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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 



3 

 

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. Respondenti zvýznamňovali své zkušenosti 

s dopingem 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. 

 

Klíčová slova: fitness, bodybuilding, motivace, doping, sebe-determinace, vnitřní 

motivace, externí regulace 
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ÚVOD 

V posledních letech lze pozorovat rostoucí popularitu cvičení a pohybových aktivit 

provozovaných v rámci komerčních fitness řetězců. V roce 2019 mělo více než 64 

miliónů Evropanů členství v různých fitness klubech, což představuje přibližně 35% 

nárůst v porovnaní s rokem 2009 (Statista, 2021). Fitness a pravidelná pohybová aktivita 

pomáhají jedinci snížit psychickou tenzi, vedou k rychlejšímu zotavení z únavy, působí 

preventivně proti vzniku civilizačních onemocnění a mohou pomoct rozvinout sociální 

dovednosti navázáním kontaktů s jinými lidmi. 

Vedle těchto nesporně pozitivních efektů fitness aktivit se však objevují skutečnosti, 

které mohou tyto pozitivní dopady poněkud relativizovat. K nejzávažnějším patří užívání 

různých podpůrných prostředků, což je jev, který má své historické kořeny, společenské 

a politické kontexty, ekonomické souvislosti, psychologické aspekty a řadu potenciálních 

zdravotních rizik. 

Mezi uváděná fyzická rizika užívání dopingových látek patří například problémy 

genetické, onkologické, muskuloskeletální či kardiovaskulární. Vedle těchto jsou však 

udávána i rizika psychologická, například ve formě změn emočního vyladění či zvýšené 

míry agresivity, což jsou projevy mající svůj dopad i v nejbližším sociálním okolí jedince. 

Současná společenská atmosféra klade důraz na výkon a dosažení úspěchu za 

každou cenu. Popularita sociálních sítí nabízí možnosti sociálního a ekonomického 

úspěchu sdílením atraktivního fyzického vzhledu, častokrát dosaženého vlivem různých 

podpůrných prostředků. Mnoho jedinců pak podléhá tendenci sebe-srovnávání a hledá 

způsoby sebeprosazení s vidinou dosažení obdobného úspěchu. V této situaci se 

dopingové látky nabízí jako efektivní cesta a vytváří se situace, kdy může docházet k 

postupné normalizaci možnosti využití „zkratky k cíli“. Užívání různých podpůrných 

prostředků tak nabývá podoby nejenom sportovního, ale i společenského problému. 

Zatímco oblast vrcholového sportu má vybudované mechanismy prevence a represe 

tohoto jevu, značně odlišná situace je v oblasti sportu rekreačního, a zejména v prostředí 

posiloven a fitness center. V České republice nejsou zavedeny mechanismy 

antidopingové kontroly a komerční fitness provozovatelé nehrají aktivní roli v prevenci 

tohoto jevu (Backhouse et al., 2014). Navíc, dopingová problematika se nevyhýbá ani 

adolescentní populaci pravidelně navštěvující fitness centra, přičemž tito jedinci 

představují v kontextu potenciálních zdravotních rizik obzvláště rizikovou skupinu. 

Z pohledu neustálé rostoucí popularity komerčních fitness řetězců, a na základě výše 
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uvedených skutečností, je nevyhnutné věnovat tomuto jevu systematickou výzkumnou 

pozornost. 

Tuto skutečnost podtrhuje i neustálé rostoucí zájem behaviorálních věd o 

problematiku dopingu a hledání faktorů, které vedou jedince k užívání těchto látek. 

Jedním z často využívaných přístupů v rámci kvantitativního výzkumu je Teorie 

plánovaného chování (Theory of planned behavior – TPB, Ajzen, 1991), podle které jsou 

záměry - jakožto okamžitý předchůdce chování - predikovány postoji, sociálními 

normami a behaviorální kontrolou. Výzkum dopingu ve vrcholovém sportu však 

poukazuje i na vliv některých externích faktorů, které nebyly touto teorií původně 

zvažovány. Mezi tyto proměnné patří například konstrukty vycházející z Teorie sebe-

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

a proto bude těmto teoriím a jejím využitím v kontextu problematiky dopingu ve 

vrcholovém a fitness sportu věnována následující část textu. 

 

Teorie plánovaného chování 

Teorie plánovaného chování (Theory of planned behavior – TPB, Ajzen, 1991) 

předpokládá, že záměry jsou okamžitými předchůdci chování a jsou formovány postoji, 

sociálními normami (vnímané schválení chování nejbližším okolím označované jako 

subjektivní norma; vnímané chování jiných označované jako popisná norma), a 

přesvědčení o sebe-účinnosti, které reflektuje sebe-vnímanou kompetenci vykonat či 

vyhnout se cílenému chování (Fishbein & Cappella, 2006). V kontextu problematiky 

dopingu ve sportu však byl vedle těchto proměnných zjištěn i vliv jiných faktorů, které 

zahrnují motivační orientaci na ego (Sas-Nowosielski & Swiatkowska, 2008; Mudrák, 

Slepička & Slepičková, 2018), morální přesvědčení (Barkoukis et al., 2011), užívání 

výživových doplňků (Backhouse, Whitaker & Petróczi, 2013), morální odpoutání (Lucidi 

et al., 2008) či výkonové cíle a proměnné vycházející z Teorie sebe-determinace 

(Barkoukis et al., 2011, 2013). 

 

Teorie sebe-determinace 

Teorie sebe-determinace (Self-determination Theory – SDT; Deci & Ryan, 1985; 

Ryan & Deci, 2017) je teorie zabývající se lidskou motivací a osobností, která zdůrazňuje 

důležitost vrozených vnitřních kapacit pro osobnostní růst a sebe-regulaci chování. 

Základním kamenem SDT je vnitřní motivace, kterou Ryan & Deci (2000, s. 70) definují 

jako: „inherentní tendenci k vyhledávaní, objevování, učení a rozšiřování vlastních 
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kapacit.“ Na druhou stranu, konstrukt vnější motivace popisuje aktivitu, která je 

vykonávána kvůli zisku vnější odměny (případně kvůli vyhnutí se trestu) a ne z důvodu 

radosti z aktivity samotné. Podle SDT, vnější motivace variuje v různé míře relativní 

autonomie jednajícího subjektu. Na základě variability autonomie rozlišuje SDT čtyři 

druhy vnější motivace: externí regulaci, introjektovanou regulaci, identifikovanou 

regulaci a integrovanou regulaci (Ryan & Deci, 2000). 

