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Abstrakt 

 

Název:  Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu 

sportovců 

 

Cíle:  Hlavním cílem je zjistit názor sportovců na pravidla a systémy 

hodnocení soutěží v tanečním sportu. Dalším dílčím cílem je 

zhodnocení všeobecných znalostí sportovců dané problematiky, 

zachycení vývoje tanečního sportu, soutěží a systémů hodnocení.  

 

Metody: Pro získání potřebných dat ke zpracování bakalářské práce byla 

použita metoda elektronického dotazování. Informace byly 

získané pomocí dotazníku, který byl sestaven přímo pro účely této 

práce. Zpracování teoretických východisek práce proběhlo 

s pomocí studia pramenů literatury a konzultací s odborníky 

tohoto odvětví.  

 

Výsledky: Výzkumem byly zjištěny názory a postoje sportovců k systémům 

hodnocení v tanečním sportu. Na základě dotazování byly 

odhaleny jejich znalosti a preference. Tyto závěry byly sepsány 

a ukazují současný stav, jehož náhled je pouze ze strany 

sportovců. 

 

Klíčová slova: Taneční sport, tanec, systém hodnocení, sport, dotazník, 

latinskoamerické tance, standardní tance  



 

Abstract 

 

Title: Judging systems of competitions in dancesport from athletes point 

of view 

 

Objectives: Main goal is to find an opinion of athletes on rules and judging 

systems on competitions in dancesport. Next goal is evaluation 

of general knowledge of athletes of these issues and capturing the 

evolution of dancesport, competitions and judging systems. 

 

Methods: To obtain necessary data for processing bachelor thesis was used 

the method of electronic questioning. Information was obtained 

using a questionnaire made specially for the purpose of this 

thesis. The theoretical background of thesis was made with the 

help of various sources of literature and consultation with experts 

of this sport. 

 

Result: There were found opinions and attitudes of the athletes 

to a judging systems in dancesport during the research. Their 

knowledge and preferences were revealed based on interviews. 

These conclusions were written down and they are showing 

present status seen only from the athletes point of view. 

 

Keywords: Dance sport, Dance, Judging systems, Sport, The questionnaire, 

Latin, Standard 
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1 ÚVOD 

Taneční sport mě provází celým životem a proto jsem si vybrala téma, týkající se 

této disciplíny. Nejdříve to byla náplň volného času, poté koníček, který se později 

změnil ve vrcholový sport a také v moji pracovní činnost. Tanečnímu sportu se věnuji 

dodnes nejen jako aktivní sportovec, souběžně i jako trenérka v několika tanečních 

klubech. Po úspěšném zakončení trenérského studia a získání licence TRENÉR III. 

TŘÍDY zakládáme se svým partnerem také vlastní taneční klub.  

Podnět psát bakalářskou práci o systémech hodnocení mi také přinesl fakt, 

že jsem se stala členkou Komise sportovců Českého svazu tanečního sportu (ČSTS), 

která hájí zájmy sportovců a přináší Výkonné radě (VR) návrhy a doporučení. 

Jedním z nejvíce diskutovaných témat v tanečním sportu, převážně mezi 

sportovci, je právě systém hodnocení soutěží. Porotce může být zároveň trenér, majitel 

tanečního klubu, kamarád, kolega, nebo rodinný příslušník (nemůže hodnotit přímo, 

ale může být členem poroty na dané soutěži). Toto prostředí nabízí mnoho otázek 

ohledně vzájemných rodinných vazeb a jejich možností ovlivňovat výsledky soutěžních 

párů. 

Organizačně taneční sport zajišťuje Český svaz tanečního sportu (ČSTS), 

podporovaný MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Je zařazen mezi 

sporty sdruženými pod ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny). Mezinárodně 

je přímo propojen s mezinárodní federací tanečního sportu WDSF (World DanceSport 

Federation). Soutěžní tanec neustále prochází různými etapami a inovacemi 

v organizační oblasti, katalogem figur neboli repertoárem, technickou a umělecko-

sportovní kvalitou a v neposlední řadě i systémem hodnocení. Rozhodování se odehrává 

způsobem komparace (porovnávání) párů, který je lepší (nejlepší) v porovnání 

s druhými páry. Světová federace se snaží z tohoto subjektivního názoru udělat 

objektivní způsob rozhodování. 

 Letos byl poprvé na Mistrovství ČR (MČR) použit nový systém hodnocení, 

který se zásadně liší od způsobu, kterým se doposud hodnotily všechny soutěže. Tento 

fakt v lidech vyvolal spoustu emocí a diskuzí. MČR jsem se zúčastnila a jako finalistka 

prožila „na vlastní kůži“, co tato změna pravidel obnáší. Proto jsem se rozhodla 

porovnat starý a nový způsob hodnocení a zjistit názory tanečníků, kteří se také 

účastnili MČR. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

Cílem této bakalářské práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu 

a dotazníku zjistit názor vrcholových sportovců v oblasti českého tanečního sportu 

na pravidla a systémy hodnocení soutěží. Dalším záměrem je odhalit všeobecné znalosti 

sportovců, kterých se daná problematika týká. Následujícím dílčím výstupem je 

prezentace výsledků. V práci byl také zachycen podrobný vývoj hodnocení soutěží 

v tanečním sportu a ukázka způsobu výpočtu obou systémů hodnocení. 

Z těchto cílů vyplývají další dílčí úkoly: 

 Představit tanec jako sport 

 Ujasnění základních pojmů a teoretických východisek 

 Prezentovat taneční sport, jeho historický vývoj a současné prostředí 

 Podrobně vysvětlit relativní a absolutní způsob hodnocení soutěží v tanečním 

sportu s uvedením konkrétních příkladů 

 Konstrukce dotazníku pro zjištění názorů a postojů vrcholových sportovců 

 Provedení pilotáže 

 Sběr, zpracování a zhodnocení dat 

 Interpretace a prezentace výsledků 

 

Pracovní hypotéza 1: Předpokládáme 50% neznalost pravidel. 

Pracovní hypotéza 2: Na základně předchozích zkušeností a rozhovorů 

předpokládáme, že by alespoň polovina sportovců uvítala opětovné vysvětlení 

či přiblížení problematiky systému hodnocení soutěží. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 Úvod do sportovního tance 

V tanci jde o vyjádření skutečného života pohybem. Může být chápán jako 

umělecký děj, který zobrazuje pocity, nálady  nebo různé zážitky. Ve společenském 

tanci jde hlavně o  vyjádření pocitů dvou osob k sobě navzájem. (Kymplová, 2015) 

Pro znalce přestavuje tanec sportovní disciplínu, která se ve vrcholném provedení 

blíží umění. Jednoduché prvky jsou posuzovány podle elegance, krásy a kvality 

provedení, u těch obtížných zase oceňuje jistotu provedení a rád se nechává tanečníky 

přesvědčit o tom, jak je to všechno jednoduché a lehké. Divák nemá rád, když vidí příliš 

mnoho dřiny, námahy a snahy, to vše by mělo zůstat skryté. Ani tanec není výjimkou 

mezi sporty, pokud jde o fyzickou náročnost, a vyžaduje dobrou kondici, pocity 

vítězství i prohry, týmového ducha, ale i individuální výjimečnost. Pro tanečníka je 

tento sport životním stylem. (Odstrčil, 2004) 

Taneční sport je disciplína, která se neustále diskutuje.  Pohybuje se totiž na úzké 

hranici mezi sportem a uměním. Hodnocení tanečních výkonů je subjektivní, ačkoli má 

svá jasná pravidla. Výkon nemůžeme změřit ani metrem ani stopkami a už vůbec ne 

počtem branek. Podle Odstrčila (2004) se odlišuje od ostatních sportů zejména: 

1) Základní jednotkou, která tento sport provádí je pár, tedy muž a žena. Jde tedy 

o interpretaci různých emocí v páru, například radost, láska, vášeň, zlost, strach 

nebo žárlivost. Tak úzká spolupráce dvou lidí se blíží až k podstatě partnerské 

existence a je mnohdy velmi psychicky náročná. 

2) Další odlišností od ostatních sportů je fakt, že je tanec velmi úzce spjat 

s hudbou. V řadě sportů se používá hudba jako doprovod, řada sportů používá 

hudbu jako prostředek, který spojuje skupinu sportovců a umocňuje jejich 

výkon. Žádný jiný sport však nevyžaduje reagovat na neznámou hudbu, na její 

rytmus, melodii, strukturu a charakteristické prvky. V tanečním sportu je hudba 

hlavně inspirací, nikoliv doprovodem tanečního výkonu. 

3) Třetí a zároveň poslední odlišností je způsob soutěžení. Taneční sport vyšel 

ze společenského tance, jehož principem je společné tančení. Proto na tanečním 

parketu spolu soutěží více párů současně. Přesto, že se jedná o individuální 

sport, není zbaven aspektů kolektivního soupeření. Má to však i jeden 
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nepříjemný důsledek – rozhodčí nemohou sledovat každý pár po celou dobu 

jeho tance a jejich rozhodnutí se proto mohou lišit. 

 Kromě těchto tří aspektů má taneční sport i řadu dalších, které mu dávají 

ojedinělé postavení v rodině sportů. Klade důraz na správné držení těla, celkový vzhled, 

estetickou, hudební a citovou výchovu, na vztah k opačnému pohlaví a na schopnost 

vlastní prezentace. (Odstrčil, 2004)  

 

3.2 Historie společenského tance  

Tanec v různých podobách, formách či stylech existoval již 10 tisíc let př. n. l. 

Je opravdu tak starý jako lidstvo samo. Již ve starší době kamenné lidé kreslili nástěnné 

malby tancujících mužů a žen. Vůbec první, které se dochovaly, se nachází na stěně 

jeskyně Cogul ve Španělsku. Další kresby s tanečními motivy jsou nalézány v afrických 

jeskyních, v džunglí pohřbených chrámech starých říší na území střední Ameriky 

a jihovýchodní Asie, ve vykopávkách keltských sídlišť nebo na nádobách starých Řeků. 

Tanec je zde od nepaměti a tvoří součást kultury člověka. Prvními tanečníky a často 

i hudebníky sami sobě byli šamani (připodobnění aktů lovu, boje, plodnosti či usmíření 

bohů). Jak se lidstvo vyvíjelo, ubývalo tanci ,,služebních” povinností, jako např. 

zahánění zlých duchů, nemocí či přivolávání deště, a tanec začal víc a víc sloužit 

zábavě. (Odstrčil, 2004) 

V období středověku a renesance byla v Evropě prosazována výuka především 

ve šlechtických rodinách. Stejně jako lovecké a válečné dovednosti, se řadilo umění 

hudby a tance mezi součást základního vzdělání na hradech a zámcích po celé Evropě. 

Naopak tomu bylo v méně rozvinutých kulturách, kde byl tanec přirozenou součástí 

dospívání. Děti se jeho prostřednictvím zúčastňovali všech společenských událostí, 

různých rituálů či festivalů. (Kraus, Champan-Hilsendager, Dixon, 1990) 

V Řecku byl tanec například součástí výcviku vojáků. V Británii zase existuje 

tradice tzv. Morrisových tanců, což jsou rituální tance. Všechny tyto tance byly 

provozovány jen jedním pohlavím. Až v 16. století se objevil tanec, kterého se účastnily 

i ženy. Příchod lepších podlahovin a lehčí obuvi navíc umožnil tanci přestěhovat 

se z venkovních prostor do velkých místností pod střechou. Před tanci společenskými 

se nejprve objevují tance, pocházející z dvorského prostřední, z městských salónů 
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či selských dvorů. Odlišné taneční formy vznikly díky rozmanitosti společnosti, 

například různých zvyků, oděvů a jiného způsobu života. (Wainwright, 2006) 

Až 19. století je považováno za období, ve kterém vznikl společenský tanec tak, 

jak jej známe i dnes. Vznikaly taneční zábavy, které byly nepostradatelnou součástí 

společenského života. Otevíraly se taneční sály a zakládaly se taneční orchestry. 

I ti nejvýznamnější hudební skladatelé neopomněli připravit skladby určené přímo 

pro tancování. Tance se zmocnily široké vrstvy obyvatelstva a polka a valčík se staly 

symbolem této doby. (Odstrčil, 2004; Wainwright, 2006) 

Ve 20. století nastala v tanečních stylech revoluce, díky které se v Evropě začaly 

objevovat první tance ze Severní a Jižní Ameriky. Nepostradatelnou součástí tance 

se stal tělesný kontakt tanečního páru, kde muž určoval, co se bude tančit. Objevují 

se základní prvky tanců, které známe v dnešní době např. waltz, foxtrot či tango. Každá 

taneční škola si vykládala jednotlivé tance po svém, neexistovala žádná literatura 

či brožura, která by tance či styly popisovala, také proto se páry na parketu nemohly 

shodnout. Až ve 20. letech 20. století angličtí učitelé sjednotili taneční styly a vytvořili 

takzvaný internacionální styl. Vybrali nejcharakterističtější tance, standardizovali 

nejpopulárnější taneční figury a stanovili adekvátní požadavky na hudební doprovod. 

Tím dokázali zpřístupnit tanec širší veřejnosti. (Wainwright, 2006) 

Až doposud jsme mluvili o tancích společenských tzn. standardních. Avšak 

mezi válkami se dostali do popředí tance latinskoamerické jako je rumba, samba, dále 

potom jazz. Z karibské oblasti se přejala cha-cha a k latinskoamerickým tancům 

se později přidalo paso doble. Na čas se nejpopulárnějším tancem stal Rock and roll, 

který dává impuls ke vzniku posledního soutěžního tance a tím je jive. (Odstrčil, 2004) 

 

3.3 Historie a současnost tanečních soutěží 

    Jednou z nejtypičtějších lidských vlastností je soutěživost. Ta byla dána 

člověku do vínku už od jeho dávných počátků. Dodnes se na tomto faktu nic nezměnilo, 

stejně jako se nezměnily pohybové možnosti a schopnosti lidského těla. Spíše 

než pojem taneční soutěže se v Evropě zpočátku používal termín turnaje, ČSR 

pak používala zejména taneční závody. (Degen, 2003) 
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Historie tanečních soutěží sahá sice až k počátku 19. stolení, ale k úplnému 

rozmachu došlo až po sjednocení tanečních stylů ve 30. letech 20. století, kdy se 

definoval mezinárodní taneční styl. Vzniká mnoho národních i mezinárodních 

organizací, které sdružují tanečníky. V Praze roku 1935 byla založena International 

Amateur Dancers Federation (FIDA). Tato organizaci se postarala o konání prvního 

Mistrovství Evropy a světa. (Odstrčil, 2004). 

 Největší osobností této doby a celého soutěžního a sportovního tance je Alex 

Moore. Přesto, že nebyl nikdy mistrem světa, byl to vynikající tanečník hlavně 

standardních tanců. Již od mládí se zajímal o teorii. V roce 1932 začal publikovat. 

