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Abstrakt 

Fitness a YouTube jsou v současné době velice populární oblasti zájmů. I přes choulostivost 

problematiky dopingu se na toto téma tvoří různá videa, která jsou právě publikovaná na 

webové stránce YouTube. Převážná část výzkumů je orientována na vrcholový sport a 

rekreační sport s výrazně větší členskou základnou zůstává opomíjen. Jelikož mají rekreační 

sportovci ve srovnání s vrcholovými omezenější prostředky při získávání informací, YouTube 

se stává v tomto ohledu vhodným zdrojem, který ale není příliš vědecky probádaný. Tato 

práce se tak zabývá českými youtube videi zaměřenými na vztah fitnessu a dopingu. Poznatky 

jsou zjišťovány na základě obsahové analýzy nalezených videí různých autorů. Práce 

interpretuje výroky a informace, které se dostávají směrem k divákům. Dále dochází k využití 

těchto informací při práci s hypotézou: Autoři youtube videí můžou motivovat jejich diváky 

k užívání dopingu. Je zde také rozebráno, jestli může dojít ke zneužití výroků k užívání 

podpůrných látek.  

Abstract 

Fitness and YouTube are very popular areas of entertainment these days. Despite the 

touchiness of this topic, there are many videos about doping being published on YouTube. 

Majority of the research dealing with doping is oriented on top-level athletes and the area of 

recreational sport with much larger membership is omitted. Since the ways how to gather 

information are very limited for recreational athletes compared to professional athletes, 

YouTube happens to be very suitable field for this purpose, but it hasn't been scientifically 

explored that much yet. In this paper I examine czech youtube videos, which aim to deal with 

the relationship of fitness and doping. I analyse videos of various authors via content analysis. 

My work interprets statements and information, which reach the viewers. I use these 

information further to work with hypotesis: The authors of the youtube videos can motivate 

the viewers to use doping. I also analyse if the statements about doping use in videos can be 

abused in some way. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7847319713e434dadcf332b599ad55cd&tid=&redir=sezn_ucit&kod=00671
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7847319713e434dadcf332b599ad55cd&tid=&redir=sezn_ucit&kod=00671


  

 
 

Klíčová slova 

doping, fitness, rekreační, YouTube, obsahová analýza, motivace 

Keywords 

doping, fitness, recreational, YouTube, content analysis, motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah práce: 78 502 znaků s mezerami  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

V Praze dne 12. 5. 2016    Jakub Miček 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé práce PhDr. Mgr. Janu Balonovi, Ph.D. za 

ochotu, trpělivost a mnoho cenných rad, které mi velmi usnadnily zpracování celé práce.   

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7847319713e434dadcf332b599ad55cd&tid=&redir=sezn_ucit&kod=00671


  

 
 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce 

 

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta sociálních věd 

Institut sociologických studií 

Katedra sociologie 

 

 

Předpokládaný název bakalářské práce:  

Motivace rekreačních cvičenců k dopingu 

 

Předpokládaný název bakalářské práce v anglickém jazyce:  

Motivation of recreational exercisers to doping 

 

 

 

Řešitel: Jakub Miček 

Ročník: třetí 

Obor: Sociologie a sociální politika 

Konzultant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. 

  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7847319713e434dadcf332b599ad55cd&tid=&redir=sezn_ucit&kod=00671


  

 
 

Klíčová slova: doping, motivace, rekreační, cvičenci, sportovci  

Klíčová slova anglicky: doping, motivation, recreational, exercisers, athletes 

Náplň práce 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat motivací rekreačních cvičenců k dopingu. Jelikož je 

fitness (posilování) velkým fenoménem dnešní doby, narůstá i riziko zneužívání dopingových 

látek. Oblast zájmu jsem soustředil na rekreační sport, neboť k vrcholovému sportu doping 

téměř vždy patří a hlavním důvodem užívání je většinou výkonnost, což se v rekreačním 

vykonávání sportu nedá úplně tvrdit.  

Rozhodl jsem se tedy, že budu zjišťovat motivaci, tj. všechny procesy, které jsou 

spjaty při uchýlení se a užívání dopingu. Budou mě hlavně zajímat názory rekreačních 

cvičenců a jejich nabyté informace k tomuto tématu. Jelikož není příliš časté, aby doping 

užívali sportovci na amatérské úrovni u jiných sportů než je fitness (posilování), tak jsem si 

vybral právě tuto oblast. Z tohoto důvodu nebudu mluvit o rekreačních sportovcích, ale 

specificky o rekreačních cvičencích, tj. o lidech, jejichž koníčkem je hlavně posilování, a to 

různými metodami. Cíl mé bakalářské práce tedy zní takto: odhalení motivace k užívání 

dopingu mezi rekreačními cvičenci.  

Výzkumná otázka 

Hlavní výzkumná otázka:  

Jaká je motivace rekreačních cvičenců k užívání dopingu? 

Vedlejší výzkumné otázky: 

Jaké důvody můžou přimět rekreačního cvičence k užívání dopingu? 

Jaké znalosti má rekreační cvičenec užívající doping o této problematice? 

Předpokládané zpracování 

V první řadě se zaměřím na teoretické zpracování tématu. Definuji pojmy doping, rekreační 

sport a motivace. Práce bude také obsahovat seznam nejčastějších dopingových látek ve 

sportu jejich projevy a možné následky užívání. Na doping chci také nahlížet jako na sociální 

problém, zde se určitě nevyhnu etickým problémům a prevenci v užívání dopingu. 



  

 
 

Druhá část je tvořena kvalitativním výzkumem. Podstatou empirické části jsou 

kvalitativní polostrukturované rozhovory, které provedu s rekreačními cvičenci, kteří užívali 

nebo užívají doping. Jejich výběr provedu metodou snowball sampling, kdy oslovím známé 

lidi ve svém okolí a prostřednictvím jejich doporučení získám další respondenty. Samotná 

analýza bude probíhat pomocí transkripce, segmentace, kódování a poznámkování. Tato 

kombinace metod mi umožní lepší popis vztahů. Všechny rozhovory si nejdříve přepíšu a 

potom s využitím programu Atlas.ti provedu kódování těchto rozhovorů. Použiji metodu 

vytváření trsů, která by mi měla ukázat podobnosti mezi tvrzeními uvnitř rozhovoru a mezi 

všemi rozhovory v mé práci. 

Předpokládaná struktura práce 

1) Úvod – vymezení problému, cíle, výzkumné otázky, zvolená metodologie 

2) Teoretická část 

3) Empirická část – kvalitativní rozhovory 

4) Závěr – shrnutí poznatků, odpovědi na otázky a vyhodnocení, do jaké míry se povedlo 

naplnit cíle 

Orientační seznam literatury 

CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství: pro studenty FTVS. 2. 

vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1778-7. 

EMBLETON, Phil a Gerard THORNE. Suplementy ve výživě: ucelený informativní 

průvodce užíváním ergogenních látek v kulturistice. 1. vyd. Pardubice: Ivan Rudzinskyj, 

1999, 576 s. ISBN 80-902589-7-2. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. 

Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 

HNÍZDIL, Jan, Petr TŘEŠŇÁK a Petr BUŠTA. Doping aneb Zákulisí vrcholového sportu. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. Strom života. ISBN 80-7169-776-1. 

MCPHERSON, Stephanie Sammartino. Doping in sports: winning at any cost?. Minneapolis: 

Twenty-First Century Books, 2016, pages cm. ISBN 9781467761482. 



  

 
 

NEKOLA, Jaroslav et al. Doping a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2000. 129 s. ISBN 80-

7033-137-2. 

SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN 

8024725622. 

SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. Brno: Paido, 2006. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-

7315-132-4. 

SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 

978-80-210-5261-1. 

SLEPIČKA, Pavel a Ladislav PYŠNÝ. Problematika dopingu a možnosti dopingové 

prevence. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0205-9. 

 

V Praze dne 1. 3. 2016 

 

Konzultant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.   Řešitel: Jakub Miček 

Podpis:        Podpis: 

 

  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=7847319713e434dadcf332b599ad55cd&tid=&redir=sezn_ucit&kod=00671


  

 
 

Obsah 

1 ÚVOD ........................................................................................................................................... 1 

2 CÍLE A METODY PRÁCE ......................................................................................................... 2 

2.1 Cíle práce ............................................................................................................................................... 3 

2.2 Výzkumné otázky ................................................................................................................................... 3 

2.3 Metody sběru dat .................................................................................................................................. 3 

2.4 Průběh sběru dat ................................................................................................................................... 4 

2.5 Metody analýzy dat ............................................................................................................................... 5 

2.6 Omezení výzkumu ................................................................................................................................. 6 

3 TEORETICKÁ A VĚCNÁ VÝCHODISKA ............................................................................... 6 

3.1 Dimenze sportu ..................................................................................................................................... 6 

3.1.1 Odlišnosti rekreačního a vrcholového sportu ..................................................................................... 8 

3.2 Dimenze fitness kultury ......................................................................................................................... 9 

3.3 Dimenze dopingu ................................................................................................................................. 10 

3.3.1 Maskulinita a feminita v kontextu dopingu ...................................................................................... 11 

3.3.2 Pojetí dopingu ve společnosti ........................................................................................................... 14 

3.3.2.1 Sociální aspekt užívání dopingu ............................................................................................... 15 

3.3.2.2 Výzkum o dopingu ................................................................................................................... 17 

3.4 Dopingové látky a prostředky .............................................................................................................. 18 

3.5 Význam portálu YouTube .................................................................................................................... 19 

4 OBSAHOVÁ ANALÝZA ČESKÝCH VIDEÍ NA YOUTUBE ................................................ 20 

4.1 Negativní přístup k dopingu ................................................................................................................ 20 

4.2 Pozitivní přístup k dopingu .................................................................................................................. 22 

4.3 Vztah naturálního a nenaturálního cvičence ....................................................................................... 23 

4.4 Vlastní zkušenosti s tématem dopingu ................................................................................................ 24 

4.5 Obecné informace o dopingu .............................................................................................................. 24 

4.6 Nekategorizované skupiny .................................................................................................................. 25 

4.7 Diskuse ................................................................................................................................................ 25 

5 ZÁVĚR ....................................................................................................................................... 27 

POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................................... 30 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................... 34 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................................... 35 



  

1 
 

1 Úvod 

Myslíte si, že lidé s perfektně svalnatou a „vyrýsovanou“ postavou mají takto vypadající těla 

přirozeně a dosáhli je pouze dřinou? Mnoho lidí nechce tvrdě cvičit, jíst podle upraveného 

jídelníčku, přesto ale chtějí mít výsledky, a můžou tak sáhnout po nějaké formě dopingu. 

Samozřejmě existují i sportovci, kteří se chovají podle zásad „fair play“, to je ale záležitostí 

vrcholového sportu. Jak této problematice čelí rekreační sport? Jsou tito sportovci k užívání 

dopingu někým motivováni? 

Sport je fenoménem, který se promítl do života všech lidí. Je součástí sociální identity a 

seberealizace, a tak je pro společenské vědy velice cennou aktivitou. Stejně jako v jiných 

oblastech je i ve sportu důležité dosáhnout úspěchu. Sportovci tak s vidinou zvýšení výkonu 

můžou sáhnout po podpůrných látkách, které sice nezaručují přímé splnění cíle, ale můžou 

jim v jejich cestě závratně pomoci. Do podvědomí lidí se doping dostal především 

v souvislosti s kauzami známých profesionálních sportovců. Užívání dopingu už ale není 

pouze záležitostí vrcholového sportu. Podpůrné látky se rozšířily i v rekreačním sportu, což 

dělá z tématu problém, který je znásobený slabou legislativní úpravou v České republice a 

orientací sportovních institucí především na vrcholový sport. Rekreační sport má bezesporu 

větší členskou základnu a naprosto jiné zázemí a příležitosti, což může vyústit ve výraznější a 

nebezpečnější dopady užívání podpůrných látek. Fitness je prostředí, s kterým se doping pojí 

nejvíce, což dosvědčují videa na YouTube, a to především videa spojená s posilováním. 

Jelikož rekreační cvičenci nemají dostatek informací o užívání dopingu, YouTube se jeví jako 

snadno dostupné médium, které může divákům nějakým způsobem rozšířit znalosti.  

Točení videí a fitness jsou v současné době velice populární činnosti, a tak nikoho jistě 

nepřekvapí, že na toto téma existuje obrovské množství videí. Potenciál YouTube pro 

sociologický výzkum ale není zcela využit, o čemž vypovídá nízký počet studií, které toto 

médium berou v potaz. V mé práci tak pracuji s tématem, které v tomto prostředí dosud 

nebylo zkoumáno. Jelikož nikdo nezkoumal výroky, které jsou součástí videí, prvním mým 

cílem je zmapovat toto prostředí a analyzovat informace, které youtube videa poskytují. 

Zjištění plynou z obsahové analýzy vybraných videí, v kterých se objevuje téma dopingu. 

Dále vyvozuji potencionální motivování autorů rekreační cvičence k užívání podpůrných 

látek. 

