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Předložená disertační práce se zabývá velmi významným tématem, tj. 

motivačním kontextem dopingu u návštěvníků vybraných fitness center.  

V teoretické části disertační práce se na 56 stranách (18-74 stran) textu zabývá 

problematikou jako například podpůrné prostředky ve sportu, ve fitness 

prostředí a také významem motivace v těchto situacích. Motivaci lidského 

chování pečlivě zpracoval a podrobně vysvětluje teoretická východiska, včetně 

významu výkonové motivace a sociokulturních aspektů podmiňujících lidskou 

motivaci. V závěru teoretické části velmi podrobně popisuje motivační faktory 

korelující s dopingem a podpůrnými prostředky. 

Ve výzkumné části 49 stran (75-124) textu autor uvádí, že výzkumné zaměření 

má smíšený design. Využívá kvantitativní i kvalitativní přístup. V kvantitativním 

přístupu byly zjišťovány vazby mezi postoji, vnímaným užíváním dopingu a 

záměry k užívání dopingu i to, zda vybrané proměnné sebe-determinačního 

kontinua, konkrétně externí regulace a vnitřní motivace, mohou mít vliv na 

postoje k užívání dopingu. 

V kvalitativním přístupu se autor zaměřuje na to, jak jednotlivec připisuje 

subjektivní pocity svému vlastnímu chování, rizikovému chování a vlastních 

motivací a postojů daného jednotlivce k užívání dopingu.  

Využití kvantitativního přístupu neumožňuje zachycení subjektivně 

osobnostních interakcí, a proto autor zvolil výzkumný přístup, který byl založen 

na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Což považuji za velmi 

cenné a přínosné. 



Cílem práce bylo specifikovat roli motivace v tendenci užívat doping u 

návštěvníků vybraných fitness center. Na základě toho si autor stanovil dvě 

vědecké otázky a pět hypotéz. 

V rozsáhlé diskusi autor hodnotí výsledky výzkumu a zdůrazňuje význam 

kvantitativního a kvalitativního přístupu. Cenné je zdůraznění, že fitness centra 

v České republice jsou mimo dopingovou kontrolu a také existuje určitá 

tolerance k drogám v obecné populaci.  

Disertační práce je velmi kvalitně zpracovaná, přináší nové poznatky této 

problematiky v oblasti fitness centrech, včetně vhodných doporučení a 

preventivních opatření k regulaci této společensky a zdravotně negativní 

problematiky.  

Disertační práce je přehledná, doplněna mnoha tabulkami, grafy a v závěru 

textu jsou přílohy aplikovaných klinických a testových metod. Citovaná 

literatura je aktuální s převahou zahraničních zdrojů. 

Závěrečné hodnocení: Předložená disertační práce splňuje všechny náležitosti 

kladené na tento typ práce. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělit 

akademicko-vědecký titul Ph.D. 

Otázky pro diskusi: 

Máte ještě nějaký další návrh (mimo návrhů uvedených v disertační práci) či 

doporučení, jak efektivně řešit komerční vliv jednotlivých fitness centrech 

v nabídce podpůrných prostředků či dopingu pro sportovce? 

Vysvětlete pojem Adonisův syndrom a kterých sportovců se nejčastěji týká? 

Mimo vlivu podpůrných prostředků na formování postavy se můžeme setkat i 

opačným problémem u mladých sportovců, a to jsou poruchy příjmu potravy. 

Jak na tento problém mladých sportovců vnímáte?  
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