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Do společensko-kulturní zábavy tančit začaly postupně pronikat různé typy soutěžení až do
současné podoby konstituování tanečního sportu. S mediální podporou se taneční vystoupení
a taneční soutěže staly divácky velmi oblíbenými a sledovanými programy. Český svaz
tanečního sportu usiluje se začlenit jako nový sport až na Olympiádu. Na aktuální potřebu
zvýšit kvalitu tréninkového procesu reaguje i předložená diplomová práce. Na vybraném
vzorku čtyř tanečních párů byly ověřeny možné metody sledování energetické náročnosti
v simulované třístupňové soutěži a současně byla posouzena úroveň vybraných složek tělesné
zdatnosti prostřednictvím laboratorního vyšetření.
Z celkového rozsahu práce (67 stran textu a čtyř příloh) je nejrozsáhlejší částí obsahová
analýza teoretických východisek práce shrnující podmínky pro provozování tanečního sportu,
charakteristiky tanečního sportu a popis způsobů zpracování výsledků. Mezi teoretickými
poznatky jsou částečně uvedeny odkazy na vybranou specializaci.
Velmi stručná kapitola tři - cíl práce a vědecká otázka obsahuje dva cíle a pod hypotézou jsou
uvedeny dvě otázky. Tato nesrovnalost je navíc v diskusi vyjádřena odkazem na hypotézu
číslo dvě, v závěru zase neočíslovanou hypotézou. Vzhledem k počtu zkoumaných osob by
stačily pouze vědecké otázky a odpovědi na ně by bylo možno jasně v diskusi okomentovat.
Kapitola čtyři pokračuje opět jako teoretická východiska, mezi kterými lze nalézt konkrétní
odkazy na taneční sport.
Diplomová práce je rozdělena na velké množství malých podkapitol kratších než jedna
stránka. Tematická rozdrobenost ztěžuje souvislé vnímání postupu řešení zvoleného
problému. Kapitola výsledků je uvedena tabulkami bez vysvětlujících poznámek na sedmi
stranách. Komentář uvedený až v diskusi nutí čtenáře v textu hledat odpovídající údaje.
Přehlednější forma interpretace výsledků by umožnila zřetelně prezentovat vynaloženou
námahu při postupných krocích šetření v případové studii a umožnilo by to i širší interpretaci
výsledků a jejich využití v praxi.
Za největší klad diplomové práce považuji výběr tématu práce a snahu postihnout některé
objektivní ukazatele o energetickém výdeji v tanečním sportu. Práce je napsána kultivovaným
jazykem, formální úprava je dobrá. Rozsah použité literatury je dostačující. Diplomant
prokázal v diplomové práci dovednost řešit tvořivě vybraný problém přiměřeně odborným
způsoben a písemně zpracovat výsledky.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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Otázky k obhajobě:
1. Které dovednosti pohybového základu patří do kultivace „taneční gramotnosti“?
2. Jak ovlivňuje úroveň tělesné zdatnosti choreografii tance (vyberte příklad)?
3. Které podněty ve struktuře hudební předlohy vyvolávají v tanci specifickou
pohybovou odpověď?

