Přílohy
Příloha č. 1: Dotazník

Dobrý den,
jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Píši diplomovou
práci na téma: Systémy hodnocení soutěží v tanečním sportu z pohledu porotců. Práce
navazuje na moji bakalářskou práci, která se zajímá o názory sportovců. Po úspěšném
obhájení mi však bylo doporučeno práci rozšířit o pohled starších a zkušenějších, tedy
Vás porotců.
Prostřednictvím dotazníku, který jste právě obdržel/a, se snažím odhalit názory a
postoje všech TOP porotců v ČSTS na systémy hodnocení. Předem děkuji za jeho
vyplnění a pomoc při výzkumu.

Identifikační otázky
Pohlaví


Žena



Muž

Věk


..........

Kolikrát jste hodnotil/a absolutním systémem hodnocení?


1x – 5x



6x – 10x



11x a více

Absolutním systémem hodnocení jste hodnotil/a...


Pouze soutěže ČSTS



Soutěže ČSTS i WDSF
I

Kolik let hodnotíte soutěže?


1–5



6–10



11-20



21–30



30+

Hlavní otázky
1. Myslíte si, že je hodnocení v tanečním sportu spravedlivé?


ANO



NE

2. Jako TOP porotce jste musel/a projít školením na absolutní systém hodnocení. Bylo
dle vašeho názoru školení dostačující? Pokud NE – vysvětlete.


..........

3. Shledáváte nedostatky na relativním systému hodnocení? Pokud ANO – vysvětlete.


..........

4. V čem vidíte největší změnu při hodnocení absolutním systémem oproti
relativnímu?


..........

5. Je absolutní systém hodnocení náchylnější na chybné hodnocení?


ANO



NE

6. Vyhovuje Vám, že při absolutním systému hodnocení sedíte?


ANO



NE

II

Ad. 6 Pokud jste odpověděl/a ANO -> bylo by tedy lepší sedět i při relativním
systému hodnocení?


ANO



NE

7. Kdyby bylo ve vaší pravomoci rozhodnout o použití absolutního systému
hodnocení, jak by to vypadalo (jaký typ soutěže, od jakého kola, ČR/svět)?


..........

8. Víte proč se WDSF snaží vyvíjet nový systém hodnocení?


..........

9. Víte, jakým způsobem se při aktuálním nastavení absolutního systému hodnocení
vypočítá výsledné ohodnocení tanečního páru za jeden tanec?


čistým aritmetickým průměrem všech známek



aritmetickým průměrem, kde se škrtnou všechny známky mimo toleranční pole
dané koeficientem



výpočtem dle vzorce zohledňující vzdálenost známky od mediánu sníženou
váhou hodnocení



výpočtem dle vzorce, zohledňující váhu kritéria, kde se škrtnou všechny známky
mimo toleranční pole dané koeficientem

10. Jaká je posloupnost kritérií/komponentů při absolutním systému hodnocení?


Paralelní -> každé kritérium se hodnotí zvlášť



Sériové -> kritéria mají určitou posloupnost (DTV, ICAD, ...)



Jiná...

11. Napište alespoň 3 výhody, které shledáváte u absolutního systému hodnocení.


..........

III

12. Napište alespoň 3 nevýhody, které vidíte u absolutního systému hodnocení.


..........

13. Vadí vám hodnotit absolutním systémem ve čtvrtfinále? (8 párů na parketu)


ANO



NE

14. Vadí vám hodnotit absolutním systémem v semifinále? (6 párů na parketu)


ANO



NE

15. Vadí vám hodnotit absolutním systémem ve finále? (sólo i společné tance)


ANO



NE

16. Které hodnocení vám připadá atraktivnější pro diváky?


Absolutní



Relativní

17. Myslíte si, že lze v tanečním sportu absolutně ohodnotit výkon tanečních párů?


ANO



NE

18. S jakým hodnocením jste více spokojený/á? V případě potřeby upřesnění odpovědi použijte odpověď jiná...


Absolutní



Relativní



Jiná...

19. Máte na závěr nějaké připomínky či nápady na zlepšení? Myšlenky, které by mohly
pomoci systém hodnocení vylepšit?


..........
IV

