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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dopingu ve sportu jako lţí o výkonu těla 

sportovce nejen sobě samému, ale také společnosti. Práce je zaměřena na doping jako 

etický problém. Etické aspekty dopingu jsou společností často opomíjeny, protoţe se na 

doping nahlíţí spíše, jako na zdravotní risk spojený s uţíváním zakázaných látek ve 

sportu. Tato práce také popisuje spojitost mezi dopingem a mládeţí, jako aktuální 

problém, který je potřeba řešit. Na závěr je v práci nastíněna moţná prevence 

zakázaných látek ve sportu, která je v současnosti důleţitým tématem. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Doping, fair play, etický problém, sport, prevence dopingu, Antidopingový výbor ČR, 

mládeţ 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with problems of doping in sport. It conceives doping as a lie 

not only about athletes themselves but even to the whole society. It is focused on doping 

as an ethical problem. Ethical aspects of doping are often disregarded by the society 

because doping is more commonly looked upon as a health risk associated with using 

forbidden substances in sport. The bachelor thesis also describes the link between 

doping and young people – a recent problem which needs to be tackled. At the end the 

bachelor thesis introduces possible prevention concerning forbidden substances in sport 

as an important topic in contemporary times. 

 

KEYWORDS 

Doping, fair play, ethical problem, sport, prevention of doping, Anti-doping committee 

CZ, youth 
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Úvod 

 Problém s dopingem ve sportu se netýká pouze vrcholových sportovců, ale také těch, 

kteří sportují rekreačně ve všech věkových kategoriích. V poslední době se problém 

s dopingem ve sportu týká především mládeţe, na kterou je vyvíjen veliký tlak ze strany 

rodičů, trenérů a společnosti vůbec. Společnost je nastavena na výkon a ne všichni 

jedinci v tomto boji mohou obstát bez určité „dopomoci“. Dopomocí je myšlen právě 

doping. 

 Ve své práci se soustředím především na etickou stránku dopingu, která je pro můj 

obor podstatná. Sociální pracovník by se měl problematikou dopingu zabývat především 

ze stránky etické a morální. Umět jedince správě nasměrovat a předat mu správné 

hodnoty. Snaţila jsem se tedy zdůraznit heslo „fair play“, které je neustále tolik 

aktuální. 

 V práci poukazuji na problémy, které se v souvislosti s dopingem v dnešní 

společnosti vyskytují. Problémy se netýkají pouze událostí, které probíhaly v posledních 

měsících v zahraničí, ale také mládeţe, u které je potřeba problém řešit. Tato úloha je 

především na rodičích, učitelích, trenérech či lékařích, proto popisuji jejich role a 

funkce, které by měli ve výchově zastávat.  

 Na závěr se snaţím nastínit moţnou prevenci, která vede ke zmírnění uţívání 

dopingu u mladistvých. Práce je v závěru obohacena o poznatky, které jsem se 

dozvěděla na Konferenci se zaměřením na doping u mladistvých, která se konala na 

FTVS UK v Praze v dubnu 2016.  

  Tato bakalářská práce si klade za cíl nastínit aktuální situaci, která převládá 

především v rekreačním sportu a ve sportu mladistvých, případně nabídnout moţnou 

prevenci těchto jevů. 
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1. Vymezení pojmu 

Slovo „doping“ pochází z jazyka jihoafrického kmene Kafrů a znamená 

povzbuzující prostředek. Doping je označován jako způsob zvýšení výkonnosti ve 

sportu pomocí uţívání zakázaných látek či metod. Někteří sportovci uţívají zakázané 

látky, jako jsou steroidy, povzbuzující prostředky, růstové hormony nebo také 

marihuana. Existují ale další způsoby, jak zvýšit výkon sportovce. Mezi ty nejčastěji 

vyuţívané metody patři krevní transfúze, genový doping či manipulace se vzorky při 

odběrech. Odmítnutí podstoupení dopingové kontroly je také brané jako zakázaný 

způsob jednání. Všechny zakázané látky a metody jsou uvedeny v seznamu, který 

kaţdoročně aktualizuje Světová antidopingová agentura WADA, kterou se více 

zabývám ve čtvrté kapitole. Ve velkém mnoţství případů ale nelze říci, ţe je doping 

ulehčení situace sportovců, jde spíše o to, ţe tělo zvládá mnohem větší zátěţ. I přesto, 

ţe si jsou sportovci vědomi toho, ţe doping je podvod, stále vymýšlejí nové způsoby, 

jak docílit lepších výsledků. Vidina slávy, peněz a trofejí je ovládne natolik, ţe pro ně 

čestnost přestane existovat a riziko dopingu podstupují.
1
 

Dopingem mohou sportovci získat více svalové hmoty, můţe dojít ke zmírnění 

pocitu únavy či bolesti, ale také můţe nastat mnoho vedlejších negativních účinků. 

Touto cestou si sportovci nejen ničí zdraví, ale poškozují také myšlenku „fair play“, 

která k čestnému soutěţení neodmyslitelně patří. Rozvoj osobnosti člověka a jeho 

výchova k poctivosti je základem sportu vůbec.
2
  

Fair play 

„Hra podle pravidel“ či „čestné jednání“. To jsou moţné překlady pro slovní spojení 

„fair play“, které je se sportem spojené. V úvodu Kodexu sportovní etiky, který vydala 

Rada Evropy, nalezneme větu: „Ten, kdo hraje čestně, je vţdy vítězem“ (Fair play - the 

winning way). Čestná hra je zásadní pro jakoukoli sportovní činnost, politiku a správu 

v oblasti sportu.
3
 

Fair play neznamená jen respektování pravidel, ale také respektování druhých a 

sportovního ducha. Není to jen způsob chování, ale také myšlení. Můţeme sem 

                                                 
1 Doping.. In: Antidopingový výbor ČR [online]. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z: 

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

2 Doping.. In: Antidopingový výbor ČR [online]. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z: 

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

3 Kodex sportovní etiky. Rada Evropy, 1992, s. 1-7. 
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zahrnout i snahu bojovat proti podvádění, korupci, násilí, nečestným výhodám či 

nerovnosti šancí. „Kodex chápe sport jako společensko-kulturní činnost, která je 

přínosem pro společnost a přátelství mezi národy za podmínky, ţe je provozována 

čestně,“ uvádí dokument Rady Evropy. Sport má být pro člověka činností, díky které se 

lépe pozná a zdokonaluje, dosahuje rozkvětu nebo ukazuje své schopnosti. Je nástrojem 

interakce, která má přinášet radost, potěšení a zdraví. Lidé si díky velké škále 

sportovních klubů mohou najít své místo ve společnosti, kde budou rozvíjet svou 

fyzickou i duchovní stránku.
4
  

Zejména co se týče mladistvých sportovců, by nemělo být fair play pouze 

okrajovým pojmem, ale jeho středem. Ti, kteří působí na děti v oblasti sportu, by měli 

mít tento pojem neustále na mysli a při kaţdém tréninku ho „posilovat“. Dle Kodexu se 

jedná zejména o vlády, sportovní organizace a organizace spojené se sportem a jedince, 

jako jsou rodiče, učitelé, trenéři, novináři, lékaři aj. Kodex je určen právě těmto lidem, 

kteří v jeho dodrţování hrají důleţitou úlohu a určitým způsobem za něj zodpovídají. 

Pro mladé sportovce je vytvořené tzv. Desatero principů fair play, které vytvořil Český 

klub Fair play. (viz. příloha č. 1)
5
 

2. Historie 

První zmínky o uţívání zakázaných látek ve sportu můţeme zaznamenat jiţ ve 

starověku. Příkladem můţe být antické Řecko, kde uţívali drogy (např. halucinogenní 

houby) zápasníci, kteří mezi sebou zápolili. Básník Homér také popsal, jak hrdina 

řeckých válek Achilles zvyšoval svou sílu pojídáním kostní dřeně lvů a koupáním 

v moři. Věřil, ţe bude nesmrtelný. Australští domorodci pro větší sílu pojídali 

psychoaktivní houby, andští indiáni ţvýkali listy koky a Egypťané pili různé mixy olejů 

s šípky. Uţ v té době drţeli sportovci různé diety, díky kterým byli úspěšnější. Na 

olympijských hrách v roce 668 př. n. l. se u vítěze sprintu zjistilo, ţe jedl velké 

mnoţství fíků. Způsoby pro zvýšení výkonnosti byly zkrátka různé.
6
  

V antice uţívali doping i lidé, kteří neusilovali o zvýšení výkonnosti ve sportu, ale 

chtěli dosáhnout lepšího postavení. Jedli maso zabitých nepřátel a zvířat. Skytové 

dokonce pili i krev prvního zabitého člověka, jelikoţ věřili ve zvýšení síly. Poté nosili 

                                                 
4 Education: Physical education and sport. UNESCO [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=2223&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
5 Kodex sportovní etiky. Rada Evropy, 1992, s. 1-7. 
6 Václav Karas [online]. In: 2005 [cit. 2016-01-08]. Dostupné z: 

http://www.etriatlon.cz/22066_vse_o_dopingu_1_historie.html; PYŠNÝ, 2006, 14 s. 

http://www.etriatlon.cz/22066_vse_o_dopingu_1_historie.html
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svým vůdcům hlavy či kůţi zabitých lidí. Ten, kdo přinesl nejvíce hlav, byl povaţován 

za nejsilnějšího jedince. V antice sportovci podstupovali test na poţití alkoholu a 

rozhodčí jim kontrolovali jídlo. Pár dní před závody byl dokonce zakázán pohlavní styk, 

aby tělo sportovců nebylo příliš nabuzeno. Kontrola na doping se však netýkala pouze 

lidí. Při jezdeckých závodech byla koním odebírána krev a moč kvůli testům na 

povzbuzující prostředky. Těsně před soutěţí také sportovci a jejich trenéři skládali 

přísahu „fair play“.
7
 

Postupem času, jak se soutěţení stávalo mezinárodním, se stal sport prestiţní 

národní záleţitostí. Tlak ze strany trenérů, organizací a společnosti přispěl k uţívání 

dopingových prostředků.  Někteří sportovci si však z důvodu úbytku sil po mnoha 

letech závodění sami vybrali „uţívání zakázaných látek“ jako svou cestu.  Nedílnou 

součástí tohoto problému je však i etická stránka, neboť uţívání zakázaných látek je 

v rozporu s cíli sportu a soutěţení - tedy „fair play“. (Více v následující kapitole). 
8
 

Na tuto skutečnost reagoval v roce 1967 Mezinárodní olympijský výbor zaloţením 

zdravotní komise a zákazem uţívání některých drog. Postupně pak docházelo 

k antidopingovým kontrolám pro různá odvětví sportů. Zavedl se také postih za 

porušení pravidel, a to formou vyřazení ze sportovních soutěţí na určitou dobu i 

odebráním titulů a medailí.
9
 

3. Doping jako etický problém 

S kořeny dopingu to je podobné jako s kořeny gamblerismu, alkoholismu a dalších 

závislostí, které existují ve smyslu pobytu a vyskytují se ve vztahu k tomu, co je 

zdrojem smyslu. Problém dopingu není chybou morální, stal se problémem současnosti, 

která je zaměřena na výkon jedince.
10

 

Anna Hogenová pouţívá pojem „zboţňování“ neboli adorace výkonu, coţ je 

základním znakem současné společnosti a motivem dopování. Znak síly nad ostatními 

lidmi je výkon, který je měřitelný a všechny přesvědčí. Tím, ţe někdo podá výborný 

výkon, udivuje a získává druhé. „Výkon je potvrzením „onticity“ jeho nositele, je 

                                                 
7 WAIC, KOUŘIL, Konference: Problematika dopingu ve sportu se zaměřením na doping a mládež, 2016. 
8 Václav Karas [online]. In: 2005 [cit. 2016-01-08]. Dostupné z: 

http://www.etriatlon.cz/22066_vse_o_dopingu_1_historie.html; PYŠNÝ, 1999, 14 s. 
9 PYŠNÝ, 2006, 16 s. 
10 HOGENOVÁ, 2000, 102 s. 

http://www.etriatlon.cz/22066_vse_o_dopingu_1_historie.html
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znakem výjimečnosti, jeţ zjednává nejen respekt a úctu, ale i ekonomickou přednost, 

v některých případech i společenskou výhodu,“ píše Hogenová.
11

 

Dnešní konzumní společnost skoro aţ útočí na pole sportu a vyvíjí velký tlak na 

sportovce. Společnost tedy podporuje individualistický narcismus a slepě obdivuje 

sportovní celebrity. Dle Blackshawa a Crabba lze mluvit o dvou stranách mince. Na 

jedné straně se nacházejí celebrity, které jsou známé jen díky svému mediálnímu 

obrazu, který často nevytvoří ani tak jejich výkon jako nějaká kauza. I negativní 

reklama je reklama, která často dobře prodává a pro dnešní sportovce je lepší být 

nenáviděn, neţ zapomenut. Na druhé straně mince se nacházejí sportovci, kteří 

nesportují kvůli slávě, dodrţují fair – play a snaţí se ho předávat dál.
12

 

V současnosti rozlišujeme dva přístupy k problematice dopingu. Liberální je ten, 

který povaţuje doping za něco, co bylo vynuceno realitou, a konzervativní, tedy druhý 

přístup, doping zcela odmítá. Z hlediska filosofie se pohybujeme ve dvou rovinách- 

etické a právní. Etická rovina je na jednu stranu hlubší, ale nekontrolovatelná na rozdíl 

od té právní, která je postiţitelná sankcemi. Pro naši dobu je typickým jevem to, ţe se 

svědomí a právo slučují, není tedy rozlišení mezi zákonem a svědomím. Tento jev 

vypozorovala Hannah Arendtová, která dlouhodobě pozorovala vězně, odsouzeného ke 

smrti. Zjistila, ţe nikdy nepochopil, ţe je vinen, jelikoţ vţdy jednal v souladu se 

zákony, v nichţ se usadilo i jeho svědomí, které jimi bylo plně nahrazeno.
13

 

