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1 Aktuálnost a náročnost zadaného tématu 

Předložená disertační práce Mgr. Juraje Macha je zpracována v rámci doktorského studia 

kinantropologie na téma „Motivační kontext dopingu u návštěvníků vybraných fitness center“. 

Téma disertační práce plně koresponduje s oborem a programem daného doktorského studia na 

FTVS UK. Východiskem výzkumného šetření Mgr. Juraje Macha je omezená dostupnost 

validních mechanismů z hlediska antidopingové kontroly v komerční sféře fitness v České 

republice, a to zejména v adolescentní populaci pravidelně navštěvující fitness centra, která 

tvoří obzvláště rizikovou skupinu z hlediska potenciálních zdravotních komplikací v kontextu 

zneužívání dopingových látek. Autor se zaměřil na řešení problému s cílem specifikovat roli 

motivace v tendenci užívat dopingové látky u návštěvníků vybraných fitness center, konkrétně 

jaké subjektivní faktory jsou pro dané návštěvníky signifikantní. Tento výzkumný záměr 

posuzuji jako aktuální a přiměřeně náročný pro řešení v rámci doktorského studia. Zvolený 

výzkumný záměr přispívá k rozšíření znalostí o problematice dopingu v českém fitness 

prostředí, což je významné ve vztahu k potencionálním intervenčním strategiím u osob vybrané 

populační skupiny. 

 

2 Orientace studenta v dané problematice, analýza domácí a zahraniční literatury 

Referenční seznam odborných literárních zdrojů zahrnuje v předložené disertační práci Mgr. 

Juraje Macha na 205 titulů, především v anglickém jazyce, uvedených v přehledu na 19 

stranách, včetně 2 publikací autora ve vědeckých časopisech „Studia Kinanthropologica“ a 

„Frontiers in Psychology“. S použitými prameny autor pracuje korektně. V referenčním 

přehledu nechybějí také významní „klíčoví“ autoři čeští v dané problematice, což odpovídá 

zaměření výzkumu na české prostředí. V teoretickém základu práce však postrádám širší 

podkapitolu zaměřenou na věkové období adolescence, na specifika psychosomatická a sociální 

z hlediska vazby na motivační determinanty a jejich utváření v době adolescence, včetně pojetí 

Langmeiera a Pavlase. Také souvislost s motorickým vývojem v adolescenci mohla být vřazena 

do kapitoly 2 „Role motivace ve fitness kontextu“, tj. zejména propojení s vývojem emočním, 

motivačním a kognitivním. Mohl být také uveden kritický pohled na pohybově omezující vlivy 

v současné době, kdy motorický vývoj v adolescenci může být výrazně omezen nebo narušen.  
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Ostatní kapitoly teoretické části disertační práce jsou zpracovány již výrazně lépe. Považuji je 

za výstižně zpracované vzhledem k cílům práce. Autor neopomněl ani charakteristiku „Fitness 

komunit“, což je správné pro pochopení samotné myšlenky fitness ve vztahu k historickému 

vývoji fitness a zdravému životnímu stylu. 

 

3 Metodika zpracování řešené problematiky 

Výzkumná práce probíhala na bázi kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření ve 

dvou fázích.  

V první fázi byl použit 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, kdy autor uvádí počet monitorovaných osob (n=142), avšak neuvádí přesný 

počet mužů a počet žen. Informace je poskytnuta na str. 82 pouze procentuálně, tj. …“57 % ku 

43 % ve prospěch mužské části“. Přesný údaj o počtu zkoumaných mužů a žen je uveden 

v abstraktu. Informace o průměrném věku je podána pouze za celý soubor (30,2 let; SD = 9,39). 

Není uveden průměrný věk skupiny mužů a průměrný věk skupiny žen. Získaná data byla 

analyzována pomocí metod deskriptivní statistiky a korelační analýzy s použitím vícenásobné 

lineární regresní analýzy. Pro korelační analýzu byl použit neparametrický korelační koeficient 

Kendallovo tau a pro testování rozdílů mezi skupinami respondentů Mann Whitneyův test. 

