

Díky dotazníkovému šetření byly zjištěny názory a postoje aktivních sportovců 

na systémy hodnocení. Většina tanečníků na dotazník odpovídala právě po prvním 

použití absolutního systému hodnocení na území ČR. 

Systém hodnocení tanečního sportu je nejrychleji se rozvíjející strukturou tohoto 

odvětví, je jedním z nejdiskutovanějších témat nejen v České republice, ale také 

ve světě, a to hlavně proto, že taneční sport usiluje o účast na olympijských hrách. 

Z tohoto důvodu je až zarážející, jak málo je hodnocení tanečního sportu 

zdokumentováno, a to ani na oficiálních stránkách Českého svazu tanečního sportu 

(ČSTS).  

Systém hodnocení prošel v posledních deseti letech až nezvykle rychlým 

vývojem, a to od relativního systému hodnocení až k absolutnímu systému 1.0, jehož 

podoba se vyvinula až po dnes využívaný 3.0. Tvůrci těchto změn dokázali velice 

promptně reagovat na názory a postřehy sportovců i porotců a vyvíjet systém tak, 

aby byly odstraněny všechny zjištěné nedostatky.  

Diplomová práce zjišťuje, jak se k těmto rychlým změnám staví česká 

TOP porota, jak problematiku hodnotitelé znají a jak ovládají její použití. 

Dále práce představuje novinku na české taneční scéně – Super taneční ligu (STL) 

a její rozdílnost od ostatních soutěží formátu taneční ligy (TL), zejména z důvodu 

použití absolutního systému hodnocení. 

  

  



13 

 

2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaký názor a postoj panuje u odborné 

TOP poroty ČSTS na systémy hodnocení. Díky dotazníkovému šetření bylo možné 

odhalit i určitou znalost inovací, kterými absolutní systém hodnocení prošel. Dalším 

cílem je představení tohoto progresu od verze 1.0 až po verzi 3.0 a jeho využití v praxi. 

Následujícím dílčím výstupem je prezentace výsledků. 

Z těchto cílů vyplývají další dílčí úkoly: 

 představit taneční sport z historického a organizačního hlediska 

 představit absolutní systémy hodnocení a jejich kritika 

 zmapovat vývoj absolutního systému hodnocení ve WDSF včetně jeho použití 

v praxi 

 zmapovat vývoj absolutního systému hodnocení v ČSTS včetně jeho použití v praxi 

 podrobněji rozebrat jednotlivá kritéria hodnocení 

 prezentovat rozdíly mezi Taneční ligou (TL) a Super taneční ligou (STL) 

 sestavit dotazník pro zjištění názorů a postojů odborné TOP poroty 

 provézt pilotáže 

 sběr a zpracování dat 

 prezentovat získané výsledky z dotazníkového šetření 

 porovnat názory porotců a sportovců 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

3.1 Historie tance 

Tanec je jedním z nejstarších druhů umění. Již v počátcích lidstva samotného, 

byl tanec v různých podobách součástí společnosti. Důkazy nacházíme od doby 

kamenné v afrických jeskyních v podobě nástěnných maleb, nebo jako kresby 

v chrámech střední Ameriky a jihovýchodní Asie, ale také na řeckých nádobách anebo 

ve Velké Británii. Všude tam se jednalo o tance sólové, muž a žena tančili separovaně. 

Až teprve od 16. století se objevují tance párové, které pochází z dvorského prostředí, 

selských dvorů či městských salónků. Až později vstupují na scénu i tance společenské. 

Díky pestrosti společnosti, odlišným zvykům a například i různorodosti oděvů vznikají 

nestejné formy a taneční styly. Společenský tanec, tak jak ho známe dnes, pochází 

až z 19. století. (Krapková, Šopková, 1991; Wainwright & King, 2006). 

Na začátku 20. století dochází nejen v Americe, ale i u nás v Evropě k zásadní 

proměně tance v zábavu. Dříve měl totiž význam spíše náboženský, kulturní 

a společenský či význam politický. (Baláš, 2003) 

Začátkem minulého století vznikaly první soutěže v tanci a první taneční kluby. 

K úplnému rozmachu však došlo až ve 30. letech 20. století. (Odstrčil, 2004) 

Společenský tanec v soutěžní podobě je jedním z esteticko-koordinačních sportů. 

Termín taneční sport je používán až od 90. let minulého století. (Janda, 2010) 

 

3.2 Organizace tance 

V Praze roku 1935 byl ustanoven nový mezinárodní taneční svaz – FIDA 

(Fédération international de danse amateurs). Bylo to vůbec první sdružení, které 

předcházelo nynější taneční federaci. (Degen, 2003) 

Na konci padesátých let pak vznikla organizace ICAD (International Council of 

Amateur Dancers), která se o pár let později v roce 1990 přejmenovala na IDSF 

(International Dance Sport Federation). Tímto krokem dala federace jasně najevo svůj 

cíl, a to uznat taneční sport jako jedno ze sportovních odvětví. (Burgauner, 1995)  
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V roce 1997 byla IDSF uznána IOC (International Olympic Commette). 

To pro federaci znamená, že je jedinou organizací zaštiťující taneční sport. V roce 2011 

byla nakonec ještě přejmenována na WDSF (World DanceSport Federation), aby lépe 

vystihla svůj celosvětový charakter. (www.worlddancesport.org, 2010) 

Dle 2020 Vision (Vize do roku 2020) je WDSF odhodlána pokračovat v rozvoji 

nejtransparentnějšího, objektivního a srozumitelného systému hodnocení používaného 

při posuzování tanečního sportu jakožto sportu uměleckého. 

(www.worlddancesport.org, 2010) 

 

3.3 Sportovní tanec 

Tanec jako sportovní disciplína je obor neustále diskutovaný. Při definici tance 

se totiž pohybujeme na úzké hranici mezi uměním a sportem.  I přesto, že má taneční 

sport jasně definovaná pravidla, hodnocení výkonů zůstává stále subjektivní, jelikož 

se nedá změřit ani stopkami ani metrem ani počtem branek. (Šťastná, 2017) 

Pro zarputilého zastánce branek, bodů a vteřin, bude pojetí soutěžního tance jako 

sportu nepřijatelné. Tanec je těmito lidmi považován za odpočinkovou záležitost, 

při které se lidi většinou pobaví a uspokojí své společenské potřeby. To však hovoříme 

o společenském tanci v podobě, v jaké ho zná snad úplně každý. Ale i tanec jako každý 

sport má své kořeny v reálné lidské aktivitě. (Odstrčil, 2004) 

Pro diváky je taneční sport především nádherná podívaná. „Krásní mladí lidé 

v nádherných kostýmech se snaží předvést nejen správnou techniku pohybu, ale i náladu 

a charakter jednotlivých tanců.“ (Odstrčil, 2004, str. 6)  

Pozorovatel si pak může dle svého vkusu vybrat taneční pár, který se právě jemu 

nejvíce líbí a sledovat ho. V jednu chvíli totiž na jednom tanečním parketu soutěží více 

tanečních párů. Ve finále pak může vidět, jak jeho oblíbený pár uspěl v očích odborné 

poroty. (Odstrčil, 2004) 

Taneční sport rozdělujeme na dvě disciplíny – standardní (STT) 

a latinskoamerické tance (LAT). Každá disciplína pak obsahuje pět tanců, které 

se od sebe liší jednak historickým vývojem, tak i charakteristikou a technickými 

zvláštnostmi, které jsou popsány ve dvou publikacích. První z nich je Technika 

standardních tanců, která obsahuje popisy z Revidované techniky od Alexe Moora 
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(ISTD) a též je doplněna o variace podle G. Howarda (IDTA).  (Landsfeld, Plamínek, 

2006) 

Technika latinskoamerických tanců je pak založena na popisech principů 

dle techniky Waltera Lairda (IDTA).  (Landsfeld, Plamínek, 2008) 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení tanců 

Standardní tance Latinskoamerické tance 

Waltz Samba 

Tango Cha-cha 

Valčík Rumba 

Slowfoxtrot Paso doble 

Quickstep Jive 
                    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Krom disciplín STT a LAT mohou soutěžící zápolit také v disciplíně, které 

slangově říkáme „desítka“. Jde o jakýsi taneční víceboj, kde páry soutěží ve všech 

10 tancích (10T) tzn. v kombinaci standardních a latinskoamerických tanců. (Šťastná, 

2017) 

V ČR zaštiťuje organizaci sportovního tance ČSTS – Český svaz tanečního 

sportu. Ten sdružuje tanečníky a funkcionáře z celé České republiky. Vznikl v roce 

1994 transformací z bývalé ČSAST (Český svaz amatérského společenského tance). 

(Janda, 2010, www.cs.wikipedia.org) 

 

Činnosti ČSTS 

 Organizuje pravidelné soutěžní činnosti. 

 Zajišťuje metodickou, hospodářskou a organizační podporu. 

 Vytváří prostředí pro provozování tanečního sportu na rekreační, výkonnostní 

i vrcholové úrovni. 

 Zajišťuje vhodné podmínky pro pozdvihnutí úrovně českého tancování 

na mezinárodní půdě. 

 Snaží se o co nejširší zapojení všech zájemců o tanec na všech věkových úrovní. 

(www.csts.cz, www.cs.wikipedia.org) 
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Jednou z hlavních činností ČSTS je organizace tanečních soutěží na území ČR. 

Dle soutěžního řádu ČSTS existují různé druhy či úrovně soutěží. Nejvyšší soutěží 

je Mistrovství ČR konané vždy 1x ročně pro každou z disciplín (LAT, STT, 10T). 

Dále soutěže taneční ligy, postupové soutěže, soutěže TPV (Tanec pro všechny) 

a soutěže ostatní. (MVK ČSTS, 2018) 

 

3.4 Systémy hodnocení soutěží 

V soutěžním řádu ČSTS, můžeme nalézt dvoje pravidla, kterými se musí porotci 

řídit při hodnocení tanečních výkonů. (MVK ČSTS, 2018) 

 Relativní systém hodnocení, s použitím pravidel Skating systému 

 Absolutní systém hodnocení 

 

3.4.1 Relativní systém hodnocení 

Hodnotit relativně znamená určit, že je jeden taneční pár lepší než ten druhý. 

Jelikož se výkon neměří, ani se nesbírají body, nemusí porotce při tomto systému 

hodnocení říkat, o kolik je pár lepší než ten druhý. Jelikož je na tanečním parketu 

v jednu chvíli více párů, musí být brán v potaz fakt, že se jednotlivá hodnocení porotců 

mohou lišit. Každý porotce mohl daný taneční pár ohodnotit v jiný okamžik. Právě 

z tohoto důvodu musí být porotců více. (Odstrčil, 2004; Landsfeld, 2001) 

„Na jeden pár tak porotci ve skutečnosti zbývá asi jen 5 vteřin.“ (Odstrčil, 2004, 

str. 29) 

Aby porotce mohl objektivněji zhodnotit, který taneční pár je lepší nebo horší, 

je důležité vědět, podle kterých kritériích rozhoduje. Na mezinárodním poli je pohled 

na hodnotící kritéria velmi liší. Nejpoužívanější jsou kritéria ICAD (International 

Council of Amateur Dancers) a kritéria DTV (Deutscher Tanzsportverband). Česká 

republika se rozhodla pro používání pravidel hodnocení soutěží dle kritérií DTV. Zde 

je úlohou porotce ohodnotit a vzájemně porovnat předvedené výkony. Porotce 

při hodnocení není povinen analyzovat příčiny chyb, k vyhodnocení může být použito 

jen to, co je měřitelné. To, co podléhá změnám (styl, muzika), může být hodnoceno 

odlišně, a to vede následně k chybám v hodnocení. Hodnocení je prováděno ve třech 

oblastech: 



18 

 

1. takt a rytmické uspořádání 

2. průběh pohybu a práce chodidel 

3. tělesné linie. 

Oblasti jsou seřazeny podle jejich důležitosti. Tzn., že chyba v taktu a rytmickému 

uspořádání je závažnější než pochybení v průběhu pohybu či práci chodidel, 

a to je znovu závaznější než chyba v tělesných liniích. (Landsfeld, 1991) 

Základní pravidla: 

a) Hodnocení tanečního páru začíná momentem, kdy provede první taneční pohyb 

a končí posledním tanečním pohybem. 

b) Příchod na taneční parket a zároveň i odchod z něj a představování (včetně úklon) 

nesmí mít na hodnocení vliv. 

c) Pokud se taneční pár viditelně šetří v předkolech a ukazuje-li horší výsledky 

než jeho konkurenti, je hodnocen, bez ohledu na jméno nebo pořadí v žebříčku, 

dle předvedeného výkonu. 

d) Přeruší-li taneční pár z jakéhokoliv důvodu svůj tanec předčasně, má dostat nejnižší 

možné hodnocení v daném kole. 

e) Pro třídy E–C platí předepsané krokové vazby, které musí být dodržovány společně 

s předepsaným rytmem. 

f) Pokud se pár prohřeší proti pravidlům hodnocení např. v rytmickém uspořádání, 

v oblečení či zvedání, musí obdržet nejhorší hodnocení v daném kole.  

g) Obdrží-li taneční pár nejhorší hodnocení (zaviněno pravidlem f) od porotců 

v jednom tanci, je nejprve upozorněn na skutečnost vedoucím soutěže, v případě 

opakování je vyloučen. (Landsfeld, 1991) 

 

Skating systém 

Skating systém byl původně představen Velkou Británií, kde vznikl, 

k vyhodnocování všech britských tanečních soutěží. První pravidla tohoto systému byla 

přidána v roce 1948 a postupně se do roku 1956 vyvíjela. Právě v tomto roce již Skating 

systém vypadal přesně tak, jak ho známe teď. V dalších letech bylo používání systému 

rozšířeno do zemí po celém světě a dodnes funguje v nezměněném formátu. (Holuša, 

1967) 
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Tento systém je založen na rozhodnutí většiny poroty (nadpoloviční většina). 

Proto musí být panel porotců sestaven z lichého počtu členů. V tomto případě 

je vyloučeno jakékoliv ovlivňování hodnocení jedním členem poroty či menšinou. 

(Holuša, 1967) 

Při relativním systému hodnocení porotce v předkolech (1. kolo, 2. kolo, 

čtvrtfinále, semifinále) musí vybrat předem daný počet tanečních párů, které by dle něj 

měly postoupit do dalšího kola. Ve finále pak porotce uděluje známky a tím řadí taneční 

páry od nejlepšího – 1 po nejhorší – obvykle 6. (Holuša, 1967) 

Skating systém obsahuje 11 pravidel. Ke každému pravidlu se vztahuje konkrétní 

krok v procesu vyhodnocení pořadí tanečních párů. Pokud jedno pravidlo nelze uplatnit, 

postupuje se k dalšímu, aby nedošlo ke shodě. Skating systém se používá pro všechny 

soutěže WDSF s výjimkou Grand Slamů a od roku 2017 i soutěží typu World Open. 

(www.worlddancesport.org, 2010) 

Relativní systém hodnocení se používá neustále. Skating systém ve své původní 

podobě vyhodnocuje ročně nespočet tanečních soutěží konaných nejen na území ČR, 

ale i po celém světě. 

 

3.4.2 Absolutní systém hodnocení  

Před více než deseti lety se Světová federace tanečního sportu (WDSF) pustila 

do procesu vývoje nového a odlišného přístupu k hodnocení. Určité rysy, které jsou 

součástí tradičního Skating systému, byly považovány za nekonzistentní s prvořadým 

cílem vytvořit objektivní výsledky pro soutěžní souboj dovedností v tanečním sportu. 

(www.worlddancesport.org, 2013) 

Vice-prezidentka vzdělávací komise Natasa Ambroz řekla, že „Stávající systém 

hodnocení, který používáme celá léta, funguje velice dobře a je praktický, ale jsou 

tu oblasti, které by mohly být zlepšeny." (www.worlddancesport.org, 2013) 

 Lepší transparentnost 

 Vyšší úroveň objektivity 

 Vylepšení srozumitelnosti pro veřejnost a média 

 Konstruktivní zpětná vazba pro sportovce a trenéry 
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Návrh Nového systému hodnocení je založen na koncepci a pravidlech, které 

vyvinula Japonská taneční federace. Systém byl poprvé představen v roce 2008. 

