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ABSTRAKT 

Název: 

Doping ve sportu 

 

Cíl práce: 

Zpracovat informace o dopingu, organizacích spojených s dopingem, zakázaných 

látkách a metodách, postizích, dopingových kontrolách.  

Hlavním cílem práce je porovnat výsledky výzkumu mezi dvěma skupinami. Jednu 

skupinu tvoří sportovci, druhou nesportovci. Porovnávat se budou jejich postoje a 

názory na doping a znalost zakázaných látek.  

 

Metody: 

Bakalářská práce používá metody interpretace textu, sociologický výzkum, komparaci. 

 

Výsledky: 

Bakalářská zkoumá rozdíly mezi postoji a názory na doping u sportovců a nesportovců. 

Jejich zkušenosti a znalosti o dopingu. 

 

Klíčová slova: 

Doping – dopingová kontrola – zakázané látky a metody - výzkum  
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ABSTRACT 

Title: 

Doping in Sport 

 

Thesis objective: 

The objective of this thesis is to analyze information about doping, organizations 

connected with doping, banned substances and methods, sanctions and doping 

inspections.  

The main goal is to compare research results from two test groups. There are sportsmen 

in the first group and non-sportsmen in the second group. Their attitudes and opinions 

about doping and their knowledge of banned substances will be the subject of the 

comparison.  

 

Methods:  

The thesis is based on text interpretation, sociology research and comparison.  

 

Outcomes: 

The thesis should uncover differences between attitudes and opinions of sportsmen and 

non-sportsmen, their experiences and knowledge of doping.  

 

Key words: 

Doping – doping inspection – banned substances and methods - research  
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 1. ÚVOD 
Stejně tak jako má vývoj společnosti k vyššímu blahobytu i své negativní prvky, 

tak i sport jednu stinnou stránku má. Je jí doping, který je ve sportu od nepaměti. Již 

staří Řekové používali určité povzbuzující látky během sportovních her. Tyto 

povzbuzující látky se časem začaly rozvíjet, velký boom nastal s rozvojem vědy a 

výzkumu. Vědci začali objevovat nové látky, které sloužily primárně pro léčení 

nemocných. Již bohužel nešlo o přírodní preparáty, jejichž užití nemělo závažné 

zdravotní následky. Začaly se vyvíjet nové syntetické látky, které nejsou tělu vlastní, a 

tudíž jejich užití může mít vážné zdravotní následky.   

Největší pokusy s uměle vytvořenými látkami probíhaly během druhé světové 

války, kdy vojáci přišli na to, že některé látky mají povzbuzující, tlumící a jiné pro ně 

chtěné účinky, a tak je začali používat i pokud byli úplně zdraví. Postupně se toto 

užívání dostalo i do sportu, kde se zneužívání podpůrných látek pomalu rozmáhalo, až 

dosáhlo obrovských rozměrů, a bylo potřeba proti tomu začít nějak bojovat. Veřejnost 

nejdříve neměla o užívání těchto látek žádné informace, až po řadě úmrtí v závislosti na 

užití povzbuzujících látek se touto tématikou začala zabývat média, a tím se i veřejnost 

dozvěděla o existenci dopingu.  

Mezinárodní olympijský výbor spolu s Radou Evropy se snažily doping nějakým 

způsobem potlačit. Vznikla řada dokumentů, které měly sport od podpůrných látek 

očistit. Díky těmto úmluvám se sice podařilo doping určitým způsobem omezit, ale stále 

zde existovalo mnoho nových látek, které se jako doping používaly. Velký problém 

nastával v dokazování užití povzbuzujících látek. Jedna věc je látky zakázat, ale druhá 

je přijít na cestu, jak dokázat přítomnost dané látky v těle sportovce. To nebylo u všech 

látek a metod možné.  

V dnešní době je již mnoho způsobů jak přítomnost dopingové látky v těle 

prokázat. Ale stále dochází k vývoji nových a nových látek, které ještě nejsou ani 

známy, ale sportovci je již užívají. Proto je potřeba, aby lidé o těchto látkách a hlavně o 

jejich škodlivých účincích věděli, a tím se preventivně předcházelo jejich užití. Také by 

se lidé měli dozvídat o případných trestech, které pozitivně testovanému sportovci 

hrozí.  
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Tím, že někteří sportovci užívají zakázané látky a metody, snižují výjimečnost 

podaných výkonů těch sportovců, kteří nedopují a výkonů dosáhli svým vlastním umem 

a pílí. Lidé si jejich výkonů tolik neváží a vždy zde bude viset otazník, zdali daný 

sportovec neužil nějakou zakázanou látky, na kterou se během dopingové kontroly 

nepřišlo.  
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2.  HISTORIE DOPINGU 

2. 1  Původ slova  
Původ slova doping není jednoznačný.  Jednou z možných variant je, že pochází 

z vlámského slova „doop“. Byl jím označován odvar z bylin a kořínků s příměsí 

střelného prachu. Tento odvar byl populární zvláště mezi kolonisty v Novém 

Amsterodamu v 17. století a to vzhledem k jeho povzbuzujícím účinkům. (4) 

Slovo doping může mít také kořeny v Jihovýchodní Africe. Místní kmen Kafrů 

používal název „dop“ pro druh pálenky, která se používala při náboženských obřadech 

právě pro její povzbuzující účinky. (4) 

Ve Spojených státech amerických se koncem 19. století začal užívat pojem  dop 

či doping pro označení silného výluhu z tabáku používaného koňskými handlíři k tomu, 

aby lépe prodali unaveného a starého koně. (4) 

 

Poprvé se slovo doping objevilo v anglickém slovníku v roce 1889. Označovalo 

směs opia a narkotik určenou pro koně. (4) 

 
2.2  Historie 

Podstatou sportu je soutěžení, tedy porovnání sportovních výkonů mezi sportovci 

navzájem. Vždy je lepší ten, kdo je na tom v daném okamžiku lépe jak fyzicky, tak i 

psychicky. Samozřejmě mezi sportovci existují rozdíly, každý má jinou stavbu těla, jiné 

fyzické i psychické předpoklady, a proto se každý snaží své nedostatky nějakým 

způsobem odstranit. Někomu stačí přidat více tréninků, ale někdo již na vrcholové 

výkony nestačí, a tak si k nim dopomůže určitými stimulujícími prostředky, které jeho 

výkon zlepší.  Tak jako soutěžení, tak i doping provází sport téměř od jeho počátků. 

Užívání podpůrných látek můžeme rozdělit do dvou období: 

 Období do konce 18. století – přírodní preparáty 

 Období od konce 18. století – syntetické preparáty 
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2.2.1  Přírodní preparáty 
Pro toto období je typické užívání pouze přírodních preparátů. Pro dosažení 

lepšího výkonu lidé žvýkali listy či výhonky rostlin, pili odvary z bylinek a hub. Aby 

účinek těchto směsí zvýšili, pili je spolu s alkoholem nebo kouřili tabák. Tyto směsi 

využívali při náboženských či jiných obřadech k navození euforických stavů, ale i pro 

stimulaci výkonu při výkonnostně náročných aktivitách.  

Například v Incké říši běžci, kteří přepravovali zprávy na dlouhé vzdálenosti, 

žvýkali lístky koky. Důvodem bylo oddálení pocitu únavy a uběhnutí co nejdelší 

vzdálenosti. Pro vzdálenost, kterou bylo možno uběhnout po užití jedné dávky koky, 

měli označení „kokáda“. V Číně zase žvýkali rostlinu Ephedra vulgarit obsahující látku 

efedrin, která udržuje člověka v bdělosti a ostražitosti. Mexičané pro povzbuzení při 

bojových taženích pili odvary z kaktusové rostliny Peyote, která umocnila jejich 

agresivitu. (15)  

Při hrách v Thébách museli soutěžící vždy dýchnout na rozhodčího, pokud z něj 

byl cítit alkohol, byl soutěžící vyloučen, neboť užívání alkoholu při soutěžení bylo 

zakázáno. Je také známo, že Gladiátoři pili před zápasy spolu s alkoholem látky 

stimulující agresivitu pro zvýšení výkonu a snížení bolesti při poranění. (15) 

Z předchozích příkladů je patrné, že stimulující látky se užívaly již dlouho 

předtím, než bylo známo slovo doping. Každý, nejenom sportovec, se snažil pomocí 

přírodních preparátů bojovat se svými nedokonalostmi. Můžeme zde tedy hovořit o 

prvopočátcích užívání určitých látek pro zlepšení výkonu, tedy o počátcích dopingu. 

Objevovaly se ale už i první známky antidopingových kontrol, jako tomu bylo při hrách 

v Thébách, kde pokud byl sportovci z úst cítit alkohol, nemohl se soutěže zúčastnit.   

2.2.2  Syntetické preparáty 
Konec 18 století je obdobím typickým pro přechod od přírodních preparátů k 

syntetickým. Bylo to způsobeno velkým rozmachem přírodních věd. Asi největší vliv na 

užívané preparáty měl především rozvoj chemie a farmacie, který umožnil nabízet 

lidem stále větší a rozmanitější množství léčiv. Nejdříve se léky užívaly pouze při léčbě 

nemocných. Postupně se přicházelo na to, že mají určitý stimulační vliv i na zdravého 

jedince. A tím došlo k rozmachu zneužívání těchto látek ve sportu. (10)   
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Uměle vyrobené preparáty se nejprve zneužívaly ve vytrvalostních sportech, 

jako například cyklistika, plavání, maraton, kde docházelo především k užívání látky 

strychnin, dále pak alkoholu, kofeinu a opia. První informace o užití dopingu na 

olympijských hrách pochází z her v St. Louis v roce 1904, kde americký závodník užil 

strychnin, několik skleniček brandy, a následně vyhrál. Dalším známým příkladem jsou 

olympijské hry roku 1908 v Londýně, kdy maratonec D. Pietri upadl několik metrů před 

cílem, byl však pomocí pořadatelů donesen za cílovou čáru. Byl sice diskvalifikován za 

pomoc cizí osoby, ale při ošetření se ukázalo, že při závodu požil strychnin. (10) 

K velkému rozvoji dopingu došlo po druhé světové válce. Bylo to dáno tím, že 

během války docházelo k rozsáhlému státy financovanému výzkumu v oblasti 

zkoumání účinků různých preparátů pro vojenské účely. Rostl také význam sportu 

v politické oblasti.  Při hrách už nešlo pouze o reprezentaci sportovce jako osoby, ale 

spíše o boj o prestiž mezi dvěma velmocemi - USA a Sovětským svazem. Obě tyto 

velmoci spolu bojovaly nejenom ve válce, ale také ve sportu. (16)  

Reprezentanti Sovětského svazu, byli první, kteří začali ve velkém užívat 

anabolické steroidy, které se postupně šířily do všech částí světa a staly se tak jednou 

z nejvíce užívaných látek. K jejich užívání se roku 1965 přihlásilo 10% amerických 

powerlifterů, v roce 1985 toto procento vzrostlo devítinásobně. Anabolika neužívali 

pouze vzpěrači, kterým přinášely zřejmě největší efekt. Je šokující, že roku 1972 se na 

olympijských hrách v Mnichově k užití anabolik přihlásilo 68%  dotázaných sportovců 

z lehkoatletických disciplín. (10)   

Vzhledem k těmto okolnostem začala růst i kontrola požití podpůrných látek, a 

množství objevených případů dopingu se logicky začalo zvyšovat. Začalo ale také 

přibývat úmrtí spojených s dopingem. Prvním úmrtím sportovce na olympijských hrách 

(1960 Řím), byla smrt dánského cyklisty K.Jensena. Ten během závodu zkolaboval a 

při převozu do nemocnice zemřel. Zjistilo se, že užil velkou dávku amfetaminu, kterou 

mu pravděpodobně aplikoval jeho trenér. Vyvrcholením těchto úmrtí byla smrt 

britského cyklisty Tommy Simpsona během etapy Tour de France roku 1967. Tuto 

etapu vysílala televize v přímém přenosu, a tak i jeho úmrtí mohli lidé vidět bez 

jakékoliv cenzury. Později byly v těle cyklisty nalezeny stopy amfetaminu, 

metylamfetaminu a alkoholu. (10)   
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Úmrtí si začala všímat i média a díky nim se o problému dopování dozvěděla i 

širší veřejnost. I sportovní organizace a funkcionáři si uvědomili, že je potřeba tento 

problém začít radikálně řešit.  V roce 1963 vystupuje proti dopingu Rada Evropy, která 

pověřuje antidopingovou komisi sestavením definice dopingu. Shodla se na 

následujícím: „Dopingem se rozumí použití látek tělu fyziologicky cizích zdravými 

osobami s cílem zlepšit výkon při soutěžích umělým a nečestným způsobem“. (10)  

Tato definice ještě neřešila možnost, že sportovec užívá léky na nemoc, a ne 

jako doping, proto byla ve stejném roce doplněna dalším textem: „ V případě léčení 

vyžadujícího léky, jejichž povaha nebo množství může ovlivnit výkon, bude toto 

považováno za doping, jehož následkem může dojít k vyloučení sportovce ze soutěže“. 

