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Diplomová práce s názvem „Skúsenosti klientely komerčnej sféry fitness centier s látkami 

dopingového charakteru“ je zpracována na 64 stranách, doplněna jednou přílohou (vyjádření 

etické komise). Seznam bibliografických citací obsahuje 49 zdrojů, z toho 26 zahraničních. 

Jelikož v české vědecké literatuře existuje v dané oblasti jen omezený počet podobně 

zaměřených studií, autor se chopil velmi aktuálního a společensky důležitého tématu. 

 

Autor si v práci klade za hlavní cíl zjistit výskyt užívání dopingových prostředků 

mezi návštěvníky fitness center, konkretizovat nejčastěji užívané dopingové prostředky 

a formu a frekvenci jejich užívání. Dále se zaměřuje na způsoby získávání těchto látek, 

a důvody, ze kterých se návštěvníci fitness center k jejich užívání rozhodnou. V neposlední 

řadě analyzuje udávané žádoucí i nežádoucí účinky či vztah mezi užíváním dopingových 

prostředků, demografickými charakteristikami a postoji návštěvníků fitness center. Cíle jsou 

formulovány jasně a srozumitelně, jsou poměrně ambiciózní, přitom splnitelné.  

 

V teoretických východiscích práce autor shrnuje poznatky týkající se užívání dopingových 

prostředků. Tato část práce je členěna do osmi podkapitol, autor zde uvádí historii, definici 

a různé formy dopingu i jeho užívání. Dále se zabývá sociálně-psychologickými aspekty 

dopingu, možnostmi prevence a také prevalencí dopingu ve světě i v České republice. 

Celkově lze teoretickou část práce hodnotit velmi pozitivně, je čtenářsky přívětivá 

a přehledná. 

 

Zvolené metodické postupy jsou adekvátní vzhledem k postulovaným cílům a vědeckým 

otázkám. Autor vytvořil anketu (celkem 25 otázek) týkající se užívání dopingových 

prostředků. Sledovány byly frekvence odpovědí (vyjádřeny procenty) a vztahy 

mezi proměnnými byly hodnoceny za využití Spearmanova korelačního koeficientu. Otevřené 

odpovědi byly analyzovány pomocí obsahové analýzy. Tato část práce je zpracována velmi 

kvalitně a popsána vyčerpávajícím způsobem (sběr dat, výzkumný soubor, použité metody). 

 

Výsledky jsou zpracovány na jedenácti stranách ve formě přehledných tabulek a grafů, 

které jsou doplněny výstižným popisem. 

 

V diskusi, která následuje za výsledky, se autor dotýká problematiky vlastní práce, shrnuje 

výsledky šetření a srovnává výsledky s předchozími výzkumy v této oblasti prezentovanými 

v teoretické části práce.  

 

Systematické členění práce je v souladu s paradigmatem behaviorálních věd a splňuje 

požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny. Po formální stránce je práce v pořádku 

a není mnoho co vytknout (snad jen „Gréckych“ (gréckych) – str. 12; „Spermanov 

(Spearmanov) korelačný koeficient“ – str. 46). 



Dotazy pro obhajobu: 
1. Mezi uváděné důvody k užívání anabolických steroidů patřilo: „Aby som schudol.“ 

a „Nabratie hmoty.“ Jak si myslíte, že by rozdělení výzkumného souboru na muže a ženy 

ovlivnilo četnost odpovědí v těchto kategoriích? 

2. Z jakého důvodu jste využil Spearmanův korelační koeficient? 

3. Jak využijete výsledky diplomové práce ve Vaší další praxi fitness trenéra? 

 

Závěr: 
Předložená diplomová práce je zpracována velmi kvalitně, s logickou strukturou a je psána 

výstižně. Působí uceleným dojmem a jednotlivé části na sebe vzájemně navazují. Splňuje po 

stránce obsahové i formální všechny požadavky kladené na tyto druhy prací. Nemám 

k předložené práci žádné významné připomínky a doporučuji komisi pro SMZK přijmout 

diplomovou práci Juraje Macha k obhajobě, v případě úspěšné obhajoby navrhuji klasifikační 

stupeň „výborně“. 
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