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Oponentský posudek na bakalářskou práci Dalibora Vítka  
"Vliv dopingu na zdraví sportovce"  

 
Záměrem bakalářské práce D. Vítka je popsat a porovnat některé ze známých anabolických steroidů,  

vyhodnotit jejich dostupnost a zneužívání ve vybraném sportovně-relaxačním zařízení. Autor se na  
cca 40 stranách textu věnuje problematice dopingu z hlediska současných odborných trendů,  
detailněji rozebírá problematiku různých typů suplementace podpůrných prostředků i souvisejících  
rizik v životě sportovce. Místy se autor dopouští formulačních nepřesností, např. název subkapitoly  
"Doplňkové suplementace" (s. 13) nebo "Nedovolený doping" (s. 14). Těžiště práce se soustřeďuje  
na problematiku zneužívání anabolik, podrobně jsou rozebírána rizika jejich zneužívání a  
mechanismy vzniku. V soupisu literatury chybí citace Hájek 1998 uvedená v textu na s. 17. Úvodní  
část práce uzavírá kvalifikovaně zpracovaný popis obecného mechanismu působení anabolických  
steroidů na buněčné úrovni.   

Druhá polovina práce je věnována užšímu záměru práce, tj. popisu a porovnání nejznámějších  
androgenních steroidů dostupných v obchodní síti (Nandrolon, Stanozolol, Oxandrolon,  
Oxymethonole, Testosteron, Clenbuterol), vyhodnocení jejich dostupnosti a jejich zneužívání ve  
vybraném sportovně-relaxačním zařízení. K vlastnímu šetření vytvořil autor jednoduchý dotazník  
obsahující čtyři otázky, který byl administrován celkem 65 cvičencům (začátečníkům, pokročilým a  
zkušeným sportovcům). Provedené šetření prokázalo, že znalost o účincích androgenních  
anabolických steroidů i výskyt kontaktu s prodejcem roste od začátečníků k pokročilým a zkušeným  
cvičencům, shodně je tomu i v případě vlastního užívání androgenních anabolických steroidů (O %,  
10 % a 27 %). Práci uzavírá kapitola diskuse (5 stran), závěry, soupis literatury (28 literárních citací  
a 15 odkazů na internetové zdroje) a 4 přílohy.   

K práci mám zásadní připomínku týkající se názvu "Vliv dopingu na zdraví sportovce", což  
neodpovídá konkrétnímu zaměření práce (týkala se znalostí o účincích androgenních anabolických  
steroidů, kontaktů s dealerem a míry užívání u návštěvníků sportovně-relaxačním zařízení, ale přímo  
nesledovala různé charakteristiky zdraví u sportovců užívajících či neužívajících vybrané dopingové  
prostředky). Dále, v dané práci se příliš nerozlišuje mezi dopingem u vrcholových sportovců, kde již  
byl vytvořen systém jisté kontroly a postihů a na druhé straně obtížně postižitelným dopingem u  
rekreačně sportujících, kde jakýkoliv systém prevence i účinné represe dosud chybí. K těmto  
zásadním otázkám se měl autor práce vyjádřit, uvádí např. zajímavý námět "zmrazení stávajících  
sportovních limitů", otázkou resp. možností je např. kriminalizace přechovávání a distribuce  
dopingových látek (dealeři, lékaři, trenéři), což se již praktikuje v některých evropských zemích.  
Sportovní svazy a federace aplikují zásady antidopingu značně rozdílně, existují zde dle názoru  
autora možnosti účinnější prevence a represe?   

V práci se vyskytují drobné formální chyby a překlepy, zásadní chyby jsou v českém a zejm.  
anglickém souhrnu, tyto souhrny je nutno opravit a vlepit. Oba souhrny jsou klíčovou vizitkou  
bakalářské práce, proto nelze tolerovat množství chyb a nepřesností, je vhodné se znovu zamyslet  
nad mírou informace, kterou domácímu i zahraničnímu čtenáři souhrny přinášejí.  

 
Celkově lze konstatovat, že ve své bakalářské práci prokázal D. Vítek svou schopnost pracovat  

s odbornou domácí i zahraniční literaturou i schopnost empirického výzkumu. Bakalářská práce D.  
Vítka, odhlédneme-li od obou souhrnů, které musí být přepracovány, představuje dobrý standard a  
vyhovuje kriteriím kladeným na práce tohoto typu. Proto, v návaznosti na příznivý průběh vlastní  
obhajoby, hodnotím bakalářskou práci D. Vítka známkou   velmi dobře  

 
V Praze, dne 9.5.2007  

 

 

Doc. MUDr.Jan Heller, CSc.  
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