Ve spojitosti s tímto problémem bych ráda poukázala na podobný příklad, který 

můţeme nalézt jiţ v Bibli. Adam v ráji ještě neznal Proroky a Písmo, přesto však slyšel 

hlas Boţí ve svém svědomí. Tento hlas, který hlásal Boţí slávu, byl účelný jen do doby, 

neţ Adam zhřešil. Hříchem se hlas zatemnil, Bůh tedy „vzbudil“ Proroky, kteří hlas 

slyšeli a Písmo napsali. Písmo má být jako obnova špatného svědomí, má lidem říci, co 

je dobré, a co špatné. V případě vězně bylo hříchem zatemněno jeho svědomí, které 

bylo poté nahrazeno zákony, které mu říkaly, co je správné a co ne. 
14

 

Dopingové kauzy se však často řeší pouze v rovině právní (tedy pomocí zákonů), o 

etice sportu na vrcholové úrovni nemůţeme mluvit. O etiku a mravnost jde tehdy, 

pokud rozhodnutí sportovce neuţívat zakázané látky vychází z jeho svědomí. Jestliţe 

                                                 
11 HOGENOVÁ, 2000, 103 s. 
12 BLACKSHAW, CRABB, 2004, 75 s. 
13 HOGENOVÁ, 2000, 103s.   
14 ŠPIDLÍK, 2012, 220 s. 
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nebere sportovec látky jen ze strachu, ţe by byl odhalen, nelze mluvit o etickém 

přístupu. V současnosti je ale veden boj proti dopingu touto cestou - tedy strachem 

z odhalení. Ke změně můţe dojít pouze tehdy, jestliţe se přehodnotí pojem vítězství. Je 

potřeba, aby sportovci hráli fair play a chtěli zvítězit sami nad sebou, pro sebe. 

Vytvořením čistého prostředí, kde bude tou nejvyšší potřebou vítězit čistě, je pro 

zlepšení situace nezbytné. V dnešní společnosti je bohuţel ekonomická stránka sportu 

na prvním místě. Peníze jsou zkrátka větším motivačním činitelem neţ čistá a férová 

hra.
15

  

Etický aspekt sportovního výkonu, v současnosti opomíjený, je důleţitou součástí 

veškerého sportovního soutěţení, a proto by měl být více vyzdvihován. Dle Hogenové 

se mohou vytvořit dvě hřiště, kde na jednom bude probíhat čistá hra a na druhém se 

můţe za dobrý výkon klidně platit. Umoţnění hrát čistě je klíčové pro zlepšení 

problému s dopingem. V současnosti se lidé obhajují druhými. „Kdyţ dopuje on, mohu 

i já,“ odvolává se řada sportovců na jiné. Jakmile přestane hrát čistou hru jeden člověk, 

přestane většina nebo všichni. Proto je velice důleţité, aby lidé respektovali pravidlo 

fair play, šli příkladem ostatním, zejména mladším sportovcům a snaţili se fenomén 

dopingu zcela vymýtit.
16

 

3.1. Ohlédnutí za problematikou dopingu 

Ve dvacátém století se v hodnotovém ţebříčku společnosti dostává na první místo 

touha po kvalitním a dobrém výkonu. Ze sociologického hlediska lze mluvit o 

„výkonové společnosti“. Toto označení lze vztáhnout i na oblast sportu. V tomto období 

se vyuţívalo vědeckosti a jejích experimentů. Etická stránka byla odsunuta do pozadí a 

na povrch vyvstaly otázky ohledně urychlení růstu svalů či regenerativních fází, 

odstranění prodlev apod. Experimenty, které byly prováděny na sportovcích, se téměř 

dotýkaly smrti či nevhodných pokusů, které nebyly povoleny. Podle nejmenovaného 

německého lékaře se s  problémem hranic potýkali hlavně cyklisté, jeţ se účastnili Tour 

de France v r. 2000. V tehdejším východním Německu docházelo k dopingu pod tlakem 

„strany a vlády“ usilující o co nejlepší výsledky, které měly mj. ukazovat dokonalost 

socialistického zřízení.  Někteří sportovci ani nevěděli, ţe uţívají zakázané látky.
17

 

                                                 
15BLACKSHAW, CRABB, 2004, 75 s. 
16 HOGENOVÁ, 2000, 104 s. 
17 HOGENOVÁ, 2000, 104 s. 
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Problém, který nastal po experimentech, byl ale mnohem větší. Začalo se mluvit o 

krizi identity či chování. Společnost začala sportovce vnímat jako přetvořené lidské 

bytosti neboli výsledky farmakologických úspěchů, které se slovem „fair play „ nemají 

nic společného. Vyvstaly otázky: „Co je umělé, a co přirozené?“, které jsou jádrem 

veškerých debat o problematice dopingu. Jelikoţ nebyla přesně stanovena hranice 

vymezující přirozené a umělé, doping se bez problémů mohl rozvíjet a provozovat dál. 

Dle Hogenové musí snaha vycházet ze samotné ctiţádosti sportovců, kteří se sami 

rozhodnou problém změnit.
18

  

V posledních desetiletích se pak nahlíţelo na problém dopingu jako na prostředek 

pro stupňování výkonu umělou cestou. Začaly se rozvíjet i ilegální strategie, jak 

dopovat, aby se na to nepřišlo. Doping znamená zvýšení výkonu, tudíţ dosaţení lepších 

výsledků a jistého snu, který sportovec má. Nesmí se však zapomínat na fair play, díky 

níţ se jedinec dostane do roviny boţské. Dříve znamenal dobrý výkon přítomnost bohů 

a pro sportovce moţnost stát se nesmrtelnými, coţ pociťoval vítěz díky slávě, která se 

mu dostávala. Přiblíţení boţského světa se nazývá „epifanie“. Není moţné ji nahradit 

penězi či jiným materiálním darem na zemské půdě. Do boţské blízkosti se dostal jen 

ten, který byl poctivý, čistý a dodrţoval zásady fair play. Olympijským symbolem je 

oheň, jelikoţ je čistý, poctivý a ryzí. Pokud sportovec dosahuje výkonu nečestnými 

způsoby, opouští tak olympijské ideály.
19

  

Epifanie bylo moţné dosáhnout jen proto, ţe sportovci ţili i duchovním ţivotem. 

Problémem, který u mnoha lidí přetrvává jako dědictví minulosti, je pojetí člověka jako 

stroje. Člověk je vnímán jako subjekt, který je předurčený k výkonu, a duševní stránka 

jeho osobnosti je zcela opomíjena. Společnost zajímá výsledek, kterého sportovec 

dosáhne, ale jeho pocity či celkový psychický stav jde stranou. Na sportovce je vyvíjen 

obrovský tlak, aby podali výborný výkon, a tak tedy i oni zanedbávají stránku duchovní 

a věnují se pouze té tělesné. Tělesná stránka jim zajistí cíle a sny, kterých chtějí 

dosáhnout, protoţe s nárůstem tréninků dosahují zlepšení. Otázkou však zůstává, jestli 

to vše, co pro výkon dělají, je přínosné pro ně samé, nebo pro okolí, tedy společnost. 

Pokud jejich tělesná stránka nezvládá tempo, které sportovci nastaví, můţe se zde 

objevit myšlenka na pouţití nedovolených povzbuzujících látek.  

                                                 
18 HOGENOVÁ, 2000, 105 s, 
19 HOGENOVÁ, 2000,105-108 s. 
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Tělo a duše 

S tělesnou stránkou souvisí naše tělesná kultura. „Jako je pro růţi květ domovem, její 

vůně je pro člověka tělo chrámem jeho vznešenosti,“ uvádí Milan Kolář. Pro pochopení 

současné společnosti sportu, je nezbytné se zabývat předporozuměním člověka ve 

vztahu k tělesné kultuře a sportu. Bytí člověka je bytí jak ve světě, tak v čase. Dle 

Heideggera je činnost člověka pohybem, pohybem biologickým a společenským. 

Existence člověka tedy utváří dějinný pohyb, který však jen z části určuje člověk sám. 

Člověk je totiţ odpovědný sám za sebe, ale i za druhé, kteří ho určitým způsobem 

ovlivňují. Pro člověka se tak podle Heideggera otevírá horizont transcendence, který má 

etickou odpovědnost, ale zároveň tvůrčí svobodu. Základním předpokladem pro 

existenci člověka je však jeho tělo a tělesnost, čímţ se zabýval Konrad Lorenc. Ten 

v knize „Osm smrtelných hříchů člověka“ rozebírá některé činitele, které vedou ke 

zničení člověka a společnosti. Jedním z problémů je dle Konrada „běh se sebou 

samým“.  Tempo ţivota je totiţ hrozivé a strach ze ztráty sociální pozice či role, 

majetku a peněz se stal součástí ţivota současných lidí. Tento fenomén si vybírá daň 

právě na zdraví lidí, kteří se snaţí udrţet to, co mají a vyhnout se ztrátám. Mnohdy 

právě doping je moţným řešením, které sportovci volí. „Účelem se stává mít, a ne být,“ 

říká Lorenc. Kam se tedy podělo Descartovo heslo „Myslím, tedy jsem“? 

Cogito ergo sum (latinsky Myslím, tedy jsem), je Descartův pokus o zaloţení 

filosofické jistoty jedince. Jakmile si člověk činnost, kterou provádí, uvědomí, má určitý 

přístup k sobě samému a jistotu, ţe existuje. „Je-li tedy ţivot sám o sobě dobrý a 

ţádoucí, a kdyţ si pak vidoucí uvědomí, ţe vidí, slyšící, ţe slyší, jdoucí, ţe jde, a kdyţ 

máme i pro všechny ostatní činnosti vědomí, ţe jsme činní, takţe vnímáme, ţe 

vnímáme, a myslíme, ţe myslíme, je to pro nás známka, ţe jsme.“ (Aristoteles, Etika 

Nikomachova). Decartes pochyboval o myšlenkách a názorech, ale i vjemech, kterých 

se mu dostávalo. O všem přemýšlel jako o klamu. Jedinou jistotu vnímal v myslícím 

člověku, který si uvědomuje, ţe myslí, tedy je. Svojí myšlenkou se snaţil ukázat, ţe si 

kaţdý vystačí se svojí jistotou díky myšlení a nemusí být závislý na autoritách a jejich 

myšlenkách. Kritici moderní doby, jako je např. Hussler, se zabývají problematikou 

dualismu duše a těla. Zastávají názor, ţe není moţné tyto dvě sloţky oddělit, s čímţ 

Descartes problém neměl. Pro něj bylo oddělení potřebné, jelikoţ neuznával smyslovou 

skutečnost. Pro moderní filosofii je však podstatná zkušenost, a ne myšlení, kde 
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nedochází k jejich oddělení. Heidegger vidí ţivot člověka jako poznání nejen myšlením, 

ale i smysly, které mu byly dány. Nevnímá vjemy jako klamy, ale jako obohacující 

skutečnost. 

Ideje ve sportu 

Jelikoţ se v posledních letech začíná vytrácet smysl sportu, etika se stále snaţí o 

formulaci nějaké ideje, která by se snaţila vést sportovce správným etickým směrem a 

změnit jejich uvaţování, pokud je to potřebné. Z antického Řecka pochází ideje, jako je 

slast, zdatnost či povinnost nebo účelovost. Tyto ideje existují i dnes, ale jsou známé 

pod jiným názvem. U sportovců se snaţí pronikat k jejich etickým postojům. Idea 

zdatnosti je dnes známá jako etika povinnosti, která je u sportovce snadno pochopitelná. 

Gerhart v roce 1991 navázal na Kantovu etiku povinnosti a pro etiku sportu formuloval 

kategorický imperativ. „Jednej v souladu se zásadou, podle které by mohl jednat kaţdý 

z tvých soupeřů,“ řekl. Idea diskurzu nabízí změnu pravidel. O pravidlech mohou 

diskutovat hráči, trenéři či funkcionáři, proto je důleţité, aby se na základě diskuze 

všichni shodli.
20

  

Základním principem, který bývá v současnosti opomíjen, je idea kalokagathie. 

