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Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

  Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                              Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod Výborně 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

 Výborně 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

Podprůměrná   Průměrná   Nadprůměrná 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a její celková úroveň.   

Celkově lze hodnotit práci jako nadstandardní příspěvek k problematice hodnocení soutěží ve 

sportovním tanci. Je patrné , že diplomantka se v problematice nadprůměrně orientuje a má 

nadstandardní přehled. Cíle jsou stanoveny jasně a v zásadě byly splněny. Hlavní přínos práce 

spočívá ve zjištění názorů porotců na nový systém absolutního hodnocení a v návrzích na jeho 

vylepšení. Výsledky tak mají přímý praktický dopad a jsou argumentem pro vylepšování 

dosavadního systému 3.0. Autorka použila adekvátní metody a prokázala i schopnost správně 

zacházet s literárními zdroji. Výzkum, jenž navazoval na bakalářskou práci však dovoloval 

statistické srovnání rozdílů mezi sportovci a porotci, na což diplomantka rezignovala.  

Celkově je však třeba hodnotit práci jako nadprůměrnou rozsahem i úrovní zpracování, 

zejména však z pohledu přínosu pro taneční sport.  

Hodnocení: výborně 

  

 

Samostatnost při zpracování tématu. 



Diplomantka si dané téma zvolila iniciativně sama, evidentně se v tématice vyzná, což jí 

dovolilo i velmi samostatný přístup. Přiměřeně konzultovala. Přístup však mohl být 

zapálenější pro věc: autorka má na víc, než v práci předvedla. Přesto: 

Hodnocení : výborně 

 

Teoretická část a zacházení s literaturou. 

Je třeba zdůraznit , že celá teoretická část je velmi obsáhlá a podrobně popisuje jak historii a 

vývoj různých systémů hodnocení sportovních tanců, tak dokonce i způsob a podmínky 

organizování tanečních soutěží. Autorka zde  prokázala výborný  přehled a detailní znalost   

problematiky, stejně jako schopnost správně zacházet s literaturou a citovat různé zdroje. 

V této části však chybí více osobních komentářů a stanovisek, které si Zuzana mohla 

zformovat na základě předešlé BP. Často jde o pouhý popis pravidel a organizace – byť velmi 

detailně a názorně  zpracované. Chybí jakýsi závěr či přechodný text mezi touto částí a 

vlastním výzkumem. Jinak je výběr literatury vhodně zvolený a dotýká se přímo tématiky, 

nejsou citovány balastní prameny. 

Hodnocení : velmi dobře 

 

Metodika a hloubka analýzy. 

Metody byly zvoleny adekvátně a kombinace rozhovoru (kvalitativní přístup) s kvantitativním 

dotazníkem je pro relativně omezený výběrový soubor velmi vhodná. Je třeba ocenit, že 

Zuzana získala důvěru většiny TOP porotců a ti vyplnili dotazník, který nakonec prokázal i 

jisté nedostatky v jejich vědomostech. Dotazník prošel operacionalizací i pilotáží a jeho 

výsledky jsou velmi zajímavé. Interpretace je přiměřená, někde mohla být hlubší a zůstává 

poněkud na povrchu. Např. u výsledků na grafu 9, kde více než 50% porotců považuje systém 

hodnocení za nespravedlivý. To si nežádalo jen vyjádření překvapení, ale alespoň nějaké 

hypotetické vysvětlení. Jinak však výsledky ukazují, že si systém hodnocení zaslouží další 

zkvalitňování, což je dobrý argument pro změnu. Zpracování metodiky studie hovoří o 

zvládnutí konstrukce dotazníku stejně jako o schopnosti provádět hloubkové interview.   

Hodnocení:  velmi dobře      
 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Práce je velmi pečlivě zpracovaná, má  nadstandardní  úpravu a text dokumentuje 

ilustrativními barevnými obrázky. Také tabulky jsou nápadité a vše svědčí pro vrozený vkus 

pisatelky.  

Hodnocení: výborně 
 

Stylistická úprava, jazyk, gramatika. 

Práce je psána výstižně, vyspělým jazykem. Autorka má evidentně nadprůměrné vyjadřovací 

schopnosti. Je schopná své poměrně dobré nápady vyjádřit hutně a jasně. Sice nevyvarovala 

občasným chybám (našel jsem jen dvě, s. 49, s. 58) ale, to lze považovat relativně marginální 

opomenutí, jež nesnižuje jinak nadprůměrnou úroveň psaného textu. 

 Hodnocení :  výborně 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Jak byste vysvětlila (alespoň hypoteticky)  výsledky zobrazené na grafu 9 :více 

než 50% porotců považuje systém hodnocení za nespravedlivý?  

2. Jak by šel  kombinovat relativní systém  hodnocení s absolutním? Dalo by se 

relativní hodnocení obohatit nějakou celkovou známkou – dojmem? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci.  Doporučuji ji 

k obhájení.  



 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi dobře.  

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

V Praze dne: 2.9. 2019        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                     

      

 


