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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Jméno diplomanta/diplomantky:  Bc. Zuzana Šťastná 
 

Název práce:  Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu porotců 

 

Cíl práce: 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, a dále zmapovat názory, znalosti a postoje 

Top poroty ČSTS na systémy hodnocení v tanečním sportu. 

Jméno oponenta: Ing. Eva Bartuňková 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): OSVČ/ trenér a 

porotce I. třídy, mezinárodní porotce WDSF, člen Pléna ČOV zastupující taneční sport, člen Unie 

profesionálních trenérů ČOV 

 

Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 
výborně - velmi dobře    - dobře         -  nevyhovující (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 
 

výborně 

Logická stavba práce 
 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta/diplomantky 
 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

výborně 

Pravopis a stylistika 
 

velmi dobře 

 
Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 
Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce 

Autorka diplomové práce komplexně popsala vývoj hodnocení soutěží v tanečním sportu 

a problematiku využívaných systémů hodnocení. Porovnává po mnoho desítiletí zavedený relativní 

systém hodnocení se systémem absolutním, který se v mezinárodním, a zejména pak národním 

měřítku teprve postupně vyvíjí, a dostává do podvědomí odborných kruhů na základě popsaných 

pravidel, školení, odborných diskuzí, i podrobných statistických šetření. Z praxe pak vyvstává řada 

rozporuplných názorů o funkčnosti nového systému, který náhle narušil léty prověřený, v mnohých 

případech ale ustrnulý přístup k hodnocení soutěží v tanečním sportu.  Oba systémy mají své klady 
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i zápory. Zavádět novinky, pracovat s lidským faktorem, natož předvídat slabiny a absurdity systému 

je v určitých případech nepředvídatelné. Autorka popisuje reakce českého prostředí na zavádění 

absolutního systému, který byl vytvořen na nadnárodní rovině, tedy reakce prostředí národní federace 

na vývoj v mezinárodní organizaci, jejíž jsme členy. Zavádění nového systému hodnocení a jeho 

postupné úpravy na nadnárodní úrovni logicky znamená zpožděnou reakci na úrovni národní, a to i co 

do přístupné literatury, přeložené do češtiny. Vše se vyvíjí, i literatura, mnohdy je třeba vycházet 

z materiálů a prezentací na školeních a webu nadnárodní federace WDSF. Chvályhodné jsou snahy 

národní federace ČSTS o co nejvčasnější implementaci metod pro národní soutěže, byť 

s rozporuplnými reakcemi, které se zobrazují v dotazníkovém šetření diplomantky. Právě 

rozporuplnost názorů může napomoci porozumět lidskému faktoru, a vymodelovat ideálnější systém 

do budoucna. Práce může být zdrojem uvědomění si úskalí absolutního systému hodnocení v českém 

prostředí, ale také zdrojem pro jednání národní federace s nadnárodní na poli interakce ohledně 

hodnotících systémů. České know-how často mívá formu velmi přínosného pohledu v širším měřítku 

pro mezinárodní prostředí, práce by mohla mít ambice předat shromážděné zkušenosti a výstupy 

prostřednictvím zástupce-delegáta naší federace 

Celkově lze práci hodnotit co do obsahu, úrovně zpracování, i z pohledu přínosu pro taneční sport 

jako nadprůměrnou. 

Hodnocení: Výborně 

 
Logická stavba práce 

Statě práce logicky navazují, a postupně rozšiřují záběr problematiky. Některé formulace ohledně 

výpočtů v rámci jednotlivých systémů hodnocení jsou popsány ne zcela srozumitelně, a to i pro 

odborníky z oboru. Týkalo se to i otázky dotazníkového šetření, konkrétně otázky č. 9, která se 

zaměřuje na zjištění znalosti výpočtu výsledné známky v systému absolutního hodnocení 3.0. 