Vzhledem k rozsáhlosti SDT, která je tvořená šesti subteoriemi, navrhli Ryan & 

Deci (2000) tzv. sebe-determinační kontinuum (Obrázek 1), kde vnitřní motivace 

představuje jeden pól kontinua postupné modifikace vnější motivace, jdoucího od vnější 

regulace přes introjektovanou regulaci, následovanou rozpoznanou regulací a 

integrovanou regulací, přičemž postupně roste větší míra sebeurčení. Přitom lze nalézt i 

stav amotivace, což je stav nepřítomnosti jakékoli motivace pokoušet se o nějakou 

aktivitu (například zacvičit si) a vnější motivace vedoucí k aktivitě pro naplnění vnějšího 

požadavku. Vnější motivace je v prostřední části kontinua řazená rovněž dle míry 

autonomie v jednotlivém typu regulace. Jedinec se bude nacházet na pravé straně sebe-

determinačního kontinua v případě, že připisuje příčiny svého chování sobě samému, a 

má tedy interně vnímané ohnisko kauzality. Naopak, jedinec se bude nacházet na levé 

straně kontinua v případě zevního ohniska kauzality, tedy pokud bude připisovat příčiny 

svého chování vnějším okolnostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Sebe-determinační kontinuum (upraveno dle Ryan & Deci, 2000, s. 72) 

 

V kontextu dopingu ve sportu vycházela z výše uvedených teorií například studie 

Donahue et al. (2006), ve které byl zjištěn vztah mezi vnitřní motivací a pozitivní 

orientací sportovního chování (např. respekt k pravidlům a rozhodčím, pogratulování 

soupeři k vítězství atd.), která měla následně vazbu na tendenci k neužívání dopingových 

látek. Podobný vztah byl zjištěn mezi vnější motivací a negativní orientací sportovního 
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chování, která měla vazbu na tendenci brát doping. K obdobným výsledkům dospěli i 

Mudrák, Slepička & Slepičková (2018), kteří zjistili pozitivní vazbu mezi úkolovou 

motivační orientací a vnitřní motivací, resp. mezi ego motivační orientací a externí 

regulací. Vnitřní motivace následně vykazovala pozitivní vztah s tendencí vítězit 

v mezích pravidel a negativní vztah s akceptací podvádění a pozitivními postoji 

k dopingu. Méně sebe-determinované formy motivace vykazovaly vztah opačný. 

Dopingové chování bylo predikováno záměry užít doping, avšak vazbu na záměry 

vykazovaly jenom pozitivní postoje k dopingu a akceptace podvádění. 

Studie Wiefferink et al. (2008), realizovaná ve fitness prostředí, potvrdila vliv 

postojů, sociálních norem a sebe-účinnosti na dopingové záměry. Původní model však 

autoři rozšířili o osobní normy (např. lidé by se měli rozhodnout za sebe, co užívají; budu 

hrdý, pokud dosáhnu mých cílů bez dopingu), které měly společně s vnímaným zlepšením 

výkonu nejsilnější vazbu na záměry. K empirickému ověření vztahů uváděných v TPB 

přistoupili i Allahverdipour, Jalilian & Shaghaghi (2012), kteří navíc zdůraznili 

významný vliv mikro-sociálního prostředí fitness center. Přes 85 % všech uživatelů 

anabolik v této studii mělo jak trenéra, tak blízkého kamaráda, který užívá, anebo 

v minulosti užíval anabolika. Ve starší studii Vogels et al. (1996) bylo odhaleno, že vedle 

faktorů na individuální úrovni ovlivňovaly motivaci k užívání dopingových látek ve 

fitness prostředí zejména sociální a kulturní faktory. 

Výše uváděné studie přispívají k prohloubení znalostí a k bližšímu vysvětlení 

dopingového chování. Rozeznávají některé psychosociální faktory, které se přímo 

vztahují k dopingovým záměrům a rovněž identifikují vybrané koncepty a proměnné 

sportovní motivace, které - jak ukazuje výzkum, většinou ovlivňují dopingové chování 

nepřímo a zprostředkovaně, skrze postoje, vnímané sociální normy či sebe-účinnost 

jedince.  

Avšak kvantitativní výzkum neumožňuje hlubší vhled do kontextu daného prostředí, 

ani porozumění tomu, jakým způsobem jednotlivec vnímá a interpretuje zkušenosti, 

jakým způsobem ho ovlivňuje makro a mikro-sociální prostředí a jaké významy těmto 

vlivům připisuje. Tato metodologická orientace rovněž neumožňuje zachytit vliv všech 

faktorů na modifikaci motivace a dynamiku motivačního vývoje, vztahujícího se 

k užívání dopingových látek. I tyto limity kvantitativního výzkumu se pokouší 

kompenzovat přístup kvalitativní, kterému bude věnována pozornost v následujícím 

textu. 
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Značné množství studií, zahrnujících jak rekreační návštěvníky fitness center, tak 

bodybuildery, bylo zaměřeno na dopingové znalosti, postoje, přesvědčení, zkušenosti a 

zejména dopingové motivy (Grogan et al., 2006; Petrocelli, Oberweis & Petrocelli, 2008; 

Bjørnestad, Kandal & Anderssen, 2014; Van Hout & Kean, 2015; Kimergård, 2015; 

Greenway & Price, 2018; Macho, Mudrák & Slepička, 2021). Tyto výzkumy nabízí 

hlubší vhled do fitness prostředí a porozumění vzájemné interakci individuálních a 

sociálních faktorů. Bates et al. (2019), i na základě některých výše uvedených výzkumů, 

vytvořili socio-ekologický rámec mužského užívání anabolických steroidů, ve kterém 

rozeznávají vzájemnou interakci množství faktorů na individuální, institucionální, 

komunitní a společenské úrovni. Tento rámec poukazuje na značnou komplexitu 

dopingového chování a šíři vlivů, které ovlivňují motivaci jedince k fitness dopingu. 

Christiansen, Vinther & Liokaftos (2017) se pokusili o redukci složitosti a 

různorodosti motivů vztahujících se k užívání dopingu ve fitness prostředí. Na základě 

vlastních rozhovorů a systematického přehledu současného výzkumu navrhli typologii 

uživatelů fitness dopingu, kteří se odlišují na základě dvou dimenzí, zahrnujících jejich 

soustředění na efektivitu dopingu a akceptaci dopingových rizik. Tato typologie 

rozeznává čtyři typy „ideálního“ uživatele: 1) „Expertní typ“ je motivovaný vědeckou 

zvědavostí a fascinací ohledně možnosti navýšení výkonu či zlepšení vzhledu vlivem 

farmakologie; 2) „Well-being typ“ je motivovaný snahou o rekultivaci a omlazení těla. 

Jeho motivací je vypadat a cítit se dobře, přičemž nepodstupuje velké riziko; 3) „Atletický 

typ“ je motivovaný závodními aspiracemi; 4) „YOLO typ“ (You only live once – žiješ 

jenom jednou) je motivovaný netrpělivostí, zvědavostí a vlivem svého blízkého okolí a 

autoritativních vzorů. 

