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Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem a přináší zajímavé poznatky 
především díky empirické sondě provedené mezi přistiženými sportovci. Autorka 
se svému předmětu věnuje delší dobu. nebývá ostatně zvykem. že v diplomové 
práci jen okrajově (s.77) zmiň uje svoji předchozí práci semestrální. Provedený 
výzkum vhodně kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístup. práce s daty je 
velmi dobré úrovni. 

Předložená práce je poměrně rozsáhlá. což je způsobeno snahou o podrobné 
zmapování východisek. Většina nastíněných motivů je v práci využita a dále 
rozvíjena. přesto ale text působí místy až příliš rozvlekle. Čtenář také zalituje. že 
cizojazyčná literatura - v seznamu literatury zastoupena celkem dostatečně -
není využívána hojněji. protože v některých pasážích je patrná až příliš výrazná 
orientace na český zdroj. Autorčina snaha zmapovat zdroje informací je 
chvályhodná. avšak čtenáře napadne otázka. nakolik je výčet výzkumů (zejména 
zahraničních) reprezentativní. jaké bylo kritérium výběru. Pozitivním rysem je 
v každém případě to. že i tyto jinak heterogenní materiály jsou vztaženy (73) 
k meritorním výsledkům studie. 

Práce vychází z hodnotově vyhraněného stanoviska o škodlivosti dopingu. 
v jednotlivých otázkách se ovšem staví za poměrně flexibilní řešení (otázka 
individuálního posouzení). Tady by bylo možno argumentaci dále rozšiřovat a 
zpřesňovat. otázkou např. je. zda důraz na individuální posuzování viny by 
nevyústil v situaci. že o výsledcích olympiády by se ještě dva roky vedly soudní 
spory a arbitráže. Samostatnou otázkou je sama normalizace dopingu. kterou by 
bylo možno nahlédnout z konstruktivistické perspektivy. Ale to jsou otázky spíše 
pro další práci autorky na tématu. jde ostatně o výsostně interdisciplinární téma. 
Jen na okraj připomínám. že ve vrcholovém sportu nejde vždy o "obohacení" 
(112). ale někdy jen o pouhý výdělek (též ve smyslu obživy). 

Práce směřuje k střízlivým a přijatelným závěrům. je psána jasně. Ve své 
empirické části přináší výsledky. které by mohly být publikovány. Reprezentuje 
značný objem samostatné práce a naznačuje dobrou perspektivu dalšího 
bádání nad tématem a jeho společenskými kontexty. Z těchto důvodů bych -
kromě připuštění práce k obhajobě - uvažovalo jejím hodnocení stupněm 
výborně. 
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