 Práce je sestavena z pěti kapitol, včetně úvodu. Druhá kapitola pojednává o 

metodologii, jsou v ní vysvětleny výzkumné cíle a otázky, způsob sběru dat a metody, které 
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v analýze využívám. Nejrozsáhlejší kapitolou je kapitola třetí, která obsahuje teoretická a 

věcná východiska, prostřednictvím kterých ukotvuji téma práce. Jedná se především o definici 

rekreačního sportu podle Sekota a kritikou současného pohledu na doping skrze deviaci (viz 

Thualagant 2012). Čtvrtou kapitolu představuje samotná obsahová analýza, kde nejdříve 

charakterizuji informace z videí směřovaná k divákovi a dále to v diskusi interpretuji 

v kontextu druhého cíle. Poslední kapitolou je zhodnocení výsledků a úspěšnosti práce. 

2 Cíle a metody práce 

Práce je založena na obsahové analýze
1
 mediálního sdělení

2
, což je přístup používaný 

především v kvalitativních výzkumech. Tento typ analýzy dat se vyznačuje tím, „že dokáže 

systematicky vytvářet obsah textu (zejména z jeho manifestní složky, ale nikoli výhradně).“ 

(Hájek 2014, s. 60) Co z toho vyplývá pro můj výzkum? Díky tomuto způsobu analýzy lze 

dojít k datům, která tvoří obsah záznamu, s kterým divák volně pracuje. Mým cílem tedy není 

přijít na objektivní význam záznamu, tzn. zjistit povahu, účel či skrytý smysl videa, ale na 

informace/obsah související s tématem dopingu, které jsou prokazatelně součástí mediálního 

sdělení a otevřeně vystupují směrem k divákovi. To vše je samozřejmě ovlivněno 

subjektivitou řešitele výzkumu. S tím souvisí i funkce dat, kterým analýzou přisuzuji určité 

kódy. Ty plní referenční funkci, která charakterizuje kód jako „určitou část textu relevantní 

vzhledem ke zkoumanému jevu,“ (Hájek 2014, s. 63) viz podkapitola o metodách analýzy dat, 

která se nachází v mé práci. Jedná se tedy o čistě kvalitativní přístup vycházející ze 

subjektivní interpretace diváka, který má v obsahové analýze klíčovou roli. 

S výkladem obsahové analýzy souvisí i její forma, která je v mém případě induktivní. 

Pracuji tedy s tématem a v jeho kontextu kóduji výroky v youtube videích. Postupuji od 

obecných východisek k těm specifickým. Obecné předpoklady zde zastupuje hypotéza o 

motivačním faktoru videí na YouTube v závislosti na užívání dopingu. Kódováním postupně 

odhaluji jednotlivá tvrzení související s touto teorií. Jedná se například o rady při užívání 

dopingu, které moji hypotézu potvrzují apod. Rámec mé obsahové analýze dává kódování 

v přístupu zakotvené teorie
3
 (viz Strausse, Corbin, Becker, Heath, Cowley, Walker, Myrick, 

Kearney) operující právě s induktivním myšlením. „Pozornost se věnuje zvláště jednání a 

                                                             
1 “Obsahová analýza je výzkumná technika pro vytváření replikovatelných a validních úsudků z textů (nebo 

jiných smysluplných věcí) na kontexty vytváření jejich obsahů.” (Hájek 2014, s. 61) 

2 „Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis 

komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek.“ (Schulz 2004, s. 30) 

3  „Zakotvená teorie je návrhem hledání specifické (…) teorie, která se týká jistým způsobem vymezené 

populaci, prostředí nebo doby.“ (Hendl 2016, s. 247) 
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interakcím sledovaných jedinců a procesům v daném prostředí.“ (Hendl 2016, s. 128) Moje 

analýza není založená přímo na principech zakotvené teorie. Pouze se nechávám inspirovat 

přístupem analýzy obsahu textu/záznamu, kdy využívám styl kódování (viz metody analýzy 

dat), prostřednictvím kterého pečlivě analyzuji každý výrok. Tímto způsobem kódování 

vzniká menší pravděpodobnost úniku podstatných informací a hlavně ho lze využít pro 

videozáznam. Konkrétní využití kódování prostřednictvím zakotvené teorie popisuji níže.  

2.1 Cíle práce 

Jak už jsem zmínil v úvodu, hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaké informace o 

dopingu se dostávají z videí na YouTube směrem k rekreačním cvičencům, tj. členům fitness 

komunity. Druhým cílem je ověření hypotézy: Autoři youtube videí můžou motivovat jejich 

diváky k užívání dopingu. 

2.2 Výzkumné otázky 

Pro operaci s cíli je nutné stanovit si výzkumné otázky, jejichž zodpovězení mi pomůže 

k splnění nastavených cílů. Hlavní výzkumná otázka je obecným předpokladem pro úspěšné 

zodpovězení cílů, z kterých se má práce skládá, což je samotná analýza videí na YouTube. 

Vedlejší výzkumné otázky rozšiřují první stanovený cíl a umožňují mi práci s hypotézou, tj. 

její vyvrácení či potvrzení, a tudíž specifikovat informace, které lze z videí vypozorovat.  

Hlavní výzkumná otázka: 

Jaké informace o dopingu se dostávají k rekreačním cvičencům z českých videí na YouTube? 

Vedlejší výzkumné otázky: 

Motivují autoři youtube videí jejich diváky k užívání dopingu? 

Objevují se v youtube videích takové informace, které můžou být zneužity pro užívání 

dopingu? 

2.3 Metody sběru dat 

Jelikož se této tématice věnuji i ve volném čase, považuji se za člena fitness komunity, a tak 

jsem si utvářel náhled na toto téma postupem času. Můj zájem se projevoval hlavně 

v orientaci na nekomerční články, fóra a videa. Mezery ve znalostech o dopingu jsem 

doplňoval hlavně z odborných článků, literatury a vyhláškách sportovních institucí. Mezi tyto 
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dokumenty patří Světový antidopingový kodex
4
, Seznam zakázaných látek a metod dopingu 

pro rok 2016
5
, Problematika dopingu a možnosti dopingové prevence

6
 od Slepičky apod. 

 Prvotní myšlenka sběru dat měla podobu kvalitativních polostrukturovaných 

rozhovorů (viz projekt práce). Z důvodu citlivosti tématu jsem se ale setkával s častým 

odmítnutím a díky povaze práce byla ze strany respondentů velká pravděpodobnost 

neupřímnosti, a tak jsem od tohoto sběru, potažmo analýzy, dat upustil. Soustředil jsem se 

tedy na osobnosti, které se vyjadřují k tématice dopingu. Tyto osobnosti nebylo možné v 

dostupném časovém rozmezí pro tvorbu práce v relevantním množství sehnat, a proto jsem 

začal pracovat na obsahové analýze videí (jednotka analýzy) těchto osobností. Přínos webové 

stránky YouTube pro vědecké účely naznačuje i množství studentských prací, které na toto 

téma vzniklo. Vyzdvihuji diplomovou práci, která je podobná té mé, pouze mapuje videa 

rodičů dětí s PAS
7
. Výhodou práce je možné porovnání s jinými studiemi. Obsahovou analýzu 

videí o dopingu nikdo ještě neprovedl (nebo není veřejně dostupná), a tak tuto scénu musím 

pro základ jakékoliv analýzy s orientací na doping nejdříve zmapovat. Mezi studie podtrhující 

vliv médií na sport patří například i práce Dina Numerata – The Media and Sports Corruption: 

An Outline of Sociological Understanding
8
. Kladnou stránkou přechodu na kvalitativní 

obsahovou analýzu je skutečnost, že autor videí volně mluví o tématu dopingu. Vyjadřuje se 

k otázkám, které pokládá za zajímavé a aktuální. Díky tomu je výzkum mé práce provázaný 

s míněním fitness kultury či fitness youtube scény, o čemž vypovídá i povaha některých videí, 

kde veřejnost pokládá dotazy směrem k youtuberům.  

2.4 Průběh sběru dat 

Všechny nabyté vědomosti a informace byly předpokladem pro výběr videí z YouTube. 

Výběr videí probíhal následovně. Na začátku analýzy jsem si stanovil kritérium, které 

spočívalo ve výběru co nejvíce videí od různých autorů. Pro nastolení obecné roviny videí 

                                                             
4 Antidopingový výbor ČR. Světový antidopingový kodex. [online]. (2015) [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2015_testovani_vyjimky.pdf 

5 Antidopingový výbor ČR. Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016. [online]. (n.d.) [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z: 

http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2016_zakazane_latky_a_metody.pdf 

6 SLEPIČKA, Pavel a Ladislav PYŠNÝ. Problematika dopingu a možnosti dopingové prevence. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0205-9. 

7 MATUŠTÍKOVÁ, Klára. Obsahová analýza videí, která sdílí na YouTube rodiče dětí s PAS. Brno, 2015. 

Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Mgr. Zuzana 

Masopustová, Ph.D. 

8 NUMERATO, Dino. The Media and Sports Corruption: An Outline of Sociological 

Understanding.International Journal of Sport Communication [online]. 2009, 2(3), 261-273 [cit. 2016-05-02]. 

ISSN 19363915. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=44089580&scope=site 
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jsem vybíral ta videa, v kterých autor pouze promlouvá ke svým divákům a nevykonává 

žádnou jinou činnost, jako je například cvičení, řízení apod.  

Samotný výběr spočíval ve vyhledávání pomocí klíčových slov, která jsou uvedená na 

začátku práce. Jestliže video neobsahovalo přímo ve svém názvu slova jako doping, steroidy, 

sypání apod., důkladně jsem prostudoval videa těch autorů, které jsem při vyhledávání nalezl. 

I když mým původním záměrem bylo vybrat vždy pouze jedno video od daného autora, 

v některých případech jsem použil i více videí stejného autora, neboť obsahují různé výroky. 

Pro snadnou manipulaci s daty jsem tyto videa z YouTube stáhl, a to prostřednictvím 

programu aTube Catcher.
9
 Žádný můj postup není v rozporu se zákonem o autorských 

právech. Odkaz na všechna stažená videa se nachází v kapitole použitá literatura.  

2.5 Metody analýzy dat 

Jak bylo mnohokrát zmíněno, metodou analýzy dat je obsahová analýza. Stažená videa jsem 

vložil do programu NVivo 11
10

, který umožňuje kódovat videa bez jejich transkripce. Na 

začátku kódování jsem použil kódování otevřené
11

, prostřednictvím kterého jsem získal první 

trs kódů. Úmyslně jsem vybíral nejspecifikovanější video (Filip Šteflovič), aby byly 

jednotlivé kategorie kódů co nejpřesnější. Dále dle instrukcí Hájka a Hendla jsem pokračoval 

axiálním kódováním
12

. S tímto druhem kódování jsem intuitivně pracoval s různými 

dimenzemi, které souvisejí s dopingem. Výsledkem byly kódy související s právem, mládeží 

nebo například s finančním obohacením. Ve třetí fázi – selektivní kódování
13

 jsem vytvářel 

kategorie a podkategorie vytvořených kódů. Kategorie mi umožnily přehledné porovnávání 

kódů, které spolu souvisí či naopak nesouvisí. Hlavní prvek kategorizace v mé analýze jsou 

pozitivní (rady v užívání dopingu, nadřazenost dopingu, doporučování apod.) a negativní 

výroky (důraz na zdraví, rady naturálnímu cvičenci, neztotožňování se s dopingem apod.) 

k užívání dopingu. Dále to jsou také kategorie vztahu naturálního a nenaturálního cvičence
14

 a 

                                                             
9 aTube Catcher. [online]. (n.d.) [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: http://www.atube.me/video/  

10 QSR International. NVivo 11. [online]. (n.d.) [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: 

http://www.qsrinternational.com/trial-nvivo/nvivo11 

11 Otevřeným kódování dochází k lokalizaci témat v textu a přiřazování označení. Seznam témat „pomáhá 

výzkumníkovi vidět témata v celku a stimuluje ho při hledání dalších témat.” (Hendl 2016, s. 251) 

12 Cílem axiálního kódování je složit kategorie tak, aby vytvořily strukturu odborného vysvětlení jevu.“ (Hájek 

2014, s. 71) Dochází zde k uvažování nad příčinami, důsledky, podmínkami, interakcemi, strategiemi a procesy, 

které propojují jednotlivé kategorie (Hendl 2016, s. 252) 

13 Při selektivním kódování se kategorie kódů integrují do dalších kategorií, což vede k snazší interpretaci dat 

(Hendl 2016, s. 254) 

14 Naturálním cvičencem se rozumí člověk, který nikdy neužíval a v současnosti ani neužívá podpůrné látky 

k zvýšení jeho výkonnosti. Nenaturální cvičenec je potom logicky sportovec, který doping užívá.  



  

6 
 

vliv veřejnosti k užívání dopingu. Kódy a kategorie kódů mezi sebou navzájem porovnávám a 

všechna zjištění interpretuji pro získání odpovědí na výzkumné otázky.  

2.6 Omezení výzkumu 

Omezení výzkumu plynou ze samotných nedostatků obsahové analýzy. Narážím na 

subjektivitu řešitele výzkumu, kterému můžou uniknout při kódování klíčové informace nebo 

může dojít k jejich nepochopení, a tudíž přiřazení špatných kódů. Tento druh analýzy je ale 

relevantním sociologickým přístupem a s určitým riskem je třeba počítat. Za další nedostatek 

lze označit druhou výzkumnou otázku
15

 ve vztahu k povaze dat. Pro nejpřesnější odpověď by 

bylo ideální použít kvalitativní rozhovory se cvičenci, kteří užívají doping, to se ale z již 

popsaných důvodů nedalo s mými prostředky uskutečnit, a tak se musím spokojit s odpovědí 

plynoucí z obsahové analýzy.  