 

Výzkumný problém 

V návaznosti na výše uvedený teoretický rozbor a na základě citovaných studií, které 

dokládají význam sportovní motivace ve vysvětlení užívání podpůrných prostředků lze 

soudit, že tento jev je ve sportu poměrně rozšířený. Lze také konstatovat, že se jedná o 

problematiku, která se nevyhýbá ani oblasti rekreačního sportu, ve kterém je tento 

fenomén spojován zejména s prostředím posiloven a fitness center. Závažnost výskytu 

tohoto jevu v daném prostředí potvrzuje zejména skutečnost, že k užívání různých 

podpůrných prostředků se uchyluje i mládežnická populace, u které představuje toto 

chování značné zdravotní riziko. Přitom legislativa v České republice nevytváří 
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podmínky pro systematické kontroly a komerční fitness provozovatelé nehrají roli 

v prevenci tohoto jevu (Backhouse et al., 2014). I přes všechny tyto skutečnosti není 

v českém kontextu věnována systematická výzkumná pozornost rozšíření fitness dopingu 

a poslední studie jsou již poměrně letité. 

Výsledky studií ze zahraničí poukazují na interakci řady faktorů, které ovlivňují 

výsledné užívání dopingu. I na základě některých z těchto výzkumů bylo přistoupeno 

k vytvoření integrujících modelů predikce dopingového chování. Ukazuje se, že 

sportovní motivace, a zejména konstrukty a proměnné vycházející z Teorie sebe-

determinace, sehrávají důležitou roli ve formování postojů k dopingu (např. Donahue et 

al., 2006; Mudrák, Slepička & Slepičková, 2018). Většina těchto studií však byla 

realizována v prostředí vrcholového sportu anebo v oblasti sportu dětí a mládeže. 

Kvantitativní studie realizované ve fitness prostředí vycházely jenom z obecných modelů 

predikce chování (Vogels et al., 1996; Wiefferink et al., 2008; Allahverdipour, Jalilian & 

Shaghaghi, 2012, Tavares et al., 2020) a nezaměřovaly se na zjišťování případného vlivu 

konstruktů vnitřní a vnější motivace na formování postojů k užívání fitness dopingu. Z 

výsledků těchto studií je rovněž možné jenom spekulovat o tom, do jaké míry vzájemně 

působí jednotlivé faktory, které ovlivňují užívání fitness dopingu. 

Na základě této mezery v poznání byl koncipován výzkum, který má smíšený design 

a využívá jak přístup kvantitativní, tak přístup kvalitativní. V kvantitativním přístupu 

k výzkumné problematice bylo vycházeno z Teorie plánovaného chování. Byly 

zjišťovány vazby mezi postoji, vnímaným užíváním dopingu a záměry k užívání dopingu. 

Dále nás zajímalo, jestli vybrané proměnné sebe-determinačního kontinua, konkrétně 

externí regulace a vnitřní motivace, budou mít vazbu na postoje k užívání dopingu. Vedle 

kvantitativní studie bylo přistoupeno i k využití kvalitativního přístupu. Rhodes (1997) 

uvádí, že rizikové chování, pod které lze zahrnout i užívání různých podpůrných 

prostředků, je výsledkem komplexní interakce individuálních a sociálních faktorů. Tyto 

interakce generují významy, které jednotlivec připisuje svému vlastnímu chování, a proto 

je nevyhnutelné pochopit, co vlastně rizikové chování pro daného jednotlivce znamená 

v kontextu jeho okolního sociálního prostředí, vztahů v tomto prostředí a v kontextu jeho 

životního stylu. Domníváme se, že využití jenom kvantitativního přístupu neumožňuje 

zachycení interakcí v těchto kontextech, a proto byl vzhledem k cíli práce koncipován 

výzkum, který je založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. 
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Cíl výzkumu 

Cílem práce je specifikovat roli motivace v tendenci užívat doping u návštěvníků 

vybraných fitness center. 

 

Vědecké otázky 

Vědecká otázka 1: Jakou roli hrají vnější motivační faktory ve formování postojů 

k dopingu a v tendenci k jeho užívání u návštěvníků vybraných fitness center? 

Vědecká otázka 2: Jaký význam mají vnitřní motivační faktory v rámci sebe-

determinačního kontinua v tendenci užívání dopingu? 

 

Hypotézy 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že postoje k dopingu budou významným prediktorem 

záměrů k jeho užití. 

Hypotéza 2: Předpokládáme existenci významných vazeb mezi sebe-determinací, 

postoji k dopingu a tendencemi užívat doping. 

Hypotéza 3: Předpokládáme, že nabídka dopingu v prostředí vybraných fitness 

center má významný vliv na tendenci k jeho užívání. 

Hypotéza 4: Předpokládáme významné rozdíly mezi uživateli a neuživateli dopingu 

v postojích k dopingu, v záměrech užívat doping a ve vnímaném užívání dopingu jinými 

lidmi. 

Hypotéza 5: Předpokládáme, že skupina respondentů, které byl doping nabídnut, se 

bude významně lišit v postojích k dopingu, v záměrech doping užívat a ve vnímaném 

užívání dopingu jinými lidmi než skupina, které tyto prostředky nabídnuty nebyly. 

 

METODIKA 

Výzkumný design 

„Jestliže má rybář k dispozici několik sítí a v každé z nich je několik velkých děr, 

pak je lepší, když rybář poškozené sítě navzájem překryje a použije tak jednu síť, kterou 

získá lepší úlovek než použitím jednotlivých sítí odděleně.“ 

(Lincoln & Guba, 1985 in Hendl, 2005, s. 62) 

Motivace je integrované funkční propojení dvou motivačních systémů, vnitřní a 

vnější motivace. K utváření člověka a projevům motivace dochází v rámci sociálních 

interakcí, jejichž obsah je značně ovlivňován sociokulturním prostředím. Vycházejíc 
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z tohoto vymezení je patrné, že motivace výsledného chování může být ovlivňována 

řadou faktorů. Lze se domnívat, že jejich vzájemnou interakci není možné do patřičné 

míry zachytit, pochopit a vysvětlit použitím pouze jedné výzkumné metody. Tuto 

domněnku lze do velké míry opřít o zjištění uvedené v teoretických východiscích této 

práce, zejména pak v přehledu realizovaných výzkumů, ze kterých je patrná stále 

intenzivnější orientace jak na kvantitativní, tak na kvalitativní přístupy. Tyto poukazují 

na značnou komplexitu faktorů, přispívajících k modifikaci výsledné motivace k užití 

fitness dopingu. Na základě těchto skutečností bylo přistoupeno k využití kvantitativního 

i kvalitativního přístupu a byla koncipována studie, která má smíšený, sekvenčně-

explanační design. 

Smíšený výzkum kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie a 

zahrnuje sběr a analýzu kvantitativních i kvalitativních dat (Punch, 2009; Hendl & Remr, 

2017). Creswell & Plano Clark (2007) uvádí, že ve smíšeném explanačním designu 

pomáhají kvalitativní data vysvětlit počáteční kvantitativní data, signifikantní či 

nesignifikantní vztahy, případně překvapující výsledky. Používá se také v případě, kdy 

úvodní kvantitativní data poskytují určité vodítko v selekci následného výběru souboru 

respondentů, se kterým budou prováděny hloubkové rozhovory. Ve smíšené sekvenčně-

explanační studii je většinou dávána priorita kvantitativnímu přístupu, protože 

kvantitativní data jsou sbírána jako první a představují hlavní aspekt tohoto procesu. 