(10)  

V roce 1963 byl Mezinárodním olympijským výborem vytvořen první seznam 

zakázaných látek, za které byly považovány tyto: narkotika, amfetaminové sloučeniny, 

některé alkaloidy, efedrin, všechna analeptika, látky aktivující dýchání a některé 

hormony.  Poté došlo v roce 1967 k vytvoření lékařské komise Mezinárodního 

olympijského výboru, a v roce 1968 byly provedeny první testy na doping během 

zimních olympijských her v Grenoblu. Započatý boj proti dopingu vyvrcholil roku 

1988, kdy v kanadské Ottawě byla přijata Mezinárodní olympijská charta proti dopingu 

ve sportu. Ta obsahovala pravidla antidopingové kontroly, disciplinární opatření a 

tresty, požadavky laboratorní zkoušky a seznamy zakázaných dopingových prostředků. 

V témže roce byla ještě vydána Antidopingová konvence Rady Evropy, která 

obsahovala podobné věci jako charta, ale navíc měla velmi podrobně vypracovaná 

pravidla kontroly dopingu. (10)  
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3.  SKUPINY ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD   

3.1  Skupina látek zakázaných stále (během soutěže i mimo soutěž) 

3.1.1  Anabolické látky 
Anabolické látky lze rozdělit do dvou podskupin: 

 Anabolické androgenní steroidy 

 Ostatní anabolické látky 

 Tato skupina látek patří hned po stimulantech k nejvíce užívaným dopingovým 

látkám.  Spíše než ve vrcholovém sportu se tyto látky rozšířily u neregistrovaných 

sportovců, zvláště u návštěvníků  posiloven a fitcenter. Nejvíce ohroženou skupinou 

jsou mladí muži ve věku 15 – 30 let, kteří chtějí vypadat dobře, většinou podle vzoru, 

který si vyberou, což jsou většinou svalnaté typy s dokonalou postavou. 

 Anabolické androgenní steroidy  

 Anabolické androgenní steroidy, tzv. androgeny jsou „mužské“ hormony, jejichž 

hlavním představitelem je testosteron (nandralon). Tyto především podporují růst 

svalové hmoty, redukují tuk, urychlují zotavení, zejména po zatížení vytrvalostního 

charakteru. Způsobují rovněž změny chování, především nárůst agresivity. Bohužel 

steroidy mají mnoho negativních účinků, mezi nejvážnější patří poškození srdce a 

jater. Jejich časté užívání zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění, poruchu 

regulace glukózy, změny imunitního systému, poškození pohybového systému, 

změny sekundárních pohlavních charakteristik a poruchy reprodukčního systému 

(neplodnost, porucha libida…). (10) 

 Beta-2 agonisté (10) 

  V této skupině látek se vyskytují tzv. antiastmatika, tedy léky, které se 

užívají k léčbě alergií a astma. Každý sportovec, který užívá tyto látky k léčení 

alergií či astmatu, musí jejich užívání nahlásit příslušnému antidopingovému 

orgánu. Pokud tak neučiní, a jeho nález bude pozitivní, považuje se i malé množství 

za doping.  
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  Hlavním důvodem zneužívání těchto látek je jejich anabolický a 

stimulační účinek.  Po užití vysokého množství antiastmatik totiž může dojít 

k nárůstu svalové hmoty.  

  Užívání těchto látek je prokázáno i mezi plavci a to vzhledem k tomu, že 

v některých případech dochází po jejich užití k rozšíření dýchacích cest a tím i 

zvýšení přísunu vzduchu do plicních sklípků. Což umožní plavci zůstat déle pod 

vodou, snížit odpor a tedy i zkrátit soutěžní čas. 

 

 3.1.2  Diuretika 
 Diuretika ovlivňují funkci ledvin a zvyšují množství vylučované moči (několik 

litrů denně). Tyto látky se ve sportu zneužívají z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je, 

že díky rychlému vylučování moči dochází ke snížení hmotnosti sportovce, což je 

chtěné u sportů, které se řídí rozdělením do váhových skupin, nebo tam, kde je výhodná 

nízká hmotnost. Diuretika mají také maskovací účinek, tedy snižují možnost nalezení 

jiných užitých dopingových látek v krvi, protože s rychlejším vylučováním moči 

dochází i k rychlejšímu vylučování požitých látek z těla. (16) 

Mezi diuretika patří acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, 

indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy a další.  

 

3.1.3  Peptidové hormony a jejich mimetika a analoga  
Peptidové hormony, jejich mimetika a analoga, jsou většinou látky, které jsou 

tělu vlastní. A proto je velmi těžké prokázat nějaké vnější podání.  Do této skupiny se 

často dostávají látky ještě předtím, než je vynalezena nějaké metoda, jak jejich vnější 

užití spolehlivě prokázat.  

 Mezi tyto látky patří adrenokortikotropin a tetracosactid, které působí 

protizánětlivě a mohou způsobit pocit euforie a útlum únavy. Hypofyzální a syntetické 

gonadotropiny, které do této skupiny rovněž patří, jsou hormony, které stimulují funkci 

pohlavních žláz, a tudíž i hladinu testosteronu. Jejich užívání nenarušuje schopnost 

varlat produkovat spermie a testosteron, proto je někdy více využíván než steroidní 
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anabolika, u nichž k tomuto narušení po dlouhodobém užívání dochází.  Užívání 

gonadotropinů není zakázáno u žen. Do této skupiny je také řazen inzulín, ovšem pokud 

sportovec trpí cukrovkou a jeho užívání nahlásí předem, může se soutěží zúčastnit. (10)   

 Růstový hormon (16) 

  Růstový hormon, jinak nazývaný somatotropin, produkuje 

adenohypofýza. Podporuje růst všech orgánů v těle a kostí. V posledních letech 

začíná jejich používání v dopingu nahrazovat anabolické steroidy, protože 

usvědčení sportovce z užívání růstového hormonu je velmi problematické na rozdíl 

od steroidů, a jejich účinek je téměř totožný - také podporuje růst svalů a redukci 

tuků. Rovněž jejich zdravotní rizika nejsou tak známá jako u steroidů. Často dochází 

k podání tohoto hormonu jedincům ve vývinu, aby se podpořil jejich tělesný růst, 

například u basketbalistů.  

  Zneužití růstových hormonů nemá tak vážné zdravotní následky jako 

steroidy, i přesto nejsou tato rizika zanedbatelná. Jejich neodborný přísun může 

ovlivnit délku a kvalitu života jedince. Může způsobit zvětšení vnitřních orgánů, 

poruchy funkce ledvin, psychické poruchy, nádory mléčné žlázy a lymfatických 

uzlin, poruchy potence a další.  

 Erytropoetin (10) 

  Erytropoetin (EPO) zprostředkovaně ovlivňuje efektivitu dýchání a 

transport kyslíku k cílovým orgánům. Stimuluje tvorbu červených krvinek v kostní 

dřeni a udržuje tak jejich optimální množství v krevním řečišti. A právě množství 

kyslíku je jedním z faktorů limitujících aerobní výkon. Proto se vědci snaží nějakým 

způsobem zvýšit množství červených krvinek u sportovců. Mezi povolené metody 

patří dlouhodobý pobyt ve vysokých nadmořských výškách, pobyt ve 

hypobarických stanech či domkách. Při tomto pobytu si tělo samo začne vytvářet 

více červeného krevního barviva hemoglobinu, a tím pomáhá zvyšovat aerobní 

výkon v normálních nadmořských výškách. Ovšem toto je velmi nákladná metoda, a 

tak se sportovci někdy uchylují k injekčnímu podání erytropoetinu. Tento způsob je 

ovšem zakázaný a velmi nebezpečný. V posledních letech dochází k mnoha 

srdečním selháním a následné smrti právě v důsledku exogenního podání této látky. 
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Nejvíce se EPO zneužívá v cyklistice, kde je také nejvíce úmrtí v důsledku jeho 

zneužití. 

  „ Za normálních podmínek zaujímají červené krvinky mezi 38% až 48% 

objemu celé krve (u žen v průměru o 2-3% méně než u mužů). Tato procentuální 

kvalifikace podílu červených krvinek v krvi se nazývá hematokrit. Po podání vyšších 

dávek EPO hodnoty hematokritu překračují 50 až 56 procent i více“ (10, s. 52). Na 

to není tělo připraveno a může docházet k poškození kardiovaskulárního systému, 

které může vyústit v úmrtí sportovce.     

 

3.2  Skupina metod zakázaných stále (během soutěže i mimo soutěž) 

3.2.1  Zvyšování přenosu kyslíku 
 Krevní doping (1) 

  „Krevním dopingem je míněno podání krve, červených krvinek, umělých 

přenašečů kyslíku a příbuzných krevních produktů přímo do žíly sportovce.“ (1, s.1) 

Nejčastěji se tento doping používá tak, že se odebere sportovci krev (400 – 900 ml) 

přibližně 1 – 1,5 měsíce před soutěží. Tato doba je nutná k obnově ztrát 

způsobených odběrem. Z krve se oddělí červené krvinky, které jsou posléze 

zmraženy a několik dní před závodem vpíchnuty sportovci do žíly. Tímto podáním 

se zvýší počet červených krvinek, což umožní dodávat více kyslíku svalovým 

skupinám, a tedy na nějakou dobu zlepšit vytrvalostní schopnosti sportovce.  

V některých případech se také používá cizí krev, kde je ovšem velké riziko 

přenesení nějaké nákazy nebo alergické reakce příjemce na novou krev. 

V posledních letech se zneužití krevního dopingu vyskytuje pouze zřídka, neboť byl 

vytlačen užíváním Erytropoetinu.    

 Umělé přenašeče kyslíku a plasmaexpandéry (1) 

  Do této skupiny patří látky, které mohou zvyšovat množství kyslíku 

v krvi, ale i látky které toto zvýšení maskují, jako například plasmaexpandéry. Po 

podání této látky se okamžitě snižuje množství hematokritu v těle. Díky tomu jsou 
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pak následné krevní testy negativní i přesto, že si sportovec zakázaně zvyšoval 

množství kyslíku v krvi.  

