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Abstrakt 

 

Názov:  Skúsenosti klientely komerčnej sféry fitness centier s látkami dopingového 

charakteru. 

Ciele:  Cieľom práce je zistiť prevalenciu podporných prostriedkov v prostredí dvoch 

konkrétnych fitness centier, konkretizovať najčastejšie užívané podporné látky, 

frekvenciu a formu užívania, spôsoby získavania a definovať dôvody, pre ktoré sa 

cvičiaca verejnosť obracia k užívaniu týchto substancií. V neposlednom rade si práca 

kladie za cieľ zistiť, aké účinky užívania, či už žiaduce, alebo nežiaduce, najčastejšie 

uvádzajú jedinci s praktickou skúsenosťou.  

Metódy: Hlavnou metódou zberu dát je anketa v rozsahu 25 otázok, ktorá je rozdelená 

do troch častí a ktorej úlohou je zmapovať rôzne aspekty užívania dopingových 

prostriedkov medzi návštevníkmi dvoch vybraných fitness zariadení.   

Výsledky: Z celkovej vzorky respondentov (n=187) uviedlo 8% jedincov pozitívnu 

skúsenosť s anabolickými steroidmi, 5,3% s diuretikami a 3,7% s rastovými hormónmi. 

Najčastejšie užívanými látkami sa ukázali nandrolon a stanozolol (53,3%) nasledované 

oxadrolonom a testosteronom (46,7%). Okrem týchto respondenti priznali aj užívanie 

látok metandienon, trenbolone, oxymethanol, clenbuterol, durinabol a boldenone.  

 

Kľúčové slová: doping, anabolické steroidy, postoje, rekreační športovci 

  



 

 

Abstract 

 

Title:  Experiences of gym members with Performance Enhancing Drugs.     

Objectives: The aim of the diploma work is to explore the prevalence of doping in two 

particular fitness centres, to specify the most used doping substances, frequency and 

form of using, way of acquiring and to define reasons leading gym members to using 

these substances. No less important goal of the work is to find out the most reported 

benefits resulting from using doping as well as the most reported negative side effects. 

Methods: The main method used in the research is a questionnaire survey that is 

divided into three sections. The goal of the survey is to assess aspects of using 

performance enhancement drugs amongst gym members. 

Results: We found that 8% of the respondents reported positive experience with 

anabolic steroids as well as 5,3% of the respondents with diuretics and 3,7% of the 

respondents reported that they have used growth hormones. The most common 

substances are nandrolone and stanozolole (53,3%) followed by oxandrolone and 

testosterone (46,7%). Except these doping substances respondents mentioned 

methandienone, trenbolone, oxymetholone, clenbuterol, dianabol and boldenone.    

 

Keywords: doping, anabolic steroids, attitudes, recreational athletes, performance 

enhancing drugs 

  



 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

AS – anabolické steroidy 

MOV – Medzinárodný olympijský výbor 

OH – olympijské hry 

ADV ČR – Antidopingový výbor Českej republiky 

EPO – erytropoetín 

CG – choriogonadotropín 

GH – rastový hormón 

PEAS – Performance Enhacement Attitude Scale 
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ÚVOD 

Užívanie podporných prostriedkov je spojené s človekom už od dôb dávno 

minulých. Najskôr to boli rituály, modlitby a rôzne obradné tance, ktoré slúžili aj za 

účelom dosiahnutia úspechu v zápase, v bitke či vo vojne. Neskôr sa ľudia obracali 

k užívaniu rôznych bylín, húb a rastlín, ktoré ich dokázali nabudiť, zvýšiť výkonnosť 

a prekonať dovtedy nepokorené hranice.  

V súčasnosti sú cesty dosiahnutia nepovolených výhod vo vzájomnom športovom 

zápolení ďaleko sofistikovanejšie a prepracovanejšie. Azda najaktuálnejším príkladom 

prítomnosti dopingu v športe je nedávna kauza ruských atlétov. Svetová antidopingová 

agentúra (WADA) vydala koncom roku 2015 správu o systematickom dopingu v ruskej 

atletike, čo vyvrcholilo až v hrozbu vylúčenia celého ruského olympijského týmu 

z LOH v Riu. V nedávnej minulosti to boli mená ako Tim Montgomery, Ben Johnson, 

Maria Sharapova či Lance Armstrong. Zoznam celosvetovo známych športovcov, na 

ktorých padol najskôr tieň podozrenia a následne im bolo aj preukázané užívanie 

podporných prostriedkov je pomerne dlhý. Dnes už len málokto verí, že šport na 

profesionálnej úrovni sa stále drží Coubertainovej dávno vyslovenej myšlienky 

,,podstatné v živote nie je dobýjať, ale čestne bojovať“.  

Zatiaľ čo oblasť profesionálneho športu má vybudované mechanizmy prevencie 

a represie užívania dopingu, horšia situácia je v oblasti voľnočasových pohybových 

aktivít. Ukazuje sa, že dopingové prostriedky už dávno nie sú len záležitosťou 

vrcholových športovcov, ale čoraz viac rekreačných cvičencov sa obracia k užívaniu 

týchto látok. 

Osobne pôsobím ako fitness tréner a pravidelne sa stretávam s prípadmi ľudí, ktorí 

sú silno ovplyvnení moderným kultom ideálneho tela. Televízia, časopisy, internet, 

billboardy a mnoho ďalších mediálnych a reklamných prostriedkov nám denne 

predkladá vzory vyšportovaných, vyrysovaných a svalnatých tiel. Spolu s obrovským 

množstvom informačných zdrojov, z ktorých je často ťažké vyselektovať relevantné 

informácie to spôsobuje v ľuďoch určitý stupeň zmätenosti a nie ojedinele sa stáva, že 

v užití zakázaných látok vidia jedinú možnú cestu dosiahnutia vysnívanej postavy. 

Rovnako s klientmi často osobne rozoberám ich možnosti korekcie svojej postavy a je 

zarážajúce, koľko z nich ma konfrontuje so sprostredkovanými nepresnými 

informáciami o účinkoch rôznych podporných substancií.  
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Oblasť rekreačných športovcov je prostredím, ktoré preukazuje svoje špecifické 

charakteristiky v preferencii cieľov cvičenia a nie je naň možné vzťahovať publikované 

výsledky vedeckých štúdií z oblasti profesionálneho športu. Aj z tohto dôvodu som sa 

rozhodol pre realizáciu výskumu, ktorý by mi hlbšie a detailnejšie ozrejmil obecnejší 

postoj cvičiacej klientely k problematike užívania dopingových látok. 
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1 LITERÁRNY ROZBOR SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Používanie rozličných prostriedkov pre zvýšenie výkonu sprevádza človeka už od 

nepamäti. Zo začiatku dominovala skôr túžba po sláve, dnes sa k tomu vo veľkej miere 

pridávajú aj ekonomické faktory. Zvyšovanie výkonnosti sa v dnešnej dobe netýka len 

športových špičiek, ale zasahuje aj do nezávodných foriem telesnej aktivity. Obzvlášť 

táto skupina ľudí je vystavená značnému riziku vyplývajúcemu z užívania podporných 

látok. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na podporné látky z pohľadu histórie.  

1.1 História dopingu 

Človek sa odjakživa snažil nielen prirodzene, ale aj umelo zvyšovať svoje výkony. 

Najskôr to bolo pre boj s nepriateľom, neskôr aj v športe. Po celú dobu dejinného 

vývoja je tak možné sledovať stopy používania rôznych podporných látok podobajúcich 

sa súčasnému dopingu, aj snahu o ich vykorenenie. 

1.1.1 Korene dopingu 

 Zvyšovanie výkonu súviselo so špeciálnymi diétnymi zvyklosťami či priamo 

s užívaním niektorých prostriedkov. Už básnik Homér opísal, že Achilles, bájny hrdina 

Gréckych vojen, zvyšoval svoju silu jedením kostnej drene levov. Cieľ víťaziť bol 

pevne zviazaný so zápolením napríklad aj v prehistorických západoafrických kmeňoch 

(cola accuminita a cola nitida pri bežeckých súťažiach), so životom austrálskych 

domorodcov, či s nórskou mytológiou (schopnosti legendárneho Berserkerse boli 

spojované so stimulačným pôsobením bufoteninu- psychoaktívnej huby amanita 

muscaria). Na čínskej rytine z 3. tisícročia pred naším letopočtom je zachytená postava 

cisára prežúvajúca kúsok rastliny Ephedra, ktorá obsahuje dodnes často používanú 

stimulačnú látku efedrín (Hnízdil, 2000).   

Rytina mala zdôrazniť, že cisár musí byť vždy bdelý a pripravený riadiť svoju ríšu. 

V prehistorických dobách musel byť človek v neustálej pohotovosti, pripravený bojovať 

o svoj život. Už praveký lovec konzumoval srdce súpera a pil jeho krv, aby tak získal 

jeho silu a posilnil vlastný pocit sebadôvery. Píše o tom grécky historik Herodotos vo 

svojich Dejinách (o Skýtoch) a veľa podobných správ pochádza z cestopisov a diel 

etnografov skúmajúcich život primitívnych národov. Pivo, víno a iné alkoholické 

nápoje s povzbudzujúcimi účinkami pozná ľudstvo od praveku. Keď Španieli dobyli 

Peru, narazili na drogu ,,koka“, ktorú však tamojší obyvatelia bežne nepoužívali 
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a prístup k nej mali len príslušníci najvyššej spoločenskej elity. Podávala sa aj ťažko 

pracujúcim, vojakom, poslom a všetkým tým, od ktorých bol požadovaný náročný 

fyzický výkon. ,,Kokada“ sa preto stala aj výrazom pre označenie diaľky trasy, ktorú 

posol obvykle absolvoval na dávku koky. Dobyvateľ Mexika Fernando Cortez zistil, že 

jeho domorodí spolubojovníci žuvali pri bojových pochodoch rastlinu zvanú Peyote. 

Z tohto obdobia pochádzajú aj správy o používaní výťažku z kaktusu Lophophora 

Wiliamsi, ktorý má silné, halucinogénne účinky. Španielsky kronikár Sahagun (1499 – 

1590) o tejto rastline píše, že tí, ktorí ju používajú, zabúdajú na hlad a majú príjemné 

vidiny (Kösll, 1995).  

Obyvatelia Ekvádoru poznali odrodu horca Cashpa china – yugo, rastliny, ktorá 

,,dovoľuje behať“ a používali ju k povzbudeniu pri dlhých pochodoch. Z oblasti Afriky 

pochádza aj používanie ,,khatu“, rastliny Catha edulis. Tá slúžila nielen k odstráneniu 

únavy, ale bola pre domorodcov predovšetkým zdrojom zábavy. Po jej užití sa totiž 

dostavuje pocit ukľudnenia prechádzajúci hneď do eufórie a stupňujúci sa často až do 

agresivity. Po odoznení účinkov sa väčšinou dostavuje smäd, únava, depresia 

a ospalosť. Za účinky ,,khatu“ je zodpovedný alkaloid D-nor-izoefedrin, ktorému 

príbuzné látky sú dodnes v športe bežne užívaným dopingom. Z Afriky pochádza aj 

zvyk užívania orieškov koly, a to predovšetkým pri náboženských rituáloch. Ich účinnú 

látku predstavuje kofeín, ktorý tiež našiel široké uplatnenie v športe (Hnízdil, 2000). 

Antickí Egypťania pili pre zvýšenie výkonnosti mixy olejov a šípiek a Gréci jedli 

halucinogénne huby a semienka sezamu (Verroken, 1996, Yesalis, 1992). 

1.1.2 Doping v období svetových vojen 

Povzbudzujúce drogy boli v minulosti vo veľkom používané vo vojnách, pre 

zvýšenie odvahy a agresivity a k odstráneniu strachu a pudu sebazáchovy. Všetky 

armády, či už v prvej alebo druhej svetovej vojne, využívali pred útokom alkohol. 

Francúzi tzv. la gnole (zmes alkoholu a éteru) alebo koňak a víno, Rusi vodku, rakúsko-

uhorskí vojaci pili predovšetkým rum. Tieto primitívne spôsoby dopovania vojakov 

potom v priebehu druhej svetovej vojny začali nahradzovať moderné, umelo vyrobené 

drogy, predovšetkým amfetamín, benzedrin a pervitín. Prvé správy o použití 

amfetamínu v priebehu občianskej vojny v Španielsku zverejnil španielsky psychiater 

Emilio Mira. Počas druhej svetovej vojny bolo len v britskej armáde použitých viac než 

72 miliónov tzv. Energy-tablets s benzedrinom, približne rovnaké množstvo 
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skonzumovali aj vojaci americkej armády. V tej dobe bolo publikovaných veľa článkov 

o tom, že Enegy-Tablets sú úplne bezpečným a nenahraditeľným prostriedkom na 

prežitie v extrémnych podmienkach. Benzedrin ľuďom skutočne pomáhal prekonať 

únavu, strach aj smäd, vďaka nemu boli schopní prekonať vojnové útrapy. V britskom 

letectve RAF boli Energy-Tablets dlho pokladané za úplne bezpečné a akékoľvek 

varovania pred ich dlhodobým užívaním boli tvrdo odmietané. Jeden z elitných 

spojeneckých letcov Closterman, vo svojich spomienkach uvádza, že behom pätnástich 

dní vojnových letov schudol o 8 kg a stal sa silne podráždeným, oproti tomu celkom 

stratil pocit nebezpečia a pod vplyvom benzedrinu pilotoval lietadlo úplne mechanicky, 

v akomsi stave blaženosti. V nemeckej armáde bol masovo používaný prostriedok s 

podobnými účinkami ako benzedrin, a to pervitín. O jeho objavenie sa zaslúžil 

predovšetkým Nemec Hauschild a pervitín bol v rokoch 1939 – 1945 podobne ako 

britský methedrin používaný pri nočných náletoch, dlhých pochodoch a 

vyčerpávajúcich akciách všetkých druhov. Prvé varovné správy o zneužívaní týchto 

látok sa objavili v Japonsku, kde sa po skončení 2. svetovej vojny rozpredávali veľké 

zásoby amfetamínu, pôvodne vyrobené pre vojakov a voľne dostupné ako liek 

(Kozlowski, 1976).  

1.1.3 Doping v novodobej histórií 

Novodobá história je zviazaná s rastúcim počtom športových akcií v druhej 

polovici minulého storočia. K dokumentovaným patrili súťaže plavcov v kanáloch 

Amsterdamu a predovšetkým cyklistov, ktorí pre prekonanie nastupujúceho stavu 

vyčerpania často užívali ,,rýchlostné gule“, čo boli mixy heroínu, kokaínu a alkoholu. 

V roku 1886, ako istý dôsledok týchto postupov, bolo opísané úmrtie cyklistu Arthura 

Lintona, ktorému jeho tréner podal veľké množstvo strychnínu (Goldman, 1992).  

Prvé informácie o dopingu na novodobých olympijských hrách (OH) pochádzajú z 

konania tretích OH v St. Louis v roku 1904. Víťaz maratónskeho behu, Američan 

Thomas John Hicks bol na trati ošetrovaný lekárom, skolaboval po užití brandy so 

strychnínom a život mu zachránil len rýchly zásah lekárov v cieli závodu. Dochoval sa 

aj filmový dokument zachytávajúci talianskeho maratónca Doranda Pietriho na štvrtých 

OH v Londýne v roku 1908. Ten po vbehnutí na štadión niekoľkokrát zakopol, spadol a 

preteky dokončil len vďaka pomoci usporiadateľov. Bol síce diskvalifikovaný pre 

prijatie cudzej pomoci, ale vyšetrenie v nemocnici, kam bol prevezený, dokázalo, že 

preteky absolvoval pod vplyvom veľkej dávky strychnínu. Celý rad dopingových afér je 
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spojený aj s profesionálnym boxom. J. J. Jeffries v roku 1910 po prehratom dueli s J. 