Avšak, v závislosti na cílech studie, zaměření výzkumných otázek a konkrétním designu 

jednotlivých fází výzkumu, výzkumník může dát prioritu kvalitativní části (Ivankova, 

Creswell & Stick, 2006). 

Na základě výše uvedeného vymezení zvoleného výzkumného designu byl v první 

fázi využitý kvantitativní přístup a v jeho rámci explorativní metoda a technika 

dotazování. Nástrojem sběru dat byla baterie dotazníků, které zachycovaly proměnné 

vnitřní motivace a externí regulace, postoje k dopingu, záměry užívat doping, vnímané 

užívání dopingu a demografické charakteristiky a zkušenosti s dopingem. Tato část 

výzkumu zahrnovala jak muže, tak ženy v různých věkových kategoriích, s určitými 

odlišnostmi v tréninkových cílech. 

Cílem následující kvalitativní části bylo prohloubit a blíže interpretovat statistické 

výsledky, získané v první fázi výzkumu. Dále bylo cílem porozumět kontextuálním 

vlivům na motivaci k užívání fitness dopingu. Pro obohacení hloubky kvalitativní analýzy 

byl v rámci metody interpretativní fenomenologické analýzy aplikován plán vícenásobné 

případové studie, která je: „ideální, jestliže se o aktuálním jevu chceme dozvědět odpovědi 
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na otázky typu „Jak?“ a „Proč?“ (Hendl & Remr, 2017, s. 202). Ústředním tématem 

analýzy je v tomto kontextu „případ“, který může být definovaný jako funkční jednota 

(Stake, 2006). Tato byla v našem případě tvořena amatérskými bodybuildery a 

vzájemnými vztahy mezi těmito jedinci a sociálním kontextem, které mohou ovlivnit 

motivaci k užívání fitness dopingu. 

 

Kvantitativní přístup ke zkoumané výzkumné problematice 

Výzkumný soubor 

Z celkového počtu vyplněných dotazníků (n=178) byly zařazeny do analýzy pouze 

respondenti, kteří uvedli jako nejčastěji provozovaný sport fitness, bodybuilding anebo 

silový sport (vzpírání, silový trojboj, crossfit). Výzkumný soubor (n=142; průměrný věk 

30,2 let; SD = 9,39) byl na základě kvótního výběru rozložen v poměru 57 % ku 43 % 

ve prospěch mužské části. Všichni respondenti byli ujištěni o zachování anonymity a 

vyplněním dotazníku potvrdili svou dobrovolnou účast ve výzkumné studii, která byla 

schválená Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

 

Sběr dat 

Sběr dat probíhal ve třech fitness klubech, které byly podobné svým umístěním 

v pražských nákupních centrech, ale též rozlohou, počtem registrovaných klientů a 

rozsahem nabízených služeb (individuální trénink, skupinové lekce, prodej sportovních 

suplementů, trenérské služby). V období září-listopad 2018 a březen-květen 2019 byly 

tyto kluby v různých hodinách navštěvovány autorem práce, který oslovil všechny 

přítomné členy se žádostí o vyplnění papírové formy dotazníku. Přehled použitých metod 

je uveden v Tabulce 1. 

 

Tab. 1 Přehled použitých metod 

Měřená oblast Charakteristika metody 

Demografické 

charakteristiky 

V první sekci dotazníku byli respondenti požádáni o vyplnění základních demografických 

proměnných, které zahrnovaly pohlaví, věk, nejvyšší ukončené vzdělání a vnímanou 

ekonomickou situaci domácnosti. Dále nás zajímal nejčastěji provozovaný sport a úroveň 

sportování. 

Vlastní 

zkušenost 

s dopingem 

V následující části se vyskytovaly otázky, vztahující se ke zkušenostem s dopingem. 

Respondenti hodnotili frekvenci vnímané zkušenosti s dopingem na pěti bodové škále jdoucí od 

1 (ne) do 5 (ano, pravidelně) a na stejné škále byla zjišťována i nabídka dopingu v rámci daného 

fitness centra. 
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Sebe-

determinační 

motivační 

kontinuum 

Pro diagnostiku sebe-determinace byly použity konstrukty externí regulace, vnitřní motivace a 

amotivace vycházející z Teorie sebe-determinace (Ryan & Deci, 2017). Pro zjišťovaní těchto 

dimenzí byl použit dotazník Sport Motivation Scale-6 (SMS-6; Mallet et al., 2007), který je 

revidovanou verzí dotazníku Sport Motivation Scale (SMS; Pelletier et al., 1995). Respondenti 

měli v uvedených výrocích označit, do jaké míry každý výrok odpovídá tomu, proč se 

v současné době věnují svému sportu (cvičení). 

Postoje k 

dopingu 

Pro diagnostiku postojů k dopingu byl použit dotazník Performance Enhancement Attitude 

Scale (PEAS; Petróczi & Aidman, 2009). Tento jednodimenzionální 17 položkový dotazník 

zjišťuje obecné postoje k dopingu.  

Záměry 

užívat 

doping 

 

Pro měření záměrů byl použit dotazník administrovaný v předchozím českém výzkumu dopingu 

u adolescentů (Slepička & Slepičková, 1996). Respondenti označovali na škále jdoucí od 1 

(rozhodně ne) po 6 (rozhodně ano) zda by užili doping v různých hypotetických situacích. 

Sociální 

normy 

 

Pro zjišťování sociálních norem byly použity otázky zaměřené na procentuální odhad výskytu 

dopingu v kontextu daného fitness centra, a procentuální odhad výskytu dopingu ve vrcholovém 

sportu. 

 

Zpracování dat 

Data byla z papírové formy přepsána do programu Microsoft Excel a následně 

vložená do statistické softwarové platformy IBM SPSS Statistics 28.0.0.0 (Armonk, NY: 

IBM Corp.), ve které probíhala veškerá manipulace a analýza dat. Pro sumarizaci a 

organizaci dat byla použita deskriptivní statistika, na základě které byly získány základní 

popisné charakteristiky výzkumného souboru (tj. průměr, medián, směrodatná odchylka, 

frekvence odpovědí v rámci jednotlivých položek dotazníku). Dále byla realizována 

korelační analýza, počítány dva vícenásobné regresní modely a zjišťovány rozdíly mezi 

vybranými skupinami respondentů. 