Starořecké slovo „kalokagathia“ lze přeloţit pomocí dvou přídavných jmen – „krásný“ 

(kalos) a „dobrý“ (agathos), která jsou spojená spojkou „a“ (kai, jeţ je před 

samohláskou zkrácená na k’),“ vysvětluje Irena Martínková. Tato myšlenka má více 

významů. Vzhledem k tématu se budu zabývat pouze významem ideálu v rámci 

výchovy. Jim Parry popisuje kalokagathii jako výchovu k celistvosti a všestrannosti 

člověka. Celistvost člověka je vysvětlována jako harmonizace duše a těla, jejímţ 

výsledkem by měl být krásný a dobrý člověk. Kalokagathia je spojena s výchovnými 

ideály, tedy s idealizovaným pojetím jedince. Toto pojetí se vyuţívá u jednostranné 

výchovy jedince, kde můţe být důraz pouze na jeho fyzickou stránku. U myšlenky 

kalokagathie je však důleţité rozvíjet jak stránku tělesnou, tak duševní.
21

 

Tato myšlenka se vyskytuje v rámci tělesné výchovy na školách, kde je 

vyzdvihována důleţitost tělesného rozvoje dětí. „Ti, kdo prosazují důleţitost tělesné 

výchovy, často hledají pomoc v antice a vyuţívají antické ideály (kalokagathia, areté) k 

odůvodňování nezastupitelnosti a nezbytnosti tělesné výchovy v rámci výchovy 

                                                 
20 KOCH, 1995, 80 s. 
21 MCNAMEE, PARRY, 1998, 188-204 s. 
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člověka,“ uvádí ve své knize Hartmann a Marshall. Dnes je tělesná výchova zavedena 

na všech základních a středních školách a myšlenka všestranné výchovy je tedy 

aktuální. Kalokagathií se proto zabývají i lidé, kteří tvoří kurikula škol, aby nedocházelo 

k zanedbávání stránek člověka potřebných k jeho harmonickému rozvoji.
22

 

Především moderní olympismus je představitelem myšlenky celostního rozvoje 

člověka v rámci sportu. Zde je prosazována nutnost rozvoje jak duše, tak těla. Etika a 

výchova patří mezi hlavní sloţky olympismu, který zaloţil Pierre de Courbentin. Ten 

však pro tuto myšlenku měl jiný název a to „eurhythmie“. Otto Szymiczek, jeden 

z mnoha představitelů olympismu na něj pohlíţí takto: „Dnešní olympismus je filosofií, 

která společně s rozvojem fyzických dovedností směřuje ke zlepšení lidské mysli, a tak 

vede k harmonické a symetrické formaci a zdokonalení člověka. Jejím cílem je také 

vychovat člověka, vytesat jeho charakter a morálku, vytvořit antický ideál, ,Kalos 

Agathos‘.“
23

 

Idea kalokagathia bývá zmiňována také v souvislosti se zdravím člověka. Tato oblast 

je velice aktuálním tématem, jelikoţ zdraví člověka je spojováno se sportem. Mezi další 

oblasti, kde se pojem vyskytuje, patří např. výchova v přírodě či východní přístupy, jako 

je jóga. Problém myšlenky kalokagathia však nastává v absenci jejího podrobného 

rozpracování. Ideál je nastíněn, ale chybí jeho podrobnosti, obsah, který by dával smysl 

a byl pro člověka srozumitelným, uvádí Irena Martínková. Kalokagathia bývá uváděna 

spíše jako heslo, které má šířit myšlenku celistvějšího přístupu k člověku. I přes to, ţe 

není myšlenka příliš rozpracovaná, pouhá zmínka můţe umoţnit jiné myšlení lidí 

zabývající se sportem. Mohou se objevit otázky ohledně harmonické výchovy 

sportovců, problematiky celistvého přístupu či dualistického myšlení. Myšlenka pak 

přináší otázky „Co je to harmonický člověk?“ a „Co to znamená být krásným a dobrým 

člověkem?“, na které sportovci hledají odpověď. Otázkami se lidé zabývají jak ve 

vztahu k sobě, tak k druhým (např. trenéři ke svým svěřencům).
24

 

3.1.1. Pohledy na význam sportu 

Existuje řada oborů, které se zabývají významem sportu. S dopingem toto téma 

neodmyslitelně souvisí a je důleţité jejich uvedení, které přispěje k lepšímu pochopení 

uţívání dopingu. 

                                                 
22 HARTMAN, MARSHALL In GREEN, 2008, 203-229 s. 
23 COUBERTIN In NAUL, 2000, 542-546 s.; SZYMICZEK In MESSINESI, 1973, 59-67 s. 
24 MARTÍNKOVÁ, 2008, 53-62 s. 



19 

Psycho-sociální pohled 

Důvody k uţívání dopingu jsou pro kaţdého jiné. Především však dosaţení vyšších 

výkonů a dosaţení vítězství.  Motivace k provozování sportu je také různá. Z 

biologického hlediska je pro člověka pohyb jeho základní potřebou. Jaroslav Nekola ve 

své knize uvádí, ţe sport představuje určitou ţivotní orientaci, ţivotní styl, etický a 

estetický názor. Pro někoho můţe být sport zdrojem zábavy, způsobem trávení volného 

času, prostředkem společenských kontaktů, pro někoho pouze prací, tedy zdrojem 

příjmu. Pohyb je zdrojem proţitků, budování odolnosti vůči civilizačním nemocem, 

jelikoţ utuţuje zdraví.
25

 

Dle Nicol Stašové se však pohledy psychologů v této oblasti liší. Někteří 

přirovnávají potěšení ze sportu k utrpení, avšak ve spojení se slastí. Jiní ve sportu 

zaţívají pocit plynutí, neboli flow, tedy pocit štěstí a radosti. Pro dosaţení tohoto stavu 

je důleţité mít přesně vytyčené cíle, kterých chceme dosáhnout. Kaţdý sport má jasně 

daná pravidla, cíle a strukturu. Pravidly je dané to, co je potřeba udělat pro dosaţení 

úspěchu, poté nastává pocit flow. Při stavu flow dochází ke změně stavu vědomí, 

vnímání času, jelikoţ dochází ke splynutí člověka s činností. Tento stav pak bývá 

zdrojem motivace pro sportovce, jelikoţ vyvolá v člověku nezapomenutelné 

vzpomínky. Pro pocit flow je ovšem důleţité, aby sportovci povaţovali činnost za 

zábavu, nikoli za zdroj příjmu. Pokud jsou sportovci vnitřně motivováni, nepotřebují 

uţívat doping. Sportovní soutěţe jsou pro ně zdrojem vzrušení, zábavy, sport je pro ně 

láskou. Tito jedinci jsou motivováni svými osobními cíli, nikoli penězi či společenským 

uznáním.
26

 

Pro některé lidi můţe být sport únikem před nudou. Dle Václava Hoška má i 

v dospělosti člověk znaky dítěte a rád si hraje. Pro rozvoj osobnosti je navíc hra velice 

důleţitým činitelem, který je v dnešní společnosti opomíjen. Pro tyto typy sportovců 

nebývá doping hrozbou, jelikoţ berou sport pouze jako zábavu, odreagování se či 

potěšení. Dnes je však důraz kladen spíše na soutěţení, neţ na samotný prvek hry a 

pohybu. Jak jsem jiţ výše uvedla, pomocí hry se rozvíjí osobnost a schopnost člověka 

                                                 
25 NEKOLA, 2000, 58-60 s. 
26 JACKSON, CSIKSZENTMIHALY, 1999. 108-110 s.; WEINBERG, GOULD, 2015, 607 s; STAŠOVÁ, 2006,  

103 s. 
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vycházet s druhými lidmi, kdeţto soutěţením se spíše kazí charakter lidí. Pokud se tedy 

jedná spíše o soutěţení, myšlenky ohledně uţívání dopingu se zde objevit mohou.
27

 

Soutěţení je ale také součástí ţivota zvířat, která pokud nejsou dostatečně rychlá a 

silná, dlouho nepřeţijí. Konkurence je veliká a nemilosrdná. Soutěţení zkrátka k ţivotu 

patří a lze ho nalézt v mnoha sférách.  Lidé dnes soutěţí téměř o vše. O místo v práci, o 

to, kdo má více přátel, komu to více sluší, o lepší známky ve škole, apod. Lidé se 

zaměřují na výsledek/vítězství, avšak nikoli na proţitek ze hry, z činnosti. Zde se 

nachází jádro problému, jelikoţ ze hry se stala soutěţ. Soutěţení však můţe být také 

tvůrcem charakteru sportovců, nesmíme však zapomínat na hru. Pokud soutěţení 

dovolíme převálcovat právě to „hraní si“, o utváření charakteru nelze mluvit. Ve 

spojitosti s hrou vyvstává otázka, zda je hrou i sport. Dle anglického slova game lze 

mluvit o hře ve spojitosti se sportem. Jak sport, tak hra je kulturní fenoménem doby. 

Michal Peliš ve své knize Sociologie sportu uvádí, ţe „sociologie vnímá člověka jako 

individuum nalézající se v určitých pozicích a vazbách ve společnosti.“ S různými 

rolemi jsou spojeny pozice, které člověk „hraje“ podle toho, co se od něj očekává. Jedná 

podle toho, jak své roli rozumí a myslí si, ţe by tak jednat měl. Je to tak i s dopingem? 

Je spojeno uţívání dopingu s pozicí, kterou sportovec zastává? Dle Michala Peliše je 

pro člověka hra kombinací vzorců a chování, které můţe člověk ve hře dobře pozorovat 

a svou roli si postupně osvojovat. V dnešním světě se lidé řídí chováním druhých. 

Jestliţe sportovec zjistí, ţe jeho soupeř uţívá zakázané látky, nevidí důvod, proč by je 

nemohl uţívat on. Díky hře navíc jedinec proţívá „jinou realitu“ při vstupu do „jiného 

bytí“, čímţ proţívá uspokojení. Pravidla u her si lidé mohou stanovovat sami podle 

situace na rozdíl od sportu, kde jsou jasně vymezena. V dnešním světě se z různých her 

stává regulérní sport, jelikoţ mnoho lidí vyhledává vzrušení a nové věci. To je také 

případ dopingu, jelikoţ pro sportovce představuje určité vzrušení a adrenalin.
28

 

Sociologický pohled  

„Sociologie na sport nahlíţí jako na kulturně-sociální jev, reflektující dynamiku 

změn hodnotového světa, zájmů a činností současného lidstva,“ tvrdí Aleš Sekot.  

Jaroslav Nekola dodává, ţe sport má vliv jak na aktéry, tak na celou společnost. Pro 

sport je důleţitá národní, etnická a regionální identita, která je potřebná pro dobré 

                                                 
27 SLEPIČKA, HOŠEK, HÁTLOVÁ, 2009, 132-133s. 
28 SLEPIČKOVÁ, 2000, 85-87 s.; SEKOT, 2004, 102 s. 
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mezinárodní vztahy. Pro sport je důleţitý jeho vztah se společností, jelikoţ je odrazem 

různých názorů, hodnot, postojů a idejí lidí.
29

   

„Sport je přímo provázán s kulturou dané společnosti a je výrazem specifických 

představ, idejí, hodnot a perspektiv, prostřednictvím kterých lidé zaujímají svoje 

postavení ve světě, hledají v něm své místo, vysvětlují si jeho fungování a poměřují 

míru důleţitosti věcí kolem sebe,“ uvádí Aleš Sekot. Sport reaguje na dynamické 

společenské změny a podle nich se mění, přizpůsobuje. Společenské změny ovlivňují 

právě míru uţívání dopingu. Jestliţe je ze strany společnosti vyvíjen na sportovce tlak, 

uţívání dopingu roste. V pozadí těchto změn se vyskytuje různost idejí a skupinových či 

osobních zájmů. Slouţí také jako nástroj pro výchovu pozitivních charakterových rysů 

člověka, jelikoţ nediferencuje jeho původ či etnikum. Sport je také prostředkem 

k seberealizaci či posilování osobní nebo společenské identity lidí.
30

 

Dle Pavla Slepičky je sociální prostředí sportu povaţováno za „specifické“ z důvodu 

nesouladu běţně respektovaných norem s normami sportu. V určitých druzích sportu 

jsou tolerovány projevy agrese, které jsou v běţném ţivotě sankciovány, coţ neplatí o 

agresi pramenící z uţívání zakázaných látek. Takové případy jsou dle zákona trestány. 

Problém však vidí Pavel Slepička ve vrcholovém sportu, kde skrze socializaci dochází 

ke stanovení rolí, které nesou chování, jeţ se liší od běţného ţivota lidí. Pro jedince je 

pak velmi těţké se přizpůsobit různým typům prostředí, jako je např. škola, partnerský 

ţivot, zaměstnání v jiném odvětví, apod.
31

  

Filosofický pohled 

 

Z filosofického hlediska se dostáváme k otázce, zdali je sport pro sportovce něčím 

jedinečným. Představuje pro sportovce určitý přesah všednosti ţivota i přes náročnost 

tréninků?  

Pro taoismus, který představuje jak čínské lidové náboţenství, tak filosofickou školu, 

je sport kultivací těla i ducha. Tělo je však povaţováno za překáţku v duševním rozvoji, 

jelikoţ ulpívá na věcech materiálních a smyslových, coţ přináší strast. Dle Stašové je 

tělo vnímáno jako nejméně dokonalá forma existence ţivota, na rozdíl od duše. Skrze 

cvičení se lidem otevírá působení energie „Qi“, která představuje energii dechu a proudí 

                                                 
29 SEKOT, 2004, 50 s.; NEKOLA, 2000, 35 s. 
30 SEKOT, 2004, 54 s. 
31 SLEPIČKA, 2009, 193 s. 
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celý tělem. Při cvičení je kladen důraz na souznění sloţky fyzické i duševní. 