Johnsonom tvrdil, že bol porazený len vďaka tomu, že mu bola v čaji podaná oslabujúca 

látka. Aj keď sa pravdivosť Jeffriesových slov nepodarilo potvrdiť, išlo zrejme o prvý 

prípad tzv. „dopingu vedúceho k porážke, paradopingu, alebo negatívneho dopingu“ v 

novodobej histórii, ktorý býva aj dnes športovcom často uvádzaný ako vysvetlenie 

prekvapujúcej porážky alebo pozitívneho dopingového nálezu. Látkami používanými v 

boxe boli predovšetkým strychnín s aromatizovaným amoniakovým likérom, brandy 

alebo koňakom s prímesou medu. Do nosa bol boxerom aplikovaný efedrín v aerosole a 

to preto, aby nemuseli dýchať otvorenými ústami a nevystavovali sa riziku vyrazených 

zubov, do tváre im bola vtieraná masť s kokaínom navodzujúcim dočasné miestne 

znecitlivenie. Boxer tak mohol vďaka utlmenému vnímaniu bolesti pokračovať v zápase 

aj vtedy, keď bol v tvári vážne zranený. Medzi cyklistami boli populárne okrem iného 

posilňujúce nápoje podávané počas pretekov v cyklistických fľašiach. Francúzi 

používali najčastejšie kofeín s alkoholom, Belgičania cmúľali pri etapách kocky cukru s 

éterom. Pri šesťdenných pretekoch dvojíc popíjali pretekári s obľubou silnú čiernu kávu 

s likérom alebo hltali proti únave tablety kofeínu. Obvyklé bolo konzumovať prvé dva 

dni pretekov čaj s koňakom alebo rumom, v ďalších dňoch silnú čiernu kávu a alkohol a 

šiesty deň, kedy preteky vrcholili šprintom, brali pretekári tablety nitroglycerínu. 

Tréneri však často dodávali aj kokaín i heroín a niektorí pretekári si nechávali aplikovať 

injekciu morfia tak, aby účinok vydržal až do vystriedania partnerom. Na 

predvojnových OH v Los Angeles zvíťazilo s prevahou družstvo japonských plavcov. 

Po skončení hier boli na ich izbách nájdené ampulky, ktorých rozbor preukázal, že 

používali nitroglycerín spoločne s ďalšími látkami. Veľký zlom v rozvoji dopingu 

predstavovala predovšetkým 2. svetová vojna a používanie povzbudzujúcich látok 

vojakmi všetkých armád, aj politické zmeny, ktoré sa po vojne premietli tiež do oblasti 

športu. Počet dopingových prípadov sa rýchlo zvyšoval, postihy však neexistovali. Až 

tragické úmrtia niekoľkých športovcov prinútili lekárov a športových funkcionárov k 

tomu, aby sa začali problematikou dopingu skutočne intenzívne zapodievať. Za 

dramatických okolností zomrel v roku 1959 pri pretekoch na 191 kilometrov 25-ročný 

cyklista. Ten pred závodom raňajkoval čiernu kávu s ôsmymi tabletami Stenaminu 

(zmes benzedrinu a pervitín), nasledovalo užitie trinástich tabliet Sympamínu 

(amfetamín) a doping zavŕšil opäť niekoľkými tabletami Stenaminu. Pri cyklistickom 

preteku družstiev na 100 km nestačil tempu kolegov 20 ročný Dán Knut Enemark 

Jensen. Ten nakoniec z bicykla spadol a po prevoze do nemocnice zomrel. Pitva 
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potvrdila použitie Ronikolu, zmesi amfetamínu a kyseliny nikotínovej, ktorý mu 

aplikoval tréner (Segrave, 1988). 

Behom populárneho cyklistického etapového preteku Tour de France 13.7.1967 

zomrel v priebehu etapy profesionálny majster z roku 1965 Angličan Tom Simpson – 

príčinou bola vysoká dávka lieku Onidrinu zapitá koňakom. Doping sa stával stále 

častejším javom aj vo futbale. Podľa ankety usporiadanej v roku 1961 v Taliansku bralo 

17% hráčov pri zápasoch psychostimulačné látky, 94% percent futbalových klubov 

potom priznalo používanie rôznych foriem dopingu v prípravnom období (Vecchiet, 

1992). 

Šesťdesiate roky ale priniesli do oblasti športového dopingu revolučnú zmenu. 

Anabolické steroidné hormóny, látky podporujúce zásadným spôsobom nárast svalovej 

hmoty, urýchľujúce regeneráciu organizmu, rázne vkročili do športového sveta. Za ich 

podpory sa behom veľmi krátkeho času zmenili tabuľky rekordov vo väčšine 

atletických disciplín, o desiatky kilogramov viac si mohli naložiť vzpierači, anaboliká 

sa stali celkom bežným podporným prostriedkom vo väčšine silových, vytrvalostných aj 

rýchlostných športoch. Je takmer nemožné nájsť športovú disciplínu, ktorá by sa 

nemohla pýšiť aspoň jedným anabolickým dopingovým škandálom. Zo známych 

športovcov snáď prvými verejne diskutovanými boli švédsky atlét Ricky Bruch, 

nasledovaný majstrom Európy v zápase Palle Svensonom a celým radom ďalších. 

Epidémia anabolík sa začala lavínovo šíriť a problém dopingu v športe už nebolo možné 

ignorovať (Embleton, 1999). 

1.1.4 História anabolických steroidov 

Rozhodujúce miesto v oblasti užívania drog ovplyvňujúcich výkonnosť jedinca 

patrí jednoznačne anabolickým steroidom (AS). Už v staroveku ľudia predpokladali, že 

semenníky úzko súvisia s pohlavnou funkciou mužov, kedy sa ich odstránením stráca 

sila, agresivita a ďalšie samčie charakterové vlastnosti. Niektorí jedinci začali 

premýšľať o tom, ako vrátiť mužnú silu tým, ktorí ju stratili najčastejšie násilným 

zásahom v boji, či v dôsledku starnutia. Už asi v roku 400 pred naším letopočtom 

indický lekár Sušruta odporúčal impotentným mužom pohlavné žľazy tygrov a Ázijec 

Huns okolo roku 350 pred naším letopočtom jedol pravidelne pred bojom semenníky 

zvierat pre zvýšenie svojej sily a agresivity (Pražák, 1991).  
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Za zakladateľa endokrinológie je považovaný francúzsky fyziológ Ch. E. Brown-

Sequard, na ktorého prácu nadviazal F. Koch, ktorý za pomoci A.T. Kenyona vyskúšal 

pozitívne účinky extraktu býčích semenníkov na pacientoch. V roku 1935 bol Laquerem 

izolovaný čistý testosterón. Súčasne vtedy už pred 2. svetovou vojnou Kochaijan 

a Murlin skúmali v Nemecku pôsobenie testikulárnych hormónov na svalovú hmotu. 

Tým bol daný základ k následnému steroidovému zneužitiu pre zvýšenie ľudskej 

výkonnosti. Na OH v Helsinkách v roku 1952 bolo už verejne rozšírené, že niektorí 

športovci užívajú steroidy. Rozhodujúcim dôvodom boli predovšetkým výsledky 

vzpieračov bývalého Sovietskeho zväzu. Tímový lekár USA J. Ziegler si všimol, že 

pomerne veľké množstvo pretekárov  východného bloku náhle ,,mizlo“ zo športovej 

scény. Tiež si uvedomil, že predpokladaný príjem AS asi môže za určitých okolností 

spôsobiť zväčšenie prostaty, pretože niektorí, aj mladí jedinci, museli byť pri močení 

katetrizovaní. Následne s jeho spoluprácou vyrobila v roku 1958 farmaceutická 

spoločnosť CIBA AS methandrostenalon (Dianabol), ktorý umožnil postupné rozšírenie 

užívania steroidov mnohými vzpieračmi a kulturistami. Účinky na rozvoj svalovej 

hmoty a vzrastajúcu agresivitu popísal prvýkrát v populárnej športovej tlači práve 

Ziegler (Todd, 1987, Wright, 1978). 

Obrovský rozvoj neterapeutického užitia vo väčšine športov s rozhodujúcimi 

silovými schopnosťami vrcholí na OH v Mexiku a v Mníchove (Payne, 1975). Vtedy 

množstvo športovcov priznalo užívanie anabolík vo svojej tréningovej príprave. Behom 

prieskumu B. Younga v Mníchove, 68% opýtaných športovcov z Kanady, Veľkej 

Británie, Maroka, Nového Zélandu, USA a SSSR, účastníkov ľahkoatletických disciplín 

(vrhy, behy, skoky, šprinty), potvrdilo využitie účinkov AS (Pražák, 1991, WHO, 

1993).  

Výsledky tejto ankety potom boli podnetom k tomu, aby Medzinárodný olympijský 

výbor (MOV) rozhodol od OH v roku 1976 v Montreali o zavedení kontrol na AS. Od 

OH v Montreali, na ktorých bolo diskvalifikovaných päť vzpieračov, potom počty 

športovcov pozitívne testovaných na AS strmo stúpajú (Segrave, 1988). 
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1.2 Definícia dopingu 

Podľa prvej definície dopingu, ktorá bola spracovaná antidopingovou komisiou 

z poverenia Rady Európy v roku 1963, sa dopingom rozumie použitie látok telu 

fyziologicky cudzích zdravými osobami s cieľom zlepšiť pri závodoch výkon umelým 

a nečestným spôsobom. Antidopingový výbor Českej republiky (ADV ČR) vo svojej 

Smernici pre kontrolu a postih dopingu v športe v Českej republike vo svojej pôvodnej 

definícií z roku 1993 za doping v športe považuje použitie látok zo zakázaných 

farmakologických skupín alebo metód podľa príslušného zoznamu športovcom samým, 

alebo za pomoci druhej osoby pri súťaži alebo v tréningu (ADV ČR, 2016).  

 S platnosťou od 1. 1. 2004 definuje Svetový antidopingový kódex doping ako 

jav, pri ktorom dochádza k porušeniu jedného alebo viacerých antidopingových 

pravidiel uvedených v ustanoveniach čl. 2 Svetového antidopingového kódexu (ďalej 

len Kódex). Jedná sa predovšetkým o prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov 

alebo indikátorov (ďalej len zakázaná látka) v tele športovca. Zakázané látky sú 

uvedené v Zozname zakázaných látok a metód dopingu (ďalej len Zoznam), ktorý je 

každým rokom aktualizovaný. Je nutné zmieniť, že je osobnou povinnosťou športovca 

zaistiť, aby žiadna zakázaná látka nevnikla do jeho tela. K tomu, aby došlo k porušeniu 

antidopingových pravidiel, teda nie je nutné, aby bol športovcovi dokazovaný úmysel, 

zavinenie, nedbalosť či vedomé použitie. S výnimkou tých látok, pre ktoré sú tolerančné 

limity výslovne kvantifikované v Zozname, predstavuje akékoľvek množstvo zakázanej 

látky vo vzorke športovca porušenie antidopingového pravidla. U niektorých látok 

avšak existujú výnimky – zakázané látky, ktoré môžu byť vyprodukované endogénne sú 

vyhodnocované podľa zvláštnych kritérií.  

Ďalším porušením antidopingových pravidiel je použitie alebo pokus o použitie 

zakázanej látky alebo zakázanej metódy, pričom úspech či neúspech tohto použitia nie 

je podstatný. K porušeniu pravidla dôjde, ak je preukázané priznaním alebo 

svedectvom, že bola použitá zakázaná látka alebo metóda alebo bol učinený pokus 

o použitie.  

Za doping sa tiež považuje odmietnutie alebo nedostavenie sa k odberu vzorku bez 

náležitého zdôvodnenia alebo snaha vyhnúť sa odberu vzorku iným spôsobom. 

Porušenie v zmysle odmietnutia alebo nedostavenia sa k odberu môže byť kvalifikované 
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ako úmysel alebo nedbalosť, vyhýbanie sa dopingovej kontrole predstavuje vždy 

úmyselné jednanie. 

Antidopingové pravidlá tiež porušuje športovec, ktorý nie je dostupný pre 

testovanie mimo súťaž – porušuje požiadavky Antidopingového výboru. Podľa pravidiel 

je športovec, ktorý je v systéme monitorovania, povinný poskytovať o sebe aktuálne 

informácie pre zastihnutie k dopingovej kontrole.   

 V ďalšom článku sa za doping považuje podvádzanie alebo pokus o podvádzanie 

v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly. Článok teda zakazuje úmyselné 

jednanie, ktoré narušuje proces dopingovej kontroly a môže sa týkať ako športovca, tak 

sprevádzajúceho personálu pri odbere vzorku, transportu vzorku k analýze, bránenie 

športovcovi v odbere vzorku, či iného podvádzania. 

Porušenie antidopingového pravidla predstavuje aj držanie zakázaných látok a látok 

umožňujúcich zakázané metódy. Tohto porušenia sa dopustí športovec alebo jeho 

sprevádzajúci personál v prípade, že nedokáže, že toto držanie je pre terapeutické účely, 

na ktoré sa vzťahuje výnimka, prípadne inak nezdôvodní oprávnenosť takéhoto držania. 

Tiež nelegálne nakladanie s akoukoľvek zakázanou látkou považuje Kódex za 

doping. To znamená, že pravidlo porušuje ten, kto nelegálne vyrába, dováža, vyváža, 

preváža alebo obchoduje so zakázanými látkami.  

V poslednom prípade sa jedná o podávanie alebo pokus o podanie zakázanej látky 

alebo o aplikáciu či pokus o aplikáciu zakázanej metódy ktorémukoľvek športovcovi, 

alebo o podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zakrývanie skutočnosti 

alebo o inú spoluvinu, ktorá je porušovaním alebo pokusom o porušovanie 

antidopingových pravidiel. Porušenia tohto pravidla sa môže dopustiť každý, kto 

neoprávnene manipuluje s látkami, ktoré sú uvedené v Zozname. Môže ísť o osoby, 

ktoré majú formálne oprávnenie s týmito látkami manipulovať, nie však v zmysle ich 

používania v prostredí alebo v situáciách, kde je ich použitie zakázané ako nevhodné 

alebo nebezpečné. Ďalej môže ísť o osoby, ktoré nemajú vôbec oprávnenie s niektorými 

látkami manipulovať (ADV ČR, 2016). 

1.3 Zoznam zakázaných látok pre rok 2016 

Súčasťou Svetového antidopingového kódexu je aj Zoznam zakázaných látok pre 

rok 2016. Prehľad zakázaných látok je uvedený v Tabuľke č. 1. 
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Tab. 1 Zoznam zakázaných látok pre rok 2016 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Antidopingový výbor ČR, 2016 

 

1.3.1 Anabolické látky 

V zozname zakázaných látok sú anabolické látky rozdelené na androgénne 

anabolické steroidy a iné anabolické látky. K najznámejším androgénnym anabolickým 

steroidom patrí napríklad dihydrotestosteron, metandienon, nandrolon, stanozolol, 

androstendiol, boldenon, trenbolon či exymetolon. Medzi ostatné anabolické látky 

radíme napríklad klenbuterol, tibolon, zeranol a zilpaterol.  

Androgeny sú mužské pohlavné hormóny, ktorých prirodzene sa vyskytujúcim 

hlavným predstaviteľom je testosterón. Z jeho štruktúry vychádzajú anabolické 

androgénne steroidy, látky, u ktorých je zvýraznené anabolické pôsobenie. Testosterón 

svojím androgénnym pôsobením podnecuje v tehotenstve vývoj vonkajšieho mužského 

genitálu a po následnom období kontinuálne nízkej tvorby sú tiež formujúce sa 

sekundárne pohlavné charakteristiky v puberte výrazne ovplyvnené jeho indukovaným 

vzostupom (Slepička, Pyšný, L. et al., 2000). 

