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Primerjava stališč do dopinga med športniki individualnih in ekipnih športnih disciplin
Namen magistrskega dela je predstaviti dejansko stanje uporabe dopinga v Sloveniji v
vrhunskem športu in z lastno raziskavo ugotoviti stališča do uporabe dopinga pri športnikih, ki
nastopajo v individualnih športih in športnikih, ki nastopajo v ekipnih športih. Raziskovalno
vprašanje obravnava odnos posamezne skupine športnikov do dopinga in tekmovalnih dosežkov.
Zanimala so nas tudi stališča obeh skupin do pojava dopinga na različnih nivojih tekmovanj in
do osveščenosti o dopingu, ter razlike v stališčih glede na starost športnikov in leta treniranja. V
magistrskem delu smo predstavili, kaj je doping, pregledali zgodovino uporabe dopinga, iz
sociološkega vidika obravnavali teoretične razprave o uporabi dopinga v športu, navedli
dosedanje raziskave o pojavu dopinga v športu ter pregledali pojavnost v zadnjih letih. Nadalje
smo preverili dopinške primere v Sloveniji in jih analizirali. Podatki za Slovenijo od leta 1996 do
junija 2018 kažejo skupno 39 zabeleženih kršitev protidopinških pravil, od tega kar 32 primerov
oziroma 82 odstotkov kršitev športnikov, ki se ukvarjajo z individualnimi športnimi disciplinami.
Z empirično raziskavo smo ugotovili, da se anketirani športniki večinoma strinjajo, da je možno
doseči vrhunske rezultate brez uporabe dopinga. Športniki, ki se ukvarjajo z individualnim
športom, v manjši meri kot športniki, ki se ukvarjajo z ekipnim športom, menijo, da je v
vrhunskem športu možno uspeti, ne da bi posegli po dopingu.
Ključne besede: doping, stališča, individualni šport, ekipni šport, Slovenija.

Comparison of positions on doping between athletes in individual and team sports
disciplines
The purpose of the master's thesis is to present the actual state of use of doping in Slovenia in top
sports and to find out, based on our own research, the positions on the use of doping that occur in
individual and in team sports. The research question deals with the attitude of each group of
athletes towards doping in competitive achievements. The position of both groups on the
occurrence of doping at different levels of competition and on the awareness of doping are
examined, as well as the differences in attitudes regarding the age of the athletes and training
years. The master's thesis also presents what doping is, examines the history of doping use,
analyses theoretical discussions on the use of doping in sport from a sociological point of view,
presents different researches on doping in sports and examines the incidence of doping in recent
years. Furthermore, doping cases in Slovenia are analyzed. Data from 1996 to June 2018 show a
total of 39 reported violations of anti-doping rules in Slovenia, of which 32 cases or 82 percent
of violations of athletes deal with individual sports disciplines. With empirical research, we
found that the interviewed athletes mostly agree that top results can be achieved without the use
of doping. Athletes engaged in individual sports, to a lesser degree, than athletes who are
involved in team sport, believe that in top-notch sports it is possible to succeed without
interfering with doping.
Keywords: doping, positions, individual sport, team sport, Slovenia.
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1

UVOD

Vrhunski šport je danes poklic, kjer se je potrebno nenehno dokazovati. In ti apetiti po nenehnem
dokazovanju, po sila močni želji stati na stopničkah, biti slaven, podreti rekord in ob tem še
dobro služiti, so v veliki meri razlogi, zaradi katerih se športniki odločijo poseči po dopingu.
Kajti, v tej bitki po nazivu najboljšega z vsemi bonusi, želi posameznik narediti vse, da bo ta
naziv pridobil. In ravno to je razlog, da je doping z leti postal resen problem tako v Sloveniji, kot
drugje. Ker je kršitev vse več, so antidopinške organizacije pričele z vedno večjim število doping
kontrol in temu primernimi sankcijami.
Doping je zanesljivo eden izmed resnih problemov, s katerimi se danes srečuje vrhunski šport.
Dejstvo je namreč, da problem dopinga obstaja, odkar obstaja šport kot socialni fenomen. Ker je
šport en sam biznis, športnik na vsak način želi preseči meje svojega telesa v zameno za
vrhunske rezultate. In zato postane doping nekaj tako mamljivega, navkljub dejstvu, da je
prepovedan.
Namen magistrske naloge je, s pomočjo lastne raziskave, ugotoviti stališča do uporabe dopinga
pri športnikih, ki nastopajo v individualnih športih in športnikih, ki nastopajo v ekipnih športih.
Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, kjer želimo pri obeh skupinah športnikov ugotoviti
odnos vsake skupine do dopinga in tekmovalnih dosežkov. Zanimajo nas tudi stališča obeh
skupin do pojava dopinga na različnih nivojih tekmovanj, stališča do osveščenosti o dopingu,
razlike o stališčih glede na starost in spol športnikov ter leta treniranja.
Sprašujemo se tudi, ali so motivi pri individualnih športnikih močnejši. Predvidevamo namreč,
da je pojavnost dopinga pri športnikih v individualnih športih višja, kar bi pripisali večji
preobremenjenosti, ko govorimo o vzdržljivosti, maksimalni mišični moči in učinkoviti
absorpciji kisika. Hkrati pa bi želeli s pomočjo športnikov napovedati, kam kaže trend dopinga, v
nadaljevanje absolutne prepovedi ali pa morda v spremembo zakonodaje zaradi določenih
okoliščin.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh sklopov, in sicer iz teoretskega in raziskovalnega dela. V
prvem delu naloge želimo predstaviti teorijo dopinga, njegovo zgodovino, kaj pomeni kršitev
fair playa v športu, obravnavati teoretične razprave o uporabi dopinga v športu iz socioloških
8

