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Skúsenosti klientely komerčnej sféry fitness centier s látkami dopingového charakteru 

 

Diplomant se v práci zabývá velmi aktuálním a v česko-slovenském kontextu relativně málo 

prozkoumaným tématem: užíváním dopingových prostředků (především anabolických 

steroidů) mezi rekreačními sportovci pohybujícími se v prostředí fitness center. Práce je 

v odpovídajícím rozsahu 65 stran včetně jedné přílohy (vyjádření etické komise) a vychází ze 

49 odborných pramenů, z toho polovina je cizojazyčných.  

V teoretické části autor podrobně představuje tématiku dopingu: zabývá se zde historií 

používání dopingových prostředků od starověku až po současnost, věnuje se vymezení 

dopingu a jeho různých forem, představuje studie zabývající se prevalencí dopingu ve světě i 

v České republice, a diskutuje sociálně-psychologické aspekty dopingu. Teoretickou část 

považuji za kvalitně zpracovanou a dobře napsanou. Autor představuje detailní vhled do 

problematiky dopingu a dobře vymezuje rámec pro následující výzkumnou studii.  Oceňuji 

zde také práci s literaturou, kdy autor poměrně vyčerpávajícím způsobem vychází z českých i 

zahraničních zdrojů. 

Cílem výzkumné části práce je prozkoumat, jakou zkušenost mají s dopingovými prostředky 

(především anabolickými steroidy) návštěvníci fitness center. Jedná se o kvantitativní 

dotazníkovou studii, ve které autor zkoumá udávanou prevalenci dopingových látek, 

pozitivní i negativní zkušenosti návštěvníků fitness center s jejich užíváním, či souvislost 

užívání anabolických steroidů s demografickými a postojovými faktory.  Výzkumnou část 

považuji za velmi dobře zpracovanou, autor se dobře drží standardní struktury vědecké 

práce: jasně vymezuje cíl práce a výzkumné otázky, charakterizuje výzkumný soubor i 

použité metody, přehledně prezentuje jednotlivá zjištění, která následně vhodně diskutuje.   

Autor při realizaci výzkumu dobře zúročil svou vlastní zkušenost s prací trenéra ve fitness 

centru a podařilo se mu sestavit dotazník, který je umožňuje dobře zmapovat problematiku 

užívání dopingových látek v tomto prostředí. Také získal dostatečně rozsáhlý výzkumný 

vzorek (n=187), který umožňuje zobecnění získaných výsledků. Autor projevoval při realizaci 

výzkumu velkou samostatnost a iniciativu – samostatně připravil elektronický dotazník, který 

rozšířil prostřednictvím svých pracovních kontaktů a získal na něj odpovídající ohlas.  

Kromě samotných kvantitativních výsledků také oceňuji snahu o kombinaci kvantitativní a 

kvalitativní analýzy. Autor umožnil na některé otázky týkající se užívání anabolických steroidů 

otevřené odpovědi a získané výsledky, dobře zpracované prostřednictvím obsahové analýzy, 

poskytují zajímavý vhled do možných důvodů či rizik užívání anabolických steroidů. 



V neposlední řadě autor také dobře reagoval na mé komentáře a připomínky, které vhodně 

zapracovával do výsledné podoby práce.  

Celkově považuji práci za nadprůměrnou a domnívám se, že získané výsledky by mohly být 

publikovány v některém z českých kinantropologických časopisů.  Práce z mého pohledu 

splňuje všechny náležitosti diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.  

 

V Praze, 1.9.2016 

        Mgr. Jiří Mudrák, PhD. 