Vydal několik technik, brožur, článků, časopisů, kritik a knih, které udávaly trendy 

několik let. Některé z nich platí dodnes. Byl nazýván ,,tanečním papežem” a právě on se 

zasloužil o rozmach soutěžního tanečního sportu. (Landsfeld, 2012) 

 Další významnou osobností historie sportovního tance je Walter Laird. 

Odborníci o něm tvrdí, že byl duchovním otcem vývoje latinskoamerických tanců 

a jeho knížka Technika latinskoamerických tanců se stala biblí všech tanečníků. Vyhrál 

mnoho soutěží a získal mnoho titulů. Jeho kniha se stala základním výukovým 

materiálem latinskoamerických tanců po celém světě. (Landsfeld, 2012) 

Jednou z největších tanečních soutěží na světě, která byla založena v této době, je 

Blackpoolský taneční festival. Tento anglický festival se poprvé konal roku 1920. 

Nejprve se soutěžilo jen ve třech tancích (Waltz, Twostep, Foxtrot), posléze se přidávali 

tance scénické a lidové. Festival později slavnostně otevřel Britská profesionální 

a amatérská mistrovství ve standardu pro celý svět. V roce 1937 byl v Blackpoolu 

zaveden systém skatingu, který se v Blackpoolu a v celém světě používá dodnes. Až 

v roce 1961 se v Blackpoolu objevily tance latinskoamerické. Blackpoolský taneční 

festival se koná každoročně až dodnes. (Landsfeld, 2012) 

Anglie je považována za kolébku sportovního tance, přestože se první taneční 

soutěž konala ve Francii. Ekonomicky silné Německo ztrácí své postavení a do popředí 

se dostávají Italové, kteří vynikají ve standardních tancích, také Rusové, kteří naopak 

dominují v tancích latinskoamerických. Tanečníkům obou mocností začali být jejich 

národy malé, a tak se někteří rozhodli reprezentovat jinou zemi. Proto se můžeme setkat 

s  ruskými či italskými jmény vystupujícími za USA, Německo, Anglii či další menší 

země, především tam, kde není taková konkurence. (Odstrčil, 2004) 
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K obrovskému růstu popularity tanečního sportu dochází i na Dálném východě. 

Japonsko, které mělo vždy mocenské postavení, doplňovaly pouze čínské satelity 

Tchaj-wan, Hongkong a internacionální Singapur. Dnes už k nim řadíme i Čínu, Jižní 

Koreu a mnoho dalších východoasijských zemí. K velkému rozmachu sportovního 

tance došlo také v celé Severní Americe, a tak se zdá, že jen náboženské důvody zatím 

brání rozšiřování tanečního sportu i do dalších zemí. (Odstrčil, 2004).  

V roce 1990 došlo k přejmenování mezinárodní federace FIDA na International 

Dance Sport Federation (IDSF), tímto činem dala jasně najevo svůj cíl uznat taneční 

sport jako sportovní odvětví. Zcela jasný přechod na sportovní principy přineslo v roce 

1992 přijetí za řádného člena General Association of International Sports Federation 

(GAISF). V roce 1995 dostalo IDSF uznání od Mezinárodního olympijského výboru. 

Roku 1997 se taneční sport stal čekatelem na zařazení do programu Olympijských her. 

Již několikrát se účastnily naše páry Světových her. Avšak celý taneční sport neustále 

netrpělivě očekává rozhodnutí MOV o zařazení tanečního sportu do oficiálního 

programu OH. (Odstrčil, 2004) 

V roce 2011 se federace přejmenovala na WDSF (World dance sport federation), 

a tak vystihla svůj celosvětový charakter. WDSF se snaží, aby byl taneční sport zařazen  

nejen do programu Olympijských her, ale také paralympijských her a olympijských her 

mládeže. Perfektní vedení a skvělá administrativa této federace umožňuje novým 

generacím dosáhnout jejich nejvyšších ambicí. WDSF v posledních letech vytváří stále 

lepší podmínky pro přijetí do MOV, konkrétně v oblasti systému hodnocení. 

(www.worlddancesport.org, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

3.4 Druhy tance 

Tance můžeme dělit podle Baláše (2003) do čtyř skupin podle druhu, tradice 

a jejich původu.  

Tabulka. č. 1: Druhy tanců 

Druh tance Původ tance 

KOLOVÉ TANCE  

Polka evropský 

Valčík evropský 

STANDARDNÍ TANCE  

Waltz anglický 

Slowfoxtrot evropský 

Quickstep anglický 

Tango latinskoamerický 

LATINSKOAMERICKÉ TANCE  

Samba jihoamerický 

Cha-cha středoamerický 

Rumba středoamerický 

Paso doble evropský 

JAZZOVÉ TANCE  

Jive anglický 

Slowrock anglický 

     Zdroj: Vlastní zpracování dle Baláše (2003) 

 

V dnešní době vzniká mnoho nových tanečních stylů a tanců které se tančí v páru. 

Mezi ty velice populární, patří Salsa, Bachata, Kizomba, Zouck, Country, Rock and 

Roll, West coast swing, Lindy hop a jiné. 

 

3.5 Sportovní tanec 

3.5.1 Soutěžní disciplíny 

Dnešní taneční sport dělíme do dvou hlavních disciplín. Každá z disciplín 

obsahuje pět soutěžních tanců. 
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a) Standardní tance (STT)– Waltz, Tango, Valčík, Slowfox, Quickstep 

b) Latinskoamerické tance (LAT) – Samba, Chacha, Rumba, Paso doble, Jive 

Existuje také soutěž v kombinaci standardních a latinskoamerických tanců 

tzv. ,,desítka“ (10T), kdy páry závodí ve všech 10 soutěžních tancích. 

 

Standardní tance 

Standardní tance vznikly uměle díky anglickým učitelům na konci 20. let 

20. století, protože vyhovovaly anglické mentalitě. STT charakterizuje převážně 

uzavřené držení v páru, švihový pohyb, fraky mužů, dlouhé šaty žen a hudba 30. let. 

(Moore, 2002) 

 

Latinskoamerické tance 

Za latinskou Ameriku se považuje Střední a Jižní Amerika, kterou okupovali 

Portugalci a Španělé. Tance, které pochází z této oblasti, byly standardizovány 

Angličany. Díky charakteristickým prvkům, jako je např. tančení na místě bez postupu, 

bez otáčení, s použitím odlišných nášlapů, vznikl nový taneční styl. Na konci 50. let 

pak vyšly zkušební slabikáře LAT. Někteří kritici tvrdili, že se tyto tance 

standardizovaly až příliš a není zcela poznat jejich původní charakter. Až v 80. letech 

20. století, se díky vrcholovým tanečním párům, začaly objevovat lidové prvky, 

a to větší práce pánve, větší pohyb trupu, různé potřesy ramen atd. Tato změna přinesla 

i nový trend oblékání, které si vzalo příklad z karnevalů z Ria de Janeira. 

Charakteristická je pestrobarevnost, přiléhavost oblečení a zvláště u dam méně a méně 

látky. (Degen, 2003) 

 

3.5.2 Druhy soutěží 

Druhy soutěží podle Soutěžního řádu ČSTS platného od 1. 1. 2017 (VR ČSTS, 2016): 

1) Mistrovství ČR (MČR) – konané jednou ročně v každé z disciplín (STT, LAT, 

10T). Mohou se ho účastnit páry nejvyšších výkonnostních tříd ve své věkové 

kategorii. MČR je otevřeno pro kategorie: Junioři I, Junioři II, Mládež, Do 21 

let, Dospělí, Senioři I – IV a Profesionálové. Existuje také MČR showdance 
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a MČR pro družstva a formace kolektivních členů v disciplínách STT a LAT. 

Vítězové těchto soutěží jsou oprávněni používat titul ,,Mistr ČR v ..... tancích 

pro rok ....“. 

2) Taneční liga (TL) – je druhou nejvyšší soutěží po MČR. Účastní se jí páry 

nejvyšších tříd ve svých kategoriích, v disciplínách STT a LAT. Na těchto 

soutěžích dochází na základně pravidel k získávání bodů do RLČR (rank listu 

ČR). 

3) Postupové soutěže – konané v kategoriích: Děti I, Děti II, Junioři I, Junioři II, 

Dospělí, Senioři I – IV v disciplínách STT a LAT. Na těchto soutěžích sbírají 

taneční páry potřebné body a finálová umístění ,,F“ k postupu do vyšší 

výkonnostní třídy. 

4) Tanec pro všechny (TPV) – jedná se o soutěže a soutěžní přehlídky v různých 

tanečních disciplínách pro veřejnost a pro HOBBY úroveň členů ČSTS. 

Pod hlavičkou TPV také probíhají velice oblíbené soutěže Pro-Am (profesionál 

– amatér). 

5) Ostatní soutěže – zemská a regionální mistrovství, otevřené soutěže pro více 

věkových či výkonnostních kategorií, soutěže pro zvané taneční páry a jiné. 

V letošním roce se TL rozdělila do dvou úrovní. První z nich se nazývá Super TL, 

která se koná 3x ročně. První soutěž takovéto úrovně je pořádána ČSTS 1. 5. 2017 

v Praze. Super TL je nadřazenou soutěží oproti běžné TL. Podmínkou pro pořadatele je 

větší obnos finančního kapitálu, který následně slouží jako finanční odměna 

pro nejúspěšnějších 12 tanečních párů v LAT i STT. Pro běžné TL jsou předepsány 

finanční odměny pouze za 1. – 3. místo. VR ČSTS tak rozhodla v návaznosti na snížení 

počtu soutěžních párů způsobené snížením úrovně TL v předcházejících letech.  Snaží 

se tak motivovat taneční páry k větší účasti na českých soutěžích. 

 

Soutěže se z hlediska účasti rozdělují na soutěže: 

a) členů ČSTS 

b) s mezinárodní účastí – pro členy ČSTS a pro členy tanečních svazů sdružených 

WDSF, které se řídí pravidly ČSTS 
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c) mezinárodní – pro  členy ČSTS a pro členy tanečních svazů sdružených WDSF, 

které se řídí pravidly WDSF např. soutěže typu Open, International Open, World 

Open a GrandSlam 

d) titulární soutěže – pro nominované členy Národního týmu (NRT) ČSTS. Jsou 

to např. soutěže typu ME, MS, Světové hry a Světový pohár 

(VR ČSTS, 2016) 

 

3.5.3 Věkové kategorie 

Tanečníci jsou, podobně jako v ostatních sportech, rozděleni do věkových 

kategorií. O zařazení do příslušné věkové kategorie rozhodne rok narození staršího 

v páru. Do vyšší kategorie se přechází vždy k 1. 1. daného roku. (VR ČSTS, 2016) 

Tabulka č. 2: Věkové kategorie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zdroj: www.csts.cz 

U kategorie seniorů platí pravidlo, že v roce konání musí jeden partner dosáhnout 

minimálně 35. narozenin a druhý z partnerů musí dosáhnout minimálně 30. narozenin. 

U seniorů II musí dosáhnout starší z partnerů 45. narozenin a mladší 40. narozenin atd. 

Kategorie Senior IV vznikla poměrně nedávno a je důkazem velké popularity 

tanečního sportu. V této sportovní disciplíně jsou soutěže Seniorů neboli veteránů 

Věková kategorie Věk 

Děti I do 9 let 

Děti II 10 – 11 let 

Junioři I 12 – 13 let 

Junioři II 14 – 15 let 

Mládež 16 – 18 let 

Do 21 let 19 – 20 let 

Dospělí 19 – 35 let 

Senioři I nad 35 let 

Senioři II nad 45 let 

Senioři III nad 55 let 

Senioři IV nad 65 let 
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poměrně raritou. Soutěže jsou součástí většiny velkých mezinárodních soutěží. Jsou 

velmi početně obsazené, což je pro pořadatele výhodné. Fyzická náročnost tanečního 

sportu má pochopitelně vliv na výkon sportovců v tomto věku a mnohdy jsou soutěže 

pro porotce neoblíbené a divácky nejsou zajímavé. 

 

3.5.4 Výkonnostní třídy 

Podle výkonnosti jsou u nás páry rozděleny do tříd – E (nejnižší), D, C, B, A, M 

(nejvyšší). (Odstrčil, 2004) 

Tabulka č. 3: Výkonnostní třídy v jednotlivých věkových kategoriích 

Kategorie 
Třída 

E D C B A M P(profi) 

Děti I X X      

Děti II X X X     

Junioři I X X X X    

Junioři II X X X X X   

Mládež, Do 21 let X X X X X X  

Dospělí, Senioři I - IV X X X X X X X 

        Zdroj: www.csts.cz 

V letošním roce VR ČSTS rozhodla o rozšíření výkonnostních tříd o třídu E, která 

v minulosti sloužila tanečním párům HOBBY úrovně. Tu nahradila třída TPV. Letos se 

poprvé v historii ČSTS objevily na soutěži TPV dvě dívky tvořící dvojici. Tato 

kategorie se jmenuje Synchro (dívky tančí vedle sebe). 

 

3.5.5 Systém postupů  

Postupy mezi třídami se uskutečňují díky tzv. postupovým bodům, které páry 

sbírají na postupových soutěžích. Pro získání vyšší třídy je také nezbytné nasbírat určitý 

počet finálových umístění ,,F“. Za každý poražený pár se získává 1 bod. Při postupu 

do dalšího kola soutěže pár získá body 2. Za umístění na 3. místě dostane 5 bodů, 

na 2. místě 10 bodů a na 1. místě 15 bodů. Podmínkou pro zisk vyšší výkonnostní třídy 

je nasbírání 200 bodů a 5 ,,F“. (Odstrčil, 2004) 
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3.5.6 Průběh soutěže 

Páry jsou během soutěže rozděleny v každém kole do skupin tak, aby pro každý 

taneční pár v jedné skupině připadlo minimálně 15m2 plochy parketu, který je určený 

pro soutěž. Minimální předepsaná plocha tanečního parketu je pouze pro MČR a TL 

a to 12 x 18 metrů. Před zahájením soutěže určí vedoucí soutěže podle počtu 

přihlášených párů a velikosti parketu postupový klíč (počty postupujících párů 

v jednotlivých kolech). Respektuje také směrná čísla. Ve finále se již páry do skupin 

dělit nesmějí. Minimální délka soutěžního tance je 1,5 min., maximální délka je 2 min. 

Délka přestávky mezi jednotlivými koly musí být minimálně 15 minut pro soutěže 

od třídy B a výš. U ostatních je tato délka pouze doporučena. (VR ČSTS, 2016) 

Taneční kostýmy a celková úprava páru může částečně ovlivnit výsledek. Pravidla 

stanovují omezení střihů, materiálů a zdobení pro jednotlivé kategorie. „Z hlediska 

pojetí celého sportu je však nejdůležitější, že oblečení má podpořit sportovní a umělecké 

aspekty a respektovat věk a osobnost tanečníků.“ (Odstrčil, 2004, str. 25) 

 

3.6 Hodnocení tanečního výkonu 

Při hodnocení jde hlavně o základy techniky. Ty jsou dány ve STT -  „Technika 

standardních tanců“ od ISTD Londýn (Imperial Society Teachers of Dancing), což je 

pokračování „Revidované techniky“ od Alexe Moora. (Landsfeld, Plamínek, 2006) 

V LAT - „Technika latinských tanců“ od Waltera Lairda IDTA (International 

Dance Teachers Association). (Landsfeld, Plamínek, 2008) 

Tato díla popisují základní figury a standardní variace se všemi dalšími 

informacemi, které zběhlému čtenáři umožní orientaci ve stavbě a průběhu těchto figur. 