  Tato skupina zahrnuje modifikované hemoglobinové produkty (např. 

krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), 

perfluorochemikálie a efaproxiral.    

  Ovšem samotné dodávání kyslíku není zakázáno, tudíž sportovci mohou 

využívat oxygenové lahve, nebo pobyt ve vysokotlakých stanech apod. 

 

3.2.2  Chemická a fyzikální manipulace 
 „K těmto metodám patří užití látek či metod, které mění integritu a validitu 

vzorků moči při dopingových kontrolách „ (16, s.33). Antidopingový kodex sportovcům 

zakázuje jakýmkoliv způsobem zaměnit svou moč za cizí nebo ovlivňovat výsledky 

snahou o naředění svého vzorku při nepozornosti komisaře, který test provádí. Za 

nedovolené se považuje i cévkování, tedy vyprázdnění močového měchýře, a následné 

vpravení nové „čisté“ moči do měchýře. Jde vlastně jen o jiný způsob podání cizí moči. 

Mezi další zakázané metody patří aplikace epitestosteronu, který má snížit poměr 

testosteronu k epitestosteronu přítomných v moči. Proto je kontrolováno jeho množství 

v moči, pokud je nad 200 nanogramů na mililitr moči, je prováděno další šetření. Další 

zneužívanou látkou je probenecid, který snižuje vylučovací funkci ledvin, nebo 

bromatan, který má maskovací schopnosti. (16)   

 

3.2.3  Genový doping  
 Podle Světové antidopingové agentury (WADA, World Antidoping Agency) je 

genový doping definován jako ¨non-terapeutické použití genů, genetických elementů 

a/nebo buněk, které mají kapacitní schopnost zvýšit sportovní výkonnost¨ (20).  Jde tedy 

o to, že se člověku do těla vpravuje nějaký genotyp, který v sobě kóduje zvýšenou 

sportovní výkonnost. Tímto vpravením se předpoklad k lepšímu výkonu převádí do 

tělesných buněk sportovce. (18) 

 Tato metoda patří mezi nejnovější, a proto existuje pouze pár jedinců, kteří ji 

zneužívají. Jejich odhalení není ještě zcela propracováno. Ovšem vědci se domnívají, že 
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by bylo možné i zpětné zjištění použití genového dopingu a to vzhledem k tomu, že 

vpravená část DNA není stoprocentně totožná s lidskou.    

 Mezi látky, které se používají ke genovému dopingu, patří IGF-I nebo 

myostatin. Obě umožňují nárůst svalové hmoty vybraných svalových skupin. Tyto látky 

jsou ideálním nástrojem pro genový doping, neboť umožňují selektivní nárůst svalové 

hmoty vybraných svalových skupin při prakticky nulovém riziku odhalení. (18) 

 

3.3  Skupina látek zakázaných při soutěži  

3.3.1.  Stimulancia 
 Tato skupina látek slouží ke stimulaci centrální nervové soustavy. Užívá se pro 

povzbuzení ostražitosti, čilosti, koncentrace, pro zvýšení soutěživosti, agresivity, k 

redukci pocitu únavy a snížení pocitu vnímání bolesti. Jejich příjem tak může ovlivnit 

výkon nejenom v průběhu závodu, ale i tréninkové zatížení „přes práh bolesti“. 

 Užívání stimulancií je velmi nebezpečné, často dochází k podcenění 

nebezpečnosti těchto látek. Při předávkování těmito látkami může dojít ke zdravotním 

poruchám, pokud se ještě k předávkování připojí extrémní tělesná zátěž, může dojít až 

ke smrti sportovce, což pro srovnání po první běžné dávce anabolických steroidů není 

možné. (19) 

  Mezi nejběžněji používaná stimulancia patří amfetaminy, kofein, efedrin, 

kokain.  Tyto látky nejsou sledovány mimosoutěžní dopingovou kontrolou a 

v přípravném období je mohou sportovci užívat, pokud jejich užívání mimo soutěž 

nezakáže určitá sportovní organizace. (19) 

 Amfetaminy (10) 

  Amfetaminy se užívají ve sportu již několik desítek let, zvláště díky 

účinkům, které ovlivňují psychické funkce jedince. Navozují pocity sebedůvěry, 

optimismu, snižují vnímání únavy, zvyšují agresivitu. Dalším účinkem amfetaminů 

je snížení chuti k jídlu, tento účinek bývá využíván často ve sportech, kde je 

předpokladem úspěchu nízká váha závodníka (gymnastika, jezdectví…). Podle 

výsledků výzkumných šetření ovšem vliv amfetaminů na sportovní výkon souvisí 
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převážně se subjektivním posouzením uživatele, objektivní zjištění naopak 

prokázalo po jejich užití rychleji se rozvíjející únavu organismu, která 

pravděpodobně souvisí se snížením zásob glykogenu v zapojených svalech.   

 Efedrin (10) 

  Z této skupiny pochází nejvíce pozitivních nálezů ve skupině stimulancií. 

Je to dáno tím, že efedriny jsou součástí výživových doplňků, řady léků, a to i 

některých, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzhledem k tomu dochází 

k mnoha neúmyslným dopingovým nálezům, kdy atlet užije energetický nápoj, 

který obsahuje tyto látky. Tyto preparáty bývají často obsaženy i v čajích na 

hubnutí, kapslích a na etiketách nemají uveden obsah efedrinu. Pouze jsou zde 

vyjmenovány rostliny, jejichž výtažky tyto látky obsahují. Z těchto důvodů je určitá 

hladina těchto látek v moči sportovce tolerována.  

 Efedriny ovlivňují centrální nervovou soustavu podobně jako 

amfetaminy, ale nemají tak závažné zdravotní následky. Zvyšují krevní tlak a 

srdeční frekvenci, mohou vyvolat euforii, zvýšit bdělost a soutěživost, také působí 

na snižování hladiny tuku bez úbytku svalové tkáně a snížení chuti k jídlu.  

 Kokain (10) 

  Při jeho užití dochází k nižšímu výdeji tepla, kokain má anestetický 

účinek, snižuje pocit hladu a potlačuje pocit únavy. Nápadně zvyšuje aktivitu a 

zvyšuje vědomí vlastních schopností. Účinky kokainu se liší podle způsobu podání a 

jejich účinek se dostaví do několika minut, ovšem taky trvá jen několik desítek 

minut. Tato droga se používá pouze u méně komplikovaných sportů, neboť zhoršuje 

koordinaci, disciplínu, zvyšuje agresi, vyvolává paranoiu, nepřátelství, depresi. 

Nehledě na to, že kokain je vysoce návyková látka a při vysokých fyzických 

výkonech jsou právě sportovci nejcitlivější vůči jeho účinkům.  

 Kofein (16) 

  Tato látka se vyskytuje v mnoha nápojích, např. kávě, čaji, kole a i 

v některých lécích proti bolesti. Ve sportu je při soutěži zakázán, ale určité množství 

je antidopingovými orgány tolerováno. Při nízké konzumaci nehrozí žádné 
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zdravotní problémy a také stimulační vliv nízkých dávek kofeinu není považován za 

významný. Toleranční limit je 12 mikrogramů kofeinu na mililitr moči, tedy i ti 

sportovci, kteří denně pijí 1 – 2 šálky kávy, by neměli mít pozitivní nález této látky. 

To ovšem neznamená, že je možné kalkulovat s užíváním této látky. Hladina 

kofeinu v moči závisí na mnoha faktorech jako je tělesná hmotnost, individuální 

reakce organismu, stav ledvin, a proto je velmi těžké vypočítat vlivy na hladinu 

kofeinu v moči. Také se jedná o návykovou látku a efekt se ve stálých dávkách 

snižuje.        

  Účinky kofeinu zahrnují relaxaci hladkého svalstva, zvýšenou 

kontraktilitu kosterních svalů, zvýšení tepové frekvence, krevního tlaku, zlepšení 

vytrvalosti. Podporuje schopnost koncentrace, soutěživost a potlačuje ospalost. 

 

3.3.2  Narkotika  
 Narkotika působí zejména na centrální nervovou soustavu. Používají se 

k redukci pocitu bolesti, strachu, úzkosti. S užíváním těchto látek se setkáváme většinou 

u nemocných nebo zraněných jedinců, jimž látka pomůže tlumit bolest, ale i jít nad 

rámec svých tělesných schopností, čímž dochází k rušení zpětnovazebného mechanismu 

bolesti a při jejich použití tak může dojít i k vážnějším poraněním. Vyšší dávky těchto 

látek mohou vyvolat zpomalené dýchání, změny nálad - ospalost s euforií, kolikové 

problémy, sníženou tvorbu moči, pokles krevního tlaku, zpomalení srdeční frekvence a 

další. (13) 

 Mezi narkotika patří heroin (diamorfin), metadon, petidin. V roce 1993 byl ze 

seznamu vyřazen kodein a jemu příbuzné látky, ovšem v případě, že bude použit jako 

lék, je možná jeho přítomnost do1 mikrogramu na 1 mililitr moči. Tyto látky nejsou 

sledovány mimosoutěžní dopingovou kontrolou a v přípravném období je mohou 

sportovci užívat, pokud jejich užívání mimo soutěž nezakáže určitá sportovní 

organizace. (10) 
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3.3.3  Kanabinoidy  
 Do této skupiny patří marihuana (sušené a jinak upravené listy či květenství 

konopí) a hašiš (zaschlá a zdeformovaná pryskyřice ze samičích rostlin konopí). Hlavní 

složkou při kouření těchto látek je tetrahydrokabinol (THC), která je absorbována 

plícemi. THC způsobuje navození euforických stavů, pocitu klidu, zvýrazněného 

vnímání okolí.(10)  

 Vzhledem k tomu, že marihuana je tzv. drogou mládeže, její zneužívání se 

vyskytuje spíše u mladých sportů, kterými jsou snowboard, kolečkové brusle, horská 

kola.  

 Užívání kanabinoidů není trvale slučitelné s kvalitním tréninkem, neboť jejich 

užití navozuje demotivující pocity, dochází k narušení koordinace, snižuje množství 

testosteronu v krvi.  