Prostřednictvím pohybu se tyto sloţky dostanou i do jiných oblastí ţivota. Dobrý vliv 

nejen na zdravotní stav sportovců má pravidelné cvičení a soustředěné dýchání. Sport 

by měl být pro člověka způsobem relaxace a udrţením určité tělesné a duševní 

harmonie.
32

 

Nicméně, v dnešní době je ve sportu kladen důraz převáţně na vzhled, např. 

bodybuilding. U lidí převaţuje orientace na hodnoty materiální, tedy na tělo, ne na 

ducha. Za tento jev mohou především média, která vštěpují lidem do hlavy, ţe trendem 

je být štíhlý a fit. Reklamní průmysl tak stále vymýšlí nové stroje na cvičení, 

prostředky, které napomáhají hubnutí apod. Opět se dostáváme k myšlence 

kalokagathie, jejíţ význam je tedy „krásný a dobrý“. Lidé si pod pojmem „krásný“ 

představují dokonale vypracované a štíhlé tělo. S tímto pojetím souvisí i uţívání 

podpůrných prostředků na růst svalů, ve většině případů doping, v rámci posedlosti za 

dokonalostí. Chtíč je tak obrovský, ţe lidé přestávají myslet na své zdraví a jsou pro 

svůj vzhled ochotni podstoupit téměř cokoli. Tady uţ není řeč pouze o dopingu, ale také 

o plastických operacích, které jsou dnes naprosto normálním jevem. Původní význam se 

odchýlil i ve významu slova „dobrý“, jelikoţ dnes je „dobrý“ braný jako výkonný, 

bohatý či úspěšný. Vše je způsobeno uspěchaností doby, jelikoţ na proces formování 

těla nemá dnešní člověk čas. Lidé chtějí výsledky hned. (více v kapitole č. 5) Uţíváním 

podpůrných prostředků však sportovci narušují harmonii duše a těla, jelikoţ o duši 

nepečují. Jedincům se pak nedostává blaţeného ţivota, tedy ţivota v rovnováze.
33

 

3.2. Člověk a (jeho?) tělo 

Smyslem sportu by neměla být jen zábava, radost, odreagování se, ale také čestné 

jednání, a ne opak, ve který se sport obrátil. Lidé si úspěch závidí a jsou ochotni udělat 

vše proto, aby se dostali do povědomí a stali se nejlepšími. Význam sportu, tedy hesla 

„sportem ku zdraví“ či „v zdravém těle zdravý duch (mens sana in corpore sano)“, 

v současném vrcholovém sportu není dostatečně vyzdvihováno a ostatní stránky 

člověka jsou upozaděné. Činitelé, kteří za tuto změnu nesou odpovědnost, by se podle 

Kocha neměli bát tvrdého opatření, které změny zmírní či zastaví. Nejsilnějším 

činitelem je však společnost, u které je velmi těţké určit, která její část se doţaduje 

                                                 
32 STAŠOVÁ, 2006, 55-58 s.; STAŠOVÁ, 2009, 69-72 s. 
33 STAŠOVÁ, 2006, 17-23 s. 
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změny. Lidé na jednu stranu poţadují čestnou hru, ale na druhou stranu si rádi přečtou 

článek o skandálech, které se ve sportu dějí.
34

  

Nejen stránka tělesná tedy hraje u člověka ve sportu významnou roli. Jak jsem jiţ 

výše zmínila, nesmíme zapomínat na stránku duchovní, ale také duševní, rozumovou, 

citovou, sociální, imanentní (bytostně vlastní) a transcendentální, které existují 

v přítomnosti a budou existovat i v budoucnosti. Tyto dimenze by neměly být 

zanedbávány, ale rovnocenně rozvíjeny.
35

 

Dle Dietmara Miedtha je důleţité nezapomínat na morální stránku věcí ve sportu. 

Jakmile se u nějakého sportovce potvrdí pozitivní testy na doping, není aţ tak důleţitý 

samotný trest, jako to, jak se s problémem jedinec morálně vyrovná. Doping je leţ, 

která neodpovídá skutečnosti. Člověk lţe nejen okolí, ale i sobě samému. K odcizení 

sobě samému dochází i skrze převzetí ţivotosprávy jedince trenérem, který určuje, jak 

bude sportovec ţít. Stejně tak dochází k ignoraci ţivota dítěte, ve kterém se projeví 

obrovský talent. Zájmy tohoto dítěte jdou stranou, jelikoţ vidina úspěchu je pro trenéry 

silnější a důleţitější neţ osobní ţivot jedince. Vidina úspěšného sportovce, který by jim 

mohl v budoucnosti zajistit prestiţ a dobré finanční ohodnocení, je pro ně na prvním 

místě.
36

  

3.3. Etika sportu v médiích 

Především média podávají lidem informace o kauzách týkající se dopingu a 

odkrývají jim tajemství, která většinou způsobí společenský „poplach“. Sportovci tak 

ztrácejí svou dobrou reputaci a stávají se „oběťmi“ redaktorů, novinářů, ale také celé 

společnosti. 

V etickém kodexu České televize, nalezneme v osmém odstavci článku 12 o 

Sportovním vysílání, tato slova: „Sportovní redaktoři musí respektovat pravidla řádného 

a etického výkonu novinářské profese. Česká televize divákům nezamlčí ani informace 

o odvrácené straně sportu, jakými se mohou stát smrt člověka či zvířete, trvalé 

poškození zdraví, doping nebo poškození přírody.“
37

 

                                                 
34 HOGENOVÁ, 2000, 120 s. 
35 HOGENOVÁ, 2000, 121 s. 
36 HOGENOVÁ, 2000, 130 s. 
37 Kodex České televize. In:Praha: Česká televize, 2003. 
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4. Dopingová kontrola 

Ve světě 

V roce 1999 nahradila Mezinárodní olympijský výbor Světová antidopingová 

agentura WADA  (World Anti-Doping Agency) se sídlem v Montrealu. Stala se tak 

řídícím orgánem boje proti dopingu ve světě. Jejím hlavním úkolem je vytvářet a 

dohlíţet na dodrţování Světového antidopingového kodexu, který je závazný pro 

všechny sportovní organizace a výbory. WADA taktéţ zajišťuje vydávání standardů pro 

laboratoře, které se zabývají dopingem, a udává normy pro terapeutické výjimky. Dále 

má na starosti seznam zakázaných látek a ochranu osobních údajů. Ve své pravomoci 

má také testování sportovců při soutěţi i mimo soutěţ, ale primárně není agenturou pro 

testování. Testuje spíše ve výjimečných případech tam, kde byl nahlášen 

Antidopingovou organizací problém, který nebyl vyřešen. Schvaluje také seznam neboli 

registr sportovců určených k testování. WADA  se také podílí na tvorbě různých 

poradenských programů a schvaluje programy pro testování a analýzu vzorků společně 

s ostatními organizacemi a federacemi. V neposlední řadě se také zapojuje do 

vyšetřování a dalších aktivit, pokud dojde k porušení antidopingových pravidel, které 

mohou usnadnit boj s dopingem.
38

 

V České republice 

U nás se bojem proti dopingu zabývá Antidopingový výbor České republiky, který 

sídlí v Praze. Byl zaloţen roku 1999 a jeho zřizovatelem je MŠMT ČR. Zodpovídá za 

uplatňování antidopingové politiky a zavádění pravidel. Mezi jeho pravomoci patři 

navrhování legislativních opatření s cílem sníţení dostupnosti léků s obsahem 

dopingových látek, zastupování naší země v mezinárodních antidopingových 

organizacích a provádění kontrol sportovců v soutěţích i mimo ně. Vydává směrnice 

pro kontrolu a postih dopingu ve sportu s aktualizovanými seznamy zakázaných látek 

(schválené WADOU). Vymýšlí také vzdělávací a výchovné programy či pořádá 

osvětové akce, které napomáhají v boji s dopingem. ADV ČR zkrátka řeší všechny 

problémy spojené s dopingem ve sportu. O své činnosti se snaţí informovat společnost, 

                                                 
38PRŮVODCE Bojem proti dopingu ve sportu [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 

http://www.antidoping.cz/documents/pruvodce.pdf ; Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování. In: Montreal: 

World Anti-Doping Agency, 2015. 
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a tak pořádá různé besedy, přednášky či jednou ročně vydává svůj bulletin a aktualizuje 

seznam zakázaných látek pro sportovce.
39

 

5. Faktory ovlivňující užívání dopingu 

Problematika dopingu je věcí medializovanou, tudíţ je naprosto normální, ţe se 

stává předmětem diskuze široké veřejnosti. Z důvodu závaţnosti tohoto problému byla 

zavedena jistá opatření (viz Světový antidopingový kodex aj.) a uţívání dopingu získalo 

pozornost nejen z biomedicínského, ale také sociálního hlediska.
40

 

Společenskovědní disciplíny se začaly zajímat o příčiny braní dopingu. Výsledky 

ukázaly, ţe velký vliv má na uţívání zakázaných látek právě sociální prostředí. 

Sociálním prostředím je myšleno širší společenské klima, nejbliţší sociální prostředí, 

tedy rodina nebo škola a také prostřední samotného sportu (trenéři, další sportovci,…).
41

 

V této problematice je také důleţité rozlišovat doping ve vrcholovém sportu a ve 

volném čase. Uţívání zakázaných látek je nejvíce spojováno s vrcholovým sportem, ale 

mnohem závaţnější problém nastává právě u sportovců, kteří sportují ve volném čase, 

jelikoţ jejich počet je mnohem vyšší a kontrola zde chybí.
42

 

5.1. Společnost 

Jiţ v historii byli uznáváni ti, kteří ve sportu dosahovali nejlepších výsledků. Jelikoţ 

bylo období, kdy byly úspěchy vydávány za úspěchy politického systému či státu, na 

osoby byl velký tlak ze strany společnosti. Byly tedy hledány nejrůznější prostředky 

k dosaţení úspěchu. Touha po vítězství byla tak velká, ţe sportovci podepisovali 

smlouvy o braní různých podpůrných prostředků a mlčenlivosti. Vliv společenského 

prostředí tak zvyšoval toleranci k dopingu.
43

 

Sportovní úspěch se stal předmětem politiky a výborný sportovec idolem 

společnosti. Pro mladou generaci sportovců je tedy snadné uţít podpůrné prostředky a 

dosáhnout toho, co společnost uznává - tedy výborného výkonu. Dle studií ohledně 

názorů sportovců na doping bylo navíc zjištěno, ţe sportovci jsou k dopingu mnohem 

                                                 
39Mise a status. Antidopingový výbor ČR [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: 

http://www.antidoping.cz/o_nas_mise_a_status.php ; PRŮVODCE Bojem proti dopingu ve sportu [online]. Praha, 

2015 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: http://www.antidoping.cz/documents/pruvodce.pdf  
40 SLEPIŠKÁ, PYŠNÝ A KOL, 2000, 15 s. 
41 KOCH, 1995, 80 s. 
42 KOCH, 1995, 80 s. 
43 SLEPIČKA, PYŠNÝ A KOL, 2000,  16-17 s. 
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tolerantnější neţ ti, kteří nesportují. Někteří sportovci by byli ochotni zakázané látky 

uţít, ale jen v případě, ţe by měli jistotu, ţe nebudou odhaleni. Více neţ polovina by 

doping uţila jen v případě, ţe by neměli ţádné zdravotní následky a čtvrtina i za cenu 

zdravotních obtíţí, jestliţe by získali medaili. Z výzkumů vyplynulo, ţe mladší 

sportovci jsou tolerantnější k uţívání zakázaných látek, protoţe touţí po úspěchu a na 

rizika nehledí. Mladší generace je také více nastavena na výkon a ovlivněna sociálním 

prostředním, ve kterém se pohybuje.
44

  

5.1.1. Komercionalizace sportu 

Dnes uţ je neodmyslitelně spjata se sportem jeho komercionalizace v televizi, v 

novinách a na internetu. Vliv ekonomických aktivit je tak silný, ţe mnozí vyuţívají 

sport ke své propagaci a zviditelnění se pomocí sponzorských činností a aktivit. Jedná 

se o rozsáhlou škálu sponzoringu samotných sportovců, sportovních organizací, 

sportovních událostí a dalších aktivit spjatých se sportem. Sportovní události se stávají 

spíše předmětem obchodu neţ moţností ukázat, co se sportovci naučili a natrénovali. 

Tento fenomén se často stává terčem kritiky, ale pro jeho ekonomicky výhodnou 

stránku je těţko změnitelný. Právě důsledkem komercionalizace je velký příliv peněz, 

který má jak pozitivní, tak negativní stránku. Negativní stránkou je opomíjení cílů a 

poslání sportu, kdy se sportovní ideje pomalu vytrácejí. Určitou roli zde hraje i druh 

sportu, jelikoţ kaţdý je jinak ekonomicky výnosný, a kariéra sportovce zejména 

v některých odvětvích se stala ekonomicky hodně lákavá. Velmi dobrý příjem je tedy 

tou pozitivní stránkou, kterou sport díky své komercionalizaci získal. Úspěšní sportovci 

si tak mohou zajistit ţivotní kariéru a výjimečný ţivot. Výkon se stal předmětem 

obchodování a z komerčního hlediska jediným kritériem pro ekonomické a společenské 

ocenění. Proţitek a sociální vztahy jsou opomíjeny, jelikoţ nejsou pro toto ocenění 

důleţité. Pro ty, kdo nejsou spokojeni se svým výkonem, se nabízí pak cesta za slávou 

formou dopingu. Sportovci se snaţí vyhnout neúspěchu a vyhovět společnosti, a tak 

vzniká větší tolerance k zakázaným látkám. Můţe proto vzniknout dojem, ţe přirozenou 

cestou nelze úspěchu dosáhnout a proč tedy podpůrné prostředky nebrat.
45

 

Závaţnost tohoto problému se také odráţí ve světě dětského a mládeţnického sportu. 

Mladí lidé nejvíce přejímají postoje, normy, hodnoty a učí se od svých vzorů. 