Navrhovaný systém je také adaptací systému hodnocení, který používá Mezinárodní 

bruslařská unie (ISU) od roku 2004. (www.worlddancesport.org, 2013) 

Absolutní systém hodnocení byl vytvořen tak, aby každý porotce přiřadil určitou 

bodovou hodnotu každému jednotlivému tanečnímu páru za předvedený výkon.  

(VR ČSTS, 2016)  

 

Princip hodnocení 

Bodová hodnota (1–10) znázorňuje, jak kvalitně pár předvedl v průběhu 

soutěžního tance dané kritérium, které porotce právě hodnotí. Výši hodnocení určují 

tzv. indikátory úrovně (IU), což jsou definice, které popisují kvalitu výkonu 

odvozeného z úspěšného provedení tanečních akcí korektní technikou a výrazem. 

(WDSF DanceSport Academy, 2016) 

 

Tabulka č. 2: Stupnice pro absolutní systém hodnocení 

Hodnota Definice 

1 Velmi chudé 

2 Chudé 

3 Slabé 

4 Slušné 

5 Průměrné 

6 Nadprůměrné 

7 Dobré 

8 Velmi dobré 

9 Kvalitní 

10 Výjimečné 
Zdroj: www.worlddancesport.org 

 

Standardy hodnocení výkonů (SHV), neboli definice akcí, které popisují 

očekávané výkony a požadované dovednosti, jsou stanoveny pro úrovně 6 bodů, 8 bodů 

a 10 bodů. Pro bodování mezi těmito úrovněmi platí pravidla následující tabulky. 

(WDSF DanceSport Academy, 2016) 

 



21 

 

Tabulka č. 3: Bodování mezi hodnotami 6, 8 a 10 

      Zdroj: Adjudicator’s Handbook JS2.1, překlad P. Odstrčil (2016) 

  

Jelikož se použití absolutního systému hodnocení v taneční sportu rozšířilo i pro MS 

a ME jiných věkových kategorií, u kterých kvalita obvykle nedosahuje takové úrovně, 

je nezbytné definovat i nižší bodové hodnoty. To se povedlo ČSTS v čele s prezidentem 

Ing. Petrem Odstrčilem. V roce 2017 byla vydána Příručka pro porotce – referenční 

průvodce systémem 3.x pro úrovně 2–6, avšak pouze pro STT. Vydání příručky 

pro LAT se chystá během léta 2019. (ČSTS, Odstrčil, 2017) 

 

Historie a vývoj absolutního systému hodnocení 

První tři roky (2009–2011) se absolutní systém hodnocení používal pouze 

pro jednu jedinou soutěž v roce, a to GrandSlam Finals. Od roku 2012 se začal používat 

na soutěžích typu GranndSlam, které se konají pouze pětkrát v roce, a to pouze 

ve finálovém kole. V roce 2013 se použití rozšířilo i pro semifinále (TOP 12) 

a čtvrtfinále (TOP 24). Až od roku 2017 se absolutní systém hodnocení začal používat 

na menších soutěžích typu World open.  (www.worlddancesport.org, 2010) 

Systém podstoupil během let mnoho úprav a korekcí. Při úplně prvním použití 

se hodnotilo Systémem hodnocení 1.0. Zde bylo dle Odstrčila (2015) hodnoceno 

5 komponentů: 

 držení těla, rovnováha a koordinace 

 kvalita pohybu 

 pohyb do hudby 

 partnerské dovednosti 

6.5 bodů Splnění požadavků popsaných v SHV/IU na úroveň 6 a 25% na úroveň 8. 

7.0 bodů Splnění požadavků popsaných v SHV/IU na úroveň 6 a 50% na úroveň 8. 

7.5 bodů Splnění požadavků popsaných v SHV/IU na úroveň 6 a 75% na úroveň 8. 

8.5 bodů Splnění požadavků popsaných v SHV/IU na úroveň 8 a 25% na úroveň 10. 

9.0 bodů Splnění požadavků popsaných v SHV/IU na úroveň 8 a 50% na úroveň 10. 

9.5 bodů Splnění požadavků popsaných v SHV/IU na úroveň 8 a 75% na úroveň 10. 
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 choreografie a prezentace. 

Při tomto formátu hodnocení musel každý porotce ohodnotit taneční pár a jeho 

výkon ve všech pěti komponentech. Jednotlivé komponenty jsou blíže definovány níže. 

Dalším krokem (Cambrils Španělsko - 2013) byl systém hodnocení 2.0. Tento 

systém obsahuje pouze čtyři hodnotící kritéria. Při jeho využití musí vždy rozhodovat 

12 porotců. Ti jsou rozděleni dle komponent do čtyřech skupin. Každá skupina 

tak obsahuje tři porotce, kteří hodnotí stejnou komponentu. (VR ČSTS, 2016) 

Kritéria (komponenty) hodnocení 

 Technická kvalita – TK  

 Pohyb do hudby – PH  

 Partnerské dovednosti – PD 

 Choreografie a prezentace – CP  

Porotci je pro každou skupinu i tanec vylosován jiný komponent. (VR ČSTS, 

2016) 

Systém hodnocení 2.0 může být použit při společném tanci, kdy je na tanečním 

parketu 6-8 párů ve stejný čas. Porotci budou v ten moment hodnotit pouze 

1 kritérium/komponentu. Systém je tedy možné použít i pro semifinále a čtvrtfinále 

taneční soutěže. (Sietas, 2015) 

 

Absolutní systém hodnocení 2.1 

Sietas (2015) ve své prezentaci uvádí, že se díky zpětné vazbě 

od zainteresovaných stran, WDSF rozhodla sčítací systém zoptimalizovat a následně 

ho rozšířit celosvětově do členských zemích a jejich územních šampionátů. Hlavním 

cílem bylo odstranění vlivu tzn. falešných porotců (udělí 10 bodů páru z vlastní země 

či týmu a 7.5 pro soupeře vlastního páru). Do této doby fungovalo hodnocení tak, 

že známka nejnižší a nejvyšší má váhu 50 %. Cílem systému hodnocení 2.1 je význam 

těchto známek minimalizovat, resp. je optimalizovat dle toho, jak jsou vzdáleny 

od mediánu (střední hodnoty) hodnocení. 

Příklad: Hodnocení: 7.0, 7.5, 9.5 = Vzdálenost nevyšší známky (9.5) k mediánu 

(7.5) je 2. 
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Hodnocení současné – konstantní                             Hodnocení budoucí – nelineární  

Obrázek č. 1: Zobrazení rozdílu vzdálené hodnoty (Sietas, 2015) 

 

Na obrázku č. 2 je uveden příklad ze soutěže GrandSlam Finals. Tyto dvě verze 

ukazují změnu v bodových součtech avšak, žádnou změnu v pořadí tanečních párů. 

Obrázek č. 2: Zobrazení rozdílu na konečném součtu bodů (Sietas, 2015) 

 

 Co změnilo výsledek páru č. 4 

Příklad hodnocení jednoho tance:  

 

9,5  10  9,5  9,5  10  9,5  9  8  9,5  9,5  9  9,5   

 

Vliv „falešné“ 8 je teď mnohem menší, protože je daleko od mediánu –> 9,5. 
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 Co změnilo výsledky páru č. 25 

Příklad hodnocení jednoho tance: 

 

8,5  7,5  7,5  8,5  8  7,5  9  8  7  8  7,5  7,5 

 

Vliv falešné 9 je teď mnohem menší, protože je daleko od mediánu –> 7,5. 

 

Účelem nového výpočtu není změna konečného pořadí párů, ale především 

zajištění spravedlivějšího, objektivnějšího a realitu věrněji zachycujícího hodnocení. 

Hodnocení politicky zainteresovaných porotců je tak redukováno. Výsledkem 

je spravedlivá, transparentní a čistá zpětná vazba pro taneční páry a jejich trenéry. 

Tímto systémem se zlepší i porozumění systému hodnocení pro členy MOV, média 

a veřejnost. (Sietas, 2015) 

Na následujících obrázcích č. 3, 4, 5 a 6 je zobrazena grafická podoba hodnotících 

tabulek pro porotce v jednotlivých kolech. 

Obrázek č. 3: Hodnotící tabulka porotce před zadáním výsledků (Sietas, 2015) 
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Obrázek č. 4: Hodnotící tabulka porotce po zadání výsledků (Sietas, 2015) 

 

Obrázek č. 5: Hodnotící tabulka porotce – Finále – Společný tanec (Sietas, 2015) 
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Obrázek č. 6: Hodnotící tabulka porotce – Finále – Sólo tanec (Sietas, 2015) 

 

Poprvé byl absolutní systém hodnocení použit v Šanghaji na GrandSlam Finals 

v roce 2009. Tam již taneční páry nedostávaly známky, ale body. Páry tak byly 

hodnoceny v absolutním měřítku od 1 (velmi špatné) do 10 (vynikající) viz výše. 

Aby bylo možné takové hodnocení v absolutním měřítku lépe přizpůsobit, musel 

být změněn formát finále. Zatímco soutěž v semifinále byla tančena tradičně, finálové 

páry tančily všech 5 soutěžních tanců sólo. Tak bylo umožněno porotcům soustředit 

se pouze na daný pár po celou dobu tance (1,5 min – 2 min). Následně mohli 

hodnotitelé posoudit všechny předvedené schopnosti a dovednosti tanečního páru 

a udělit bodové ohodnocení za kritérium, které bylo porotci náhodně přiděleno. 

Ve World DanceSport magazine byly zveřejněny první zkušenosti s novým systémem 

hodnocení, rovněž byly publikovány názory sportovců a porotců na nový přístup. 

(World DanceSport magazine 4, 2010) 

Prvotní myšlenka pěti sólových tanců ve finále pro objektivnější hodnocení 

přinesla dle Sietase (2015) následující zpětnou vazbu: 

 Televizní přenosy 

TV diváci mají rádi sólo tance. Produkt, který přináší nový systém hodnocení 

je pro ně velice atraktivní, ale zdá se být až příliš dlouhý. 
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 Diváci v sále 

Diváci v sále si užívají postupné představení tanečních párů, ale dokonce 

i pro ně je 30 tanců po sobě jdoucích dlouhé. Líbí se jim zveřejňování výsledků přímo 

po skončení tance. Cítí se být více zapojení do chodu soutěže. 

 Taneční páry 

Taneční páry souhlasí s myšlenkou všech sólo tanců, ale postrádají přímý boj 

všech finalistů na jednom tanečním parketu ve stejný čas prezentovaný na stejnou 

hudbu. 

Z toho vyplývající úkoly pro vylepšení situace: 

1. Zkrátit program. 

2. Vybrat tance, ve kterých se bude bojovat přímo mezi všemi finalisty = skupinové 

tance. 

3. Vybrat tance, které budou prezentovány sólo. Dát divákům v sále i TV divákům 

možnost soustředit se pouze na jeden konkrétní pár. 

4. Implementovat absolutní systém hodnocení na sólo i skupinové tance. 

 

Možnosti pro vylepšení situace: 

A. 5 sólo tanců = 50 minut. 

B. 3 sólo tance zahrnující 3 následné společné tance + 2 společné tance = 35 minut 

C. 3 sólo tance, 2 tance ve skupině = 32 minut 
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Graf č. 1: Délka trvání finále 

     Zdroj: www.worlddancesport.org, vlastní zpracování 

 

Nejvhodnější je verze C: redukce času na půl hodiny, použití formátu společných 

a sólo tanců, použití absolutního systému hodnocení pro sólo tance, ale i pro tance 

společné. (Sietas, 2015) 

 

Vzdělávání porotců 

Základní literatura, která popisuje převážně pouze kroková schémata, sloužící 

pro vzdělávání trenérů a porotců v České republice, je dle mého názoru nedostatečná. 

Stěžejními knihami jsou Technika standardních tanců a Technika latinskoamerických 

tanců od Landsfelda a Plamínka.   

Dříve technika popisovala převážně postavení a práci chodidel. Později byli 

přidány nášlapy, sklony, zdvihy a snížení a velikosti točení mezi jednotlivými kroky. 

(Moore, 1960) 

V dnešní době, která se snaží o přerod sportovního tance z ryze uměleckého oboru 

do sféry atleticko-estetické, je kladen důraz také na detailnější práci nohou, pohyb těl 

tanečníků, zapojení svalových skupin, použití energie a v neposlední řadě na celkový 

výraz a využití intelektu, ať již v podobě parketové moudrosti (tj. schopnosti pohybovat 

se po parketě bez zbytečných kolizí), nebo fair play či obyčejné lidské slušnosti. 

(Landsfeld, 2012) 
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Technická kvalita je při používání absolutního systému hodnocení pouze jedním 

ze čtyř kritérií hodnocení. Publikace o hudbě či prezentaci, partneringu 

nebo o choreografii nemáme zatím žádné. 

 Landsfeld (2012) stručně popsal, jak chápe choreografii on. Choreografie (někde 

označována termínem – program) je prostorové seskupení figur a variací, měla 

by být chytrá (Clever Choreography) tzn. ornamentálně vyvážená, (spojení figur vpravo 

a vlevo v rovnoměrném poměru) což platí pro STT. V LAT by měla respektovat 

postupovost či nepostupovost jednotlivých tanců, měla by obsahovat charakteristické 

prvky a figury pro jednotlivé tance a v neposlední řadě, by měla choreografie umožnit 

šanci ukazovat startovní číslo všemi směry. „Choreografie by neměla také obsahovat 

prvky, které tanečníci nezvládají (Stupid Choreography).“ (Landsfeld, 2012, str. 30) 

Dalším nesmírně důležitým aspektem pro posuzování vystoupení tanečních párů 

je podle Landsfelda (2012) dobrý vzhled. Uvádí, že korektní technické provedení tance 

mnohdy nestačí. I přesto, že jsou porotci vázáni pravidly hodnocení, jedná 

se o umělecký sport a v umění vždy hraje roli krása a vkus. K tomu neodmyslitelně 

patří: 

 pěkný tvar postoje tanečníků a držení páru 

 estetické tělesné linie  

 přitažlivost stylové úpravy (účes, make up) 

 vkusné, poutavé a přitom charakteristické oblečení dle poslední módy 

 čistota (hlavně oblečení) 

 elegantní pohyb (správná technika) 

 vhodné chování při nástupu a odchodu i mimo parket. 

Na tanečním parketu zůstává mnoho výkonů nedoceněno, protože se tanečníci 

nedovedou vyjádřit dostatečně jasně. „Tanečník by měl vědět co tancuje a porotce zase, 

jak se to hodnotí.“ (Landsfeld, 2012, str. 30) 

 

Pravidla hodnocení při použití absolutního systému 

Použití absolutního hodnocení v praxi nám definuje Příručka pro porotce – 

referenční průvodce systémem 2.1 (Adjudicator’s Handbook JS 2.1). V publikaci 

nalezneme úrovně (6, 8, 10) popsané definicemi pro každý jednotlivý subkomponent.  
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Některé jsou totožné jak pro LAT, tak i pro STT, definice je tudíž shodná a bude 

popsána pouze v první části – subkomponenty pro LAT. Tento materiál je jediným 

návodem pro porotce, jak má postupovat při hodnocení výkonu SH 2.1/3.0. Tento 

materiál není publikován v elektronické podobě, pouze v tištěném svazku vydaném 

WDSF DanceSport Academy (2016) přeloženo P. Odstrčilem.  