vidikov, ugotoviti kakšna je pojavnost dopinga v individualnih in ekipnih športnih disciplinah v
zadnjih letih in predstaviti dosedanje primere kršitev dopinških pravil v Sloveniji.
V drugem, raziskovalnem delu, smo izvedli anketo na omenjenih športnikih, ki je anonimna.
Športniki so anketo izpolnili preko spletnega vprašalnika. Preverjali smo odnos vsake skupine do
dopinga in tekmovalnih dosežkov, stališča obeh skupin športnikov do pojava dopinga na
različnih nivojih tekmovanj, stališča obeh skupin o osveščenosti o dopingu ter morebitne razlike
stališč do dopinga glede na spol, starost in leta treniranja športnikov.
V zaključnem delu magistrske naloge smo s pomočjo že obstoječih podatkov in analize podatkov
raziskave predstavili trenutno obstoječe stanje v Republiki Sloveniji.
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2

2.1

DOPING

Definicija dopinga

Doping je star skoraj toliko kot človeštvo. Uporaba nedovoljenih tehnologij in sredstev pomeni
prednost za športnike, ki se tega poslužujejo, vendar ob tem se pojavi tudi tveganje, da bodo
zboleli ali celo umrli. (Ostojić, 1986, str. 72). Zaradi tega je Mednarodni olimpijski komite (dalje
MOK) sklenil, da prepove uporabo nekaterih medicinskih tehnik in farmakoloških sredstev, ker
so škodljiva za zdravje in neetična do drugih športnikov, ki tega ne uporabljajo. Prepovedane
metode so poimenovali doping. Beseda doping izvira iz angleškega jezika in se je prvič pojavila
leta 1889. Pomenila je goljufanje s farmakološkimi sredstvi v konjskih dirkah. Definicija
dopinga je uporaba substanc ali postopkov, ki so prepovedani s strani MOK-a in Nacionalne
anti-doping komisije. MOK opredeljuje doping kot uporabo substanc, ki so uvrščene na listo
“prepovedanih” substanc s strani Medicinske komisije MOK (Osredkar, 2002, str. 98–100).
Vsaka kršitev Medicinskega kodeksa in Pravilnika se kaznuje (Osredkar, 2002, str. 100).
Osnovni namen MOK-a v boju proti dopingu je: zaščititi zdravje športnikov, ščititi medicinsko
in športno etiko ter omogočiti vsem športnikom enake možnosti na tekmovanjih. Agencija
WADA (World Anti-Doping Agency) je organizacija, ki je v sodelovanju z MOK-om prevzela
pod okrilje vse dejavnosti, ki so povezane z uporabo dopinga v športu. Doping definira na osnovi
liste prepovedanih substanc in prepovedanih tehnik. Posledično se vsako uživanje, posedovanje
ali preprodajanje prepovedanih substanc smatra kot doping in je kaznivo. WADA se sooča z
velikim problemom glede ažurnosti liste prepovedanih substanc. Farmakološka podjetja so
vedno korak pred njo. Ko se pojavi nova substanca ali prepovedana tehnika, jo mora WADA
določiti kot prepovedano, kar lahko traja leta. Problem je neko substanco ali tehniko določiti kot
koristno za zdravje in obenem dokazati, da izboljša tekmovalni rezultat. Prvo vprašanje rešujejo
znanstveniki, drugo vprašanje pa je že bolj povezano s političnimi stališči (Wong, 2003).
Pravila večine športnih panog prepoveduje uporabo dopinga. To pomeni, da športnik, ki
uporablja doping, krši pravila svoje panoge in športa nasploh, zato mora biti kaznovan, če je
uporaba dopinga pri njem dokazana z laboratorijskim testom oziroma doping kontrolo (Sever,
2003, str. 29). Obstajata dve glavni moralni predpostavki o škodljivosti dopinga. Prva govori o
10