V dnešním světě ale převaţuje sledování sportu v televizi či na internetu a mladí 

                                                 
44 SLEPIČKA, PYŠNÝ A KOL, 2000, 17 s. 
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sportovci se stávají pohodlnějšími. Čím dál méně mladistvých si zakoupí lístek na zápas 

svých vzorů. Většina z nich si raději zahraje fiktivní zápas na počítači se svým 

kamarádem, nebo si pustí záznam ze zápasu na internetu. Jedna z nadějí na změnu je 

moţná právě skrze uznávané sportovce, kteří jsou pro mládeţ idoly. Ti jim pak mohou 

předat hodnoty fair play.
46

 

Dalším problémem současného světa je dostupnost všeho, co si lidé v danou chvíli 

přejí. Díky technice, která se propracovala v dokonalost, je moţné téměř vše, co si 

člověk zachce. Lidé však mnohem více podřizují vše svým potřebám v danou chvíli. 

Záznam z fotbalového utkání si mohou pustit kdykoli a kdekoli. Mohou si navíc pustit 

jen část, která je zajímá nebo jen sestřih nejlepších okamţiků. Nechtějí se zkrátka 

přizpůsobit věci samé, tedy sportu. Kouzlo atmosféry na zápasech je plně nahrazeno jen 

strohým videem, kde se divák dozví to, co potřebuje. Samotný sport či průběh zápasu je 

také upozaděn a většinou je pro diváky důleţitá jen informace o tom, kdo vyhrál. Nejen 

technika je však problémem doby. V rekreačním sportu, v bodybuildingu, se rozmohl 

nový trend. „Obrovské svalové objemy na počkání, s minimálním úsilím a téměř 

zadarmo!“ zní slogan na internetových stránkách kulturistiky. Slogan je pro lidi nadějí, 

ţe budou mít svaly bez práce a okamţitě. Pózovací olej Synthol, díky němuţ mohou mít 

jednici „svaly zadarmo“, však není určen k vnitřnímu podání. Je to pouze olej slouţící 

k úpravě pokoţky před soutěţemi kulturistů. Inovátoři v kulturistice zjistili, ţe pokud se 

injekčně aplikuje do svalové tkáně, vstřebá se mezi svalová vlákna a vytvoří dojem 

svalové hmoty. Obvykle to spíše vypadá jako svalový nádor. I přesto, ţe můţe Synthol 

způsobit zástavu srdce a smrt, mladí jedinci tuto látku pouţívají, jelikoţ se chtějí zalíbit 

okolí. V některých případech můţe dokonce hrozit amputace končetiny, jelikoţ olej 

způsobuje hnisání.
47

 

S komercionalizací také souvisí předělávání sportovních klubů na obchodní 

společnosti. Začátkem 90. let se začal sport v České republice měnit a postupně se 

stával závislý na získávání nových finančních zdrojů. Z důvodu poklesu státních dotací 

se kluby musely začít podřizovat obchodním zájmům sponzorů či majitelů. V tomto 

období také proběhla přeměna majetku sportovních organizací. Některé objekty přešly 
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z vlastnictví státu na sportovní organizace, jiné do správy měst a zbylé procento 

organizací zůstalo v soukromém vlastnictví.
48

 

Provoz sportovních organizací bez komerčních aktivit je pro provozovatele vysokým 

rizikem, tudíţ se podřizují podmínkám, které určují sponzoři. Úspěchy sportovců vedou 

k naplnění obchodních zájmů majitelů klubů, jelikoţ je o klub projeven větší zájem. 

Pravidla obchodní činnosti jsou nyní uplatňována nejen ve sportu na vrcholové úrovni. 

Pro sponzory však musí být nabídka ze strany majitelů lákavá. Sponzoři hledají lepší 

způsoby vyuţití reklamy neţ ty, které doposud vyuţívali. Sponzorské společnosti chtějí 

být spojovány s úspěchem, a proto očekávají od vlastníků profesionální výkony a 

zajištění dobré pověsti. Někdy však nastává problém, jelikoţ trenéři jsou do velké míry 

také manaţery klubů, kteří se věnují shánění finančních prostředků pro zajištění 

dobrého fungování klubu. Na samotný trénink tak zbývá v některých případech méně 

času, ale ve výsledku se to neodráţí v jeho náročnosti. V některých organizacích bývají 

na jedince vyvíjeny mnohem větší nároky neţ dříve, jelikoţ jsou lidé nastaveni na 

výkon.
49

 

Vzhledem k současným dopingovým skandálům opouštějí sponzoři velké sportovní 

organizace. Nechtějí poškodit své jméno a nechtějí být s těmito skandály spojováni. 

BBC uveřejnila v lednu tohoto roku informaci o zrušení spolupráce Mezinárodní 

atletické federace s firmou Adidas. I přesto, ţe je pro sponzory atletika atraktivním 

sportem, firmy zvaţují sponzorství kvůli dopingu. Podle Marka Tesaře, marketingového 

ředitele Českého olympijského výboru, se tento problém dotkne marketingových 

kontraktů a nastanou ztráty. „Aby byly ztráty co nejmenší, je potřeba dát světu jasný 

signál, ţe se atletika s problémem popere,“ uvádí Marek Tesař.
50

 

V posledních letech je sport vnímán také jako obchodní záleţitost, a to je nebezpečné 

pro výchovu mládeţe. Mladí sportovci tak nebudou povaţovat sport za zdokonalení 

sebe sama, ale zviditelnění se v médiích, kvalitnější vybavení od sponzorů apod. Dle 

Petra Jansy má sport mnohem častěji charakter sluţby, „…vytrácí se spolková a 
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dobrovolná participace bez nárokování honoráře, roste význam obchodních vztahů a 

sport se stává drahým a méně dostupným,“ uvádí ve své knize Pedagogika sportu.
51

 

5.1.2. Informovanost 

Největším problémem, co se informovanosti týče, je nejbliţší okolí sportovce. 

Potvrzení uţívání podpůrných prostředků souvisí s prostředím, ve kterém se jedinec 

pohybuje. Tlak na výkon a úspěch pociťují děti jiţ od mala a neúspěch je pro ně 

trestem. Pokud je neúspěch doprovázen negativní odezvou právě od rodičů či trenérů, 

stává se pro dítě těţko překonatelným psychickým problémem. Jedinec je často 

frustrovaný, má tendence k úniku ze sportu nebo začíná docházet k sebepodceňování.
52

 

V kaţdém sportu dochází ke srovnávání. Jestliţe mladý sportovec opakovaně a 

dlouhodobě dosahuje nepříznivých výsledků, se kterými není spokojen a nedostává se 

mu podpory ze strany nejbliţšího okolí, začne vyhledávat nějaké řešení. Tím řešením 

můţe být právě uţití podpůrných prostředků, které se v tu chvíli jeví jako jeho jediná 

naděje na zlepšení výkonu. Jedinec chce být se svým výkonem spokojen a chce se 

vyhnout sociálnímu tlaku, který je na něj vyvíjen v případě, ţe neuspěje.
53

 

Informovanost ze strany trenérů, učitelé a rodičů je často velmi malá. Nejsou jim 

totiţ známé všechny účinky, které mohou podpůrné prostředky na tělo mít. 

Informovanost na základních a středních školách se dotýká jen základů, které jsou 

známé pouze z médií. Většinou jde jen o obecné informace nebo dopingové skandály. 

Nejbliţší sociální prostředí hraje přitom velmi důleţitou roli v utváření postojů k 

uţívání dopingu. Ze strany učitelů, rodičů a trenérů, je především důleţité umět čelit 

tlaku ze strany komerce na výkon. V dnešní populaci, kde se nedaří zamezit šíření drog, 

je vliv mikrosociálního prostředí jedinou nadějí na zastavení dopingu ve sportu.
54

 

Problémem však je právě tlak komerce. Okolí sportovce chce vyhovět poţadavkům 

komerčního přístupu a zásada fair-play ustupuje do pozadí. Často je tolerováno porušení 

pravidel a agresivní chování i ze strany trenérů a učitelů. Jakmile sportovec nebere 

doping jako porušení zásady fair play, ale jako dopomoc k lepšímu výkonu, potvrdí to i 

trenér a připojí se k tomu média, není se čemu divit, ţe rodiče se tomuto způsobu 

chování časem přizpůsobí. Sportovcům je důleţité vštípit správné hodnoty, aby se staly 
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součástí jejich osobnosti. Jedině takto bude brát sportovec doping jako jednání proti 

sobě samému, a ne jako prostředek k dosaţení většího úspěchu.
55

 

Z výzkumu, který prováděl Antidopingový výbor ČR v roce 2015, vyplynulo, ţe 

většina dospělých respondentů se o problematice dopingu dozvěděla sama. Informace 

získali především na internetu, v novinách či v různých příručkách. S problematikou 

nebylo seznámeno pouze 9 % dotázaných. Zaráţející výsledek však vyšel ve věkové 

kategorii do sedmnácti let. Z počtu dotázaných v tomto věku nebyl seznámen 

s problematikou dopingu téměř nikdo. Ve výzkumu se také výbor dotazoval na kontroly 

léků či doplňků stravy. U monitorovaných sportovců uvedlo 80% dotázaných, ţe obsah 

doplňků stravy kontrolují, na rozdíl od léčiv. Dle výsledků je kontrola léků před jejich 

uţitím v naší republice spíše neznámá.
56

 

5.1.3. Sportovní prostředí 

Jak jsem jiţ výše uvedla, největší nebezpečí uţívání dopingu hrozí právě u 

sportovců. Legenda Tour de France, Lance Armstrong po přiznání uţívání dopingu 

potvrdil, ţe sportovní prostředí má opravdu velký vliv. Podle něj je kultura dopingu 

specifická a jedinečná. Sám uvedl, ţe se necítil vinen proto, ţe dopuje, dokonce se ani 

nebál, ţe na to někdo přijde. „Uzavřené prostředí cyklistiky je něco tak výjimečného, ţe 

nemáte čas myslet na to, ţe se to zjistí, zkrátka jedete dál,“ uvedl v jednom rozhovoru 

pro tisk.
57

  

Jay Coakley, uvádí, ţe doping není ze strany sportovců povaţován za deviaci. 

Doping ve své podstatě deviantní není, ale je za něj označen společností. Členy 

sportovní komunity je uţívání zakázaných látek povaţováno za výjimečné. 

V posledních letech je doping chápán jako pozitivní deviace. Sportovní etika je dnes 

zaměřená na maximální výkon jedince, setrvání v komunitě, jít přes hranice bolesti aj. 

Ze strany společnosti dochází k neformální kontrole. Dodrţování těchto poţadavků za 

kaţdou cenu je označeno jako pozitivní deviace. K dosaţení těchto cílů je často pouţití 

mnoha prostředků, které nejsou povolené. Jedním z příkladů můţe být uţívání drog. U 

sportovce dojde nejen ke zvýšení výkonu, ale také k posílení vazby na komunitu a 
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sportovní ţivot. Především u mládeţe je důleţité případné uţívání drog včas 

podchytit.
58

  

V dnešní době je hlavním problémem tlak na jedince. „Musíš vyhrát za kaţdou 

cenu,“ často slýchají sportovci od svých rodičů či trenérů. Proti tomu se staví heslo „fair 

play“. Pokud se jedná o tlak pouze ze strany trenérů, je správný čas najít jiný sport. Dle 

Arnošta Svobody je moţným řešením poohlédnout se po novém sportu, v němţ zatím 

mladý sportovec nedosahuje vrcholové úrovně.
59

  

5.2. Sport ve volném čase 

Problematika dopingu ve volném čase se netýká aţ tolik výkonu, jako spíše změny 

fyzického vzhledu. Novodobým trendem je tzv. „body building“, díky kterému získá 

jedinec tělo, které mají jeho ikony v televizi, na internetu nebo v časopisech. Podpůrné 

látky jsou zde vyuţívány na urychlení formování těla a zasahují tak širší vzorek 

populace neţ vrcholový sport.
60

 

Podpůrné prostředky na urychlení růstu svalové hmoty jsou prostředky návykovými, 

hrozí tedy vznik drogové závislosti. Někteří sportovci tvrdí, ţe uţívají látky jen 

z důvodu formování těla, přitom jsou však drogově závislí. Nejčastěji tyto látky uţívají 

mladiství, kteří jsou nejvíce ovlivněni svým okolím. Ovlivnění pramení z reklam na 

krásná těla a zdravý ţivotní styl. Vypracovaná těla se stávají idolem krásy, zdraví a 

sexuality. U některých vzniká právě z tohoto důvodu pocit méněcennosti, a proto uţijí 

podpůrné prostředky pro co největší a nejrychlejší efekt.
61

 

Pro uţití růstových látek je hrozbou také nejbliţší okolí jedince.  Zejména prostředí 

posiloven je téměř zaručeným činitelem tohoto problému. Lidé se navzájem srovnávají, 

a pokud nejsou sami se svojí postavou spokojeni, tolerance k uţití prostředků narůstá. 