 

Výsledky 

V regresních modelech 1 a 2 vystupují záměry k užití dopingu a pozitivní postoje 

k dopingu jako závisle proměnné (Tabulka 2). Při pohledu na Model 1 je patrné, že 

významnými proměnnými, vysvětlujícími záměry k užití dopingu, je jeho nabídka 

v daném fitness centru a pozitivní postoje k dopingu. Při tendenci využití dostupných cest 

pro rychlejší dosažení svých individuálních cílů v tréninku je pravděpodobné, že se 

jedinec vnímající vysoký výskyt a lehkou dostupnost dopingu k jeho užívání rozhodne, 

pokud existuje jistá individuální tendence k užívání těchto látek. Může se vytvářet vnitřní 

ospravedlňující pocit, že v tom nejsem sám, užívají to všichni, a tyto skutečnosti mohou 

působit jako spouštěč užívání různých podpůrných prostředků. Vedle nabídky těchto 

látek sehrávaly významnou roli i postoje k dopingu, které vykazovaly dokonce silnější 
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vztah. Toto zjištění poukazuje na významnou roli postojů, jejichž ovlivnění může působit 

na výsledné rozhodnutí jedince užít doping, a to skrze záměry, které jsou definovány jako 

vědomé rozhodnutí vykonat dané chování v budoucnu (Barkoukis, Lazuras & 

Tsorbatzoudis, 2016). Tyto postoje jsou obecně interpretovány jako nejvýznamnější 

prediktor chování (Fishbein & Cappella, 2006). Proto je v rámci dalšího regresního 

modelu věnována pozornost faktorům, které ovlivňují formování pozitivních postojů 

k dopingu. 

Model 2 ukazuje, že pro vysvětlení postojů jsou relevantními proměnnými zejména 

věk, ekonomická situace, odhad dopingu ve vrcholovém sportu a proměnné vycházející 

z teorie sebe-determinace, které jsou všechny statisticky významné. Při pohledu na 

motivační proměnné se ukazuje, že vnitřní motivace je vztažena k postojům negativně, 

což naznačuje, že respondenti s převažující mírou vnitřní motivace ke cvičení ve fitness 

centru mají tendenci spíše k negativním postojům k užívání dopingu. Naopak, externí 

regulace, která je spojována s vnější odměnou a očekávaným výsledkem, vykazuje 

pozitivní vztah s postoji k dopingu. Tyto výsledky naznačují, že vnitřní motivace může 

do jisté míry působit jako preventivní prvek ve formování pozitivních postojů k dopingu 

a lze se domnívat, že vnitřně motivovaní jedinci hledají spíše uspokojení plynoucí ze 

samotného tréninku a procesu cvičení. Naopak, externí regulace, která je spojována 

s vnější odměnou a očekávaným výsledkem, má tendenci působit spíše jako rizikový 

faktor ve formování pozitivních postojů. 

Jako rizikový faktor rovněž působí nižší věk, vyšší ekonomická situace domácnosti 

a odhad vyššího výskytu dopingu ve vrcholovém sportu. Pozitivnější postoje k užívání 

dopingu u mladších věkových kategorií mohou souviset jednak s větší touhou po 

sebeprosazení fyzickým vzhledem a hledáním cest, jak toho efektivně dosáhnout, a stejně 

tak s neuvědomováním si možných negativních zdravotních efektů užívání dopingu, což 

může vycházet z nedostatečné informovanosti. Navíc výsledky naznačují, že pokud je 

jedinec lépe ekonomicky zajištěn, může se zvyšovat tendence pro hledání možných cest 

dosažení svých cílů, a to i těch finančně náročnějších. Přesvědčení o využívání dopingu 

ve vrcholovém sportu může působit jako jistý normalizační prvek, na jehož základě 

respondenti vnímají toto chování jako běžné a normální, a tím pádem mají tendenci k 

formování pozitivnějších postojů k jeho užívání. 
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Tab. 2 Regresní analýza –záměry užívat doping a postoje k dopingu jako závisle 

proměnné 

Model 1 Záměry užívat doping 

F (4, 138) = 44,047; p <,001; R2 = ,563 

beta p 

Postoje k dopingu ,646** ,000 

Odhad dopingu ve vrcholovém sportu -,120 ,095 

Procentuální odhad dopingu ve fitness centru ,027 ,678 

Nabídka dopingu ve fitness centru ,341** ,000 

Model 2 Postoje k dopingu 

F (7, 135) = 9,164; p <,001; R2 = ,324 

beta p 

Věk -,192* ,011 

Úroveň sportu ,097 ,210 

Ekonomická situace ,162* ,034 

Odhad dopingu ve vrcholovém sportu ,437** ,000 

Odhad dopingu ve fitness centru ,075 ,346 

Externí regulace ,195* ,017 

Vnitřní motivace -,288** ,000 

*Signifikance na úrovni <,05; **Signifikance na úrovni <,01 

 

Při zpětném pohledu na výsledky kvantitativní části výzkumu je možné konstatovat, 

že byly ověřeny některé vztahy vycházející z Teorie plánovaného chování. Ukázal se 

předpokládaný významný vliv pozitivních postojů k dopingu na záměry jeho užití, 

přičemž vedle pozitivních postojů musí být zvažován i významný vliv nabídky dopingu 

v prostředí fitness center, který rovněž vykazoval významnou vazbu na záměry k užívání 

těchto látek. Tyto dva faktory vysvětlují více než 56 % variance záměrů užívat doping. I 

když téměř 44 % variance je potřeba hledat v dalších faktorech, vliv postojů a nabídky na 

záměry k užití dopingu ve fitness prostředí se zdá být poměrně značný. Na základě těchto 

zjištění lze potvrdit Hypotézu 1 a 2. 

Pokud se jedná o faktory ovlivňující formování postojů k dopingu, regresní model 

naznačil téměř 33% vysvětlení variance postojů nezávislými proměnnými, ze kterých 

nejmenší sílu vlivu vykazovala ekonomická situace, následována externí regulací a 

proměnnou věku, která byla vztažena k postojům negativně. Naopak, zásadně působí na 

postoje k dopingu vnitřní motivace, která vykazovala vliv negativní, a odhad výskytu 

dopingu ve vrcholovém sportu, který má nejsilnější vliv na postoje k dopingu. Na základě 
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zjištění vlivu vnitřní motivace a externí regulace lze potvrdit Hypotézu 3, avšak je nutné 

si uvědomit, že více než 67 % variance postojů ovlivňují faktory, které nebyly součástí 

našeho regresního modelu. 

 

Kvalitativní přístup ke zkoumání role motivace v užívání fitness dopingu 

Kvalitativní část výzkumu metodologicky vychází z interpretativní 

fenomenologické analýzy (IPA; Smith, Jarman & Osborn, 1999; Larkin, Watts & Clifton, 

2006; Smith & Shinebourne, 2012). IPA je zaměřená na subjektivní zkušenost, jelikož 

„zkoumá do detailu, jak participanti zvýznamňují jejich osobní a sociální svět“ (Smith & 

Shinebourne, 2012, s. 53). 

 

Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří 5 amatérských bodybuilderů se zkušenostmi s užíváním 

fitness dopingu. Tento počet koresponduje s doporučením pro metodu interpretativní 

fenomenologické analýzy a osobní zkušenost participantů splňuje klíčový požadavek 

reprezentace daného fenoménu (Smith, Flowers & Larkin, 2009), kterým je pro nás 

užívání fitness dopingu. Všichni respondenti pocházeli z České republiky.  

