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2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Předložená diplomová práce má 127 stran + přílohy. Zabývá se problematikou dopingu a jeho 

vnímání studenty tělesné výchovy PedF UK. To je problematika zajisté aktuální i vzhledem 

k tomu, že právě tito studenti budou muset odpovídat na otázky ohledně dopingu a etiky 

sportu svým budoucím žákům. 

Prvních 70 stran práce je věnováno teoretickému úvodu. Autorka nejprve definuje cíle 

diplomové práce a hypotézy svého výzkumu. Dále popisuje vznik dopingu v historii sportu a 

jeho roli v jednotlivých historických obdobích. Následně definuje moderní pojetí dopingu a 

zabývá se jednotlivými látkami, které jsou považovány za doping. Co se týká obsahového 

zpracování této části, nemám k němu v podstatě výhrady. Rozsahem i obsahem je plně 

vyhovující. 

Druhá část práce popisuje vlastní výzkum autorky. Jednalo se o dotazníkový výzkum 

provedený na 140 respondentech, spolužácích z Katedry těl. výchovy., PedF UK. Výsledky 

tohoto standardního výzkumného nástroje jsou pečlivě zpracovány, presentovány a nakonec 

z nich činěny příslušné závěry. Tato část je úzce navázána na 8 hypotéz definovaných v první 

části, které jsou následně zamítány nebo potvrzovány na základě výsledků šetření. Tyto 

hypotézy, ačkoliv autorka to nedělá, bychom si mohli rozdělit do 3 skupin. i) hypotézy, které 

se ptají, jestli studenti znají dopingové látky; ii) hypotézy zabývající se drogami, které jsou 

zároveň i dopingem (marihuana, hašiš); iii) hypotézy, které se ptají, zda by studenti brali 

doping. Ve výsledcích se ale objevují i otázky (č. 7 a 12), které se ptají, zda studenti doping 

také vyzkoušeli nebo jim ho někdo nabízel. Tyto otázky pak nejsou použity k testování žádné 

hypotézy. 

Diskuze je poměrně rozsáhlá, autorka postupně testuje jednotlivé hypotézy. Chybí však větší 

porovnání získaných dat s nějakými dalšími daty jiných autorů. I když autorka několikrát 

zmiňuje a i cituje studie (Slepička a kol. 1998, Nekola 2000…?), porovnání s jejími vlastními 

daty je úplně minimální, chybí i jakékoliv tabulkové nebo grafické znázornění tohoto 

srovnání. 

 

Další připomínky k obsahové části: 

- str 17. – v době neolitu existoval „sportovní boj“? 

- na str. 42 jsou řazeny mineralokortikoidy a glukokortikoidy k anabolickým stroidům. 

Jejich fyziologický účinek je však katabolický. 

- Na str. 45 tvrdíte, že příjem steroidů může způsobit neinfekční žloutenku. Myslíte 

hepatitidu nebo ikterus? Můžete případně rozvést mechanismus tohoto působení? 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, grafická 

úprava, přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáţdění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 



Formální stránka práce je v zásadě v pořádku, obsahuje všechny předepsané kapitoly a 

součásti. Jazykový projev je uměřený diplomové práci. V práci se vyskytuje určité množství 

pravopismých chyb (především dělení vět čárkami), které však není nikterak velké. Grafická 

přehlednost grafů je standardní. Tabulky by mohly být někdy přehledněji graficky vyřešeny, 

ve velkém množství stejných čísel se čtenář rychle ztratí. Rovněž k tabulkám platí, že v textu 

se informace v nich obsažená povětšinou znovu doslova opakuje (zejména v kapitole 

Výsledky u jednotlivých otázek), a tak jí čtenář dostává dvakrát. To je zbytečné, příště bych 

se zaměřil více na komentování trendů, které v tabulkách nalézáme. 

Formální úpravě bych vytkl 2 hlavní věci: 

1. Práci s citacemi a literaturou: V přehledu nacházíme 28 položek literatury. To je dle 

mého názoru málo. Na druhou stranu se zde vyskytuje i cizojazyčná literatura. Autorka 

rovněž nepoužívá často primární literaturu a nahrazuje jí citací internetových zdrojů nevalné 

kvality (bez odborné recenze) (např. píše o hormonech a necituje ani jednu učebnici 

fyziologie nebo biochemie, atd.). Rovněž je používáno často, i několikrát po sobě, místo 

citování stejného zdroje výraz „tamtéž“. To působí dost rušivě a do diplomové práce se to 

nehodí. 

2. Statistické zpracování výsledků: I když autorka ve své práci tvrdí opak, to chybí úplně i 

spolu s popisnými statistickými parametry (průměr, rozptyl, sm. odchylky…). Validita 

výsledků práce je v tomto případě nejistá. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, moţný 

praktický přínos silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Celkový dojem z předložené diplomové práce je kladný, i přes uvedené výtky je práce 

rozsáhlá a odborné dobře zpracovaná. Jak autorka ukazuje, existují značné mezery ve 

znalostech rizik dopingu mezi studenty TV na naší fakultě, stálo by za to teoretickou část 

práce upravit a vystavit na internetových stránkách těchto studentů (facebook?), případně na 

stránkách Katedry TV.  

 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna aţ tři): 

 Proč byly zvoleny věkové kategorie pro praktickou část, tak jak byly zvoleny (19-

20let;21-22;23-24;25+) a ne po jednotlivých letech/ročnících studia…? 

 Proč jsou znepokojivá vaše zjištění v diskuzi k H8 na str. 112? Většina respondentů 

doping odsuzuje i bez preventivních programů… 

 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
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