 Při dopingových testech se komisaři soustředí na dokázání THC v krvi. Byl 

stanoven toleranční limit 15 nanogramů THC v mililitru moči. Tento limit byl stanoven 

s ohledem na to, že u sportovce může dojít k pasivnímu kouření v prostředí nasyceném 

kouřem marihuany či hašiše. (10)    

 

3.3.4  Glukokortikosteroidy 
 Jsou látky, které napodobují vlastnosti kortikosteroidů, které jsou ve stresu 

vylučovány nadledvinkami. Mají silný protizánětlivý účinek, a užívají se k léčbě alergií 

a astmatu.  Kortikosteroidy zvyšují koncentraci glukózy v krvi a zároveň aktivují 

štěpení tuků. (10) 

 Tyto látky jsou zakázané, pouze pokud jsou podány orálně, rektálně, nitrožilní 

nebo nitrosvalovou aplikací. Ostatní aplikace jsou povoleny, ovšem pouze tehdy, pokud 

je jejich podání nahlášeno při dopingové kontrole a respektuje-li předpisy příslušné 

sportovní organizace. (1) 
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3.4  Skupiny látek zakázaných v určitých sportech 

3.4.1  Alkohol  
 Alkohol (etanol) je látka, která je zakázána pouze při soutěži v některých 

sportech. Jeho požití je zakázáno v motoristických sportech, dále je zakázán v karate, 

lukostřelbě, v leteckých sportech a parašutismu, a také v bowlingu a kuželkách. (16) 

 Detekce se provádí dechovou zkouškou anebo rozborem krve. Prahová hodnota 

pro porušení dopingového pravidla (hematologická hodnota) činí 0.10 g/l. (16) 

 Vědci prokázali, že požití malého množství alkoholu může člověka zklidnit a 

tudíž mu pomoci při koncentraci. Ovšem i malé množství může vyvolat u některého 

člověka euforii nebo naopak stavy deprese. Při užití velkému množství dochází 

k narušení svalové koordinace, poruše řeči, vidění. Při častém užívání velkého množství 

alkoholu může dojít k narušení funkcí jater, rakovině hltanu, hrtanu, onemocnění 

srdeční svaloviny a dalších. (16) 

 

3.4.2  Beta-blokátory  
 Beta-blokátory jsou látky, které přímo působí na centrální nervovou soustavu a 

v důsledku jejich užití dochází ke snížení pocitu zděšení, úzkosti, únavy, strachu. Proto 

jsou zakázány ve většině sportů, kde je potřeba udržet tělo v klidu, jako například 

lukostřelba, střelba, šipky, biliard, golf.  Dále jsou zakázány v motoristických sportech, 

jachtingu, lyžování. (16) 

 Při užívání beta-blokátorů hrozí sportovci řada zdravotních problémů. Může 

dojít k poklesu srdeční frekvence, který může vyústit v srdeční selhání. Dále může 

vyvolat stažení cév (syndrom chladných končetin), dechové potíže, chorobnou spavost a 

poruchy koncentrace. (10)       
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4.  DOPINGOVÁ KONTROLA 

Dopingové kontroly vycházejí ze Seznamu zakázaných látek a metod. Už z výše 

uvedeného množství a druhů užívaných dopingových látek je zřejmé, že je potřeba 

nějakým způsobem kontrolovat, zda-li sportovci neužívají látky nebo metody ze 

seznamu. Dopingové kontroly provádí pověřené organizace. V České republice má tyto 

kontroly na starosti Antidopingový výbor ČR, ten pověřuje antidopingové komisaře, 

kteří předávají výzvu k provedení antidopingové kontroly a jsou přítomni při celém 

jejím průběhu.   

“Dopingová kontrola zahrnuje rozhodnutí o provedení testu, odběr vzorku a 

nakládání s ním, laboratorní analýzu, oznamování výsledku, v případě pozitivního 

výsledku slyšení a odvolání proti postihu.” (5, s. 2). Může být provedena při soutěži, 

kdy jsou kontrolováni sportovci, kteří se zúčastní soutěží řízených sportovními svazy. 

Nebo mimo soutěž, kdy mohou být k dopingové kontrole vyzváni všichni sportovci 

registrovaní sportovním svazem.  

Sportovci předem neví, kdo bude ke kontrole vyzván. Většinou jsou ke kontrole 

vyzváni medailisté a další sportovci, kteří jsou náhodně vybráni (většinou losem, nebo 

podle předem dohodnutého klíče). 

 

4.1  Postup dopingové kontroly (5) 
 Předání výzvy o dopingové kontrole – odběr vzorku 

 

Sportovec je vyzván komisařem (asistentem) k účasti na dopingové kontrole. 

Musí se prokázat platným průkazem totožnosti a podepsat výzvu ke kontrole. Od 

podepsání výzvy se musí nejpozději do 60ti minut dostavit do místnosti dopingové 

kontroly. Po celou dobu by měl sportovec zůstat pod dohledem komisaře (asistenta), 

neměl by jít na záchod a nedoporučuje se ani sprchovat, ani koupat. 

Pokud se jedná o sportovce mladšího patnácti let, zajistí komisař doprovod na 

odběr vzorků zákonným zástupcem nebo nějakou jinou vhodnou osobou (trenér, 
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lékař). Pokud takový doprovod není možný, nelze to ovšem použít jako důvod k 

neposkytnutí vzorku.  

 

 Příchod do místnosti dopingové kontroly 

 

Sportovec je opět povinen prokázat svou totožnost průkazem s fotografií 

(občanský průkaz, licence). Může požít svůj nápoj, nebo může požádat o poskytnutí 

originálního, uzavřeného nápoje. Pokud z nějakých závažných důvodů musí opustit 

místnost, musí s ním být opět přítomen komisař (nebo asistent). 

 

 Výběr odběrové nádobky 

 

Sportovec si vybírá dvě nádobky, do kterých bude odebrán vzorek. Nádobky 

jsou v ochranném plastovém obalu, které si sportovec rozbalí před použitím.  

 

 Poskytnutí vzorku moči 

 

Sportovec odevzdá vzorek moči (75ml). Vše probíhá pod dohledem komisaře 

stejného pohlaví. 

 

 Výběr odběrové soupravy a rozdělení vzorku 

 

Sportovec je povinen si vybrat odběrovou soupravu, zkontrolovat si , zda-li je 

neporušená a rozdělit vzorek do lahviček A a B, které jsou označeny číselným 

kódem. Do lahvičky A je povinen nalít minimálně 50 ml moči, do druhé lahvičky 

(vzorek B) minimálně 25 ml moči.  
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V této fázi provede komisař kontrolu hustoty a kyselosti moči, která musí 

odpovídat limitu. Pokud neodpovídá, sportovec je nucen podat nový vzorek moči.   

 

 Vyplnění protokolu 

 

Sportovec poskytuje potřebné údaje – identifikační, o lécích a doplňcích stravy 

užitých během stanovené doby. V případě,že mu byla udělena terapeutická výjimka, 

uvede to do protokolu. Má zde také možnost vyjádřit se k celému průběhu kontroly. 

A nakonec vše stvrdí svým podpisem. Má právo dostat kopii tohoto protokolu. 

  

 Kontrola vzorku v laboratoři 

 

Oba vzorky (A i B) putují k vyhodnocení do laboratoře. Zde se jeden vzorek 

zkoumá a druhý uloží pro pozdější překontrolování. To je pro případ bude-li vzorek  

pozitivní.     
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5. POSTIHY ZA UŽITÍ DOPINGU 

Pravidlo o zákazu dopingu se vztahuje pouze na omezenou skupinu sportovců, a 

to těch, kteří jsou registrováni v některé sportovní organizaci (klubu, oddílu, 

tělovýchovné jednotě). Tím, že se sportovec stane členem spolku, zavazuje se 

k dodržování předpisů spolku, které musí mimo jiné zahrnovat pravidlo o zákazu 

dopingu a dodržování zásah fair-play. Pokud tyto podmínky člen poruší, bude 

sankciován v podobě omezení sportovní, funkcionářské nebo trenérské činnosti. Někdy 

může také dojít k finančním postihům (např. mezinárodní tenisová federace uložila 

českému tenistovi Kordovi za nález nandralonu kombinaci zkráceného zákazu činnosti 

s peněžitým trestem). (10) 

Výše trestu musí být v souladu s ustanovením Mezinárodního olympijského 

výboru a Rady Evropy. Každý stát má tedy sankce dosti podobné, ale ne totožné. 

V České republice o stanovení limitu sankcí rozhoduje Antidopingový výbor ČR. 

Veškerý souhrn postihů lze najít v dokumentu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu 

ve sportu v České republice.  

      

5. 1  Postihy za doping v ČR (1) 
 Zákaz činnosti za přítomnost, použití, pokus o použití nebo držení zakázaných 

látek a zakázaných metod 

 

o První porušení bude trestáno zákazem činnosti po dva roky.  

o Druhé porušení bude trestáno zákazem činnosti po dobu osmi let až 

doživotně.  

 

 Odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku, podvádění při dopingové 

kontrole 

 

o První porušení bude trestáno zákazem činnosti po dva roky.  

o Následné porušení bude trestáno doživotním zákazem. 
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 Obchodování nebo pokus o obchodování, podání nebo pokus o podání zakázané 

látky nebo zakázané metody 

 

o První porušení bude trestáno zákazem činnosti na čtyři roky až 

doživotně.  

o Každé další porušení bude trestáno doživotním zákazem činnosti. 

 

 Nedodání informací o místech pobytu a/nebo nezastižení na místě pobytu 

 

o První porušení bude trestáno zákazem činnosti po dobu minimálně tří 

měsíců a maximálně dvou let.  

o Druhé porušení bude trestáno zákazem činnosti po dobu dvou až čtyř let. 

o Třetí porušení zákazem činnosti po dobu osmi let až doživotním 

zákazem.  

 

 Užití zakázané látky, která je v seznamu vyjmenovaná jako specifická 

povzbuzující látka 

 

o Při prvním porušení může dojít pouze k napomenutí bez zákazu činnosti 

nebo také až k zákazu činnosti po dobu dvou let.  

o Při druhém porušení následuje zákaz činnosti po dobu dvou až čtyř let.  

o Po třetím porušení následuje doživotní zákaz činnosti.   

  

Za několikanásobné porušení antidopingových pravidel lze považovat přestupek, 

který je spáchán během období osmi let.  Pokud k jeho opakovanému porušení dojde po 

době delší než osm let, je tento přestupek sakciován jako by došlo k jeho prvnímu 

porušení.   
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Ve všech případech může dojít ke snížení trestu, popřípadě k jeho neuložení 

nebo ke zvýšení.  

Ke snížení trestu může dojít pokud: 

 sportovec prokáže, že se zakázaná látka dostala do těla cizí vinou bez vědomí 

sportovce 

 

 se prokáže, že k porušení došlo nevýznamným zaviněním nebo nevýznamnou 

nedbalostí způsobenou sportovcem 

 

o doba zákazu činnosti bude zkrácena maximálně na polovinu 

o v případě udělení zákazu činnosti na doživotí  bude trest snížen na dobu 

kratší 8 let 

 

 sportovec poskytne významnou pomoc při odhalení nebo prokázání porušení 

antidopingových pravidel 

 

 se sportovec přizná k porušení antidopingového pravidla a chybí další důkazy, 

které by prokázaly jejich porušení 
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6.  ANTIDOPINGOVÉ ORGANIZACE  

6.1  World antidoping agency (WADA) 
Mezinárodní antidopingová organizace  vznikla jako reakce na mnohá úmrtí 

v cyklistice  v létě 1999 zapříčiněné užitím dopingu. Doposud totiž neexistovala žádná 

organizace, která by měla na starosti pouze doping. V únoru 1999 se konala první 

světová konference o dopingu ve sportu. Její účastníci se shodli na tom, že je potřeba 

vytvořit samostatnou organizaci, která bude mít doping na starost, a tak  byla 10. října 

1999 v Lausanne založena Mezinárodní antidopingová organizace. (20) 

WADA je tvořena zástupci olympijského hnutí a ostatními nepolitickými členy.  

Jejím hlavním úkolem je koordinovat mezinárodní boj proti dopingu.  Mezi další 

aktivity patří: vědecký výzkum, vzdělání, prevence, rozvoj antidopingových organizací, 

úprava Světového Antidopingového kodexu. (20)  

 

6.2  Antidopingový výbor České Republiky (ADV ČR) 

  Antidopingový výbor ČR byl založen roku 1999 Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. Je nejvyšším orgánem zabezpečujícím antidopingový program 

v ČR.  

Činnost ADV ČR je následující (1): 

 navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu (zvláště dostupnost 

farmakologických preparátů s obsahem dopingových látek na trhu) 

 zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích  

 vydává směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR 

 provádí dopingové kontroly 

 zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly  

 sestavuje a prezentuje výchovné programy  

 organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu  
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7. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

7.1  Cíle práce 
 Sestavit stručný přehled o historii a užívání dopingových látek 

 Sestavit stručný přehled o průběhu dopingové kontroly a postihů při pozitivním 

nálezu 

 Zjistit postoje, názory a znalosti o dopingu u respondentů 

 Zjistit rozdíly u postojů „rekreačních sportovců a nesportovců“ a sportovců      

k dopingu 

 

7.2  Úkoly práce 
 Stanovení hypotéz 

 Vytvoření otázek 

 Sestavení dotazníku 

 Pilotáž 

 Dotazování respondentů 

 Vyhodnocení dat 

 Závěry a doporučení 

 

Rozesílání a vyplňování dotazníku bude probíhat v elektronické podobě po dobu 14ti 

dní. Po uplynutí stanovené doby dojde k vyhodnocení zjištěných dat. Na základě 

vyhodnocených dat zjistím, zdali se stanovené hypotézy potvrdily či nepotvrdily. 