Testosterón a jeho fyziologická rola 

Testosterón, podobne ako väčšina ďalších steroidov, preniká priamo do cieľovej 

bunky, kde vďaka svojej rozpustnosti v tukoch priamo prechádza bunečnými 

membránami. Následným pôsobením na špecificky viazané chromozómové miesta jadra 

umožňuje tvorbu niektorých enzýmov alebo stavebných bielkovín. Testosterón a jeho 

štrukturálne príbuzné analógy majú androgénne a anabolické vlastnosti (Lukas, 1993). 

 

1. Anabolické látky 

2. Peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká 

3. Beta 2- agonisti 

4. Hormónové a metabolické modulátory 

5. Diuretiká a maskovacie látky 
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Anabolické pôsobenie testosterónu 

Anabolické pôsobenie testosterónu a jeho analógov nespočíva len v podpore 

syntézy bielkovín s nárastom svalovej hmoty, ale aj v stimulácií rastu kostí nedospelých 

jedincov. Pokusy syntetizovať testosterónové deriváty s len anabolickým účinkom boli 

neúspešné a tak všetky AS majú aj androgénne pôsobenie. Už v počiatkoch klinického 

použitia boli lekári zdesení malým účinkom perorálne i injekčne aplikovaného 

testosterónu, ktorý bol pri použití pomerne rýchlo inaktivovaný v pečeni. Táto 

skutočnosť viedla k vývoji jeho metabolicky aktívnejších analógov (George,1994).    

Anabolické androgénne steroidy a riziká poškodenia zdravia 

Pri príjme týchto látok môže dôjsť k množstvu patologických prejavov. Sú 

vyvolané nielen ich androgénnou, ale aj estrogénnou účinnosťou, pretože časť 

testosterónu je v tele aromatizovaná na estrogény. Tieto nepriaznivé metabolické zmeny 

môžu byť v niektorých prípadoch reverzibilné a po vysadení aplikácie steroidov miznú 

(Street et al., 1996).  

Ich rizikovosť dokladuje aj štúdia Parssinena et al. (2000), ktorá hodnotila úmrtnosť 

u 62 vzpieračov, v kategórií 82,5-125kg, ktorí užívali anabolické androgénne steroidy 

a v rokoch 1977-1982 sa na majstrovstvách Fínska umiestnili do piateho miesta. Riziko 

úmrtia bolo 4,6 krát vyššie, než u bežnej populácie.  

K negatívnym metabolickým dejom organizmu náležia predovšetkým zmeny 

sekundárnych pohlavných charakteristík a poruchy reprodukčného systému, 

kardiovaskulárne a hematologické zmeny, zmeny funkcie pečene, zmeny chovania 

a poruchy psychických funkcií, poškodenie pohybového systému, nádorové 

onemocnenia a niektoré ďalšie následky pôsobenia androgénov (Pyšný, 2002). 

Prehľad možných rizík užívania anabolických steroidov je znázornený na obrázku 

č. 1. 
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Obr. 1 Prehľad vedľajších účinkov užívania AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Antidopingový výbor ČR, 2016 
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Kabíček (2005) ďalej popisuje nasledujúce riziká užívania AS: 

V oblasti endokrinného pôsobenia 

Vysoké dávky AS tlmia spätne hypofýzo-gonadálnu osu. U chlapcov sa zníži 

spermatogenéza, u dievčat môžu atrofovať pohlavné orgány. AS majú tiež účinky 

androgénne. U dievčat sa objaví hirsutismus, hypertrofuje clitoris, môže sa objaviť 

ťažšia forma akné a dokonca prehĺbiť hlas. Špecifickým účinkom AS je tiež schopnosť 

konverzie na estrogény v periférnych tkanivách, ktorá môže spôsobiť u chlapcov 

gynekomastiu. 

Pečeň 

Vysoké dávky AS tento orgán výrazne metabolicky zaťažujú. AS môžu indukovať 

cholestázu, ktorá sa prejaví žltačkou a svrbením. Vzácnejšími a veľmi závažnými 

komplikáciami sú potom pečeňová cirhóza a peliosis hepatis, čo je vytvorenie dutín 

v pečeňovom parenchýme, ktoré sa plnia krvou. 

Kardiovaskulárny systém 

Kardiovaskulárny systém môže byť postihnutý niekoľkými mechanizmami. Môže 

sa objaviť arteriálna hypertenzia. Ďalej sa môžu meniť pomery sériových lipoproteínov, 

predovšetkým klesá HDL. AS majú remodelujúci účinok na myokard, ktorý môže 

vyústiť do dysrytmií a včasnejšieho výskytu infarktu myokardu v dospelom veku. AS 

tiež prinášajú protrombotický efekt.  

 Pohybový systém 

AS spôsobujú poruchu štruktúry kolagénnych vlákien v šľachách a pri extrémnom 

fyzickom zaťažení dochádza k častejším ruptúram šliach. 

Skeletálny systém 

Po počiatočnom zrýchlení rastu sa uzatvárajú skôr rastové zóny kostí a výsledná 

výška jedinca je redukovaná. 

Infekčné komplikácie 

 Predovšetkým pri injekčnej aplikácií AS dochádza ku infekčným komplikáciám, 

známych zo zneužívania drog, to znamená hepatitis B,C a HIV infekcie. Časté sú 

bakteriálne infekcie pri použití nesterilizovaných ihiel.  

Embleton (1999) dodáva niektoré psychologické nežiaduce účinky: 
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Agresivita 

Zvýšenie agresivity počas užívania AS je závislé na normálnom stupni agresivity 

daného jedinca. Pokiaľ je jedinec silno agresívny od prírody, môže užívanie AS túto 

agresivitu ešte zosilniť. 

Návyk na anaboliká 

Závislosť môže byť buď fyzická, ktorá sa prejavuje zmenou chemických pochodov 

v tele natoľko, že normálne funkcie prebiehajú len za prítomnosti drogy. Psychologická 

závislosť vyjadruje psychický návyk na drogu. Napriek tomu, že neexistuje fyzická 

potreba, má jedinec pocit, že danú látku potrebuje ku svojmu prežitiu.  

Depresia 

Depresie môžu byť buď fyziologického, alebo psychologického charakteru. 

Fyziologická depresia vzniká ako následok zmien hladiny mozgových 

neurotransmiterov. Psychologická depresia je obvykle spôsobená vonkajšími vplyvmi. 

Môže ísť napríklad o smrť milovanej osoby alebo stres spojený so zamestnaním. 

1.3.2 Peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká 

Zneužívanie peptidových hormónov, ich mimetík a analógov niektorými 

športovcami sa neustále zvyšuje. Dôvodom je ich dostupnosť a predovšetkým 

problematická detekcia. Produkcia a pôsobenie peptidových hormónov sú rôznorodé, 

často sa navzájom výrazne ovplyvňujú a doplňujú, alebo sú regulované aj ďalšími 

faktormi. V posledných rokoch sa v tejto problematike poukazuje na podstatnú 

modulujúcu rolu tiež ďalších látok, rastových faktorov, cytokinov. Ide o zlúčeniny 

účinné v podstatne menších koncentráciách než hormóny, produkované nielen bunkami 

endokrinného systému, ale napríklad aj lymfocytmi, či niektorými mozgovými 

bunkami. Umožňujú komunikáciu na takmer všetkých úrovniach ľudského organizmu 

(Šterzl, Zamrazil, 1999). 

K druhej skupine zakázaných látok podľa Zoznamu zakázaných látok 

Antidopingového kódexu patria napríklad látky erytropoetín (EPO), choriogonadotropín 

(CG), luteinizačný hormón (LH), kortikotropíny, rastový hormón (GH), hormón 

uvoľňujúci rastový hormón (GHRH), inzulínu podobný rastový faktor-1 (IGF-1) 

a ďalšie (ADV ČR, 2016). 

 



25 

 

Choriogonadotropín (CG) 

Príjem tohto hormónu stimuluje zvýšenú produkciu androgénov. Je teda isté, že 

môže vzniknúť celý rad patologických dejov organizmu. Vedľa lokálnych opuchov, 

bolesti v mieste aplikácie a alergických prejavov v podobe kožných erupcií, to sú 

metabolické zmeny, zhodné ako pri aplikácií anabolických androgénnych steroidov. 

(Marek, 1996). 

Rastový hormón (GH) 

Dopingové kontroly sú v súčasnosti schopné, aj mnoho mesiacov spätne, presne 

odhaliť užívanie AS. Práve problémy súvisiace s obmedzenou detekovateľnosťou GH 

a ich pravdepodobne podobné pôsobenie na metabolizmus bielkovín a tukov ako 

v prípade AS, vedú niektorých športovcov k jeho narastajúcemu zneužívaniu. 

Predpokladaná podpora budovanej svalovej hmoty či sily a znížené množstvo tuku, sú 

dôležitými faktormi podávaného výkonu v súťažnom i tréningovom období mnohých 

športov (George, 1996).  

Prehľad priamych účinkov GH je uvedený v Tabuľke č. 2. Účinok  na rast 

a metabolizmus bielkovín a tukov nemusí priťahovať len profesionálnych športovcov. 

Je tu tiež rovnako závažné riziko použitia GH pre zlepšenie vzhľadu rekreačne 

športujúcich jedincov s cieľom vytvorenia atraktívnej, štíhlej, svalnatej postavy. V roku 

1992 hodnotilo sledovanie u 432 adolescentov rozšírenie, názory a postoje ku 

zneužívaniu GH. Z opýtaných chlapcov 5% priznalo jeho predchádzajúci či súčasný 

príjem a 31% poukázalo na niekoho zo svojho blízkeho, športového okolia, kto GH 

užíva (Rickert et al., 1992).  
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Tab. 2 Prehľad niektorých priamych účinkov GH 

Miesto pôsobenia Metabolické účinky 

Bielkoviny 

Podpora zvýšeného zabudovania aminokyselín do proteínov, zrýchlenie 

prepisu genetickej informácie z DNA do mRNA, zrýchlenie proteosyntézy  

vyvolanej mRNA 

Tuky Uvoľnenie mastných kyselín a ich využitie ako energetického zdroja 

Cukry Zníženie utilizácie glukózy s hyperglykémiou 

Vnútorné prostredie Zvýšenie extracelulárneho obsahu vody a sodíku 

Termoregulácia Normalizácia funkcie potných žliaz 

Kosť Zvýšenie kostnej denzity, aktivácia remodelačných procesov 

Koža Tvorba prokolagénu v koži a podkoží 

Obehový systém Kardiovaskulárne protektivný účinok 

Centrálny nervový 

systém 
Zvýšenie sebadôvery, zkeošenie koncentrácie a pamäti 

Zdroj: Pyšný, 2002, str. 58 

1.3.3 Beta 2- agonisti 

Mechanizmus anabolického pôsobenia pre priamu stimuláciu receptorov nie je plne 

objasnený. Možno predpokladať, že rozhodujúcim je anabolické pôsobenie 

sprostredkované inzulínom. Hormón inzulín je účinkom beta 2- agonistov následne 

vyplavovaný z Langerhansových ostrovčekov (Trojan, 1999). 

Je možné využiť niektorých účinkov, sprostredkovaných stimuláciou sekrécie 

inzulínu. Tento hormón je zodpovedný za zvýšenú hladinu v plazme cirkulujúcich 

steroidných hormónov, vhodných predovšetkým pre svoje anabolické pôsobenie vo 

svalových tkanivách a súčasne pre zrýchlenú obnovu strát energetických zásob v záťaži 

zapojených svalových skupín (Bagatell, Bremmer, 1996). 

V niektorých športoch, kde je pre predvedený výkon rozhodujúce množstvo 

svalovej hmoty, môže byť dôležitý aj ďalší účinok beta 2- agonistov na metabolizmus 
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tukov. Lipolytické pôsobenie, uvoľňujúce voľné mastné kyseliny z tukových zásob, 

vedie pri dlhodobej aplikácií ku zníženiu ich množstva. Celkovo je výsledkom nárast 

aktívnej telesnej hmoty jedinca a redukcia zásob tuku (Clarkson, Thompson, 1997).  

1.3.4 Diuretiká 

Diuretiká sú látky, zvyšujúce svojím pôsobením množstvo produkovaného 

definitívneho moču. Ich využitie v liečbe niektorých onemocnení umožňuje odstrániť 

vodu i niektoré minerály z organizmu (Višňovský, 1998). 

V prípade zneužívania diuretík športovcami je to hneď z niekoľkých dôvodov. 

Umožňujú jedincovi znížiť jeho telesnú hmotnosť. Tento dôvod je kľúčovým faktorom 

v rade športových disciplín, kde sú pretekári zaraďovaní do váhových kategórií, či tam, 

kde podaný výkon závisí na čo najnižšej hmotnosti jedinca. V niektorých športoch, 

v ktorých sa hodnotí estetika ľudského tela, kvalita a vyrysovanie svalov, podiel 

zloženia svalovej hmoty a množstvo tuku, sa pomerne často môžu zneužívať diuretiká 

v poslednej fáze pred súťažou či vystúpením. Dôvodom užitia je snaha po uvedomelej 

dehydratácií organizmu, ktorá umožní zviditeľnenie kresby vypracovaných svalových 

partií (Clarkson, Thompson, 1997). 

Po využití účinku ďalšej dopingovej látky umožní príjem diuretík jej rýchlejšiu 

elimináciu z organizmu a súčasne, zväčšením vytvoreného objemu definitívneho moču, 

tiež riediť detekované množstvo tejto látky či jej metabolitov. Jedná sa vlastne 

o maskujúci účinok diuretík (Verroken, 1996). 

1.4 Spôsoby zneužívania AS 

AS sa užívajú perorálne alebo v injekčnej forme. Dávky užívané jedincami môžu 

byť 10 až 100-násobne vyššie ako sú dávky odporúčané v lekárskych indikáciách. 

Steroidy sa často užívajú v ,,cykloch“ (cycling), počas ktorých sa v jednom cykle 

podajú  viaceré dávky počas špecificky určeného časového obdobia, potom sa na určitý 

čas podávanie preruší a potom začne opäť. Niekedy sa kombinuje viacero rôznych AS 

naraz, čomu sa hovorí ,,skladačka“ (stacking). Užívatelia steroidov typicky preparáty 

,,skladajú“ s cieľom použiť zmes dvoch alebo viacerých AS, zároveň používajú niekedy 

tablety spolu s injekciami, dokonca užívajú látky určené pre veterinárne použitie. 

Predpokladajú, že efekt viacerých steroidov naraz spôsobí väčší rast svalovej hmoty ako 

podávanie sólovo. Je to teória, ktorá sa doteraz vedecky netestovala. Iný spôsob 

podávania je označovaný ako ,,pyramída“ (pyramiding). Je to proces, počas ktorého sa 
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zvyšujú dávky jedného alebo viacerých steroidov (zvyšovaním dávky aj frekvencia 

podávania), dosiahne sa vrcholová dávka v strede cyklu a následne sa podobne dávky 

znižujú až do konca cyklu. Trvanie cyklu pyramídy je 6-12 týždňov. Užívatelia AS  

veria, že týmto prístupom umožnia organizmu prispôsobiť sa a využiť vysoké dávky 

a následný cyklus  bez podávania anabolík poskytne hormonálnemu systému čas na 

zotavenie. Podobne ako účinok ,,cyklov“, podávanie ,,skladačky“, aj účinky 

,,pyramídy“ nie sú vedecky preverené (American Academy of Pediatrics, 1997). 

1.5 Sociálne- psychologické aspekty dopingu 

V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na problematiku dopingu z náhľadu 

sociológie a psychológie. Keďže vplyv spoločenských podmienok vedúcich k užívaniu 

podporných prostriedkov zasahuje do oblastí ako vrcholového, tak aj rekreačného 

športu, považujeme za prínosné spomenúť špecifiká užívania dopingových látok v 

oboch oblastiach.  

Veľká pozornosť spoločenskovedných disciplín je venovaná prevažne skúmaniu 

príčin vedúcich športujúcich jedincov k užívaniu rôznych podporných prostriedkov. 