Znázornění ve všech těchto knihách slouží převážně pro krokové vzory. (Landsfeld, 

2001) 

 

Definice a zodpovědnost porotce 

Rozhodčí/porotce je osoba určena k formulaci a vyslovení názoru na tanečníky 

a jejich tancování, skrze pečlivé zvážení skutečností a testování kritérií. Osoba, která 

je schopná poskytnout jasný názor na přednosti tanečníků a jejich tancování, a která 

rozhodne o výsledku. (Vermey, 2002) 



 25 

Systém hodnocení soutěží 

1) Podle Soutěžního řádu ČSTS, platného od 1. 1. 2017, se porotci při hodnocení 

výkonů řídí (VR ČSTS, 2016): 

a) pravidly pro hodnocení tanečních párů s relativním hodnocením, přičemž 

se používají pravidla Skating systému, která přesně určí pořadí párů v soutěži 

b) pravidly pro hodnocení tanečních párů s absolutním hodnocením, o jeho použití 

rozhoduje VR  

2) Odborný dozor předem určí postupový klíč, tzn. pro porotce přesný počet křížků 

(X), které má v určitém kole rozdat. Porotci dávají křížek tomu páru, který by podle 

pravidel měl postoupit do dalšího kola. Porotce je povinen dodržovat postupový klíč 

a rozsah hodnocení stanovený odborným dozorem při použití absolutního 

hodnocení. 

3) Ve finále soutěží, kde porotci dávají známky určující pořadí párů, se používá buďto 

neveřejné hodnocení nebo hodnocení veřejné formou zveřejňování známek 

po každém odtančeném soutěžním tanci. Toto se týká hodnocení relativního. 

Při použití absolutního hodnocení se pro finále zveřejňuje počet dosažených bodů 

po každém tanci. 

 

3.6.1 Relativní hodnocení 

V tanečním sportu se nezískávají body, branky ani se neměří čas. Výkony páru se 

hodnotí relativně, tj. určením, že jeden pár je lepší než ten druhý. V tomto hodnocení 

ani není potřeba říkat o kolik. V oblasti hodnocení není stupeň obtížnosti. Lepší výkon 

je měřitelný pouze rytmickým a energetickým pohledem na pohyb tanečníka. Jelikož je 

na parketě párů několik, musí být respektována skutečnost, že porotce nemá možnost 

sledovat každý pár po celou dobu tance. Proto se mohou jejich výroky lišit a proto jich 

také musí být více. (Odstrčil, 2004; Landsfeld, 2001) 

„Úlohou porotců pro soutěže ve sportovních tancích je rozlišit a vzájemně 

porovnat předváděné výkony párů v daném prostoru, který pozorují kritici a mají 

k dispozici posuzování.“ (Landsfeld, 2012, str. 13) 

Victor Silvestr, jeden z tvůrců moderního tance, řekl v roce 1935: „...správný, 

lehký a hladký pohyb ve správném rytmu je nejdůležitější věcí při soutěži...“. Skoro 
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přesně tím definoval to, co se snaží definovat dnešní pravidla pro hodnocení soutěží. 

(Odstrčil, 2004, str. 27 ) 

V roce 1997 se pak objevil  nový způsob hodnocení, který definoval W. Opitz.  

„V prvním kole hodnotím siluetu páru v muzice, ve druhém přenášení váhy přes 

opěrnou nohu a teprve v dalších kolech se zabývám rotacemi, švihem a dalšími 

záležitostmi.“ (Wolf-Gang Opitz in Odstrčil 2004, str. 30) 

Pro hodnocení tanečního výkonu se podle Landsfelda (2012) stále používají 

pravidla DTV (Deutscher Tanzsportverband – Německá federace tanečního sportu), 

která platí i pro WDSF. Vznikla v roce 1998 a ČSTS je převzala v roce 2001. Tato 

pravidla stanovují oblasti hodnocení tanečního projevu: 

1) HUDBA 

a) Takt 

b) Rytmus 

c) Muzikálnost (polyrytmické vyjádření) 

2) ROVNOVÁHY 

a) Statická rovnováha 

b) Dynamická rovnováha 

c) Vedení (+ společná rovnováha a protirovnováha) 

3) PRŮBĚH POHYBU 

a) V prostoru (choreografie) 

b) Během jedné energetické jednotky (např. krok, švih, vznos) 

c) Pohybového prvku 

4) CHARAKTERISTIKA 

a) Forma projevu jednotlivých tanců (s ohledem na historický vývoj) 

b) Rozlišování charakteristik během soutěže 

c) Osobité podání (charisma, umělecké vlohy) 
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„Jednotlivé oblasti hodnocení jsou rozděleny do hrubé formy (a.), jemné formy 

(b.) a nejjemnější formy (c.). Priorita oblastí vyplývá z jejich pořadí.“ (Landsfeld, 2001, 

str. 3) 

Hudba obsahuje tančení v páru v taktu a základním rytmu, ale také snahu vyjádřit 

a vystihnout pohybem muziku jako dílo. Rovnováhy zvažují postavení těla, 

jak vlastního tak i těl společných. Pojednávají o vzájemném působení na pohybové 

energie. Průběh pohybu obsahuje různé struktury pohybových prvků, ze kterých vzniká 

spojení. Charakteristika obsahuje všechny individuální rysy a schopnosti tanečního 

sportovce, které přispívají k naučeným dovednostem ve snaze pohybově vyjádřit hudbu 

s výrazem. (Landsfeld, 2001) 

 Nejprve se páry porovnávají v první oblasti hodnocení. Pokud není možné rozlišit 

páry, přechází se k oblasti následující. Takto se postupuje až do možného rozhodnutí. 

Z této zásady pak vyplývá, že, je-li možné páry rozlišit v první či druhé oblasti 

hodnocení, neuplatňují se části další. (Landsfeld, 2001) 

Hlavním faktem, kterým se hodnocení tanečního sportu liší od podobně 

hodnocených sportů, je převážně v tom, že porotce používá pozitivní způsob hodnocení. 

Tzn. hledá pozitiva jednoho páru vůči druhému, místo toho, aby hledal jeho chyby. 

(Odstrčil, 2004) 

 

Porotce v soutěži s relativním hodnocením 

Při hodnocení tanečního výkonu se musejí brát v potaz reálné podmínky pro práci 

porotců. Pravidla říkají, že minimální doba trvání tance je 90 vteřin (minimálně, 

ale většinou). V případě, že je na parketu současně 10 párů, znamená to, že na jeden pár 

má porotce 9 vteřin. Musí se také zvážit další okolnosti jako např. nemožnost všech 

párů začít hned s prvním hudebním taktem. Nebo případ, kdy porotce nevidí číslo 

sportovce a také čas, kdy zaznamenává hodnocení do tabulek. Na pár tak porotci zbývá 

asi jen 5 vteřin. Proto je u porotců velmi důležitá praxe. (Odstrčil, 2004) 

 

Postup relativního hodnocení s použitím pravidel Skating systému podle Holuši (1967): 

1) V každém kole (předkolech) musí porotce vybrat stanovený počet párů 

pro postup do dalšího kola. 
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2) V závěrečném kole (finále) porotce určuje podle svého názoru pořadí párů 

v každém jednotlivém tanci. 

3) Nejlepší pár v každém tanci známkuje porotce známkou 1, druhý pár známkou 

2, třetí 3, atd. 

4) Ve finále nesmí dát porotce za tentýž tanec dvěma nebo více párům stejnou 

známku. 

Určení pořadí v jednotlivém tanci: 

5) Vítězem jednotlivého tance, se stává pár, který je hodnocen na první místo 

většinou porotců, na druhém místě je pak pár s většinou známek 2 a lepší, ...  

6) V případě, že mají dva nebo více párů potřebnou většinu pro stejné umístění, 

rozhoduje „největší“ většina (tzn. pro dané a nebo lepší místo se vyslovilo 

absolutně nejvíc členů poroty). Páry s menší většinou se zařadí na následující 

místa. 

7) Jestliže má více párů stejnou většinu pro uvažované místo, potom: 

a) rozhoduje nejnižší celkový součet známek tvořící většinu 

b) v případě shody součtu známek tvořících danou většinu se do hodnocení 

zahrnuje postupně další a další místo. Pokud se tak nerozhodne pořadí 

se rozdělí 

8) Jestliže žádný pár nemá potřebou většinu známek a lepších pro určité místo, 

tak se přechází na známky o místo nižší (případně ještě nižší). 

Celkové pořadí: 

9) Celkový vítěz soutěže je pár, který má nejnižší celkový součet známek ve všech 

jednotlivých tancích. 

10) Při rovnosti celkového součtu rozhoduje: 

a) vyšší počet tanců s umístěním na hledaném místě a lepších 

b) při shodném počtu tanců rozhoduje součet umístění v těchto tancích 

11) Jestliže je shoda v celkovém pořadí i po aplikaci pravidla 9 a 10, musí se vzít 

všechny známky od jednotlivých porotců a pořadí vyhodnotit jakoby šlo o jeden 

tanec (dle pravidel 5 – 8). 
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Vývoj Skating systému 

Skating systém pochází z Velké Británie, kde vznikl, aby sloužil 

pro vyhodnocování britských tanečních soutěží. Vyhodnocování výsledků podle 

Skating systému se v zásadě liší od všech způsobů, které se doposud používaly – 

systémy sčítací, platné do roku 1947.  Tehdy platila zásada, jestliže v jednotlivém tanci 

nezískal žádný pár od většiny porotců hodnocení na první místo, sečetly se známky 

od všech porotců a vítězem se stal pár s nejnižším součtem známek. V roce 1948 

se začala přidávat pravidla, která se rozšiřovala až do roku 1956, kdy se začal Skating 

systém používat v podobě jaké ho známe teď. Později byl přijat mezinárodně 

a je dodnes používán. (Holuša, 1967) 

Jak už název napovídá (skating – bruslařský), vzor při tvorbě hodnocení vzešel 

z krasobruslení. Není to doslova převzaté, protože na rozdíl od krasobruslení 

je v tanečním sportu využíván systém většinový. (Landsfeld, 2012) 

Skating systém vychází z principu rozhodnutí většiny poroty tzn. rozhodnutí 

jednoduchou nadpoloviční většinou poroty. Ta musí mít při použití tohoto systému 

lichý počet členů. Oproti všem dosavadním způsobům, kdy se např. škrtala nejhorší 

a nejlepší známka, dává objektivnější výsledky hodnocení párů porotou a vylučuje 

možnost ovlivňování celkového hodnocení párů jedním nebo menším počtem členů 

poroty. (Holuša, 1967) 

 

Vyhodnocování výsledků ve finále 

Při určování vítěze se vždy postupuje od vítěze až po poslední finálový pár 

(obvykle pár na šestém místě). Pro hodnocení se uvažují pouze ty známky, o kterém 

místě pojednáváme a známky lepší. Postupuje se podle pravidel Skating systému 

viz výše. (Holuša, 1967) 

 

Vyhodnocování výsledků v předkolech  

V předkolech, kdy na parketu tančí mnoho tanečních párů v několika skupinách 

je absolutně nemožné pro porotce určovat pořadí všech párů, jak to vyžadují pravidla 

Skating systému. Proto se v předkolech využívá pouze pravidlo č. 1, že porotce musí 

vybrat stanovený počet párů pro postup do dalšího kola. (Holuša, 1967) 
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V historii se používalo více způsobů, např. označení porotce na svém bodovacím 

lístku znaménkem + pro páry, které navrhuje na postup, nebo znaménkem – pro páry 

ostatní. Při čem samozřejmě dodržuje postupový klíč. Jiný způsob používá tří známek. 

1 – pro páry, které chce porotce vidět v dalším kole, 2 – pro páry, které by případně 

chtěl vidět i v dalším kole a 3 – pro páry, které již v dalším kole vidět nechce. Porotce 

se samozřejmé neřídí svými osobními přáními či zájmy, ale posuzuje objektivně 

předvedený výkon. Počet jedniček, resp. jedniček a dvojek, by měl opět odpovídat 

postupovému klíči. Tato hodnocení jsou neveřejná. (Holuša, 1967) 

Účelem hodnocení v předkolech je tady pouze vybrání potřebného počtu párů 

do následujícího kola. Určování pořadí nepostupujících párů pomocí součtu těchto 

pomocných známek, by mohlo být sporné. Proto se také celkové pořadí párů, které 

nepostoupily do dalšího kola oficiálně ve výsledkách neuvádí. (Holuša, 1967) 

Tlak na zveřejňování výsledků nepostupujících párů přinesl různá opatření, např. 

při konání semifinále porotce označil páry na postup do finále známkou 1, ostatní 

pak známkoval známky 2 – 9 (podle počtu párů), při čemž každou známku mohl dát 

maximálně dvakrát. Při vyhodnocování se škrtá nejhorší a nejlepší známka a zbytek 

se sečte. Páry s nejnižším součtem postupují do finále. Páry nepostupující lze 

pak jednoduše seřadit. (Holuša, 1967) 

V dnešní době funguje tento systém následovně. V předkolech porotci označují 

přesně daný počet párů, který by měl postoupit do dalšího kola, do svých tabulek. 

Pro označení se používá křížek (X). Sčitatelé poté počet označení sečtou a stanoví 

celkové pořadí kola. Postupuje předem stanovený počet párů. Lepší by bylo, kdyby 

postoupily pouze páry, které mají nadpoloviční většinu označení, ale to by se pak mohlo 

stát, že z prvního kola postoupí pouze budoucí finalisté soutěže. Nejspravedlivější 

hodnocení bývá to, když postupuje přesně polovina párů. Proto nejčastější postupový 

klíč vypadá takto: 96 párů – 48 párů – 24 párů (čtvrtfinále) – 12 párů (semifinále) – 

6 párů (finále). (Odstrčil, 2014) 
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Příklad Skating systému – relativní hodnocení soutěží 

Pro pochopení Skating systému bude uveden konkrétní příklad. První tabulka 

na obrázku č. 1 ukazuje hodnocení šesti finálových páru (č. 6, 14, 18, 30, 35, 56) 

za tanec Samba. Porotci jsou označeni velkými tiskacími písmeny (A, B, C, D, E, F, G, 

H, I). Pravá strana horní tabulky znázorňuje způsob a postup výpočtu výsledku. Nejprve 

se hledá pár, který získal od většiny (tedy pěti) porotců hodnocení známkou 1. Dané 

kritérium splnil pouze pár č. 18 tzn., že se umístil na prvním místě za tanec Samba. 