 

Tabulka č. 4: Ukázka zobrazení úrovní v Příručce pro porotce 

Subkomponenty 
Standardy hodnocení výkonu 

Nadprůměr – 6 bodů Velmi dobrý – 8 bodů Vynikající – 10 bodů 

Subkomponenta 
Definice 

Očekávaný výkon Očekávaný výkon Očekávaný výkon 

Indikátory úrovně Indikátory úrovně Indikátory úrovně 

Zdroj: Adjudicator’s Handbook JS2.1, překlad P. Odstrčil (2016) 

 

Tabulka č. 5: Příklad pro subkomponent – Taneční držení 

Subkomponenty 
Standardy hodnocení výkonu 

Nadprůměr – 6 bodů Velmi dobrý – 8 bodů Vynikající – 10 bodů 

LA-TK-Sk 2: 
 

Taneční držení 

 

Kontaktní body, 

místa 

držení a způsob, 

jakým se 

tyto body pohybují 

ve vztahu k 

páru. 

 

 

Vytvoření 

standardizovaného 

držení v různých 

pozicích, rotacích a 

umístění v prostoru 

Vytvoření tanečního 

držení spojeného se 

sdíleným centrem, 

využití držení k 

vytvoření ideálního 

tvaru každé figury 

Povědomí o 

variantách držení 

dynamicky 

souvisejících s 

dalšími pohybovými 

strukturami. 

1. Je vytvořena 

správná struktura 

každého použitého 

držení (úroveň rukou, 

pozice paží, …) 

2. Prováděné pozice 

spojených rukou ve 

vztahu k pohybu a 

krokům jsou obvykle 

správné. 

3. Spojené ruce by 

měly být v poloviční 

vzdálenosti mezi 

partnery v otevřeném 

držení. 

1. Je vytvořena přesná 

struktura každého 

použitého držení 

(úroveň rukou, pozice 

paží, …) a je 

přizpůsobená páru 

2. Prováděné pozice 

spojených rukou ve 

vztahu k pohybu a 

krokům jsou správné 

po celou dobu.  

3. Dráha rukou je 

správná ve vztahu k 

tančené figuře (např. 

ruka se pohybuje s FP 

během figury vedené 

do vějíře). 

1. Používá se 

extrémně přesná 

struktura držení ve 

všech pohybech a 

během celého tance. 

2. Pozice spojených 

rukou jsou správné a 

přesné po celou dobu 

3. Spojené ruce 

sledují přesnou a 

účinnou dráhu v 

každém pohybu. 

4. Ruce a paže jsou 

koordinovány přesně 

s těly během 

vytváření každého 

pohybu 
 

Zdroj: Adjudicator’s Handbook JS2.1, překlad P. Odstrčil (2016) 
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Subkomponenty pro LAT 

1) Technická kvalita (TK) 

 Postavení 

Obecné postavení dvou tanečníků, jakož i dynamika postavení – pozice těla 

a všech jeho částí během pohybu. 

 Taneční držení 

Kontaktní body, místa držení a způsob, jakým se tyto body pohybují ve vztahu 

k tanečnímu páru. 

 Rovnováhy 

Podmínky stability (indikující schopnost balancovat) dvou tanečníků 

jak ve statických pozicích, tak v dynamickém pohybu. 

 Akce chodidel 

Způsob, jakým se chodidla pohybují a umisťují na parketu, včetně směrování 

a tvarování chodidel a kotníků. 

 Latinské akce 

Správné provedení všech specifických tanečních akcí popsaných v technických 

příručkách WDSF, zejména viz následující obrázek.  

Obrázek č. 7: Latinské akce pro jednotlivé tance (WDSF Academy, 2016) 

 

 Obecné akce 
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Schopnost vytvářet obecné taneční akce: 

o protahování 

o ohýbání 

o točení 

o nehybnost 

o vyvažování 

o převažování 

o vyklánění 

o posunování 

o skákání 

o gestikulování 

o přenášení váhy 

 

 Příprava – Akce – Obnovení (PAO) 

Dovednost tanečníka zahájit, provést a dokončit figuru a efektivně ji zkombinovat 

s následujícím pohybem. 

 Spiny a Otáčky 

Provádění pokračujících spin, tříkrokových otáček a dalších točivých akcí, které 

mají zvyšující se počet otáček. 

 Izolace/koordinace 

Schopnost provádět izolované akce v různých částech těla (bez narušení dalších 

oblastí) a kombinovat je do koordinovaných pohybů. 

 Figury pro zkušené 

Schopnost provádět figury s vysokým stupněm obtížnosti vyžadující další 

dovednosti. Např.: udržení rovnováhy – série netechnicky definovaných otáček. spina 

a složité linie. Pružnost a síla – vysoké kopy, výpady a držené pozice. 

Explozivní/Elastická síla – vysoké skoky a přeskoky. Kombinační schopnosti – 

kombinace rychlých pohybů nohou, zatímco paže a horní část těla se pohybují velmi 

pomalu. 

 Dynamika 
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Schopnost provádět akce s používáním váhy, času, směru a energie. 

 Linie a zvětšené linie 

Schopnost vytvořit linie a tvary na konci pohybu, figury nebo sekce choreografie. 

 

2) Pohyb do hudby (PH) 

 Timing / Shuffle Timing 

Schopnost sladit pohyb s rychlostí hudby. 

 Rytmus 

Schopnost sladit kroky s rytmickou strukturou hudby. 

 Hudební struktura 

Schopnost tanečníků tančit na všechny ostatní elementy hudby (fráze, melodie, 

chorus, intenzita atd.). 

 

3) Partnerské dovednosti (PD) 

 Fyzická komunikace 

Použití akcí těla k naznačení záměru (vedení) prostřednictvím fyzického kontaktu.  

 Převážení – Protiváha – Výdrže – Klesy 

Využití a koordinace spojení v pohybech, figurách a liniích, ve chvíli kdy jeden 

z partnerů nemá svoji vlastní rovnováhu. 

 Prostorové vedení (nefyzické vedení) 

Řízení prostoru mezi partnery, které dovolí efektivitu provedení pohybu. 

 Synchronizace 

Časování a synchronizace kroků, které jsou tancovány zrcadlově, vedle sebe 

nebo ve stejném tempu. 

 Konzistence 

Schopnost tanečníků udržet partnerské dovednosti po celý tanec. 
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4) Choreografie a prezentace (CP) 

 Struktura a kompozice 

Složení tanečních figur, časování, používání prostoru, partnering a různé stupně 

obtížnosti během tance.  

o Obsah – Dostatečné množství figur s různými typy pohybů (rotace, lineární 

pohyby, linie, poskoky apod.) 

o Časování – Časování je předvedeno s vyváženým mixem pohybů v základním 

časování, složitějších rytmech, se synkopami apod. 

o Partnerství – Vyvážený mix figur tančených ve fyzickém kontaktu, sólo a bok 

po boku. 

o Prostor – Efektivní používání prostoru mezi postupovými a stacionárními 

figurami. Konzistentní a vhodné využívaní celého parketu. 

o Stupeň obtížnosti – Vyvážený mix pohybů v různých úrovních obtížnosti 

(základní pohyby, pokročilé variace, vysoce složité pohyby, linie a zkušenostní 

figury). 

 Neverbální komunikace – NVK 

Schopnost provádět relevantní NVK pro komunikaci s diváky a partnerem. 

 Umístění v prostoru/Parketová moudrost 

Výběr pozice pro předvedení choreografie. Využívání možného prostoru 

k předvedení choreografie. 

 Charakterizace 

Schopnost předvést charakteristiky každého tance s aplikací tanečních pohybů 

a výrazů. 

 Použití energie 

Schopnost tanečníků vytvořit, aplikovat a udržovat úsilí během tance. 

 Atmosféra 

Schopnost předvést umělecký výkon přesahující technické provedení kroků, 

účinně vyjádřit emoce prostřednictvím tanečních pohybů, které přesvědčí nebo ovlivní 

diváka. 
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Subkomponenty pro STT 

1) Technická kvalita (TK) 

 Postavení  

 Taneční držení  

 Rovnováhy 

 Akce a pozice chodidel 

 Centra  

Centrum je oblast, kde je partner v kontaktu partnerkou. 

 Akce v těle  

Pohyby prováděné v kyčlích a horní části těl v akcích a v izolaci. 

 Drive Action 

Dovednosti koordinovat aktivaci převážení těla, ohnutí kolen a pohyb nohy. 

 Příprava na pohyb 

Schopnost efektivně využívat frontální, laterální a horizontální rovinu během 

pohybu. 

 Zdvih a snížení  

Schopnost vytvořit zdvih a snížení korektní technickou akcí. 

 Švih 

Schopnost vytvářet švihové akce použitím váhy těla v kombinaci s přípravou 

DA = Drive Action. 

 Pivoty/Pivotové akce/Pokračující spiny 

Schopnost provádět tyto akce korektní technikou, rychlostí a muzikálností. 

 Figury pro zkušené 

 

2) Pohyb do hudby (PH) 

 Timing / Shuffle Timing 
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 Rytmus 

 Hudební struktura 

3) Partnerské dovednosti (PD) 

 Fyzická komunikace 

Koordinace a používání fyzického kontaktu a držení v situacích, když oba partneři 

mají svoji vlastní rovnováhu 

 Převážení – Protiváha – Výdrže – Klesy 

 Čas a prostor 

Řízení prostoru mezi partnery a synchronizace pohybů všech částí těla, pokud jde 

o časování a vzdálenost. 

 Konzistence 

Schopnost modifikovat a řídit změny mezi různými postaveními a spojeními. 

 

4) Choreografie a prezentace (CP) 

 Struktura a kompozice 

 Neverbální komunikace 

 Umístění v prostoru/parketová moudrost 

 Charakterizace 

 Použití energie 

 Atmosféra 

 

Absolutní systém hodnocení 3.0 

Systém hodnocení 3.0 (SH 3.0) je vylepšením systému hodnocení 2.1 (SH 2.1). 

Účinně snižuje či eliminuje problémy, kterým čelí používání SH 2.1. Vylepšený SH 3.0 

nahradil SH 2.1 na všech soutěžích WDSF. Poprvé byl použit na začátku roku 2017. 

Následující kapitola vychází z oficiálních stránek světové taneční federace WDSF. 

Jelikož je systém zcela nový, není možné dohledat více informací z jiných zdrojů. 

Právě z tohoto důvodu je kapitola rozšířena o rozhovor s Ing. Petrem Odstrčilem – 

prezidentem ČSTS, který systém podrobněji vysvětlí a přiblíží.  
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Inovativní návrh nového SH 3.0 byl postaven na duševním vlastnictví, které 

již bylo investováno do SH 2.1, navíc však byla zohledněna zpětná vazba od porotců 

a implementován mechanismus, který dokáže eliminovat tzv. ‚falešné‘ skóre. 

(www.worlddancesport.org, 2010) 

 

Hlavní rysy 

Počet porotců pro SH 2.1 byl vždy 12. Porotci jsou rozděleni do čtyř skupin 

dle kritéria, které právě hodnotí (TK – technická kvalita, PD – partnerské dovednosti, 

PH – pohyb do hudby, CP – choreografie a prezentace). To znamená, že v každé 

skupině jsou tři porotci. A právě z těchto tří hodnocení se stanovuje medián – střední 

hodnota. Ale jelikož stanovení mediánu pro výpočet celého vzorce právě pouze 

ze tří čísel není ideální, bylo rozhodnuto rozdělit porotu následovně: 

Porotců je stále 12, jsou ale rozděleni pouze do dvou skupin po šesti. Pro výpočet 

výsledků se tudíž použije dvakrát více hodnot (medián se tak sestaví ze 6 hodnot).  

Důsledkem této změny budou přesnější výsledky s menším možným zkreslením. 

Kritéria hodnocení jsou stále 4 jen jsou rozděleny do dvou podskupin. Technická 

kvalita byla spojena s partnerskými dovednostmi (TK + PD) a pohyb do hudby 

byl připojen k choreografii a prezentaci (PH + CP). Porotce tudíž hodnotí pouze jednou 

známkou, ta je ovšem započítána dvakrát. Pro finále pak platí, že ve společném tanci 

(celkem tři tance z pěti) se postupuje stejným způsobem, ale pro sólo tance (zbývající 

dva tance) již porotci posuzují obě dvě kritéria zvlášť. Udělují tedy dvě různé známky, 

každá je započítána pouze jednou. 

Další vylepšení je v oblasti přiřazování jednotlivých komponent, které v danou 

chvílí porotci hodnotí. Oproti SH 2.1, kde se pro každou skupinu jednotlivého tance 

změnil/vylosoval nový komponent, je teď při SH 3.0 pro celé kolo stejný. Například 

dříve bylo možné, aby se daný komponent změnil 20x v jednom kole (4 skupiny, 

5 tanců), nyní zůstává hodnocený komponent identický. To umožňuje porotci být 

zaměřen vždy pouze na jedno kritérium v průběhu celého kola. Během soutěže se tedy 

losuje pouze 3x, pokud se absolutní systém hodnocení používá od čtvrtfinále, 2x když 

je použit od semifinále a 1x, když se používá pouze pro finále (tak je to např. v ČR 

viz níže). 
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Nově bude využíván toleranční rozsah neboli hodnota vzdálená od mediánu, která 

bude ještě tolerována a započítána. Naopak hodnota, která bude mimo stanovený 

toleranční dosah bude zcela anulována. To je další inovace, kterou přinesl SH 3.0. Dříve 

u SH 2.1 se bodům vzdálenějším od mediánu přidávala nižší hodnota, ale započítána 

byla všechna hodnocení. Rozsah tolerance je nastaven na 1,2 pro Grand Slam, 

mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde se absolutní systém hodnocení používá 

až od čtvrtfinále (TOP 24). Pro finálová kola nejvyšších soutěží smí vedoucí soutěže 

(chairperson) snížit toleranci na 1,0. SH 3.0 se pak používá i na nižších soutěžích typu 

World Open, avšak až od semifinále (TOP 12) a rozsah tolerance je pak trochu větší, 

a to 1,5.  

Další důležité funkce 

 Výpočet je možné provést ručně, pokud technika selže. 

 Vzorec je použitelný i pro soutěž hodnocenou 10 či 14 porotci. 

 Bodový rozsah pro hodnocení soutěže nebude stanoven vedoucím soutěže. 

o Na každé soutěži hodnocené SH 3.0 je rozsah otevřen 0–10 bodů. 

o Chairperson není porotce – tudíž nemusí být ani bývalým tanečníkem, 

rozsah tedy určuje vždy na základě tabulek. Např. 5–9. Tím bylo 

vyloučeno předem, že by taneční pár předvedl neočekávaný výkon, 

za který by si zasloužil vyšší hodnocení, než které je pro danou soutěž 

stanoveno. 

 Nově je možné použití bodových hodnot lišících se o 0,25 bodu. U SH 2.1 byla 

stupnice hodnocení rozdělena pouze po 0,5 bodu. 

o Například pokud pár konzistentně prezentuje vlastnosti na bodové 

ohodnocení 9 s mírnou občasnou chybou nebo nedostatkem, může 

mu být udělena známka 8,75. 

 

Vývoj absolutního systému hodnocení tanečních soutěží v ČR 

U nás byl SH 2.1 poprvé použit v roce 2017 na všech třech MČR. V ten samý čas 

se ve světě začal používat právě SH 3.0. ČSTS trvalo více než 1 rok, než se začal 

používat systém také u nás. Pro přehlednost budou uvedeny tabulky využití absolutního 

systému v ČR postupně v roce 2017, 2018 a 2019. 
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Tabulka č. 6: Přehled použití absolutního systému hodnocení v ČR - 2017 

2017 

29. 1. 2017 MČR – STT čtvrtfinále semifinále finále 2.1 

25. 2. 2017 MČR – LAT čtvrtfinále semifinále finále 2.1 

11. 3. 2017 MČR – 10T - semifinále finále 2.1 

25. 11. 2017 Super Taneční liga - semifinále  finále 2.1 

Zdroj: www.csts.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 7: Přehled použití absolutního systému hodnocení v ČR - 2018 

2018 

3. 2. 2018 MČR – LAT - - finále 2.1 

4. 3. 2018 MČR – STT - - finále 2.1 

24. 3. 2018 MČR – 10T - - finále 2.1 

2. 6. 2018 Super taneční liga - - finále 3.0 

24. 11. 2018 Super taneční liga - - finále 3.0 

15. 12. 2018 Super taneční liga - - finále 3.0 

Zdroj: www.csts.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 8: Přehled použití absolutního systému hodnocení v ČR - 2019 

2019 

3. 2. 2019 MČR – STT - - finále 3.0 

23. 2. 2019 MČR – LAT - - finále 3.0 

30. 3. 2019 MČR – 10T - - finále 3.0 

1. 6. 2019 Super taneční liga - - finále 3.0 

7. 9. 2019 Super taneční liga - - finále 3.0 

14. 12. 2019 Super taneční liga - - finále 3.0 

Zdroj: www.csts.cz, vlastní zpracování 
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Kritika dosavadních systémů hodnocení 

V historii tanečního sportu, a především v několika posledních letech, zaznamenal 

systém hodnocení veliký posun. Od systému relativního, přes absolutní systémy 1.0, 

2.0, 2.1 až k 3.0.  

