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Úvod 

 

Disertační práce je napsána v rozsahu 156 stran, včetně seznamu literatury, je v ní zahrnuto 

50 tabulek, 6 grafů a připojeno 12 příloh. 

Autor v páci řeší problematiku objektivity hodnocení výkonů ve sportovní gymnastice – 

problém, který se řeší v průběhu celé historie gymnastických soutěží od jejich vzniku v 2. 

polovině 19. století. Téma práce ukazuje na skutečnost, že objektivně (resp. spravedlivě) 

ohodnotit předvedený výkon ve sportovní gymnastice můžeme obecně považovat za jednu 

z nejsložitějších činností rozhodčích, napříč všemi sportovními odvětvími. Z tohoto hlediska 

považuji DP (disertační práci) a její výsledky za velmi cenné. 

 

K jednotlivým částem práce 

 

Kapitoly Stanovení výzkumného problému a Teoretická východiska shrnují obecně a široce 

problematiku gymnastického výkonu a jeho hodnocení. Uvádí ucelený přehled vývoje  

pravidel sportovní gymnastiky až do současnosti, ukazující na složitost tohoto hodnocení i 

s ohledem na neustálý vývoj výkonnosti závodníků. V pojetí  hodnocení gymnastického 

výkonu vychází z poznatků našich i zahraničních autorů, kteří formulovali faktory určující 

gymnastický výkon z hlediska motorické složitosti, energetického krytí a dalších 

fyziologických faktorů, antropometrických parametrů atd. Jedná se o velmi fundovaný 

výklad, svědčící o hluboké znalosti disertanta v oblasti gymnastického výkonu.  

 

Kapitola Cíl a úkoly práce vymezuje srozumitelně vlastní cíl práce, z kterého pak vyplývají 

vědecké otázky. Ty jsou formulovány jasně, jak vzhledem k autorovým znalostem 

problematiky, tak k možnostem statistického zpracování mnoha dat, umožňující stanovení 

míry objektivity hodnocení gymnastického výkonu. 

 



V kapitole Postup a metody práce jsou popsány metody matematické statistiky, které byly 

využity ke zpracování. Byly zpracovávány výsledky všech rozhodčích ve třech významných 

mezinárodních závodech a ke zpracování těchto dat použil tři teoretické modely. Popsaná 

metodiky práce ukazuje na erudici autora při stanovení způsobu zpracování a podrobné 

analýzy výsledků. 

Kapitola Výsledky a diskuze přináší velké množství popisných charakteristik a výpočtů, které 

autor provedl. Jedná se o množství dat, které musel zpracovat, svědčící o pracnosti a 

preciznosti v přístupu k problematice. Hodnotí vliv změn pravidel na konkrétní přidělování 

známek rozhodčími v tzv. panelu B, resp. E v uvedených třech soutěžích. Tyto hodnoty jsou 

pak zpracovány ve třech teoretických modelech, které analyzují variabilitu známek 

rozhodčích.  Autor kriticky hodnotí zjišťované rozdíly a poukazuje současně na obtížnost 

posouzení předvedených výkonů gymnastův jednotlivých disciplínách. Současně 

vyhodnocuje vliv změn pravidel na výpočet konečné známky předvedené sestavy, resp. 

pořadí závodníků. Především změna způsobu výpočtu známky, ke kterému došlo od  

r. 2006, kdy byla zrušena možnost dosažení maximální známky 10 bodů, přinesla jiný způsob 

výpočtu známky a také jiné hodnoty variability známek jednotlivých rozhodčích. 

V Závěrech vymezuje disertant zdroje, ovlivňující objektivitu hodnocení výkonů ve sportovní 

gymnastice, které vyplynuly z analýzy provedené v DP a připojuje i možné negativní vlivy 

změn pravidel na strategii tvorby sestav jednotlivými závodníky. Současně ale konstatuje, že 

„ existuje i faktická kategorie objektivity gymnastického způsobu hodnocení výkonů 

prezentovaných v soutěži, kterou je možno vyjádřit číselně“. To považuji za určité shrnutí 

poznatků autora této studie. 

 

Závěr 

Předložená DP řeší složitou problematiky hodnocení míry objektivity při stanovení známky 

gymnastického výkonu. Autor využil možnosti podrobné statistické analýzy známek 

rozhodčích, udělených ve třech významných mezinárodních soutěžích. Jeho výsledky mohou 

sloužit gymnastické federaci naší i světové k dalším úpravám pravidel, směřujícím 

k objektivitě hodnocení výkonů závodníků. Práce může být i metodologickým příspěvkem ke 

sledování objektivity hodnocení výkonů v podobných sportovních odvětvích.  

Disertační práce po stránce jazykové a formálním splňuje náležitosti výzkumné studie, 

připomínku mám jen k označování aritmetického průmětu v tabulkách symbolem O. 

Autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a DP splňuje požadavky, kladené na 

tyto práce v oblasti kinantropologie. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k diskusi 

-Jak byste vysvětlil fakt, že ve sledovaných závodech dochází k nejvyššímu hodnocení 

v disciplině přeskok  



-Jak byste charakterizoval vývoj výkonnosti vrcholových gymnastů v posledních 10 – 15 

letech 

-Máte informaci, jestli v některém závodě byl odvolán rozhodčí z důvodu nestrannosti, což 

umožňují pravidla? 

 

 

V Brně 16. 6. 2014                                                            Doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc. 

                                                                                             Fakulta sportovních studií MU    

 