Následně se hledá pár, který získal od většiny porotců hodnocení známkami 1 – 2. 

To obdržel pouze pár č. 14, tudíž se za tanec samba umístil na místě druhém. Dále 

se hledá pár, který byl ohodnocen od většiny porotců známkami 1 – 3 atd. V případě 

shody by se postupovalo podle pravidel (6., 7. a 8.) Skating systému (viz výše). 

Spodní tabulka obrázku č. 1 ukazuje celkové hodnocení za všechny tance (Samba, 

Chacha, Rumba, Paso doble, Jive) pro každý finálový pár. Z těchto pěti umístění 

se pomocí součtu vypočte konečná suma. Dle této sumy se následně určí celkové 

pořadí. Na 1. místě se tedy umístí pár s nejnižším součtem, v konkrétním příkladu pár 

č. 14. Naopak na posledním finálovém místě se umístí pár s nejvyšším součtem, tedy 

pár č. 29. Při shodě se postupuje pravidly (9., 10. a 11.) Skating systému (viz výše). 

Obrázek č. 1: Příklad Skating systému (Ambroz, Baumann, Koponen, 2002) 
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„Skating systém neumožňuje ohodnotit absolutně výkon každého jednotlivého 

páru. Toto se však neukazuje u soutěží ve společenském tanci jako nevýhoda, protože 

samotné principy soutěže ve společenském tanci dosti dobře neumožňují stanovit 

objektivní kritéria pro ohodnocení absolutního výkonu tanečního páru.“ (Holuša, 1967, 

str. 3) 

Systém se postupně vyvíjel až do současnosti. Landsfeld (2012) popsal ve 

své knize zrod Nového systému hodnocení. „V roce 2009 podala IDSF návrh na New 

Judging System (Nový systém hodnocení), ale ten se zatím stále jen zkouší (na Grand 

Slamech a v Asii a nyní i v Evropě).“ Jde o systém s absolutním hodnocením soutěží. 

(Landsfeld, 2012, str. 14)  

 

3.6.2 Absolutní hodnocení (Nový systém hodnocení 2.1)  

Od roku 2017 WDSF a ČSTS rozhodla o použití absolutního hodnocení NJS 2.1 

na všech hlavních a titulárních soutěžích u nás i ve světě. Absolutní hodnocení, 

na rozdíl od hodnocení relativního, neslouží ke stanovení pořadí párů. Bylo vytvořeno 

pro ohodnocení výkonu (přiřazení bodové hodnoty). Pořadí tanečních párů se 

pak stanovuje výpočtem z jednotlivých bodových ohodnocení. (VR ČSTS, 2016) 

O jeho použití rozhoduje Viceprezident pro sport. Ten také určuje, v kterých 

kolech soutěže se bude používat. V ostatních kolech se pak používá relativního 

hodnocení. Při použití tohoto systému v předkolech soutěže (čtvrtfinále, semifinále), je 

nutné páry rozdělit do skupin maximálně po 8 párech. Ve finále se pak tančí vždy 

2 tance (vylosované WDSF pro daný rok) sólo (jeden pár na parketě) a zbylé 3 tance 

dohromady.  Délka tance je u skupinového tance 2 minuty, u sólo tance 1 minuta. 

(VR ČSTS, 2016) 

Absolutní hodnocení je založeno na ohodnocení páru ve čtyřech oblastech 

(komponentech) hodnocení : 

 TK – Technická kvalita 

 PH – Pohyb do hudby 

 PD – Partnerské dovednosti 

 CP – Choreografie a prezentace 
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Každá oblast je dále rozdělena na podoblasti s přesnou definicí a s ukazateli 

kvality provedení, které soutěží k určení bodové hodnoty. Podoblasti (subkomponenty) 

zobrazují následující obrázky. Liší se pro STT a LAT. (VR ČSTS, 2016) 

Obrázek č. 2: Komponenty a subkomponenty pro STT (WDSF Academy, překlad 

Odstrčil, 2017) 

 

Obrázek č. 3: Komponenty a subkomponenty pro LAT (WDSF Academy, překlad 

Odstrčil, 2017) 
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Stupnice hodnocení 

Používaný rozsah pro taneční sport je 0,5 – 10 bodů s rozlišením na 0,5 bodů. 

V absolutním hodnocení je možné ohodnotit výkon více párů stejným bodovým 

ohodnocením. Rozsah hodnocení pro jednotlivé soutěže určuje odborný dozor soutěže 

podle očekáváné úrovně zúčastněných párů a jejich umístění v RLČR (u českých 

soutěží) nebo ve světovém rank listu (u zahraničních soutěží). Pro české soutěže s účastí 

zahraničních porotců v porotě musí být použita stupnice hodnocení dle pravidel WDSF. 

(VR ČSTS, 2016) 

 

WDSF, konkrétně Sietas (2015), definuje stupnici hodnocení takto: 

Tabulka č. 4: Stupnice pro Nový systém hodnocení 

Hodnota Anglicky Česky 

1 Very poor Velmi chudé 

2 Poor Chudé 

3 Weak Slabé 

4 Fair Slušné 

5 Average Průměrné 

6 Above average Nadprůměrné 

7 Good Dobré 

8 Very good Velmi dobré 

9 Superior Kvalitní 

10 Outstanding Výjimečné 

   Zdroj: www.wdsf.org 

 

Porotce v soutěži s absolutním hodnocením 

Při použití absolutního hodnocení musí hodnotit 12 porotců, ti jsou rozděleni 

do 4 skupin po třech porotcích. Každá skupina porotců hodnotí jeden komponent, který 

se nepravidelně během soutěže střídá. Porotci jsou totiž losováni vždy znovu na každý 

tanec a na každou skupinu či sólový tanec. Porotce dopředu neví, jaký komponent 

v jakém tanci a skupině bude hodnotit. Soutěže s absolutním hodnocením může 
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hodnotit pouze porotce, který absolvoval školení a úspěšně složil zkoušku z pravidel. 

(VR ČSTS, 2016) 

 

Vyhodnocení výsledků 

Hodnocení se zpracovává pro každý pár po jednotlivých tancích a z toho se 

pak sestavuje pořadí párů v kole. Dle tohoto pořadí se v souladu s postupovým klíčem 

stanovený počet párů postupujících do dalšího kola a u nepostupujících párů jejich 

výsledné pořadí v soutěži. Pořadí ve finále se určuje podle pořadí finálových párů.  

Bodové hodnocení každého komponentu se u každého tance stanovuje 

z bodového hodnocení 3 porotců, kteří danou oblast ohodnotili. Při výpočtu se 

postupuje podle vztahu na následujícím obrázku. (VR ČSTS, 2016) 

 

Obrázek č. 4: Způsob výpočtu bodů při absolutním hodnocení (VR ČSTS, 2016) 

 

Bodové hodnocení za jeden tanec je pro každý pár součtem bodů za všechny 

4 oblasti hodnocení. Celkové bodové hodnocení v daném kole soutěže je součtem všech 

bodových hodnocení za všech 5 tanců. Ve finále se hodnocení zveřejňuje tak, aby 

ho po každém tanci mohli vidět páry a diváci. Porotci hodnocení vidět nesmí. (VR 

ČSTS, 2016) 
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Příklad Nového systému hodnocení 2.1 – absolutní hodnocení soutěží 

Tabulka č. 5: Příklad Nového systému hodnocení 2.1 

Postup výpočtu absolutního hodnocení na MČR LAT 2017 

 Hodnocení páru č. 39  

  

   

  

 A)  Získané body  

  140,34 
 

  

 B)  

  

Získané body za jednotlivé tance  

   Samba   27,50     

 

  

   Chacha   27,70     

 

  

   Rumba   28,10     

 

  

   Paso doble   28,21     

 

  

   Jive   28,83     

 

  

   Celkem   140,34     

 

  

 C)  

  

Získané body za jednotlivé komponenty v tanci Paso doble  

   Technická kvalita   6,86     

 

  

   Pohyb do hudby   7,00     

 

  

   Partnerské dovednosti   7,36     

 

  

   Choreografie a prezentace   7,00     

 

  

 D)  

  

Hodnocení dle porotců  

 
 Porotce 1   7,00     

 

  

TK   Porotce 2   7,00     

 

  

   Porotce 3   6,50     

 

  

   Porotce 4   6,50     

 

  

 PH   Porotce 5   7,00     

 

  

   Porotce 6   7,50     

 

  

   Porotce 7   7,00     

 

  

 PD   Porotce 8   7,50     

 

  

   Porotce 9   7,50     

 

  

   Porotce 10   7,00     

 

  

 CP   Porotce 11   7,50     

 

  

   Porotce 12   6,50     

 

  

 E)  

  

Určení hodnoty komponentu Technické kvality  
  

 
 Nejnižší hodnocení   6,50     Váha nejnižšího hodnocení 0,80 

 
 Střední hodnocení   7,00     

  

 
 Nejvyšší hodnocení   7,00     Váha nejvyššího hodnocení 1,00 

   Hodnota komponentu   6,86         

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vývoj systému hodnocení – přehled (Odstrčil, 2015) 

 1935 – Silvestr  

„...správný, lehký a hladký pohyb ve správném rytmu je nejdůležitější věcí 

při soutěži...“ 

 

 1960 – ICAD (International Council of Amateur Dancers) 

Tabulka č. 6: Systém hodnocení podle ICAD 

1 Takt a základní rytmus 

2 Tělesné linie Pohyb Rytmická interpretace Technika chodidel 

Zdroj: Vývoj systémů hodnocení dle Odstrčila (2015)  

 

 1997 – Opitz  

Tabulka č. 7: Systém hodnocení podle Opitze 

Kolo 96 48 čtvrtfinále semifinále finále 

Kritérium 
Silueta v 

muzice 

Používání 

stojné nohy 
Rotace (osy) Švih 

Umělecká 

kritéria 

Zdroj: Vývoj systémů hodnocení dle Odstrčila (2015)  

 

 1998 – DTV 

Tabulka č. 8: Systém hodnocení podle DTV 

 1 2 3 4 

Hudba Rovnováhy Průběh pohybu Charakteristika 

1 Časování Statické V prostoru Forma tance 

2 Rytmus Dynamické V energ. jednotce Prezentace v soutěži 

3 Muzikálnost Vedení V detailu Osobní interpretace 

Zdroj: Vývoj systémů hodnocení dle Odstrčila (2015)  
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 2002 – Vermey  

Tabulka č. 9: Systém hodnocení podle Vermeye 

 Tělo Akce Prostor Rytmus Dynamika Vztah 

Umělecká hodnota       

Odlišnost       

Výklad       

Vhodnost       

Účinnost       

Správnost       

Zdroj: Vývoj systémů hodnocení dle Odstrčila (2015), překlad vlastní 

 

 

 2009 – WDSF v 1.0 

Tabulka č. 10: Systém hodnocení podle WDSF v 1.0 

 
Těla 

Kvalita 

pohybu 

Pohyb do 

hudby 

Partnerské 

dovednosti 

Choreografie 

a prezentace 

Odečty Technické 

skóre 

10        

9,5        

9        
  

1,5        

1        

Zdroj: Vývoj systémů hodnocení dle Odstrčila (2015), překlad vlastní 
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 2011 – WDSF v 2.0 

Tabulka č. 11: Systém hodnocení podle WDSF v 2.0 

 Technická 

kvalita 

Pohyb do 

hudby 

Partnerské 

dovednosti 

Choreografie a 

prezentace 

10 Vynikající     

9,5      

9 Kvalitní     
  

1,5      

1 Velmi chudé     

Zdroj: Vývoj systémů hodnocení dle Odstrčila (2015), překlad vlastní 
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4 METODIKA PRÁCE 

V této kapitole budou popsány výzkumné oblasti, které byly použity při realizaci 

výzkumu potřebného pro mou bakalářskou práci. 

 

4.1 Zdroje dat 

Při výzkumu bylo využito pouze zdrojů primárních, jelikož se daným tématem 

žádný jiný výzkum v minulosti nezabýval. Sbírání dat probíhalo prostřednictvím 

vytvořeného dotazníku, určenému přímo k účelům této práce. 

 

4.2 Výzkumný soubor 

Dotazník je konkrétně určen tanečním párům, které se účastnily MČR 2017 

v kategorie Dospělí. To jsou páry té nejvyšší výkonnosti v ČR. Zaměřila jsem se 

převážně na sportovce, kteří se probojovali do čtvrtfinále (TOP 24) na MČR ve STT, 

MČR v LAT a na semifinalisty (TOP 12) MČR v 10T. V těchto kolech byl použit Nový 

systém hodnocení – 2.1, a tudíž si ho všechny tyto páry vyzkoušely na vlastní kůži. 

V ČR byl letos použit úplně poprvé. Jelikož se taneční páry v jednotlivých disciplínách 

opakují, zvolila jsem ze všech MČR ještě 9 párů, které se do stanovených kol 

neprobojovali jen těsně, tzn. měly velkou šanci se Nového systému hodnocení také 

účastnit. Dotazník vyplňovali muži i ženy zvlášť. 

Celkem bylo elektronicky pomocí sociální sítě Facebook osloveno 82 tanečníků, 

kteří Nový systém hodnocení zažili. To jsou všichni kvalifikovaní do požadovaných 

kol, s odebráním pouze sebe sama a tří cizinců, kteří se jako polovina páru také mohli 

MČR účastnit, ale nejsou schopni na dotazník odpovědět. Dále pak 18 tanečníků, kteří 

Nový systém ještě nezažili avšak MČR 2017 se účastnili. Tzn. měli potenciální možnost 

se do kol, ve kterých byl systém použit, probojovat. Z prvního uvedeného souboru se 

vrátilo 48 vyplněných dotazníků. Z druhého souboru 12. Jak ukazuje graf č. 1 celková 

procentuální návratnost v mém výzkumu byla 60 %, tedy poměrně vysoká. Patrně kvůli 

tomu, že většinu respondentů znám osobně a ve vrcholovém tanečním sportu se 

pohybuji již několik let. Také byl dotazník podáván s žádostí dotazovaných o včasné 

vyplnění, jelikož se čekalo až daná MČR proběhnou (STT – leden, LAT – únor, 10T – 

březen).  
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Graf č. 1: Návratnost vyplněných dotazníků 

 

   Zdroj: Vlastní šetření 

 

4.3 Použitá metoda 

Pro sepsání teoretické části, tedy vysvětlení základních pojmů týkajících se 

bakalářské práce jako jsou taneční sport a jeho historie a vývoj, soutěžní problematika, 

detailní rozbor způsobů hodnocení soutěží, byla použita metoda studia odborných 

pramenů literatury a internetových zdrojů.  Použitá literatura se týká pouze tance 

jakožto sportovního odvětví tzn. tanečního sportu. Na všechny využité zdroje je 

na příslušných místech v textu odkazováno. V seznamu literatury jsou uvedena i díla, 

ze kterých čerpají čeští odborníci a funkcionáři (VR ČSTS) tanečního sportu, při svých 

překladech a inovacích soutěžního řádu. 

