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Předložená práce se zabývá dopingem s ohledem na postoje a znalosti studentů učitelství tělesné výchovy na 

PedF UK v Praze. Autorka při záměru svého výzkumu vychází z toho, že učitel může pozitivně i negativně 

ovlivnit své žáky v této oblasti, a to nejen svými postoji, ale i svými znalostmi, respektive neznalostmi. Rozsah 

práce je 127 stran textu a 3 strany příloh. V úvodu jsou formulovány 3 cíle práce a 8 hypotéz výzkumného 

šetření. 

 

Rozsáhlá teoretická část obsahuje kapitoly věnované historii dopingu, přírodním látkám používaným jako 

doping, definici dopingu, dopingové kontrole sportovců, podrobnému popisu jednotlivých skupin zakázaných 

dopingových látek a metod a v neposlední řadě i informovanosti mládeže a možnostem dopingové prevence. 

Informace jsou velmi podrobné, aktuální, na odpovídající odborné úrovni. Představují doping z různých úhlů 

pohledu a jsou vybrány z množství citovaných zdrojů, nejen českých, ale i cizojazyčných. 

 

V experimentální části autorka provedla výzkum znalostí a postojů vysokoškolských studentů k dopingu 

metodou dotazníkového šetření. Dotazník je dobře konstruován, obsahuje všechny náležitosti a plně vyhovuje 

cíli zamýšleného šetření. Charakteristika vzorku je přesně vymezena, zkoumán byl celý základní soubor (146 

respondentů). Výsledky šetření jsou uvedeny zvlášť pro každou dotazníkovou otázku a tříděny podle 3 kritérií – 

podle pohlaví, podle věkové skupiny a podle úrovně sportu. Jsou prezentovány v tabulkách nebo grafech a 

okomentovány. Samotné zhodnocení hypotéz je uvedeno v diskusi spolu se srovnáním s některými jinými 

výzkumy.  

 

Z výzkumu vyplývají některá zjištění zajímavá pro práci učitele (nejen tělesné výchovy, ale i biologie) v oblasti 

prevence. Jsou to zejména počty nerozhodnutých studentů, kteří neví, zda by doping vzali a proto jsou ještě 

ovlivnitelní preventivními programy (u vysokoškoláků se jedná již jen o 13 – 17% podle účelu použití dopingu). 

Z toho na druhou stranu vyplývá, že vysokoškoláci již mají v této oblasti vyhraněné názory pro i proti a že 

prevenci je nutno směřovat do nižších věkových kategorií. Dále výzkum odhalil jejich nedostatečné znalosti 

zdravotních rizik spojených s užíváním anabolických steroidů, marihuany, hašiše a některých doplňků stravy. 

Z výsledků také vyplynulo, že asi jen 1/5 respondentů měla možnost se setkat s některým antidopingovým 

programem.  

 

Celkově je práce velice pečlivě zpracována, bez výrazných formálních nebo faktických chyb, logicky 

strukturována a její jednotlivé části jsou provázány. Autorka pracovala samostatně, pravidelně konzultovala 

s vedoucí práce i dalšími odborníky.  

 

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 

hodnotím ji 

 

          - výborně -. 
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