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Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění práce: Práce předkládá přehlednou analýzu vývoje systémů hodnocení v tanečním 
sportu včetně uvedení do problematiky začlenění tanečního sportu v národní i mezinárodní 
struktuře, vztah ke sportovnímu prostředí, jsou popsána specifika tanečního sportu a odlišnost od 
ostatních sportů, rozlišení typů disciplín a soutěží, dále jsou komplexně postihnuty i historické 
souvislosti vývoje tance a tanečních soutěží. Úvod práce umožňuje se dobře zorientovat 
v navazující praktické části zpracování dotazníku směřovaného k vrcholovým sportovcům, a jejich 
názorům na hodnocení soutěží. Téma práce bylo vzhledem k zaměření na dotazování sportovců 
naplněno. 

Pro širší objektivitu a využitelnost výstupu práce by bylo vhodné zajistit a zpracovat náhledy 
dalších odborníků, pohledy ze strany poroty a vedoucího soutěže, z hlediska organizace soutěží, 
důležitá je rovněž srozumitelnost hodnocení pro vnější pozorovatele, včetně diváků a médií.  



Hodnocení soutěží a snaha o objektivizaci se dále vyvíjí, nyní zcela nově od roku 2017 je na 
mezinárodní úrovni zavedena další, optimalizovaná verze hodnocení soutěží, tzv. systém 3.0. 
Autorka si je těchto skutečností vědoma, na vývoj absolutního hodnocení poukazuje, a také 
navrhuje vhodnosti pokračující analýzy z dalších aspektů (viz str. 72).  

Připomínky: 

- V úvodním rozboru chybí důslednější zhodnocení role a přístupu zaštiťujících organizací pro 
eliminaci subjektivity hodnocení, jako např.: povinný, ve srovnání s jinými sporty, poměrně 
vysoký počet porotců v soutěži, povinné vzdělávání, přísně definovaný etický kodex poroty. 
Bez uvedení těchto všech faktů je práce příliš jednostranně zaměřená, a mohlo by se zdát, že 
systém hodnocení tanečního sportu je téměř po všech stranách vzdálen jakékoliv snaze 
o objektivitu.  

Celkově v daných časových a prostorových podmínkách autorka komplexně pokryla zvolené 
téma, a celkově práci i přes uvedené připomínky lze považovat za velmi zdařilou Uvedené 
výhrady a připomínky byly promítnuty do sníženého hodnocení bodu Hloubka tematické analýzy, 
a budou také součástí doplňujících otázek. 

b) Logická stavba práce: Práce je vypracována v logické linii, srozumitelně. 

c) Práce s literaturou: Autorka využila vhodných citací z dostupné domácí i zahraniční odborné 
literatury a začlenila tyto citace srozumitelně do kontextu práce. 

d) Adekvátnost použitých metod: Dotazník byl směřován tanečníky – sportovce, účastníky 
Mistrovství České republiky.  

Metodika mapuje prostředí českého tanečního sportu, které může být v určitých souvislostech 
specifické, zejména z důvodu, že na domácí scéně je s absolutním hodnocením zatím jen málo 
zkušeností.  

Z pohledu adekvátnosti použitých metod, konstrukce dotazníku, i přes níže uvedené připomínky, 
s přihlédnutím k prostorovým a časovým možnostem dotazníkového šetření a záběrem tématu 
bakalářské práce, hodnotím práci jako výbornou. 

- Pro větší objektivitu šetření by výzkumný soubor mohl být širší – bylo by vhodné oslovit 
rovněž zahraniční účastníky vrcholných mezinárodních soutěží, tudíž dotazník směřovat 
rovněž na mezinárodní scénu. To by vyžadovalo daleko širší záběr a pravděpodobnou 
spolupráci celého mezinárodního týmu.  

- Otázky 12 a 13 se nevztahují k problematice hodnocení soutěží, mapují pouze určité znalosti 
soutěžního řádu ze strany tanečníků. Záměr autorky využitelnosti těchto otázek bude 
předmětem doplňující otázky. 