Výrazný vplyv na prijímanie dopingu ako možného prostriedku dosahovania 

stanovených cieľov má predovšetkým sociálne prostredie. Ide pri tom o vplyv jednak 

širšej spoločenskej klímy, jednak najbližšieho sociálneho okolia (rodina, škola) 

a v neposlednom rade vplyv sociálneho prostredia samotného športu (tréneri, 

funkcionári, druhí športovci). Nemenší význam má absolutizácia výkonu ako jediného 

kritéria športovej aktivity. Stále viac sa presadzuje komercializácia športu ako 

významný činiteľ ovplyvňujúci toleranciu ku braniu dopingových prostriedkov. 

Dôležitú rolu rovnako hrá veľmi malá informovanosť o vedľajších negatívnych 

účinkoch dlhodobého užívania dopingových prostriedkov. Je nutné odlíšiť špecifičnosť 

tejto problematiky vo vrcholovom športe od problému s užívaním podporných látok pri 

športovaní vo voľnom čase (Slepička, 2000).  

1.5.1 Utváranie postoja k dopingu 

Pri formovaní postojov, predovšetkým športujúcej mládeže, k dopingu, hrajú 

najväčšiu rolu rodičia, učitelia, tréneri. Vplyv najbližšieho okolia je rozhodujúci hlavne 

z dôvodu, že športové prostredie sa vyznačuje enormným tlakom na výkon a úspech 

sústredeným na športovca už do žiackych rokov. Prípadný neúspech je pre športujúce 

dieťa trestom sám o sebe, pokiaľ je však sprevádzaný negatívnou odozvou 



29 

 

u najbližšieho okolia, stáva sa pre jedinca závažnou, ťažko zvládnuteľnou situáciou, pri 

ktorej opakovaní dochádza k závažnej frustrácií športovca. V tejto fáze sa môžu často 

prejavovať tendencie k úniku, zanechanie daného športu, často zvýšená agresivita, stavy 

úzkosti a beznádeje vedúce k sebapodceňovaniu. Korene takto špecifického tlaku 

možno hľadať v samotnej povahe športových súťaží, ktorých trvalou súčasťou sú aj 

prvky permanentného sociálneho porovnávania. Psychicky nepriaznivá situácia však 

nastáva, pokiaľ je toto porovnávanie v dlhodobom nesúlade s predstavami dieťaťa 

o sebe tzv. sebahodnotením
1
, kedy opakovaný neúspech v dosahovaní (rodičmi alebo 

trénermi) vytýčených cieľov, bez ohľadu na schopnosti daného jedinca, značne naruší 

predstavy dieťaťa o sebe a svojich zručnostiach a vytvára tak psychicky náročnú 

situáciu (často krát ešte podporenú výčitkami a hrozbami vonkajšieho okolia). Tieto 

situácie sú obecne najrizikovejším obdobím pre vytvorenie pozitívneho vzťahu 

k dopingu, kedy sa mladý športovec môže pod vplyvom informácií, napríklad od 

svojich rovesníkov, prikloniť k užitiu podporných prostriedkov, do ktorých vkladá nádej  

na dosiahnutie športových cieľov a úspechov. Voľba dopingu je v tomto prípad vedená 

predovšetkým snahou vyhnúť sa sociálnemu tlaku, ktorý je v prípade neúspechu na 

jedinca vyvíjaný a predísť tak psychickej frustrácií z toho vyplývajúcej (Slepička, Pyšný 

et al., 2000). 

1.5.2 Osobnosť športovca a doping 

Říčan (2007) definuje osobnosť ako osobitosť, odlišnosť jedinca od iných jedincov, 

predovšetkým, aj keď nie úplne, od jedincov rovnakého veku a kultúry. 

Smékal (2004) dodáva, že osobnosť je individualizovaný systém (integrácia) 

psychických procesov, stavov a vlastností, ktoré vznikajú jednak socializáciou 

(pôsobením výchovy a prostredia), jednak pretváraním vrodených vnútorných 

podmienok bytia človeka a determinujú a riadia predmetné činnosti jedinca, jeho 

sociálne styky a duchovné vzťahy.  

Pre našu problematiku je teda zásadné zistiť, nakoľko osobnostné vlastnosti 

a sociálne role môžu pôsobiť ako faktor prevencie užívania dopingu, alebo naopak, 

stimulovať pozitívny prístup k nemu. 

                                                 
1
 V tejto súvislosti je vhodné spomenúť pojem telové schéma, ktoré možno charakterizovať ako mentálnu 

reprezentáciu vlastného tela (predstava o jeho rozmeroch ako celku, o rozmeroch jednotlivých častí 

a vzťah k telu ako k celku i k jeho jednotlivým častiam. Ďalej tiež širší pojem fyzickej identity, ktorá je 

podstatná pre sebapochopenie človeka ako vnútorne– vonkajšej jednotky, kedy vnútorné emócie jedinca 

bývajú vyjadrené prostredníctvom jeho tela (Fialová, 1999). 
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Pri pohľade na osobnosť a jej štruktúru ako na faktor ovplyvňujúci užívanie 

dopingu vystupuje do popredia predovšetkým otázka vývoja osobnosti, pričom si je 

nutné uvedomiť, že každý jedinec je vystavený dlhodobému pôsobeniu rôznych 

vplyvov a podnetov, ktoré formujú jeho vnímanie samého seba, vlastného tela a mieru 

jeho jednoty s vnútorným prostredím. Medzi najzásadnejšie vplyvy patria jednak 

genetické dispozície tvoriace základ vrodených anatomicko- fyziologických 

predpokladov jedinca, a jednak vplyvy prostredia, v ktorom jedinec žije, pričom tu hrá 

najväčšiu úlohu prostredie sociálne, pôsobiace buď systematicky, alebo nesystematicky. 

Cieľom systematického pôsobenia je mimo iného  aj rozvoj výkonnosti, alebo v procese 

výchovy ovplyvňovanie morálne- voľnej stránky osobnosti. Nesystematické pôsobenie 

spolieha predovšetkým na učenie nápodobou a necháva značný priestor náhodnému 

vplyvu modelov, ktoré sú pre určitého jedinca v rôznych štádiách jeho vývoja atraktívne 

a funkčné. Uvedené vplyvy však pôsobia súčasne s veľkým množstvom ďalších 

skutočností a ich rozmanitosť sa premieta do psychických vlastností a prejavov každej 

osobnosti, pričom heterogenita týchto podnetov je natoľko široká, že každý športovec 

predstavuje v tomto ohľade úplne jedinečnú entitu a je veľmi ťažké akokoľvek 

predikovať jeho chovanie ako v obecnej rovine, tak v problematike dopingu (Slepička, 

2009). 

Ako uvádza Slepička v knihe Psychológia športu, vo vzťahu osobnosť – doping 

existujú dva základné aspekty pri pohľade na vzťah k zneužívaniu zakázaných látok. 

Prvým z nich je, čo športujúci jedinec môže (čo súvisí s jeho vrodenými dispozíciami, 

schopnosťami a zručnosťami), druhým z nich je, čo športovec chce (čo má svoju 

súvislosť s vonkajšou motiváciou, ktorá podlieha premenám a je zahrňovaná pod 

obecnejší pojem zamerania osobnosti). Pokiaľ sú výhodne prepojené oba zmieňované 

aspekty, znamená to, že jedinec je patrične vybavený schopnosťami a zručnosťami, 

a zároveň je motivovaný dostatočným spôsobom na to, aby mohol dostatočne využiť 

svoju potenciálnu výkonnostnú kapacitu a dosahovať vrcholových výsledkov aj bez 

použitia dopingu. Pokiaľ však intenzívna motivácia nie je sprevádzaná zodpovedajúcimi 

schopnosťami či zručnosťami, je taká realizácia vrcholových výkonov ťažká a jedinec 

sa dostáva do psychicky náročnej situácie a hľadá pre ňu riešenie. Táto voľba riešenia 

však závisí na celom rade ďalších faktorov, medzi ktorými sú najvýznamnejšími 

temperament, charakter a súhrn sociálnych rolí športovca.  
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S prihliadnutím k počtu premenných ovplyvňujúcich vzťah jedinca k dopingu je 

evidentné, že cez množstvo variácií výsledkov vzájomného pôsobenia týchto faktorov je 

prakticky nemožné akokoľvek určovať, aký vzťah si jednotlivé osobnosti k dopingu 

vytvoria. Z tohto uhla pohľadu je nezanedbateľný i aspekt výkonovej motivácie. 

V psychológií športu sa hovorí o dvoch tendenciách, na ktorých je postavená. Ide 

o tendenciu dosiahnuť úspech a o tendenciu vyhnúť sa zlyhaniu aj s jeho sociálnym 

dopadom. Pre športovca relatívne trvalým osobnostným rysom býva značné preváženie 

motívu úspechu nad motívom vyhnutia sa zlyhaniu, v ich osobnosti je teda zakotvená 

snaha neustále vyhľadávať situácie a prostriedky pre realizáciu potreby výkonu. 

Opakovaný neúspech však znamená nemožnosť túto potrebu uspokojiť, vytvára tak stav 

frustrácie a hľadania východiska, pričom sa značne zvyšuje váha situačných vplyvov, 

ktoré môžu spôsobiť, že sa športovec stáva tolerantnejší k užitiu prostriedkov 

spoločensky neakceptovateľných, akými je doping. Pri prirodzenej tendencii vyhnúť sa 

neúspechu sa dopingové preparáty ponúkajú ako jedna z efektívnych ciest k dosiahnutiu 

cieľa a preto sa tiež zvyšuje tolerancia k užívaniu týchto prostriedkov a vzniká dojem, 

že bez nich nemožno úspechu a s ním spojených ekonomických a sociálnych výhod 

dosiahnuť. Užívanie týchto látok sa potom objavuje v stále väčšom počte športových 

odvetví (Durdová, 1999). 

V tejto súvislosti je tiež dobré pripomenúť, že výkonová motivácia je jedným 

z výsledkov sociálneho učenia, v ktorom jedinec permanentne usiluje o súhlas so svojím 

chovaním a vyhýba sa negatívnym reakciám sociálneho okolia. Opäť tu vystupuje 

význam rodiny, učiteľov a trénerov a ich postoje k rôznym podnetom prichádzajúcim 

ako zo športového, tak z obecného spoločenského prostredia. S úlohou sociálneho 

okolia súvisia i ciele, ktoré predstavujú ďalšie dôležité motivačné faktory. Obecne je 

možné za cieľ považovať hodnotu, ktorá uspokojuje aktuálnu potrebu, čím je v športe 

väčšinou úspech v súťaži. Dosiahnutiu cieľa sa potom podriaďuje celá osobnosť 

s využitím ako psychických, tak motorických vlastností jedinca, čo určuje následné 

chovanie jedinca. Optimálne, dosiahnuteľné ciele sa stávajú dôležitými podnetmi pre 

formovanie osobnosti a môžu sa tak stať súčasťou prevencie pred negatívnymi javmi, 

akými doping v športe rozhodne je (Slepička, 2009). 
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1.5.3 Spoločenské prostredie 

Pri prezentácií historických súvislostí problematiky dopingu sa ukázalo, že tento 

jav úzko súvisí s drogovým problémom. I keď cieľom užívateľov drog je navodenie 

intenzívnych ,,špecifických prežitkov“, zatiaľ čo užívatelia dopingu chcú dosiahnuť 

lepší telesný výkon či telesný vzhľad, oba javy spolu súvisia práve svojou sociálnou 

determináciou. V športe pôsobia faktory, ktoré ovplyvňujú toleranciu k braniu 

dopingových prostriedkov, ale majú svoj pôvod v celospoločenskom dianí. Jedným 

z týchto faktorov je zdôrazňovanie významu úspechu v športe, športovej súťaži ako 

udalosti celonárodného významu. V histórií sa objavovali obdobia, kedy úspechy 

v športe sa vydávali za úspechy politického systému, za úspechy štátu či určitej osoby 

stojacej v čele štátu. Táto politizácia športu pochopiteľne vytvárala enormný tlak nielen 

na športovcov, ale i na ďalších jedincov (funkcionári, tréneri, lekári). V takomto 

prostredí, kedy neúspech mohol mať závažné dôsledky nielen pre športovca samotného, 

ale aj pre jeho okolie, sa vytváral priestor pre hľadanie všetkých prostriedkov pre 

dosiahnutie úspechu. Nedávna história ukazuje i skutočnosť, že za týmto účelom boli 

vyvíjané stále nové dopingové preparáty (ktoré nebolo možné zachytiť dopingovými 

kontrolami) a športovci boli mnohokrát nútení, či zmluvne zviazaní k braniu rôznych 

podporných preparátov. To všetko sa uskutočňovalo aj skrz verejné proklamovanie 

zásad fair play. Tento priamy, direktívny vplyv spoločenského prostredia na šport dlhú 

dobu vytváral podmienky pre šírenie dopingu v športe a zvyšoval postupne toleranciu 

k užívaniu týchto prostriedkov ako prostriedkov dôležitých pre dosiahnutie úspechu. 

Pokiaľ sa športový výkon stal predmetom štátnej politiky a úspech vo významnej súťaží 

je akousi ,,modlou“ a úspešný športovec idolom, predmetom prestíže národa a štátu, je 

zrejmé, že pre mnohých jedincov (predovšetkým mladú generáciu) sa tento úspech 

a jeho ocenenie stalo cieľom, pre ktorý je možné využiť všetky dostupné prostriedky 

(Slepička, 2000). 

1.5.3.1 Komercializácia športu 

Vplyv komercializácie na šport sa stále zvyšuje a mnohokrát sa významné športové 

súťaže stávajú skôr záležitosťou obchodu, než možnosťou súťažiť a prezentovať 

výsledky tréningového úsilia športovcov. Dôsledkom je mimo iného aj výrazný príliv 

finančných prostriedkov do športu. Vynikajúci športovci si v niektorých športových 

odvetviach zaisťujú výnimočné životné podmienky a stávajú sa tak, i pod vplyvom 

médií, vzorom úspešnej športovej kariéry. Výkon sa tak stáva z hľadiska komercie 
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jediným kritériom športovej aktivity, ekonomicky a sociálne oceňovaným. Ostatné 

aspekty tejto aktivity (prežitok, sociálne vzťahy) sú brané ako vedľajšie, nepodstatné, a 

preto nie sú nijako stimulované. To všetko vedie k neustálej snahe po zlepšovaní 

výkonu a opakovanom dosahovaní úspechu. Nie každý športovec a nie vždy je však 

schopný týmto požiadavkám vyhovieť prirodzenou cestou. Pri prirodzenej tendencií 

vyhnúť sa zlyhaniu, nebyť neúspešný, sa dopingové prostriedky javia ako jedna 

z efektívnych ciest k úspechu a jeho ekonomického zhodnoteniu. Preto sa v snahe 

vyhovieť tlakom komerčného prístupu ku športu zvyšuje tolerancia k užívaniu týchto 

prostriedkov, vzniká dojem, že bez týchto prostriedkov nemožno úspech a s tým 

spojené ekonomické a sociálne výhody dosiahnuť. Táto tendencia je závažná aj z toho 

dôvodu, že sa premieta do detského a mládežníckeho športu. Mladí sú najvnímavejšou 

súčasťou populácie, ľahko prijímajú myšlienky, normy a ľahko napodobňujú idoly 

a preberajú ich spôsoby chovania. V tomto ohľade vrcholový šport s opakovanými 

dopingovými aférami pôsobí skôr deštruktívne. Táto aktivita je lukratívna aj z dôvodu, 

že mimo oblasť vrcholového športu nie je kontrolovaná a sankcionovaná a pritom okruh 

užívateľov v oblasti rekreačného športu stále rastie. Tým sa vytvárajú podmienky pre 

zvyšovanie ziskov farmaceutických spoločností, ktoré tieto látky vyrábajú a distribuujú 

(Slepička, Pyšný et al., 2000). 

