
Posudek na bakalářskou práci Dalibora Vítka: Vliv dopingu na 
zdraví  
sportovce.  

 
Cílem práce bylo popsat. vliv nejznámějších anabolických steroidů,  
používaných jako dopingu ve sportovně-relaxačních zařízeních, na 
organismus  
jedince, Autor se ve své 39 stránkové studii, která zahrnuje souhrn, úvod  
do problematiky, cil práce, metodiku, Výsledky a diskuzi, včetně seznamu  
použité literatury, zabývá problematikou zneužíváni tzv. dopingových látek  
v oblasti mimo vrcholových sport. Ukazuje na problémy s ti.m spojené, jako  
je např. komercionalizace,špatná informovanost. o zdravotních rizicích při  
užívání dopingových prostředků, vliv akčních filmů nebo televizních seriálů  
na uživatele apod. Dochází k závěru na základy dotazníkové studie, že  
používáni zakázaných podpůrných prostředků je dosti rozšířené i mimo 
oblast  
vrcholového sport,u.  
K práci mám následující připomínky:  
.1) v anglickém souhrnu je nutno opravit některé "české" výrazy, např.  

usány,bečíme  nebo chyby v pravopisu - např. sekond.  
2) v práci je nutno ujednotit způsob citování literatury, např. na. str. 4,  
3) je škoda, že v dotazníku chyběly takové otázky,jako byl věk jedince .  
Je také škoda, že se  autor ve svých závěrech nezabývá problematikou  
vymýceni používání zakázaných látek právě z hlediska rekreačního sportu, 

protože vrcholový sportovec užívá těchto látek Sám a dobrovolně,nic ho k  
tomu "nenutí". Naopak z hlediska rekreačního sportováni jde o špatný  
příklad vrcholového sportu. Tato studie také vede k zamyšleni nad  
skutečností, že na jedné straně , se řada jedinců v populaci nevěnuje  
pěstování vlastní fyzické zdatnosti vůbec, a na straně druhé, mnozí jedinci  
\l populaci chtějí vysokou zdatnost získat za každou cenu.  
K autorovi mám následující dotazy:   
a) jak je na základě literárních pramenů rozšířeno používání anabolických  
drog za účelem "budování tělesné schránky" u nesportovců eventuelně  
mládeže ,   
b) jak je to vzhledem k užilému dávkování s citlivostí jedince na užívání  
anabolických preparátů   
c) jak hodnotí přistup některých sportovců a sportovních lékařů k tomu, že  
používání anabolických drog má sloužil jako ochrana organismu před  
přetížením vlivem intenzivní tréninkové zátěže,  
Závěrem lze říci, že celkově byla práce zpracována a.autorem samostatně, 
má  
však určité nedostatky formálního charakteru, a také její obsah se ne vždy  
shoduje jednak s názvem studie a také s cíly práce. Přesto lze konstatovat,  
že nemá tak závažné nedostatky, které by bránily uznat ji jako práci  
bakalářskou a na podkladě průběhu její obhajoby udělit titul autorovi 
bakalář. 
Práci hodnotím známkou....velmi dobře..... 
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