- Pozn.: Na straně 72 autorka sama uvádí vhodnost dalšího zkoumání: „Bylo by vhodné a 
žádoucí se podobným tématem zaobírat i v budoucnu a provést výzkum týkající se naopak 
názorů porotců k dané problematice a detailněji prozkoumat nově použitý systém 3.0 a jeho 
odlišnosti.“ Pro zobjektivnění a ucelenost pohledu na problematiku určitě lze s tímto návrhem 
jen souhlasit. 

e) Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos diplomanta: 

Téma hodnotících systémů v tanečním sportu z pohledu sportovců nebylo v dostupných zdrojích 
dosud zpracováno, dotazníkové šetření je samostatné, autorské dílo. Přínos autorky je 
inovátorský, pohled na systémy hodnocení ze strany sportovců může sloužit jako podnětný 
materiál pro další studie, pro potřeby Výkonné rady ČSTS, pro uvědomění si veřejného povědomí 
mínění sportovců, byť není rovněž zcela objektivní. 

Téma bylo zanalyzováno komplexně, pro provázání problematiky by bylo vhodné zhodnocení 
přístupu zaštiťujících organizací/svazů pro eliminaci subjektivity hodnocení (viz výše písmeno a, 
Připomínka 2), a zhodnocení působení přijatých pravidel v porovnání s názory sportovců. 

f) Úprava práce: text, grafy, tabulky: Úprava odpovídá parametrům výzkumné práce. Text je 
uspořádaný, grafy i tabulky jsou přehledné, srozumitelně zpracovány a zakomponovány. 

g) Stylistická úroveň, jazyk: Bez připomínek. 

 



Připomínky: 

Str. 18: … snaha dostat se na Olympijské hry mládeže… Velký úspěch sportovní diplomacie WDSF je 
účast tanečního sportu na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires v roce 2018 v disciplíně break 
dance. WDSF tímto korunuje zároveň snahu dostat různé styly tance pod jednu střechu. 

Str. 23 -  V rozboru soutěží seniorů jsou negativně hodnoceny soutěže seniorů IV – „u poroty neoblíbené, 
divácky nejsou zajímavé“… Jde o osobní názor, nesouvisí s tématem práce. Seniorské soutěže v tanečním 
sportu jsou početně velmi obsazované, a prožívají skutečný boom. Taneční soutěže je skvělou možností 
provozovat sport až do pozdního věku, a společnou, zdraví prospěšnou aktivitu. Porotce by se měl za 
každých okolností vystupovat jako profesionál, a nevyjadřovat svůj negativní postoj k jakýmkoliv 
soutěžím, které se řídí přijatým soutěžním řádem. Pozn: úspěchem WDSF je účast na European Masters 
Games, pořádaných IMGA (Nice 2015, plánovaná účast tanečního sportu v Turíně v roce 2019) 

Str. 25 – Uvádí se zde způsob eliminace soutěžících a postupu do dalších kol: „…počet křížků, který má 
rozhodčí rozdat“. Rozhodčí postupy nerozdává, lépe vystihující je, že křížky, tedy postupy, přiděluje. 

Str. 45: V rozboru podmínek je uvedena faktická nepřesnost, že „provádět trenérskou činnost v tanečním 
sportu lze bez jakéhokoliv vzdělání“. Tato informace je zavádějící. Trenérská činnost, potažmo 
poskytování tělovýchovných služeb v oblasti tanečního sportu je živností vázanou. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete, jak byla myšlena informace, že „lze provádět trenérskou činnost v tanečním sportu lze 
bez jakéhokoliv vzdělání“ (str. 45) 

2) Vysvětlete, pro jaké věkové kategorie se využívá systém absolutního hodnocení v tanečním 
sportu a zkuste zhodnotit možnosti a praktičnost nebo nepraktičnost zavedení absolutního 
hodnocení pro ostatní věkové kategorie. 

3) Popište konkrétní kroky a pravidla, přijatá národní a mezinárodní federací tanečního sportu pro 
objektivizaci hodnocení soutěží v tanečním sportu. 

4) Vysvětlete, proč byly do dotazníku zařazeny otázky 12 a 13, které pouze mapují určité znalosti 
soutěžního řádu ze strany tanečníků a přímo nesouvisejí s tématem práce? 
 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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