1.5.3.2 Úroveň informovanosti a zásady fair play 

Tendencie k užívaniu dopingových prostriedkov sa objavia predovšetkým vtedy, 

keď chýbajú komplexné informácie o všetkých účinkoch dopingu nielen samotným 

športujúcim jedincom, ale aj trénerom, učiteľom a rodičom. Predpokladom pozitívneho 

pôsobenia tejto skupiny ľudí je však ich vlastná znalosť problematiky a ochota čeliť 

neustálemu tlaku komercie na výkon. Pri súčasnej spoločenskej klíme, v ktorej sa nedarí 

zamedziť šíreniu drog v populácií a vplyv komercie je považovaný za perspektívny 

smer vývoja športu, je vplyv mikrosociálneho prostredia zatiaľ takmer jedinou možnou 

brzdou šírenia dopingu aj medzi športujúcou mládežou. Športová prax však prináša 

početné príklady toho, že aj rodičia, tréneri sa dostávajú pod tlak komercie. Dôsledkom 

býva zmena v pôsobení uvedeného mikrosociálneho prostredia v zmysle väčšej 

tolerancie k prekračovaniu zásad fair play. Fair play ako súhrn morálnych, etických 

hodnôt, noriem a pravidiel tradične spojovaných so športom sa tak pod tlakom, 

predovšetkým absolutizácie výkonu, postupne zo športu vytráca. Ukazuje sa, že tréneri 

a rodičia, ale z časti aj učitelia telesnej výchovy v snahe vyhovieť požiadavkám 
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komerčného prístupu a s ním súvisiacej absolutizácie výkonu často tolerujú porušovanie 

zásad fair play. Pokiaľ sa k uvedeným skutočnostiam ešte pripojí vplyv informačných 

prostriedkov, opakovane zdôrazňujúcich a oslavujúcich len výkon, úspech bez ohľadu 

na to, akými prostriedkami bol dosiahnutý, nemožno sa diviť, že mikrosociálne 

prostredie (rodičia, tréneri) sa tomuto trendu oslabovania zásad fair play postupne 

prispôsobuje. Je zrejmé, že postupné miznutie zásad fair play zo športu má dopad aj do 

oblasti dopingu. Dochádza k oslabovaniu prirodzených sociálnych mechanizmov 

obmedzujúcich šírenie dopingu. Preto je nevyhnutná systematická prevencia pre ktorú 

je dôležité, nakoľko sa spoločensky proklamované etické a morálne normy zhodujú 

s chovaním tých, ktorí ich predkladajú či sú prezentovaní ako vzory. Predovšetkým 

v najbližšom okolí je nevyhnutné využívať všetky možnosti k tomu, aby sa morálne 

a etické normy, zásady fair play stali súčasťou osobnosti športovca. Len za tohto 

predpokladu bude prekročenie týchto noriem pociťované ako jednanie proti sebe 

samému a nie ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa, ekonomického úspechu alebo protest 

proti vonkajšej, často neakceptovanej autorite (Slepička, Pyšný et al., 2000). 

1.5.4 Doping a šport vo voľnom čase 

Voľnočasový neorganizovaný šport je motivovaný predovšetkým prežitkom 

z pohybu a pozitívnej emocionálnej odozvy vykonávanej činnosti. Dosiahnutie úspechu 

je teda posunuté do úplne inej pozície, nie v zmysle dosiahnutia ekonomickej 

a sociálnej prestíže, ale skôr ako vnútorné uspokojenie z danej telesnej aktivity, ktoré 

len čiastočne participuje na celkovom sebapojatí jedinca, pre ktorého daný šport 

nepredstavuje jediné ekonomické zaistenie (ako tomu je u športovca vrcholového). 

Dopingová epidémia sa však značným spôsobom rozšírila aj do tejto oblasti 

voľnočasových aktivít, akou je rekreačný šport. Problém je však omnoho náročnejší 

z hľadiska kontroly a prípadných represií, nakoľko tu na rozdiel od organizovaného 

športu chýbajú príslušné legislatívne opatrenia upravujúce práva a povinnosti 

športovcov a eliminujúce tak prípadné zneužitie zakázaných látok. Ako príklad 

najrapídnejšieho rastu dopingových prípadov mimo rámec vrcholového športu možno 

uviesť stále silnejúci trend body- buildingu, ktorý sa ako módna vlna stáva náplňou 

čoraz väčšieho počtu amatérskych športovcov, pričom príčiny a dôvody jeho popularity 

možno nájsť predovšetkým v snahe športovcov (hlavne mladších vekových kategórií) 

napodobniť súčasné modely mužnosti prezentované v akčných filmoch a časopisoch. 

Tento značný vplyv sociálneho prostredia na celospoločenskej úrovni sa však postupom 
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času rozširuje aj na vzory a idoly priemyslu módy, kozmetiky a obľúbených 

vrcholových športovcov pôsobiacich na dospievajúcich jedincov, pričom tieto vplyvy sú 

doplňované i pôsobením najbližšieho okolia športovca, akým je kolektív 

navštevovaného športoviska, kvalita jeho personálu a rovesníci s rovnakým záujmom 

(Hodaň, 2000). 

Možnosť porovnania spojená so snahou čo najrýchlejšie sa vyrovnať ostatným, 

zvyšuje toleranciu k prostriedkom, ako toho dosiahnuť. S tým súvisí aj vplyv 

kamarátov, pretože ľahšie sa začne s užívaním dopingu v skupine, než izolovane. 

Skupinová atmosféra spoločného záujmu, zvedavosti a zdieľaného dobrodružstva 

znižujú zábrany, pretože v prípade odmietnutia možno ľahko stratiť prestíž v očiach 

ostatných. Okrem vonkajšej motivácie na užívanie dopingu pôsobí aj motivácia 

vnútorná, ku ktorej patrí predovšetkým potreba pozitívnej sociálnej odozvy, ktorú je 

možné uspokojiť získaním rešpektu, obdivu ku zmenám vo vonkajšom vzhľade. 

S týmito zmenami je spojovaný nárast sebavedomia plynúci z vyššieho 

sebahodnotenia
2
. K vnútornej motivácií patria v uvedených súvislostiach aj prežitky 

plynúce z novosti situácie spojenej s užívaním dopingu, čo korešponduje s potrebou 

nových, intenzívnych podnetov, ktorá je výrazná predovšetkým u mládeže. Značný je 

motivačný význam dosiahnutých zmien v telesnom výzore, pretože užívanie AS 

nesporne umožňuje rýchlejší nárast svalovej hmoty a ľahšie sa znáša vyššia intenzita 

posilňovania. Zaiste je lákavý aj fakt, že spočiatku nie sú zjavné negatívne následky 

užívania týchto látok, ktorých sa obávajú tí, čo pravidelne anaboliká užívajú. Uvedené 

skutočnosti posilňujú užívanie podporných prostriedkov, nakoľko očakávané účinky 

prekrývajú demotivujúce okolnosti, ku ktorým možno zaradiť predovšetkým strach 

z odhalenia rodičmi, finančnú náročnosť spojenú s nákupom preparátov, obavy o svoje 

zdravie. Cielene zamerané informácie o negatívnych dôsledkoch užívania AS prenikajú 

do prostredia posilňovní len pozvoľna, a preto návštevníci týchto zariadení nie sú 

dostatočne informovaní. Ich rozhodnutie o používaní dopingu spočíva skôr na 

emocionálnom prístupe a vplyve okolia bez možnosti korekcie uvedených vplyvov 

                                                 
2
Z hľadiska jednej z možných príčin užívania dopingu sa nám javí prospešné ozrejmiť pojem  

sebahodnotenie a priblížiť možnosť negatívnej addikcie na cvičení. Sebahodnotenie je dôsledkom 

kauzálnych atribúcií, súvisí s motiváciou a adherenciou a má tendencie sa fixovať v podobe stálych 

ašpirácií. Niektoré spôsoby sebahodnotenia športovca sa dotýkajú jeho osobnosti a majú svoje zvláštne, 

často až s patológiou hraničiace motivačné dôsledky. Predmetom debát býva závislosť na cvičení 

a športe. Z hľadiska psychológie sú závažné prípady negatívnej addikcie, prejavujúce sa snahou po 

neustálom zvyšovaní tréningových dávok. Hlavným znakom je cvičiť stále viac a viac a neprerušovať 

cvičenie ani zo zdravotných dôvodov. U kulturistov sa potom hovorí o poruche tvarového vnímania tela, 

čo môžeme definovať ako jednu z príčin užívania podporných látok (Hošek, 2009). 
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vlastnými znalosťami. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je nesporné, že podporné 

látky prenikli už aj do oblasti rekreačného športu. Je zrejmá absencia dôkladnejších 

znalostí o zdravotných následkoch ich dlhodobého užívania. Rovnako absentuje ucelený 

systém kontroly a možného postihu. Ukazuje sa nutnosťou vytvorenie systematických 

opatrení, predovšetkým v období dospievania jedinca, ktoré by prispeli značnou mierou 

k uvedomení si možných zdravotných a rovnako aj sociálnych rizík vyplývajúcich 

z užívania dopingu (Slepička, 2009).  

1.6 Možnosti dopingovej prevencie 

Doposiaľ sme sa v práci zaoberali možnými sociálnymi a psychologickými 

aspektmi, ktoré vedú jedincov k užívaniu podporných látok. Neoddeliteľnou súčasťou 

minimalizovania výskytov užívania dopingu a celkového  náhľadu na danú 

problematiku je aj oblasť možnosti dopingovej prevencie, ktorú si priblížime 

v nasledujúcej kapitole.  

Najlepšou cestou, ako zabrániť užívaniu podporných látok je systematická 

prevencia. Úspešný preventívny program musí byť komplexný a zameraný na určité 

aspekty ľudskej psychiky, na sociálne prostredie tej ktorej skupiny v populácií. Aj keď 

prínos administratívnych opatrení pre prevenciu dopingu je nesporný, pri snahe 

obmedziť výskyt tohto negatívneho javu musíme naviazať na ostatné spoločenské sféry. 

Najviac úspešné sa ukazujú preventívne programy cielené na mládež. V prvom rade 

musia poskytnúť vecnú informáciu o nežiaducich účinkoch, ďalej musia hľadať 

prirodzené alternatívy k prežitkom vedúcim k braniu podporných látok. Len 

systematicky a od detstva dlhodobo ovplyvňovaný jedinec potom v dospelosti ľahšie 

odolá tlaku komercializácie požadujúcej výkon bez ohľadu na to, akými prostriedkami 

bol dosiahnutý. V preventívnom pôsobení sa obecne rozlišujú tri stupne: 

Primárna prevencia: 

Zameriava sa na tvorbu správneho životného štýlu ako predpokladu predchádzania 

nevhodných životných návykov. Je vecou dlhodobej výchovy ako v rodine, tak v škole. 

Sekundárna prevencia: 

Nastupuje v okamihu keď sa problémy s užívaním podporných prostriedkov začínajú 

objavovať. Ide o náročnú úlohu pokúsiť sa zmeniť vytvorenú orientáciu jedinca.  
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Terciárna prevencia: 

Nastupuje v okamihu, keď uvedené problémy dostanú závažnú podobu, ako zdravotnú, 

tak psychickú. Jedná sa už o patologické stavy, ktorých liečba je záležitosťou 

špecializovaných pracovísk.  

Okrem uvedeného členenia sa prevencia ešte delí na špecifickú, ktorá sa 

predovšetkým využíva pre pôsobenie na kognitívnu stránku jedinca. Nešpecifická 

prevencia spočíva v ponuke takých aktivít, ktoré minimalizujú možnosť ponuky 

dopingových látok (Slepičková, 2000). 

Vrcholový šport má vytvorený systém kontroly a represie, ktorý môže mať aj určitý 

preventívny účinok. Podobný systém však nemožno vytvoriť pre oblasť rekreačného 

športu, kam podporné látky rovnako prenikajú. Aj napriek uvedeným problémom sa 

ukázalo, že je možné určitých zmien dosiahnuť práve u mládeže. Preukázala sa vyššia 

účinnosť emočne ladených programov. Programy, ktoré prinášali vedľa informácií aj 

emocionálny prežitok, navodili zmeny v postojoch, ktoré pretrvávali dlhú dobu. 

Podmienkou pre zvýšenie účinnosti preventívnych programov je systematickosť 

a dlhodobé pôsobenie na mládež. Krátkodobé, epizodické pôsobenie neprináša takmer 

žiadne vyhliadky pre zlepšenie. Z hľadiska prostredia, v ktorom možno preventívne 

programy realizovať, sa javí ako najvhodnejšie prostredie škôl, ktorým prechádza 

všetka mládežnícka populácia. Vedľa škôl je nutné využívať prostredie športových 

oddielov u športujúcej mládeže a nemenej dôležité je pôsobenie rodiny. Podmienkou 

pre efektívne pôsobenie v týchto oblastiach je dostatočná znalosť negatívnych efektov 

dopingu, ako u učiteľov a trénerov, tak u členov rodiny daného jedinca (Slepičková, 

2000). 

1.7  Prevalencia užívania podporných látok vo svete 

V posledných rokoch bolo vykonaných niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberali 

výskytom užívania dopingových substancií medzi návštevníkmi fitness centier. Hľadané 

boli najmä štúdie, kde hlavný výskumný súbor tvorili rekreační športovci. 

Štúdia Stube et al. (2013) medzi návštevníkmi holandských fitness centier ukázala 

prevalenciu užívateľov podporných látok na úrovni 8,2%. Celkovo bolo oslovených 718 

návštevníkov 92. rôznych fitness prevádzok. Medzi najvyššie umiestnenými boli 

stimulačné látky podporujúce úbytok telesného tuku, nasledované AS. 
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Leifman et al. (2011) zase skúmali výskyt AS medzi návštevníkmi fitness centier 

vo švédskom Stockholme. Celkový počet participantov bol 1752 a zapojených bolo 36 

fitness zariadení. 68 návštevníkov (3,9%) uviedlo pravidelné užívanie AS, 24 jedincov 

(1,4%) sa priznalo k užitiu AS v posledných 12. mesiacoch a 7 ľudí (0,4%) uviedlo 

užitie AS v posledných 30. dňoch. 

Štúdia Cohena et al. (2007) sa zamerala na internetové zmapovanie výskytu 

užívateľov AS v USA. Do štúdie bolo zapojených 1955 osôb užívajúcich AS, ktoré 

neboli užívané z medicínskych dôvodov. 1739 osôb (89%) uviedlo, že nie je aktívnym 

účastníkom v organizovanom športe.  Najviac užívanými látkami boli estery 

testosterónu (78,2%), dianabol (64,9%)  a nandrolón (63,5%). Ako najúčinnejšie boli 

označené multi-estery testosterónu (56%) a trenbolón (51,3%).  

52,7% jedincov získalo AS cez internet, 16,7% z lokálnych zdrojov, 15% od 

kamarátov alebo tréningových partnerov a 5,8% z cudzej krajiny. 

Medzi najviac udávanými dôvodmi užívania AS bolo navýšenie svalovej hmoty 

(n=1821), navýšenie sily (n=1798) a zlepšenie vzhľadu (n=1797). Medzi ďalšími, 

menej relevantnými dôvodmi boli uvádzané zvýšenie sebavedomia, úbytok tukovej 

hmoty, zlepšenie nálady, zvýšenie atraktivity pre sexuálneho partnera, prevencia 

zranenia atď.  

Injekčná metóda užívania AS bola o 77% vyššia než orálna metóda. Medzi dôvody 

injekčného užívania sa zaradili najmä zdravotné hľadisko a lepšie výsledky. 

Striegel et al. (2005) skúmali vzorku 1802 návštevníkov 113. fitness zariadení. 

Okrem biometrických a sociálnych indikátorov sa zamerali aj na úroveň zdatnosti 

a užívanie AS. 243 jedincov (13,5%) uviedlo pozitívnu skúsenosť s užitím AS. 