Následně bylo provedeno kvalitativní dotazování prostřednictvím sestaveného 

dotazníku. Dotazník byl posílán přímo konkrétním sportovcům s osobní žádostí 

o vyplnění dotazníku. V úvodu dotazníku byl stručně představen daný výzkum 

a vysvětlen postup vyplňování. Jelikož je použití dotazníku neosobní forma dotazování, 

musel být kladen důraz na srozumitelnost všech otázek. Polovina otázek je uzavřených 

a druhá polovina otevřených, pro podrobnější zjištění názorů a postojů respondentů. 

Dále byly použity neformální nestrukturované rozhovory s odborníky, které trvaly 

přibližně 5 – 10 minut. Zjišťovaly názory a postoje sportovců a porotců. Posloužily 

k doplnění informací potřebných ke tvorbě dotazníku. Jedná se pouze o přidruženou 

metodu. 

60% 

40% 

Vyplněno

Nevyplněno
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4.4 Organizace výzkumu 

Dotazníkovému šetření předcházely neformální rozhovory se sportovci 

a odborníky. Až poté proběhlo sestavení dotazníku. Ten byl na základě konzultací 

upraven tak, aby co nejvíce vystihl cíle bakalářské práce. Konzultace probíhali nejen 

s vedoucím práce, ale také se členy poroty letošního MČR. Dotazník je psát neformálně. 

Pro navázání přátelské atmosféry byla použita neformální struktura a tykání. Dalším 

z důvodů je také blízký osobní vztah se všemi sportovci. Jedná se o tanečníky, kterým 

je maximálně 35 let. V tanečním sportu je zvykem si mezi všemi soupeři tykat.  

Dotazník obsahuje celkem 22 otázek. Avšak první čtyři identifikační otázky 

nejsou číslované. Na jednu otázku nemuseli odpovídat všichni respondenti. To se týká 

otázky č. 1 (Myslíš si, že je hodnocení v tanečním sportu spravedlivé?) a na ní 

navazující otázky č. 2. Zvolil-li respondent odpověď ANO, nemusí odpovídat na další 

otázku. Ta se vztahuje k jeho vysvětlení, proč si myslí, že je hodnocení nespravedlivé, 

tzn. v případě, že odpověděl NE. Otázky byly dle operacionalizace rozděleny 

do tří skupin, které se týkají problematiky výzkumu. 

1) Identifikační otázky 

2) Otázky zkoumající znalosti pravidel – otázky č. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 

3) Otázky zkoumající postoje a názory na systémy hodnocení soutěží – otázky č. 1, 2, 

8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 

V dalším kroku bylo osloveno sedm lidí, kterých se výzkum týká a byla 

provedena pilotáž. Účastníci pilotáže dotazník nejprve vyplnili a až poté následovala 

konzultace. Po pilotáži proběhla ještě značná úprava dotazníku, podle jejich 

připomínek, rad a doporučení. Převážně v částech, ve kterých se jejich připomínky 

shodovaly. Některé otázky byly lépe formulovány, jiné doplněny nebo pouze 

vyměněny. U jedné otázky bylo doporučeno rozšíření odpovědi o jednu možnost, 

konkrétně otázka č. 3 (Víš co je to Skating systém?), kde bylo nutné odpověď doplnit. 

Varianta: c) systém hodnocení inspirovaný hodnocením krasobruslení, založení 

na aritmetickém průměru, používaný v tanečním sportu, měla respondenty zmást 

a opravdu odhalit jejich skutečné znalosti pravidel. Jak se následně z dotazníku 

potvrdilo, většina lidí opravdu tuto odpověď označila za správnou, což usnadnilo 

vyhodnocení této otázky. U otázky č. 6 a 7 bylo po pilotáži doplněno vysvětlení: Uveď 

pro LAT či STT dohromady. A u otázky č. 12 bylo dovysvětleno zadání dodatkem: 
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podle kterého se porotce řídí např. v prvních kolech kdy rozdává křížky? Někteří 

respondenti z pilotáže otázce nerozuměli.  

Konečná verze dotazníku byla sportovcům, kteří se účastnili MČR ve STT, 

rozesílána na začátku února a těm, kteří se účastnili MČR v LAT začátkem března. 

Na MČR v 10T se pak opakovala jména z jednotlivých MČR až na dva páry, kterým 

byl dotazník poslán 12. 3. 2017, den po konání MČR. 

 

4.5 Sběr dat 

Sběr dat byl proveden pomocí elektronického dotazníku a probíhal od února 

do března 2017. Se shromažďováním údajů se muselo počkat až po ukončení všech 

tří zmiňovaných MČR. Začít dříve by nemělo význam, jelikož se výzkum zajímá právě 

o podmínky hodnocení letošních šampionátů. 

Pouze ve dvou případech výzkum zaznamenal negativní reakci na žádost 

o vyplnění dotazníku. V prvním případě šlo o osobní důvody, vzhledem ke sportovní 

rivalitě, která samozřejmě v tanečním sportu také existuje. V druhém případě šlo 

o demotivaci respondenta účastnit se výzkumu z důvodu doby trvaní vyplnění 

dotazníku. U zbylých 38 respondentů, kteří dotazník nevyplnili, důvody nejsou jasné. 

Následně byla provedena logická kontrola, kterou však všechny vyplněné 

dotazníky prošly. 

 

4.6 Analýza dat 

Všechna získaná data byla zpracována. Nejprve byla setříděna podle 

jednotlivých otázek. Poté byly prozkoumány určité vlivy, které by mohly odpovědi 

ovlivnit (např. pohlaví či trenérská licence). Při analýze byl použit program Microsoft 

Excel. Výsledky jdou prezentovány prostřednictvím textu, pro lepší zobrazení jsou 

použity grafy. Grafy byly taktéž zpracované v programu Microsoft Excel. Prezentace 

výsledků je vyobrazena v následující kapitole. 
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5 PREZENTACE VÝSLEDKŮ A DISKUZE 

V této kapitole jsou vyhodnocena všechna data, která byla zjištěna 

z dotazníkového šetření. Otázky jsou postupně okomentovány a graficky znázorněny. 

Z důvodu lepší přehlednosti byla zvolena metoda diskuse po každé rozebrané otázce. 

Nejprve budou vyhodnoceny identifikační otázky, které v dotazníku nejsou očíslované. 

Následně budou jednotlivé otázky rozebrány v takovém pořadí, ve kterém jsou uvedeny 

v dotazníku. 

 

5.1 Identifikační otázky 

5.1.1 Pohlaví  

Tato otázka je identifikačního charakteru a rozdělila respondenty podle pohlaví. 

Cílem bylo zachování rovnováhy mezi respondenty. To se povedlo skoro přesně, jelikož 

z celkového počtu 60 sesbíraných dotazníků bylo 48,33 % žen a 51,67 % mužů. 

To ukazuje graf č. 2.  

Graf č. 2: Rozdělení  respondentů podle pohlaví 

 

   Zdroj: Vlastní šetření 

Vyrovnanost pohlaví respondentů je patrně způsobena tím, že základní 

jednotkou tanečního sportu je taneční pár, který je tvořen mužem a ženou. Až 

na výjimky, kdy je taneční pár tvořen z poloviny sportovcem, bez příslušnosti českého 

občanství, byly dotazníky rozeslány rovnoměrně mezi ženy a muže. Konkrétně 

z celkových 100 rozeslaných dotazníků, bylo 53 zasláno mužům a 47 ženám. Výsledek 

51,67% 

48,33% 

Muži

Ženy
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vypovídá opravdu o rovnosti partnerů v tanečním párů. Ani jedna ze skupin nevyjádřila 

výrazně větší zájem o sdělení názorů a postojů na systém hodnocení. 

 

5.1.2 Licence porotce-trenér 

V další identifikační otázce byly respondenti dotazováni zda absolvovali 

studium III. třídy pro získání licence porotce a trenéra. Celé studium až do I. třídy 

probíhá souběžně tzn. nelze rozděleně studovat pouze trenérskou školu či studovat 

s cílem být pouze porotce.  Pro účely výzkumu nebylo potřebné zjišťovat, zda 

ji respondenti dostudovali úspěšně či neúspěšně, jelikož je směrodatný pouze fakt, jestli 

se studia respondenti zúčastnili či nikoliv.  Jednou z mnoha částí studia III. třídy je také 

výuka teorie, která jasně vysvětluje problematiku systému hodnocení soutěží a pravidla 

soutěžního systému jako takového. Z celkového počtu sesbíraných dotazníku 43,33 % 

sportovců studium neabsolvovalo a  56,67 % absolvovalo, což zobrazuje graf č. 3. 

Tato otázka nás zajímá ještě v dalším rozboru, který je uveden v závěru této 

části. Konkrétně, zda účast na studium III. třídy ovlivňuje znalost pravidel sportovců. 

Graf č. 3: Rozdělení sportovců dle účasti na studiu III. třídy porotce-trenér 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Je důležité také zmínit fakt, že do loňského roku se porotcem sportovec mohl 

stát až po ukončení aktivní taneční (amatérské) kariéry. Poslední úprava Soutěžního 

řádu již umožňuje sportovcům a zároveň vystudovaným porotcům III. třídy hodnotit 

soutěže v nejnižší výkonnostní kategorii – E, D. Další skutečností, která určitě také není 

motivujícím faktorem ke studiu, je fakt, že provádět trenérskou činnost v tanečním 

sportu lze bez jakéhokoliv vzdělání. Jedná se totiž o volnou živnost. I přesto je 
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z výzkumu patrný zájem  a kladný vztah sportovců ke vzdělávání v této oblasti. Může 

být tedy vyhodnoceno, že přes polovinu respondentů má zájem se v budoucnu účastnit 

na trenérské činnosti i funkce porotce. 

 

5.1.3 Mezinárodní třída „M“ 

Záměrem položení této otázky bylo zjištění délky držení nejvyšší výkonnostní 

třídy – „M“. Mezinárodní třídu musí mít každý respondent, jelikož je hlavní podmínkou 

pro účast na MČR v kategorii Dospělí (všichni dotazovaní respondenti se MČR 

účastnili). Na grafu č. 4 jsou respondenti rozděleni do čtyř skupin, které ukáží 

procentuální rozložení dle délky držení třídy „M“. 

Tato otázka nás, stejně jako ta předchozí, bude zajímat posléze. Konkrétněji, 

zda počet let v mezinárodní třídě ovlivňuje znalost pravidel. 

Graf č. 4: Rozdělení respondentů podle počtu let v mezinárodní třídě „M“ 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Na MČR se objevují páry velice zkušené a na druhou stranu i taneční páry, které 

mají mezinárodní třídu méně než 1 rok. Z hlediska délky soutěžní kariéry na nejvyšší 

české úrovni je vzorek respondentů velice pestrý. 

 

5.1.4 Zkušenost s Novým systémem hodnocení 2.1 

V poslední identifikační otázce bylo zjišťováno, kolik respondentů zažilo 

na vlastní kůži Nový systém hodnocení 2.1 tedy absolutní systém hodnocení. Dotazníky 
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byly odeslány celkem 100 sportovcům, 82 z nich bylo kvalifikováno do čtvrtfinále 

na MČR v LAT a STT nebo semifinále na MČR v 10T, tzn. zažili Nový systém 

hodnocení. Zbylých 18 sportovců se jen těstě do těchto kol nekvalifikovalo. 

Ze 100 dotazníků se podařilo získat 60. Od sportovců kvalifikovaných do určitých kol 

48 a 12 od sportovců, kteří se absolutního hodnocení neúčastnili. Následující graf č. 5 

ukáže složení těchto respondentů. 

Graf č. 5: Rozdělení sportovců dle zkušenosti s novým systémem hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Větší zájem o vyplnění formuláře měli převážně sportovci, kteří se do čtvrtfinále 

MČR neprobojovali a Nový systém hodnocení nezažili. Konkrétně 66,67 % 

z oslovených sportovců. Dotazník brali jako výzvu nebo způsob jak se dozvědět něco 

nového. Těšilo je, že mohou vyjádřit také své názory a postoje. Zájem zkušenějších 

tanečníků, většinou těch, kteří se pohybují ve vrcholovém tanečním sportu již několik 

let, byl trochu slabší. Přesněji 58,53 % z nich dotazník vyplnilo. Tento výsledek se 

předpokládal. Většina lidí ze špičky českého tanečního prostředí je velice časově 

vytížená. Dalo by se říci, že se jedná o celebrity tohoto odvětví. Nebylo těžké je oslovit, 

ale spolupráce s nimi snadná nebyla. 
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5.2 Otázka č. 1 

První otázka, která byla položena respondentům, zjišťuje jaký mají sportovci 

obecný názor na spravedlivost hodnocení soutěží v tanečním sportu. Uvozuje celý 

dotazník, který se zabývá systémy hodnocení soutěží. Jelikož byla tato otázka uzavřená, 

odpověď mohla znít pouze ANO nebo NE.  Z dotazníkového šetření vyplývá výsledek, 

že pouze 16,67 % respondentů si myslí o tanečním sportu, že je spravedlivě hodnocen. 

Zbylých 83,33 % považuje hodnocení za nespravedlivé. Procentuální rozložení 

respondentů podle jejich názoru na spravedlivost sportu ukazuje následující graf č. 6. 

Graf č. 6 Rozdělení respondentů podle názoru na spravedlivost hodnocení 

soutěží v tanečním sportu 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 

5.3 Otázka č. 2 

Tato otázka navazuje na otázku č. 1. Pokud respondent vyjádřil nespokojenost se 

spravedlivostí hodnocení soutěží v tanečním sportu, měl k této otázce uvést stručné 

zdůvodnění. Pokud však v předchozí otázce vyjádřil kladný postoj, zde odpovědět 

nemusel. Z celkových 83,33 % respondentů pouze 3,33 % dále svůj postoj nevyjádřili. 

Tuto skutečnost znázorňuje graf č. 7. 
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Graf č. 7: Rozdělení respondentů dle názoru na spravedlivost hodnocení 

soutěží v tanečním sportu a jejich následné zdůvodnění 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Celkem bylo sesbíráno 76 odůvodnění. V průměru tedy jeden respondent vypsal 

1,5 důvodu. Ze všech odpovědí bylo vybráno osm, které se v dotazníkovém šetření 

opakovaly. Resp. sedm a jedna, která obsahuje názory ostatní, ty se vyskytly 

v dotaznících pouze jednou. Následující graf č. 8 nám ukáže četnost jednotlivých 

odpovědí.  