Systém relativního hodnocení je velice oblíbený a v praxi používaný dodnes. 

Jeho výhodou je jednoduchost a přehlednost (porotce pouze hodnotí, zda pár postupuje 

do dalšího kola či nikoli), lze ho využít i při hodnocení bez použití techniky. 

Nevýhodou je však nemožnost porovnání kvality párů, či hodnocení dvou párů stejnou 

bodovou hodnotou. 

Systém 1.0 byl aplikován pouze na sólové tance, a proto je jeho využití možné 

pouze ve finále. Jednotlivé páry jsou hodnoceny v každém tanci sólově, což je divácky 

velice atraktivní, ale z praktického hlediska příliš zdlouhavé. Tento systém tedy také 

neřeší neobjektivnost předchozích kol.  

Hodnocení 2.0 je již možné aplikovat na kola předcházející finále, 3 porotci 

ve 4 skupinách hodnotí 4 přidělená kritéria. Hodnocení je objektivnější, porotci mají 

více času hodnotit své kritérium, nemohou však zasahovat do měřítek ostatních. 

Velikou nevýhodou je fenomén tzv. „falešných“ porotců, jejichž známky se diametrálně 

liší od známek ostatních a kteří svým hodnocením výslednou známku výrazně 

nadhodnotili/podhodnotili. 

 Systém 2.1 má jedno zásadní vylepšení – vylučuje výše zmíněné abnormální 

známky. V potaz je brán medián ze tří získaných známek a hodnocení je přidělena váha 

podle toho, jak jsou od této hodnoty vzdáleny. Extrémně vysoké či nízké známky jsou 

tedy započteny jen z části, nemizí však zcela. 

Absolutní systém hodnocení 3.0 se snaží o úplnou eliminaci anomálních 

hodnocení. Medián je počítán nikoli ze 3, ale ze 6 známek (jedná se tedy o aritmetický 

průměr). Organizátor soutěže stanoví rozsah tolerovaného koeficientu (obvykle 1-1.5), 

hodnoty mimo tento rozsah se škrtají a hodnocení není započítáno. Výpočet 

aritmetického průměru je jednoduchý a dá se spočítat i ručně v případě, že technika 

selže. 
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3.5 Super taneční liga (STL) vs. Taneční liga (TL) 

V roce 2017 se konala historicky první Super taneční liga (viz obr. č. 6).  

Za zmínku stojí již z několika důvodů: prvním z nich je samotné představení nového 

projektu, dále mnoho odlišností, které pořádání STL skrývá a v neposlední řadě právě 

systém hodnocení, který je na STL používán.  

Taneční liga (obecně) se dle významu dělí na soutěže označované jako: 

 Taneční liga (TL) 

 Super taneční liga (STL) 

Taneční liga (TL) je přidělována VR ČSTS na základě výběrového řízení. Celkem 

se uděluje 15 organizátorům na jeden kalendářní rok. Super taneční liga se může konat 

1x za každé čtvrtletí, mimo čtvrtletí, ve kterém se konají národní šampionáty. 

Organizátory určuje VR. U soutěže STL je používán jiný systém bodování, bodový zisk 

je dvojnásobný oproti soutěžím TL. (VR ČSTS, 2018) 

 

3.5.1 Hlavní odlišnosti 

V následující kapitole budou srovnány vybrané nároky, které jsou kladeny 

na organizátory STL v porovnání s požadavky při organizaci TL. Je zřejmé, 

že organizace STL je v mnoha ohledech náročnější, některé faktory jsou velmi těžko 

měřitelné (např. časová náročnost), další lze popsat velice přesně – náročnost finanční. 

Bylo vybráno 12 nejzajímavějších rozdílů VR ČSTS (2017): 

1. K výrazné inovaci došlo v systému losování odborné poroty. Dříve 

si porotu vybíral sám organizátor, tudíž docházelo k neustálému 

opakování stejných jmen. Nyní je na STL 9 porotců losovaných, přičemž 

může organizátor až 2 odmítnout bez podání vysvětlení (např. jedním 

z důvodů bývají příliš vysoké cestovní náklady). Pro TL se pak losují 

pouze 4 a odmítnut může být pouze 1.  

o Kvůli této změně bezesporu dochází k navýšení nákladů, ať už se jedná 

o cestovní náhrady či ubytování porotce. (např. při organizaci STL 

v Kladně, je rozdíl, pokud je vylosovaný porotce z Prahy nebo pokud 

pojede až z Ostravy). 
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2. Velikost parketu u STL musí být minimálně 13 x 20 m u TL 12x18m.  

o Skutečnost, že organizátor musí najít prostor s větším parketem, může 

také zvýšit náklady na organizaci STL. 

 

3. Při pořádání STL je nutné použití palubové nebo parketové podlahy 

a efektového osvětlení. Při výběrovém řízení se také hodnotí vzhled 

tanečního parketu – nevhodné je např. vyznačení čar sloužící pro jiné 

sporty. 

o V případě, že organizátor nesežene vyhovující prostor, tak je běžnou 

praxí položení povrchu pouze právě pro organizaci STL. Efektové 

osvětlení je také většinou do prostor instalováno pouze pro tuto 

příležitost. Neboť nebývá běžnou výbavou sportovních hal či kulturních 

domů. V takovém případě se náklady samozřejmě zvyšují. 

 

4. Organizátor STL musí zajistit volný přístup akreditovaným trenérům 

s platnou licencí ČSTS do vyhrazených prostor v blízkosti tanečního 

parketu. 

o V tomto případě přichází o část příjmů ze vstupného. 

 

5. Pořadatel STL musí respektovat, že porotci nesmí hodnotit více 

než 2 hodiny bez přestávky. 

o S ohledem na toto pravidlo musí organizátor zvážit, zda nepotřebuje více 

porotců, kteří se budou po jednotlivých kolech střídat. Samozřejmě více 

porotců znamená vyšší náklady. 

 

6. Jedním z nejzajímavějších rozdílů nejen mezi STL a TL, ale dokonce 

i MČR, je povinnost zajištění galavečera pro semifinále a finále STL. 

Výše zmíněný galavečer by měl mít připravený program a být atraktivní 

nejen pro diváky, ale i pro samotné soutěžící. V žádných regulích není 

specifikováno, jak by měl galavečer probíhat. Pokud se podíváme 

na běžnou praxi, je galavečer zpestřen další produkcí jiných tanečních 

stylů či sportovních a uměleckých odvětví, je provázen moderátorem 
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a v neposlední řadě atmosféru galavečera dotváří velké množství diváků, 

kteří podporují taneční páry v jejich výkonech a vytváří pak jedinečný 

zážitek i pro ně samotné.  

o Zajištění výše zmíněného zvyšuje náklady. 

 

7. Při organizaci STL je povinností organizátora zajistit možnost stravování 

pro taneční páry a jejich doprovod. 

o Zde se nabízí možnost pro nadstavbové výnosy organizátora. 

 

8. Porovnáme-li požadované finanční odměny a věcné ceny pro taneční páry, 

musí organizátor STL zajistit značně větší obnos kapitálu, který 

je rozdělen mezi všechny finálové páry obou disciplín (STT i LAT). 

V případě TL je odměna určena pouze pro 1. – 3. místo ve STT i LAT. 

Následující tabulka nám ukáže celkový rozdíl.  

 

Tabulka č. 9: Finanční odměny pro páry – TL 

Místo Junioři I Junioři II Mládež Dospělí 

1. místo  2 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč 3 000,- Kč 

2. místo 1 500,- Kč 1 500,- Kč 1 500,- Kč 2 000,- Kč 

3. místo 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 

Celkem 4 500,- Kč 4 500,- Kč 4 500,- Kč 6 000,- Kč 
Zdroj: www.csts.cz, vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 10: Finanční odměny pro páry – STL 

Místo Junioři I Junioři II Mládež Dospělí Senioři I 

1. místo  4 000,- Kč 4 000,- Kč 4 000,- Kč 8 000,- Kč 4 000,- Kč 

2. místo 3 000,- Kč 3 000,- Kč 3 000,- Kč 6 000,- Kč 3 000,- Kč 

3. místo 2 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč 4 000,- Kč 2 000,- Kč 

4. – 6. místo 1 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč 

Celkem 10 000,- Kč 10 000,- Kč 10 000,- Kč 24 000,- Kč 10 000,- Kč 

Zdroj: www.csts.cz, vlastní zpracování 

 

o Pokud porovnáme “prize money“ v dospělé kategorii, tak vidíme značný 

rozdíl mezi TL, kde potřebuje organizátor 12 000,- Kč a STL, 
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kde je potřeba 48 000,- Kč. Zásadním rozdílem je také fakt, že TL může 

organizátor pořádat samostatně pouze pro kategorii dospělí. Avšak STL 

je vždy pořádána dohromady pro všechny výše uvedené kategorie. Pouze 

na finanční odměny tedy organizátor STL potřebuje celkem 128 000,- 

Kč. 

 

9. Povinností organizátora dle Organizačních směrnic ČSTS je zajištění 

ubytování pro porotce, funkcionáře a páry, které soutěží po 20. hodině. Při 

pořádání TL je nutné zajistit ubytování pouze pro porotce a funkcionáře. 

o Dochází k navýšení nákladů o ubytování tanečních párů. 

 

10. Při organizování STL je povinností organizátora poskytnout volný vstup 

statutárním zástupcům ČSTS a dalším důležitým osobám (maximálně 

10 míst). 

o To může znamenat v některých případech snížení příjmů. V praxi jich 

pořadatel poskytuje více než 10. 

 

11. Pro pořádání STL je stanovena minimální divácká kapacita objektu 

300 míst, samozřejmostí je také dostupné parkování v místě konání 

soutěže. U TL tyto parametry stanoveny nejsou. 

o Tento fakt může také zvýšit náklady, jelikož organizátor hledá větší 

sportovní halu či kulturní dům s minimální stanovenou kapacitou 

300 lidí. 

 

12. Organizátor STL musí použít výpočetní systém, který je zapůjčen 

bezplatně od ČSTS a sčitatele zaškoleného pro jeho aplikaci (systém 

pro výpočet výsledků – s pravidly hodnocení párových disciplín 

s relativním hodnocením a absolutním hodnocením). 

o Samotné vypůjčení výpočetního systému je pro organizátora STL 

bezplatné, avšak vyškolený sčítací tým (pro SH 3.0 pouze jeden v ČR) 

si nárokuje honorář vyšší než ostatní týmy. 
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V tabulkách č. 6, 7 a 8 je zobrazeno využití absolutního systému hodnocení 

na Super tanečních ligách. Použití absolutního hodnocení je v moci Viceprezidenta 

pro sport (VpS). Ten rozhoduje, v kterém kole bude použit absolutní systém hodnocení 

a ve kterém systém relativní. VpS je v současné době Ing. Martin Dvořák a po dobu 

jeho úřadu je vyžadován na každé STL SH 3.0, a to minimálně pro finále.  

Organizátor tudíž již při podání žádosti o pořádání STL počítá s nutností použití 

SH 3.0 a všemi výše zmíněnými okolnostmi. Navíc podle VR ČSTS (2016) musí 

při pořádání STL splnit ještě následující technické požadavky: 

Technické vybavení 

 12 terminálů s příslušným certifikovaným softwarem 

 počítač – server s příslušným certifikovaným softwarem 

 velkoplošná zobrazovací jednotka, která je napojena na počítač – server 

s možností video vstupu pro záznamové zařízení a kamery 

 2 volné kanály pro wifi sítě v pásmu 2,4 GHz 

 osvětlení pro skupinové tance musí být rovnoměrně 

 osvětlení pro sólo tance mohou být osvětleny navíc spoty, ale musí být 

shodné pro všechny páry 

Pozice/umístění porotců 

 všichni porotci musí být na jedné straně tanečního parketu 

 každý musí mít místo pro odložení terminálu 

 každý porotce potřebuje místo na sezení 

 všichni porotci od sebe musí sedět minimálně 1 m daleko 

 porotci nesmí vidět zveřejněné výsledky, ty nesmí zveřejnit ani moderátor 

soutěže 

 přímé spojení mezi vedoucím soutěže, odborným dozorem, moderátorem a 

zvukařem, který ovládá hudbu 

 určené místo pro vstup na taneční parket a místo pro odchod z něj 

 určené místo pro zveřejnění výsledků tzv.‘‘Kiss and Cry“ zóna  
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4 METODIKA PRÁCE 

V následující kapitole budou přehledně prezentovány všechny výzkumné metody 

použité jak v teoretické, tak v praktické části diplomové práce.  

 

4.1 Metody k teoretické části 

Pro sepsání teoretické části práce byla použita metoda studia odborných pramenů 

literatury, včetně materiálů dosud nepublikovaných a zdrojů internetových. Za zmínku 

zcela jistě stojí organizace WDSF Academy a Kometa Dance Academy, které stojí 

za celou řadou materiálů, jejichž překlad pro účely diplomové práce poskytli pánové 

Ing. Petr Odstrčil a Ing. Zdeněk Landsfeld.  

Jelikož jsou změny dané problematiky zcela nové, a nebylo možné dohledat více 

informací z jiných zdrojů, byly informace doplněny o rozhovor s Ing. Petrem 

Odstrčilem – prezidentem ČSTS. Na využité zdroje je v textu odkazováno.  

 

4.2 Metody k praktické části – dotazníkové šetření 

Dále byl realizován kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Nejprve byli respondenti formální cestou seznámeni s cílem bádání a byli 

požádáni o jeho vyplnění. Dotazník obsahuje otázky uzavřené i otevřené pro lepší 

porozumění osobních názorů a postojů. Danou problematikou se zatím žádný jiný 

výzkum nezaobíral. Pro porovnání výsledů bylo následně využito sekundárních dat 

(Šťastná, 2017). 

 

4.2.1 Výzkumný soubor 

Dotazník byl určen pro TOP porotce ČSTS, kterých je pro rok 2019 celkem 42, 

avšak absolutní systém hodnocení použilo v praxi pouze 39 z nich. Pro tyto porotce 

platí dle VR (2019) velmi přísná pravidla zahrnující jejich: 

a) taneční kariéru – minimálně finalista MČR v dospělé kategorii 

b) aktivní taneční činnost – porotce nesmí být aktivním tanečníkem 
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c) vzdělání – absolventi trenérského studia I. třídy na akreditovaném středisku 

(současně absolventi trenérského studia III. a II. třídy s příslušnou praxí porotce)  

d) průběžné vzdělávání – pravidelná účast na vzdělávacích akcích ČSTS i WDSF.   

V praxi trvá stát se TOP porotcem ČSTS 4–8 let. 

Celkem bylo elektronicky osloveno všech 39 porotců, kteří mají pravomoc 

hodnotit MČR a STL, kde se absolutní systém hodnocení využívá. 27 z nich dotazník 

vyplnilo, návratnost tedy činila 69 %. Jelikož je celkový vzorek malý, bude pro celou 

prezentaci výsledků použito absolutních čísel, nikoliv procentuálních hodnot. 

 

Graf č. 2: Návratnost vyplněných dotazníků 

 

   Zdroj: Vlastní šetření 

 

4.2.2 Organizace výzkumu 

Díky výzkumu provedeném v bakalářské práci (Šťastná, 2017), kde byly zjištěny 

názory a postoje sportovců, bylo sestavení dotazníků snazší. Některé otázky jsou 

shodné, kvůli následnému porovnání výsledků a stanovení celkové spokojenosti všech 

účastníků tanečního sportu, konkrétně aktérů, kterých se přímo změny v systému 

hodnocení týkají. Dotazník byl sestaven tak, aby vystihl co nejpřesněji cíle diplomové 

práce.  