 

Sběr dat 

Pro sběr dat byl použit polostrukturovaný rozhovor. V rozhovoru byla 

zakomponována témata vztahující se k vývoji bodybuildingové kariéry respondentů, 

jejich zkušenosti s fitness dopingem, fitness/bodybuildingovým životním stylem a jeho 

vlivem na ostatní aspekty jejich života. 

 

Zpracování dat 

Podle doporučení IPA (Smith & Shinebourne, 2012) byly rozhovory nahrány a 

následně doslovně přepsány. Nejdříve následovalo obeznámení se s rozhovory jejich 

opakovaným čtením. Poté bylo procházeno jednotlivými rozhovory, počínaje Karlem, a 

všechny relevantní výroky byly kódovány a rozvinuty do obecnějších kategorií. Tyto 

kategorie byly postupně propojeny do širších témat, a tato témata byla následně seskupena 

do hlavního tématu každého rozhovoru. Nakonec byla všechna individuální témata 

spojena do nadřazených témat, která propojovala zkušenosti všech respondentů. 
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Rozhovory byly nahrány, doslovně přepsány a následně byly nahrávky smazány. 

Přepisy neobsahovaly jména respondentů, pouze pseudonymy, a byly vynechány 

informace, na jejichž základě by mohlo dojít k jejich identifikaci. Přepisy rozhovorů byly 

zaslány respondentům k autorizaci, při které měli možnost odstranit části rozhovoru, 

které si nepřáli, aby byly v rámci výzkumného projektu použity. Kvalitativní část 

výzkumu byla provedena v souladu s principy výzkumné etiky, včetně získání 

informovaného souhlasu a ujištění o anonymitě. 

 

Výsledky 

V první části výsledků kvalitativního přístupu bylo snahou zachytit motivační 

faktory, které hrály svou roli v rozhodnutí respondentů začít užívat dopingové látky. 

Prokázal se postupně sílicí vliv vnitřní motivace, vycházející z nespokojenosti se 

vzhledem vlastního těla. Tento pocit přivedl respondenty k bodybuildingu a do 

specifického sociálního prostředí fitness center, kde se zintenzivňoval kontakt s ostatními 

cvičícími a možnými cestami pro dosažení vlastních cílů. Respondenti popisovali vliv 

kamarádů a trenérů, vytvářel se pocit sdílení společného cíle, který v kombinaci 

s prostředím (ve kterém „není problém“ sehnat dopingové látky, protože to „bere a sype 

každý druhý“) přispíval k vytvoření optimálního motivačního klimatu, usnadňujícího 

rozhodnutí tyto látky začít užívat.  

Důležitou roli sehrálo i širší makro-sociální prostředí, jehož součástí je současná 

společenská atmosféra, ve které se snaží jedinec dosáhnout všeho hned a častokrát za 

každou cenu. Vedle toho poukazovali respondenti na silný vliv internetu a sociálních sítí, 

na kterých jsou snadno přístupné informace v míře, kterou popisovali jako daleko větší 

než v minulosti. Tyto vlivy jsou umocněny zejména zvyšující se popularitou tzv. fitness 

influencerů, tedy osobnostmi, které jsou ve fitness komunitě známé sdílením svého 

bodybuildingového či fitness životního stylu, a které častokrát přistupují k veřejně 

přístupnému sdílení vlastních zkušeností s užíváním fitness dopingu. Především mladší 

populace je pak náchylná napodobovat své vzory. Všechny tyto faktory společně 

s působením mikro-sociálního prostředí fitness center modifikují vnitřní motivaci 

vedoucí k užití dopingových prostředků.  

Vnitřní motivace sehrávala rovněž důležitou roli, nakolik se respondenti vyjadřovali, 

že rozhodnutí užít dopingové látky vycházelo od nich samotných. I když připouštěli 

značný vliv vnějších faktorů, považovali sami sebe za aktéra v rozhodnutí začít tyto látky 
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užívat. Důležitým motivačním faktorem v pokračujícím užívání bylo vnímání pozitivních 

aspektů dopingu na tělesné změny, fyzický vzhled, výkonnost v tréninku, dále pozitivní 

zpětná vazba sociálního okolí a z toho všeho plynoucí pocit zvýšeného sebevědomí. 

Vedle pozitivních fyzických a psychických účinků, které měly nepochybně důležitou roli 

v posílení vnitřní motivace k užívání fitness dopingu, však uváděli respondenti i některé 

negativní zkušenosti. Míra, do jaké vnímaly negativní efekty dopingu na svůj život, 

společně se změnami v osobním životě přispěly u některých k ukončení užívání 

dopingových látek. 

 

Motivační změny v kontextu fitness dopingu a průběh bodybuildingové kariéry 

sledovaných jedinců 

Respondenti konstruovali sebe skrze narativy jejich bodybuildingových kariér a 

zkušeností s fitness dopingem odlišnými způsoby. Všichni však strukturovali tyto 

narativy skrze několik nadřazených témat, které jsme označili jako „nechtěné sebejá“, 

„výjimečné sebejá“ a „obyčejné sebejá“ a tato témata se vztahovala přibližně k různým 

etapám jejich bodybuildingové kariéry. 

Zpočátku respondenti explicitně i implicitně mluvili o svém „nechtěném sebejá“, tj. 

o tom, co na sobě neměli rádi a jak to určovalo kým se snažili stát, anebo naopak - kým 

se snažili nestát skrze angažovanost v bodybuildingu. V této konstrukci „nechtěného 

sebejá“ respondenti zahrnovali neatraktivní tělo, avšak možná ještě významněji 

zahrnovali nedostatek aktérství v jejich životech. Tento nedostatek vztahovali 

k nezkušenosti, nedostatečné znalosti, nízkému sebevědomí, nedostatku sebe-regulačních 

dovedností, tělesným limitům a rovněž k potřebě naplnit očekávání jiných lidí. 

Respondenti však vnímali fitness doping jako nedostatečný prostředek, který by jim 

v tomto čase mohl pomoct zbavit se „nechtěného sebejá“ a dokonce používali podobné 

fráze k popisovaní špatného užívání fitness dopingu v jejich začátcích.  

Respondenti nevnímali fitness doping jako nástroj, který by měl být použit na 

zlepšení nedostatků, které mohou být odstraněny jinými způsoby, ale spíše jako nástroj 

k usnadnění jejich sebe-aktualizace a sebe-rozvoje za hranici obyčejnosti. V tomto 

kontextu rozvíjeli téma „stávání se“, ve kterém popisovali jejich snahu o aktualizování 

svého potenciálu a - v jistém smyslu - snahu o „stát se výjimečným“, ne nutně jako 

bodybuildeři, ale spíše jako lidi. Proto vnímali toto „stávání se“ spíše skrze bodybuilding 

než v bodybuildingu samotném. Zatímco jejich sportovní ambice nepřesáhly amatérskou 
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úroveň anebo v některých případech se vůbec nezúčastnili soutěží, snažili se o rozvoj těla, 

osobnostních charakteristik, znalostí, zkušeností anebo sociálního postavení, které 

přesahuje rámec toho, co vnímali jako „normální“ anebo „obyčejné“ v obecné populaci. 