Užívanie AS súviselo pozitívne s užívaním kokaínu, dĺžkou a frekvenciou trénovania, 

negatívne súviselo potom s úrovňou vzdelania a príjmom alkoholu. 

V roku 2004 bola vykonaná štúdia na vzorke 2319 adolescentov zo 16. škôl 

v Nemecku (5 základných škôl, 4 stredné školy, 3 športové školy a 4 stredné odborné 

školy). 346 študentov uviedlo užitie zakázanej substancie, ktoré boli na zozname 

zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry v roku 2003. 16 jedincov (0,7%) 

uviedlo užitie AS, 10 (0,4%) rastového hormónu, 56 (2,4%) stimulantov, 305 (13,2%) 

marihuany, 2 (0,1%) diuretík a 6 (0,3%) EPO. Navyše, nešportovci (n=490) uviedli 
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takmer o 5% vyššie užitie zakázaných látok než rekreační športovci (n=1254) a takmer 

trikrát vyššie než súťažiaci športovci (n=497). 

1.8 Prevalencia užívania podporných látok v Českej republike 

Jednu z mála rozsiahlejších štúdií, skúmajúcu výskyt užívania AS, postoje 

a informovanosť návštevníkov fitness centier ohľadom týchto látok uvádza Nekola 

(2005).  

V prieskume 950. aktívnych účastníkov sa zistilo, že viac než 2/3 opýtaných má 

informáciu o existencii AS ale ukazovali sa podstatné rozdiely v informovanosti medzi 

mužskými i ženskými zložkami v pomere 73,3% : 53,7%. Najčastejším zdrojom 

informácií boli kamaráti, predovšetkým pre chlapcov a mužov. Prekvapivé bolo 

zistenie, že internet bol takmer zanedbateľným zdrojom informácií, je využívaný len 

7,6% opýtaných. Z hľadiska vekovej štruktúry sa ukázalo, že podstatne menej sú 

informovaní cvičiaci nad 40 rokov. U ostatných vekových skupín nebol významnejší 

rozdiel v zdrojoch informácií. Ako významnejšie zdroje informácií o AS boli ešte 

uvádzané časopisy (3,9%), literatúra a televízia (8,1%). Len sporadicky sa návštevníci 

dozvedali o anabolikách pri štúdiu (2,3%). 

Pokiaľ by opýtaní chceli získať tieto látky, boli oboznámení s ich zdrojom a to 

v dosť veľkej miere. Predstavuje 41,7% opýtaných. Ako konkrétne zdroje uviedla 1/5 

opýtaných známych, prípadne kamarátov (22%) a každý desiaty by mohol získať 

anaboliká od ľudí z posilňovne. Celkom teda celá 1/3 opýtaných vedela o konkrétnych 

možnostiach získania AS v bezprostrednom okolí. 

Zaujímavé bolo aj zistenie, že 23,2% opýtaných malo kontakt s niekým, kto im AS 

ponúkal. Túto skúsenosť mal väčší počet mužov než žien a tiež skôr veková kategória 

cvičiacich medzi 30. – 39. rokmi. Podobne ako boli kamaráti najčastejším zdrojom 

informácií o anabolikách, boli tiež tými, kto ich najviac ponúkal.  

K tomu, aby sa človek odhodlal k užívaniu anabolík, musí mať určité povedomie 

o tom, či je tento krok pre docielenie postavy podľa jeho predstáv potrebný. Na túto 

otázku odpovedalo 18,5% opýtaných áno, ale len 2,7% je presvedčených, že je to 

nevyhnutné. Rozdielna situácia v pohľade na túto otázku bola medzi mužskými 

a ženskými zložkami v podstate bez väčších rozdielov podľa veku. Zatiaľ čo muži boli 

v 24,2% prípadov presvedčení, že AS môžu pomôcť, alebo sú dokonca úplne 

nevyhnutné pre docielenie ideálnej postavy, ženy boli k tomuto problému podstatne 
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zamietavejšie. Vyhranene zamietavý postoj k užívaniu anabolík pre docielenie postavy 

podľa predstáv malo avšak len 43,4% návštevníkov s tým, že opäť boli vyhranenejšie 

ženy než muži. Podstúpiť riziko spojené s užívaním AS bolo ochotných celých 20,5% 

opýtaných a prekvapivo aj 11,8% žien. Toto riziko síce zmierňovalo 18,4% z nich 

podmienkou, že by to bolo pod kontrolou, avšak 3,8% mužskej populácie cvičiacich by 

sa podrobilo anabolickému dopingu aj v prípade, že by ich to malo poškodiť. Ďalších 

20% návštevníkov sa priznalo, že váhali a aj keď si myslia, že skôr nie, boli by ochotní 

účinky anabolík skúsiť, v prípade, ak by boli pod kontrolou osoby, ktorá tomu rozumie. 

Zásadne odmietlo akékoľvek experimenty s anabolikami 60% opýtaných.  

Na priamu otázku, či užívali nejaký zakázaný prostriedok, napr. anaboliká, 

odpovedalo áno  len 5% opýtaných, 7,4% mužov a 1,4% žien. Počet užívateľov 

anabolík rástol s pribúdajúcim vekom a koncentroval sa hlavne do vekových skupín 20 

– 29 a 30 – 39 rokov. Skúsenosť s jednorazovým experimentovaním s anabolikami malo 

11% opýtaných a to nielen mužov, ale aj 9,8% žien. Varujúcich bolo aj 15,2% mladých 

do 20 rokov, ktorí sa k pokusom s anabolikami priznali.  

Na konkrétnu otázku o pôsobení AS dokázalo odpovedať asi 75% opýtaných, a to 

opäť viac muži než ženy. Najviac bol v povedomí opýtaných nárast svalovej hmoty, a to 

zhodne u mužov i žien, okolo 57%. Asi len ¼ z nich si bola vedomá, že súčasne s tým 

môžu nastať aj zdravotné problémy. Vyložene negatívne pôsobenie AS bez 

akýchkoľvek ,,pozitívnych“ účinkov vnímalo len okolo 14% opýtaných. Oproti tomu 

bolo zistené, že okolo 11% a v tomto prípade výhradne mužov, je o vhodnosti 

niektorých steroidov presvedčených, čo dokumentovali vymenovaním konkrétnych 

značiek. Najviac bol známy nandrolon, testosterón, dianabol, stenolon, wistrol 

a clenbuterol. 

Pyšný (2005) uvádza kvalitatívny prieskum, ktorý viedol k zisteniu motivácie 

a demotivácie mladého jedinca k príjmu anabolík. Priemerný vek sledovaných bol 18 

rokov (v rozmedzí 15 – 19 rokov) a všetci opýtaní boli chlapci. Hodnotením motivácií, 

cieľov, príčin, množstva a doby užívania AS bolo možné skúmaný súbor rozdeliť do 

dvoch pomerne odlišných skupín – na skupinu ,,zväčšujúcu objemy“ a skupinu ,,byť 

módny“.  

V prvej skupine bolo hlavným cieľom dosiahnutie veľkého objemu svalov 

a väčšinou to bolo možné spojiť s kulturistikou. Na ich motiváciu pôsobili, vedľa 
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prostredia posilňovne, predovšetkým produkty ,,body-budilding“ priemyslu, 

kulturistické časopisy, plagáty, súťaže a niektoré filmy, kde ideálom dominantného, 

úspešného a sexuálne atraktívneho muža je svalnatý kulturista. Užívanie steroidov malo 

trvanie niekoľko rokov. Väčšina opýtaných užívala steroidy perorálne, dvaja priznali 

súčasnú injekčnú aplikáciu. Ich znalosti o zdravotných rizikách boli lepšie a niektorí už 

udávali príznaky vlastných zdravotných dôsledkov užívania anabolík. 

Cieľom užívateľov v druhej skupine nebolo len získanie objemu, ale skôr odlíšenie 

sa od vlastných rovesníkov, nechceli byť priemerní. Nemali potrebu podobať sa 

kulturistom, ale chceli atletické telo, s ktorým by budili obdiv u dievčat a svojich 

priateľov. K hlavným inšpiráciám patrilo pôsobenie posilňovne a módnej kultúry, 

ovplyvnené záujmami súčasnej mládeže (s vplyvmi predovšetkým kina, televízie, 

módnych časopisov a hudobných videoklipov). Všetci opýtaní si aplikovali steroidy 

perorálnou cestou, užívanie bolo nepravidelné, kratšie a v menších dávkach, s ohľadom 

na vekové spektrum boli opýtaní rozdelení vo všetkých sledovaných ročníkoch. Znalosti 

zdravotných rizík boli horšie, neudávali výskyt zdravotných dôsledkov užívania 

anabolík.  

K zisteným vnútorným motivačným faktorom vedúcim k prvému užitiu, 

ovplyvňujúcom mládež pri pravidelnom posilňovaní s následným užívaním anabolík 

patrili u oboch skupín: získanie obdivu a sexuálnej atraktivity, získanie rešpektu, 

nespokojnosť so sebou, netrpezlivosť, zvedavosť, vzrušenie, získanie základu. 

K vonkajším motiváciám pôsobenia sociálnej makroklímy a mikroklímy vedúcim 

k prvému užitiu patrili: prostredie posilňovne s cvičencami a personálom, priatelia, 

filmoví herci, profesionálni kulturisti, časopisy, internet, známi športovci, hudobné 

videoklipy. 

Ako ďalšie vnútorné motivácie vedúce k následnému ďalšiemu užívaniu anabolík 

opýtaní uviedli: pocit pozitívnej zmeny tela, získanie sebadôvery a sexuálnych 

schopností, vnímanie chovania svojho okolia, pocit straty svalov, chýbajúce negatívne 

účinky anabolík, neúčinnosť tréningu. 
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2 PRAKTICKÁ ČASŤ VÝSKUMU 

Ako bolo naznačené v závere teoretickej časti, v posledných rokoch bolo 

publikovaných pomerne dosť štúdií zameraných na zmapovanie oblasti užívania 

podporných látok návštevníkov fitness centier vo svete (Stube et al. 2013; Leifman et al. 

2011; Cohen et al. 2007, Striegel et al. 2005). Z týchto prác si dokážeme utvoriť 

predstavu, aké percento rekreačných športovcov sa prikláňa k abúzu podporných látok, 

ktoré konkrétne látky, v akej miere a akým spôsobom sú najčastejšie aplikované. Tiež 

môžeme povedať, akým spôsobom sa dostáva zahraničná športujúca verejnosť 

k problémovým látkam a aké motivačné činitele pôsobia v najväčšej miere pri 

rozhodovaní sa, či užiť alebo neužiť dané prostriedky.  

Čo sa týka prostredia Českej republiky, je situácia pomerne odlišná. Rozsiahlejšia 

štúdia, ktorá by sa zaoberala výskytom užívania spomínaných látok v prostredí 

rekreačných cvičencov vo fitness centrách a ktorá by zároveň nahliadala na celú 

problematiku zo sociálne- psychologického uhla pohľadu absentuje. Nízky počet 

nájdených štúdií v danej oblasti sa buď zameriava na vzťah medzi demografickými 

položkami a obecnou informovanosťou o účinkoch a zdrojoch anabolík a okrajovo 

nahliada do oblasti názorov a postojov ohľadom užívania AS (Nekola, 2005), alebo 

rozoberá danú problematiku z viac-menej psychologického aspektu a bližšie sa venuje 

motivačným štruktúram vedúcim k užitiu podporných látok (Pyšný, 2005). Jedným 

z mála aktuálnych výskumov je štúdia Mudráka, Slepičky a Slepičkovej (2015), ktorí 

skúmali udávanú mieru užívania dopingu u českých adolescentov, rovnako ako ich 

postoje k dopingu.  

Na základe vyššie spomenutých faktov bol vykonaný výskum, ktorého bližšie 

predstavenie bude obsahom nasledujúcej časti práce a ktorý sa snažil prepojiť 

absentujúce roviny pohľadu na problematiku užívania, postojov a názorov návštevníkov 

fitness centier na látky dopingového charakteru.  

2.1 Cieľ práce 

Cieľom práce je zistiť prevalenciu podporných prostriedkov v prostredí dvoch 

konkrétnych fitness centier, konkretizovať najčastejšie užívané podporné látky, 

frekvenciu a formu užívania, spôsoby získavania a definovať dôvody, pre ktoré sa 

cvičiaca verejnosť obracia k užívaniu týchto substancií. V neposlednom rade si práca 
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kladie za cieľ zistiť, aké účinky užívania, či už žiaduce, alebo nežiaduce, najčastejšie 

uvádzajú jedinci s praktickou skúsenosťou. 

 Rovnako je zámerom preskúmať názory a postoje návštevníkov fitness centier 

k možnému užívaniu dopingových látok, vyjadriť vzťah demografických charakteristík 

a užívania dopingu a tiež vzťah medzi AS a ostatnými podpornými látkami.  

2.2 Výskumné otázky 

1. Aká je prevalencia látok dopingového charakteru, a to predovšetkým AS, medzi 

návštevníkmi dvoch vybraných fitness centier? 

2. Ktoré konkrétne AS užívajú návštevníci týchto fitness centier, v akej frekvencii 

a forme? 

3. Z akých konkrétnych dôvodov sa obracajú návštevníci fitness centier k užívaniu 

AS? 

4. Aký je vzťah medzi demografickými charakteristikami a užívaním dopingu? 

5. Aký je vzťah medzi AS a ďalšími podpornými substanciami? 

6. Aké sú postoje návštevníkov fitness centier k látkam dopingového charakteru? 

2.3 Metódy 

2.3.1 Zber dát 

Zber dát prebiehal v mesiacoch jún – júl 2016 a bol zacielený na návštevníkov 

dvoch konkrétnych fitness zariadení v Prahe. Zúčastnení jedinci boli oslovení 

prostredníctvom oficiálnych facebookových stránok daných fitness centier, kde boli 

vložené príspevky so žiadosťou o pomoc pri danom výskume a pripojený webový 

odkaz, po ktorého otvorení sa dostali do ankety výskumu. Anketa obsahovala celkovo 

25 otázok, pričom disponovala alternatívnym prechodom (celkovo 3) do ďalších častí 

v závislosti na odpovedi (pokiaľ človek odpovedal áno, bola zobrazená nadväzná 

otázka, ak odpovedal nie, bola nadväzná otázka preskočená) a bola vytvorená online na 

stránkach www.survio.com/cs/. Návratnosť kompletne vyplnených ankiet bola na 

úrovni 16,6% (12,6% respondentov nedokončilo vyplňovanie ankety a 70,7% ankiet 

z celkového počtu návštev daného linku bolo len zobrazených). Priemerný čas 

vyplnenia ankety bol v rozmedzí 2-5 min. (51,1%). Zber dát bol anonymný a nebolo 

možné žiadnym spôsobom priradiť vyplnené ankety ku konkrétnemu jedincovi. Pred 

zahájením výskumu bol výskumný projekt schválený etickou komisiou FTVS UK (viď 

Prílohy).  

http://www.survio.com/cs/
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2.3.2 Súbor 

Kompletne vyplnené ankety boli získané od 187 respondentov vo vekovom 

rozmedzí od 13 do 52 rokov (priemerný vek = 25,05 rokov; SD = 7,02). Vo vzájomnom 

pomere dominovali muži nad ženami (55,1% : 44,9%), najviac respondentov uviedlo 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie stredoškolské s maturitou (43,9%), nasledované 

vysokoškolským, stredoškolským bez maturity a základným vzdelaním. Nadmerná 

väčšina opýtaných uviedla, že sa aktívne venuje športu, najviac udávaným druhom 

pohybovej aktivity bolo ,,fitness“, nasledované posilňovaním a behom. Nadpolovičná 

väčšina opýtaných (61,6%) uviedla, že nie je registrovaná v žiadnom športovom oddiele 

a rovnako 73,2% respondentov sa pravidelne aktívne nezúčastňuje žiadnych závodov 

alebo súťaží. Bližšia demografická charakteristika je znázornená v Tabuľke č.3. 