3 Teoretická a věcná východiska 

V rámci teoretických a věcných východisek pracuji s definicí sportu tak, jak se o něm 

vyjadřuje Aleš Sekot. Fitness dimenzi uvádím podle teorie, která vychází z historického 

kontextu kulturistiky. Přístup k dopingu může být různý. Já pracuji s pojetím dopingu jako 

formou seberealizace a rozhodně ho nepřirovnávám k sociální deviaci, jako většina autorů. 

Oporou mi je teorie Nicola Thualaganta, který ve své práci
16

 konceptualizuje toto téma a 

dotýká se i konceptu maskulinity a feminity, který je s tímto sportem úzce spjatý. V této části 

práce zmiňuji i pojetí dopingu ve společnosti, kde je většinou doping vyobrazován právě jako 

sociální deviace. 

3.1 Dimenze sportu 

Téma motivace rekreačních sportovců k fitness v návaznosti na doping je už podle svého 

názvu specifickou oblastí, která je složená z více konceptů a ty je potřeba pro porozumění 

charakterizovat. Prvním z nich je samotný sport jako celek, jelikož fitness logicky spadá pod 

sport. Sport není pouze zájmová činnost vyplňující čas jedinců. Jedná se o mezinárodní 

fenomén, neboť jeho důležitost například sahá až do politické, vůdcovské nebo ekonomické 

sféry napříč všemi státy světa. Jeho důležitost se objevuje i v sociálních jevech, jako je zdraví, 

                                                             
15 Motivují autoři youtube videí jejich diváky k užívání dopingu? 

16 THUALAGANT, Nicole. The conceptualization of fitness doping and its limitations. Sport in 

Society [online]. 2012,15(3), 409-419 [cit. 2016-03-19]. ISSN 17430437. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&an=71921092&scope=site 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&an=71921092&scope=site
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kriminalita či chudoba (viz Sekot 2008, s. 7-8). Vždyť ne jedna zájmová skupina aktivně 

podporuje sportovní aktivitu v chudých oblastech. Vybavím si dokonce i různé události pod 

záštitou fotbalového klubu v mém městě, kdy se na základních školách organizovaly 

přednášky zaměřené na prevenci kriminality.  

V rámci sociologie nám sport odhaluje širší souvislosti v problematice vztahů mezi 

pohlavími, sociálními nerovnostmi, vztahu k masovým médiím, lidským právům, globálnímu 

prostředí apod. (viz mapování sociologie sportu, Wilson 2007) Už dlouhou dobu je sport 

„nepřehlédnutelným kulturním a sociálním jevem“ (Sekot 2008, s. 9). Dochází k stále větší 

pozornosti veřejnosti, což reflektují i média provozováním, samostatných televizních kanálů, 

pořady a skupiny na sociálních sítích. Sport tedy definuji jako pohybovou aktivitu promítající 

se do různých oblastí, tj. volnočasový, amatérský, vrcholový či profesionální prostor. Tento 

sociálně-kulturní fenomén je ale pohlcen komercionalizací, což je očividným projevem 

kapitalismu, který přetvořil blahodárnou pohybovou aktivitu ve sportovní průmysl, jehož 

statky lze využít pro finanční obohacení. Ke kapitalistickému pojetí sportu přispělo i rozšíření 

komunikace prostřednictvím internetu (Wilson 2007, s. 458), kde samozřejmě figuruje i 

YouTube. Všechny tyto projevy se odrážejí do dnešního definování sportu, kdy ho chápeme 

„jako institucionalizovanou pohybovou aktivitu motivovanou zvýšením celkové kondice, 

osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem.“ (Sekot 2008, s. 10) Jedná se o 

velmi obecnou sociologickou charakteristiku, která ale pro základní náhled, s jakým se ke 

sportu v této práci přistupuje, postačí. 

Sport je těsně provázán i s kulturou ve společnosti. Odráží různé představy, ideje a 

hodnoty, prostřednictvím kterých se lidé snaží porozumět fungovaní ve světě. Pojem kulturní 

ideologie pojednává o každodenní logice lidí napříč životem ve společnosti. Dochází ke 

změnám korespondujícím s měnící se „dynamikou společenských změn na pozadí různosti 

skupinových a osobních zájmů a idejí.“ (Sekot 2008, s. 11) Do této charakteristiky spadá i 

sport, a tak se jedná o sociologicky relevantní téma (viz Bairner, Bale, Bourdie, Dunning, 

Frey, Friedman, Hill, Horne, Nixon, Numerato, Sekot, atd.), prostřednictvím kterého lze také 

nahlížet na různé otázky, jako je smysl života, seberealizace nebo sociální identita, s kterou se 

pojí hojně diskutované téma genderu (Van Ingen 2003, s. 212), respektive koncept 

maskulinity a feminity. Zvláště s tématem maskulinity a feminity lze v rámci fitness pracovat 

odlišně, než je tomu v jiných sportech. Fitness klade velký důraz na tělesnost jedince, což 

ukazuje odlišnosti v chápání ženského a mužského těla. 

Nedílnou součástí sportovní kultury je i socializace. Rozumí se tím proces, který vede 

k osvojování si sociálních rolí. Prostřednictvím rolí získáváme „návod,“ kam bychom měli 



  

8 
 

směřovat. Socializace vytváří v daném prostředí vzorce chování, z kterých můžeme 

vypozorovat trendy a fenomény, prostřednictvím kterých lze charakterizovat určitou událost, 

dobu, místo apod. Sport není v otázce socializace žádnou výjimkou a i zde platí, že mezi 

hlavní determinanty patří rodina, kamarádi a životní vzory. Jestliže pomineme lukrativnost 

sportu v profesionálním odvětví. Co nás vede k tomu, abychom se mu věnovali? Asi největší 

stimul je uznání a obdiv okolí, což posiluje vlastní sebedůvěru. S tím souvisí soutěživost, 

která kapitalistickým pojetím nabývá nový rozměr, který bych popsal jako vymanění se ze 

stereotypu procesem odlišování se od druhých
17

, což sportovní aktivita určitě je.  

3.1.1 Odlišnosti rekreačního a vrcholového sportu 

Rekreační a vrcholový sport se v mnoha ohledech liší. Některé rozdíly se můžou objevovat ve 

více sportech, jiné jsou charakteristické pouze pro jeden jediný sport. Charakterizovat 

rekreační sport ale není jednoduché. Vlastnosti, které definují vrcholový sport, můžou platit i 

pro sport rekreační a obráceně. Dle mého názoru nelze přisoudit status výkonnostní pouze 

vrcholovému sportu a rekreační sport tak označit přívlastkem kondiční, zájmový či 

volnočasový. Rekreační sportovec může upřednostňovat zdraví nad výkon, ale existují i 

sportovci, jejichž priority vypadají odlišně. Problematiku neulehčuje ani skutečnost, že 

„obecná definice, která by jednoznačně identifikovala koncept managementu ve sportu, dosud 

neexistuje.“ (Retar 2015, s. 280) Z tohoto důvodu je potřeba přistupovat ke každému 

subjektu/případu individuálně.  

Přístup k posilování je tedy velice subjektivní, nelze ale opomenout teoretickou 

kategorizaci, která správným pojmenováním dává problematice přece jen určitou jasnost a 

přehled. Následující rozdíly tedy vychází z vnímání sportu, jak je definován výše. Jedná se ale 

o teoretický rámec, který je nutný uzpůsobit na daný sport. Narážím například na to, že 

literatura nebude brát v potaz rozdíl mezi profesionálním a amatérským soutěžením 

v kulturistice, kde status profesionála osvobozuje závodníka od dopingových kontrol (v 

kulturistické federaci IFBB
18

). Profesionalita ve sportu se takřka vždy pojí s vrcholovým 

sportem. Naproti tomu amatérské pojetí sportu nelze stoprocentně zařadit.  

V porovnání budu vycházet z interpretace Aleše Sekota, který je představitelem 

sociologie sportu v České republice. Sekot rekreační sport definuje jako sport, který „je 

zaměřen na činnosti ve volném čase přinášející souběžně odpočinek, zábavu a znovunabytí 

                                                             
17 budování vlastní identity, viz kapitola o maskulinitě a feminitě 

18 “The IFBB currently has 191 affiliated nations and is one of the largest and most active international sport 

federations in the world.” (IFBB a  n. d.) 
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fyzických a psychických sil.“ (Sekot 2008, s. 38) S touto definicí naprosto souhlasím a toto 

pojetí rekreačního sportu je základem mé práce. Ačkoliv však Sekotem v mnoha věcech 

souhlasím, některé aspekty vztahu rekreačního a vrcholového sportu vnímám z pohledu 

fitness jiným způsobem.  

Největším rozdílem je v dnešní době finanční složka. Vrcholový sport provází 

materiální zisk, který společně s myšlenkou zisku té největší možné výhry, definuje tuto 

kategorii. V rámci dimenze dopingu je dosažení výhry či nejvyššího výkonu stěžejní meta. 

Vrcholoví sportovci se pohybují na hranici právě nejvyššího výkonu a destrukce (Hogenová 

1997, s. 106). Tento stav plyne hlavně z využití dopingových látek a metod. Vrcholový sport 

více operuje s komercionalizací, kde jsou spíše sportovci považováni za zboží, s kterým lze 

obchodovat a prožitek sportovců se odsouvá na vedlejší kolej. Nelze ale také výhradně 

spojovat výhru pouze s vrcholovým sportem. Záměrně jsem použil spojení největší možná 

výhra. Amatérské soutěžení ve fitness totiž směřuje k výhře, ale stále se pohybujeme 

v sektoru, kde se závodník touto činností neživí, a tak opět narážím na úskalí tohoto zařazení. 

Jeho hnací silou je tak „osobní projev, prožitek“ (Sekot 2008, s. 31) a volnočasová 

seberealizace. Může to ale směřovat k nějaké výhře, výkonu (síla, rychlost, pohybové 

dovednosti). I když spojuji vrcholový sport s finančním obohacením – což patří hlavně 

k profesionálnímu sportu, může nastat situace, kdy se bude jednat o výhru v prestižní soutěži, 

ale žádné finanční obohacení se s tím nespojuje (příkladem je mistrovství České republiky 

v kulturistice pod záštitou IFBB, kde jsou hlavní výhrou věcné ceny od sponzorů). Zmíněné 

alternativy jsou důkazem, že přímé zařazení neexistuje a záleží na pohledu konkrétního 

jedince, který daný sport vykonává. 

3.2 Dimenze fitness kultury 

Fitness kultura je silně historicky podmíněným tématem, jehož přehledný vývoj vypracovala 

dvojice Andreasson a Johansson
19

. Hlavním činitelem ve fitness světě, jak ho známe dnes, je 

nepochybně komercionalizace
20

, o které jsem se už zmínil. Hybnou silou této proměny jsou 

americké hodnoty, které vytvořily důraz na krásu a hlavně osobní zodpovědnost za vlastní 

tělo, což může na člověka vytvářet obrovský tlak, neboť je tlačen k tomu, aby se přiblížil 

společenskému ideálu těla. Základním předpokladem fitness vnímání je důraz na zdraví 

                                                             
19 ANDREASSON, Jesper a Thomas JOHANSSON. The Fitness Revolution. Historical Transformations in the 

Global Gym and Fitness Culture. Sport Science Review [online]. 2014, 23(3/4), 91-111 [cit. 2016-04-14]. ISSN 

20668732. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&an=98626733&scope=site 

20 „drastické zvyšování počtu komerčních fitness center, soukromých fitness klubů, (…) mezinárodních fitness 

časopisů, profesionálních trenérů apod.“ (Andreasson 2014, s. 94) (překlad autora) 
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člověka, což není nic překvapujícího. Ryzí myšlenka fitness totiž spočívá v blahodárném 

vlivu na zdraví jedince. Na to navázaly některé státy a začaly prosazovat tělovýchovné 

vzdělání v mnoha úrovních, a to pro produkci zdravých a schopných občanů, tzn., že koncept 

fitness byl i formou jakéhosi národního uvědomění. O zdraví životní styl se začali zajímat i 

lidé, z kterých se později stali idolové fitness průmyslu (viz Andreasson 2014, s. 94-99). 