Velká odpovědnost padá na personál, který by se na šíření a volné dostupnosti prodeje 

těchto látek neměl podílet. Často tomu bývá naopak a chybí také úplná informovanost 

těchto osob o správném uţívání a moţných vedlejších účincích prostředků. V tomto 

prostředí se však nikdo nechce stát terčem posměchu, tudíţ látky neodmítne a pod 

tlakem skupiny uţije. Zábrany a strach se navíc odbourávají ve skupině mnohem 
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rychleji. Vidina dobrého sociálního uznání, obdivu a zvýšení sebevědomí se tak stává 

vnitřní motivací jedince. I přesto, ţe mnoho lidí má strach z odhalení rodiči či 

partnerem, touha po dokonalém těle je silnější. Dalším motivem ale také bývá touha 

zaţít něco nového či vzrušujícího. Pro mládeţ je uţívání anabolik adrenalinem a 

zajímavostí, která je odlišuje od ostatních.
62

 

V rekreačním sportu bohuţel nejsou zavedena ţádná opatření a kontrola. Za 

nezbytnost jsou tedy povaţované výchovné programy ve školách, které alespoň z části 

mohou přispět k vymýcení tohoto trendu. Mládeţ není obeznámena se sociálními a 

zdravotními  riziky dlouhodobého uţívání látek, tudíţ nevidí důvody, proč se tomu 

vyhýbat.
63

          

Moţné vedlejší účinky záleţí na metodách, kterými je doping provozován. Krevní 

transfůze můţe zapříčinit selhání srdce, mrtvici, poškození ledvin či otravu krve. Jedinci 

uţívající např. steroidy se mohou setkat se zvětšením či zmenšením pohlavních orgánů, 

ţeny se změnou hlasu a muţi dokonce s impotencí. Růstové hormony mohou zapříčinit 

poškození jater, štítné ţlázy či zraku. Můţe také dojít ke zvětšení srdce a následnému 

srdečnímu selhání. Potíţe nemusí být jen fyzického rázu, ale také psychického. Díky 

povzbuzujícím prostředkům má jedinec úzkostné či agresivní stavy, které jsou nečekané 

a těţko zvladatelné. Mohou se také objevit problémy se spánkem. Metod a způsobů 

dopingu je opravdu hodně a kaţdá látka má jiné vedlejší účinky, kterými se ve své práci 

dále zabývat nebudu.
64

 (více příloha 2) 

5.3. Osobnost sportovce 

Vlastnosti a dynamika sportovce patří mezi činitele, kteří ovlivňují jeho kariéru. 

Mohou být stimulujícími prvky právě pro uţívání zakázaných látek. Kaţdý člověk má 

vrozené dispozice, které jsou geneticky podmíněné a předpokladem pro výkon nějakého 

sportu. Slepička tuto výbavu popisuje jako anatomicko-fyziologický předpoklad pro 

zvládnutí sportovní činnosti a potenciál pro podávání vrcholových výkonů. Člověk 

vlastní také psychické dispozice, které ovlivňují jeho motivaci, vůli, odhodlání apod. 

Předpověď jedincovi kariéry je velmi obtíţná, jelikoţ je kaţdý jiný a právě psychickými 

dispozicemi odlišný. Osobnost člověka je dána také získanými vlastnostmi v průběhu 
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jeho ţivota. Tyto všechny aspekty hrají roli ve stádiích sportovního vývoje, které 

popisuje Nekola.
65

 

1. Stádium prvotního hledání.  

V tomto stádiu se jedinec pokouší o sportovní činnost, která by mohla odstartovat 

jeho ţivotní kariéru. Tento druh sportu nemusí být tím konečným, ve kterém bude 

nakonec vynikat. Velkým motivem pro sportovce je potřeba pohybu, snaha být 

v něčem výjimečný a lepší neţ soupeř. Na jedince působí také vnější vlivy, kterými 

můţe být i chtíč podobat se svému sportovnímu vzoru, impulzy blízkého okolí, 

obdiv učitele apod. Doping v tomto stádiu nenabývá velkého významu. Můţe se 

však stát, ţe výkony sportovce neodpovídají přáním rodičů či trenérů, tudíţ se o 

dopingu začne uvaţovat.
66

 

2. Stádium výběrového uplatnění.  

Ve druhém stádiu dochází k výběru sportu, na který se jedinec zaměří, ve kterém se 

bude zlepšovat. Tréninky začínají být systematické, plánované a většina sportovců 

se danému sportu začíná oddávat. K těmto popsaným změnám dochází díky nárůstu 

úspěšnosti a zvýšení výkonnosti jedince, který stále více trénuje. Někdy se však 

mohou cíle jedince lišit od jeho dovedností. Pak se můţe sportovec setkat 

s neúspěchem, zklamáním aţ dokonce stagnací. Jestliţe začnou neúspěchy 

převaţovat nad úspěchy, začne jedinec uvaţovat buď o změně druhu sportu, 

skončení se sportem úplně nebo právě o dopingu. Sportovec zkrátka hledá cesty, 

které mu napomohou k dosaţení jeho cílů.
67

 

3. Stádium sportovního mistrovství.  

Stádium třetí je zaměřeno na vrchol sportovní kariéry jedince. Převládá zde 

soustředěnost na výkon a úspěch je tím největším motivem. Jedinec svůj osobní 

ţivot zcela podřídí danému sportu. Potřeba pohybu uţ není tak silná jako ve druhém 

stádiu, jelikoţ je zastíněna potřebou dosaţení maximálního výkonu a preferování 

jediného cíle, a to vítězství. Vnitřní motivace jedince je stimulována okolními vlivy, 

mezi které patří hlavně společenská prestiţ a ekonomický profil. Dle Nekoly se 

můţe stát, ţe jedinec tyto situace nezvládne a začne se povyšovat nad ostatními, 
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začne cítit nadřazenost. V tomto stádiu je problematika dopingu nejzávaţnější. 

Jedinec začne vyhledávat doping nejčastěji při stagnaci, poklesu výkonnosti či 

neuspokojení svých cílů. Někdy také při nedostatečném výkonu vzhledem k jeho 

konkurenci.
68

  

4. Stadium sportovní recese.  

V tomto stádiu dochází k ukončení sportovní kariéry. Často je doprovázeno stagnací 

nebo poklesem výkonnosti ve sportu, z důvodu vyčerpanosti organismu. Sportovní 

recese můţe však nastat i z důvodu zranění, které zabraňuje sportovci navrácení se 

zpět. U sportovce pak dochází ke ztrátě sebevědomí a dostaví se pocity 

méněcennosti. Kaţdý sportovec má jinou osobnost, tudíţ jsou projevy recese velmi 

individuální. Pro ty, kteří ţili celý ţivot pro sport, oddali se mu, je velice těţký 

návrat do světa bez něj. Je to pro ně zcela odlišný svět, ve kterém je sloţité se 

zorientovat a nějaký čas to trvá. Někteří mají stále nutkání navrátit se alespoň do 

sportovního minisystému a znovuproţívání toho, čím ţili celý ţivot. V tomto bodě 

můţe jedinec narazit na myšlenku uţívání dopingu, jelikoţ jeho organismus je uţ 

opotřeben.
69

 

6. Doping a současnost  

Je to uţ více neţ sto let, kdy byl na olympijských hrách zaznamenán první 

dopingový případ. Doping se od té doby rozrostl do neuvěřitelných rozměrů 

představující velkou škálu podpůrných prostředků a metod. Metody jsou čím dál tím 

více dokonalejší, a tudíţ je mnohem těţší jejich odhalení dopingovou kontrolou. Doping 

se stal fenoménem doby a rozšířil také spektrum uţivatelů. Jak jsem jiţ výše uvedla, 

doping není v současnosti záleţitostí pouze vrcholového sportu, ale i toho na rekreační 

úrovni. Situace je nyní taková, ţe doping je povaţován za zcela normální součást 

sportu.  

V posledních měsících se s problémy s dopingem sportovců potýká několik zemí. 

Nejnovější pozitivní testy na doping byly potvrzeny u šesti čínských plavců. Po této 

kauze ruský ministr Mutko prohlásil, ţe z vynášení informací o dopingu udělá trestný 
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čin. „Svazy okamţitě prozradí informaci médiím. To chceme administrativně i trestně 

zakázat,“ řekl.
70

 

6.1. Dopingový problém v Rusku 

V listopadu 2015 vydala Světová antidopingová agentura (WADA) zprávu o 

zjištěném dopingu ruských atletů s návrhem jejich vyřazení z IAAF (Mezinárodní 

asociace atletických federací). Toto vyřazení se týká všech sportovních soutěţí 

včetně olympijských her.
71

 

Osm sportovců mělo údajně zaplatit vedení ruské atletiky za skrývání svých 

pozitivních testů na zjištění dopingu. Nakonec bylo potrestáno atletů pět, v čele 

s vytrvalkyní Marií Konovalovovou a kladivářkou Marií Bespalovovou. Byl navrţen 

také doţivotní zákaz činnosti jak jim, tak jejich trenérům. Hned poté bylo zahájeno 

vyšetřování Laminea Diacka, bývalého vedoucího IAAF z důvodu korupce a 

nečestného jednání. V prosinci ale vyšlo najevo, ţe Diack údajně podplatil bývalého 

šéfa antidopingové komise IAAF Gabriela Dolea. Jeho úkolem bylo pozdrţet informaci 

o dopingu atletů.
72

  

Podle Sveina Hansena, šéfa evropské atletiky, je čtyřletý trest pro ruské atlety 

nedostačujícím. „Trest by měl být tvrdší, aby se závodníci po váţném provinění proti 

dopingovým pravidlům jen těţko mohli vrátit k atletice“, prohlásil. V lednu představil 

Hansen nový projekt s názvem „Integrita v atletice“, jímţ se snaţí o napravení reputace 

atletiky. Podle něj je důleţitá hlavně důvěra veřejnosti a respekt, na čemţ začal 

pracovat. Evropská atletika chce také zavést vzdělávací antidopingový program pro 

elitní atlety a začít spolupracovat s IAAF. To by podle Hansena mohlo přispět ke 

zlepšení současné situace v mezinárodním sportu.
73

 

6.2. Dopady dopingu na mládež 

V rámci skandálu v Rusku se zjistilo, ţe téměř polovina nadopovaných sportovců 

byli mladiství. Problémy s dopingem ve světě mládeţe se ale neváţou jen k této události 
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a uţ vůbec ne pouze k Rusku. Je to dlouhodobý a celosvětový problém, který je 

v posledních letech často předmětem diskuze mnoha oborů. 

Irena Slepičková uvádí, ţe v současnosti dochází mezi mladistvými k úbytku zájmu 

o sporty, v nichţ dříve docházelo k uţívání zakázaných látek. Do popředí se dostávají 

bojové sporty a florbal. K úbytku dochází také v počtu sportující mládeţe. Důsledkem 

jsou horšící se finanční podmínky pro sport a pokles členské základny. Alarmující je to 

obzvlášť u mládeţe. Antidopingový výbor ČR při spolupráci s WADOU, prováděl 

výzkum na základních a středních školách po celé republice, od roku 2014 do 

současnosti. Věkový průměr je dle Ireny Slepičkové 16,2 let. Poměr dívek a chlapců byl 

téměř stejný. Z výzkumu vyplývá, ţe 10% dotázaných nesportuje vůbec. Potěšující číslo 

se objevilo v otázce ohledně rekreačního sportu. Téměř polovina uvedla, ţe se sportu 

věnují právě na rekreační úrovni. Z celkového počtu dotázaných také vyplynulo, ţe 

sportují více chlapci neţ dívky, o celá 3 %. Slepičková však zdůrazňuje, ţe reliabilita 

dotazníků je zvláště na středních školách velmi malá.
74

 

6.1.1. Motivační hledisko 

S uţíváním dopingu u mládeţe je to však dle Pavla Slepičky poněkud sloţitější. 

Pokud mladí sportovci začnou uţívat doping, mají tendence podvádět i jinde. Podvod se 

pro ně stane běţným jevem, ve kterém nevidí problém a důvod, proč by měli přestat. 

Tento jev však není izolovaný, co se týče mládeţe, je to mnohem závaţnější problém 

rozrůstající se do dalších věkových kategorií. Pavel Slepička spojuje uţívání dopingu 

s rizikovým chováním. Tito jedinci inklinují k agresi, uţívání drog, projevům násilí, 

apod. Jelikoţ tento jev stále narůstá, existují specializované organizace, které se tímto 

problémem zabývají.
75

 

V motivaci uţívat nedovolené látky je důleţité nejen sociální prostředí jedince, které 

rozhoduje o tom, jestli jedinec podlehne uţívání dopingu, či nikoli. Dalším faktorem je 

zaměření dané osobnosti, která je orientovaná na úkol, nebo na ego. Pokud je osobnost 

orientovaná na úkol, jejím cílem je získat dovednosti a zaţít úspěch ve spojitosti 

s plněním úkolu. V orientaci na ego dochází k potřebě sebeprosazení a zaţití úspěchu, 
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coţ je stimulem pro doping. Dnešním trendem mladých sportovců je „vítězství za 

kaţdou cenu“, tedy orientace na ego.
76

 

Slepička si myslí, ţe musí být zakotveno „něco“ v psychice člověka, jelikoţ existují 

lidé, kteří jsou schopni udělat pro výhru cokoli. Je to určitá profesní deformace, kterou 

nelze změnit. Lidé si myslí, ţe pokud neuspějí, sociální prostředí jim to dá určitým 

způsobem najevo a s nimi bude něco špatně. Úspěch je pro ně tedy vším, co potřebují, 

jinak se budou obávat vyloučení ze společnosti. U mládeţe je proto podstatné zjistit, co 

pro ně znamená úspěch. Jak moc je pro ně důleţitý a jak ho jako pojem vnímají. 

V odpovědích lze najít problém, který se dá dle Slepičky následně řešit, nebo se o jeho 

řešení alespoň pokusit. Mladistvý se však nemusí chtít vyjadřovat a trenéři či rodiče se 

mohou dozvědět o jedinci velmi málo. Jako určitá prevence, která je podstatná u všech 

sportovců, je posilování sebedůvěry. Sebedůvěra je obzvlášť u mladších sportovců 

rozhodujícím faktorem v budoucnosti. Nejdůleţitější je však sociální podpora, díky ní 

pak sportovci věří sami v sebe. Motivace je tedy hodně ovlivněna podporou rodiny, 

která nesmí vyvíjet na jedince tlak a snaţit se jim vštípit, ţe výhra je jediné, co je 

správné. Důleţité je také bezpečné prostředí a pocit podpory i ve chvílích, kdy se 

jedincům něco nepodaří. Klíčová je však jak vnější, tak vnitřní regulace osobnosti, tedy 

jiţ zmíněná sebedůvěra. V dnešní době je však ta vnitřní motivace nahrazena tou vnější. 