 Dotazník zahrnuje celkem 24 otázek, z nichž není prvních pět očíslovaných. 

Jedná se totiž o otázky identifikační, které slouží k představení respondenta. Poslední 

otázka, která se ptá na myšlenky či doporučení, jak systém hodnocení vylepšit, není 

27 

12 

Vyplněno

Nevyplněno
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povinná. Respondent také neodpovídá na navazující otázku, která se vyplňuje 

jen v případě, že u otázky č. 6 porotce zvolí odpověď ANO. 

Dle operacionalizace mohou být otázky rozděleny do tří skupin, dle jejich 

charakteru. 

1. Identifikační otázky 

2. Otázky zkoumající názory a postoje porotců na systémy hodnocení soutěží – otázky 

č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

3. Otázky zkoumající znalosti pravidel – otázky č. 8, 9, 10 

 

Graf č. 3: Operacionalizace dotazníku 

 
 Zdroj: Vlastní šetření 

 

Následně byla provedena pilotáž, při které bylo osloveno 5 vybraných TOP 

porotců s žádostí o vyplnění dotazníků a poskytnutí zpětné vazby. Dotazník byl dle 

jejich doporučení a návrhů upraven. V některých otázkách byla zlepšena formulace věty 

k lepšímu porozumění. Jedna otázka se v dotazníku opakovala, konkrétně otázka č. 12, 

která zjišťuje 3 nevýhody absolutního systému hodnocení. V dotazníku byla poležená 

ještě otázka, která zněla: Shledáváte nedostatky na absolutním systému hodnocení? 

Ta byla po upozornění vymazána, jelikož by se respondent ve své odpovědi opakoval. 

Poslední úprava se týkala závěrečné otázky dotazníku, která byla po pilotáži zvolena 

za nepovinnou. Konečná verze dotazníku byla rozposlána všem TOP porotcům ČSTS, 

kteří absolutní systém v praxi využili. 

 

5 

16 

3 

Identifikační otázky

Názory a postoje

Znalosti pravidel
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4.3 Metody k praktické části – rozhovor s odborníkem 

Další použitou metodou kvalitativního výzkumu je hloubkové interview, které 

doplnilo diplomovou práci o kvalitativní data z pohledu statutárního zástupce ČSTS 

reprezentující soutěžní oblast. 

Rozhovor s Ing. Martinem Dvořákem, VpS ČSTS, zahrnuje celkem 6 otázek. 

Dle operacionalizace mohou být otázky rozděleny do dvou skupin, dle jejich 

charakteru. 

1. Otázky týkající se použití absolutního systému hodnocení soutěží ČSTS. 

2. Otázka zaměřená na nový projekt STL. 

Rozhovor byl veden formou neformálního interview po dobu cca 30 minut, 

nahráván na audio záznamník a poté převeden do psané podoby. Ta byla 

Viceprezidentovi ČSTS následně poslána ke kontrole a schválení.  

 

4.4 Sběr dat 

Shromažďování údajů pomocí elektronického dotazování probíhalo během 

června a července 2019. Dotazník byl vytvořen přes Google formuláře. Tento web byl 

zvolen na základě dosavadní dobré zkušenosti a snadného vyhodnocení sesbíraných dat 

od respondentů. 

Pouze v jednom případě výzkum zaznamenal negativní reakci. Respondent 

odmítl vyplnit dotazník, bez udání bližšího důvodu. U zbylých 11 porotců nejsou 

důvody nespolupráce známé, pravděpodobně kvůli jejich časové vytíženosti.  

Po získání dostatečného množství dotazníků, byla provedena logická kontrola, 

tou však všechny vyplněné formuláře prošly. 

 

4.5 Analýza dat 

Zpracování dat bylo provedeno prostřednictvím programu Microsoft Excel. 

Všechna získaná data byla nejprve setříděna a následně vyhodnocena. Výsledky 

vyplývající z výzkumu jsou prezentovány pomocí textu. Pro přehlednější objasnění 

výsledků bylo využito grafické znázornění. Po každé rozebrané otázce byla provedena 
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diskuze, a to z důvodu větší přehlednosti prezentovaných poznatků. Interpretace dat 

bude popsána v následující kapitole 
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5 PREZENTACE VÝSLEDKŮ A DISKUZE 

Z celkového počtu 42 TOP porotců jich může hodnotit 34 STT, 26 LAT 

a 33 disciplínu 10T. Uvedené počty nejsou dostačující. Na MČR je panel porotců 

losován z výše uvedeného počtu TOP porotců. Pro každé MČR je vždy losováno 

22 porotců z toho jsou 4 ze zahraničí, tzn. 18 vylosovaných TOP porotců ČSTS 

pro každé MČR + 4 náhradníci. Pro přiblížení situace bude uveden příklad: na MČR 

v LAT je každý rok losováno 18 porotců z celkových 26. Jména porotců se každý rok 

opakují, tudíž tanečníci mohou téměř přesně odhadovat, kdo je bude hodnotit. 

Z vylosovaného panelu porotců je nutno vyřadit vždy jednoho z partnerských, 

sourozeneckých či jinak rodinně svázaných dvojic (případně skupin), ze které smí 

hodnotit vždy pouze jeden člen. Touto cestou lze tedy sestavit téměř přesné složení 

poroty. Tato situace následně může vést k vytvoření negativních politických tlaků, 

ke kterým by nedocházelo, kdyby se losovalo z mnohem většího počtu TOP porotců. 

Pro lepší přehlednost jsou výsledky uváděny po jednotlivých otázkách, po kterých 

bezprostředně následuje jejich interpretace a diskuze. 

 

5.1 Identifikační otázky 

5.1.1 Pohlaví 

Během výzkumu bylo celkem osloveno 39 TOP porotců ČSTS tzn. všichni, kteří 

absolutní systémem hodnocení použili v praxi. Na následujícím grafu je zobrazena 

úspěšnost návratnosti dotazníků dle pohlaví. Z 39 dotázaných respondentů bylo 11 žen 

a 28 mužů, z tohoto počtu odpovědělo 8 žen a 19 mužů. 

 

Graf č. 4: Návratnost vyplněných dotazníků dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Taneční pár je vždy tvořen mužem a ženou, ti jsou rovnocennými partnery 

a formují jakousi základní stavební jednotkou celého tanečního sportu. Počty tanečníků, 

kteří ukončí aktivní sportovní kariéru a dále se věnují povolání porotce už vyvážené 

nejsou. Mezi 42 TOP porotci v ČSTS je pouze 12 žen. WDSF, konkrétně „Equlity 

commision“ se v mezinárodním měřítku snaží o rovnost pohlaví mezi porotci. Té ovšem 

nelze snadno dosáhnout. Jelikož je v celkovém množství žen, které mají WDSF licenci 

velice málo, způsobovalo by to neustálé opakování stejných porotkyň v hodnotícím 

panelu. 

Z praktického hlediska je však naprosto pochopitelné, proč vidíme v roli porotců 

více mužů než žen. Po ukončení aktivní sportovní činnosti čekají většinu žen rodinné 

povinnosti. 

 

5.1.2 Věk 

Věk TOP porotců byl zjišťován pro prezentaci věkové rozmanitosti všech 

respondentů. Jak již bylo výše zmíněno, TOP porotce ČSTS musí splňovat mnoho 

kritérií, jedním z nejpodstatnějších podmínek pro získání postu TOP porotce je účast 

ve finále MČR v kategorii dospělí v dané skupině tanců. VR ČSTS se snaží podpořit 

a motivovat mladou generaci sportovců k účasti na trenérském studiu, vytváří 

tak vhodné podmínky pro nastupující generaci TOP porotců. 

 

Graf č. 5: Věk respondentů 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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V Kvalifikačním řádu ČSTS, konkrétně v příloze KP03 nalezneme podmínky pro 

udělení výjimek z pravidel pro udělování licencí. Lze udělit licence porotce či trenéra 

nebo zvýšit platné třídy o jednu třídu ve 2 případech. 

1) „Pro zájemce ve věku nad 55 let na základě dlouhodobé aktivní práce 

v oboru tanečního sportu pro udělení základní třídy licence porotce 

nebo trenéra nebo pro zvýšení třídy licence porotce nebo při výjimečných 

zásluhách v trenérské oblasti pro zvýšení třídy licence trenéra II. třídy 

(z II. na I.).“ (VR, 2017) 

2) „Pro zájemce ve věku nad 45 let na základě dlouhodobé aktivní práce 

v oboru tanečního sportu a po složení zkoušek z předmětů obecného 

základu předepsaných v programu vzdělávání žádané třídy – pro udělení 

základní třídy licence porotce nebo trenéra nebo pro zvýšení třídy licence 

porotce nebo při výjimečných zásluhách v trenérské oblasti pro zvýšení 

třídy licence trenéra II. třídy (z II. na I.).“ (VR, 2017) 

V obou případech lze část povinností přeskočit a získat licenci jiným způsobem. 

Mezi TOP porotci jsou 2, kteří licenci TOP porotce nedostali tradičním, výše uvedeným 

způsobem, ani jednou z výše uvedených výjimek. Oba dva zažádali o speciální 

výjimku, umožňující zvýšení třídy porotce o jeden stupeň výše, bez nutnosti splnění 

trenérského studia I. třídy. VR ČSTS obě žádosti schválila s přihlédnutím k jejich 

vynikající taneční kariéře a reprezentaci ČSTS a ČR. 

U některých starších porotců také nebyly dodrženy všechny nynější požadavky. 

Licenci TOP porotce je nadřazená mezinárodní WDSF licence, tu bylo v minulosti 

možné získat jiným způsobem než v dnešní době. V případě držení WDSF licence 

a splnění všech požadavků pro I. třídu trenérského studia, byla licence TOP porotce 

udělena automaticky. Dnes je pro získání WDSF licence nezbytné nejprve být TOP 

porotcem ČSTS. 

 

5.1.3 Dosavadní zkušenost s absolutním systémem hodnocení 

U této otázky byli porotci dotazováni na množství soutěží, které hodnotili 

absolutním systémem. Na výběr měli ze tří možností: 1 – 5x, 6x – 10x a 11x a více. 
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13 TOP porotců vybralo první z možností, další 4 zvolili odpověď druhou 

a zbylých 10, nejvíce zkušených, využilo odpověď poslední. Vzorek respondentů 

je velice pestrý, jelikož obsahuje nejen věkově rozdílné porotce, ale i různě zkušené. 

 

Graf č. 6: Úroveň praxe respondentů 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z tabulek č. 5, 6 a 7 vyplývá fakt, že byl na území ČR absolutní systém hodnocení 

využit celkem na 14 soutěžích. Na všech STL se použil vždy i pro LAT i STT, 

tzn. celkem tímto systémem bylo hodnoceno 19x v ČSTS. Na soutěže typu MČR a STL 

se vždy panel porotců losuje, tudíž porotce nemůže nijak ovlivnit svou dosavadní 

zkušenost s absolutním hodnocením v ČSTS. 

 

5.1.4 Dosavadní zkušenost s absolutním systémem hodnocení – ČSTS vs. 

WDSF 

V této otázce byli respondenti dotazováni, zda hodnotili absolutním systémem 

pouze české soutěže nebo také soutěže WDSF.  

Zkušenost s hodnocením v zahraničí absolutním systémem má 8 z dotazovaných 

TOP porotců. Zbylých 19 použilo systém pouze na soutěžích ČSTS. 
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Graf č. 7: Praxe respondentů na zahraničních soutěžích 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Velice diskutovaným tématem v oblasti systémů hodnocení je neporovnatelnost 

získaných bodů na českých soutěžích oproti bodovým hodnotám zaznamenaným 

totožným párem na soutěžích v zahraničí. Pro vysvětlení bude uveden konkrétní 

příklad. Rozdíl bude prezentován na jednom z nejlepších českých tanečních párů 

v disciplíně 10T. Na obrázku č. 8 jsou uvedeny výsledky páru z MČR, na kterém získali 

celkem 328,252 bodů a skončili na 2. místě. Na obrázku č. 9 jsou prezentovány body 

získané na MS, kde se taneční pár umístil na 22. místě a vytančil 298,726 bodů. 

V tanečním sportu, i přesto že se jedná o sport esteticko-koordinační, je rozdíl téměř 

30 bodů abnormální. Absolutní systém hodnocení by neměl mít takovéto odchylky. 

Obrázek č. 9: Hodnocení páru na MČR (www.csts.cz, 2019) 
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19 
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Obrázek č. 9: Hodnocení páru na MS (www.worlddancesport.org, 2019) 

 

5.1.5 Délka praxe porotce 

Poslední identifikační otázka zjišťovala, kolik let porotci hodnotí taneční soutěže. 

Respondenti měli na výběr z pěti možností: 1–5 let, 6–10 let, 11–20 let, 21–30 let, 30+. 

Na následujícím grafu bude zobrazena jejich dosavadní zkušenost.  

 

Graf č. 8: Délka praxe porotce 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Je velice přínosné, že se výzkumu zúčastnili porotci nejen různých věkových 

kategorií, ale také s různou délkou praxe v pozici porotce. 
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Do roku 2016 se porotcem mohl stát jen sportovec, který již ukončil svou aktivní 

amatérskou kariéru. Poslední 3 roky již může aktivní sportovec, který vystudoval 

studium III. třídy pro trenéry a porotce, hodnotit soutěže v kategorii E a D. Jde o jeden 

z motivační prvků VR ČSTS, která se snaží získat větší základnu porotců. Pokud 

tanečník začne s praxí porotce již během aktivní soutěžní kariéry, je pravděpodobné, 

že bude pokračovat v dalším studiu vyšších trenérských tříd i profesionální pozici 

porotce po ukončení soutěžních aktivit.  

Z výzkumu (Šťastná, 2017) bylo zjištěno, že více než polovina aktivních 

sportovců na nejvyšší výkonnostní úrovni v ČR absolvovala trenérské studium III. třídy 

a má tak kladný postoj k pozdější účasti nejen na trenérské činnosti, ale i k pozici 

porotce.  

 

5.2 Otázka č. 1 

První otázka zjišťovala, jaký mají TOP porotci ČSTS názor na spravedlivost 

systému hodnocení v tanečním sportu. Na otázku, zda shledávají hodnocení 

spravedlivé, mohli odpovědět pouze ANO či NE.  

15 TOP porotců shledává hodnocení v tanečním sportu nespravedlivé. Naopak 

pro zbylých 12 je systém nastaven spravedlivě.  

 

Graf č. 9: Spravedlivost hodnocení 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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U porotců se předpokládala mnohem větší spokojenost, jelikož převážně oni jsou 

ti, kteří rozhodují o všech výsledcích na všech tanečních soutěžích. Tento výsledek 

je velice překvapivý. Pro porovnání výsledku použijeme dřívější výzkum (Šťastná, 

2017), kde bylo zjištěno, že 83 % respondentů, aktivních sportovců, shledává systém 

hodnocení tanečních soutěží jako nespravedlivý. U mladých aktivních tanečníků se však 

takto vysoké číslo předpokládalo, jelikož jde o sport, který se dle jejich názoru nedá 

nijak změřit. 

 

5.3 Otázka č. 2 

Další otázka se zabývala vzděláváním porotců v oboru hodnocení pro ně zcela 

novým systémem. Předtím než absolutní systém využili, museli projít školením. Otázka 

zjišťovala, zda bylo z jejich pohledu dostatečné či nikoliv. Otázka byla otevřená 

a v případě spokojenosti, tzn. kladné odpovědi, nebyl vyžadován žádný komentář. 

V druhém z případů byli porotci požádání o vysvětlení jejich názoru.  