Fitness se tak dostává do hledáčku masových médií a vzniká obrovská vlna podnikání v této 

oblasti. Dnes je fitness centrum jedním z nejnavštěvovanějších míst v rámci rekreační 

spotřeby (Neville 2013, s. 480). Fitness kultura už není charakteristická pouze pro hrstku 

příznivců, ale jedná se o plnohodnotnou volnočasovou sportovní aktivitu pro širokou 

veřejnost, která je podmíněna již zmíněnou internetovou komunikací (viz kapitola o významu 

YouTubu) K proměně došlo i na bázi genderu, kdy zpočátku bylo cvičení díky kulturistice 

hlavně mužským hnutím. Dnes hraje ve fitness kultuře velkou roli i feminita, to ale 

neznamená, že ve sportu vymizely genderové nerovnosti 

Hlavní myšlenka fitness kultury vychází z principů a pojetí kulturistiky, o které se 

spíše mluví na soutěžní úrovni. Není časté, aby lidé v posilovnách, kteří nemají soutěžní 

ambice, tvrdili, že se věnují kulturistice. Rozvoj kulturistiky ale do tohoto sportu přinesl 

doping, což není v dnešní době nic výjimečného. Lidé v tomto sportu vyžadují senzaci 

v podobě extrémního objemu, kterého by bez podpůrných látek nešlo dosáhnout. Z tohoto 

důvodu došlo k rozlišování kulturistiky a fitness, kde bylo fitness charakterizováno jako 

zdraví životní styl bez užití dopingových látek (Andreasson 2014, s. 99), dnes to ale není 

úplná pravda, neboť doping můžeme detekovat i ve volnočasovém rekreačním sportu, což je 

hlavním bodem kritiky konceptu fitness (Neville 2013, s. 481-482). Z kulturistiky se tak 

v očích veřejnosti stává jakési podivínství, které je spíše považováno za subkulturu. Do určité 

míry teda došlo k separaci fitness a kulturistiky, ale pořád se jedná o dvojici oblastí, které na 

sobě silně závisí. Důkazem je i množství trenérů, kteří se věnují kulturistice nebo například 

propojení fitness společností, které zásobují svými produkty (suplementy, oblečení, jídlo) obě 

skupiny. 

3.3 Dimenze dopingu 

Dimenze dopingu se v rámci sociální perspektivy hůře definuje. Velké množství literatury, 

která se zaměřuje na doping, pracuje s konceptem užívání zakázaných látek hlavně ve 

vrcholovém sportu. Největší vliv na pojetí tohoto konceptu má Světová antidopingová 

agentura (WADA), která ale doping charakterizuje pouze z jednoho pohledu, a tím je 
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vrcholový/elitní sport. Dalším problémem je zařazení, kterému uživatelé dopingu čelí. Jestliže 

jedinec používá nějaké látky, které se externě aplikují kvůli jakémukoliv zlepšení v dané 

oblasti, je dopingovou agenturou a následně společností považován za sociálního devianta 

(Thualagant 2012, s. 410). Výjimkou není ani sociologie sportu, která se v duchu etiky (Sekot 

2010, s. 27) staví k problematice podobně jako WADA.  

Z pohledu sociologie lze ve spojitosti s dopingem hledat různé kulturní rozdíly a 

vzorce chování zejména v motivaci a výběru zakázaných látek a prostředků. Studie zabývající 

se tímto tématem nehledají možnosti, prostřednictvím kterých můžou být zodpovězené 

otázky, na které ještě nemáme odpověď. Těmi mohou být právě vzorce chování v posilovnách 

a celkově ve fitness kultuře. Jejich závěrem jsou většinou důvody, proč doping ze společnosti 

odstranit a jakým způsobem toho lze docílit. Výzkumy jsou založeny hlavně na 

kvantitativních datech, která interpretují dopingovou problematiku jako výše zmíněnou 

sociální deviaci, společenské riziko, plýtvání zdravotnických výloh apod. (Thualagant 2012, s. 

412). Tato negativistická orientace opomíjí vlastní zlepšení, štěstí a zdraví, které fitness 

životní styl a kulturistika můžou přinášet. Vyjasnění této problematiky by mělo probíhat 

zohledněním všech témat, kterých se otázka dopingu týká. Jedná se hlavně o etiku 

vrcholového sportu, medicínské argumenty a sociálně-kulturní aspekty sportovní scény (Sekot 

2010, s. 28). Elity zastupující jednotlivá témata přistupují k problematice konfliktně a 

tolerantní objektivní přístup zatím neexistuje nebo se neprosazuje. Měly by tedy existovat 

institucionálně zakotvené hranice, kdy je doping sociálním problémem a kdy ho lze ještě 

tolerovat, a to je záležitostí různých úhlů pohledu. Maskulinita a feminita je jedním z nich a 

vybírám si ji z důvodů silné orientace na fitness dimenzi.  

3.3.1 Maskulinita a feminita v kontextu dopingu 

Maskulinita a feminita je stručně řečeno mužská a ženská identita, která je podmíněná 

genderem (Giddens 2013, s. 555). Vztah mužskosti a ženskosti je ve sportu velice 

nevyvážený, neboť „je zpravidla chápán jako faktor upevňující obecnou představu 

maskulinity.“ (Sekot 2006, s. 319) Takovéto vnímání sportu může být přirozené, neboť muž 

vyniká dravostí, rychlostí a silou. Osobně s tímto tvrzením nesouhlasím a ve své práci se tuto 

nerovnost snažím neprohlubovat. Feminita a posléze i maskulinita se nemusí prezentovat 
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pouze zmíněnými vlastnostmi. Důkazem je například stále populárnější kategorie kulturistiky 

bikini fitness
21

, kde mluvíme hlavně o kráse, půvabu a symetrii.  

K budování svalů přistupuji jako k formě získávání sociální identity. Narážím na ideál 

těla, který se nejen historicky změnil, ale klade se na něj v soudobé společnosti větší důraz, 

než tomu bylo dříve. Jaký je důsledek takového vnímání těla? Člověk je chronicky posedlý 

honbou za svalnatou postavou, což může být v krajním případě projevem nemoci s názvem 

muskulární bigarexie/dysmorfie. S tímto konceptem pracují ve svých studiích například 

Pope
22

 a McCreary
23

. Co tím chci ale říci? Bezesporu existují případy, kdy je člověk 

nespokojený se svojí postavou a při jejím formování hazarduje se svým zdravím, což lze 

označit za určitý projev nemoci. Současným příkladem muskulární bigarexie je podle mne 

bývalý kulturista a dnešní fitness ikona v USA Rich Piana
24

. Nelze ale srovnávat Riche Pianu, 

který bezesporu inklinuje k bigarexii, s lidmi ve fitness centrech a nezáleží na tom, jestli 

užívají, nebo neužívají doping. Poukazuji na to, že status „sypajícího“ cvičence, jak je 

slangově označován tento typ člověka, nemusí být nějakou formou deviace. Jedná se hlavně o 

další z obrovského množství seberealizací člověka a budování sociální identity. Existuje více 

příkladů, které můžeme spojovat se sociální deviací, jako jsou například syntholové
25

 aféry či 

další steroidové hazardování se svým zdravím. 

Doping „může být chápán jako prostředek k sociální integraci jedince. (…) užívání 

dopingu nemůže být jednoduše interpretováno jako sociální deviace, ale způsob k sociální 

integraci. (…) jedincům se doporučuje využít jejich lidský kapitál. (…) jednotlivec se může 

prostřednictvím své organizace těla odlišit ve společnosti a tím působit jako zodpovědný 

občan.“
26

 (Thualagant 2012, s. 416) (překlad autora) Těmito tvrzeními se ale nesnažím doping 

                                                             
21  Bikini fitness je spolu s mužskou kategorií physique většinou nejpočetnější soutěžní kategorií na 

kulturistických pohárech. 

22 POPE, Harrison, Katharine Phillips and Roberto Oliviardia. The Adonis Complex: The Secret Crisis of Male 

Body Obsession. New York: The Free Press, 2000. 

23 McCREARY, Donald R., Hildebrandt, Thomas B., Heinberg, Leslie J., Boroughs, Michael, Thompson, Kevin 

J. ‘A Review of Body Image Influences on Men’s Fitness Goals and Supplement Use’. American Journal of 

Men’s Health 1, no. 4 (2007): 307–16. 

24 Rich Piana je bývalý kulturista a majitel značky 5% Nutrition, který se mimo jiné proslavil zveřejněním 

svého steroidového plánu. 

25 Synthol je olejová látka, která je zneužívaná ke zvětšování svalových partií pomocí její přímé aplikace jehlou 

do svalů (Harrison 2015).  

26 “Having this in mind, doping, i.e. the use of body- and performance-enhancing means and methods, can be 

understood as a means to the social integration of the individual. On the backdrop of this literature, the use of 

doping cannot be interpreted simply as a form of social deviance but as a way to social integration. In a society 

based on a performance culture, individuals are encouraged to strive for the right body. In other words, 

individuals are encouraged to optimize their human capital. Moreover, by optimizing the corporeal capital, the 

individual can through its body management distinguish himself/herself in society, and thereby act as an engaged 

and responsible citizen.“ (Thualagant 2012, s. 416) 
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na jakékoliv úrovni obhajovat. Vždy je potřeba prozkoumat každý případ individuálně a přijít 

na to, proč se daný jedinec uchýlil k užívání dopingu a zjištění zasadit do kulturního rámce, 

v kterém se člověk nachází. Napříč společnostmi tedy budou existovat rozdíly ve vnímání, co 

je patologické a co je společensky přijatelné. Příklad vidím ve fitness kultuře, která je pod 

vlivem profesionálních kulturistů, a tudíž zde vzniká konflikt ve vztahu legitimního sportu 

propagujícího doping a veřejnosti – tedy rekreačního sportu. O jedincích užívající steroidy v 

prostředí fitness kultury by se tedy nemělo mluvit automaticky jako o deviantech. 

Feminita a doping je až na výjimky spojována s kulturistikou ale neznamená to, že se 

bude jednat pouze o ryzí formu vrcholového sportu. Na základě mé definice rekreačního 

sportu pracuji i s feminitou. Nejčastějším tématem, které se pojí s feminitou a zároveň 

dopingem, je přirozenost. Vědci zde pozorují hlavně destabilizaci ženskosti a diskutují o 

hranici mezi přírodním a umělým pojetím feminity (Thualagant 2012, s. 413). V současné 

době ale není tak velký zájem o ženy s velkými svaly. Důkazem je i vyřazení krajní 

kulturistiky žen ze spektra kategorií, v kterých lze na kulturistických soutěžích startovat
27

. 

Vnímání perfektního těla se neustále proměňuje, dnes media prezentují ideál jako svalnatý a 

zároveň vyrýsovaný, v kondici a zároveň přitažlivý, dále jako silný ale štíhlý takto definovaný 

koncept těla můžeme vidět „v různých akčních filmech, časopisech, televizních pořadech“ 

(Slepička 2000, s. 22). Vyjmenované vlastnosti jsou ale příčinou dalšího sociálního problému, 

kterým jsou společenské nerovnosti. 

Nikdy v historii nebyl na vzhled těla vyvíjen takový tlak jako je tomu dnes, a proto se 

z něj pro člověka může stát stresový faktor, který dále ovlivňuje jeho chování a samozřejmě 

tělo. Stres může být dále příčinou různých nemocí či právě deviantního chování. V tento 

moment se do problematiky vkládají lékaři, kteří se majoritně vyjadřují o fitness jako o 

nespokojenosti s vlastním já. Opomíjejí ale média a kulturní rámec, do kterého jsou fitness a 

v užším pojetí i doping zasazeni. Velmi mě zaujalo tvrzení Dr. Pirkko Markuly, že lidé jsou 

největší odborníci z hlediska vlastního těla a sami vědí, co je pro jejich tělo nejlepší (viz 

Thualagant 2012, s. 412 - 414). Samozřejmě, aby toto tvrzení mohlo platit, je potřeba splnit 

určitá kritéria, jako je vzdělání v tomto oboru, přístup k mládeži a samotné uvědomění, které 

v lidech není snadné vzbudit. Tuto myšlenku jistě není snadné realizovat, ale osobně bych ji 

nezatracoval, neboť takovéto smýšlení může přinést jiný pohled na fitness a fitness ve vztahu 

k dopingu. Tělo tak může být vnímáno jako sociální produkt, který vznikl z interakce lidí 

zajímajících se o fitness. Sociolog s takovým přístupem hledá v oblasti modifikace těla 

                                                             
27 Kulturistika žen se v současné době nenachází v seznamu možných soutěžních kategorií ve federaci IFBB 

(IFBB b n. d.). 
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společenské a historické souvislosti a nedívá se na problematiku pouze jako na formu 

zneužití, ale vztahuje ji k tématům, jako jsou například genderové a kulturní nerovnosti či 

pojetí maskulinity a feminity ve společnosti. 

3.3.2 Pojetí dopingu ve společnosti 

Historie dopingu sahá až do 17. století, kdy začalo docházet ke zneužívání různých látek. Ve 

většině literatury je doping charakterizován jako jedna z kategorií zneužívání drog, a tak 

uvedené 17. století nemusí přímo souviset s oblastí sportu
28

. Přesnějším datem bude 18. 

století, kdy s vývojem moderních technologií docházelo k novým úpravám chemických látek, 

což v 19. století vygradovalo k tzv. chemizaci sportu (viz historie dopingu, Slepička 2000, s. 

7-12). „Výraz doping se poprvé objevuje v oficiálním dokumentu v roce 1889, kdy je uveden 

v anglickém slovníku
29

.“ (Slepička 2000, s. 13) S výrazem chemizace sportu už v současném 

výkladu dopingu nepracuje tolik autorů, což může být známkou zvyšující se tolerance 

k tomuto jevu. 

Důležité je také připomenout, že česká legislativa zákaz dopingu vůbec nezmiňuje. 

Jediným právním ošetřením je novela trestního zákona § 218b Sb., která pojednává o trestné 

odpovědnosti lidí při podání anabolických látek osobě mladší 18 let. S tím souvisí nařízení 

vlády č. 72/1997 Sb., které obsahuje i definici anabolik a jiných prostředků s tímto účinkem. 