V tomto kontextu zvýznamňovali fitness doping jako faktor usnadňující toto „stávání se“.  

Ve třetím nadřazeném tématu respondenti vyjadřovali hledání „rovnováhy“ či 

„ztrácení“ odlišných aspektů sebejá, což bylo způsobeno jako důsledek jejich motivace 

stát se výjimečnými. V tomto rámci vyjadřovali vliv tohoto stávání se na ostatní aspekty 

sebejá, což popisovali potřebou „být normální“ anebo vést vyrovnaný, obyčejný život. 

Všichni respondenti popisovali jistou míru, do jaké snaha o stání se výjimečnými skrze 

bodybuilding a užívání fitness dopingu negativně ovlivnily jejich zdraví, fyzický a 

mentální well-being, pracovní život a vztahy. Tenze mezi těmito dvěma sebejá – 

„obyčejným“ a „výjimečným“ – určovala způsoby, jakými zvýznamňovali fitness doping 

a pokračování jeho užívání. V některých případech popisovali takový vliv jako 

„vyvažování“, které vyžadovalo jenom malé úpravy, protože nezažili těžké negativní 

efekty, anebo protože stávání se vyžadovalo relativně malé úpravy. V jiných případech 

respondenti popisovali tyto negativní dopady převážně v kontextu „ztrácení“, jelikož 

vnímali, že museli udělat velké změny v tom, jak přistupovali ke svým 

bodybuildingovým kariérám a užívání fitness dopingu, který považovali za klíčový faktor 

tohoto ztrácení.  

 

Diskuse 

Výsledky kvantitativní části realizovaného výzkumu naznačují, že Teorie 

plánovaného chování je vhodný a aplikovatelný přístup pro použití ve fitness prostředí. 

Tato teorie předpokládá, že záměry - jakožto nejsilnější prediktor chování - jsou 

formovány zejména postoji, sociálními normami, které zahrnují vnímané chování jiných, 

a přesvědčením o sebe-účinnosti (Fishbein Fishbein & Cappella, 2006). Fishbein (2008) 

dále uvádí, že záměry jsou prediktorem chování zejména tehdy, pokud mají lidé 

příležitost angažovat se v daném chování a nevyskytují se žádné environmentální 

omezení. Na základě našich výsledků lze tvrdit, že tento předpoklad je ve fitness prostředí 

aktuální, protože jako významný prediktor záměrů užívat dopingové látky se ukázala 

nabídka těchto prostředků v daném fitness centru. Téměř polovina našich respondentů 

uvedla, že jim byly dopingové látky alespoň jednou nabídnuty, což vytváří příležitosti pro 

angažování se v daném chování. Navíc nepřítomnost kontroly a preventivních opatření 
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dále vytváří silnější předpoklad, že jakmile jedinec bude mít silný záměr dopingové látky 

užít, tak se skutečně k takovému chování uchýlí. 

Dopingové záměry byly vedle nabídky těchto látek ovlivňovány nejsilněji 

pozitivními postoji k dopingu. Toto zjištění je v souladu s meta-analýzou Armitage & 

Conner (2001), která uvádí, že postoje mají obecně nejsilnější efekt na záměry a rovněž 

s meta-analýzou Ntoumanis, Barkoukis & Backhouse (2014), která odhalila pozitivní 

postoje k dopingu jako vlivný faktor ve vysvětlení záměrů užívat doping. Avšak studie 

zkoumající prediktory dopingových záměrů přímo v prostředí fitness center (Wiefferink 

et al., 2008, Allahverdipour, Jalilian & Shaghaghi, 2012; Tavares et al., 2020) poukazují 

na skutečnost, že subjektivní normy - tvořené vnímaným užíváním dopingu jinými lidmi 

a vnímaným schválením tohoto chování jinými - mají nejsilnější vliv na záměry užít 

doping. Ajzen (2001) uvádí, že jedinci se liší v tom, jakou váhu přikládají postojům a 

jakou subjektivním normám. Je možné, že dopingové záměry respondentů v našem 

výzkumu byly ovlivňovány více postoji než sociálními vlivy. Pro zjišťování subjektivních 

norem však byly v našem výzkumu použity jenom dvě položky vztahující se ke 

vnímanému chování v prostředí vrcholového sportu a daného fitness centra. Lze se 

domnívat, že rozšíření této proměnné o další aspekty by znamenalo významnější vliv na 

dopingové záměry. 

Některé výzkumy z oblasti vrcholového sportu a sportu adolescentů (Donahue et al., 

2006; Barkoukis et al., 2011, 2013; Hodge et al., 2013; Mudrák, Slepička & Slepičková, 

2018) poukazují na vliv sportovní motivace - zejména konstruktů vycházejících z Teorie 

sebe-determinace - na tendence užívat dopingové prostředky. Tyto výzkumy vysvětlují 

dopingové chování jako důsledek nenaplnění základních psychologických potřeb 

autonomie, kompetence a vztahovosti. Na základě výsledků naší studie se ukazuje, že 

konstrukty sportovní motivace jsou využitelnými proměnnými i v prostředí fitness center, 

jelikož vnitřní motivace vykazovala významnou negativní vazbu na postoje k dopingu, 

zatímco externí regulace působila opačně. Výsledky naznačují, že tyto motivační 

orientace se projevují ve formování postojů k dopingu. Lze se domnívat, že vytvoření 

podmínek, které by podporovaly orientaci cvičících na proces sebe-zlepšení a na radost 

vycházející ze samotného tréninku, nebo i podpora motivačního klimatu, ve kterém by 

nebyl kladen důraz jenom na očekávaný výsledek a zisk vnější odměny, by se mohly 

projevit v podpoře vnitřní motivace a tím pádem by mohly snížit tendenci formování 

pozitivních postojů k dopingu. 
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Kvantitativní přístup k výzkumné problematice nám umožnil zachytit některé 

psychosociální a motivační faktory, které ovlivňovaly tendence užití dopingových látek. 

Výsledky této části poukázaly na vliv vnějších faktorů v podobě nabídky dopingových 

prostředků a vliv sociálního okolí. Vnímání výskytu těchto látek, jak v oblasti 

vrcholového sportu, tak v prostředí fitness center, působilo na tendence k jeho užívání 

zejména skrze vliv na formování pozitivních postojů k dopingu. V kvalitativním přístupu 

bylo naší snahou prohloubit tato zjištění a zohlednit kontextuální vlivy tvořené jednak 

bodybuildingovým a fitness prostředím, a stejně tak ostatními aspekty života 

respondentů. Výsledky této části jsou v souladu s předchozími výzkumy realizovanými 

v českém prostředí (Slepička & Pyšný, 2000; Pyšný, 2005; Nekola & Zimmer, 2005; 

Nekola, 2005; Slepička, Mudrák & Slepičková, 2018), které rozeznávají kombinaci vlivů 

makro a mikro-sociálního prostředí na modifikaci vnitřní motivace k užití dopingových 

látek. Důležitou roli však hrála i postupně sílící vnitřní motivace k bodybuildingovým 

aktivitám, která přivedla naše respondenty k pravidelnému kontaktu s fitness prostředím. 