Ovlivnit vnější regulaci a snaţit se nezapomínat na tu vnitřní je však velice těţké a pro 

mládeţ těţko splnitelné.
77

  

6.1.2. Postoje k dopingu u české mládeže 

V roce 2015 se studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze rozhodli provést 

výzkumné šetření ohledně postoje k dopingu mládeţe u nás. Z výsledků vyplynulo, ţe 

chlapci mají dvakrát větší zkušenost s uţíváním zakázaných látek neţ dívky. Z velké 

míry záleţelo na tom, jestli se jednalo o mládeţ ze sportovně či nesportovně zaměřené 

školy. Pokud byla škola sportovně orientovaná, zkušenost byla znatelnější. Zkušenosti 

s dopingem uváděli hlavně vrcholoví sportovci. Rekreační sport byl uváděn méně a 

sport na soutěţní úrovni téměř vůbec.
78

 

Postoje k dopingu byly převáţně negativní. Jiří Mudrák z FTVS však upozorňuje na 

nedůvěryhodnost výzkumu, jelikoţ byl proveden anonymně a dotazníkovou formou. 
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V porovnání s jinými zeměmi se nicméně dostáváme do nadprůměrného pozitivního 

vztahu k dopingu. V jiných zemích byl proveden podobný výzkum a pozitivní vztah byl 

téměř nulový.
79

 

Jestliţe se u mládeţe provádí výzkum, klíčová je důvěra ve výzkumníka. Podle slov 

Miroslava Dolejše, zástupce Antidopingového výboru ČR, je potřeba zvolit správného 

zadavatele. Tento zadavatel také musí umět správně vymezit pojem doping, jelikoţ ne 

všichni mladistvý tomuto pojmu rozumí. Mladiství často zaměňují pojem „zakázané 

látky“ za „drogy“, proto je opravdu nutné tyto dva pojmy řádně vymezit a zdůraznit 

jejich rozdíl.
80

 

Dle Terezy Králové z fakulty sportu z Masarykovy Univerzity nemá smysl 

mladistvým podsouvat názory ohledně dopingu ve sportu. Pro jedince je podstatné znát 

názory svých trenérů či učitelů, ale vnucování „správných“ postojů a myšlenek je 

mnohdy nasměruje směrem, který není ţádoucí. Můţe se také stát, ţe se pro mladistvé 

bude jevit doping jako lákavá činnost, kterou chtějí vyzkoušet, jelikoţ je zakázaná. Pro 

dnešní mládeţ jsou zakázané věci adrenalinem, který vyhledávají.
81

  

V roce 2015 byla také vykonána studia, která se zabývala postojem k dopingu 

sportovců v různých věkových kategoriích. Do sedmnácti let převládala 

neinformovanost, ale po uvedení do problému se sportovci stavěli k dopingu negativně. 

Většinou navrhovali nějaké sankce či tresty, které by měly být zavedeny, a s těmi 

zavedenými souhlasili. Ve věkové kategorii do devatenácti let se vyskytla protichůdnost 

názorů. Někteří doping odsuzovali, a někteří naopak. Většina dotázaných uvedla, ţe 

vnímá boj s dopingem, a dokonce zná sportovce, kteří mají s dopingem zkušenosti. 

Někteří navrhovali vlastní opatření a nápady, jak situaci zlepšit. Sportovci do dvaceti 

dvou  let byli ve většině případů skeptičtí k „čistotě“ sportovců. Většina z nich uvedla, 

ţe v boji proti dopingu rezignovala a přestala se problémem zabývat. Téměř všichni 

dotázaní uvedli, ţe by se měl doping povolit. Dle jejich názoru vrcholový sport bez 

dopingu není moţný. Oproti ostatním dotázaným byli v této problematice vzdělaní, ale 

stále opakovali, ţe bez dopingu nelze vyhrát. Marián Vanderka uvádí, ţe tento velký 

problém lze vyřešit sportovním soustředěním mimo domov sportovců. Tam by měl 

nastat prostor na otázky, na které není při trénincích čas. Otevřené a bezpečné prostředí 
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tak zajistí sdílení potřeb, názorů a myšlenek sportovců, kteří často chtějí tento problém 

řešit, ale té moţnosti se jim nedostává.
82

 

6.1.3. Drogy vs doping 

Dle Aleše Sekoty je velice podstatné rozlišit pojmy drogy a doping, jelikoţ tyto dvě 

slova nemají stejný význam, jak si někteří mohou myslet. Jak jsem jiţ výše zmínila, 

drogy jsou u dnešní mládeţe běţný jev, který se neuvěřitelnou rychlostí rozrůstá. 

Uţivatelé drog však neuţívají látky ke zvýšení či zlepšení svého výkonu, ale pro 

zlepšení nálady. Totéţ platí pro sportovce, kteří berou drogy jako zábavu či začlenění 

do společnosti. „Sportovci, kteří kouří marihuanu, nekouří pro to, aby zvýšili svůj 

výkon, kouří ji proto, jelikoţ chtějí zapadnout do party kamarádů,“ uvádí Sekot. 

Otázkou zůstává, jestli se braní drog z hlediska příjemného proţitku bere jako uţívání 

dopingu.
83

 

V této souvislosti uvádí Ţaneta Csaderová,  zástupkyně Antidopingové Agentury na 

Slovensku, ţe komisi zajímá úmysl sportovce, obsah látky ne. Problém však můţe 

nastat v důvěryhodnosti odpovědí. Sportovec můţe komisi říci, ţe kouřil marihuanu pro 

potěšení, přitom to není pravda, neboť doufal v lepší výkon. Posouzení sportovců pak 

záleţí na předsedovi komise, který rozhodne o tom, zda se bude jedinci věřit, či nikoli. 

V této situaci se často do případu musí přizvat i odborník, většinou psycholog, jelikoţ 

jsou tyto stavy opravdu sloţité. V seznamu zakázaných látek jsou zahrnuté i drogy, u 

kterých pozitivní dopad na výkon hledat stěţí. Dochází pak k situacím, kdy se u 

sportovce potvrdí uţití zakázané látky, ale je zřejmé, ţe ji neuţil za účelem zlepšení 

výkonu. Dle Sekoty by se měla zavést norma pro rozlišení drog a zakázaných látek 

určených ke zlepšení výkonu. Jako příklad můţu uvést Tomáše Engeho (2002), kterému 

byla zjištěna přítomnost marihuany v krvi. Podle odborníků mu však poţití této látky 

nijak nedopomohlo k lepšímu výkonu, jelikoţ mezi příznaky uţití patří zmatenost a 

ztráta rovnováhy. Automobilový závodník potřebuje být plně soustředěný, tudíţ není 

důvod, proč by si ke zlepšení výkonu dopomáhal právě touto látkou.
84
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7. Prevence dopingu 

V současnosti uţ nelze spoléhat na přirozené sociální mechanismy, které by 

zabránily nebo omezily uţívání zakázaných látek ve sportu. Pro zvýšení efektivity boje 

proti dopingu je tak nezbytné vyuţívat všechny moţné prostředky a metody 

systematické prevence. Pouhé pasivní přesvědčování v dnešní době nestačí. Musí být 

vyuţity metody, které vycházejí z aktuálních problémů a jsou přizpůsobeny mentalitě 

jedinců. Koncepce všech preventivních programů se musí opírat o dva pilíře sportu, 

etický a zdravotní.
85

 

Preventivní programy v oblasti dopingu směřují především na sportující mládeţ. 

Uţívání zakázaných látek totiţ proniká do niţších věkových kategorií, tudíţ je prevence 

u této skupiny lidí nezbytná. Programy jsou uskutečňovány jiţ na základních školách. 

Cílem prevence je omezit následky dopingové, ale i drogové problematiky, která je 

v posledních letech velice aktuální.
86

 

Preventivní působení probíhá ve třech stupních:
87

 

1) Primární prevence zahrnuje utváření správných ţivotních návyků, které by měly 

předcházet nevhodnému ţivotnímu stylu mladých lidí. Jedná se o utváření 

hodnotového systému, který by měl být v souladu s jejich chováním. Tato 

prevence je záleţitostí dlouhodobé výchovy, která probíhá především v rodině a 

ve škole. 

2) Druhá prevence se nazývá sekundární a nastupuje aţ ve chvíli, kdy se objeví 

problémy s uţíváním zakázaných látek. Stěţejním úkolem této prevence je snaha 

změnit chování, myšlení a jednání lidí, jelikoţ nastal problém v jejich hodnotové 

orientaci. Často bývá problém v rozpoznání příčin uţívání dopingu a práce na 

změně hodnot jedince bývá dlouhodobá. Je potřeba udělat analýzu všech 

faktorů, které na jedince působí a problém řešit. 

3) Terciární prevence je potřebná aţ v okamţiku, kdy má jedinec uţívající doping 

problémy jak psychického, tak zdravotního rázu. Jedná se jiţ o patologické 

stavy, pro které jsou určená specializovaná pracoviště, jeţ se zaměřují na léčbu 

závislostí. 
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Mimo uvedené dělení existuje ještě prevence specifická a nespecifická. V prevenci 

specifické se jedná o zaměření na rozumovou stránku jedince. Prevence vyuţívá všech 

hromadných sdělovacích prostředků k šíření informací o zdravotních a sociálních 

důsledcích uţívání zakázaných látek. Otázkou však zůstává, jak s nimi příjemci naloţí. 

Mohou se z informací ponaučit a povaţovat je za varování či dobré rady, nebo je mohou 

brát na lehkou váhu a ignorovat je. Oproti tomu nespecifická prevence se snaţí o 

nabídku aktivit, které minimalizují moţnost nabídky zakázaných látek. Hlavní úlohu 

zde hraje sociální prostředí sportovní aktivity. Jeho úkolem je sportovcům ukázat, ţe 

úspěchu, pozitivních proţitků či ţivotní spokojenosti lze dosáhnout i jiným způsobem, 

neţ je uţívání dopingu. Nabídky aktivit však musí být pro mládeţ velice přitaţlivá.
88

  

Programy, které se zaměřují na prevenci v oblasti dopingu u mládeţe lze rozdělit do pěti 

skupin.
89

 

1) Do první skupiny patří programy informační. Jedná se o různé broţury, 

informační letáky, které jsou rozdávané při sportovních akcích či přednáškách 

ve školách. Tyto programy nemají příliš velkou účinnost, pokud nejsou 

doplněny dalšími aktivitami. 

2) Druhá skupina zahrnuje programy zaměřené na změnu chování. Důraz je kladen 

především na jedincův osobní a sociální růst, uvědomění si hodnot a toho, jak 

hodnotí své pocity. Skrze ovlivnění názorů a postojů k dopingu se programy 

dopracují aţ k usilování o změnu chování jedince, kdy vyuţita je především jeho 

rozumová stránka. Změna názorů však nezajistí následnou změnu chování 

osobnosti, proto je důleţité udávat argumenty, které jsou pro jedince 

odstrašujícími příklady. 

3) Ve třetí skupině programu, se jedná o spojení větší informovanosti jedinců se 

snahou změnit jejich chování. Příklady toho, jak se dopingu vyhnout, mohou 

zároveň také slouţit jako návod pro jiné zátěţové situace v ţivotě. 

4) Čtvrtou skupinou jsou tzv. peer programy, neboli programy, které jsou 

provozovány vrstevníky dané skupiny. Tyto programy jsou velice úspěšné, 

jelikoţ vycházejí z principu konformity. Snaha je především o ovlivnění 

hodnotového systému mládeţe, jelikoţ komunikace přes vrstevníky je vţdy 

účinnější neţ přes několik generací. 
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5) Poslední skupinou jsou programy, které nabízejí získání sociálního uznání skrze 

sportovní činnosti bez uţívání dopingu, zaměřené  na proţitek dobrodruţství 

díky pohybu, který přináší pozitivní emoce. Jedná se o přitaţlivé volno-časové 

aktivity, které, jak se ukazuje, mají kladné účinky na rizikovou skupinu, tedy 

mládeţ.  

I přesto, ţe jsou vypracované tyto programy, problémy s dopingem se zvyšují. 