Ve druhé fázi, jejímž cílem bylo prohloubit a blíže interpretovat statistické výsledky, získané v 

první fázi výzkumu, byl použit kvalitativní výzkum a aplikován plán vícenásobné případové 

studie. Byly zde analyzovány kontextuální vlivy na motivaci k užívání fitness dopingu. 

Výzkumný soubor tvořilo 5 amatérských bodybuilderů (muži, věkové rozmezí 21 – 30 let) se 

zkušenostmi s užíváním dopingu. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor zaměřený 

na sportovní vývoj respondentů.  

 

4 Formulace cílů práce a míra jejich splnění 

Formulace cíle práce je vyjádřena na str. 80 takto: „Cílem práce je specifikovat roli motivace v 

tendenci užívat doping u návštěvníků vybraných fitness center“.  Výzkumné otázky a stanovené 

hypotézy vycházely z tohoto cíle. 

Stanovený cíl práce se podařilo z valné části naplnit. V limitech disertační práce je správně 

uvedeno, s čím se autor potýkal při analýze a interpretaci výsledků. Poukazuje také správně na 

to, že jak záměry užívat doping, tak postoje k dopingu jsou ovlivňovány i dalšími skutečnostmi, 

které nebyly zahrnuty v analyzovaných modelech. 

 

5 Rozsah a úroveň dosažených výsledků 

Výsledky prezentované zhruba na 35 stranách jsou interpretovány v posloupnosti 2 fází 

výzkumného šetření za použití osmi tabulek. Interpretace výsledků přináší zajímavá zjištění, 

mohla být však bohatší z hlediska grafického zpracování získaných dat. Výsledky měly být také 
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analyzovány vzhledem k pohlaví. V popisech tabulek mělo být uvedeno „n“, tj. k jakému počtu 

osob se graficky znázorněné výsledky vztahují a uvedeno zastoupení mužů, žen. 

Výsledky disertační práce Mgr. Juraje Macha jsou v praxi využitelné. Dávají základ pro 

návazný výzkum. Na základě výsledků jsou koncipována doporučení pro tvorbu případných 

preventivních opatření a je navržen budoucí směr výzkumu. 

K nejzdařilejším částem patří diskuse zpracovaná na 10 stranách, analyzující problematiku 

dosažených výsledků v kontextu domácích a zahraničních studií. Zde je patrná schopnost 

kritické analýzy. Zdařile formulované jsou také limity práce. Závěry měly být přehledněji 

zpracovány se souhrnem verifikací hypotéz a bez uvádění citací.  

 

6 Formální, jazyková a stylistická úroveň práce 

Text disertační práce je členěn přehledně, v logické návaznosti kapitol (u číselného členění 

nemá být za číslem tečka). Předložená disertační práce umožňuje rychlou orientaci v textu. Text 

disertační práce je v celkovém rozsahu 124 stran (Úvod – Závěr). Tento text je rozčleněn na 

část teoretickou (58 stran) a část výzkumnou (65 stran). Členění z tohoto hlediska je vyvážené. 

V dané disertační práci se nevyskytují překlepy a jazykové nebo gramatické chyby. Úroveň 

angličtiny v abstraktu práce je dobrá - obsahuje nepřesnosti v číselném vyjádření (namísto 

desetinné čárky má být tečka). Grafické vyjádření výsledků mohlo být bohatší. 

 

7 Doporučení, otázky a náměty týkající se obhajoby disertační práce 

Doporučuji při obhajobě se vyjádřit k vzneseným připomínkám v posudku. Dále předkládám 

následující otázky pro zodpovězení při obhajobě. 

1. V interpretaci výsledků je opomenut vztah k pohlaví. Uveďte souvislosti pohlaví se 

zkoumanou problematikou.  

2. Jakou roli sehrávají sportovní preference návštěvníků fitness center v motivaci užívání 

dopingu? 

 

Celkové hodnocení disertační práce 

Disertační práce Mgr. Juraje Macha přináší aktuální poznatky, využitelné v oboru 

kinantropologie. Zakládá možnosti k další objektivizaci výsledků v navazujícím výzkumu.  

Disertační práci Mgr. Juraje Macha hodnotím jako odpovídající nárokům kladeným na tento 

typ prací. Doporučuji danou disertační práci k obhajobě. 

  

V Praze 18. 11. 2021 

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. 

 