 

7.3  Hypotézy 
 Sportovci jsou tolerantnější k užívání dopingových látek více než RSaN. 

 

Sportovci se ve sportovním prostředí pohybují a dokážou si představit, že 

někteří sportovci chtějí dosahovat stále lepších a lepších výkonů. Lépe se tedy 

dokážou sžít se sportovcem, který k dosažení lepších výkonů užije zakázané 
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látky, a jsou tedy vůči užití dopingových látek tolerantnější. Zatímco RSaN 

nedokážou tuto touhu po výkonech pochopit, neboť neznají touhu po vítězství a 

není na ně vyvíjen takový tlak ohledně dosahovaných výkonů. 

 

 Sportovci mají lepší znalosti zakázaných látek a metod než RSaN. 

 

Sportovci se pohybují v prostředí sportu, se kterým je doping úzce spjatý. 

Musí si dávat pozor, aby omylem neužili nějakou zakázanou látku, která může 

být obsažena v jídle, které konzumují. Proto jejich znalosti dopingu budou lepší 

než znalosti RsaN.  

 

 Lidé mají minimální znalosti ohledně dopingových látek a jejich účincích. 

Lidé se obecně moc o tyto látky a jejich účinky nezajímají, nevyhledávají 

si tyto informace. Maximálně se o zakázaných látkách dozvídají z médií v rámci 

nějaké dopingové aféry. Proto jsou jejich informace o daných látkách minimální.  
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8.  METODOLOGIE PRÁCE 

8.1  Výzkumné metody 

Metody, které použiji v průběhu tvorby bakalářské práce jsou: popisná analýza, 

elektronické dotazování. 

Popisná analýza bude použita při sběru informací o dané problematice a vychází 

z poznatků získaných studiem literatury. 

Vzhledem k tomu, že cílem práce je identifikace postoje veřejnosti, jde vlastně o 

jakýsi výzkum veřejného mínění, tedy kvantitativní výzkum. Pro sběr dat jsem se 

rozhodla použít elektronické dotazování.  

 

8.2  Postup řešení 

V prvé části se zaměřím na sběr informací. Informace o problematice dopingu, 

dopingových kontrol a postihů za doping v ČR budu získávat studiem literatury.  

Ve druhé části vytvořím elektronický dotazník. Otázky budu sestavovat tak, 

abych získala co nejvíce informací postojích, názorech a znalostech dopingových 

látek.   

Ve třetí části budu zpracovávat data získaná výzkumem. Odpovědi na jednotlivé 

otázky dotazníku přehledně zobrazím v grafech pomocí relativních četností. 

Ve čtvrté části se pokusím na základě výsledků výzkumu zhodnotit postoje, 

názory a znalosti dopingu u obou skupin. Nastínit případná rizika a jejich řešení. 

8.2.1  Výzkumný soubor 

Cílovou skupinu mého výzkumu budou tvořit sportovci a nesportovci. Za 

optimální rozsah výzkumného souboru pro dotazník považuji počet 300 

respondentů.  
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8.2.2  Metoda získání dat 

Data pro výzkum hodlám získat pomocí kvantitativní metody 

elektronického dotazování. Při získávání respondentů využiji svých kontaktů a 

pokusím se získat dostatečný počet respondentů.  

8.2.3  Organizace výzkumu 

Základem pro hodnotný výzkum je v první řadě seznam informací, které 

má výzkum přinést, a je třeba si jej ujasnit ještě před tvorbou samotného 

dotazníku. Otázky budou postaveny tak, aby co nejlépe dokázaly určit postoje, 

názory a znalosti dopingu a současně respektovaly poznatky získané studiem 

literatury. 

Následně přistoupím ke konstrukci celého dotazníku, jehož součástí bude 

rovněž  tzv. společenská rubrika, v níž seznámím respondenty s cílem výzkumu 

a zavážu se,  že získaná data nebudou nijak zneužita a budou sloužit výhradně 

pro potřeby tohoto výzkumu.  

Předvýzkum neboli pilotáž, který má odhalit případné nedostatky 

zkonstruovaného dotazníku, provedu na vzorku přibližně dvaceti lidí. Ti 

dostanou možnost dotazník nejen vyplnit, ale rovněž vyjádřit se, zda je 

dostatečně srozumitelný a jednotlivé otázky dobře formulovány. 

Na závěr celý dotazník zveřejním na internetu. Dotazník bude přístupný 

14 dní, poté bude vyhodnocen.  

8.2.4  Analýza dat 

Jednotlivé otázky budou individuálně zpracovány a vyhodnoceny pomocí 

relativních  a absolutních četností příslušných odpovědí. Pro přehlednost navíc 

využiji grafů. To vše bude realizováno pomocí procesoru Microsoft OfficeWord. 
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9. VÝZKUM 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit názory, postoje a znalosti o dopingových 

látkách a metodách. Dalším cílem bylo zjistit, zda existuje nějaký rozdíl v názorech a 

postojích k dopingu u dvou vybraných skupin, a to sportovců, za něž je považován 

každý, kdo vrcholově sportoval/sportuje nebo se účastní/účastnil oficiálních soutěží. 

Druhou skupinu tvoří rekreační sportovci a nesportovci (RSaN), kam jsou zařazeni 

respondenti, kteří sportují rekreačně, nebo se nevěnují žádnému sportu.  

Dotazník probíhal mezi dostupnými respondenty. Byl přístupný na webové stránce 

http://doping-ve-sportu.vyplnto.cz/. Dotazníku se zúčastnilo celkem 397 respondentů.  

 

1. Patříte mezi „sportovce“ nebo „rekreační sportovce a nesportovce“? 

Do první skupiny „rekreační sportovci a nesportovci“ patří 255 respondentů, 

zbylých 142 respondentů patří mezi „sportovce“. 

 

Graf č. 1 – Procentuální rozdělení respondentů 
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2. Jakému sportu se věnujete? 

 
Graf č.2 – Sporty, kterým se respondenti věnují 

Z druhého grafu je patrné, že nejoblíbenějšími sporty u RSaN jsou tanec, 

volejbal a fotbal. Zatímco u sportovců patří mezi nejčastěji provozovaný druh 

sportu atletika, fotbal, florbal a volejbal. U obou těchto skupin patří mezi 

nejpopulárnější fotbal a volejbal. 

 

Fotbal označilo jako sport, kterému se věnují 75 respondentů, a z toho 

bylo více než 85% mužů. Volejbal označilo jako sport, kterému se věnují  94 

respondentů, z čehož bylo více než 70 % žen. Lze tedy říci, že u dotazované 

skupiny patří u mužů mezi nejvíce provozovaný sport fotbal, zatímco u žen 

volejbal.  
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3. Jaké je Vaše pohlaví? 

Celkem zodpovědělo otázky z dotazníku 227 žen a 170 mužů.  

 

Graf č. 3 – Pohlaví respondentů 

 

 

4. Jaký je Váš věk? 
Dotazníku se zúčastnilo celkem 90 respondentů ve věku 15 až 20 let, 261 

respondentů starých 21 až 30 let, 6 respondentů ve věku 31 až 40 let a 9 

respondentů ve věku 41 a starších. 

Výsledky daného průzkumu nelze zobecnit na celou populaci, neboť zde 

není dostatečné zastoupení některých věkových skupin. Více než 90 procent 

respondentů patří do věkové skupiny 15 – 30 let. Proto tedy lze výsledky 

dotazníku zobecnit pouze na tuto věkovou skupinu. Lze tedy říci, že pro 

věkovou skupinu 15 – 30 let má dostatečnou vypovídací hodnotu. 
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Graf č.4 – Věkové rozložení respondentů 

 

 

5. Užil jste někdy doping? 

2%

98%

ano
ne

 

Graf č. 5  - Procentuelní vyčíslení respondentů, kteří užili doping 
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Na tuto otázku odpovědělo 391 respondentů záporně. Zbylých 6 respondentů 

uvádí, že již někdy dopingovou látku užili. Z těchto šesti respondentů patří tři do 

skupiny RSaN, a tři do skupiny sportovců. 

I přesto, že užívání dopingu přiznalo pouze šest respondentů, je toto číslo 

docela velké. Nehledě na to, že někteří respondenti užití dopingu nemuseli 

přiznat, nebo k jeho užití mohlo dojít nevědomky. Mohlo se stát, že respondent 

užil dopingovou látku obsaženou v nějaké potravě, kterou požil. Případně požil 

takovou dopingovou látku, o níž nevěděl, že do dopingu patří.  

Také je zde patrné, že lidé nepovažují za zakázanou látku, kofein, 

alkohol, marihuanu a další ve společnosti tolerované látky. Pouze jeden 

respondent uvedl užití piva, které označil jako dopingovou látku. Ovšem u 

těchto látek je to složité, neboť jejich užívání, jak již bylo uvedenou v kapitole 

zakázané látky a metody, je považováno za nepřípustné pouze během soutěže a 

v množství, které překračuje stanovenou hranici obsahu látky v moči. 

Ve vrcholovém sportu také dopuje pouze malé procento sportovců a ne 

všichni by se ke zneužití zakázaných látek přiznali. Stejné je to i u této otázky. 

Užití dopingu přiznalo šest lidí, což je zrovna u tohoto případu nezanedbatelné 

množství.   
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6. Pokud jste někdy užil doping, tak jakou látku? 

 

Graf č. 6 – Užitá dopingová látka 

Na tuto otázku odpovídalo pouze šest respondentů, protože jako jediní 

někdy užili dopingovou látku. Dva respondenti uvedli jako užitou látku efedrin a 

jeden amfetamin. Obě tyto látky patří do skupiny stimulantů, což jsou látky, 

které jsou zakázány pouze při soutěži. Užívá se pro zvýšení ostražitosti, 

potlačení únavy a snížení pocitu bolesti.  

Jediný respondent uvedl jako dopingovou látku pivo. To je sice 

zakázáno, ale pouze v určitém množství a v určitých sportech. Proto jeho užívání 

neoznačilo více dotazovaných i přesto, že určitě více než 50% z nich pivo pije. 

Stejné je to i s psylobicinem, jednoduše řečeno „houbičkami“. Tato látka patří 

do skupiny narkotik. A mnozí z dotazovaných s touto látkou mají jistě 

zkušenosti, ovšem nevědí, že patří do skupiny zakázaných látek. 

Jedinou látkou, kterou respondenti uvedli jako dopingovou, které je 

zakázána mimo soutěž i během soutěže, je kreatin, což označil pouze jeden 

respondent. Tato látka se užívá pro zlepšení svalové hmoty. A její časté užití 

může způsobovat závažné zdravotní komplikace.  
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7. Užíval byste zakázané látky, které nejsou škodlivé, a přesto 

pomohou k úspěchu? 

V odpovědích na tuto otázku existuje zanedbatelný rozdíl u odpovědí obou 

skupin. Více než 70%  (tedy 287) respondentů je přesvědčených, že by zakázané 

látky nepožili, ani pokud by nebyly škodlivé. Je zde jasně patrné, že užívání 

nepovolených podpůrných látek většina dotazovaných chápe jako něco 

zakázaného, ilegálního, proti zásadám fair-play, protože i kdyby jim tyto látky 

neuškodily, tak by je skoro tři čtvrtiny dotazovaných neužilo. 