V poslední části výsledků kvalitativního přístupu k výzkumné problematice byla 

věnována pozornost zvýznamňování zkušeností s fitness dopingem v kontextu 

bodybuildingové kariéry a ostatních oblastí života. Jako integrující rámce naší analýzy 

byly použity koncepty sebejá a fenomenologická perspektiva. Tímto způsobem nám šlo 

o doplnění současného výzkumu, zaměřeného na užívání fitness dopingu. Tento vhled 

ilustruje komplexitu a mnohočetnost motivů pro užívání fitness dopingu, který nemůže 

být redukovaný výhradně na proměnné jako jsou sportovní motivace (Barkoukis et al., 

2011, 2013; Hodge et al., 2013; Mudrák, Slepička & Slepičková, 2018), motivační 

orientace na ego (Sas-Nowosielski, 2006; Sas-Nowosielski & Swiatkovska, 2008) anebo 

postoje vztahující se k dopingu (Chan et al., 2015). Ve vztahu k bodybuildingu a užívání 

fitness dopingu respondenti popisovali vnitřní a vnější motivy, orientaci na soutěž a 

soustředění se na sebe-rozvoj, anebo pozitivní a negativní postoje k fitness dopingu. Na 

základě uvedené analýzy a uvedených výsledků se lze domnívat, že pochopení toho, proč 

se bodybuildeři a fitness zastánci obracejí k užívání fitness dopingu může vycházet 

z jejich sebe-konceptů, které zahrnují potenciální sebejá (Markus & Nurius, 1986; 

Markus & Wurf, 1987) a aktivují odlišné zvýznamňování fitness dopingu, přičemž 

některé může usnadnit užívání fitness dopingu, zatímco jiné mu může zabránit. 

Pro pochopení mnohočetnosti motivů pro užívání dopingových látek v prostředí 

posiloven a silového tréninku je cennou typologie uživatelů fitness dopingu 

(Christiansen, Vinther & Liokaftos, 2017; Christiansen & Flegal, 2020), která v mnoha 
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směrech koresponduje s našimi zjištěními. Christiansen, Vinther & Liokaftos (2017) 

uvádějí, že uživatelé fitness dopingu se liší ve dvou dimenzích, zahrnujících zaměření na 

efektivitu fitness dopingu a akceptaci rizika. Pokud aplikujeme tuto typologii na naše 

respondenty, tak Robert a Petr spadají do vysoce efektivního/málo rizikového expertního 

typu uživatele, jelikož popisovali vědecký přístup, ve kterém se snažili o nalezení co 

možná nejlepších efektů fitness dopingu, zatímco se snažili o eliminaci možných 

negativních efektů. Pro porovnání - Denis ztělesňoval typ YOLO (“žiješ jenom jednou“), 

jelikož popisoval vysokou akceptaci rizika a vysokou míru hledání vzrušení. Martin 

spadal pod atletický typ, jelikož fitness doping vztahoval téměř výlučně k účasti 

v soutěžích. Avšak na základě našich výsledků je patrné, že takováto typologie 

představuje i některé významné limity, jelikož naši respondenti často popisovali přístup 

k dopingu, který koresponduje s více typy najednou. Více zřejmé je to zejména v případě, 

pokud zvažujeme odlišné fáze bodybuildingové kariéry, jelikož respondenti vykazovali 

znaky odlišných typů v rámci odlišných etap své bodybuildingové kariéry. Dalším 

limitem takové typologie může být skutečnost, že do jisté míry nezahrnuje životní oblasti 

mimo prostředí bodybuildingu, které mohou mít - jak naznačují naše výsledky a rovněž 

jiné studie (Erickson, McKenna & Backhouse, 2015) - ústřední roli ve zvýznamňování 

fitness dopingu. 

 

Závěr 

Bates et al. (2019) ve svém socio-ekologickém rámci užívání anabolických steroidů 

rozeznávají vzájemnou interakci faktorů na individuální, mikro-sociální, institucionální, 

komunitní a makro-sociální úrovni, které ovlivňují rozhodnutí jedince pro užívání 

steroidů a jejichž vzájemný vliv se mění v čase a s přibývajícími zkušenostmi. 

Backhouse, Griffiths & McKenna (2016) publikovali výzvu pro přesměrování pozornosti 

z individualistických a moralistických přístupů k „dopogennímu prostředí“, které 

představuje souhru a komplexitu faktorů sehrávající roli v užívání dopingu. 

V našem výzkumu bylo snahou poukázat na vzájemnou interakci faktorů na různých 

úrovních, které modifikují motivaci k užívání fitness dopingu, a zároveň poukázat na 

jejich vzájemnou komplexitu. Zvolená výzkumná strategie, kombinující jak kvantitativní, 

tak kvalitativní přístup, která byla využita ke sledování motivačního kontextu dopování 

ve specifickém psychosociálním prostředí bodybuildingu, prokázala svou oprávněnost, 

protože umožnila nahlédnout do vývoje motivačních aspektů této problematiky z 

individuálního hlediska. Potvrdila se skutečnost, že specifické mikro-sociální prostředí 
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fitness center vytváří samo o sobě vnější motivaci, mající vliv na tendenci k užívání 

fitness dopingu. Tato kombinace vnějších motivačních situací se ukázala jako významná 

pro akceptaci dopování jako cesty pro dosažení cíle. Významným se ukázalo i makro-

sociální prostředí, jehož působení respondenti zvažovali ve svých výpovědích, 

zaměřených na vyjádření subjektivních důvodů vztahujících se k zahájení užívání fitness 

dopingu. 

Pokud je možné vykreslit obecné závěry z výsledků výzkumu, lze tvrdit, že tato 

studie zdůrazňuje právě komplexitu subjektivních důvodů pro užívání fitness dopingu a 

roli „potenciálních sebejá“ ve zvýznamňování zkušeností s fitness dopingem u 

bodybuilderů. Ukazuje se, že respondenti zvýznamňovali svoje zkušenosti odlišnými 

způsoby, které se nevztahovaly jenom k jejich tělu anebo soutěžnímu úspěchu, ale také 

k jiným psychologickým výsledkům jako je aktérství, pocit smysluplnosti, sebe-rozvoj a 

kvalita života, které respondenti zahrnovali v jejich „výjimečném sebejá“. V tomto 

kontextu lze tvrdit, že respondenti nevylepšovali jenom svůj vzhled a výkon, ale možná 

ještě významněji vylepšovali svoje sebejá. V rámci tohoto zvýznamňování vyvstal 

potencionální bod úniku, který vycházel z tenze mezi „výjimečným sebejá“ a „obyčejným 

sebejá“. To znamená, že respondenti zvažovali ukončení užívání fitness dopingu 

převážné v kontextu ztrácení v různých aspektech ostatních, subjektivně důležitých 

oblastí, jako je subjektivní well-being, vztahy či práce. 
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