Z odpovědí 6 TOP porotců vyplívá, že nejvíce postrádali praktický příklad 

a ukázky, jak by měl vypadat výkon na určité bodové ohodnocení. V několika 

případech porotci navrhovali videozáznamy ze zahraničí, z důvodu nedostatečné kvality 

tanečních párů v ČR. Dále zmiňovali, že nebylo dostatečně upozorněno na velké časové 

omezení, které absolutní systém způsobuje při hodnocení. Také neproběhly testovací 

pokusy, včetně zkoušky technického vybavení, před prvním použitím tohoto systému. 

Další 2 porotci svou nespokojenost nezdůvodnili. 

Pro 19 respondentů byla školení a následné vzdělávání na kongresech 

či doškolovacích seminářích dostačující. V dotaznících chválí práci ČSTS, převážně 

práci prezidenta svazu Ing. Petra Odstrčila, který poskytl překlad i kompletní materiály. 
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Graf č. 10: Vzdělávání v oboru systémů hodnocení 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

5.4 Otázka č. 3 

V této otázce byly zjišťovány nedostatky relativního systému hodnocení, který 

porotci znají velice dobře a májí s ním bohaté zkušenosti. Otázka byla otevřená a opět 

žádala o bližší vysvětlení v případě, že porotce shledává na tomto systému vady. 

21 porotců na relativním systému hodnocení nevidí žádnou slabinu či nedostatek. 

U ostatních 6 odpovědí se nejvíce opakovala možnost manipulace či ovlivnění výsledku 

při malém počtu porotců. Dále také nedodržovaní DTV kritérií a jejich posloupnost 

při udělování známek, což ve finále způsobuje velké odlišnosti v hodnocení 

jednotlivých porotců. Velice zajímavý je názor, že relativní systém, jakožto systém 

většinový, rozhoduje o postupu určitého množství tanečních párů do dalšího kola, avšak 

neurčuje přesná místa na nepostupových umístěních, za které taneční páry následně 

dostávají body do ranklistu. Posledním zmíněným nedostatkem je náročnost relativního 

systému při hodnocení všech kritérií najednou (DTV – 4 kritéria viz výše). To vyžaduje 

velkou dávku znalostí, zkušeností a dobrého citu, aby porotce rozpoznal v několika 

málo vteřinách, který pár je lepší. V opačném případě se z tohoto hodnocení stává 

systém líbí/nelíbí. 
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Graf č. 11: Nedostatky relativního systému hodnocení 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

5.5 Otázka č. 4 

Následující otázka zjišťuje, jakou nejzásadnější změnu přinesl pro porotce 

absolutní systém hodnocení.  

Nejčastěji vidí porotci změnu v alibismu, který absolutní systém hodnocení 

umožňuje. Porotce nemusí rozhodnout o pořadí tanečních párů, jako tomu bylo 

při použití relativního systému hodnocení. Nyní je porotci umožněno udělit více 

tanečním párům stejné bodové ohodnocení. Kdyby teoreticky porotce chtěl, může 

dát všem 6 tanečním párům ve finále stejnou známku. Tento názor vyjádřilo 12 z nich. 

Dalších 12 vnímá jako největší změnu hodnocení pouze jednoho kritéria (ve finále 

dvou). Na rozdíl od relativního systému hodnocení, kde porotci musí vzít v potaz 

všechna kritéria DTV včetně jejich posloupností.  

Dále byla zmíněna časová náročnost, kterou systém přináší, z důvodu nezbytnosti 

ohodnocení všech tanečních párů ve čtvrtfinále a semifinále. 

Zajímavý byl i názor, že absolutní systém hodnocení přesněji ukazuje rozdílnost 

mezi jednotlivými tanečními páry. Konkrétně pro soutěže v 10T, kde se nyní sčítají 

body ze STT a LAT dohromady a následně se určí vítěz. Při relativním systému 

hodnocení rozhodovalo jen umístění daného páru, které ale neříká, o kolik je jeden lepší 

než ten druhý. 
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5.6 Otázka č. 5 

V páté otázce bylo zjišťováno, zda je absolutní systém hodnocení náchylnější 

na chybné ohodnocení tanečního páru. Jelikož při hodnocení relativním systémem, 

stejně jako v předkolech, tak i ve čtvrtfinále i semifinále, pouze porotce označí taneční 

pár, který by měl dle něj postoupit do dalšího kola. Tzn. že například v semifinále 

vybere z 12 tanečních páru 6, které následně v hodnotícím zařízení označí. 

Při absolutním systému hodnocení je to mnohem složitější, porotce musí ohodnotit 

všech 12 tanečních párů příslušnou absolutní známkou. Na obrázku č. 3 je prezentována 

tabulka porotce před zadáním výsledků. Pro každý taneční pár má na výběr 

z 20 možných hodnot a musí označit přesně tu, kterou potřebuje. Po zadání hodnoty 

musí ještě porotce znovu zvolenou známku potvrdit, systém vyžaduje dvojitou kontrolu 

správnosti hodnocení. Všechny zmíněné okolnosti porotci ubírají čas na hodnocení 

tanečních výkonů. Otázka byla uzavřená, tudíž mohli TOP porotci zvolit pouze 

odpověď ANO či NE. 

Pro 16 z dotazovaných TOP porotců je systém náchylnější na nepozorností 

či nedopatřením zvolené známky. Zbylých 11 porotců v systému zadávání známek 

do počítače nevidí možnost pro více chyb než u systému relativního. Výsledky jsou 

prezentovány na následujícím grafu. 

 

Graf č. 12: Náchylnost absolutního systému k chybám 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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5.7 Otázka č. 6 

Jelikož porotci při hodnocení absolutním systémem sedí u počítačů, nabízí 

se další otázka, zda jsou s touto změnou spokojeni. Otázka byla uzavřená, a tudíž 

umožňovala pouze odpověď ANO či NE. Nejen, že je porotcům znemožněn pohyb 

po tanečním parketu, ale jelikož sedí, vidí taneční páry z jiného úhlu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Porotci při absolutním systému hodnocení (World DanceSport 

magazine 4, 2010) 

 

Celkem 17 z dotazovaných TOP porotců zvolilo odpověď NE, tudíž jim sezení 

při hodnocení soutěže nevyhovuje. Zbylých 10 respondentů odpovědělo ANO, 

a tak vyjádřilo s touto změnou spokojenost. 

 

Graf č. 13: Spokojenost s hodnocením vsedě – absolutní systém 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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Obrázek č. 11: Porotci při relativním systému hodnocení (Kuhn, 2018) 

 

V případě, že respondent zvolil u otázky č. 6 odpověď ANO, tedy spokojenost 

s hodnocením vsedě, byl odkázán na doplňující otázku. Ta zjišťovala, zda by porotci 

přivítali sezení i při relativním systému hodnocení. Na otázku odpovídalo pouze 

10 porotců. Pro 4 z nich by sezení vhodné nebylo. Zbylých 6 při relativním systému 

také nepotřebuje pohyb po parketu a klidně by se za hodnotící stolek usadilo. 

 

Graf č. 14: Spokojenost s hodnocením vsedě – relativní systém 

 
Zdroj: Vlastní šetření 
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5.8 Otázka č. 7 

Tato otázka je zaměřena na zjištění postoje k nastavenému použití absolutního 

systému hodnocení v ČR i ve světě. V ČSTS je absolutní systém hodnocení používán 

pro finále MČR v dospělé kategorii pro STT, LAT a 10T. Dále pro STL, také od finále 

pro hlavní kategorii ve STT i LAT. U nás je za zavedení, následné užívání a změny 

systému zodpovědný pan Ing. Martin Dvořák, VpS ČSTS. S ním byl na toto téma veden 

rozhovor viz níže.  

Celkem 10 TOP porotců vyjádřilo ve své odpovědi nezájem o absolutní systém 

hodnocení, nepoužívali by ho ani v ČR ani na soutěžích WDSF, včetně nejvyšších 

titulárních soutěžích. Další 4 porotci by používání systému hodnocení omezili pouze 

na vrcholné zahraniční soutěže, v ČR by ho taktéž nepoužívali. 

Úplnou spokojenost s aktuálním nastavením jak v ČSTS, tak i ve WDSF vyjádřili 

4 TOP porotci. Dalších 8 TOP porotců se shodlo na používání absolutního systému 

v ČR pouze pro finálová kola, tudíž také souhlasí s aktuálním nastavením na českém 

území, avšak pro zahraničí navrhují systém využívat až od semifinále (TOP 12), 

a tím zrušit absolutní hodnocení ve čtvrtfinále (TOP 24). 

Pouze jeden z TOP porotců by aktuálně zavedené nastavení zachoval, a navíc 

by ho rozšířil o použití absolutního systému i v semifinále na českých nejvyšších 

soutěžích (MČR a STL). 

 

5.9 Otázka č. 8 

Osmá otázka je první ze tří, které zjišťují základní znalost pravidel systémů 

hodnocení. První z nich se ptá na důvod zavedení absolutního systému hodnocení. 

Několikrát byl již zmíněn zásadní rozdíl a změna mezi oběma systémy. Otázka byla 

otevřená, tudíž mohl porotce uvést důvodů více a následně je vysvětlit.  

Celkem 19x bylo zavedení nového systému hodnocení zdůvodněno motivací 

WDSF, která se snaží dostat tanec na program OH. Taneční sport, včetně jeho 

hodnocení, se musí přiblížit standardům jiných olympijských sportů a požadavkům 

MOV. 

11 TOP porotců zdůvodnilo zavedení absolutního systému kvůli objektivizaci, 

lepší transparentnosti a měřitelností hodnocení v tanečním sportu. 
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Pouze 2 z oslovených TOP porotců uvedli, že důvod zavedení absolutního 

systému neznají. 

 

Graf č. 15: Znalost absolutního systému 1 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

5.10 Otázka č. 9 

Tato otázka taktéž zjišťuje znalost pravidel systémů hodnocení. Konkrétně 

způsob, jakým se vypočítá konečná známka daného páru v jednotlivém tanci. 

Dotazovaný měl na výběr ze čtyř možností.  

První možnost: výpočet čistým aritmetický průměrem všech známek, není zcela 

správná. Druhá odpověď: výpočet aritmetickým průměrem, kde se škrtnou všechny 

známky mimo toleranční pole dané koeficientem, přesně vystihuje výpočet pro absolutní 

systém 3.0 a je tedy správně. Třetí odpověď: výpočtem dle vzorce zohledňující 

vzdálenost známky od mediánu sníženou váhou hodnocení, je definicí pro absolutní 

systém hodnocení 2.1. Čtvrtá odpověď: výpočtem dle vzorce, zohledňující váhu kritéria, 

kde se škrtnou všechny známky mimo toleranční pole dané koeficientem, není zcela 

správná. 

Že se jedná o čistý aritmetický průměr si z dotazovaných nemyslel nikdo. Druhou 

odpověď, která byla správná a přesně vystihovala výpočet absolutním systémem 

hodnocení 3.0 zvolili pouze 4 TOP porotci. Většina respondentů, konkrétně 20 z nich, 

vybrala třetí odpověď, která bohužel definuje dříve používaný absolutní systém 

hodnocení 2.1 i přesto, že se již přes rok používá na území ČR nový způsob výpočtu. 

25 

2 

Správně

Nesprávně



66 

 

Čtvrtou odpověď, která chybně kombinuje oba výpočty zvolili 3 porotci. Výsledky jsou 

prezentovány na následujícím grafu. 

 

Graf č. 16: Znalost absolutního systému 2 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Pro vysvětlení rozdílu mezi absolutním systémem hodnocení 2.1 a 3.0 budou 

uvedeny obecné příklady výpočtů. U dříve používaného systému 2.1 se postupovalo 

dle vzorce na obrázku č. 9.  

Dvanáct porotců bylo rozděleno do čtyř skupin dle kritérií hodnocení (TK, PH, 

PD, CP). V každé skupině jsou 3 porotci, kteří bodově ohodnotí výkon tanečního páru 

za dané kritérium. Pro zjištění váhy nejnižší a nejvyšší hodnoty je nutné využít vzorců 

(Wl a Wh). Následně se známky a jejich váhy dosadí do vzorce (Bo).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Způsob výpočtu – absolutní hodnocení 2.1 (VR ČSTS, 2016) 
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Pro hodnocení absolutním systémem 3.0 je zásadní stanovení tolerančního 

koeficientu, jelikož se již váhy známek nevyužívají. Porotců je stále 12, jen jsou 

rozděleni do dvou skupin z důvodu spojení 2 komponent. Porotce si tak během tance 

musí zprůměrovat obě navrhované známky a udělit pouze jednu. Z těchto 6 hodnot 

je následně stanovena střední hodnota – medián. Známky, které jsou mimo toleranční 

koeficient, tzn. jsou vzdáleny od mediánu více než je povoleno, se škrtají. Následně 

je proveden klasický aritmetický průměr všech známek. 

 

Tabulka č. 11: Způsob výpočtu – absolutní hodnocení 3.0 (skupinový tanec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Zdro

j: 

www.csts.cz, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný tanec 
TK+PD PH+CP Tolerance 1,2 

Waltz 

Porotce C 8,25   

Porotce D 8,25  

Porotce E  8 

Porotce G  7,5 

Porotce I 7,75  

Porotce J  8,25 

Porotce L 8  

Porotce M  8,25 

Porotce P 9  

Porotce Q  8,5 

Porotce T 8  

Porotce W  8,5 

Aritmetický průměr 8,21 8,17 

Součet 2x 16,42 16,33 32,75 
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Tabulka č. 12: Způsob výpočtu – absolutní hodnocení 3.0 (sólový tanec) 

                                                                               Zdroj: www.csts.cz, vlastní zpracování 

 

5.11 Otázka č. 10 

Následující otázka zjišťuje znalost pravidel hodnocení absolutním systémem, 

konkrétně posloupnost kritérií/komponentů. Otázka byla uzavřená. Avšak v případě, 

že byl respondent s oběma možnostmi nespokojen mohl odpovědět jinak. 

Pouze 1 z dotazovaných TOP porotců neodpověděl správně. Zbylých 26 vědělo, 

že se jedná o systém paralelní, tzn., že mají všechna kritéria stejnou váhu a hodnotí 

se zvlášť. 

Graf č. 17: Znalost absolutního systému 3 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

26 

1 

Paralelní - správně

Sériové

Jiné

Sólový tanec 
TK PD PH CP Tolerance 1,2 

Quickstep 

Porotce C 8  7,5  

 
 

Porotce D 8,5  8,5  

Porotce E  8  8 

Porotce G  7,5  7,5 

Porotce I 7,75  8  

Porotce J  8,25  8 

Porotce L 7,75  8  

Porotce M  8,25  8,5 

Porotce P 9  8,75  

Porotce Q  8,5  8,25 

Porotce T 8  8  

Porotce W  8,5  8,5 

Aritmetický 

průměr 
8,17 8,17 8,13 8,13 32,58 
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Naopak relativní systém využívá sériového seřazení jednotlivých kritérií. 

Posloupnost kritérií je dána pravidly DTV viz výše. 

 

5.12 Otázka č. 11 

V této otázce byli respondenti dotazováni na výhody absolutního systému 

hodnocení. Otázka byla otevřená a žádala TOP porotce o vyjmenování minimálně 

3 pozitiv, které na systému shledávají. 

Největší výhodou dle TOP porotců je zpětná vazba, která je díky absolutnímu 

systému hodnocení poskytnutá sportovcům a jejich trenérům. Ti díky rozdělení bodů 

dle 4 komponentů poznají své silné a slabé stránky. Celkem byla tato výhoda 

jmenována 14 porotci. 

Druhé nejčastěji zmiňované pozitivum je možnost koncentrace pouze 

na 1 vybrané kritérium. Porotce se může oprostit od ostatních komponentů, které právě 

nehodnotí. Tuto výhodu uvedlo 10 z nich. 

Celkem 5x byla zmíněna atraktivnost systému pro diváky. Výsledky jsou 

v průběhu finále, po každém jednotlivém tanci, zveřejňovány na velkoplošné obrazovce. 

Diváci jsou tak vtaženi do děje a mohou do poslední chvíle prožívat napětí a sledovat 

výkony tanečních párů. 

