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Cíl práce: Získat potřebná data pomocí el.dotazníku a zjistit tak znalosti návštěvníků posiloven 
o nedovolených prostředcích a jejich rizik při kultivaci síly 
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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  
 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

dobře 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 
 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

dobře 

 
Praktická využitelnost zpracování:  průměrná 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:   BP si vytkla za cíl zjistit u návštěvníků posiloven informovanost o 
dopingových prostředcích a rizik při jejich užívání pro kultivaci síly. Teoretická východiska  
podávají dostatečný výchozí rámec pro formulování témat k ověření u návštěvníků 
posiloven. Soubor otázek uspořádaných v dotazníku se však dotýká pouze některých 
problémů, proto i výsledky šetření lze interpretovat jako dílčí poznatky z hlediska 
vytčených cílů BP. Rovněž tak soubor respondentů je pouze určitým vzorkem návštěvníků 
posiloven a proto zjištěné výsledky lze posuzovat pouze jako naznačené tendence, nikoliv 
jako zobecněná fakta.  

 

Připomínky:  U výběrového souboru respondentů nelze spolehlivě zjistit na jakém 
principu byli dotazovaní vybíráni, zda šlo o náhodný výběr či záměrný výběr. Tuto 
skutečnost je třeba brát v úvahu zejména při formulaci závěrů práce, což není zcela 
zjevné. Dále u otázek s možností kumulovaných odpovědí ( tab. 11, 14, 16, 17) je třeba 
uvádět celkové „n“. 

 

 

Otázky k obhajobě:  1. Jak hodnotíte skutečnost, že jako zdroj informací o steroidech je 
v 70.% uváděn internet, který přináší hlavně návody k užívání. 

                                   2. Jak by měla být vedena propagace užívání doplňků stravy, aby 
odradila od užívání dopingu.  

                                   3. Jaká byste měl doporučení k informovanosti o rizicích zneužívání 
dopingových prostředků. 

 
 

 



Práce je doporučena k obhajobě.   ano 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře - dobře 
 
 
V Praze dne 3. 5. 2013                                         PhDr. Jaroslav Nekola 
                                                                       ….......................................................... 
                                               
 

 