Graf č. 8: Četnost důvodů nespokojenosti s hodnocením v tanečním sportu 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Hodnocení v tanečním sportu není spravedlivé, z důvodu: 

a) Nelze změřit a tím pádem bude vždy subjektivní. Hodnocení je založeno 

na názorech lidí a jejich preferencích. Ideální stav však být dosažen nemůže. 
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b) Porotce je současně i trenér tanečních párů. Tyto dvě funkce v tanečním sportu 

nejsou nijak rozděleny. Dochází tím ke střetu zájmů a zaujatosti porotců. I přes 

veškerou snahu porotce být objektivní, vidí logicky ve svých svěřencích ideály, 

které uznává, protože je pravděpodobně vyučuje. 

c) Porotci se nevzdělávají a nesledují světové trendy. Není možné vyhledat 

v internetové databázi jejich dosažené výsledky jelikož archiv ČSTS funguje 

až od roku 2001. Mnoho porotců je starých. Jelikož někteří porotci nehodnotí 

zahraniční soutěže, neví s čím taneční páry porovnávat. 

d) Tvoří se určité skupiny a týmy (trenérů, párů, klubů, porotců), které spolupracují. 

Přičemž májí během soutěže někteří členi těchto týmů (taneční páry) výhodu oproti 

ostatním, kteří v žádném týmu nejsou. Tzn. mají v porotě např. více trenérů.  

e) Soutěže jsou hodnoceny na základě výsledků v minulosti. Porotce nehodnotí 

aktuální výkon, ale přihlíží na to, jak se danému páru povedla sezóna nebo 

předchozí soutěž. Přihlíží také na jméno. 

f) Pravidla hodnocení tanečních soutěží nejsou jasně stanovena. Nikde není jasně 

popsáno, co je lepší a co je horší. 

g) Taneční sport není vyloženě nespravedlivý. Je to 50 na 50. 

Názory, které jsou v grafu č. 8 označeny jako ostatní, se v dotaznících objevily 

pouze jednou. Pro účely výzkumu tudíž nejsou příliš vypovídající. 

Nejvíce se v dotazníkovém šetření objevoval názor a). To, co popisuje téměř 40 % 

respondentů může být označeno za fakt, který taneční sport obnáší a vždy obnášet bude. 

Při hodnocení druhého nejpočetnějšího názoru na nespravedlivost tanečního sportu b), 

můžeme diskutovat dvě strany pohledu. Rozdělit trenéry a porotce nelze tak jednoduše. 

Sportovci volají po porotcích, kteří v minulosti byli úspěšnými tanečníky, vzdělávají se 

a znají nejnovější trendy. To pro ně znamená, že jsou objektivnější. Avšak většina 

skvělých bývalých tanečníků se vzdělává především z důvodu své práce, kterou je 

trenérství tanečních párů. Většina z nich, díky svým zkušenostem, vede perfektně 

fungující kluby, a taneční páry na nejvyšší úrovni. Sledují světové trendy, protože jezdí 

společně s páry na soutěže po celém světě. Díky trenérské praxi dokáží ocenit náročnost 

prvků, které sportovci předvádějí. Stát se profesionálním porotcem, by znamenalo vzdát 

se předávání zkušeností a všeho, co se za léta úspěšné aktivní kariéry naučil. Tyto dva 

aspekty jsou v rozporu.  
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5.4 Otázka č. 3 

 Tato otázka je zaměřena na zjištění znalostí pravidel respondentů. Konkrétně se 

ptala, zda sportovci vědí co je to Skating systém. Při finálovém kole je znalost tohoto 

systému zásadní, jinak se nedá určit, proč daný pár nakonec dopadl tak, jak dopadl. 

Až do letošního roku jsme v ČR žádný jiný systém hodnocení neměli. 

 Respondenti mohli vybrat celkem ze 4 různých možností. Odpověď a), která 

byla ta správná, byla zvolena 60 % sportovců. Bohužel 40 % respondentů zvolilo 

odpověď c) – výpočet aritmetickým průměrem. Z toho vyplývá fakt, že poměrně dost 

nejzkušenějších a nejlepších tanečních párů z ČR ve skutečnosti neví, z čeho a jak se 

jejich finálový výsledek vypočítal. 

Graf č. 9: Znalost Skating systému 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z výzkumu vyplývá, že 40 % sportovců mezinárodní třídy, považuje Skating 

systém za pouhý součet známek dělený počtem porotců, tedy aritmetický průměr. To je 

velký omyl. Skating systém je do hloubky propracovaný způsob výpočtu hodnocení. 

Při domněnce, že se jedná o aritmetický průměr, není s údivem, že je sportovec 

pohoršen vysokými známkami, které dostává ve finálových kolech. Pro pochopení bude 

uveden příklad. Pár se umístil na druhém místě za tanec Samba a jeho známky byly: 

2122666. Soutěž hodnotilo sedm porotců a tři z nich daný pár viděli na 6. místo. 

Jestliže se pár domnívá, že se jeho výsledek vypočítá aritmetickým průměrem, může si 

myslet, že tito tři porotci mu chtěli co nejvíce uškodit. Avšak Skating systém postupuje 

většinovým způsobem. Hledá na první místo většinu jedniček, když ji nemá nikdo, 

hledá většinu jedniček a dvojek. Konkrétně tento pár má většinu známek v rozmezí    

1 – 2 tzn. tyto čtyři známky rozhodly o jeho konečném umístění za tanec samba. 

60% 

40% 

Správně

Chybně



 52 

Výpočet by byl úplně stejný jako kdyby dostal 2122333. Z toho může plynout značná 

negativita tanečních párů, kterou chovají ke způsobu hodnocení soutěží.  

 

5.5 Otázka č. 4 

Aby respondenti potvrdili znalost Skating systému, na který se ptala otázka 

předcházející, museli na konkrétním příkladu určit pořadí tří párů. Každý taneční pár 

ve finálovém kole dostal od sedmi porotců své známky a na základě těch, měli 

respondenti rozhodnout. Pořadí, které stanovili, museli stručně vysvětlit. Avšak jakmile 

označil respondent v otázce č. 3 c) – chybnou  odpověď, automaticky byla jeho 

odpověď i v této otázce označena za nesprávnou. Mohlo se jednat pouze o tip 

a nebo náhodu, že opravdu aritmetickým průměrem došel ke stejnému výsledku jako 

při použití Skating systému. Pouze 35 % sportovců dokázalo příklad vyřešit a uvést 

stručné vysvětlení jak k výpočtu došli. 65 % respondentů to však určilo chybně. 

Na následujícím grafu č. 10 je vyobrazen úbytek, který činí 25 % respondentů, 

kteří v otázce č. 3 odpověděli správně, ale na konkrétním příkladu své znalosti systému 

nepotvrdili. 

Graf č. 10: Praktická znalost Skating systému 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Úbytek 25 % z celkových 60 % je celkem výrazný. Přínosné je, že si respondenti  

nemyslí, že jde o aritmetický průměr. Taneční páry nemusí přesně znát všech 

10 pravidel Skating systému. To je práce sčitatelů nebo dnes už počítačového systému. 

Ale měly by určitě vědět proč se umístily tak, jak se umístily. Pro úspěšné určení pořadí 

tanečních párů v této otázce, stačilo znát pouze první pravidlo pro určení pořadí 
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v jednotlivých tancích. Jelikož většina respondentů nedokázala stanovit pořadí párů, 

znamená to, že neví, že se jedná o systém většinový. Na dané umístění musí být 

hodnocen většinou poroty.  

 

5.6 Otázka č. 5 

Tato otázka byla zaměřena na ověření znalostí pravidel. Konkrétně Nového 

systému hodnocení – 2.1, tedy systému s absolutním hodnocením, který byl použit v ČR 

letos poprvé. Respondenti měli přesně definovat 4 komponenty ve kterých porotci 

udělují body. Je to TK – technická kvalita, PH – pohyb do hudby, PD – partnerské 

dovednosti a CP – choreografie a prezentace. Otázka byla celkově zodpovězena 

na 90,83% správně. Konkrétní úspěšnost této otázky zobrazuje graf č. 11. Respondenti 

byli rozdělení do skupin, podle procenta, na které se jim otázku podařilo správně 

vyřešit. První skupinu tvoří 86,67 % respondentů, ti zvládli odpovědět zcela korektně, 

tzn. na 100 %. Alespoň na 75 % se pak podařilo odpovědět 90 % respondentů. 

Sportovců, kteří odpověděli alespoň z půlky tzn. na 50 % bylo 93,33 %. Obdobně tomu 

pak je pro alespoň 25% úspěšnost vyplnění této otázky, tzn. 93,33%. 

Graf č. 11:  Znalost komponentů v Novém systému hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Úspěch této otázky ukazuje na kladný vztah tanečních párů k Novému systému 

hodnocení. Většina sportovců ví naprosto přesně v jakých oblastech jsou hodnoceni. 

Pro taneční páry je systém velice transparentní. Jasně udává čtyři komponenty, které 

porotci hodnotí a na které je potřeba se připravit. Soutěžní příprava se pak může dále 

dělit do několika sekcí a může být pro tanečníky zajímavá, protože se netrénuje pouze 
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celkový dojem. Je zcela nezbytné vytvořit si tým trenérů. Každý z nich může být 

odborníkem na jeden komponent a v tréninkovém procesu se ho snaží cíleně zlepšit. 

Nemíchají se do sebe věci, které spolu nesouvisí což je velice efektivní.  

Nový systém hodnocení zohledňuje například i zaváhání či pád tanečního páru 

(jako např. krasobruslení). Při relativním systému hodnocení se často stávalo, že vítěz 

při soutěži spadl, obecenstvo mu zatleskalo a i přesto vyhrál. V absolutním systému 

hodnocení se pád projeví nižším hodnocením od porotců, kteří hodnotí TK nebo PD 

(záleží na důvodu pádu sportovce).  

 

 

5.7 Otázka č. 6 

Otázka byla taktéž zaměřena na znalost pravidel hodnocení tanečního sportu. 

Rozšiřovala znalost komponentů, které byly testovány v otázce předcházející. 

Konkrétně byly zjišťovány subkomponenty v oblasti hodnocení TK - technické kvality. 

To je konkrétně pro LAT: postavení, taneční držení, rovnováhy, akce chodidel, latinské 

akce, obecné akce, příprava-akce-obnovení, spiny a otáčky, izolace/koordinace, figury 

pro zkušené, dynamika, linie a prodloužené linie. Či obdobné subkomponenty pro STT: 

postavení, taneční držení, centrum, chodidlové dovednosti, akce v tělech, drive actions, 

příprava na pohyb, zdvihy a snížení, švih, pivoty/pivotové akce/kontinuální spiny 

a figury pro zkušené. Cílem této otázky bylo zjištění, zda sportovci alespoň pár příklady 

definují komponent TK. Bylo určeno, že pro úplnost zodpovězení této otázky je potřeba 

znát alespoň čtyři položky. Pro 75 % alespoň tři atd. Průměrně byla otázka zodpovězena 

na 43,75 %. Což už je pouze polovina oproti úspěšnosti předcházející otázky. Graf č. 12 

ukazuje množství respondentů, kterým se otázka podařila zodpovědět alespoň na 25 %, 

50 %, 75 % a kolika na 100 %. 
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Graf č. 12: Znalost subkomponentů TK 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Subkomponenty pomáhají nejen porotcům, ale opět i tanečníkům. Detailněji vědí, 

co v jejich výkonech porotci hledají a na co se připravit. Subkomponenty slouží jako 

návod, co by měly choreografie obsahovat. Pro LAT například nelze vynechat figury 

pro pokročilé či otáčky a spiny. V příručce pro porotce, která zatím z nepochopitelných 

důvodů není zveřejněna pro veřejnost, lze nalézt přesné definice pro jednotlivé bodové 

ohodnocení.  

Příklad pro subkomponent Spiny a otáčky. Pro hodnocení 6 body: provádění 

základních technických otáček při udržení linie gravitace od hlavy po chodidlo. 

Pro hodnocení 8 body: schopnost zvýšit počet otáček a měnit rychlost s partnerem nebo 

bez partnera. Pro 10 bodů: schopnost předvést různé typy otáček v měnících se 

rychlostech a v kombinaci s jinými pohybovými strukturami. (WDSF, 2016)  

Dále je v příručce definováno co musí pár splnit pro dosažení ostatních bodů než 

těchto. Pro 6,5 musí taneční pár splnit požadavky na 6 a z 25 % na úroveň 8. 

Pro hodnocení 7 musí pár splnit požadavky na 6 a z 50 % na hodnocení 8. 

Pro hodnocení 7,5 pak musí splnit požadavky pro 6 bodů a ze 75 % pro úroveň 8 atd. 

Kdyby tato příručka byla dostupná pro taneční páry, věděli by, že hodnocení je 

přesně definované. Z tohoto důvodu může opět plynout celková nespokojenost 

tanečních párů se systémem hodnocení. 
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5.8 Otázka č. 7 

Tato otázka byla, stejně jako ta předchozí, zaměřena na rozšíření znalosti jednoho 

z komponentů Nového systému hodnocení.  Tentokrát šlo o PD – partnerské 

dovednosti. Cílem bylo odhalit představu, kterou mají sportovci o subkomponentech 

PD. Pro LAT jsou to: fyzická komunikace, převážení, protiváha, výdrže, klesy, 

prostorové vedení, synchronizace a konzistence. Obdobně pro STT: fyzická 

komunikace, převážení, protiváha, výdrže, klesy, čas a prostor a konzistence. Pro úplné 

zodpovězení otázky, tedy 100 %, stačilo jmenovat čtyři položky. Pro 75% úspěšnost tři 

atd. Průměrně byla otázka zodpovězena na 28,33 %. Graf č. 13 rozděluje respondenty 

do čtyř skupin. Graf zobrazuje množství respondentů, kteří otázku zodpověděli alespoň 

na 25 %, 50 %, 75 % a na 100 %. 

Graf č. 13: Znalost subkomponentů PD 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

U této otázky je znalost sportovců podstatně nižší. Pouze 6,67 % respondentů 

přesně ví co obsahuje komponent PD – partnerské dovednosti. Naopak 43,33 % 

sportovců si pod tímto komponentem neumí představit nic, nebo jmenovali podoblasti, 

které daný komponent neobsahuje. Na soutěž se není možné správně připravit, když 

sportovec neví, v čem konkrétně bude hodnocen. Znalost systému je nepostradatelnou 

součástí soutěžní přípravy.  
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5.9 Otázka č. 8 

Toto je další z otázek, které jsou zaměřeny na zjišťování názorů a postojů 

respondentů. Konkrétně zjišťuje, s kterým systémem hodnocení jsou sportovci více 

spokojení. Podle otázky se má respondent rozhodnout mezi absolutním (Nový systém 

hodnocení) či relativním hodnocením. Avšak tato otázka byla záměrně otevřená, nejen 

z důvodu, že žádá sportovce o stručné vysvětlení, ale také pro ty, kteří se zatím po jedné 

zkoušce Nového systému hodnocení nerozhodli. Větší spokojenost s absolutním systém 

hodnocení vyjádřilo 61,67 % respondentů. Pro relativní bylo pouze 13,33 %. Zbylých 

25 % respondentů se u této otázky nedokázalo rozhodnout, převážně z důvodu 

nedostatečné zkušenosti s Novým systémem hodnocení. Následující graf č. 14 ukazuje 

procentuální rozložení respondentů. 