 

Graf č.7 – Procentuelní rozložení respondentů při užití zakázané látky, která by 

neškodila zdraví 

Existuje zde skupina respondentů, kteří by nepovolené látky užili, pokud 

by jim nijak neuškodily. Tuto skupinu tvoří 37 respondentů. Ti tvoří potenciální 

adepty na užívání dopingových látek. Je zde patrné, že od užívání těchto látek je 

odrazují především zdravotní rizika, která při užívání hrozí. Tito respondenti si 

však neuvědomují, že i v případě, že by tyto látky neměly žádné škodlivé 

účinky, tak by jejich užití bylo stále v rozporu s pravidly Antidopingového 

kodexu, tudíž by jim při pozitivním nálezu během dopingové kontroly hrozily 

tresty, které jsou uvedené v kapitole Postihy dopingu v ČR.  



41 

 

Mezi sportovci i nesportovci nicméně převládá negativní postoj 

k dopingu, neboť více než 70 procent respondentů označilo, že by doping 

neužilo, ani kdyby neškodil zdraví. Tito respondenti chápou dopingové látky 

jako něco špatného, co není fair-play, a od jejich užívání je neodrazují pouze 

jejich škodlivé účinky. Jejich užívání považují za neetické, nesprávné.   

 

 

8. Užíval byste dopingové prostředky, kdybyste znal všechny jejich 

zdravotní důsledky? 
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Graf č.8 – Užití dopingu při znalosti všech zdravotních důsledků 

Z grafu je patrné, že výsledky u obou dvou skupin jsou téměř totožné. 

Proto při vyhodnocování této otázky nebudeme vyhodnocovat každou skupiny 

zvlášť. 

325 respondentů uvedlo, že by doping neužili, pokud by znali všechna 

zdravotní rizika jeho užívání. Celkem 17 dotázaných uvedlo, že by doping užili i 

přesto, pokud by znali všechna rizika. Zbylých 51 respondentů si není jistých, 

jak by se v takovéto situaci zachovalo.  
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Více než 80 procent respondentů by doping neužilo, pokud by znalo 

všechny zdravotní rizika. Uvědomují si tedy, že by je případné zdravotní 

komplikace od užívání dopingu pravděpodobně odradily.  

 

Ti respondenti, kteří by doping užili i pokud by znaly všechny jeho 

zdravotní rizika, touží po úspěchu za každou cenu, nebo si dostatečně 

neuvědomují, jak vážné zdravotní následky může užívání mít. Také opomíjejí to, 

že ve sportu jde hlavně o to, ukázat jakých nejlepších výkonů je člověk schopen 

dosáhnout díky tréninku, a ne díky podpůrným látkám či metodám.  

 

 

9. V jakém sportu je podle Vás nejvíce pozitivně testovaných 

sportovců? 
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Graf č.9 – Sporty s nejvíce pozitivně testovanými sportovci podle respondentů 

Za sport, který má nejvíce pozitivně testovaných sportovců považují 

RSaN atletiku (125 respondentů) a hned v zápětí cyklistiku (78 respondentů), 
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další nezanedbatelnou skupinou je podle nich kulturistika (45 respondentů) a 

vzpírání (6 respondentů). U skupiny sportovců je na prvním místě cyklistika (80 

respondentů), poté atletika (46 respondentů) a také kulturistika (24 respondentů) 

a vzpírání (16 respondetů).  

Z odpovědí je patrné, že lidé se o pozitivně testovaných sportovcích 

dozvídají hlavně ze zpráv v televizi, novinách a časopisech. Je zde jasné, že si 

lidé tyto informace nevyhledávají na žádných místech, která by byla na toto 

téma přímo specializovaná (např.webové stránky českého antidopingového 

výboru, kde můžeme nalézt seznam pozitivně testovaných sportovců ve všech 

sportovních odvětvích). Znalost respondentů o dopujících sportovcích je tedy 

nejvíce ovlivněna médii. Z těch se většinou dozvíme o dopingovém skandálu 

sportovce, který se věnuje populárnímu sportu v dané zemi a sportu, kde má 

dané země úspěšné zastoupení. Například cyklistický závod Tour de France 

s českou účastí (Roman Kreuziger). Tato soutěž je velmi často skloňovaná 

v médiích a tak není divu, že pokud se zde objeví dopující sportovec, média o 

tom hned informují a lidé si to zapamatují. Pokud se objeví pozitivně testovaný 

hráč hokejbalu, který není u nás moc rozšířený, média o tom buď neinformují, 

nebo se o tom zmíní jen pár větami. 

 

Podle výsledků Českého antidopingového výboru jsou za posledních 

sedmnáct let sporty s největším počtem pozitivně testovaných sportovců 

zaregistrovaných v Českém svazu tyto - kulturistika, billiard, motocyklový 

sport, hokejbal a vodní polo.   

 

 Pokud srovnáme výsledky dotazníku s opravdovými výsledky Českého 

antidopingového výboru, uvidíme, že kulturistika se objevila v obou těchto 

výzkumech.  Ostatní sporty se již neshodují, je to dáno, jak již bylo řečeno 

v předchozím odstavci, nedostatečnou oblibou daného sportu mezi lidmi. 

Atletika a cyklistika v oficiálním žebříčku na rozdíl od našeho výzkumu 

neobsazují přední místa, pohybují se někde kolem středních příček v nálezu 

pozitivně testovaných sportovců.   
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10.   Užil byste doping pro zlepšení postavy?  

Nejčastější odpovědí u obou skupin bylo ne, které označilo 159 RSaN a 

102 sportovců. Celých 58 RSaN a 13 sportovců si myslí, že by užilo doping pro 

zlepšení postavy. Zbylých 38 RSaN a 27 sportovců neví, zdali by doping pro 

zlepšení postavy užili. 

 

Graf č. 10 – Užití dopingu pro zlepšení postavy 

Z grafu je patrné, že v dnešní době pro mnoho lidí znamená dobrá 

vyrýsovaná postava mnoho. Je to dáno tím, že prototypem muže či ženy 

v dnešní době je skvělá zpevněná postava, u mužů svalnaté tělo. A proto by 

mnoho respondentů pro snadnější získání této postavy užilo i látky, které jim 

dopomohou k dobré postavě. Na druhou stranu jim mohou způsobit řadu 

zdravotních komplikací, což si už mnohdy uvědomovat nemusí (jak je uvedeno 

v kapitole zakázané látky a metody podkapitola anabolické steroidy). Příklon 

k užití dopingu pro zlepšení postavy může být dán i tím, že lidé nemají tolik 

příležitostí, chuti nebo času k tomu, aby na své postavě pracovali cvičením a 

sportováním.  
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Pro respondenty, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, nemusí 

vyrýsovaná postava znamenat vše. Nebo nejsou ochotni pro dobrou postavu 

obětovat své zdraví. Nebo zde také může jít o respondenty, kteří jsou se svou 

postavou spokojeni, věnují se sportu a cvičení a nemají důvod si k lepší postavě 

dopomáhat užíváním dopingových látek. 

 

 

11.   Užil byste doping pro dosažení olympijského vítězství? 

Na tuto otázku odpovědělo ze skupiny RSaN 215 respondentů záporně, 8 

respondentů kladně a zbylých 32 dotazovaných si není jistých, jak by v této 

situaci zareagovalo. Ze skupiny „ sportovci“ odpovědělo záporně 122 

respondentů, 5 dotazovaných by doping užilo k získání olympijské medaile a 15 

respondentů neví, jak by v této situaci zareagovalo. 

 

Graf č. 11 –  Užití dopingu v zájmu dosažení olympijské medaile 

Podle výsledků je vidět, že 3% respondentů by doping k dosažení 

olympijského vítězství užila. Pro tyto respondenty znamená získání zlaté 

olympijské medaile mnoho a byli by ochotni ji získat i za cenu ne fair-play 

jednání. Pokud by nebyli schopní ho získat pouze díky svým sportovním 
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výkonům, klidně by si k němu dopomohli zakázanou cestou. Úspěch, slávu a 

zájem médií tedy staví nad principy fair play, nad dodržování platných zákonů. 

 

Těch, kteří by si ke zlatu nedopomohli dopingem je více než 80 procent. 

Pro tyto respondenty nemusí zisk této medaile znamenat jejich vytoužený sen, 

mohou chtít podávat dobré výkony, ale ne za každou cenu. Pokud by jejich 

schopnosti a dovednosti nebyly dostatečné pro získání zlaté olympijské medaile, 

nesáhli by k užívání zakázaných látek a metod, spokojili by se s umístěním, 

které by odpovídalo jejich výkonům. Lze tedy říci, že ti respondenti, kteří by si 

k zisku olympijského zlata nedopomohli dopingem, buď netouží získat 

olympijskou medaili, nebo dělají sport pro zábavu, pro udržení dobrého zdraví a 

ne pro dosahování nejlepších výsledků. Věřím, že není příliš troufalé říci, že jde 

hlavně o ty respondenty, kteří by rádi tuto medaili získali, ale ne za cenu 

podvodu.  

 

 

12.   Pokud byste měli jistotu, že po užití dopingové látky vyhrajete 

olympijské zlato, ale v důsledku užití dopingu do pěti let zemřete, 

užil byste doping? 
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Graf č. 12 – Rozdělení respondentů, kteří by užili či neužili doping a zaplatili za to 

životem 
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Z grafu je patrné, že téměř většina respondentů, celkem 381 dotázaných z 

toho 134 „sportovců“, by za takovýchto podmínek doping neužila, i kdyby jim 

to mělo přinést získání olympijské medaile. Pouze 1 RSaN a 2 sportovci by i za 

těchto podmínek užilo doping. Zbylých 7 RSaN a 6 sportovců neví, jak by 

v dané situaci zareagovali. 

 

Velmi zajímavé je porovnat tyto výsledky s výsledky z minulé otázky. Je 

zde patrné, že značně ubylo respondentů, kteří si nebyli jistí, jak by v dané 

situaci zareagovali, a také ubylo těch, kteří by za těchto podmínek doping užili. 

Je to dáno tím, že v této otázce je již nastíněn jasný a tvrdý dopad, který by mělo 

užití dopingu na sportovce, a to smrt do pěti let. Tento následek většinu lidí od 

užívání odrazuje, ovšem ne všechny. Ti, kteří by i přesto doping užili, patří do 

věkové skupiny 21 – 30 let. Tito respondenti si natolik váží zlaté medaile, že by 

obětovali i to, že se dožijí pouze 26 - 35 let. V této skupině jsou přitom 

zastoupena obě dvě pohlaví, k takto radikálnímu kroku by tedy byly ochotny 

přistoupit ženy i muži. Je patrné, že starší respondenti již více vnímají běh času, 

a k takovému rozhodnutí by nepřistoupili. 
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13.   Pokud by Vás trenér či důvěryhodná osoba přesvědčoval k užití 

dopingu, přistoupil byste na něj? 

 

Graf č. 13 – Vliv důvěryhodné osoby a trenéra na rozhodnutí respondentů 

Jak je z grafu patrné výsledky u obou dvou skupin jsou téměř totožné, 

proto je možné je vyhodnotit společně. 

Celkem 14 respondentů si myslí, že pokud by je přesvědčovala k užívání 

dopingu důvěryhodná osoba, tak by na jeho užívání přistoupili. Zatímco 276 

dotazovaných by na jeho užívání určitě nepřistoupilo a zbylých 107 respondentů 

si není jistých, jak by se v dané situaci zachovali.     