Tab. 3 Základné demografické charakteristiky 

POHLAVIE ZASTÚPENIE 

muž (n=103) 55,1% 

žena (n=84) 44,9% 

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE  

základné (n=28) 15% 

stredoškolské bez maturity (n=20) 10,7% 

stredoškolské s maturitou (n=82) 43,9% 

vysokoškolské (n= 57) 30,5% 

VEK 

Priemerný vek = 25,05 roka, SD = 7,02 

 

REGISTRÁCIA V ŠPORTOVOM KLUBE ČI ODDIELE  

áno (n=63) 38,4% 

nie (n=101) 61,6% 
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2.3.3 Použité metódy 

Anketa použitá v rámci výskumného projektu obsahovala celkovo 25 otázok a bola 

tvorená niekoľkými časťami. V prvej časti boli zisťované základné demografické 

charakteristiky ako pohlavie, vek a najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Pre vek bola 

zvolená, v rámci následného detailnejšieho spracovania výsledkov, možnosť voľnej 

odpovede a nie odpovede v rámci vekových intervalov. Súčasťou prvej časti ankety boli 

aj otázky týkajúce sa aktívnej účasti v športe, registrácie v športovom klube, pravidelnej 

účasti na závodoch a súťažiach a otázka týkajúca sa frekvencie rôznych intenzít 

cvičenia v rámci jedného týždňa.  

Druhá časť ankety bola zameraná na postoje a názory oslovených na látky 

dopingového charakteru. Na zistenie postojov k dopingu boli použité tri výroky 

z dotazníku Performance Enhacement Attitude Scale (PEAS)
3
 (Petroczi, Aidman, 

2009). Tento dotazník zisťuje obecné postoje k dopingu (netýkajúce sa vlastného 

zámeru užívať doping). Respondenti označovali na šesťbodovej škále siahajúcej od 1 

(,,rozhodne nesúhlasím“) po 6 (,,rozhodne súhlasím“) do akej miery súhlasia či 

nesúhlasia s tromi konkrétnymi výrokmi týkajúcimi sa rôznych aspektov dopingu: 

,,Užívanie dopingu sa vyskytuje len vo vrcholovom športe“, ,,Doping nevyhnutne patrí 

k súťažnému športu“ a ,,Zdravotné riziká spojované s užívaním dopingu sa zbytočne 

preceňujú“. Súčasťou druhej časti ankety boli aj otázky cielené na odhad % ľudí, ktorí 

podľa názoru respondentov užívajú doping a otázka zisťujúca, či bola respondentom 

niekedy ponúknutá možnosť užiť podpornú látku. Tu mohli svoju odpoveď preniesť na 

päťbodovú škálu siahajúcu od 1 (,,nie“) po 5 (,,áno, pravidelne“). Druhú časť ankety 

uzatvárali dve hypotetické otázky vykresľujúce dve rôzne situácie: ,,Keby ste si boli 

istý/á, že Vám doping neublíži na zdraví a pomôže Vám k vytúženej postave snov, užili 

by ste ho?“ ,,Užili by ste doping pre zvýšenie výkonu, keby ste vedeli, že Vám pomôže 

k dosiahnutiu Vašich najvyšších športových cieľov?“ Zámerom bolo pokryť jednak 

skupinu ľudí, ktorí sú viac orientovaní na výkonnostné ciele a jednak skupinu ľudí, ktorí 

preferujú výzorové ciele.  

Posledná, tretia časť ankety, začínala otázkami týkajúcimi sa praktickej skúsenosti 

s užívaním rastových hormónov, diuretík a AS. Hlavný fokus práce cielil predovšetkým 

na užívateľov AS, teda ak respondent odpovedal kladne na otázku užitia či užívania 

                                                 
3
 V originálnej verzii má PEAS 17 položiek, keďže použitie celého rozsahu otázok by značne predĺžilo 

dobu vyplňovania ankety, boli vybraté 3 konkrétne výroky. 
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anabolík, prešiel v ankete k batérií otázok konkretizujúcej toto užitie – ako často a ktoré 

konkrétne prípravky AS, v akej forme a odkiaľ, čo bolo dôvodom užitia resp. užívania 

a na záver otázky týkajúce sa prítomnosti žiaducich a nežiaducich účinkov užívania 

anabolík. Pri otázkach týkajúcich sa zdroja získavania anabolík a negatívnych účinkov 

užívania bola v rámci čo najväčšej objektivity zvolená otvorená odpoveď.  

2.3.4 Analýza 

Základné popisné charakteristiky boli získané prostredníctvom deskriptívnej 

štatistiky (priemer, smerodatná odchýlka a frekvencia odpovedí v rámci jednotlivých 

položiek ankety). Frekvencia odpovedí bola dostupná priamo na stránke použitej pre 

tvorbu ankety www.survio.com/cs/. Hlbšia analýza bola vykonaná pomocou softwareu 

SPSS 21.0. Pre zistenie vzťahov medzi premennými bol použitý Spermanov korelačný 

koeficient. Všetky uvádzané výsledky sú signifikantné na úrovni p<0,05. Roztriedenie 

a klasifikácia voľných odpovedí boli vykonané formou obsahovej analýzy. 

2.4 Výsledky 

Z celkovej vzorky respondentov (n=187) uviedlo 8% jedincov pozitívnu skúsenosť 

s anabolickými steroidmi, 5,3% s diuretikami a 3,7% s rastovými hormónmi. Tento fakt 

podtrhuje aj 16,5% respondentov, ktorí odhadli % užívateľov dopingových substancií 

vo fitness centre kde pravidelne cvičia na úrovni 10%. Všetci jedinci, ktorí označili 

pozitívnu skúsenosť s podpornými látkami, boli muži. Najčastejšie užívanými látkami 

sa ukázali nandrolon a stanozolol (53,3%) nasledované oxadrolonom a testosteronom 

(46,7%). Okrem týchto respondenti priznali aj užívanie látok metandienon, trenbolone, 

oxymethanol, clenbuterol, durinabol a boldenone (Graf č.1).  

Graf 1. Výskyt užívania konkrétnych prípravkov anabolických steroidov 

  

http://www.survio.com/cs/
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Čo sa týka frekvencie užívania anabolických steroidov, až 40% jedincov 

udávajúcich užívanie AS má viacnásobnú skúsenosť s anabolikami. Zaujímavé je aj 

zistenie, že celá tretina jedincov udávajúca užívanie AS sa opakovane obracia 

k aplikácií anabolík a 13,3% dokonca pravidelne (Graf č. 2). 

Graf 2. Frekvencia užívania anabolických steroidov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekvapujúci je aj fakt, že zatiaľ čo 1/3 opýtaných preferuje orálne užitie anabolík 

a 26,7% injekčnú aplikáciu, tak celých 40% respondentov kombinuje oba spôsoby (Graf 

č.3). 

Graf 3. Forma užívania anabolických steroidov 
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Až na jednu výnimku, všetci respondenti uviedli výskyt určitých benefitov, 

vyplývajúcich z užívania anabolických steroidov. Okrem preddefinovaných kladných 

účinkov (Graf č.4) sa vyskytli aj nasledujúce odpovede: ,,napumpovanie pri tréningu“, 

,,vyššia sila“, ,,rýchlejší metabolizmus“, ,,zdravotný stav“ a ,,obdiv okolia“.  

Graf 4. Uvádzané benefity vyplývajúce z užitia anabolík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na široký výskyt negatívnych účinkov anabolík pôsobí kontroverzne 

46,7% jedincov, ktorí sa vyjadrili, že nepozorovali na sebe žiadne nežiaduce účinky. 

Možné vysvetlenie je v zaradení týchto respondentov do skupiny jednorazových 

užívateľov, prípadne medzi užívateľov, ktorí nemajú početnú skúsenosť s anabolikami. 

Logicky sa potom viac ako nadpolovičná väčšina zdôverila s negatívnymi účinkami 

anabolík, ktoré boli predmetom vykonanej obsahovej analýzy. Jednotlivé odpovede boli 

rozradené medzi fyzické a psychické účinky a jej výsledky sú uvedené v Tabuľke č.4. 

Prepis jednotlivých odpovedí respondentov: 

•,,Zvýšený krvný tlak, tras rúk, kožné pigmenty a iné nečistoty, nespavosť.“ 

•,,Ľahko Gynekomastia (vyriešené Tamoxifenom), žiadne napumpovanie po 

vysadení, nechuť do tréningu, zníženie sexuálneho libida, precitlivenosť, náladovosť.“ 

•,,Vďaka Stanozololu, ktorého účinky sú: nárast kvalitnej svalovej hmoty 

a predovšetkým kvalita, hustota a tvrdosť svalov, som mal odrazenú brušnú dutinu. 

Prispel k tomu však tréning Thajského boxu, na ktorom boli pri koncovom cvičení 

brucha udelované nadmerné rany rukavicou do brucha a to dohromady s užívaním 

Stanozololu vyvrcholilo v odrazenú brušnú dutinu.“ 
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•,,Problémy s erekciou, podľa mňa to bolo skôr psychické, po vysadení sa vrátilo 

do normálu.“ 

•,,Vredy a vyrážky.“ 

•,,Zavodnenie.“ 

•,,Motanie hlavy, bolesť mozgu, pálenie pod viečkami, veľká únava, zrýchlený 

metabolizmus a veľa spánku, dosť som sa triasol.“ 

•,,Som viac výbušný. Ale myslím na to a snažím sa kontrolovať.“ 

Tab 4. Zastúpenie jednotlivých nežiaducich fyzických a psychických účinkov 

Fyzické účinky Početnosť fyzických 

účinkov 

Psychické účinky Početnosť 

psychických 

účinkov 

Zvýšený krvný 

tlak 

 

 

 

 

 

76,2% 

Nechuť  

 

 

 

 

23,8% 

Triaška Zníženie sexuálneho 

libida 

Kožné problémy Precitlivenosť 

Nespavosť Náladovosť 

Gynekomastia Výbušnosť 

Zvýšená úrazovosť  

Problémy 

s erekciou 

 

Zavodnenie  

Točenie hlavy  

Pálenie pod 

viečkami 

 

Zvýšená únava  

 

Po analýze odpovedí na otázku: ,,Čo Vás viedlo, resp. čo Vás vedie k užívaniu 

anabolických steroidov?“ sme boli schopní rozradiť jednotlivých užívateľov do štyroch 

skupín. Prvá skupina, kde bol najpočetnejší výskyt odpovedí, by sa mohla definovať 
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ako skupina s cieľom získania obdivu okolia a korekcie postavy. Druhá skupina bola 

orientovaná na zlepšenie výkonu na vrcholovej úrovni, tretia sa vyznačovala užívaním 

anabolík kvôli zdravotným problémom a v poslednej skupine, obsahujúcej jednu 

odpoveď, bol spomínaný ako hlavný dôvod neúspech. Analýza a rozradenie 

jednotlivých skupín sa nachádza v Tabuľke č. 5.  

Tab 5. Rozradenie jednotlivých odpovedí dôvodov užívania anabolík 

Dôvod udávaný respondentmi Skupina Početnosť 

,,Zlepšenie športového výkonu na vrcholovej 

úrovni.“ 

 

 

Orientovaná na 

vrcholový výkon 

 

 

20% 
,,Väčšia sila, kvalita a hustota svalovej hmoty, ďalej 

tiež celková chuť ku cvičeniu, veľa energie a hlavne 

rýchly nárast kvalitnej svalovej hmoty.“ 

,,Prekonať hranice, ktoré bez anabolických steroidov 

neprekonám. Posunúť sa na ,,vyššiu úroveň“, kde sa 

športovec bez dopingu nikdy nedostane.“ 

,,Aby som schudol.“  

 

 

Orientovaná na 

obdiv okolia a 

korekciu postavy 

 

 

 

 

60% 

,,Chcem byť chlap.“ 

,,Chcem sa odlišovať a nebyť na jednom bode.“ 

,,Zlepšenie svojich cieľov.“ 

,,Výkon, motivácia, výsledky, obdiv okolia.“ 

,,Nabratie hmoty.“ 

,,Zlepšenie výkonnostnej sily.“ 

,,Obdiv okolia.“ 

,,Skúsenosť, dlhodobá stagnácia pri cvičení, obdiv 

okolia.“ 

,,Môj lekár.“ Zdravotné dôvody 13,3% 

,,Zdravotné problémy.“ 

,,Vyskúšať, či fungujú a ako.“ Zvedavosť 6,6% 
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V 40% prípadov bol zdrojom anabolických steroidov známy, 26,6% respondentov 

odmietlo odpovedať na danú otázku a v 13,3% prípadov boli anaboliká získané cez 

internet. V jednom prípade potom figuroval dealer, lekár a športovec na vrcholovej 

úrovni.  

Pri vykonaní korelačnej analýzy (Spearmanov korelačný koeficient) sa objavil 

signifikantný vzťah medzi užívateľmi anabolických steroidov a užívateľmi rastových 

hormónov a diuretík. V prvom prípade to bol pomerne silný vzťah (r=,564), v druhom 

prípade o niečo slabší (r=,280) (Tabuľka č. 6). Užívatelia anabolík sa teda pomerne 

často obracali aj k užívaniu rastových hormónov, v menšej miere potom k užívaniu 

diuretík. 

Tab 6. Korelačné koeficienty medzi užívateľmi anabolických steroidov a ostatných 

látok 

 

  

Užitie 

AS 

Užitie 

diuretiká Užitie rastové hormóny 

Spearmanov 

Korelačný 

koeficient 

Užitie AS Korelačný 

koeficient 

1,000 ,280
**

 ,564
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,000 

N 187 187 187 

Užitie 

diuretiká 

Korelačný 

koeficient 

,280
**

 1,000 ,204
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,005 

N 187 187 187 

Užitie 

rastové 

hormóny 

Korelačný 

koeficient 

,564
**

 ,204
**

 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,005  

N 187 187 187 

**Korelácia je signifikantná na úrovni 0,01 (2-tailed) 

 

Rovnako signifikantný a silnejší vzťah (r=,402) sa ukázal medzi užívateľmi 

anabolických steroidov a ponukou dopingu (Tabuľka č. 7). Pri pohľade z iného uhla 

však môžeme usúdiť, že veľká časť užívateľov anabolík si mohla vyhľadať a zaobstarať 

tieto látky sama a neboli im ponúknuté. Čo sa týka ponuky dopingu, naša otázka na 

respondentov znela: ,,Bola Vám niekedy ponúknutá možnosť užiť podpornú 

látku/doping pre zlepšenie výkonu, prípadne zmenu svojej postavy?“ Alarmujúce je 
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zistenie, že 27,7% opýtaných odpovedalo ,,áno, niekoľkokrát“ (Graf č. 5). Z tohto faktu 

vyplýva pomerne veľké rozšírenie ponuky anabolík medzi návštevníkmi fitness centier. 

Tab 7. Korelačný koeficient medzi užívateľmi anabolík a ponukou dopingu 

 

Spearmanov 

korelačný 

koeficient 

 

Užitie AS 

Ponuka dopingu 

Correlation coeficient ,402** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 187 

 ** Korelácia je signifikantná na úrovni 0,01 (2-tailed) 

Graf 5. Ponuka dopingu medzi návštevníkmi fitness centier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem užívania dopingu boli zisťované aj postoje návštevníkov fitness centier 

k tejto problematike. Respondenti odpovedali na tri konkrétne výroky pomocou šesť 

bodovej škály, kde body 1 – 3 značili odstupňovaný negatívny postoj k rôznym 

aspektom dopingu a body 4 – 6 značili naopak odstupňovaný pozitívny postoj (Graf č. 

6). Prvý výrok znel: ,,Užívanie dopingu sa vyskytuje len vo vrcholovom športe“. 