Graf č. 14: Absolutní hodnocení vs. relativní hodnocení

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Zájem o relativní systém hodnocení vyjádřili respondenti převážně z důvodu 

rozhodování většiny, tzn. z 13 porotců se musí sejít alespoň 7, kteří rozhodnou. 

U absolutního hodnocení rozhoduje každá známka (někdy má váhu větší, někdy menší). 

V dotazníku se objevil názor, že Nový systém hodnocení dělá z tancování sport 

a ubírá mu uměleckou stránku. Z tohoto důvodu došlo v posledních letech k úplnému 

rozdělení dvou světových federací. Již zmiňovaná WDSF je zaměřena na sport 

a postupuje podle cílů, které se snaží taneční sport dostat do programu letních OH. 

Druhá federace WDC (World Dance Council), která působí převážně na anglické půdě, 

uznává tanec jako umění nikoliv jako sport. Taneční soutěž je spíše kulturní akcí 

než sportovní událostí. 
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Názory a poznatky, které sportovci uvedli v souvislosti s větší spokojeností 

s absolutním hodnocením jsou uvedeny v následující otázce. 

 

5.10 Otázka č. 9 

Tato otázka byla respondentům položena, aby zjistila jejich názor na Nový systém 

hodnocení. Nyní konkrétně pozitiva. Výsledky byly, podobně jako u otázky č. 2, 

rozděleny do 13 skupin, které se v dotazníkovém šetření opakovaly. Tyto skupiny 

názorů jsou na grafu č. 15 označeny a) – m) a jsou následně podrobně popsána. Celkem 

se z dotazníků sesbíralo 104 kladných názorů na Nový systém hodnocení, tzn. průměrně 

téměř 2 názory na osobu. Pouze tři respondenti uvedli, že pozitiva buďto nevidí žádná, 

nebo systém zatím dostatečně neznají, tudíž nemohou odpovědět. Na grafu č. 15 budou 

předvedeny četnosti jednotlivých názorů. 

Graf č. 15: Pozitiva Nového systému hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Pozitiva Nového systému hodnocení: 

a) Dobrá zpětná vazba po soutěži. Taneční páry přesně ví co zlepšit. 

b) Konkrétnější instrukce pro porotce. Naprosto přesně vědí, co mají hodnotit. 

c) Lepší transparentnost komponentů, které se na soutěži hodnotí. Páry vědí, co mají 

trénovat a co budou porotci v jejich výkonech hledat. Atraktivnější způsob 

hodnocení pro TV přenosy a pro diváky. 

d) Je objektivnější, spravedlivější, hůře ovlivnitelný ze strany porotců.  
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e) Páry nejsou porovnávány. Hodnotí se na základě jejich úrovně a momentálního 

výkonu. Výsledky pak ukazují i rozdíly mezi jednotlivými páry. 

f) Porotce se na každý jednotlivý pár musí podívat a ohodnotit ho (u relativního 

hodnocení se může stát, že si porotce páru vůbec nevšimne) 

g) Porotce má více času na hodnocení páru. Omezení počtu tanečních párů na parketu. 

h) Dva páry na stejné úrovni mohou být ohodnoceny stejnou známkou. 

i) Zásadně lepší systém hodnocení pro MČR 10T.  

j) Porotce dopředu neví, jaký kritérium hodnocení bude hodnotit. Komponenty se 

v průběhu soutěže nepravidelně střídají. 

k) Určuje lepší pořadí nepostupujících párů (tzn. párů na 7. – 24. místě). 

l) Všechny komponenty mají stejnou váhu. Každý taneční pár je lepší v něčem jiném. 

Všechny 4 komponenty pak v konečném hodnocení tvoří optimálnější průměr. 

m) Veřejné výsledky v průběhu finále. Rychlost výsledků na celé soutěži. 

Před MČR se objevovaly mezi sportovci určité obavy z absolutního systému 

hodnocení. Avšak vysoký počet pozitiv, který vyplynul z dotazníkového šetření, 

potvrzuje větší spokojenost sportovců s Novým systémem hodnocení. 

 

5.11 Otázka č. 10 

Další otázka, která se ptá na názor sportovců. Nyní zjišťuje pro změnu negativa, 

která vidí respondenti na Novém systému hodnocení. Otázka bude rozebrána obdobným 

způsobem jako ta předchozí. Šest respondentů uvedlo v dotazníku, že žádná negativa 

na tomto způsobu hodnocení nevidí. Celkem bylo nasbíráno 91 negativních názorů, 

které jsou rozděleny do 14 skupin. Průměrně tedy přes 1,5 názoru na osobu. 

Při porovnání s otázkou č. 8, můžeme vidět, že i přes většinovou spokojenost sportovců 

(62 %) s Novým systém hodnocení, je zde mnoho negativních názorů, který systém 

skýtá. Následující graf č. 16 zobrazuje četnost názorů, které budou následně rozvinuty. 
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Graf č. 16: Negativa Nového systému hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Negativa Nového systému hodnocení: 

a) Nedostatečné školení porotců. Všichni porotci by měli mít zkoušku WDSF, která 

vyžaduje zvládnutí závěrečného testu. Pro možnost hodnotit MČR stačila porotcům 

pouze účast na školení pořádané ČSTS. Čeští porotci nemají s absolutním 

hodnocením zkušenosti. 

b) I v tomto způsobu hodnocení může porotce prosazovat své osobní zájmy, záměrně 

páru uškodit či mu přilepšit. Porotce se schová do nepřehlednosti výsledků. 

c) Nezájem českých porotců o tento systém hodnocení. Je náročnější (zejména 

pro starší porotce), porotci se musí účastnit školení, naučit se nová pravidla atd.  

d) Zveřejňování výsledků v průběhu finále. Demotivace párů předvést skvělý výkon. 

e) Delší doba tance (2 min). To je o 30s více než při relativním systému hodnocení. 

f) Každý porotce vnímá jinak číselné hodnoty bodování. Není jasně dáno co je lepší 

a co horší. 

g) Porotce se nemusí rozhodnout. Může udělit více párům stejnou známku. 

h) Moc čísel a málo času pro porotce na jeho hodnocení. 

i) Přísnější hodnocení. Sportovec musí být perfektně připraven po všech čtyřech 

stránkách. Nelze schovat nedostatky do celku jako při relativním hodnocení. 

j) Porotci se nevyhnou porovnávání párů. 

k) Celkově trvá soutěž déle. 

l) Vytrácí se individualita tanečníků kvůli přesně určeným kritériím hodnocení 

(pro splnění všech komponentů, se z choreografie stává ochutnávka všeho). Systém 
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je dobrý pro univerzální tanečníky, vytrácí se složka nehmatatelná – umělecká. 

Tanečník nemůže ukázat pouze svoji přednost. Nehodnotí se celek. 

m) Nepřehlednost výsledků. Konečné výsledky pro nepostupující páry ve čtvrtfinále 

a semifinále se zveřejňují na internetu až několik dní po soutěži. 

n) Porotce se nedokáže odpoutat od hodnocení celkového dojmu. Je ovlivněn např. 

hudbou (v relativním hodnocení měla vždy prioritu), i když hodnotí např. 

technickou kvalitu. 

Je nutné doplnit, že některá negativa nepopisují přímo negativa systému jako 

takového, ale spíše konkrétní situaci v ČR. Přesněji a), c) a m). Např. u zveřejňování 

výsledků nehraje roli systém hodnocení, ale rychlost českých funkcionářů 

při umísťování informací na internetové stránky ČSTS. K názoru d) by mělo být 

upřesněno, že taneční páry, pokud nechtějí, tak se na výsledky v průběhu finále dívat 

nemusí.  

 

5.12 Otázka č.  11 

Otázka č. 11 je uzavřená a zaměřuje se opět na znalost pravidel. Nyní však 

pravidel obecných. V této otázce dotazník zjišťuje, co by měl porotce udělat v případě 

brzkého či pozdního příchodu páru na taneční parket. Tato situace je velice běžná. Pár 

může např. zapomenout na skupinu ve které tančí, může se zranit nebo se mu během 

tance může udělat nevolno. V soutěžním řádu je přesně definováno: porotce hodnotí pár 

nejhorší možnou známkou. To byla odpověď c). Grafu č. 17 ukáže procentuální 

úspěšnost respondentů. 

Graf č. 17: Znalost obecných pravidel 1 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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V této situaci většina párů v praxi spoléhá, že si jejich pozdního příchodu 

či brzkého odchodu porotce nevšiml. Velmi běžný je pozdní nástup, kdy se pár zařadí 

do skupiny v průběhu tance. Vedoucí soutěže má povinnost počty párů v jednotlivých 

skupinách hlídat, avšak může se stát, že páry spočítá chybně a začne se bez některého 

z nich. 

 

5.13 Otázka č. 12 

Další z otázek zaměřených na obecná pravidla soutěží v tanečním sportu. Tato 

otázka testuje znalost sportovců v oblasti přestávek mezi jednotlivými koly soutěže. 

Daná problematika je sportovcům velmi blízká. Konkrétně se otázka ptá na minimální 

dobu předepsanou k odpočinku párů, při po sobě jdoucích kolech. V soutěžním řádu 

ČSTS je povinná přestávka mezi koly stanovena na 15 min (pro páry třídy B a výše). 

Tuto odpověď popisuje možnost b). Správně odpovědělo 88,33 % respondentů. Pouze 

11,67 % zde odpovědělo chybně. Procentuální úspěšnost zobrazuje graf č. 18. 

Graf č. 18: Znalost obecných pravidel 2 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Přestávku mezi koly si hlídá snad každý sportovec. Velmi často mají taneční 

soutěže časový skluz a jsou popoháněny ze strany funkcionářů. To pro tanečníky není 

nijak příznivé. V průběhu finále, kdy páry tančí pět tanců za sebou je krátká pauza 

velice vítaná. Avšak mezi tanci délka přestávky není předepsaná. Může se tak stát, 

že při spěchu páry tančí celé finále v podstatě v jednom kuse. Jediné, na co mají právo, 

a co je popsáno v Soutěžním řádu, je právě přestávka mezi koly. 
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5.14 Otázka č. 13 

V této otázce je taktéž zjišťována obecná znalost pravidel tanečního sportu. 

Sportovci byli dotazováni na správný postup v případě, že pár zatančí neomezený prvek 

během soutěže. Pro různé výkonnostní třídy existují podle soutěžního řádu ČSTS tzn. 

omezení, kdy páry nesmí tančit určité prvky. Správným postupem na taneční soutěži je 

napomenutí páru tudíž odpověď b). Jedná se o velice běžnou situaci na tanečních 

soutěžích, která je párům dobře známá. Z toho pravděpodobně vyplývá i vysoká 

úspěšnost 95 %. Na tuto otázku nedokázalo odpovědět pouze 5 % z dotazovaných 

sportovců. Následující graf č. 19 ukazuje procentuální úspěšnost odpovědí. 

Graf č. 19: Znalost obecných pravidel 3 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Porotci musí znát katalog figur pro každý jednotlivý tanec, aby dokázali určit, 

který prvek je v souladu s pravidly a který nikoliv. Součástí studia porotce/trenér je 

zvládnutí závěrečné zkoušky, tzn. prokázání znalosti katalogu figur. Rok 2017 je plný 

změn a inovací, které přináší VR ČSTS. Jednou ze změn, bylo také rozšíření katalogu 

figur podle WDSF. Natáčí se nové výukové materiály pro školení porotců a pro další 

studenty je již zkouška rozšířena o nové figury. 

  

5.15 Otázka č. 14 

Tato otázka se také týká pravidel, avšak nyní pravidel soutěží s relativním 

systémem hodnocení. Zjišťovala znalost 4 oblastí hodnocení, známé také pod názvem 

pravidla hodnocení DTV. Tato pravidla jsou převzata z Německé federace tanečního 

sportu a v ČR se podle nich řídí hodnocení všech tanečních soutěží od roku 2001. I letos 
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se těmito pravidly porotci řídili na všech MČR, ve všech věkových kategoriích. 

Výjimkou byla pouze čtvrtfinále, semifinále a finále v kategorii Dospělí na MČR STT 

a LAT a semifinále a finále na MČR 10T, kde byl poprvé použit Nový systém 

hodnocení tedy hodnocení absolutní.  

Po respondentovi se chtělo vyjmenovat 4 oblasti hodnocení, včetně priorit, které 

mají (to určuje jejich pořadí). Znalost těchto pravidel je pro sportovce zásadní, jelikož 

se jimi porotce řídí když rozdává v předkolech tanečním párům na postup křížky a poté 

ve finále uděluje známky. Jsou to 1. hudba, 2. rovnováhy, 3. průběh pohybu 

a 4. charakteristika. Celkově byla tato otázka zodpovězena na 50,42 %. Graf č. 20 dělí 

respondenty na čtyři skupiny. Graf zobrazuje množství respondentů, kteří otázku 

zodpověděli alespoň na 25 %, 50 %, 75 % a na 100 %. 

Graf č. 20: Znalost pravidel hodnocení DTV 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Všichni, kteří na tuto otázku odpověděli alespoň z 25 %, měli na prvním místě 

hudbu. To věděl opravdu každý. Tato otázka by mohla být přirovnána například 

k fotbalu, kdy sportovec zná prioritu a ta je střelit gól. Další pravidla hodnocení však 

už polovina fotbalistů nezná. 

Dále je zajímavé tento graf porovnat s grafem č. 11, který zjišťuje komponenty 

Nového systému hodnocení. Ten byl na soutěži v ČR použit letos úplně poprvé. 

Jeho úspěšnost činila 90,83 %. Z výsledků je patrné, že zdaleka lépe sportovci znají 

Nový systém hodnocení i přesto, že relativní systém hodnocení, tedy pravidla DTV, 

ČSTS používá opravdu mnoho let.  
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5.16 Otázka č. 15 

Touto otázkou byla zjišťována odlišnost přípravy sportovců na letošní MČR, které 

obsahovalo Nový systém hodnocení. Respondenti byli rozděleni do 4 skupin podle 

odpovědí, které se v průběhu dotazníkového šetření opakovaly. Celkem bylo nasbíráno 

69 odpovědí, tzn., že někteří respondenti uvedli více způsobů přípravy. Následující graf 

č. 21 zobrazuje četnost názorů a) – d), které budou následně zhodnoceny. 

Graf č. 21: Změna přípravy na Nový systém hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

a) ANO – pracovali jsme pouze na fyzické přípravě, protože Nový systém hodnocení 

vyžaduje delší dobu tance (2 min). Prodlužování choreografií. 

b) ANO – víc jsme se zaměřili na jednotlivé komponenty. Účast na simulacích soutěže 

s absolutním systémem hodnocení, pro zjištění slabších a silnějších komponentů. 

c) NE – příprava se nezměnila (čekali jsme co vyplyne z MČR). 

d) NE, ale na příští rok se určitě připravovat budeme dle pravidel hodnocení. Důvodem 

bylo podcenění Nového systému hodnocení či pozdní rozhodnutí o účasti na MČR. 