„Správná“ odpověď: „aritmetickým průměrem, kde se škrtnou všechny známky mimo toleranční pole 

dané koeficientem“ nebyla ideálně sestavena, protože v systému 3.0 je nejdříve definován medián ze 

známek poroty, od něj je odvozeno toleranční pole na základě stanovené tolerance pro typ soutěže, a 

pak aritmetickým průměrem známek, které jsou v rozsahu tolerančního pole, se určí výsledná 

známka. Známky mimo toleranční pole se ignorují. Je to definice, a zároveň určitá nuance oproti 

předepsané odpovědi na otázku č. 9, která neodborníkům z oboru matematiky a statistiky nemusí být 

zcela jasná, ale neznamená to, že by tyto dotazované osoby nebyly dostatečně erudované v oblasti 

hodnocení soutěže. Není divu, že ne zcela jednoznačnou odpověď určili pouze 4 TOP porotci, protože 

autorkou takto zjednodušené definici nemuseli rozumět. Určité vyladění této nepřesnosti je 

předmětem doplňující otázky pro diplomantku. Pokud by se s dotazníkem mělo dále pracovat, 

doporučila bych odpověď na otázku č. 9 přeformulovat.  

Hodnocení: Velmi dobře 
 
Práce s literaturou – citace, vlastní komentář: 

Autorka velmi dobře orientuje v popisované problematice, využila dostupné literatury, prokázala 

schopnost práce se zdroji, a to nejen literárními, ale i osobními, formou doplňujících rozhovorů. Citace 

jsou precizně vyznačeny, vlastní komentáře doplňují text a přispívají autenticitě a nadhledu. 

Hodnocení: Výborně 
 
Adekvátnost použitých metod 

Ke zpracování teoretické části práce byly použity rozličné prameny: odborná literatura i materiály 

z dosud nepublikovaných zdrojů. Pro získání potřebných dat ke zpracování diplomové práce byla 

použita metoda elektronického dotazování.  Statistická vyhodnocení dotazníkového šetření rozkrývají 

hloubku i rozporuplnost problematiky. 

Hodnocení: Výborně 
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Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomanta/diplomantky 

Téma je zpracováno velmi podrobně, hlavní přínos spočívá v souhrnu informací o tématu, sběru dat 

z dotazníkového šetření. Erudovaná analýza systému hodnocení by mohla obsahovat více 

statistických dat, které je možno vyvodit z obecně dostupných a precizně dokladovaných informací na 

webu WDSF o každé jednotlivé soutěži a každém jednotlivém výsledku. Dala by se jistě vyhledat řada 

absurdit, odchylek nebo naopak potvrdit objektivitu hodnocení. Porovnání názorů TOP poroty by 

mohlo nebo nemuselo korespondovat s praxí a statistikou zobrazující odbornou práci poroty, 

i zmíněného elementu „falešné poroty“ v mezinárodním měřítku. 

Hodnocení: Velmi dobře 
 
Úprava práce: text, grafy, tabulky 

Bez námitek. Zpracováno adekvátně, precizně. 

Hodnocení: Výborně 
 
Pravopis a stylistika 

V textu se objevuje několik zbytečných gramatických chyb. Jejich vyladění by bylo přínosem pro práci. 

Jinak slohově jde o práci na vyspělé, vysokoškolské úrovni. 

Hodnocení: Velmi dobře 
 
 
Připomínky: viz v hodnocení jednotlivých bodů 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Jak byste vysvětlila pojem „falešná“ porota? Znamená to, že nehodnotí podle etického kodexu 
nebo jsou i jiné vlivy pro „falešné“ hodnocení? 

2. Jakou roli hraje medián, toleranční střed a aritmetický průměr v absolutním hodnocení 3.0?  

3. Porovnejte a vyhodnoťte příklady přiřazených známek k výkonu páru od 6-ti porotců 
v systému World Open a GrandSlam (tj. v odlišné toleranci) 
a) Poměrně vyrovnané – téměř „ideální“ případ hodnocení: 8,25; 8,25; 7,75; 8; 9; 8 
b) Větší rozptýlení známek: 8; 7,5; 8; 8,25; 8,5; 9.5 
c) Řeší systém 3.0 příklad absurdního rozptýlení známek? Např. 6; 6; 6; 9; 9; 9? Jaký by byl 

výsledek tohoto hodnocení? 
  
 
Navržený klasifikační stupeň:  mezi výborně a velmi dobře v závislosti na obhajobě. Pokud 
diplomantka srozumitelně odpoví na doplňující otázky, navrhuji celkový stupeň výborně. 
 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi/diplomantce. 
 
 
 
V Praze dne 5.9.2019       
 
 
 
       
Jméno: Ing. Eva Bartuňková 
                                                                       ….......................................................... 

Podpis 
 


