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Název práce: Doping ve fitness a rekreační sport: obsahová analýza českých videí na YouTube 

Konzultant: PhDr. Jan Balon, PhD 
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Navržené hodnocení: nedostatečně (dobře) 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována?  

 

Autor v úvodu práce vysvětluje, proč původní projekt ve výzkumné části postavený na 

polostrukturovaných rozhovorech s cvičícími ve fitkách byl změněn (naprostá neochota účastnit se 

výzkumu). Tato změna projektu ve výzkumné části (videa na YouTube) se podle mne ne zcela 

promítla do teoretického zarámování celého textu, které stále směřuje k otázkám vrcholového, 

rekreačního sportu, k obecné problematice dopingu, k úvahám nad socializací pomocí sportování 

atd. Autor jen náznakem řeší význam YouTube ve virtuálním prostoru, způsob komunikace 

prostřednictvím YouTube (žánr), faktický význam videí (pobavit, provokovat, sebeprezentace,…). 

Cíl výzkumu (jaké informace o dopingu se dostávají k členům fitness komunity) se znovu objevuje 

v hlavní výzkumné otázce (je totožná), proč? Tato otázka je doplněna o trochu nejasné „motivují 

autoři videí k dopingu“, a „objevují se informace, které mohou být zneužity pro užívání dopingu“. 

Tím, že z výzkumu vypadli adresáti, tak v podstatě zodpovězení obou otázek záleží na autorovi 

práce.  

Práce má značně nepřehlednou strukturu, kde v rámci jednotlivých kapitol a subkapitol, které sice 

tvoří v názvech logický celek, se často přeskakuju z tématu na téma. Místo toho, aby autor vysvětlil 

specifika fitness sportování, tak v mírně neujasněném kontextu se neustále objevuje vrcholový, 

výkonový, rekreační, profesionální, amatérský… sport, obecná problematika dopingu atd. z 

defakto učebnicových textů věnovaných sociologii sportu. 

 

2. Opírá se autor o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Literatura je poměrně rozsáhlá a ve více než dostatečné míře zahrnuje i cizojazyčné zdroje. Do jaké 

míry je relevantní je složité posoudit. YouTube se týká jen jeden odkaz. Řada odkazů se týká sportu 

obecně, dopingu obecně.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Nedovedu zcela posoudit, zda výběr videí odpovídá záměru práce. Chybí přehledná informace o 

autorech videí, jejich pozici v komunitě, … Analýza je provedena standardním postupem. Tabulka 

v příloze (kterou autor považuje za svým způsobem nadbytečnou) by si podle mne zasloužila více 

pozornosti a měla být východiskem dalších úvah nad daty.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl? 
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Zmapování výskytu dopingové problematiky ve zvoleném vzorku videí je provedeno dostatečně 

průkazně. 

 

5. Jsou v práci autorova tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Vzhledem k tomu, že žádná převzatá zjištění se v textu nevyskytují, tak ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Odkazový aparát je používán nejednotně. Někdy je odkaz uveden jako poznámka pod čarou, jindy 

se odkazuje na seznam literatury. Jazyk je často zbytečně komplikovaný, text často skáče z jedné 

úrovně obecnosti na jinou.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Podle mne zásadním problémem práce je neuspořádanost myšlenek. I když to není zcela korektní, 

protože citace jsou vytrženy z kontextu, uvedu příklady. 

 

Hned v úvodním odstavci: … Samozřejmě existují i sportovci, kteří se chovají podle zásad „fair 

play“, to je ale záležitost vrcholového sportu. (proč???) . Hned následující odstavec: sport je 

součástí sociální (???) identity a seberealizace, a tak je pro společenské vědy velice cennou aktivou 

(???) ….Podpůrné látky se rozšířili i v rekreačním sportu, což dělá z tématu problém???, který je 

znásoben slabou legislativní úpravou ???... 

 

Na str 15: Nejen komercionalizace sportu ale i politizace sportu ovlivňuje scénu dopingu. Dnes ??? 

již není vztah politiky a sportu, resp. dopingu tolik transparentní???...S tím souvisí vývoj nových 

látek podporující výkon v dané sportovní činnosti. 

 

V závěru:…. Druhý cíl (motivace) vychází z poznatků obsahové analýzy a v rámci nastavené 

metodologie přinesl určité výsledky (není řečeno jaké). …Obsahová analýza ukázala, že se na 

YouTube objevují různé informace o dopingu. Záleží vždy na názoru a přesvědčení autora (o nich 

nic nevíme). 

  

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak rozsáhlé jsou fitness amatérské aktivity v ČR, jaké je sociální složení cvičenců, jaká je míra 

dopingu a koho se týká, je doping v daném sportovním oboru něčím specifický. 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Přes řadu námitek a pochyb, které jsem uvedl v jednotlivých bodech hodnocení, práci doporučuji 

k obhajobě. I když navrhuji hodnocení nedostatečně a to hlavně z důvodů zmatečnosti textu, přeci 

jen autor prokázal, že mu sociologie a metody výzkumu nejsou zcela cizí. Takže v závislosti na 

průběhu obhajoby by práce mohla být hodnocena známkou dobře. 
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