Výhoda možnosti ohodnotit více tanečních párů stejnou známku, byla uvedena 

celkem od 4 respondentů. 

3 TOP porotci zmínili výhodu v jasném stanovení pořadí tanečních párů, včetně 

párů nepostupujících. Velké pozitivum, nejen pro disciplínu 10T, také přináší přesně 

stanovený rozdíl mezi jednotlivými páry. Díky tomu může celkové umístění páru 

výrazně ovlivnit i poslední tanec. Skating systém byl dle Holuši (1967) sestaven jako 

systém většinový a správně neurčuje pořadí nepostupujících párů. Proto se dříve pořadí 

těchto párů oficiálně neuvádělo. Tlak na zveřejňování informací později způsobil 

stanovení umístění dle součtu návrhů do následujícího kola. 

Další zmíněnou výhodou jsou detailněji popsaná a vysvětlená pravidla 

absolutního systému hodnocení. Celkem 2 porotcům se líbí stanovení jednotlivých 
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subkomponentů a jejich přesné definice, které musí taneční pár splňovat pro danou 

známku. 

Následující výhody systému, byly uvedeny vždy pouze jedním z TOP porotců. 

 Delší čas na hodnocení výkonu. 

 Neporovnávají se jednotlivé páry, hodnotí se konkrétní pár. 

 Hodnocení absolutní známkou. 

 Snížení váhy extrémních hodnot, nyní úplné škrtnutí. 

 Hodnocení sólo tanců. 

Pro 8 respondentů nemá absolutní systém hodnocení výhody žádné. 

 

5.13 Otázka č. 12 

V této otázce byli respondenti naopak dotazování na 3 nevýhody, které shledávají 

na absolutním systému hodnocení. Otázka byla také otevřená. 

Za největší negativum považují porotci možnost nerozhodnout a udělit více 

tanečním párům stejnou známku. To vede dle 11 TOP porotců k alibismu, který 

v soutěžním prostředí není žádaný. 

Další nejčastěji zmiňovaná nevýhoda se týká kritéria pohyb do hudby. Základní 

definice říká, že tanec je vyjádření hudby pohybem. Na základě toho, by dle 9 TOP 

porotců měla mít hudba v absolutním systému hodnocení vyšší váhu. Jelikož mnoho 

porotců vnímá hudbu také v ostatních kritériích např. při prezentaci a choreografii 

či v technických dovednostech, navrhují nadřazenost komponentu hudba nad všemi 

ostatními tak, jako tomu je při relativním systému hodnocení dle DTV. 

Celkem 9 TOP porotcům vadí časová náročnost absolutního systému hodnocení, 

kde musí ohodnotit všechny taneční páry v každé skupině příslušnou známou. 

5 respondentům vadí, že porotci stále řadí a porovnávají taneční páry mezi sebou. 

Tvrdí, že se nelze od srovnávání oprostit, kvůli mnohaletým zkušenostem se systémem 

relativním, který je založen na porovnávání a následném řazení tanečních párů. 

Pro 4 z oslovených TOP porotců jsou výsledky při hodnocení absolutním 

systémem snadněji ovlivnitelné menší skupinou porotců. 
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Další 4 porotci tvrdí, že pro každého porotce znamená 10 bodů (dokonalost) 

něco jiného. Podle nich nelze určit podobu maxima, jelikož si ji každý představuje 

jinak. 

Nevýhodou pro 3 porotce je hodnocení pouze jednoho daného kritéria. Tvrdí, 

že kritéria jsou propojena a jedno ovlivňuje to druhé. 

Následující nevýhody byly zmíněny 1 – 2x. 

 Složitost a nepřehlednost zpětné vazby pro sportovce. 

 Systém spoléhá na vysokou erudovanost porotců. 

 Nedostatečné celoplošné školení a zkoušení systému nanečisto. 

 Možné ovlivnění psychiky tanečních páru (demotivace) při zveřejňování 

výsledků v průběhu finále. 

 Výsledky z jednotlivých soutěží nelze mezi sebou porovnávat. 

 Příliš dlouhé finále pro diváky. 

 Sezení při absolutním systému hodnocení. 

 Nemožnost reagovat na jiné kritérium v případě, že se tanečnímu páru 

povede něco mimořádného. 

 Uniformita = mizí originály, páry se snaží přizpůsobit ideálu, chybí 

individualita. 

 Systém je nedemokratický z důvodu škrtání extrémních hodnot. 

 Náročnější materiální i lidské zabezpečení z pohledu pořadatele. 

 

5.14 Otázka č. 13 

Následující tři otázky zjišťují, v jakých kolech vadí TOP porotcům hodnotit 

absolutním systémem. V této otázce je konkrétně zjišťován názor na hodnocení 

čtvrtfinále (TOP 24), kde jsou obvykle tanečníci rozděleny do 3 skupin po 8 párech. 

Otázka byla uzavřená a respondent mohl odpovědět pouze ANO či NE. 20 TOP porotců 

odpovědělo ANO, tzn., že vidí problém v hodnocení absolutním systémem 

ve čtvrtfinále. Zbylým 7 hodnocení tohoto kola, tímto způsobem nevadí. 
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Graf č. 18: Negativní postoj k hodnocení čtvrtfinále 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

5.15 Otázka č. 14 

Další otázka zjišťuje, zda porotce shledává problematické hodnocení semifinále, 

ve kterém jsou páry rozděleny do 2 skupin po 6 tanečních párech. Na otázku odpovídali 

respondenti totožným způsobem jako v předchozím případě. Pokud porotci systém 

hodnocení semifinále vadí, vybral odpověď ANO. Konkrétně pro 10 TOP porotců 

je systém nepřijatelný i v tomto kole a 17 porotcům hodnocení semifinále v této podobě 

nevadí. 

 

Graf č. 19: Negativní postoj k hodnocení semifinále 
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

5.16 Otázka č. 15 

Poslední z těchto tří otázek, zjišťuje spokojenost s hodnocením finálového kola, 

kde 6 nejlepších párů tančí 2 vybrané tance sólově a zbylé 3 společně v 1 skupině. 

Spokojenost TOP porotců s hodnocením finále je pro nás nejzásadnější, jelikož je v ČR 

absolutní systém nastaven pouze pro finále na všech výše zmíněných soutěží. Pouze 

9 TOP porotcům vadí hodnocení finále absolutním systémem. Zbylých 18 porotců 

absolutní systém ve finále neobtěžuje. 

 

Graf č. 20: Negativní postoj k hodnocení finále 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Největší rozdíl ukazují grafy prezentující spokojenost TOP porotců ČSTS 

s hodnocení čtvrtfinále a semifinále. Čtvrtfinále obvykle trvá až 40 min a porotce 
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je nucen ohodnotit všechny taneční páry, mezi nimiž mohou být velké kvalitativní 

rozdíly. Při srovnání semifinále a finále nejsou již velké rozdíly patrné. Porotci nevidí 

velký rozdíl mezi hodnocením závěrečných 2 kol.  

Toto by mohlo být pozitivní zpětnou vazbou pro VpS ČSTS, který po prvním 

použití absolutního systému hodnocení v ČR rozhodl, že bude systém aplikován pouze 

na finále, viz v rozhovoru níže. 

 

5.17 Otázka č. 16 

Tato otázka nebyla zaměřena na spokojenost TOP porotců ČSTS, avšak 

zjišťovala, jak vnímají atraktivitu absolutního hodnocení pro diváky. Jak již bylo výše 

zmíněno, porotci jsou pro každé MČR a každou věkovou kategorii losování. Z tohoto 

důvodu se  z porotců, kteří vybranou soutěž nehodnotí, stávají také diváci. Respondenti 

měli na výběr ze 2 systémů hodnocení. Mohli zvolit systém relativní, kde divák nemůže 

sledovat průběh hodnocení během finále, nebo sytém absolutní, kdy vidí výsledky 

po každém jednotlivém tanci, viz následující obrázek. 

Obrázek č. 13: Veřejné absolutní hodnocení (Makrlík, 2017) 

 



75 

 

Z následujícího grafu vyplývá, že 20 TOP porotců vidí větší atraktivitu 

v absolutním systému hodnocení. Pouze pro 7 porotců je zajímavější relativní systém 

hodnocení. 

 

 

 

 

Graf č. 21: Atraktivita systémů hodnocení pro diváky 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

 

Poutavost absolutního systému hodnocení v průběhu finále, je jedním z hlavních 

důvodů, kvůli kterým se ČSTS v čele s VpS rozhodla tento systém používat také v ČR. 

 

5.18 Otázka č. 17 

Záměrně položená otázka ke konci dotazníku, která má porotce přimět 

k zamyšlení, zda jde výkon v tanečním sportu ohodnotit absolutně. Jak již bylo zmíněno 

výše, estetické sporty nepůjdou nikdy změřit ani metrem ani stopkami a už vůbec 

ne počtem vstřelených branek, taneční sport nemá ani povinné prvky jako např. 

krasobruslení či gymnastika. Avšak každý porotce si během let vytvoří svůj „metr“, 

podle kterého výkony tanečních párů porovnává. Nyní se musí zcela oprostit 

od srovnávání párů a všechny jeho posudky proměnit v jednu známku. Otázka 

byla povinná a uzavřená, porotce měl možnost opovědět pouze ANO či NE. 

20 

7 
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Dle názoru 20 TOP porotců nelze taneční sport absolutně ohodnotit. Zbylých 

7 porotců sdílí opačný názor a dle nich, tanec ohodnotit absolutně jde. 

 

 

 

 

 

Graf č. 22: Absolutní hodnocení v tanečním sportu 

 
 Zdroj: Vlastní šetření 

 

5.19 Otázka č. 18 

Po vyplnění celého dotazníku, byla TOP porotcům položena nejdůležitější otázka, 

která zjišťovala, zda jsou více spokojeni s absolutním systém hodnocení nebo 

s hodnocením relativním.  

Otázka umožňovala respondentům nerozhodnout a svoji odpověď dovysvětlit 

či zdůvodnit. Této varianty využilo celkem 5 TOP porotců. 3 z nich se shodli 

na nemožnosti výběru z důvodu shledání výhod i nevýhod u obou systému hodnocení. 

1 TOP porotce je spokojen s oběma systémy a nevadí mu v praxi používat ani jeden 

z nich. Poslední porotce uvedl, že je relativní systém nedostačující, jednoduchý 

a neukazuje rozdíly mezi tanečními páry. Dle jeho názoru se absolutní systém 

hodnocení vyvíjí a zatím také není zcela dokonalý. 
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Celkem 21 TOP porotců zvolilo variantu relativního systému hodnocení, 4 z nich 

svoji odpověď dovysvětlili. Pro 2 porotce je tento systém lepší, ale nebrání se využití 

výhod, které přinesl absolutní systém hodnocení. Další 2 by využívali relativní systém 

s veřejným hodnocením ve finále, tzn. po každém tanci zvednout známku (pořadí 

tanečního páru 1–6), kterou porotce udělil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Veřejné relativní hodnocení (Macek, 2016) 

 

Spokojenost s absolutním systémem hodnocení vyjádřil pouze 1 TOP porotce 

ČSTS. 

 

Graf č. 23: Preference systému hodnocení absolutní vs. relativní  
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Zdroj: Vlastní šetření 

 

5.20 Otázka č. 19 

Poslední otázka nebyla povinná, zjišťuje, zda mají TOP porotci na závěr nápady 

či doporučení k vylepšení systémů hodnocení. Své myšlenky vyjádřilo celkem 

15 porotců, někteří z nich popsali více než jeden nápad. Nejčastěji se opakující odpověď 

byla již zmíněna u předešlé otázky. Kombinace relativního systému hodnocení 

s využitím aspektů absolutního zmiňuje 7 TOP porotců: „Myslím si, že by se mělo 

hodnotit relativním systémem hodnocení s tím, že bychom se měli zaměřit na všechna 

pozitiva, která nám absolutní systém ukázal a pokusit se je implementovat do systému 

relativního.“ 

Druhá nejčastěji prezentovaná myšlenka se týkala nutnosti neustálého vzdělávání 

porotců hodnotících absolutním systémem hodnocení. Celkem byla vyjádřena 6 TOP 

porotci: „Mělo by se pracovat rozhodně na tom, aby hodnotili ti nejlepší z oboru, 

a všichni se neustále vzdělávali. Na hodnocení má porotce málo času a bez patřičné 

zkušenosti ať s hodnocením, tak i zejména s vlastní aktivní taneční kariérou je nemožné 

určit správné pořadí.“ 

U 2 respondentů se objevil názor na použití absolutního systému hodnocení pouze 

v případě sólo tanců tak, jak byl systém nastaven na úplném začátku. 

Dále byl zmíněn názor, že by systém hodnocení tanečního sportu měl být zaměřen 

na hodnocení předností, nikoliv hledání chyb. 

Myšlenka rozdělení postu trenéra a porotce, neustále diskutované téma, které 

nemá ovšem stále řešení. V první řadě by se muselo rozdělit studium, které probíhá 
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současně. Dále by museli být profesionální porotci zaměstnáni přímo ČSTS nebo 

WDSF a museli by dostávat příslušné platové ohodnocení. Porotce, který neprošel rolí 

trenéra či učitele může jen těžko odhadnout s jakou obtížností jsou dané taneční prvky 

prováděny.  

Mezi doporučeními se objevilo jedno, které bylo také zmiňováno ve výzkumu 

(Šťastná, 2017). Školením prošli pouze porotci, nikoliv sportovci. Jeden z TOP porotců 

by přivítal osvětu také pro aktivní taneční páry, což by vedlo ke zlepšení jejich vztahu 

k tomuto systému hodnocení. Z názorů sportovců zjišťovaném ve výzkumu (Šťastná, 

2017) vyplynulo, že by 85 % respondentů uvítalo školení či seminář v oblasti změny 

systému hodnocení. 

U 1 TOP porotce byl zmíněn negativní postoj ke zveřejňování výsledků během 

finále a následné možné ovlivnění tanečních párů v průběhu soutěže. Běžnou praxí 

je sledování zobrazených výsledku na celoplošné obrazovce, setkali jsme se však 

i s tanečními páry, které hodnocení během soutěže vidět nechtěli. Taneční pár 

se v tomto případě nemusí na hodnocení podívat. Úplně se však od zveřejnění 

průběžných výsledků oprostit nemůže, pokud vnímá okolí a reakce fanoušků. 

Poslední myšlenka se týkala zajímavého srovnání absolutního systému v tanečním 

sportu a ve školství, kde učitel na základě mnoha kritérií hodnotí studenta jednou 

závěrečnou známku. Jedná se o názor toho respondenta, který jako jediný vyjádřil 

spokojenost s absolutním systémem hodnocení. 

 

5.21 Rozhovor 

Rozhovor byl veden s panem Ing. Martinem Dvořákem, Viceprezidentem 

pro sport (VpS) ČSTS, z důvodu doplnění a vysvětlení vývoje absolutního systému 

a jeho užití v ČR. Právě jeho rozhodnutí jsou zásadní v použití absolutního hodnocení 

na soutěžích ČSTS.  

K jakého důvodu jste se rozhodl používat absolutní systém hodnocení 

v České republice? A jak byste zhodnotil jeho využívání? 

„Jelikož WDSF už léta využívá absolutní systém hodnocení, rozhodl jsem 

se vyzkoušet systém také na našich národních šampionátech, které již mnoho let fungují 

bez změněných podmínek. WDSF tento systém používá pro všechny své vrcholné soutěže 
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a je potřeba, aby nejen taneční páry, ale i porotci znali absolutní systém hodnocení 

a uměli s ním pracovat v praxi. Systém má mnoho pozitiv, hlavním z nich je atraktivita 

soutěže pro diváky v sále, kteří jsou během finále zataženi do děje a mohou po každém 

tanci sledovat bodové ohodnocení a pořadí tanečních párů. Myslím, že po této stránce 

se stal systém velice zajímavým a splnil mé očekávání.“ 

Proč byl systém nejprve využíván od čtvrtfinále a následně jen ve finále? 

