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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Práce je příliš krátká, neodpovídá ani fakultním požadavkům (54 stran textu). 

Cíle v abstraktu nejsou ve shodě s cíli uvedenými v části Cíle a úkoly práce.  

Některé vytyčené cíle se netýkají tématu a více než polovina se týká teoretické části. 

Velká část cílů ani z jednoho z výše uvedených zdrojů není uspokojivě splněna. 

Autor si například vytýčil jako cíl „vytvořit historický vývoj dopingu“, což je jednak nemožné, jendak pro 
popis historie použil jeden existující zdroj. 

Úvod je moc krátký. 

Teoretická část je nejdříve příliš obecná, pak málo rozvedená, navíc z části mimo téma (3.2). 

Teoretická část téměř celá vychází z jednoho zdroje starého 14 let, bez pořádné snahy o aktualizaci 
podle současné situace, a to v oblasti, která vývojem prochází. Nedochází zde také k ověření některých 
věcí z jiných, třeba aktuálnějších zdrojů. 

Metodologie je nedostačující. Metody a jejich hlavně jejich využití nejsou dostatečně dobře popsány a 
vysvětleny.  

Práce obsahuje formu neosobní i formy „já“, „můj“ a „my“ (např. v metodologii). 

Vlastní přínos práce nejasný nebo žádný. 

V seznamu zdrojů jsou chyby, včetně špatného značení a chyb v názvech. Autor navíc v seznamu 
nepokračuje s číslováním. Objevují se i jiné podstatné chyby. 



Seznam zdrojů je sice dostatečně dlouhý, ale většina zdrojů není citována v práci a tudíž využita, nebo 
chybí odkazy v textu na použité zdroje. 

Příloha je mimo téma (jedná se o seznam zakázaných látek platný pro rok 2014, ač je popisované 
období jiné) a není ani využita. 

V praktické části se objevují informace bez odkazu (např. na s. 41 o marihuaně). 

Autor popisuje dvě různě dlouhá období, aniž by mezi nimi rozlišoval a komentoval rozdíly. 

I přes popis dlouhého (dlouhých) období není provedena analýza vývoje. Autor pouze komentoval stavy 
za celková období z několika málo tabulek, ač měl dostupné i podrobné tabulky pro jednotlivé roky. 

Vývoj je tak vidět jen u tabulky 1 (s. 52), ale i ta je nejasně popsaná, čemuž odpovídá i komentář.  

Když už autor zmiňuje nějaký vývoj, pak velmi nedostatečně a s nedostatkem komentářů. 

U většiny tabulek a grafů není jasný zdroj. 

V závěrech autor jen opakuje konstatování z předchozích částí, bez použití dedukce, závěrů a 
doporučení. 

Autor v seznamu zdrojů nerozlišuje zdroje stejného nebo velmi podobného původu, což mate v orientaci 
u odkazů. 

 

Připomínky: 

Metody v abstraktu jsou špatně popsané. 

V Úvodu se vyskytuje více formátů.  

Věta „Jsou základním…“ (s. 38) je neúplná. 

Zdroj ADV ČR (2014) není v seznamu zdrojů. 

Například věta „Opravdové kontroly byly jen zbožným přáním“ (s. 18) není vhodná. 

Citáty na s. 19 jsou velmi pravděpodobně bez odkazu nebo se špatným odkazem. 

Na s. jsou informace o „stimulanciích“ bez odkazu. Podobně je tomu i u jiných informací např. na s. 21, 
24 a dále. 

Na s. 21 je nepřesná informace o kokainu. 

Na s. 23 jsou odkazy na BP a DP. Jedná se však pravděpodobně o informace, které ani v těch BP a DP 
nebyly původní, a tudíž patrně nejsou dobře ocitovány. 

Zkratky by měly být vysvětleny i při prvním použití (např. DK, s. 31), pouhý seznam zkratek nestačí. 

S. 31 je WADA zbytečně skloňována „WADY“. 

Na začátku s. 35 je údaj bez odkazu. 

Komentář u grafu č. 1 (41) je nesystematický.  

Na s. 43 je špatný nebo neexistující odkaz. 

Informace na s. 46-7 jsou bez odkazu nebo zdůvodnění. 

Graf č. 6 neodpovídá předchozím grafům a není tudíž srovnatelný.  

Poslední věta na téže stránce – chybí slovo a tudíž je méně jasná. 

Graf č. 7 má nedostatečný komentář, který by ho lépe vysvětlil. 

Grafy 9-11 (s. 54-5) jsou špatně provedeny a následně i okomentovány. Autor sčítá část s celkem. 

Tabulky 2-3 na následujících stranách nejsou zcela vypovídající ani jasné. 

Graf č. 12 je špatně popsaný. 

V grafech 13-16 není jasné období. Je to dáno i tím, že autor patrně vycházel z upravených tabulek a 
grafů převzatých z citovaného článku, který tyto údaje neuvádí úplně. Udělal toto, ač ty samé tabulky 
měl k dispozici u původního zdroje a jinde je používá.  

V textu na s. 61 je autor uvádí fakta, která z tabulky nevyplývají a tudíž tam chybí zdroj(e). 

 



Otázky k obhajobě: 
Na jakém trhu je WADA lídrem? (s. 36) 

Tvrdíte, že „Z výsledků vyplývá zjištění, že v olympijských sportech jsou sportovci náchylnější ke 
zneužívání dopingových látek na konci olympijského cyklu“. Prosím, vysvětlete a okomentujte toto 
tvrzení. 

Proč jste použil upravené seznamy od autora Bočka, když máte ve zdrojích i jeho původní zdroj? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  Dobře – Nevyhověl podle průběhu obhajoby 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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