Skoro 70 % respondentů by tedy k užívání dopingu nepřesvědčila ani 

důvěryhodná osoba ani trenér. V tomto případě jde o lidi, kteří doping odsuzují a 

nikdy by ho neužili. Uvědomují si, že je to něco škodlivého a jeho užívání je 

zakázané, v rozporu s pravidly fair – play. Také to dokazuje, že tito respondenti 

mají svou hlavu a pokud jsou o něčem přesvědčeni, že je to špatné, tak jenom 

kvůli jinému názoru byť důvěryhodné osoby svůj postoj nezmění.  

Naproti tomu skupina dotazovaných, jejichž odpověď byla kladná, 

souhlasí s tím, že by se danou osobou nechalo ovlivnit a k užívání dopingových 
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látek by přistoupilo. V této skupině se objevují lidé, kteří by doping užívali i 

z vlastního přesvědčení. A pak ti, kteří se nechají ovlivnit těmi, kterým důvěřují 

a ti, kteří jsou pro zlepšení svých výkonů schopni udělat cokoliv, i pokud se 

jedná o zakázanou cestu.  

Poměrně velké procento respondentů si není jistých, jak by se zachovalo. 

Uvědomují si, že užívání dopingu je zakázané, ale nejsou si absolutně jistí svou 

reakcí, připouštějí, že zde existuje eventualita, že by je daná osoba mohla 

přesvědčit. Také by jistě záleželo na tom, o jakou látku nebo metodu by se 

jednalo a také, jak velkou důvěru by u nich požívala osoba, která by je  k užívání 

přemlouvala.  

 

 

14.   Je podle Vašeho názoru dnes doping nedílnou součástí vrcholového 

sportu? 
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Graf č. 14 – Jak respondenti vnímají doping 

Jak je z grafu patrné, všechny tři odpovědi jsou zde zastoupeny 

v poměrně vysokém počtu. 101 dotazovaných ze skupiny RSaN a 68 

„sportovců“ si myslí, že je dnes doping nedílnou součástí vrcholového sportu. 
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176 dotazovaných z první skupiny a 100 z druhé skupiny si naopak myslí, že 

doping není nedílnou součástí vrcholového sportu. A zbylých 71 RSaN a 36 

sportovců nedokáže posoudit, zdali je či není doping jeho nedílnou součástí.   

 

Výsledky této otázky nejsou pro sport moc povzbudivé, neboť více než 

40 % respondentů považuje doping za nedílnou součást sportu. To může 

vytvářet podněty k tomu, aby byli lidé nakloněni používání dopingu i u sebe. Ti 

respondenti, kteří si myslí, že je nedílnou součástí sportu, nemusí tuto 

eventualitu chápat jednoznačně jako něco negativního, zkrátka doping je 

součástí vrcholového sportu, stejně jako sportovci, sportovní disciplíny atd. 

Někteří tuto součást mohou chápat jako negativní jev a může je to zrazovat od 

obdivování a oslavování sportovců, kteří něco dokážou, neboť zde vždy může 

být pomyslný otazník, zdali sportovec neužil nějakou zakázanou látku, která 

nebyla při kontrole prokázána. Tato eventualita tedy snižuje chápání 

výjimečnosti a kvality daného sportovce. 

Skupina respondentů, kteří nechápou doping jako nedílnou součást sportu 

je také poměrně početná, tvoří více než jednu třetinu všech dotazovaných. Ti 

chápou doping, jako takového „parazita“, který by se sportem neměl mít nic 

společného. Bohužel se v něm vyskytuje, ale rozhodně není jeho součástí.   
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15.   Souhlasíte s tím, že všichni uživatelé dopingu riskují své zdraví a 

smrt? 
 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 144 respondentů ze skupiny RSaN a 

78 sportovců. 57 rekreačních sportovců a nesportovců a 37 sportovců označilo 

odpověď ne. A zbylých 54 ze skupiny RSaN a 27 sportovců neví.  

 

Graf č. 15 – Je užívání dopingu vždy rizikem? 

Z výzkumu je patrné, že více než 50% respondentů si uvědomuje 

škodlivost dopingových látek. Uvědomují si, že člověk užitím dopingu do svého 

těla přijímá látky, které nejsou tělu vlastní, nebo se najednou změní množství 

určitých látek v těle, jejich struktura, a tyto změny mohou škodit lidskému 

organismu, a mohou vést až ke smrti.  

Více než 20% respondentů si škodlivost látek neuvědomuje, nebo si ji 

pouze nepřipouští. Do této skupiny mohou patřit také lidé, kteří si myslí, že 

užívání dopingových látek v malém množství se na lidském zdraví nemůže nijak 

projevit. Že pouze pokud sportovec užívání těchto látek přežene, pak může dojít 

k určitým zdravotním komplikacím.      
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16.   Je podle Vás nezbytné vyloučit doping ze sportu? 
 

S tímto tvrzením souhlasí 209 RSaN a 111 sportovců. 12 sportovců a 17 

RSaN nepovažují za nezbytné vyloučit doping ze sportu. Zbylí respondenti si 

nejsou jistí, nebo se jim nad touto otázkou nechtělo přemýšlet. 
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Graf č. 16 – Je nezbytné vyloučit doping ze sportu? 

Je vidět, že většina dotazovaných chápe doping jako něco špatného, jako 

něco co do sportu absolutně nepatří, a pokud se tam již vyskytuje, tak by se 

s ním mělo bojovat a postupně ho ze sportu vyloučit. Jsou toho názoru, že ve 

sportu by se měly porovnávat pouze opravdové výkony, tedy ty, které jsou 

schopni sportovci vyvinout tvrdým tréninkem, a ne si k nim dopomoci 

zakázanými podpůrnými prostředky. Malé procento respondentů si nemyslí, že 

je nezbytné doping ze sportu vyloučit. Jejich odpověď svědčí o tom, že již 

doping chápou jako součást sportu, jako něco, co k němu patří a není potřeba ho 

vyloučit. Ti, kteří zodpověděli, že neví, zdali je nezbytné doping ze sportu 

vyloučit se buď o dané téma nezajímají, tedy jim je jedno jestli doping bude či 

nebude součástí sportu, nebo si mohou myslet, že sport může fungovat jak bez 

dopingu, tak i s ním. 
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17.   Odkud jste se dozvěděl o zakázaných látkách a metodách dopingu? 
 

Média jako nejčastější odpověď označilo 250 RSaN a 125 sportovců. 

Další variantu „trenér“ označilo 8 RSaN a 33 sportovců. 36 RSaN a 30 

sportovců označilo jako zdroj informací o zakázaných látkách a metodách 

kamarády. Učitele uvedlo jako informátory 38 RSaN a 16 sportovců. Dalších 25 

RSaN a 14 sportovců uvedlo rodiče. Zbylí respondenti uvedli jako zdroj 

informací knihy, odborné časopisy, popřípadě, že o daných látkách a metodách 

nevědí nic.   
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Graf č. 17 – Zdroje informací o zakázaných látkách a metodách 

Nejvíce se respondenti z obou skupin dozvídají o zakázaných látkách a 

metodách z médií. Je vidět, že většina lidí je pouze pasivními příjemci těchto 

informací. Sami si tyto informace nevyhledávají. Většinou se dozvídají o těch 
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látkách nebo metodách, které užil nějaký sportovec, a to z médií. Dochází tedy 

k tomu, že lidé vědí o existenci těchto látek, ale neznají jejich přesné názvy, 

výskyt a účinky.  

Velký rozdíl u obou skupin je o informovanosti o daném tématu od 

trenérů. Je to dáno tím, že sportovci trénují pod vedením trenéra, který za ně 

nese určitou zodpovědnost. Tito respondenti se již sportu věnují na určité vysoké 

výkonnostní úrovni, a tedy jsou případnými potencionálními uživateli dopingu, 

proto je trenér seznamuje s těmito látkami, neboť některé se objevují i 

v přípravcích, které by sportovci mohli užívat (např. iontové nápoje, doplňky 

stravy apod.). Zatímco druhá skupina respondentů buď netrénuje a tudíž nemá 

trenéra. Nebo pokud se sportu věnuje pod vedením trenéra, nemusí on sám tyto 

látky znát, nebo nepovažuje za důležité je s těmito látkami seznámit, protože 

sportují pro radost a dosahování nejlepších výsledků pro ně není tak důležité. 

V podstatě nemají důvod doping užívat, sportují sami pro sebe ne pro podávání 

závratných výkonů. 

Ostatní skupiny – kamarádi, učitelé, rodiče jsou u obou skupin 

procentuelně porovnatelně zastoupené. Kamarádi mezi sebou rozebírají 

dopingové aféry a tím se také o daném tématu dozví. Učitelé zmíní v rámci 

výuky některé látky a rodiče upozorní na jejich existenci. Respondenti jsou zde 

opět v roli pasivního příjemce. 

Pouze u skupiny sportovců se objevilo pár respondentů, kteří uvedli, že si 

informace vyhledávají ve speciálních příručkách nebo na internetových 

stránkách, které se věnují danému tématu. Zde je tedy patrný zájem o danou 

problematiku. Tento zájem může mít preventivní důvody, člověk se chce 

s těmito látkami seznámit, aby je neužil omylem v nějakých preparátech, které 

mohou malé množství zakázaných látek obsahovat, i když to třeba výrobce na 

obalu neuvádí. Nebo prostě mají o dané téma zájem, protože je vnímají jako 

prvek, který se ve sportu vyskytuje. Mohou mezi nimi samozřejmě být i ti, kteří 

se rozhodují o tom, zda doping užijí či nikoliv nebo ti, kteří jej již užili. 
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18.   Odkud jste se dozvěděl o škodlivých účincích dopingu? 
 

Nejčastější odpovědí u obou skupin byla média, tu označilo 230 RSaN a 

125 sportovců. Druhá nejvíce zastoupená odpověď u sportovců byla „trenér“, 

označilo ji 28 sportovců a 5 RSaN. Druhá nejčastější odpověď u RSaN byla 

kamarádi, označilo ji 34 RSaN a 22 sportovců. Odpověď učitelé vybralo 45 

RSaN a 16 sportovců. Od rodičů se o škodlivých účincích dopingu dozvídá 29 

RSaN a 26 sportovců.  

 

Graf č. 18 – Zdroje informací o škodlivých účincích dopingu 

Jak je patrné z grafu, nejvíce se o škodlivých účincích dozvídají lidé opět 

z médií, u obou skupin je tato odpověď nejčastěji označována. Je to dáno tím, že 

média (noviny, časopisy, televize, rádio….) jsou všude kolem nás. Člověk se 
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tedy prostřednictvím médií dozví o mnoho věcech, aniž by se o ně nějak více 

zajímal, stane se pasivním příjemcem těchto zpráv.  

Velký rozdíl u obou skupin nastává u odpovědi „trenér“. Tato odpověď je 

druhou nejčastěji označovanou u sportovců, zatímco u RSaN ji označilo pouze 

jedno procento respondentů. Je to dáno tím, že každý ze skupiny sportovci má 

svého trenéra a sportu se věnuje na vysoké úrovni, tedy je pro něj důležitý 

výkon, dobrý výkon, ke kterému si může chtít pomoct i nedovoleným způsobem, 

a proto je trenér preventivně informuje o škodlivých účincích těchto látek, aby 

sportovce odradil od jeho užívání a také, aby sportovec případně věděl, jaké 

následky užívání dopingu může mít.  

Zatímco RSaN mohou trénovat sami pro radost, tudíž trenéra nemají, 

nebo trenér nemá žádné znalosti o škodlivých účincích. Nemusí také považovat 

za důležité je s těmito informacemi seznamovat.   

