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Přílohy Příloha č. 1: Dotazník Ahoj, jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu na UK v Praze. Píši bakalářskou práci na téma: Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu sportovců. Prostřednictvím dotazníku, který jsi právě obdržel/a, se snažím odhalit názory a postoje vrcholových sportovců na systémy hodnocení. Předem děkuji za jeho vyplnění a pomoc při výzkumu. 

• Pohlaví: Muž X Žena   
• Absolvoval/a jsi studium III. třídy – trenér-porotce  (nezáleží zda úspěšně či neúspěšně)  ANO X NE 
• Jak dlouho máš mezinárodní třídu ,,M,,? ............ 
• Zažil/a jsi Nový systém hodnocení 2.1 „na vlastní kůži“? ANO x NE  Systémy hodnocení, pravidla – názory a postoje 1) Myslíš si, že je hodnocení v tanečním sportu spravedlivé?    ANO x NE  2) Pokud jsi odpověděl/a NE –  V čem vidíš hlavní nedostatky?  3) Víš co je to Skating systém? a) systém hodnocení inspirovaný hodnocením krasobruslení, používaný v tanečním sportu b) druh jízdy na bruslích c) systém hodnocení inspirovaný hodnocením krasobruslení, založení na aritmetickém průměru, používaný v tanečním sportu d) systém hodnocení inspirovaný jízdou na skateboardu  4) Dokázal/a bys na tomto příkladu stručně zdůvodnit pořadí párů (1. – 3.)? Známky 3414221 2345512 6161133 Pořadí    Stručně zdůvodni: 
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5) Víš jaké 4 komponenty se hodnotí v absolutním hodnocení (2.1) 1. ... 2. ... 3. ... 4. ...  6) Víš jaké subkomponenty obsahuje komponent TK (anglicky TQ)  Uveď pro LAT 
či STT dohromady.  7) Víš jaké subkomponenty obsahuje komponent PD (anglicky PS) Uveď pro LAT 
či STT dohromady.  8) S kterým hodnocením absolutní (2.1)/relativní jsi víc spokojený/á?  9) Jaká vidíš pozitiva na Novém systému hodnocení (2.1)?  10) Jaká vidíš negativa na Novém systému hodnocení (2.1)?  11) Co by měl porotce udělat v případě brzkého odchodu či pozdního příchodu páru na taneční parket? a) nahlásit skutečnost odbornému dozoru b) nahlásit skutečnost vedoucímu soutěže c) nikomu neohlašovat, pár hodnotit nejhorší možnou známkou d) nikomu neohlašovat, pár hodnotit normálně  12) Jaká je min. délka přestávky mezi jednotlivými koly soutěže (od třídy B)? a) 10 min b) 15 min c) 20 min d) není stanoveno, ale doporučuje se 15 min   
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13) Jaký je správný postup pokud pár zatančí na soutěži neomezený prvek? a) okamžité vyloučení ze soutěže b) napomenutí páru c) odborný dozor vysvětlí páru překročení pravidel d) páru se skutečnost neoznámí, vše se promítne do konečného hodnocení  14) Pro relativní hodnocení soutěží existují 4 oblasti hodnocení (Pravidla hodnocení DTV). Priorita oblastí vychází z jejich pořadí.  Dokážeš vyjmenovat tyto oblasti včetně pořadí, podle kterého se porotce řídí např. v prvních kolech kdy rozdává křížky? 1. ... 2. ... 3. ... 4. ...  15) Když se teď kompletně změnil systém hodnocení, změnila se vaše příprava na MČR 2017? Pokud ano, uveď prosím stručně jak.   16) Co si myslíš, o počtu tanečních párů a času který má porotce na udělení své známky u relativního i absolutního systému hodnocení?   17) Měl/a bys nějaká doporučení či návrhy, nápady na zlepšení systémů hodnocení (relativní či absolutní)?   18) Uvítal/a bys  objasnění pravidel relativního a absolutního hodnocení? (přednáška, seminář, školení) ANO x NE  