„Nejprve soutěže ČSTS kopírovaly formát soutěží WDSF, kde se absolutní systém 

hodnocení požíval od čtvrtfinále (TOP 24). Časem se však ukázalo, že škála, která 

je popsána pro standardy tanečních párů, je pro české tanečníky nedostatečná. Úroveň 

na světových soutěžích ve čtvrtfinále je podstatně vyšší než úroveň čtvrtfinále na českém 

šampionátu, tudíž bylo potřeba využívat opravdu nízkých čísel, které nebyly zatím 

definovány. Ke změně ještě přispěla lehká vlna nevole, která se zvedla po prvním použití 

systému, ze strany TOP porotců ČSTS. Ti nechtěli hodnotit tímto systémem 

ve čtvrtfinále z důvodu nedostatku času na udělení známky všem tanečním párům. Proto 

jsem se rozhodl aplikovat absolutní systém hodnocení pouze pro finále, kdy je formát 

v podstatě stejný jako při relativním systému hodnocení tzn., že porotce musí ohodnotit 

všechny taneční páry.“ 

Chápu Váš postoj jako VpS, ale jste také TOP porotce. Jak byste tedy 

zhodnotil absolutní systém hodnocení jako jeden z porotců? 

„Jako porotce se s tímto systémem zcela neztotožňuji a shledávám na něm mnoho 

nedostatků. Kdybych měl tu příležitost ovlivnit jeho vývoj, bojoval bych za jeho 

vylepšení nebo dočasné stáhnutí ze soutěží a navrácení k systému relativnímu. Dle mého 

názoru potřebuje systém několik podstatných úprav. Vadí mi, že ačkoliv je systém 

absolutní, výše získaných bodů na různých soutěžích se nedá porovnávat. Dále 

se mi nelíbí, že porotce má možnost nerozhodnout a udělit shodnou známku více párům, 

to podle mě vede k alibismu. Na druhou stranu jsem rád, že díky hodnocení českých 

soutěží mám tu zkušenost a odbornou praxi pro hodnocení mezinárodních soutěží 

a světových šampionátů.“ 

Bylo dle Vás vhodné omezovat bodovací rozpětí dle kvalit účastníků soutěže? 

„Jako pomoc porotcům bylo stanovení bodovacího rozmezí pro danou soutěž 

vhodné. Oni pak věděli, kde přesně se jejich hodnocení může pohybovat. To jsme 
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vyzkoušeli v roce 2017, kdy byl absolutní systém v ČR použit poprvé. Rozmezí bylo 

stanoveno na 4–9 bodů. 

Avšak z principu absolutního hodnocení je toto omezování nesmyslné a nelze 

k němu takto přistupovat. Pokaždé je možnost, že taneční pár předvede výkon takový, 

který si zaslouží známku mimo stanovené rozmezí. Z toho důvodu bylo na všech 

soutěžích zrušeno omezování, a každý porotce tak může udělit známku od 1 do 10. 

To však vyžaduje obrovskou praxi a zkušenost v určení, že daný taneční pár a jeho 

předvedený výkon je např. na 7,5 bodů. Obávám se, že taková zkušenost a odbornost 

u nás není. Systém je tak degradován a taneční páry jsou na nižších soutěžích 

nadhodnocováni. Neznamená to, že pár, který soutěž vyhraje musí dostávat známky 

od 8 do 10. Pak se vracím k výše zmíněnému negativu, že nelze porovnávat počet bodů 

získaných na různých soutěžích.“ 

Výstupem diplomové práce bude mimo jiné zjištění spokojenosti oborné 

poroty se systémy hodnocení, je pro vás důležité? 

„Názor odborné poroty mě zajímá, a také jsem se tím v minulosti zaobíral 

a použití systému upravil, jak již vysvětluji výše. Absolutní systému jsem omezil pouze 

pro finálové kolo, kde je kvalita páru na odpovídající úrovni. Dokud bude tedy WDSF 

tento systém nadále používat, je žádoucí, aby s ním české taneční páry a čeští TOP 

porotci měli zkušenost, systém znali a uměli ho používat.“ 

Co vás vedlo k myšlence Super taneční ligy? Jste s fungováním vašeho 

projektu spokojený? 

„Z důvodu tlaku odborné i neodborné veřejnosti na zvýšení kvality již lehce 

upadajících tanečních lig, jsem se rozhodl zavést nový projekt – Super taneční ligu. 

Jelikož tanečních lig bylo zvykem pořádat 10–15 ročně, bylo nemožné požadovanou 

kvalitu udržet. STL je pouze 3x ročně, a tak je snazší motivovat nejlepší české taneční 

páry k účasti na těchto soutěžích. Díky velké podpoře ze strany ČSTS se daří STL 

pořádat vždy v každém kvartálu jedna, mimo ten, ve kterém se konají národní 

šampionáty. Pravidla jsou nastavena tak, aby soutěž STL byla atraktivní nejen 

pro taneční páry, ale i pro diváky. 

Projekt STL je dle mého názoru velice úspěšný a přesně splňuje cíle ke kterým byl 

zaveden. Účast tanečních párů je vysoká a počet organizátorů žádajících o pořádání 

STL stále roste.“ 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce detailně představuje vývoj systémů hodnocení v tanečním 

sportu a prezentuje jejich rozdíly. Zaměřuje se především na trendy posledních několika 

let, a to konkrétně na práci se systémy absolutního hodnocení 2.1 a 3.0. Cílem práce 

bylo poodhalit názory a postoje odborné TOP poroty ČSTS k těmto systémům 

hodnocení. Výzkum prokázal pouze dílčí neznalosti porotců v rámci inovací pravidel. 

Dle stanovených cílů a dílčích úkolů byl sestaven elektronický dotazník, 

tak aby reagoval na nejproblematičtější aspekty výzkumu. Takto sesbíraná data byla 

vyhodnocena a výsledky prezentovány z mnoha rozličných úhlů pohledu. 

Dotazník obsahoval celkem 25 otázek, které byly rozděleny do tří skupin. 

 Otázky identifikační. 

 Otázky zaměřené na znalost inovací pravidel. 

 Otázky zjišťující názory a postoje odborné TOP poroty ČSTS. 

Výzkum se snažil oslovit celou odbornou TOP porotu ČSTS a získat zpětnou 

vazbu od co nejvyššího počtu dotazovaných. Z celkových 39 oslovených jich 

27 průzkum vyplnilo. Posuzováno z hlediska věku a dosavadních zkušeností se jedná 

o velice rozmanitý, a tudíž reprezentativní vzorek respondentů. 

Dle otázky č. 18, která se přímo dotazuje na spokojenost s relativním 

či absolutním systémem a kde většina respondentů volila systém relativní, můžeme 

vyvodit závěr, že čeští TOP porotci nesouhlasí se zavedením absolutního systému 

hodnocení v tanečním sportu, spokojenost s ním vyjádřil pouze jeden porotce. Také 

na otázku č. 7, která zjišťuje názor na vhodnost a rozsah použití absolutního systému, 

odpovědělo 14 dotazovaných TOP porotců, že by toto hodnocení v ČR nepoužívalo 

vůbec. Avšak při bližším průzkumu, konkrétně na postoj k hodnocení absolutním 

systémem ve finále (otázka č. 15), můžeme vidět, že nespokojenost vyjádřilo pouze 

9 respondentů. Zbylých 18 odpovědělo, že jim hodnocení tohoto kola absolutním 

systémem nevadí, což je velice kladný výsledek. 

Z výsledků dotazování aktivních sportovců (Šťastná, 2017) vyplývá větší 

spokojenost s absolutním systémem hodnocení, konkrétně pro 62 % tanečníků je tento 

systém vhodnější. Největší výhodou absolutního systému hodnocení je dle porotců 

i sportovců poskytovaná přehledná zpětná vazba. Pozitiva a negativa zjišťovaná 
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při obou výzkumech se téměř shodují, obě strany je však hodnotí ze svého úhlu pohledu 

a dle svých zájmů. Například prodloužení délky trvání tance je vnímáno jako pozitivum 

pro porotce, avšak jako nevýhoda pro tanečníky. Největší negativum pro sportovce bylo 

nedostatečné školení TOP porotců ČSTS v oblasti absolutního systému hodnocení 

a jejich nezkušenost s ním. To však mohlo být způsobeno tím, že byl výzkum prováděn 

teprve po prvním použití systému na českém území. Nynější výsledky uvedené u otázky 

č. 2 prezentují u 19 TOP porotců spokojenost se systémem školení ČSTS. Což je velice 

pozitivní. 

V průběhu obou výzkumů byl mnohokrát zmiňován rozpor mezi uměním 

a sportem. Nespokojenost mnoha porotců vychází právě z faktu, že se světová taneční 

federace WDSF snaží o přijetí MOV na OH, a tak se tanec snaží co nejvíce přizpůsobit 

ostatním olympijským sportům, včetně systémů hodnocení. Z historického hlediska 

se jedná o tanec společenský, ve kterém se však pořádaly soutěže. Tento rozpor 

tu byl vždy a bude i nadále. Z dotazníků vyplývá mínění, že výkon v tanečním sportu 

absolutně ohodnotit nelze. Tento názor zastává konkrétně 20 TOP porotců. 

Sportovci navrhovali několik doporučení pro zlepšení absolutního systému, která 

se opravdu v průběhu 2 let zrealizovala. Konkrétně zrušení hodnotícího rozmezí 

pro porotce, nyní je vždy možné hodnotit  od 0 do 10  bodů. Dále navrhovali striktnější 

kontrolu porotců a jejich hodnocení, což bylo vyřešeno škrtáním známek, které jsou 

mimo toleranční pole. A v neposlední řadě se sportovci zasadili o lepší a přehlednější 

prezentaci výsledků ze soutěží hodnocených absolutním systémem hodnocením. U nás 

se o toto zasloužil především Michal Drha, profesionální tanečník a člen bývalé komise 

sportovců na svých stránkách www.tanecninoviny.cz.      

Při porovnání hodnocení absolutním systémem čtvrtfinále (TOP 24), kde svou 

nespokojenost vyjádřilo celkem 20 z dotazovaných TOP porotců a hodnocení finále 

(TOP 6), kde nevyhovuje pouze 9 TOP porotcům, můžeme zhodnotit rozhodnutí VpS 

a VR ČSTS o používání absolutního systému hodnocení v ČR až od finále za vhodné 

a přínosné. 

Důvod zavedení absolutního systému znali téměř všichni porotci, rovněž i vědí, 

že se jedná o hodnocení paralelní, nikoliv sériové (kde je dána posloupnost kritérií). 

Naopak princip výpočtu, který již nesnižuje váhu udělených známek, neznal téměř 

nikdo. Pouze 4 TOP porotci věděli, že se známky mimo toleranční pole škrtají. Mohlo 

by jít o vhodný podnět pro ČSTS k dalšímu školení porotců. 
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Pokud se zaměříme na otázku divácké atraktivity, hovoří průzkum jednoznačně 

pro systém absolutní. Diváci mohou sledovat průběžné výsledky jednotlivých tanečních 

párů, prožívat s nimi napětí, radost i zklamání až do konce soutěže a stát se tak součástí 

dění.  

Diplomová práce rozšiřuje pohled aktivních sportovců na systémy hodnocení 

tanečního sportu o názory a postoje odborné TOP poroty ČSTS. Vzhledem k nedostatku 

publikací a informací o systémech hodnocení v tanečním sportu v českém jazyce věřím, 

že bude práce velice přínosná. Výsledky výzkumu budou předány Ing. Martinu 

Dvořákovi, VpS ČSTS a mohou posloužit jako zpětná vazba či naopak nový impulz 

k jeho dalším rozhodnutím a inovacím. 
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Příloha č. 1: Dotazník



I 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

Dobrý den, 

 jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Píši diplomovou 

práci na téma: Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu porotců. Práce 

navazuje na moji bakalářskou práci, která se zajímá o názory sportovců. Po úspěšném 

obhájení mi však bylo doporučeno práci rozšířit o pohled starších a zkušenějších, tedy 

Vás porotců.  

 Prostřednictvím dotazníku, který jste právě obdržel/a, se snažím odhalit názory a 

postoje všech TOP porotců v ČSTS na systémy hodnocení. Předem děkuji za jeho 

vyplnění a pomoc při výzkumu. 

 

Identifikační otázky 

Pohlaví 

 Žena 

 Muž 

 

Věk 

 .......... 

 

Kolikrát jste hodnotil/a absolutním systémem hodnocení? 

 1x – 5x 

 6x – 10x  

 11x a více 

 

Absolutním systémem hodnocení jste hodnotil/a... 

 Pouze soutěže ČSTS  

 Soutěže ČSTS i WDSF 



II 

 

Kolik let hodnotíte soutěže? 

 1–5  

 6–10 

 11-20 

 21–30 

 30+ 

 

Hlavní otázky 

1. Myslíte si, že je hodnocení v tanečním sportu spravedlivé? 

 ANO 

 NE 

 

2. Jako TOP porotce jste musel/a projít školením na absolutní systém hodnocení. Bylo 

dle vašeho názoru školení dostačující? Pokud NE – vysvětlete. 

 .......... 

 

3. Shledáváte nedostatky na relativním systému hodnocení? Pokud ANO – vysvětlete. 

 .......... 

 

4. V čem vidíte největší změnu při hodnocení absolutním systémem oproti 

relativnímu? 

 .......... 

 

5. Je absolutní systém hodnocení náchylnější na chybné hodnocení? 

 ANO 

 NE 

 

6. Vyhovuje Vám, že při absolutním systému hodnocení sedíte? 

 ANO 

 NE 

 



III 

 

Ad. 6 Pokud jste odpověděl/a ANO -> bylo by tedy lepší sedět i při relativním 

systému hodnocení? 

 ANO 

 NE 

 

7. Kdyby bylo ve vaší pravomoci rozhodnout o použití absolutního systému 

hodnocení, jak by to vypadalo (jaký typ soutěže, od jakého kola, ČR/svět)? 

 .......... 

 

8. Víte proč se WDSF snaží vyvíjet nový systém hodnocení? 

 .......... 

 

9. Víte, jakým způsobem se při aktuálním nastavení absolutního systému hodnocení 

vypočítá výsledné ohodnocení tanečního páru za jeden tanec? 

 čistým aritmetickým průměrem všech známek 

 aritmetickým průměrem, kde se škrtnou všechny známky mimo toleranční pole 

dané koeficientem 

 výpočtem dle vzorce zohledňující vzdálenost známky od mediánu sníženou 

váhou hodnocení 

 výpočtem dle vzorce, zohledňující váhu kritéria, kde se škrtnou všechny známky 

mimo toleranční pole dané koeficientem 

 

10. Jaká je posloupnost kritérií/komponentů při absolutním systému hodnocení? 

 Paralelní -> každé kritérium se hodnotí zvlášť 

 Sériové -> kritéria mají určitou posloupnost (DTV, ICAD, ...) 

 Jiná... 

 

11. Napište alespoň 3 výhody, které shledáváte u absolutního systému hodnocení. 

 .......... 

 

 



IV 

 

12. Napište alespoň 3 nevýhody, které vidíte u absolutního systému hodnocení. 

 .......... 

 

13. Vadí vám hodnotit absolutním systémem ve čtvrtfinále? (8 párů na parketu) 

 ANO 

 NE 

 

14. Vadí vám hodnotit absolutním systémem v semifinále? (6 párů na parketu) 

 ANO 

 NE 

 

15. Vadí vám hodnotit absolutním systémem ve finále? (sólo i společné tance) 

 ANO 

 NE 

 

16. Které hodnocení vám připadá atraktivnější pro diváky? 

 Absolutní 

 Relativní 

 

17. Myslíte si, že lze v tanečním sportu absolutně ohodnotit výkon tanečních párů?  

 ANO 

 NE 

 

18. S jakým hodnocením jste více spokojený/á? V případě potřeby upřesnění odpovědi použijte odpověď jiná... 

 Absolutní 

 Relativní 

 Jiná... 

 

19. Máte na závěr nějaké připomínky či nápady na zlepšení? Myšlenky, které by mohly 

pomoci systém hodnocení vylepšit? 

 .......... 