Dále se tato oblast v rámci legislativy spojuje se zákony o drogách. Nedostatečná právní 

úprava má tedy za následek volnou manipulaci s dopingovými látkami. Hlavní omezení jsou 

patrná až ve sportovních svazích, ta ale pochopitelně platí pouze pro jejich členy, mezi které 

se dají zařadit amatérští sportovci (viz kapitola o dimenzi sportu). V oblasti fitness mluvíme o 

SKFČR
30

, která spadá pod federaci IFBB. I přes dopingová pravidla a mediální tlaky dochází 

v tomto prostředí k využívání podpůrných látek a je důležité na to poukázat. Příslušníci fitness 

komunity (především závodící část) jsou nuceni užívání dopingu tajit, neboť by došlo k jejich 

vyloučení z federace, přitom je známo (seriózní publikace jsou nedostupné), že kulturistika 

doping využívá. IFBB užívání dopingu tají především díky čerpání státních a evropských 

dotací, a tak by docházelo k rozporu mezi federací a prosazováním konceptu fair play. To by 

mělo pravděpodobně za následek ukončení vyplácení dotací, což není pro federaci žádoucí. 

Toto téma spadá do sociálního problému korupce, což není podstatou mé práce.  

                                                             
28 Pojem doping může být potencionálně odvozen od bylinkového nápoje, kterému se říkalo doop a byl užíván 

díky jeho posilňujícím účinkům (Hnízdil 2000, s. 12). 

29 Doping byl v tomto roce definován jako směs opia a narkotik pro koně (Hnízdil 2000, s. 12). 

30 Svaz kulturistiky a fitness České republiky 
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3.3.2.1 Sociální aspekt užívání dopingu 

Zvyšující se závažnost dopingu přitáhla tímto směrem i pozornost sociálních věd, a to 

především v otázce motivace „jedince k braní různých podpůrných prostředků.“ (Slepička 

2000, s. 15) Hlavní složkou motivace je orientace na výkon. S výkonovou motivací se 

střetáváme od dětství, souvisí s ní například i teorie potřeby úspěchu
31

, která má ve sportovní 

sféře velký význam (Tod 2012, s. 35 - 36). Sportovec se v rámci motivace orientuje na 

soutěživost, vítězství a cíl, což může vést ke ztrátě zábran a využití dopingových prostředků
32

.  

Vědci přišli s výsledkem, že hlavní příčinou růstu popularity dopingu je ovlivňování 

společností, rodinou, školou a prostředím vykonávaného sportu
33

. Mluvíme tedy o socializaci, 

jejíž důležitost jsem už zmínil výše. Provedené vědecké studie zobecněné v literatuře tvrdí, že 

největší vlivy na užívání podpůrných látek mají posilovny, a to konkrétně jedincovým 

srovnáváním se s výkonnějšími návštěvníky fitness centra. Dále to jsou zaměstnanci 

posiloven, kteří šíření dopingu spíše podporují, než zamezují a v neposlední řadě to jsou 

vrstevníci, kteří vytváří ve skupině žebříček prestiže. Mezi další příčiny užívání dopingu patří 

samotný důraz na výkon a komercionalizace, která zvyšuje toleranci k těmto prostředkům. 

Komerce klade důraz na úspěch a výjimečnost, a tak jedinci, kteří jsou limitovaní 

schopnostmi, tedy genetikou, za cílem dosažení nastavené hranice využívají dopingové 

prostředky (Slepička, 2000, s. 18) a připojují se tak k nikdy nekončící rivalitě v této sféře. 

Nejen komercionalizace, ale i politizace ovlivňuje scénu dopingu. Dnes už není vztah 

politiky a sportu respektive dopingu tolik transparentní. Není ale tajemstvím, že v nedávné 

době existoval velký politický tlak v podobě apelování na úspěch ve sportu. S tím souvisí 

vývoj nových látek podporující výkon v dané sportovní činnosti. Koncept fair play je 

postupem času oslabován a jeho ryzí myšlenka je označována jako konzervativní (Hogenová 

1997, s. 103), což vnáší do sportu praktiky, jako je doping.  Porušování zásad fair play sice 

mohlo na národní úrovni skončit, ale tolerantní vztah k dopingu přetrval. Neznamená to ale, 

že vliv politiky na užívání zakázaných prostředků skončil. K ovlivňování dochází i na nižších 

úrovních, jakými jsou úrovně jednotlivých federací, klubů či firem. 

Je důležité odlišit dimenzi rekreačního sportu od vrcholového sportu, jelikož vrcholový 

sportovci mají naprosto jiné podmínky, kterým široká veřejnost nedokáže konkurovat. 

                                                             
31  „Podstatou teorie je přesvědčení, že každý člověk má vnitřní touhu dosahovat úspěchu a vyhýbat se 

neúspěchu.“ (Tod 2012, s. 36) 

32 „Výzkum o podvádění ve sportu prokázal, že existuje určitá míra očekávání, že se sportovci budou snažit 

podvádět.“ (Peterson 2015, s. 383) (překlad autora) 

33 „Ukazuje se, že trenéři, rodiče ale i učitelé (…) tolerují porušování zásad fair play.“ (Slepička, 2000, s. 21) 
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Překvapením je i výrok doc. MUDr. Jiřího Radvanského, CSc.
34

 potvrzující předchozí tvrzení: 

„Podle řady nepřímých důkazů používá dnes (v roce 2000, poznámka autora) anabolické 

steroidy k jiným než léčebným účelům mnohonásobně více neorganizovaných amatérů ve 

fitness-centrech než závodních sportovců.“ (Hnízdil 2000, s. 10) Vzniká zde obrovská hrozba, 

která pramení také z informovanosti. V současné době je informací o tomto tématu daleko 

více, což v návaznosti na mládež, která se k těmto informacím dostává, dělá z tohoto tématu 

velkou hrozbu. Negativním procesem je ztotožňování se s idoly, prostřednictvím kterých 

mládež přebírá jejich chování a myšlenky. „Atraktivita (…) vzorů, idolů, hrdinů spočívá 

v jejich popularitě, bohatství, jsou sexuálními idoly současnosti s obrovskou sociální prestiží.“ 

(Slepička 2000, s. 22) S tím souvisí také způsob získávání informací. Hlavním informátorem 

jsou masová média, ke kterým patří i mnou analyzovaná youtube scéna. Autory v této oblasti 

nic nelimituje a k mládeži a obecně veřejnosti se dostávají nijak neupravené informace.  

Pokud skloubíme důraz na úspěch s informacemi v podobě obrovského sportovního 

výkonu – prezentace idolů, dostáváme mládež do těžké psychické situace, kdy se musí 

vyrovnat se svojí představou o sobě a prezentovanými lidmi v literatuře a médiích. Řešením je 

tak uchýlení se k prostředkům, které by mohly z jedince udělat úspěšnou osobnost. Ačkoliv 

žijeme v době velkého množství informací, dochází u jedinců i k jejich nedostatku
35

 a spolu 

s neodborností a zároveň komercionalizací vzniká nebezpečná kombinace, která může mít 

díky nepříznivým vlivům dopingových látek na organismus fatální důsledky. Žádoucí je 

prevence ve formě kvalitních a komplexních informací, která by měla mládeži pomoci 

s pochopením a poučením o dopingu. Prevence, ale musí jít ruku v ruce s pomocí 

socializačních determinantů, a to například v nastolení fair play myšlení a podmínek u 

mládeže.  

Problém konceptu dopingu jsem už rozpracoval. Víme tedy, že vědci a veřejnost mluví 

o dopingu jako o sociální deviaci. Důvodem je jeho definování, které s tímto konceptem 

operuje jako s drogou. Pohled na doping skrze drogy není žádná nová informace, neboť má 

kořeny v historii tohoto pojmu. Autorům a vědcům nahrává skutečnost, že mají podobnou 

sociální determinaci
36

. Zde vzniká konflikt, který pramení v popularitě sportu, v mém případě 

fitness, kde hraje doping velkou roli
37

. „Nesporným faktem je, že nelze očekávat jakési 

                                                             
34 Přednosta „Kliniky tělovýchovného lékařství FN v Praze Motole“ (Hnízdil 2000, s. 7) 

35 Studie provedená autory knihy o problematice dopingu přišla s výsledky, že 60% dotázaných žáků na střední 

škole mají nedostatečné informace o dopingu a 64,5% ze zbytku žáků má tyto informace z médií (Slepička, 

2000, s. 20). 

36 „Ztráta životních perspektiv, nezaměstnanost, rozpad systému sociálních norem, krize morálních hodnot, (…) 

sociální deprivace (…) problémy s osobní identifikací“ (Slepička, 2000, s. 16) apod.  

37 KOPČEK, Igor. Na rovinu o dopingu 1. časť. 1968. 
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přirozené mechanismy, které by zabránily průniku (…) dopingu do sportu“ (Slepička 2000, s. 

16). Myslím si tedy, že by mělo dojít k jednoznačnému uchopení dopingu, a to jako 

povoleného prostředku v rámci určité oblasti - fitness, která bude jasně definovaná a ošetřená 

legislativou. Nyní se nacházíme v takovém prostředí, kdy je doping v kulturistice (IFBB), 

jako ve vrcholovém sportu, zakázaný, ale stejně k němu dochází, což komentuje mnoho 

závodníků a trenéru, mezi které patří například i Igor Kopček či fenomén youtube scény 

kulturista Filip Grznár, který se k dopingu vyjadřuje na sociálních sítích a ve videích na 

youtube. Doping v kulturistice je ale obrovské téma a námět na práci samo o sobě. 

3.3.2.2 Výzkum o dopingu 

Přínosný výzkumem pro moji práci je studie orientovaná na pojetí dopingu v posilovnách 

v polské Poznani a rozdíl vrcholového a rekreačního sportu v rámci dopingu. Studie byla 

provedena v roce 2006 a účastnilo se ji až 200 respondentů (Posiadala 2010, s. 262). I když se 

jedná o výzkum s malým počtem respondentů, jeho podstata je jedinečná, a tudíž ho i pro 

nemožnost zobecnění uvádím, jelikož nastiňuje myšlení a vzorce chování ve fitness komunitě. 

Nepřekvapujícím zjištěním je, že odpovědi sportovců užívající a neužívající podpůrné látky se 

značně lišily. 66% respondentů (n=50) dopujících uživatelů vidí doping pozitivně, naproti 

tomu většina respondentů bez dopingu vnímají tuto skutečnost negativně. Překvapivě, 

k vyjádření se o závislosti na dopingových látkách drtivá většina souhlasila s tím, že existuje 

riziko závislosti. Studie prokázala, že doping není v rekreačním sportu pouze okrajově. Autoři 

viní větší přítomnost dopingu v rekreačním sportu nedostatečné právní úpravě, jako jsou 

sankce, tresty, podmínky držení drog apod. V Polsku je výroba steroidů pro individuální užití 

povolená a jejich distribuce taktéž, což ovlivňuje i Českou republiku. Většina respondentů, 

kteří užívají anabolické steroidy, mají hlavní motivaci ve vzhledu a zdraví, což přímo souvisí 

s konceptem maskulinity feminity, o které jsem se už zmínil. Dalším zjištěním je průměrný 

věk dopujících lidí, který byl v Poznani 24 let (viz Posiadala 2010, s. 264 - 267). Za zmínku 

stojí i výzkum na Kypru (n=532), kde vědci zjistili, že lidé, kteří mají zkušenost s užíváním 

dopingu, patří hlavně do střední třídy a jejich hlavním cílem je změna postavy, která souvisí 

s určitým sociálním kontextem (viz Thualagant 2012, s. 412).  
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3.4 Dopingové látky a prostředky 

Antidopingový výbor České republiky vytvořil seznam zakázaných látek a metod, které jsou 

označeny jako dopingové prostředky.  Prostředků zvyšujících výkonnost je ale daleko více, 

pouze je WADA neoznačila jako dopingové látky a metody. Jedná se například o některé 

peptidy
38

, které prokazatelně ovlivňují produkci hormonů v těle. Cílem mé práce není 

identifikovat, co lze označit za podpůrnou látku či nikoliv, a proto budu pracovat se 

seznamem dopingových látek, jak jej vytvořila WADA.  

Jelikož je moje bakalářská práce sociologického charakteru, pouze stručně zmíním 

skupiny dopingových farmaceutických látek. Seznam zakázaných látek a metod se 

názvoslovím shoduje s odbornou literaturou. Mezi skupiny těchto látek patří stimulancia
39

 

(amfetamin, kokain, efedrin, kofein), narkotická analgetika
40

 (morfium, heroin, pethidin), 

anabolické látky
41

 (testosteron, nandrolon, staniol, oxandrolon, trenbolon a další), které 

bezesporu patří k nejvíce zneužívaným látkám ve fitness a kulturistice. Do kategorie 

anabolických látek spadají i z větší části beta-2 agonisté (clenbuterol
42

). Dále to jsou 

diuretika
43

, peptidové hormony a jejich emetika a analoga
44

 (insulin, EPO
45

 a další). Dopingu 

podléhají i některé metody: krevní doping, podání umělých přenašečů kyslíku a 

farmakologická, chemická a fyzikální manipulace (viz Cinglová 2010, s. 163-164). Všechny 

látky mají své klady a zápory, a tak neexistuje ideální plán, který by přinesl nejlepší výsledky. 

