
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Bc. Nikola Bartáková  

Název práce:  Pozitivní dopingové nálezy u sportovc ů v České republice  

Cíl práce:  Zjistit nej častěji užívané dopingové látky a vyhodnotit sporty s ne jčastějším 
výskytem dopingu 

Celková náročnost práce:  Průměrná 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

       velmi dobře  

Samostatnost při zpracování tématu 
 

        
       dobře 
                                                                                                                           

Logická stavba práce 
 

       velmi dobře  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

       dobře  

Adekvátnost použitých metod 
 

       velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 
 

       dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

       dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

       dobře 

 
Praktická využitelnost zpracování:  průměrná 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení,   

V analytické části práce bylo využito dostupné literatury, ne však vždy s odpovídajícím komentářem 
nebo i chybami (zvýšené množství erytropoetinu, správně erytrocytů) nebo nesprávném významu ( 
kanabinoidy nemají vliv na sportovní výkon, správně mohou ovlivnit). Z hlediska komplexnosti a 
úplnosti je analytická část práce v postačujícím rozsahu. V části praktické byly využity dostupné 
statistické údaje, jejich interpretace je na postačující úrovni, ale tabulková úprava je málo přehledná.V 
příkladech vybraných porušení dopingových pravidel sportovců není dostatečně vyjádřeno hodnocení 
ve smyslu závažnosti provinění. Rovněž tak ve výsledcích dotazování sportovců chybí  posouzení 
diplomantky jejich dopingového provinění. V porovnání závěrů s vytýčenými cíly práce je možné 
konstatovat, že až na uvedené nedostatky byly vytýčené cíle splněny.  

Připomínky:  

V práci je na jedné straně vidět snaha o komplexnost pojetí problému dopingu ve sportu, na druhé 
straně však chybí hlubší znalost problematiky, z čehož plynou výše uvedené nedostatky. Větší péče by 
měla být také věnována kontrole a úpravě textu a zejména užívání exaktního názvosloví a vyvarování 
se  výrazů spíše z hovorové řeči ( …doping je o užití, o morálce apod.) 

 

Otázky k obhajobě: 
1. Myslíte si, podle vašich zjištění, že udělované sankce za porušení pravidel o dopingu jsou 
dostačující? 

2. Jak vysvětlíte, že sportovci, podle vašich zjištění, se k dopingu staví pozitivně, ale při přistižení se za 
svůj čin stydí? 

3. Podle čeho soudíte, že se v otázce dopingu svět vrcholového sportu diametrálně odlišuje od běžné 
populace? 

 



Práce je doporučena k obhajobě. ANO 
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