Je určitě škoda, že se mnoho sportovců připravovalo pouze po fyzické stránce. 

Ale jelikož prodloužení skladby o 30s je opravdu náročné, fakt je pochopitelný. Trénink 

fyzické připravenosti může zabírat velký počet hodin. V případě, že by systém mohl 

fungovat stejným způsobem, jen při běžné době tance (1,5 min), mohla by se příprava 

sportovců více zaměřovat na zlepšení jednotlivých komponentů. To by určitě přineslo 

velký posun vpřed. 
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5.17 Otázka č.  16 

Tato otázka zjišťuje, co si sportovci myslí o počtu párů a času, který má porotce 

na udělení své známky. Respondenti měli vyjádřit svůj postoj na dané téma a zhodnotit 

oba systémy hodnocení. Pouze jeden respondent se k této otázce nevyjádřil vůbec. 

Celkem bylo nasbíráno 65 různých názorů, tzn., že jich někdo vyjádřil více. Dělí se 

do šesti skupin a) – f). Graf č. 22 prezentuje výsledky a četnost jednotlivých názorů, 

které jsou následně popsány. 

Graf č. 22: Četnost názorů na počet párů na parketě a čas porotce 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Zhodnocení počtu párů na parketu a času, který má porotce na své hodnocení: 

a) U absolutního hodnocení výrazně lepší – víc času, méně párů, relativní – méně 

času, mnoho párů. 

b) Čas je u obou hodnocení dostačující a přiměřený. 

c) Pro relativní hodnocení (1,5 min) dostačující, pro absolutní (2 min) nedostačující 

d) Absolutní hodnocení dává smysl nejvíce při finálovém kole, kdy se tančí sólo 

tance a porotce má čas si vše prohlédnout a zvážit. 

e) Délka tance v podobě 2 min je již hraniční.  Páry jsou nuceny připravit se 

na tuto formu zátěže, která trvá až příliš dlouho pro provedení velice 

dynamických prvků sestavy. S každým takovým prodloužením délky tance se 

obětuje právě tato rychlostní a dynamická složka sportovního výkonu tanečníků. 
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f) Čas by mohl být upraven pro oba systémy na 1:45 – 2:00 (pro relativní přidat 

a u absolutního určitě nepřidávat, maximálně ubírat). 

Přes polovina respondentů hodnotí opět velice kladně Nový systém hodnocení. 

Ten totiž stanovuje, na rozdíl od relativního systému hodnocení, maximální počet – 8 

párů na parketě. Také prodlužuje délku skladby na minimálně 2 min. Na MČR 2017 byl 

dokonce stanoven maximální počet – 6 tanečních párů na parketě. Relativní systém 

hodnocení má pouze omezení, které říká, že musí připadnout minimálně 15m2 plochy 

parketu na jeden taneční pár. Na velkých soutěžích se tak může stát, že se v jedné 

skupině sejde např. 15 tanečních párů. Místo sice mají, ale skladba hraje stále stejně 

dlouhá tzn. 1,5 min. Ve výsledku to pouze snižuje počet sekund, který porotce má 

na jeden taneční pár. 

Názor e) dost jasně vystihuje problém, který se objevuje skrze celé dotazníkové 

šetření. Dvouminutové skladby jsou pro sportovce opravdu hraniční. Choreografie se 

upravují tak, aby se daly fyzicky zvládnou a u nezkušených a nepřipravených párů je 

to spíše „boj o přežití“. Na druhou stranu, párům, připraveným na dvouminutové 

skladby, pak nečiní žádný problém zatančit sestavy dlouhé 1,5 minuty. Na zahraničních 

soutěžích, kde se v předkolech používá relativní systém hodnocení, se tak rázem zvýšila 

jejich konkurenceschopnost se světovými páry. 

 

5.18 Otázka č. 17 

V této otázce jsou zjišťovány doporučení či návrhy na zlepšení systému 

hodnocení. Z neformálních rozhovorů, které předcházely sestavování dotazníku, byla 

zjištěna značná nespokojenost tanečních párů se systémem hodnocení. Na druhou stranu 

byly také očekávány doporučení, návrhy a nápady na zlepšení. Avšak 51,67 % 

respondentů uvedlo, že žádný návrh či doporučení nemají a druzí, že o tom nikdy 

nepřemýšleli. Někteří pak nechali otázku nevyplněnou. Nápady budou uvedeny opravdu 

všechny, i ty které se v dotaznících objevily pouze jednou. Rozděleny jsou do devíti 

skupin a) – i). Celkem 48,33 % respondentů uvedlo návrh či nápad na zlepšení systému 

hodnocení. Celkem jich z dotazníkového šetření vyplynulo 35, tzn., že někdo návrhů 

vymyslel více. Tato doporučení zachycuje graf č. 23, který prezentuje jejich množství. 
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Graf č. 23: Návrhy a doporučení na zlepšení systému 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Nápady a návrhy na zlepšení systému hodnocení: 

a) Striktnější kontrola dodržování pravidel porotců a jejich znalostí, pomocí 

přezkušování či testů. Měli by povinně hodnotit i zahraniční soutěže. Kvůli 

Novému systému musí znát porovnání se světem. Na požádání by každý porotce 

musel písemně uvést důvod svého hodnocení. Zavést mechanismus, který by 

kontroloval porotce. Na internetu by se pak dalo jednoduše zjistit jak úspěšně 

daný porotce hodnotí (jak moc se vymyká konečným výsledkům). 

b) Pro relativní systém hodnocení omezit počet párů na parketě v jedné skupině. 

c) Oddělit porotce a trenéry. Profesionální porotce by byl zaměstnanec ČSTS 

a nesměl by být trenérem. Rozdělit studium porotce/trenér a zrychlit 

a zjednodušit zdlouhavý systém studia a získávání licencí pro porotce.  Motivace 

bývalých dobrých tanečníků, aby se stali porotci. 

d) Použití širší bodovací stupnice (ne po půl bodech – malá škála). Příklad z MČR: 

ve čtvrtfinále je 24 párů a porotci měli pouze hodnoty od 4,5 do 9 (4,5; 5; 5,5; 6; 

6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9) tzn.,10 hodnot musí rozdělit mezi 24 párů. 

e) Při absolutním hodnocení se již nemusí dodržovat postupový klíč. Výstup po 

daném kole je již pořadí. Zbytečný postup 24 – 12 – 6, když by se rovnou mohl 

použít postupový klíč 24 – 6. Ještě při faktu, že se prodloužila délka tance. 

f) Taneční sport by měl mít povinné prvky jako např. v krasobruslení či moderní 

gymnastice. Hodnocení by pak bylo objektivnější. 
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g) Nový systém hodnocení zavést na TL a pro všechny věkové kategorie na MČR. 

h) Ve finále by mohly být všechny tance sólo. Tzn. po jednom páru na parketě. 

Porotci tak mají čas na uvážení jednotlivých komponentů. 

i) Pro losování porotců by se měli eliminovat kromě příbuzenských vztahů 

i klubové příslušnosti. Každý porotce vystupuje pod určitým klubem (platí si 

soutěžní licenci). Z každého klubu by měl být nejdříve vybrán pouze jeden 

zástupce, druhý až v  případně, že budou mít všechny kluby své zastoupení. 

Zde se opět objevují doporučení, která se týkají převážně porotců a bohužel 

ne systému hodnocení jako takového. Většině sportovcům, kteří vyjádřili svůj názor, se 

nelíbí jejich znalosti, vzdělání, ale také způsob studia. Nápad oddělení studia porotce 

a trenér je nyní velice diskutované téma v Komisi sportovců, které jsem členkou. 

Na toto téma se s největší pravděpodobností budou připravovat návrhy a projekt pro VR 

ČSTS. Výsledky šetření by mohly pomoci k prezentaci návrhu a následnému přijetí. 

 

5.19 Otázka č. 18 

Úplně poslední otázka dotazníku zjišťovala, zda by sportovci uvítali objasnění 

pravidel relativního a absolutního hodnocení. Upřesněna byla dodatkem, že by šlo 

o přednášku či seminář pro sportovce. Tato otázka byla uzavřená a šlo na ni odpovědět 

pouze ANO nebo NE. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 85 % respondentů, tedy 

většina, by takovouto akci uvítala. Pouze 15 % sportovců by o ní nemělo zájem. 

Při hlubším rozboru bylo zjištěno, že nezájem vyjádřili většinou sportovci, 

kteří pravidla dobře znají. Graf č. 24 ukazuje procentuální rozdělení respondentů. 

Graf č. 24:  Poptávka po školení v oblasti pravidel hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

85% 
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Tímto výsledkem byla potvrzena pracovní hypotéza 2, která předpokládala 

alespoň 50% zájem sportovců o školení či seminář v oblasti hodnocení tanečních 

soutěží. Uvítalo by jí dokonce 85 % respondentů. Velký zájem může plynout také 

z faktu, že tato otázka byla položena jako úplně poslední. Sportovec si tak během 

vyplňování uvědomil, že vlastně pravidla hodnocení nezná natolik, aby mohl na otázky 

odpověď správně. 

 

5.20 Celkové zhodnocení otázek zaměřených na pravidla 

Průzkum se týkal otázek č. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 a 14. Celkově se větší znalost 

pravidel pochopitelně objevila u sportovců, kteří studovali tuto školu. Konkrétně měli 

70% úspěšnost. Avšak tanečníci, kteří se studia neúčastnili měli 59,5% úspěšnost. 

V této oblasti se předpokládal větší rozdíl a určitě větší úspěšnost studentů, kteří se 

přednášky o systému hodnocení již účastnili a v budoucnu jeví zájem a kariéru porotce. 

Pokud jde o vliv doby držení mezinárodní třídy „M“, větší znalosti prokázali 

v dotazníku sportovci, kteří ji mají více než 5 let. Konkrétně měli 68% úspěšnost. 

Avšak méně zkušenější tanečníci, kteří třídu drží méně než 5 let, si nevedli o moc hůře. 

Celkově znají pravidla na 62,23 %. Můžeme tedy tvrdit, že počet let, který sportovci 

drží nejvyšší výkonnostní třídu jen nepatrně ovlivňuje znalost pravidel. 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu. 

Cílem práce bylo zjistit názor sportovců na systémy hodnocení, konkrétněji odhalit 

jejich postoje a znalost pravidel. Dalším cílem bylo zachycení vývoje tanečního sportu, 

soutěží a systémů hodnocení. Po celou dobu vytváření bakalářské práce bylo 

postupováno podle dílčích úkolů, jež byly stanoveny při určování cílů. Za pomoci 

elektronického dotazníkové šetření byla sebrána data, která byla následně vyhodnocena 

a interpretována.  

Otázky obsažené v dotazníku byly rozděleny do tří oblastí.  

 První oblast byla zaměřena na identifikaci respondentů. 

 Druhá zkoumala znalost pravidel. 

 Třetí se zaměřovala na odhalení názorů a postojů oslovených sportovců. 

Cílem práce bylo oslovit co nejvíce tanečních párů té nejvyšší úrovně v ČR. Tento 

cíl byl splněn. 

Při zjišťování názorů a postojů tanečníků na systém soutěží a jeho hodnocení 

bylo zjištěno značné negativní postavení většiny respondentů, které se předpokládalo. 

Taneční sport se dá hodnotit pouze subjektivně. Avšak použití Nového systému 

hodnocení 2.1 (absolutního systému), bylo sportovci hodnoceno až nad míru očekávání 

velice kladně. 65 % respondentů vyjádřilo větší spokojenost s absolutním hodnocením. 

Tím může být rozhodnutí VR ČSTS o použití tohoto systému na všech MČR 2017, 

považováno za přínosné a vhodné. 

Při porovnání znalostí obou systému hodnocení, se jasně jeví lepší znalost 

u Nového systému hodnocení 2.1. Komponenty jsou více transparentní. Sportovci znají 

dané oblasti na 90,83 %. Na druhou stranu pravidla DTV, podle kterých postupují 

porotci při relativním systému hodnocení znají pouze na 50,42 %. I z tohoto hlediska je 

Nový systém 2.1 přínosnější, jelikož většina sportovců jasně ví, v čem je hodnocena 

a na co by se měla připravit. 

I přes celkovou větší spokojenost s absolutním systémem hodnocení vyplývá 

z dotazníku mnoho negativ a nedostatků, které sportovci na systému vidí. Jak ukazuje 

vývoj systémů hodnocení, vylepšování je neustále v procesu. Důkazem může být 

použití dalšího nového systému hodnocení (Judging system 3.0), který byl vyzkoušen 
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poprvé v březnu 2017 na World Openu v Tokiu. Ten opravdu obsahuje úpravy 

v oblastech na které sportovci poukazují např. rozšíření bodové stupnice hodnocení. 

Ve výzkumu se nepodařila úplně potvrdit pracovní hypotéza 1. Předpokládala se 

50% neznalost pravidel. Výzkum potvrdil, že všechny otázky zaměřené na znalost 

pravidel (otázky č. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14), byly sportovci schopni zodpovědět 

na 61 %. Tzn., že neznalost pravidel činila pouze 39 %. 

Pracovní hypotéza 2 předpokládala, že by alespoň polovina sportovců uvítala 

opětovné vysvětlení či přiblížení problematiky systému hodnocení soutěží. 

Tato hypotéza se potvrdila. Z výzkumu vyplývá fakt, že by vysvětlení či přednášku 

o systémech hodnocení soutěží uvítalo dokonce 85 % tanečníků. Výsledek bude 

předložen Komisy sportovců jako návrh na zlepšení. 

Sportovci obecně vidí velké nedostatky na porotcích, což je typický syndrom 

dnešní mladé generace. Ať jde o jejich celkové množství, vzdělání, věk, zkušenosti, 

praxi, atd. Určitě by se mělo pracovat na zlepšení tohoto mínění a zvýšení počtu 

porotců. Oddělení studia porotce a trenéra se jeví jako vhodné řešení. Zkrácení doby 

studia pro porotce by mohlo být motivací pro bývalé dobré tanečníky. Díky novým 

pravidlům se s praxí porotců může začít už při aktivní taneční kariéře, což je určitě 

přínosné. V současné době probíhá i revize rámcového vzdělávacího procesu (náplně 

a výstupů) udělování akreditací trenéra-porotce a funkcionáře. 

Vzhledem k tomu, že podobným tématem se nikdo nikdy nezaobíral, věřím, 

že celá práce je přínosná a bude mít smysl i v budoucnosti. Jednak může sloužit jako 

vhodný materiál vyobrazující vývoj a příklady systémů hodnocení a současná pravidla, 

ale také zahrnuje interpretaci dat, která se zaobírají názory a postoji sportovců 

k systémům hodnocení soutěží, jež mohou sloužit např. VR ČSTS či Komisi sportovců 

ČSTS. 

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. 
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 I 

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: 



 II 

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 

 

 



 III 

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 