Nemůže se tedy stát, že všichni uživatelé používají stejné látky, jejich množství a pořadí. 

                                                             
38 Příklad: peptid hexarelin stimuluje uvolňování růstového hormonu (Arvat 2001, s. 1170). 

39 Sportovci užívají stimulancia kvůli povzbuzující činnosti mozku, jelikož zvyšují pozornost a zlepšují náladu. 

Dále stimulují dechové centrum a oddalují únavu.  Negativně se projevují poruchou činnosti srdce, třesem, 

nervozitou, vysokým krevním tlakem. Díky centrálnímu stimulačnímu účinku se jedná o skupinu, kde vzniká 

velmi velká závislost (Cinglová 2010, s. 158-159). 

40 Narkotická analgetika se ve sportu používají pro potlačení bolesti a vzniká na nich velká závislost (Cinglová 

2010, s. 159). 

41 Chemicky jsou anabolické látky deriváty přirozeného testosteronu. Jejich žádoucí účinek je „nárůst svalové 

hmoty a síly, zkracování zotavovacího času, zrychlené hojení úrazů, zvýšení agresivity, dosažení výkonnostního 

maxima.“ (Cinglová 2010, s. 160). Hlavní nepříznivé a nebezpečné projevy užívání jsou srážení krve, zvýšení 

rizika infarktu myokardu a mozkových příhod. Anabolika způsobují vyšší pravděpodobnost výskytu rakoviny 

jater a prostaty, hypertenzi, impotenci u mužů, gynekomastii apod. U mužů dochází k potlačení vlastní produkce 

testosteronu a po vysazení steroidů je nutné tuto produkci zpátky zprovoznit. Specificky u žen dochází k tzv. 

virilizaci, kdy žena přejímá určité mužské druhotné rysy, jako je hrubý hlas, zvýšené ochlupení apod. V rámci 

psychiky dochází k maniodepresivním stavům (Cinglová 2010, s. 160-161). 

42 Clenbuterol je ve fitness zneužívaný pro schopnost rychlého odbourávání tuku (Cinglová 2010, s. 159). 

43 Diuretika jsou ve sportu využívány hlavně k rychlému úbytku hmotnosti, který přinášejí. Jejich vlastnost je 

především dehydratace organismu, která je docílená zvýšenou produkci moči (Cinglová 2010, s. 162). 

V kulturistice mají využití v posledních dnech přípravy na soutěž, tzv. superkomepnzace, kdy je potřeba zbavit 

se přebytečné vody, aby došlo k zvýšení ostrosti svalů. V rekreačním sportu jsou nepotřebné. 

44 Mnoho z těchto látek ovlivňuje buněčný růst a způsobuje také velké množství nepříznivých účinků, mezi 

které patří například mineralizace kostí (ACTH) nebo hypoglykémie (insulin) (Cinglová 2010, s. 162-163). 

45 EPO se ve fitness nepoužívá, jelikož zlepšuje hlavně vytrvalost. 
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Problematika dopingu je z vědeckého hlediska sympatická i v tom, jaké látky sportovci 

využívají.  

3.5 Význam portálu YouTube 

Youtube je webová stránka, která představuje dynamické rozšiřování online videí. Jedná se o 

nástroj, který umožňuje divákům celého světa zhlížet a sdílet videa různého žánru a účelu 

(Tian 2014, s. 239). Je to webová stránka, kterou využívá až jedna třetina uživatelů celého 

internetu, tzn. že YouTube má více než jednu miliardu diváků. Dále statistiky Youtube uvádí, 

že každý den uživatelé vygenerují miliardy zhlédnutí a sledováním videí stráví stovky milionů 

hodin (Youtube n.d.). Z toho vyplývá, že Youtube hraje velmi výraznou roli ve virtuálním 

životě lidí. Důležité je poznamenat, že tato webová stránka není pouze zábavným portálem, 

ale využívají ji i vědci k publikaci svých výzkumů. Žádoucí je množství a různorodost 

informací, které Youtube nabízí (Williams 2014, s. 1). Využitelná nemusí být pouze videa, ale 

i diskuse pod videem, které můžou odhalit zájem či negativní kritiku, z kterých lze vyvodit 

různé závěry. V mé práci to může být například veřejnost, která pozitivně reaguje na výroky o 

dopingu. Youtube je tedy další médium, které lze vědecky analyzovat. 

 Videa na YouTube jsou důkazem toho, že doping jako takový už není tolik 

tabuizované téma, a tudíž nemůžu tuto problematiku označit za skrytou, přesto je užívání 

podpůrných látek ve fitness komunitě citlivou záležitostí. Jednoznačné skrývání dopingu lze 

ale pozorovat v soutěžní kulturistice (viz pojetí dopingu ve společnosti). Jelikož doping ke 

kulturistice jednoznačně patří (viz výroky Grznára, Hnízdila, Kopčeka, Petříka, Thualaganta 

atd.), prostupuje napříč celou komunitou. Neznamená to ale, že všechna videa se točí o 

užívání anabolických steroidů, pouze lze reflektovat, že toto téma začalo být více populární. 

Obecně, fitness youtubeři točí videa o trénování, stravování, svém životě apod. Pokud 

vznikne nějaké video o dopingu, tak se většinou jedná o zodpovězení otázek ze stran fanoušků 

nebo vyjádření k současné situaci ve fitness. Zájem o točení videí přinesl také nové české 

celebrity. Vždyť jenom Filip Grznár má přes 41 000 odběratelů jeho kanálu na Youtube a 

Adam Raw dokonce přes 100 000. Mezi další populární osoby patří Jiří Tkadlčík, Filip 

Šteflovič nebo Tomáš Lukáš. V zahraničí se pohybují čísla úplně v jiných hodnotách. Rich 

Piana má téměř 700 000 odběratelů a Lazar Angelov více než 562 000. České youtube 

prostředí rozhodně nedosahuje takových ohlasů, což může mít za následek hlavně jazykovou 

bariéru, neboť čeští autoři tvoří videa hlavně v českém jazyce, čemuž se částečně vymaňuje 

Adam Raw, což dokazuje počet jeho odběratelů. Videa ze zahraničí se oproti videím v České 
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republice liší v několika věcech. Autoři zásobují své diváky skoro každodenními příspěvky. 

Např. již zmíněný Rich Piana mapuje každý svůj den. Videa mají v průměru přes půl hodiny a 

informuje v nich svět o průběhu svého steroidového plánu. Tímto stylem se u nás videa netočí 

a rozhodně ne s takovou frekvencí. Druhou odlišností je upřímost. Jestliže zůstanu u Piany, 

jeho popularita tkví v pravdivých výrocích, kdy se nebojí mluvit o tom, jaké množství 

podpůrných látek užívá, co si v daný den aplikoval apod. Dalším faktorem je seznámení 

diváka s autorovým soukromím, což lze vypozorovat i v českých videích, ale opět platí, že 

v zahraničí je tato hranice posunuta o něco dále. Příkladem je Jon Venus, který kompletně ve 

videích ukazuje svůj život včetně rodiny. Posledním vypozorovaným rozdílem, který uvedu, 

je útočná povaha videí. Vegan Gains natáčí, mimo jiné, videa o tom, v čem lžou jiné fitness 

celebrity a říká o nich pravdu, kterou mi údajně nevidíme. Už jenom z těchto rozdílů lze 

vypozorovat, že fitness je na YouTube, zejména v oblasti dopingu, rozmanitý a spolu 

s nedostatečným probádáním a důležitostí problematiky podpůrných látek se jedná o 

relevantní téma pro mapování. 

4 Obsahová analýza českých videí na YouTube 

Pro zodpovězení výzkumných otázek využívám kódovací systém, který popisuji 

v metodologické části této práce. Nejdříve vždy uvádím nejobecnější kategorii, do které 

jednotlivé kódy patři a v rámci ní interpretuji informace, které v analýze zaznamenávám právě 

prostřednictvím kódů. Jedná se celkem o pět kategorií a pět skupin kódů, které přímo 

nespadají do žádné již vytvořené kategorie, a tak s nimi pracuji odděleně. Neznamená to ale, 

že jejich význam nesouvisí s žádnou kategorií, informace můžou být interpretovány různě, a 

tak se chci vyhnout chybné kategorizace, která by měla za následek zkreslenou či chybnou 

interpretaci výsledků. Výsledkem je text, který reprezentuje jednotlivé výroky ve videích a do 

popředí se dostávají klíčová slova (klíčovými slovy se rozumí jednotlivé skupiny kódů). 

Jelikož používám kvalitativní obsahovou analýzu, nebudu se opírat o četnost kódů, ale pracuji 

s věcným významem. Přesto ale výčet jednotlivých kódů
46

 uvádím a v interpretaci videí na 

něj v několika případech odkazuji.  

4.1 Negativní přístup k dopingu 

V rámci této kategorie pracuji s výroky, které vystupují proti užívání dopingu. Nemusí se 

přímo jednat o odsuzování a boji proti zakázaným látkám a metodám, ale bezpodmínečně je 

                                                             
46 Příloha č. 1 
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zde cesta bez dopingu prezentována jako ta lepší a správná s čím se například pojí různé rady 

pro naturální cvičence a výroky motivující diváky. Důležité je ale poznamenat, že tato 

charakteristika neplatí pro celé video, a tudíž se nemusí jednat o autorův konečný závěr. 

Definice kódů vždy platí pro jeden konkrétní výrok v záznamu. Kategorie je složena 

z následujících kódů: důraz na zdraví, odrazování, neztotožňování se s dopingem, prevence 

dopingu, rady – bez dopingu, výsledky – bez dopingu. 

 Orientace na zdraví patří spolu s konceptem fair play k hlavním důvodům, proč se 

proti užívání dopingu bojuje. To potvrzuje i moje analýza, neboť většina autorů, která přímo 

poukazuje na nepříznivé účinky dopingu na zdraví, se neztotožňuje s jeho užíváním. Všichni 

autoři tohoto výroku
47

 se mimo jiné věnují profesi osobního trenéra, o čemž vypovídá i jejich 

maskulinní vzhled, a tak ve videích prezentují svalnatou postavu, kterou lze docílit naturálním 

způsobem s důrazem na pevné zdraví, které může být dopingem ohroženo
48

. Od dopingu 

neodrazují pouze ti autoři, kteří se s tímto konceptem neztotožňují. I přes autorové dopingové 

zkušenosti, které jsou většinou spojené se soutěžením v kulturistice, nedoporučují (odrazují) 

užívat zakázané látky. Příkladem je Filip Šteflovič
49

, který se k užívání dopingu nepřímo 

přiznává, ale odrazuje mladistvé od jeho užívání (Šteflovič 2015), dále to je Filip Grznár, 

který odrazuje lidi s vrozenou trombofílií (Grznár 2016b). Je zde ale vidět, že ti autoři, kteří 

užívají zakázané látky, neodrazují celou populaci, ale pouze určitou část za určitých 

podmínek. Čeho se ale autoři příliš nedotýkají, tak je prevence dopingu. Pouze dva autoři 

bojují proti zakázaným látkám. To má podobu vybízení k rozšiřování informací o vedlejších 

účincích dopingu (viz Lukáš 2015a) a založení instituce/skupiny, která klade důraz na 

dosažení cíle naturální cestou (viz Cristovao 2014). Důraz na prevenci je spíše institucionální 

záležitostí a prevence jako taková se na YouTube objevuje zřídka. Celá argumentace ohledně 

naturálního cvičení je podtržena s důrazem na výsledky, kterých lze touto formou dosáhnout. 

V rámci těch videí, jehož autoři neinklinují k užívání zakázaných látek, je doping stavěn na 

stejnou úroveň jako naturální cvičení. Tito autoři svým příkladem motivují své fanoušky a 

přijímají zodpovědnost nad produkcí informací, které proudí směrem k divákovi (v jiných 

videích se k tomu vyjadřuje například Tomáš Lukáš nebo Fredy Krígl). Nelze ale přirovnávat 

zmíněné výroky k úspěchům na kulturistické soutěži, autoři se k výsledkům vyjadřují obecně 

                                                             
47 „Já se tomu chci věnovat celý život, dokud mi to zdraví dovolí a tohle by mi to zdraví ještě mohlo poškodit.“ 

(Krígl 2014) 

48 „Za mě určitě taky ne, protože já se snažím jít zdravou cestou, zdravě k cíli a snažíme se naturálně si vlastně 

budovat svojí postavu a posouvat se k tomu cíli zdravým způsobem, což vám i doporučuju, co se týče 

dlouhodobého hlediska.“ (Lukáš 2015b) 

49 „Když cvičíte rok a půl, nemůžete začít chtít sypat.“ (Šteflovič 2015) 
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nebo v oblasti silových disciplín
50

. Druhým pólem jsou autoři, kteří mají zkušenosti 

s dopingem. Ti tvrdí, že naturálním cvičením lze dojít k větším výsledkům, ale doping přináší 

ještě větší výsledek. V této kategorii se objevují i rady autorů, které směřují k posilování bez 

dopingu, tzn. takové tréninkové a stravovací postupy, které vedou ke zlepšení v oblasti síly a 

postavy, viz tréninkové postupy, které líčí Jonáš Petřík
51

.  