Opatření nejsou účinná ve všech věkových kategoriích. Spektrum sportujících lidí je 

opravdu široké a univerzální antidopingový program zatím stále chybí. Ve vrcholovém 

sportu nalézáme prevenci především v kontrolním systému opatření, který v rekreačním 

sportu není a zřejmě ani nebude. V posledních letech však nastává problém s dopingem 

právě v oblasti rekreačního sportu. I přes to se ukázalo, ţe je moţné určitých změn 

dosáhnout právě u mládeţe díky emočně laděným programům. Programy, které 

přinášely proţitky, mnohdy zapříčinily změnu postojů k dopingu. Programy musí být 

však dlouhodobé, jelikoţ ty krátkodobé nepřinášejí téměř ţádné změny.
90

 

U preventivních programů je potřeba dbát na jejich cílovou skupinu. Je nutné 

diferencovat programy pro mládeţ  zaměřenou sportovně, a jiné pro nesportovce, 

protoţe prostředky k dosaţení určitého zlepšení jsou odlišné. Na vrcholově orientované 

sportovce by se měli programy zaměřovat více, jelikoţ jsou ovlivněni komercionalizací 

a podmínkami, které vládnou v tomto odvětví. Jako vhodné prostředí pro konání 

preventivních programů se jeví školy, kde se pohybuje většina mládeţe. Ţáci, na které 

je působeno skrze školu, nejsou tlačení k výkonu na rozdíl od jedinců, kteří sportují ve 

sportovních oddílech. Nicméně, jak jsem jiţ výše uvedla, tam je prevence velice 

potřebná, zejména ze strany trenérů.
91

 

Antidopingový výbor České republiky také nabízí moţnost přednášek na základních 

a středních školách. Některé prestiţnější sportovní kluby mají své zaměstnance, kteří 

přednášejí sportovcům na téma dopingové problematiky, menší kluby však 

Antidopingový výbor na přednášky zvou. Výbor však své preventivní a informační 

programy klubům a školám nenutí, čeká na oslovení ze strany organizace.
92

 

Instituce zabývající se prevencí: 

                                                 
90 SLEPIČKA, PYŠNÝ A KOL., 2000, 61 s. 
91 SLEPIČKA, PYŠNÝ A KOL., 2000, 62 s. 
92 DOLEJŠ, Konference: Problematika dopingu ve sportu se zaměřením na doping a mládež, 2016. 
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 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

 Institut dětí a mládeţe 

 Institut pedagogicko-psychologického poradenství 

 Česká školní inspekce 

 Antidopingový výbor ČR (Osvětový výchovný úsek a Komise expertů)
93

 

7.1. Role pedagoga, trenéra, cvičitele a lékaře 

Výchovný činitel v rámci sportovní přípravy jedince je buď přímo trenér či cvičitel, 

ale také lékař, který patří do širšího sportovního okolí. Důleţitým faktorem, který 

ovlivňuje budoucnost jedince, je osobnost pedagoga. Ten by měl mít veškeré informace 

o dané problematice, entusiasmus pro práci a schopnost ţáky zaujmout. Nejen osobnost 

rozhoduje o výchově jedince, ale také finanční a materiální podmínky daného 

sportoviště. V neposlední řadě sem také patří osobní podmínky pro práci pedagoga, jeho 

časové moţnosti - tedy jak moc se můţe sportovcům věnovat - a také způsob, jakým 

jedince vede. Celkem podstatným faktorem je také to, zda je pro pedagoga činnost 

povoláním či dobrovolnou aktivitou v rámci jeho volného času.
94

  

Ze strany rodiny je důleţitý vztah rodičů ke sportu. Klíčová je také jejich motivace, 

která určuje smysl a cíl sportování jich i jejich dětí. Neměla by se opomíjet role lékaře, 

na které mnohdy závisí výkonnost sportovce. Při vrcholovém sportu bývá lékař většinou 

součástí týmu, který se stará o daného sportovce. Realizační tým můţe mít případně i 

zdravotního specialistu, jako je např. fyzioterapeut. Pro sportovce z niţších sportovních 

úrovní je lékař většinou jen poradce trenéra a na přípravách sportovce se podílí jen 

nahodile. Existují také poradny při zdravotnických zařízeních, kam si mohou sportovci 

chodit pro rady. Výchova je totiţ základ prevence proti uţívání zakázaných látek ve 

sportu.
95

 

Trenér 

Specificky zaměřený pedagog, který je orientovaný jak na technickou stránku 

sportovní přípravy, tak na stránku výchovnou. Vštěpuje sportovci tréninkovou morálku, 

správné chování a kázeň. Spojení a vyváţenost dvou sloţek, tedy té výchovné a 

technické, je nezbytné u všech sportů. Tyto dvě sloţky by měl trenér citlivě pouţívat 

                                                 
93 DOLEJŠ, Konference: Problematika dopingu ve sportu se zaměřením na doping a mládež, 2016. 
94 NEKOLA, 2008, 92-93 s. 
95 NEKOLA, 2008, 93 s. 
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vzhledem k úrovni a věku sportovců. Umění připravit sportovci tréninkový program, 

včas podchytit jeho nadání pro danou činnost a rozvíjet ji či odhadnout hranici 

fyzických sil jedince je sloţité i pro zkušené trenéry. Všechny tyto vyjmenované 

činnosti, a mnoho dalších, se odráţejí v psychice sportovce, který se podle toho dále 

vyvíjí. Dle projevů chování či jednání sportovce by měl trenér rozpoznat, jaké 

prostředky pouţít k regulaci výchovy. Jak uţ jsem zmínila, velkou roli hraje osobnost 

pedagoga. Do jisté míry osobnost nelze ovlivnit, jelikoţ má kaţdý vrozené jiné 

dispozice a nelze určit jeden typ charakteru, který by se hodil na funkci trenéra. Je také 

dobré se podívat na to, jak je trenér vnímán okolím svěřenců. Je pro ně autoritou či 

nikoli? Od uznávaného pedagoga si sportovci rádi nechají poradit a rádi se od něj učí. 

Ve svých názorech ohledně zakázaných látek by měl být přesvědčivý a mít dobré 

argumenty, které sportovce přesvědčí o správnosti jeho postoje. Neměl by se skrývat za 

názory ostatních, ale měl by být o tom, co říká,  vnitřně přesvědčen a dobře prezentovat 

svůj názor ostatním. Pokud je pro sportovce osobností, kterou uznávají, argumenty 

přijmou. Trenér by se neměl odvolávat pouze na heslo fair play, ale měl by uvádět 

aktuální příklady a nejnovější poznatky ohledně dopingového problému ve světě. 

Správné porozumění a osvojení dopingových pravidel pak trenérovi pomůţe při jejich 

aplikaci v praxi. Znalost pravidel však znamená pochopit ducha těchto pravidel a 

podstatu jejich vzniku. Trenér by měl umět svým svěřencům zdůvodnit, proč je doping 

zakázaný, dopingová pravidla přísnější, a dát jim prostor na vyjádření jejich názoru. O 

zdravotních rizicích uţívání zakázaných látek by měl mít alespoň povědomí, jelikoţ on 

je tím hlavním člověkem, který se  sportovci setkává.
96

 

Lékař 

Člověk, který by měl na rozdíl od trenéra znát všechna zdravotní rizika uţívání 

dopingu a starat se o zdraví sportovce. Ve sportu bývá sportovní či tělovýchovný lékař, 

někdy také rehabilitační specialista. Často jsou však sportovci k dispozici i lékaři jiných 

specializací. Nejčastější formou poskytování lékařské pomoci je forma přímá, tedy lékař 

ve spolupráci se sportovcem. Nabídka sluţeb skrze trenéra bývá méně častou formou. U 

vrcholových sportovců je lékař obeznámen s jejich sportovními přípravami z důvodu 

sníţení zdravotních rizik. Předpokládá se, ţe lékař je schopen rozpoznat, jaké způsoby 

tréninku by mohli poškodit zdraví sportovce, tudíţ se stává autoritou pro trenéra, který 

by se měl řídit jeho radami a doporučeními. Lékař se mimo jiné pro trenéra stává 

                                                 
96 NEKOLA, 2008, 93-95 s. 
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oporou v prevenci dopingu, jelikoţ můţe sportovci uvést argumenty, které jsou pro něj 

ohroţující a pádné k tomu, aby doping neuţil. U lékařů je potřebná nejen znalost obsahu 

zakázaných látek, ale také moţnosti alternativního léčení či povzbuzení. Někteří 

sportovci se nemusí v lécích a jejich uţití orientovat, role lékaře je tedy zásadní. Existují 

také moţnosti terapeutické výjimky, kdy sportovec můţe léky s obsahem nějaké 

zakázané látky uţívat.
97

 (viz příloha č. 3) 

Rodiče sportovce 

Zejména ze začátku sportovní činnosti jedince zastávají rodiče podstatnou roli. U 

vrcholového sportu jsou v určitých odvětvích zvýšené nároky na vybavení či tréninky, 

na kterých by se rodiče měli podílet. „Mnozí rodiče také očekávají od úspěšné kariéry 

svého dítěte určité ekonomické zhodnocení svého vkladu,“ uvádí Jaroslav Nekola. 

Přílišné ambice rodičů však mohou vyvolat u dětí negativní postoj ke sportu. Snaha o 

pěstování harmonické osobnosti dítěte ze strany trenéra můţe být narušena právě rodiči, 

kteří chtějí vidět jen nejlepší výkony svých ratolestí. Mnozí rodiče přebírají roli trenéra 

a jsou ochotni jít aţ za hranice fair play jenom kvůli vidině slávy spojené 

s ekonomickým přínosem. Doping je pro rodinu častou tolerovanou formou dosaţení 

poţadovaných výsledků, jelikoţ je to pro ně „sázka na jistotu.“ Dle slov Jaroslava 

Nekoly vede nedůsledná výchova k zásadám fair play k pozdějším problémům, jako je 

vyhýbání se tréninkům, nedodrţování pravidel a také uţívání zakázaných látek. Ze 

strany trenéra by měl být přístup k rodičům sportovců nekompromisní, aby se nestávaly 

chyby z jejich strany. Na začátku kaţdého sportování se musí jasně vymezit pravidla a 

s těmito pravidly seznámit hlavně rodiče, kteří pak s dětmi trénují ve volném čase.
98
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Závěr 

V současnosti se potýkáme s problémem dopingu nejen ve sportu, ale také ve 

volném čase či v práci. Doping jako droga je často vyuţíván pro zvýšení bdělosti či 

psychické podpory. Také jako prostředek, který lidem dopomůţe k záţitkům mimo 

realitu či zlepšení nálady. 

Doping je jen částí z mnoha podvodů, které se mohou ve sportu vyskytnout. Často 

je pro sportovce startem k úplatkářství za uţití zakázané látky. Nejedná se však pouze o 

úplatky za skrývání dopingu, ale také za volbu pořadatele Olympijských her či volby 

funkcionářů do sportovních federací. Velkým problémem, ve který mohou jiţ zmíněné 

problémy vyústit, je korupce ve spojitosti se sázkami. Nejvyšší soud ČR se jiţ 

mnohokrát ke korupci ve sportu vyjádřil. Stát je povinen zasáhnout, jelikoţ korupce je 

nebezpečným činem pro společnost, hlavně pro mládeţ. Pokud by se problém neřešil, 

sport by degradoval na pouhou ekonomickou směnu a zcela by vymizely vazby mezi 

vítězstvím a sportovními dovednostmi sportovců.  

Problém s dopingem by neměli řešit pouze trenéři, kteří své svěřence vychovávají, 

ale také celá společnost, díky které se někteří jedinci do problémů dostávají. Sport by 

měl být provozován hlavně za účelem zábavy, posílení zdraví, odreagování se, a ne za 

neustálou honbou za nejlepším výkonem. Obzvlášť jedinci se slabou vůlí se nechají 

strhnout davem či ovlivnit společností a doping uţijí i přesto, ţe takové myšlenky sami 

původně neměli. Strach z prohry je pro ně moc veliký a v dnešní společnosti 

nepřijatelný. Myslím si tedy, ţe by se neměla neustále svalovat vina jen na sportovce či 

jejich trenéry, ale nejdříve by se nad tímto problémem měli zamyslet i ostatní lidé a 

uvědomit si, jaké hodnoty zastávají. Společnost by si tedy měla poloţit otázku: Je 

důleţité vyhrát, ale s podvodem nebo skončit „na pátém“ místě čestně? 

Myslím si, ţe problém dnešní doby je v poţadavcích na lidi. Poţadavek dokonalosti 

vnímám nejen ve sportu, ale i v dalších oblastech, jako je práce či škola. Dle mého 

názoru se v dnešní době najde málo lidí, kteří se nenechají ovlivnit společností a jdou si 

za svým cílem. Jako instruktorka sportovních her v mateřských školách vidím, jak jsou 

děti nastaveni na výkon a touha vyhrát je tak silná, ţe udělají pro výhru cokoli. Snaţím 

se jim vštěpovat pravidlo fair play, ale i přesto děti podvádějí. Je velice těţké dnešním 

dětem vysvětlit, ţe není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se. Další problém vidím 

v nedostatečné informovanosti mladistvých sportovců. Nemyslím si, ţe by měla 
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společnost spoléhat na internet a sociální sítě. Myslím si, ţe přednášky na školách jsou 

nejlepším způsobem prevence dopingu, jelikoţ se jedná o interakci, která přinese více 

„plodů“ neţ přečtený článek na internetu. 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

Terapeutická výjimka  

Existují případy, kdy sportovci potřebují uţít tablety, které obsahují zakázané látky. 

Tyto případy jsou označeny jako „terapeutická výjimka“, kterou lze udělit jen se 

svolením lékaře. Dle nařízení WADY musí sportovec na 21 dní přerušit sportování, neţ 

dojde k ověření všeho potřebného a výjimka můţe být schválena. Výjimka bývá 

udělena v případech naléhavé léčby či za neočekávaných okolností, které u sportovce 

nastaly. Můţe se stát, ţe ţádost o výjimku bude zamítnuta, jelikoţ se zjistí, ţe sportovec 

uţívá léky na svoje zdravotní problémy a zakázané látky nepotřebuje. Aby se předešlo 

nesprávnému udělení výjimky, všechny léky sportovců jsou zaznamenávány a průběţně 

aktualizovány. Pro sportovce je velmi důleţité, aby dodrţeli lhůtu povoleného uţívání, 

jinak mohou být sankciováni za doping.  

WADA se stále snaţí najít nejlepší fungující způsob hodnocení ţádostí o výjimky. 

Spolupracuje s ASADOU (Australian Sports Drug Medical Advisory Committee), která 

má pravomoc hodnotit a posuzovat ţádosti o terapeutické výjimky. WADA má také 

svou vlastní komisi, která můţe také schvalovat či zakazovat povolení výjimek.
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