Zbylé skupiny „kamarádi“, „učitelé“ a „rodiče“ byly u obou skupin 

respondentů označovány stejným procentem. Je to dáno tím, že v těchto 

případech mají stejné možnosti. Mezi kamarády se může někdo zmínit o 

škodlivosti dopingových látek. Učitelé během svých hodin tyto účinky zmíní a 

rodiče chtějí své děti s těmito účinky seznámit, neboť mají strach, že by jejich 

potomci mohli začít užívat zakázané látky a metody a tím si poškodit zdraví. 

 

 

19.   Myslíte si, že máte dostatečné informace o zakázaných látkách a 

metodách? 

198 RSaN a 95 sportovců si myslí, že nemají dostatečné informace o 

zakázaných látkách a metodách. Pouze 15 RSaN a 21 sportovců si myslí, že mají 

o těchto látkách a metodách dostatečné informace a zbylých 42 RSaN a 26 

sportovců neví, zdali jsou jejich informace dostatečné či nikoliv. 
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Graf č.19 – Zhodnocení znalostí zakázaných látek a metod 

Sportovci hodnotí své znalosti zakázaných látek a metod jako dostatečné 

častěji než RSaN. Sportovci se o tyto látky zajímaví více, neboť u nich může 

chtěné užití znamenat zákaz výkonu činnosti po dobu dvou let a více. Nechtěné 

užití zakázaných látek jim rovněž způsobí mnohé komplikace, proto znalost 

těchto látek považují častěji za důležité, sbírají o nich informace a považují je za 

dostatečné. 

Bohužel mnoho respondentů nepovažuje znalost těchto látek a metod za 

dostatečné. U nesportovců je to dáno tím, že nepotřebují znát tyto látky a metody 

dokonale. Pokud je omylem užijí, nebude to pro ně mít takové následky jako pro 

sportovce.  Jednorázové užití je většinou nijak nepoznamená, a i když případné 

pravidelné zneužívání těchto látek může ohrozit jejich zdraví, nečeká je žádný 

trest. Sportovci se nedostatečná znalost může vymstít. Proto ti, kteří své znalosti 

označili za nedostatečné, jim buď nepřikládají velký význam a tudíž tyto látky 

neznají, nebo je neznají, ale vědí, kde si informace o nich případně vyhledat. 

Vysoké procento nedostatečných znalostí o zakázaných látkách u sportovců je 

ale přesto překvapivé, protože bez znalosti je mohou užívat nevědomky, a 

zvyknout si na ně. Je zřejmé, že jak informovanost trenérů, tak sportovců v této 

oblasti by se měla zvýšit. 
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20.   Myslíte si, že máte dostatečné informace o účincích zakázaných 

látek a metodách? 

201 RSaN a 103 sportovců si myslí, že jejich znalosti o účincích 

zakázaných látek a metod nejsou dostatečné. Pouze 18 RSaN a 19 sportovců 

považují své znalosti o tomto tématu za dostatečné. 36 RSaN a 20 sportovců 

nedokáže posoudit, zdali jsou jejich informace dostatečné či nikoliv. 
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Graf č. 20 – Zhodnocení znalostí o účincích zakázaných látek a metodách 

 Své znalosti o účincích zakázaných látek a metodách by jako dostatečné 

označilo více sportovců než RSaN. Je to dáno tím, že pro sportovce je znalost 

těchto účinků důležitější. Pokud se sportu věnuje na vyšší úrovni, potřebuje tyto 

účinky znát, aby případně věděl, jaký vliv mohou mít zakázané látky a metody 

na jeho zdraví a jak ovlivní jeho výkon. Zatímco pro RSaN nejsou tyto 

informace tak důležité, neboť nesportují pravidelně a ani se neúčastní žádných 

soutěží, proto si mohou dovolit případné komplikace, které jsou s užitím 

spojeny.   

 Vysoká neznalost účinků zakázaných látek a metod může vyplývat z toho, 

že většina respondentů nemá zájem užívat doping a tedy se ani nezajímá o jejich 
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účinky. U sportovců to může také být dáno tím, že si tyto účinky sice 

nepamatují, ale znají stránky, na kterých si tyto informace mohou vyhledat.     

 

 

21. Jaké dopingové látky znáte, jaké znáte jejich účinky a jaká znáte jejich 

zdravotní rizika? 

21.Jaké znáte dopingové látky? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ostatní

vše

nic

zvýšený přenos kyslíku

narkotika

stimulancia

peptidové hormony

anabolické hormony

6%

3%

16%

6%

4%

7%

34%

24%

1%

0%

46%

3%

4%

5%

12%

29%

rekreační sportovci a 
nesportovci

sportovci

 
Graf č. 21 – Znalost zakázaných látek a metod 

 Z grafu je patrné, že téměř polovina RSaN nezná žádné zakázané látky a 

metody, u sportovců je toto číslo o mnoho menší. Je to dáno tím, že RSaN se o 

tyto látky a celkově o tuto tématiku nezajímají, není pro ně aktuální, netýká se 

jich. Zatímco sportovci znají alespoň některé látky, neboť jich se doping týká.  
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  Ve skupině sportovců, na rozdíl od druhé skupiny, lze najít i respondenty, 

kteří znají všechny skupiny zakázaných látek a metod. Jsou to ti sportovci, kteří 

se o danou tématiku zajímají z preventivních důvodů, chtějí znát látky, jejichž 

užívání je zakázané.  

 Mezi nejvíce známé dopingové látky patří bezesporu anabolické látky, 

které jsou nejvíce užívané v kulturistice. Tyto látky označil každý třetí 

respondent. Známé jsou rovněž peptidové hormony (ty označil každý desátý 

RSaN a každý třetí sportovec), což jsou látky, které jsou tělu vlastní. Lze tedy 

říci, že více než polovina respondentů zná alespoň jednu skupinu zakázaných 

látek a metod. To ale nelze považovat za dostatečné. Je potřeba lidi více 

informovat o tomto tématu, aby se nedopouštěli nechtěného užití těchto látek.  

 

 

21.B  Jaké znáte účinky zakázaných látek a metod? 

  Ti respondenti ze skupiny RSaN, kteří uvedli jako zakázanou látku 

anabolické látky, většinou uvedli jako jejich účinek nárůst svalů a zdravotní 

rizika, ohrožení jater, srdce, neplodnost. Druhým nejvíce uváděným účinkem, 

byl účinek Erytropoetinu. Pouze pár jedinců označilo jiné účinky, jiných látek, 

například krevního dopingu a jiných. Celkově lze říci, že RSaN mají velmi 

špatné znalosti, co se týče účinků dopingu. Je to dáno tím, že se o danou 

problematiku nezajímají, pouze si nějaké zajímavé věci pamatují, jako například 

anabolické látky, o kterých se nejvíce mluví.    

  

 U sportovců je znalost účinků látek větší, ale stále respondenti nejvíce 

znají účinky anabolických látek, ovšem znají je více do hloubky než dotazovaní 

z druhé skupiny. Dále se často objevují znalosti účinků Erytropoetinu. Narozdíl 

od respondentů z první skupiny znají někteří zástupci skupiny sportovců alespoň 

pár účinků u více než jedné látky. Také se zde objevili čtyři respondenti, kteří se 

danou tématikou zabývají, a mají dostatečné znalosti o účincích dopingových 

látek  Bohužel více než padesát procent respondentů nezná žádné účinky, nebo si 

pouze na žádné v danou chvíli nevzpomněli.  
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21.C  Jaká znáte zdravotní rizika užívání zakázaných látek a metod? 

 Znalost zdravotních rizik dopingu je u obou skupin stejný. Tedy 

minimální. Nejčastěji respondenti uvádějí zdravotní rizika užívání anabolických 

látek, kde ovšem zmiňují pouze ty nejznámější. U ostatních látek tyto rizika 

neznají.  

 
 U sportovců se najdou dva respondenti, kteří se v tomto tématu vyznají, 

tedy mají dostatečné informace, které získaly většinou během výuky, která byla 

přímo zaměřena na doping.  
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10.  ZÁVĚR 

 Cílem výzkumu bylo zjistit postoje, názory a znalosti respondentů ohledně 

dopingu. A posléze určit zdali existují rozdílnosti v odpovědích u dvou skupin.  

Hypotéza „Sportovci jsou tolerantnější k užívání dopingových látek více než 

RSaN“ se nepotvrdila. Ve většině otázek ohledně chápání dopingu, a případného užití, 

odpovídali sportovci častěji negativně než RSaN. Výzkum tedy spíše potvrdil, že 

tolerantnější k užívání dopingu jsou více RSaN než sportovci. Ovšem ten rozdíl 

v toleranci je zde minimální. Lze tedy konstatovat, že lidé jsou obecně k dopingu 

netolerantní a nezáleží na tom, jestli se nějakému sportu věnují vrcholově či nikoli.  

Druhá hypotéza „ Sportovci mají lepší znalosti zakázaných látek a metod než 

RSaN“ se potvrdila. Neboť v otázkách ohledně znalosti dopingu se ukázalo, že 

sportovci jsou o tomto tématu více informováni. Ovšem pouze minimální počet 

respondentů se o dané téma zajímá a má dostatečné informace. Své znalosti dopingu 

více než 70 procent respondentů hodnotí jako nedostatečné.  

Třetí hypotéza „Lidé mají minimální znalosti ohledně dopingových látek a jejich 

účincích“ se bohužel potvrdila. Lidé vědí, že existují dopingové látky a že jejich užití 

může mít vážné zdravotní následky, bohužel tyto látky neznají a neznají ani jejich 

účinky.  

Jak je z výsledků patrné, lidé chápou doping jako něco špatného a většina by jich 

doping neužila. Proto jejich znalosti tohoto tématu nejsou dostatečné, spíše jsou 

minimální. U lidí, kteří se nevěnují žádnému sportu na soutěžní úrovni, tato neznalost 

není tak fatální, neboť nemají vážné důvody k jejich užívání. Jedinou případnou 

hrozbou jsou anabolické látky, které se užívají zvláště k zvětšení svalové hmoty. Jak 

uvedli respondenti z této skupiny, více než 20 procent by užilo doping ke zlepšení 

postavy (v tomto případě se nejvíce zneužívají anabolické látky). Tyto látky, ale mají 

mnoho závažných i méně závažných zdravotních důsledků. Proto by alespoň o těchto 

látkách měli mít lidé dostatečné znalosti, které by je od užívání těchto látek odradila. 

Tento výzkum ukázal, že respondenti znají anabolické látky, ovšem již nedokážou 

přesně určit, které látky do této skupiny patří. Jejich zdravotní rizika znají pouze 

povrchově, nedostatečně.  
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Neznalost dopingu u sportovců je poněkud vážnější. Sportovci chtějí podávat 

lepší a lepší výkony a tak jsou potencionálními uživateli dopingu. Proto by měli být 

seznámeni s těmito látkami, jejich účinky a zdravotními riziky. Více než 80 procent 

respondentů z této skupiny uvedlo, že by při znalosti všech zdravotních rizik dopingu, 

nikdy látku nebo metodu nezneužilo. Proto by se i zde měl klást velký důraz na 

prevenci.  

V České republice existuje mnoho institucí, které se zabývají drogami. S těmi je 

doping úzce spjat, a proto si myslím, že v rámci prevence proti drogám, by mohli lektoři 

seznámit studenty s dopingovými látkami a zvláště s jejich zdravotními riziky. Tím by 

se znalosti těchto látek u lidí zlepšili a popřípadě by nedocházelo k tolika 

experimentům, zvláště v oblasti užívání anabolických látek.  
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