Je logické, že podpůrné látky přinášejí výraznější výsledky, vždyť kvůli tomu jsou 

mimo jiné ve sportu zakázané, takže autoři musí připustit, že jsou otázce výsledků 

naturálnímu cvičení nadřazené. Já se skrz obsahovou analýzu dívám ale na to, jak tento fakt 

prezentují divákům. V analýze vzniklo takové pravidlo, že ti autoři, kteří nemají zkušenost 

s užíváním dopingu, uvádí mnoho negativních vedlejších účinků spojené s užíváním těchto 

látek a prezentují naturální cvičení kladně, což provází právě tato kategorie, která poskytuje 

různé rady či demonstruje úspěchy tohoto přístupu.  

4.2 Pozitivní přístup k dopingu 

Obsažené kódy: nadřazenost dopingu, doporučování, doping jako cesta k penězům a 

úspěchům, rady – doping, důraz na informovanosti veřejnosti o dopingu. Tato kategorie 

představuje výroky, které nějakým způsobem vyzdvihují užívání dopingu (viz obsažené 

kódy). Doping je v polovině všech videí prezentován jako cesta, která přináší takové 

výsledky, které naturálním cvičením nelze dosáhnout. Otázka zdraví je zde autory taky 

zmiňována, a tak se ve videích neobjevují pouze jednostranné informace. V případě Lukáše a 

Krígla dochází k osobnímu neztotožňování se s užíváním dopingu, ale přiznávají, že s ním lze 

dosáhnout výsledky nad hranicí nějakého naturálního maxima. Co jsem tímto chtěl říci? 

Nejedná se o černobílé téma, a tak se autoři vyjadřují k problematice v mnoha směrech, 

zejména kategorie negativního a pozitivního přístupu k dopingu jsou ve videích provázané, o 

čemž mimo jiné vypovídá výše zmíněný případ. Nejpočetnější skupinou výroků je 

nadřazenost dopingu, kde jsou vyzdvihovány pozitivní účinky na výkonnost, která je 

spojována i s kulturistikou
52

, ale ve většině případů jsou tyto tvrzení nespecifikovány
53

. Jak už 

jsem zmínil výše, do této skupiny patří i výroky autorů, kteří doping odsuzují, a tak není 

důležité to, že doping vyzdvihují, ale je potřeba se ptát, v jakém kontextu tuto skutečnost 

zmínili. Příkladem je Filip Grznár, který mluví o anabolických steroidech, kdy zmiňuje jejich 

                                                             
50 „Já znám lidi, co naturálně zvedají přes 300 kg na mrtvý tah.“ (Petřík 2015b) 

51 „Dotahy, dotlakové špalky, řetězy, expandéry.“ (Petřík 2015b) 

52 “Já prostě od tý kulturistiky očekávám víc.” (Bursa 2016a) Tento výrok padl v kontextu dopingu, kdy autor 

vysvětloval, proč se rozhodl užívat podpůrné látky. 

53 „Pomyslného vrcholu dosáhne prostřednictvím dopingu.“ (Petřík 2015b) 
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prospěšnost, ale nepřichází žádné poučení, které by zmínilo následky užívání těchto látek. 

V opozici je například Tomáš Lukáš, který taktéž vyzdvihuje schopnost zvýšit dopingem 

výkonnost, ale v zápětí uvádí důvody, proč tyto látky neužívat. Není žádným překvapením, že 

podpůrné látky doporučují pouze ti autoři, kteří s nimi mají zkušenost. K přímému 

doporučování ale dochází ojediněle, přesto lze tyto nároky ve videích nalézt. Příkladem je 

vyzdvihování všech anabolických steroidů k regeneraci (Grznár 2016a) nebo například 

pervitinu k vyrýsování (není provázeno ironií či jiným zlehčením výroku) (Grznár 2016b). 

Doporučování souvisí i s výroky reprezentující rady autorů spojené s užíváním dopingu. Zde 

se jedná o doporučování nejen určitých látek, ale i tréninkových a stravovacích metod účinný 

pro dopingový cyklus viz Aleš Bursa a jeho doporučování suplementace (Bursa 2016a). Dalo 

by se říci, že nadřazenost dopingu je podkategorie pozitivního přístupu k těmto látkám. Další 

skupina kódů totiž také přímo souvisí s vyzdvihováním, jedná se o výroky, které definují 

doping jako cestu k úspěchům. Jelikož je doping na kulturistické půdě do jisté míry 

tolerovaný, tak až na výjimky dochází při užívání podpůrných látek k lepšímu umístění 

v soutěžích
54

. Další výroky souvisí s finančním obohacením, které plyne s užíváním 

dopingu
55

, což souvisí hlavně s výhrou v soutěžích a popularitou ve fitness komunitě, 

například právě na YouTube. Jelikož se jedná o vyžadované téma ze strany diváku, o čemž 

svědčí množství dotazů na toto téma (viz Grznár 2016a), ve videích se objevuje i jakési 

zaručování, že se divákům bude dostávat více informací na toto téma: „Budu vás updatovat, 

videa točit budu, takže žádný problém.“ (Bursa 2016a) Zmíněnému výroku předcházely 

informace o autorovu steroidovém plánu. 

4.3 Vztah naturálního a nenaturálního cvičence 

Autoři se v souvislosti s dopingem hojně vyjadřují k naturálnímu a nenaturálnímu cvičenci. 

Většinou líčí vlastní výsledky, které docílily jednou nebo druhou cestou. Obě cesty zmiňuje 

například Aleš Bursa, kdy nejdříve mapuje svojí soutěžní cestu coby „naturál“ a nyní jako 

sportovec užívající podpůrné látky. Do této kategorie jsem také přidal dvojici kódů, které 

interpretují výroky spojené s vyzdvihováním obou přístupů k posilování. Za zmínku stojí 

uvést Filipa Grznára, který ve svých výrocích odsuzuje naturální sportovce
56

. V opozici jsou i 

výroky, které obhajují cvičení bez dopingu, ale jedná se o drobné poznámky, které jsou 

v kontextu celého videa negovány výroky o nadřazenosti dopingu. Tato skupinu krajně 

                                                             
54 „Proč bych tam naturálně lezl, když bych to stejně nevyhrál.“ (Krígl 2014) 

55 „Třeba si konečně teď něco vydělám.“ (Bursa 2016b) 

56 „Naturál není sportovec.“ (Grznár 2016b) 
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souvisí s rozdíly mezi negativním a pozitivním přístupem k užívání, a tak bych se dalším 

popisem opakoval.  

4.4 Vlastní zkušenosti s tématem dopingu 

Autoři se ve svém povídání rádi vyjadřují k vlastním zkušenostem, a tak se jedná o 

nejpočetnější kategorii. Zařadil jsem zde i zkušenosti s veřejností a okolím v kontextu dopingu, 

kde beru v potaz opět negativní a pozitivní přístup. Hlavně ve videích, které mají povahu 

odpovědí na otázky diváku je vidět, že je v této komunitě velký zájem o podpůrné látky a 

metody. Diváci se ptají na funkci látek a různé systémy, jak se dají zařadit v posilování a ve 

většině případů se jim dostává odpovědi. Negativní názor na doping má hlavně starší generace 

lidí (viz Cristovao 2014, Beton Svaly 2015) a samozřejmě lidé, kterým se v naturálním 

prostředí daří a mají nadprůměrné výsledky
57

. S odpověďmi na dotazy ohledně dopingu 

souvisí i samotné líčení vlastních zkušeností autora s přímým užíváním podpůrných látek, kdy 

například Filip Grznár uvádí kompletní výčet látek, které v době vzniku videa užívá (Grznár 

2016a). Objevují se zde i informace, kdy je nejlepší užívat doping apod. 

4.5 Obecné informace o dopingu 

K obecným informacím této problematiky se vyjadřují všichni autoři ve všech videích vyjma 

Beton Svaly, jehož výroky plní roli jakéhosi kázání a upozorňování. Kódy v této kategorii 

jsem rozdělil do dvou skupin – negativní účinky, pozitivní účinky. Celkově jsou v této 

kategorii veškeré informace, které souvisí s definicí dopingu, výčtem látek, posilovacími a 

stravovacími schématy a samozřejmě výroky spadající do skupiny kódů (viz výše). O 

negativních účincích dopingu dokonce pojednává celé jedno video od Tomáše Lukáš a 

pozadu nezůstávají ani jiní autoři, kteří zmiňují například toxicitu těchto látek, vliv na 

psychiku apod. Tato kategorie představuje publikaci věcných informací o užívání podpůrných 

látek. Je zbytečné uvádět konkrétní výroky, neboť jejich význam koresponduje s teoretickými 

a věcnými východisky. Nepravdivost informací jsem v této analýze nezkoumal, neboť 

v mnoha případech dochází k seznamování diváka s účinností látek, což je krajně individuální 

záležitost a dotýká se lékařských laboratorních výzkumů.  

  

                                                             
57 „Vím, že třeba Boris (kulturista, který svými příspěvky na sociálních sítích bojuje proti doping, poznámka 

autora) tuhle cestu razí.” (Bursa 2016a) 
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4.6 Nekategorizované skupiny 

V této podkapitole se věnuji takovým výrokům, které přímo nespadají do výše zmíněných pěti 

kategorií, ale souvisí s tématem dopingu. Jednou ze skupin je doping coby drahá záležitost. 

Půlka autorů poukazuje na finanční zajištění, které je nutné při užívání dopingu, neboť se 

jedná skutečně o nákladnou věc. Často jsou tyto výroky spojené od odrazování: „Musíš si ale 

také uvědomit, že budeš muset vydělávat (…) hezký peníze“ (Šteflovič 2015), autor dále 

zmiňuje, že se bez peněz nelze účinně věnovat kulturistice ve spojitosti s podpůrnými látkami. 

 Diváci také můžou zaznamenat, že autoři vnímají fakt, že různí fitness idolové mají 

vliv na užívání dopingu mezi kondičními sportovci. Komentují to ale jen ti autoři, kteří od 

dopingu lidi ve svých výrocích odrazují. Většinou narážejí na známé kulturisty nebo také na 

celebrity figurující mimo sport
58

. 

 Porušování zákonu jsem se v teoretické části příliš nevěnoval, neboť toto téma není 

v České republice dostatečně právně ošetřeno, přesto je z videí patrné, že zde uživatelé 

dopingu můžou mít se zákonem v souvislosti s dopingem problémy (Grznár 2016b). Jonáš 

Petřík také informuje o nezákonných praktikách, které vznikají na půdě sportovních institucí 

při dopingových zkouškách (Petřík 2015a). Aleš Bursa dokonce odbočením od české fitness 

scény zmiňuje ilegalitu dopingu v Saudské Arábii, kde je užívání podpůrných látek ve sportu 

zakázáno, přesto se ve videu přiznává k užívání a snadnou dostupnost plynoucí 

nezabezpečením lékáren. Petřík Jako jediný autor přichází s alternativním vnímáním dopingu, 

který vymaňuje z koloběhu zakázaných látek a vnáší tam prvky, jako jsou volně dostupné 

léky (ibalgin, léky na deprese apod.). Poslední skupinu jsem pojmenoval jako zavádějící 

informace, neboť jsou zde výroky, které hraničí s nějakou neznalostí či nesrozumitelností 

autora ve videích: „Mám v tom trochu guláš, ale snad něco z toho poberete.“ (Šteflovič 2015) 

4.7 Diskuse 

V této části textu se pokusím odpovědět na druhou
59

 a třetí
60

 výzkumnou otázku. 

Problematiku motivace jsem z teoretického hlediska nastínil v kapitole sociálního aspektu 

užívání dopingu a v této části práce na to s novými zjištěními z obsahové analýzy navazuji. 

Základním předpokladem pro odpovědi je výše interpretována obsahová analýza videí na 

                                                             
58 „Teďka si vzpomeňte, kdo je pro vás idolem, kdo vás inspiruje, ve filmech kdo se vyskytuje, všichni tito lidi 

užívají nebo užívali doping.“ (Krígl 2014)  

59 Motivují autoři youtube videí jejich diváky k užívání dopingu? 

60 Objevují se v youtube videích takové informace, které můžou být zneužity pro užívání dopingu? 
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YouTube, potažmo kategorie kódů, které obsažené výroky charakterizují. Jestliže už víme, že 

se každý člověk snaží vyhýbat neúspěchu, tak přirozenou vlastností je dosáhnout vytyčeného 

cíle. V rámci fitness komunity je to ideál těla, síla, motorika nebo například výdrž. Všechny 

tyto projevy ovlivňuje užívání dopingu. Skrze motivaci ze stran idolů může dojít k tomu, že 

jedinec začne nad touto dopomocí uvažovat a následně využívat, což přináší různé vedlejší 

účinky na zdraví a brání etickým zásadám konceptu fair play.  

Pro analýzu hypotézy - Autoři youtube videí můžou motivovat jejich diváky k užívání 

dopingu, hledám ve videích jakýkoliv kladný přístup k dopingu. Odpovědí jsou následující 

kategorie kódů: pozitivní přístup k dopingu, vlastní zkušenosti s tématem dopingu, obecné 

informace o dopingu a vztah naturálního a nenaturálního cvičence. Všechny tyto skupiny 

kódů můžou motivovat rekreačního sportovce k užívání podpůrných látek. Autoři ve výrocích 

obsažených v těchto kategoriích popisují doping jako něco, co se nedá srovnávat s naturálním 

cvičením. Demonstrují to formou vyzdvihování dopingu, tj. kladné projevy a nadřazenost 

užívání dopingu. Fanoušek daného autora tak pozoruje úspěšnost, která pramení hlavně 

v popularitě na YouTube a případně v nějakých vyhraných soutěžích na poli kulturistiky. 