Väčšina respondentov označila rozhodne negatívny postoj k tomuto výroku, čo značí, že 

návštevníci fitness zariadení sú si vedomí rozšírenia dopingu aj v oblasti rekreačného 

športu. Druhý výrok mal nasledujúcu podobu: ,,Doping nevyhnutne patrí k súťažnému 

športu“. Po razantne negatívnej odpovedi u väčšiny jedincov volilo veľké množstvo 

návštevníkov odpoveď ,,skôr súhlasím“. Tento fakt môže byť vysvetlený ako reakcia na 



53 

 

pomerne často medializované dopingové škandály profesionálnych športovcov. 

Posledný výrok znel: ,,Zdravotné riziká spojované s užívaním dopingu sa zbytočne 

preceňujú.“ Nadmerná väčšina jedincov sa postavila k tomuto výroku skôr negatívne. 

Graf 6. Postoje návštevníkov fitness centier k jednotlivým aspektom dopingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvomi otázkami sme sa snažili zachytiť, ako by sa respondenti zachovali 

v hypotetických situáciách, čo sa týka použitia dopingu (Graf č. 7). Odpovede boli opäť 

premietnuté na šesť bodovú škálu, kde body 1 – 3 značili odstupňovanú negatívnu 

odpoveď a body 4 – 6 odstupňovanú pozitívnu odpoveď. Prvá otázka mala nasledujúcu 

podobu: ,,Keby ste si boli istý/á, že Vám doping neublíži na zdraví a pomôže Vám 

k vytúženej postave snov, užili/a by ste ho?“ Táto otázka bola cielená predovšetkým na 
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skupinu ľudí, ktorí sú zameraní na korekciu postavy a nie na zlepšenie výkonu. 

Najfrekventovanejšou odpoveďou (22,9%) bola odpoveď ,,skôr áno“ (nasledovaná 

ostatnými odstupňovanými kladnými odpoveďami), čo značí, že väčšina ľudí by si 

v prípade neprítomnosti zdravotných rizík pomohla v ceste za dokonalým telom 

dopingovými prostriedkami. Druhá otázka znela: ,,Užili by ste doping pre zvýšenie 

výkonu, keby ste vedeli, že Vám pomôže k dosiahnutiu Vašich najvyšších športových 

cieľov?“ Táto otázka cielila naopak na jedincov, ktorí sú vo väčšej miere zameraní na 

výkonnostné ciele a nie na výzorové. Najfrekventovanejšou odpoveďou (24%) bola 

odpoveď ,,nie“ (nasledovaná opäť ostatnými odstupňovanými negatívnymi 

odpoveďami). Zaujímavý je zhodný pomer odpovedí ,,skôr nie“ a ,,skôr áno“ (17,5%). 

Z odpovedí na túto otázku môžeme usúdiť, že väčšia časť návštevníkov nami vybraných 

fitness centier je orientovaná viac na zmenu vzhľadu a korekciu postavu, než na 

výkonnostné ciele.  

Graf 7. Početnosť odpovedí na hypotetické otázky týkajúce sa užívania dopingu 
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Signifikantný vzťah sa ukázal v prípade užívateľov anabolických steroidov 

a aspektu dopingu, ku ktorému sa vzťahoval výrok, že doping nevyhnutne patrí 

k súťažnému športu. Korelačná analýza uviedla vzťah na úrovni r=,207. Pomerne 

silnejšie vzťahy boli potom sledované medzi užívateľmi anabolík a hypotetickými 

situáciami užívania dopingu (v Tabuľke č. 8 označené ako Zámer 1 a Zámer 2). 

V prvom prípade, ktorý sa prikláňal k užívaniu dopingu za podmienky, že by nehrozili 

nežiaduce zdravotné komplikácie sa ukázal vzťah na úrovni r=,372; v druhom prípade, 

kde išlo o naplnenie najvyšších športových cieľov zase vzťah r=,364.  

Tab 8. Korelačné koeficienty medzi užívateľmi anabolík, postojmi a zámermi 

 

Spearmanov 

korelačný 

koeficient 

Užitie AS  Postoj Zámer 1 Zámer 

2 

Correlation coeficient ,207** ,372** ,364** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 

N 187 187 187 

** Korelácia je signifikantná na úrovni 0,01 (2-tailed) 

Zo vzťahu demografických charakteristík a užívania anabolík sa ako signifikantný 

preukázal len vzťah pohlavia. Korelačný koeficient medzi mužmi a užívateľmi anabolík 

vyšiel na úrovni r=,267. Interesantné je zistenie nesignifikantných vzťahov medzi 

užívateľmi anabolických steroidov a respondentmi participujúcimi v súťažnom športe. 

Väčšina užívateľov sa teda ukázala ako rekreační cvičenci, ktorí rovnako nie sú členmi 

športových klubov či závodných oddielov. Korelačné vzťahy medzi užívateľmi 

anabolík a demografickými charakteristikami sú uvedené v Tabuľke č. 9. 
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Tab 9. Korelačné vzťahy medzi užívateľmi AS, demografickými charakteristikami, 

účasťou v súťažnom športe a účasťou v športovom klube 

 

 

 

 

 

 

 

Spearmanov 

korelačný 

koeficient 

 

Muž 

Korelačný koeficient ,267** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 187 

 

Vek 

Korelačný koeficient ,131 

Sig. (2-tailed) ,073 

N 187 

 

Vzdelanie 

Korelačný koeficient -,024 

Sig. (2-tailed) ,740 

N 187 

 

Súťažný šport 

Korelačný koeficient ,061 

Sig. (2-tailed) ,436 

N 164 

 

Športový klub 

Korelačný koeficient -,017 

Sig. (2-tailed) ,829 

N 187 

**Korelácia je signifikantná na úrovni 0,01 (2-tailed) 
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2.5 Diskusia 

Pri porovnávaní so zahraničnými štúdiami možno konštatovať, že miera užívania 

podporných prostriedkov medzi návštevníkmi v oblasti fitness prevádzok je pomerne 

vysoká. Podobné výsledky boli zistené v štúdiách Ntoumanis et al. (2014), ktorí vo 

svojej meta analýze uvádzajú výskyt užívateľov podporných prostriedkov vo fitness 

prostredí na úrovni viac ako 10% a Stube et al. (2013), ktorí vyjadrili prevalenciu 

užívateľov podporných látok v holandskom prostredí na úrovni 8,2%. Vyšší 

percentuálny výskyt sa objavil len v štúdií Striegela et al. (2005), ktorí udávajú 

prevalenciu na úrovni 13,5%. Naopak ďaleko nižší výskyt je vo švédskom prostredí, 

kde užívanie anabolických steroidov priznalo len 3,9% opýtaných. 

Zaujímavé je porovnanie štúdií z českého prostredia, kde sa ukázal rovnaký trend 

ako pri komparácií so zahraničnými štúdiami. Nekola (2005) uvádza výskyt užívateľov 

zakázaných prostriedkov na úrovni 5%, čo je rovnako nižšie číslo. 

Vzhľadom k tomu, že predložená štúdia je prevažne popisného charakteru, 

o príčinách zistenej vysokej prevalencie môžeme zatiaľ len špekulovať. Javí sa 

pravdepodobné, že za vyšším výskytom užívania anabolík v porovnaní s obdobím 

z pred desiatich rokov môže byť čoraz silnejúci vplyv médií, a to predovšetkým 

internetu. V posledných rokoch sa sila internetu nekontrolovateľne rozmohla a prístup 

k informáciám (často nerelevantným, neodborným a skresleným) je ďaleko vyšší než 

pred rokmi. S internetom súvisí aj silnejúci vplyv sociálnych sietí, kde je možné nájsť 

skupiny vyznávačov fitness životného štýlu. Práve v týchto komunitách je značná čoraz 

väčšia otvorenosť k téme užívania podporných prostriedkov, predovšetkým 

anabolických steroidov, ktorá už nie je tabuizovaná ako kedysi, čo potvrdzuje aj 51,1% 

respondentov, ktorí sa vyjadrili kladne (v rôznych frekvenciách) k ponuke dopingu vo 

svojom okolí. Viac a viac adolescentov je vystavovaných tlaku zo strany médií 

ohľadom kultu ideálnej postavy. Za vzor úspešného muža je kladený vypracovaný 

a svalnatý jedinec, rovnako ako za ideál úspešnej ženy je kladená figúra s dokonalými 

krivkami a minimom telesného tuku. Mnoho mladým je už odmala vtláčaný tento 

personifikovaný úspech, ktorí je pre značnú časť z nich len veľmi ťažko dosiahnuteľný, 

čo spolu s vyššie uvedenými skutočnosťami môže viesť k čoraz vyššiemu výskytu 

užívateľov s praktickou skúsenosťou s anabolikami.  
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Veľmi zaujímavé súvislosti možno badať pri korelácií užívania anabolík 

a ostatných látok. Výsledky ukázali previazanosť užívania anabolických steroidov 

a rastových hormónov. Podobný trend sa ukázal aj v spojitosti s diuretikami, ktoré sa 

väčšinou využívajú pre vedomú dehydratáciu organizmu pred súťažou či vystúpením 

(Pyšný, 2002), avšak tu nebola vzájomná korelácia tak silná, ako v prvom prípade. 

Logicky z toho vyplýva, že užívatelia anabolík sa častejšie obracajú aj k užívaniu 

rastových hormónov a dochádza tak ku kombinácií týchto látok. Takýto stav je typický 

pre závodných kulturistov, ktorí v rámci dosiahnutia čo najmohutnejšej a najsvalnatejšej 

postavy kombinujú podporné prostriedky pre zvýšenie efektivity tréningu 

a maximalizáciu svalovej hypertrofie. Avšak nakoľko sa neukázali signifikantné vzťahy  

medzi užívateľmi anabolík a ich účasťou v súťažnom športe, môžeme usúdiť, že trend 

kombinácie rôznych podporných prostriedkov sa prejavuje aj vo sfére rekreačného 

cvičenia. Nakoľko sa náš výskum až tak detailne nezaoberal súvislosťami a príčinami 

užívania rôznych substancií, môžeme o týchto zisteniach len polemizovať. Ako jedno 

z možných vysvetlení sa ponúka fakt akejsi nedočkavosti a netrpezlivosti, kedy 

návštevníci fitness prevádzok chcú dosiahnuť požadovanú postavu ,,hneď“ 

a v najideálnejšom prípade s minimálnym možným úsilím. Ako najúčinnejšia cesta sa 

potom môže javiť použitie a kombinácia viacerých dopingových substrátov za cieľom 

rýchleho nárastu svalovej hmoty alebo zníženia telesného tuku.  

Výsledky ukázali, že niektoré skupiny populácie sú náchylnejšie k užívaniu 

anabolík. Predovšetkým sa to týka skupiny mužov, čo korešponduje so zisteniami 

uvádzanými Nekolom (2005), kde bolo zastúpenie žien užívajúcich zakázané 

prostriedky na nízkej úrovni 1,4%. Celých 86,6% užívateľov anabolík sa vyjadrilo, že 

ich užili viac než raz. Vedľa benefitov vyplývajúcich z užívania týchto látok sa 

nadmerná väčšina respondentov vyjadrila kladne aj ku nežiaducim účinkom, ktoré na 

sebe pozorovali. 60% z nich bolo zaradených do skupiny, ktorej preferencie sú 

charakteristické zmenou postavy vedúcou prevažne k obdivu okolia. Spoločným bodom 

záujmu tejto skupiny sa ukázalo zvýšenie fyzickej atraktivity. Jedným z najčastejších 

druhov negatívnych vedľajších účinkov boli kožné defekty, pigmenty a rôzne iné 

nečistoty. Podobný trend bol preukázaný aj v štúdií Sas-Nowosielskej (2006) či 

Parkinsona a Evansa (2006). Pokiaľ väčšina jedincov uviedla, že dôvodom užívania 

anabolík je snaha o zlepšenie fyzického vzhľadu a zároveň väčšina z nich uvádzala ako 

hlavný nežiaduci efekt kožné defekty, vyvstáva otázka, čo daní jedinci považujú za 
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ideál krásy a čo všetko sú ochotní podstúpiť pre získanie takejto postavy. Aj vzhľadom 

na uvádzané ďalšie negatívne účinky, ktoré mali súvis so zdravotnými komplikáciami 

a ktoré boli aj vážnejšieho, zdravie ohrozujúceho charakteru, je zaujímavým zistením 

ochota respondentov podstupovať tieto zdravotné komplikácie. Z daného pohľadu by 

určite stálo za preskúmanie, ako vnímajú svoju atraktivitu užívatelia anabolík a kam až 

sú ochotní zájsť v rámci korekcie postavy. 

Až na pohlavie sa neukázal signifikantný vzťah medzi demografickými 

charakteristikami a užívaním dopingových prostriedkov, čo je v rozpore so štúdiou 

Mudráka et al. (2015), ktorí objavili silné vzťahy medzi frekvenciou užívania dopingu 

a pohlavím, vekom, ekonomickou situáciou rodiny a úrovňou športovania. Možno to 

vysvetliť menšou vzorkou respondentov, ktorí priznali užívanie anabolík. Aj napriek 

tomu, že vzorku 187 respondentov považujeme za dostačujúcu v zmysle akéhosi 

naznačenia trendov v danej problematike, uvedomujeme si, že pri rozsiahlejšom 

výskume by sme pozorovali významnejšie vzťahy a boli by sme schopní bližšie 

vymedziť skupiny užívateľov anabolických látok.  Okrem tohto faktu je v diskusii 

výsledkov výskumu potrebné vziať do úvahy aj ďalšie limity vyplývajúce z metódy 

použitej pri získavaní výsledkov. Nemožno úplne vylúčiť istú skreslenosť, 

predovšetkým v otázkach osobnejšieho charakteru, kde niektorí jedinci nemuseli 

odpovedať podľa reálnej skutočnosti. Rovnako sa mohli vyskytnúť situácie, kedy 

respondent úmyselne zamlčal užívanie podporných prostriedkov, nakoľko sa jedná 

o sociálne odmietaný jav. Tiež sa mohli objaviť prípady, kedy respondent zaradil medzi 

podporné prostriedky aj látky, ktoré podľa oficiálnych zdrojov medzi doping nepatria. 

2.6 Záver 

Predložený výskum je jedným z mála, ktorý sa v posledných rokoch v českom 

kontexte zaoberá témou užívania dopingových prostriedkov v oblasti rekreačných 

športovcov. Z uvedených výsledkov je zrejmé, že fenomén dopingu už dávno prekročil 

hranice vrcholového športu a dostal sa aj do oblastí, ktoré nie sú primárne zamerané na 

dosahovanie maximálnych športových výkonov. Ďalší výskum by sa mal podrobnejšie 

zamerať na demografické, behaviorálne a psychické faktory súvisiace s dopingom, na 

motivačné štruktúry vedúce k prvotnému aj pokračujúcemu užívaniu týchto látok. 

V rámci lepšieho pochopenia jednotlivých príčin by stálo za námahu bližšie preskúmať 

postoje jedincov užívajúcich podporné prostriedky k vlastnému telu a zovňajšku. 

Domnievame sa, že práve lepšie pochopenie týchto súvislostí by mohlo byť prospešné 
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v rámci následnej prevencie a mohlo by naznačiť, akým smerom by sa mali uberať 

preventívne opatrenia prispievajúce k zamedzeniu tejto deviantnej formy správania.  

Nakoľko sám pôsobím ako fitness tréner a denne sa stretávam, nielen 

sprostredkovane, s danou problematikou, bolo by alibistické tvrdiť, že sám nenesiem 

istú mieru zodpovednosti za jedincov, ktorí sa rozhodujú, pod ,,vplyvom“ skúsenejších 

cvičencov, či začnú alebo nezačnú s užívaním spomínaných látok. V tomto ohľade je aj 

na mojich pleciach, aby som sa ujal osvety a minimálne sa pokúsil o racionálne 

zdôvodnenie, opierajúce sa o relevantné fakty, prečo sa nevydávať cestou užívania 

anabolík a iných podporných látok.  
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