
Abstrakt: 

Hlavním cílem této disertační práce je specifikovat roli motivace v tendenci užívání 

dopingu u návštěvníků vybraných fitness center. Hlavní cíl práce odráží vědecké otázky, 

ve kterých nás zajímá, jakou roli hrají vnější a vnitřní motivační faktory v tendencích 

užívat doping u pravidelně cvičících jedinců ve fitness prostředí.  K naplnění tohoto cíle 

byl navržen výzkumný design, který kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkumnou 

strategii. 

Kvantitativní přístup k výzkumné problematice vychází z Teorie plánovaného 

chování (Theory of planned behavior – TPB, Ajzen, 1991) a motivační Teorie sebe-

determinace (Self-determination Theory – SDT; Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017). 

Výzkumný soubor byl tvořen 142 respondenty (81 mužů, 61 žen; průměrný věk 30,2 ± 

9,39 let). V regresních modelech byly pozorovány některé významné efekty nezávislých 

proměnných na proměnné vycházející z Teorie plánovaného chování. Byl objeven 

významný pozitivní efekt externí regulace (ß = ,195; p < ,05; R2 = ,324) a významný 

negativní efekt vnitřní motivace (ß = -,288; p < 0,001; R2 = ,324) v modelu postojů k 

dopingu. Dále byly objeveny významné pozitivní efekty postojů k dopingu (ß = ,646; p 

< 0,001; R2 = 563) a nabídky dopingu ve fitness centru (ß = 341; p < 0,001; R2 = 563) v 

modelu záměrů užívat doping. 

Kvalitativní přístup k výzkumné problematice vycházel z interpretativní 

fenomenologické analýzy založené na vícenásobné případové studii. Výzkumný soubor 

tvořilo 5 amatérských bodybuilderů (věkové rozmezí 21 – 30 let) se zkušenostmi 

s užíváním dopingu. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor zaměřen na 

sportovní vývoj respondentů. V rozhovorech byl kladen důraz na subjektivní význam, 

který účastnící studie přikládali své zkušenosti s dopingem. Na základě výsledků lze 

potvrdit vliv vnitřní motivace k bodybuildingu, která přivedla respondenty do jisté míry 

rizikového prostředí posiloven a fitness center. Dále byl potvrzen vliv vnějšího makro a 

mikro-sociálního prostředí, tvořeného fitness a bodybuildingovými „influencery“, 

kamarády, trenéry a ostatními cvičícími v rámci fitness center. Tyto faktory se 

spolupodílely na modifikaci vnitřní motivace k užití dopingu, přičemž respondenti 

obecně považovali sami sebe za aktéra v tomto rozhodnutí. V dalším užívání 

dopingových látek se ukázalo jako podstatné vnímání žádaných tělesných změn, zvýšená 

výkonnost, pozitivní zpětná vazba okolí a z toho plynoucí zvýšený pocit sebevědomí. 

Dále bylo přistoupeno k subjektivnímu zvýznamňování zkušenosti s dopingem a 

byly analyzovány způsoby, jakými respondenti zvýznamňovali vlastní zkušenost 



v kontextu teoretického rámce potenciálních sebejá (possible selves; Markus & Nurius, 

1986) zahrnujících vlastní sebe-schéma toho, kdo jsou, kdo byli a kým mohou anebo 

chtějí být, jak v bodybuildingovém, tak v osobním životě. Během analýzy rozhovorů byly 

relevantní výroky kódovány a rozvinuty do obecnějších kategorií, které byly propojeny 

do širších témat. Tyto byly následně seskupeny do hlavního tématu každého rozhovoru. 

Nakonec byly individuální témata spojené do nadřazených témat, které propojovaly 

zkušenosti všech respondentů. Nadřazené témata byly označeny jako „nechtěné sebejá“, 

„výjimečné sebejá“ a „obyčejné sebejá“, přičemž tyto témata byly dominantními 

v různých etapách bodybuildingové kariéry. Své zkušenosti s dopingem zvýznamňovali 

v kontextu „výjimečného“ a „obyčejného sebejá“, což zahrnovalo snahu o stání se 

výjimečnými a zároveň snahu o udržení obyčejného života. To, jakým způsobem užívání 

dopingu přispělo k těmto konstrukcím, předurčovalo pohled na pokračování či ukončení 

užívání dopingu. 
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