Někteří autoři je v tom utvrzují i svými výroky, neboť kladou velký důraz na to, že užívání 

látek je ve svých cílech posune dál, což je explicitně zaneseno ve videích formou finančního, 

soutěžního či profesního zlepšení. Těmito tvrzeními postupně vzniká větší a větší tolerance 

k dopingu a i díky odstranění veškeré cenzury spojené s rozšiřováním sociálních sítí je toto 

téma méně tabuizované. Lidé se tak obecně dostávají k takovým informací, které dříve nebyly 

dostupně či by si za ně museli připlatit. Vše je podtrženo obecnými informacemi o 

podpůrných látkách – jejich výčet, kombinace či styl cvičení a stravování v době užívání. 

Někteří autoři se ve videích přímo přiznávají k užívání těchto látek, a tak dávají divákům 

signál, že tady existuje možnost zlepšení, kterou lze využít. S tím jsou spojené i výroky, kdy 

autoři upozorňují na vliv idolů. Rekreační sportovec se tak díky motivace může chtít přiblížit 

svému idolu. Zásadní je spojitost pozitivních účinků dopingu s objektivní interpretací. 

Ačkoliv autoři mluví o různých látkách, neexistuje na české youtube scéně konkrétní plán, jak 

a co je potřeba užívat. Diváci se tak dostávají k neuceleným informacím, které nelze prakticky 

využít, a tak video nejde označit za regulérní nabádání k užívání zdraví škodlivým látkám. 

Nic ale nebrání tomu, aby se diváci přímo ptali autorů na konkrétní informace nebo dokonce, 

aby si za nějaký steroidový plán koupili. 

Opět platí to, že autoři, kteří se neztotožňují s dopingem, uvádí ve videích i mnoho 

negativních účinků, a tak zastávají názor, který bych klasifikoval následovně: doping vás 

v oblasti fitness posune dále, ale dáváte v sázku vaše zdraví. Samozřejmě se nejedná o nějaký 
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většinový názor, je to pouze moje interpretace určitých výroků. Je otázkou, jestli zmíněné 

negativní projevy odradí diváky od užívání podpůrných látek. Argumentaci by určitě pomohly 

psychologické posudky, které by zanalyzovaly konkrétní reakce diváků na výroky. 

5 Závěr 

Prvním a hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jaké informace o dopingu se dostávají z videí 

na YouTube směrem k rekreačním cvičencům. Zdrojem mé analýzy byly pochopitelně 

youtube videa, kde dochází k rozebírání problematiky dopingu. Videa jsem vyhledal pomocí 

klíčových slov práce. Výzkum je zaměřený na českou fitness scénu, a tak jsem bral v potaz 

jenom česky tvořící autory. Pracuji s třinácti videozáznamy a osmi autory, konkrétně se jedná 

o Beton svaly, Aleše Bursu, Bena Cristovaa, Filipa Grznára, Fredy Krígla, Tomáše Lukáše, 

Jonáše Petříka a v poslední řadě to je publikace od Filipa Štefloviče. Jelikož se první 

myšlenku získání poznatků pomocí kvalitativních rozhovorů nepodařilo naplnit, využil jsem 

právě dostupnost youtube videí a výzkum jsem založil na obsahové analýze. První cíl se 

podařilo naplnit a pomocí interpretace výsledků analýzy je dobře vidět povaha výroků autorů. 

Druhý cíl vychází z poznatků obsahové analýzy a v rámci nastavené metodologie přinesl 

určité výsledky. Je potřeba si ale uvědomit, že pro analýzu hypotézy: „Autoři youtube videí 

můžou motivovat jejich diváky k užívání dopingu“ není obsahová analýza nejvhodnějším 

nástrojem. Pro přesnější odpověď by bylo vhodnější použít právě neprovedené kvalitativní 

rozhovory, a to buď s trenéry, celebritami nebo s konkrétními uživateli podpůrných látek. 

Přesto lze i prostřednictvím obsahové analýzy pracovat s touto hypotézou. 

 Obsahová analýza ukázala, že se na YouTube objevují různé informace o dopingu. 

Záleží vždy na názoru a přesvědčení autora. Diváci můžou z videí vypozorovat výroky, které 

reprezentuje negativní postoj k užívání dopingu. Tato kategorie je složená z dalších výroků – 

důraz na informovanost, rady a výsledky bez dopingu, odrazování, osobní neztotožňování se 

s dopingem, prevence dopingu a důraz na zdraví. Druhým pólem je pozitivní přístup 

k dopingu, který je definován dopingem jako cestě k úspěchům, důrazem na informovanost 

veřejnosti o dopingu a dále doporučování, nadřazenost a rady o dopingu. K dalším kategoriím 

patří obecné informace o dopingu (negativní a pozitivní), vlastní zkušenosti s tématem 

dopingu (autorovo zkušenosti s užíváním dopingu, přístup okolí k dopingu – negativní a 

pozitivní) a vztah naturálního a nenaturálního cvičení (vyzdvihování naturálního cvičence a 

cvičence na dopingu). Mezi nezařazené výroky řadím alternativní vnímání dopingu, doping 

jako drahá záležitost, porušování zákona kvůli užívání dopingu, vliv idolů a zavádějící 

informace. Neexistuje žádné kritérium, které by dokázalo vyhodnotit množství a kvalitu 
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výroků o dopingu. Co by se dalo označit za společensky nepřijatelné a co ještě tolerované? Při 

odpovědi na otázku je vždy brát v potaz určitý rámec. Pokud je prioritou totální prevence, 

většina videí by kvůli svým pozitivním výrokům k užívání dopingu byla nepřijatelná. Jestliže 

je ale doping v jisté míře (nejde stanovit) tolerovaný, videa by také díky globalizaci nebyly 

vyhodnoceny jako závadné. Žádný analyzovaný záznam neporušil ani jeden zákon, což není 

nic překvapivého, jelikož je právní úprava dopingu na nízké úrovni, a tak autoři můžou dále 

neomezeně publikovat své výroky a myšlenky. 

 Co se týče motivace rekreačních cvičenců k dopingu, tak bez nějakého 

psychologického posudku nejde s větší přesností říci, jak můžou výroky na českých youtube 

videích ovlivnit diváky. Z výsledků obsahové analýzy jsem ale zjistil, že existují takové 

výroky, které by mohly zapříčinit to, že budou rekreační cvičenci motivování k užívání 

podpůrných látek. Konkrétně se jedná o následující kategorie: pozitivní přístup k dopingu, 

vlastní zkušenosti s tématem dopingu, obecné informace o dopingu a vztah naturálního a 

nenaturálního cvičence. V těchto skupinách výroků je doping interpretován benevolentněji, 

což u některých autorů graduje doporučováním a krajním vyzdvihováním podpůrných látek. 

Výsledek druhého cíle je tak čistě hypotetický a má povahu jakéhosi upozornění, že je potřeba 

se touto problematikou dále zabývat. Výzkum ale jasně ukázal, že se ve videích neobjevují 

takové výroky, které by samy o sobě dokázaly vytvořit například steroidový plán. Informace 

jsou neucelené a rozhodně se podle nich nedá řídit. 

 Přínosnost práce spočívá hlavně v tom, že se jedná o dosti neprobádanou oblast, 

myslím tím rekreační sport ve vztahu k dopingu. Každý výzkum tak může být jistým 

způsobem přínosný. Já jsem se rozhodl zmapovat českou youtube scénu zaměřenou na 

problematiku podpůrných látek a obsahová analýza splnila přesně to, co se od ní očekávalo. 

Nyní lze s přesností říci, jaké informace poskytují autoři videí na YouTube divákům, potažmo 

svým fanouškům. Interpretace dat dále odhalila, že se ve videích objevují takové informace, 

které by mohly stát za motivací cvičenců k užívání podpůrných látek, což není dále podloženo 

a je potřeba hypotézu dále analyzovat jiným oborem, jako je například psychologie.  

Posledním zjištěním je fakt, že autoři neposkytují žádné dopingové návody a plány. Nemělo 

by tedy dojít k žádnému zneužití informací pramenící z výroků autorů.  

 Dle mého názoru je oblast dopingu velice zajímavým tématem. Pokud dochází k jeho 

prezentaci, autor by měl být za svoje výroky zodpovědný a brát ohled na jejich význam. 

K materiálu se totiž můžou lehce dostat osoby, které si výroky můžou vysvětlit jinak. 

Pochybných tvrzení je ve videích více než dost. Řešení formou zpřísnění právních předpisů 

nemusí být vhodným postupem, neboť to hraničí s cenzurou a může to vnést konflikt mezi 
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vrcholový a rekreační sport. Vhodnější je tvorba takových publikací, které vystupují proti 

autorům propagujícím nevhodný přístup k dopingu a vybízení k podávání ucelených 

objektivních informací.   
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozdělení a četnost kódů podle jednotlivých videí (tabulka)  
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Přílohy 

1. Rozdělení a četnost kódů podle jednotlivých videí 

 

Legenda 

1 : Alternativní vnímání dopingu 

2 : Doping jako drahá záležitost 

3 : Naturální vs nenaturální cvičenec 

4 : Vyzdvihování cvičence na dopingu 

5 : Vyzdvihování naturálního cvičence 

6 : Negativní přístup k dopingu 

7 : Důraz na informovanost - bez dopingu 

8 : Důraz na zdraví 

9 : Odrazování od dopingu 

10 : Osobní neztotožňování se s dopingem 

11 : Prevence dopingu 

12 : Rady - bez dopingu 

13 : Výsledky - bez dopingu 

14 : Obecné informace o dopingu 

15 : Negativní účinky dopingu 

16 : Pozitivní účinky dopingu 

17 : Procesy v těle 

18 : Porušování zákona kvůli dopingu 

19 : Pozitivní přístup k dopingu 

20 : Doping jako cesta k penězům a úspěchům 

21 : Doporučování dopingu 

22 : Důraz na informovanost veřejnosti o dopingu 

23 : Nadřazenost dopingu 

24 : Rady - doping 

25 : Vlastní zkušenosti s tématem dopingu 

26 : Autorovo zkušenosti s užíváním dopingu 

27 : Přístup okolí k dopingu 

28 : Negativní přístup okolí k dopingu 

29 : Pozitivní přístup okolí k dopingu 

30 : Vliv idolů na užívání dopingu 

31 : Zavádějící informace 

 

  



  

36 
 

  

Beton svaly 

2015 

Beton svaly 

2016 

Bursa 

2016a 

Bursa 

2016b 

Cristovao 

2014 

Grznár 

2016a 

Grznár 

2016b 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 1 1 0 1 0 

3 0 0 6 2 0 1 5 

4 0 0 0 1 0 1 4 

5 0 0 4 0 0 0 0 

6 9 1 3 0 3 1 4 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 1 0 0 1 0 0 

9 7 0 1 0 1 1 1 

10 2 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 2 0 0 

12 0 0 1 0 0 0 3 

13 0 0 1 0 1 0 0 

14 0 0 1 1 1 12 8 

15 0 0 0 0 0 3 2 

16 0 0 0 0 0 3 4 

17 0 0 0 0 0 0 1 

18 0 0 0 1 0 0 1 

19 0 4 6 5 0 9 9 

20 0 0 0 1 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 2 4 

22 0 0 0 1 0 0 0 

23 0 4 5 2 0 0 3 

24 0 0 1 0 0 8 5 

25 2 2 5 3 1 21 6 

26 0 0 4 2 0 20 4 

27 2 2 1 1 1 2 1 

28 1 1 1 1 1 0 0 

29 1 0 0 1 0 2 1 

30 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 
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Krígl 

2014 

Lukáš 

2015a 

Lukáš 

2015b 

Petřík 

2015b 

Petřík 

2015a 

Šteflovič 

2015 
Součet kódů 

1 0 0 0 2 1 0 4 

2 5 0 0 0 0 2 13 

3 8 0 1 5 6 0 37 

4 3 0 1 0 2 0 16 

5 1 0 0 2 1 0 13 

6 13 2 4 3 1 6 56 

7 0 0 0 1 0 0 8 

8 1 0 1 0 0 1 13 

9 2 1 3 0 1 6 33 

10 4 0 2 0 0 0 18 

11 0 1 0 0 0 0 14 

12 0 0 0 1 0 0 17 

13 7 0 0 1 0 0 23 

14 11 2 9 4 8 6 77 

15 3 1 5 1 2 2 34 

16 0 0 0 3 4 0 30 

17 0 0 1 0 0 0 19 

18 0 0 0 0 1 0 21 

19 2 0 4 2 5 5 70 

20 1 0 4 1 2 0 29 

21 0 0 0 0 1 1 29 

22 0 0 0 0 1 0 24 

23 0 0 2 2 4 0 45 

24 0 0 0 0 0 5 43 

25 4 0 6 6 7 4 92 

26 0 0 0 0 2 1 59 

27 3 0 5 6 4 3 58 

28 0 0 0 2 2 0 37 

29 2 0 3 2 2 2 45 

30 1 0 0 1 2 1 35 

31 0 0 1 0 0 1 33 

 