tem, da uporaba drog za izboljšanje rezultata ni kompatibilna z obvezujočimi principi športnega
tekmovanja in postavlja pod vprašanje smisel športnega treniranja in udejstvovanja na tekmah.
Druga pa, da je doping grožnja za športnikovo zdravje in življenje (Wong, 2003). V vrhunskem
športu o zmagi ali porazu odločajo tudi najmanjše malenkosti. Želja po uspehu, slavi in denarju
lahko športnika zaslepi do te mere, da je za zmago dejansko pripravljen žrtvovati celo svoje
zdravje. Nedovoljene snovi, ki so umetnega izvora, nedvomno povečujejo fizično zmogljivost, a
obenem lahko povzročijo številne stranske učinke: infarkt, povečan krvni pritisk, nastanek
strdkov, trombozo, rakava obolenja ali celo smrt (Jerman, 2013).
Jasno je, da je glavni razlog za uporabo dopinga povečati sposobnost organizma za boljše
športne dosežke. Po napornih vadbah je tako regeneracija bistveno hitrejša in posledično lahko
predpostavimo, da se človeško telo spreminja v robotizirani stroj, ki teži k dosežku, ki ga je
praktično nemogoče doseči. Najhitreje se spreminjajo meje v kolesarstvu in atletiki. Dosežke, ki
so bili nekdaj težje dosegljivi ali celo nemogoči, dandanes dosegajo že mladinci. (Smrdu, 2002,
str. 29).
Glavni razlogi, kot jih navaja Ostojić, (1986, str. 80) so:


slaba psiho-fizična pripravljenost,



strah pred tekmo,



strah zaradi neuspeha,



strah pred razočaranjem,



povečanje motoričnih sposobnosti,



strah pred poškodbami,



strah, da je nasprotnik pod vplivom dopinga,



povečanje mišične mase in moči,



ohranjanje telesne teže,



povečanje koncentracije in



neizmerna želja po zmagi in slavi.

Z dopingom torej želi športnik doseči gotovost v doseganju rezultatov z manj treninga in napora.
Tako pride tudi do odvisnosti zaradi stalnega dopingiranja, kar je glavna tragedija, saj športnik
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postane odvisen od dopinga zaradi boljšega učinka. Danes ne poznamo substanc, ki bi
povečevala telesni učinek, istočasno pa ne bi povzročala negativnih učinkov na telo.
Lipovšek (2015, str. 321–322) pravi, da je pomembno tako za športnike kot trenerje, da se
dodobra zavedajo tudi pomena pravile hrane v procesu treniranja, saj je v svoji praksi vse
prevečkrat zasledil utopično iskanje rešitev in uspeha v prehranskih dopolnilih. Samo
prepovedana sredstva so tako močna in učinkovita, da resnično prikrivajo napake športnika.

2.2

Zgodovina dopinga

Trdili so, da je bil v Bibliji prvi primer uporabe dopinga na rajskem vrtu, ko sta Adam in Eva
jedla prepovedano sadje, da bi pridobila božanska pooblastila (Bahrke in Yesalis, 2002, str. 194).
Doping kot pojav ni nekaj novega. Čar zmage je namreč tako veličasten, da so že stari Grki, Inki,
Azteki in drugi, želeli zmagati za vsako ceno, tudi s pomočjo različnih čudežnih in čarobnih
napitkov, ki naj bi jim povečali moč in energijo. Antropologi tako omenjajo mak, sezam in druge
rastline, ki so jim pripisovali, da dvigujejo raven moči in vzdržljivosti. (Vodeb, 2001, str. 125–
126).
Izraz doping ima najverjetneje svoje korenine v nizozemski besedi dope, s katero so poimenovali
alkoholni zvarek, ki so ga vojaki plemena Zolu uporabljali za povečevanje junaštva v bojih.
Besedo pa so v 20. stoletju prevzeli za poimenovanje nelegalnega testiranja športnikov, pa tudi
tekmovalnih konj (Malovrh, 2011, str. 18).
Tudi starorimskim gladiatorjem so že v 6.stoletju pred našim štetjem dajali napitke, da so se
lahko agresivneje spopadali med seboj ali celo z živalmi. V 3.stoletju pred našim štetjem so
starogrški gladiatorji jemali različna poživila, prav tako pa so iz srednjega veka znani podobni
primeri jemanja iz viteških bojev. Ko pa se je sredi 19. stoletja šport tako razvil, da so športniki
že občutili ogromno željo po zmagi za vsako ceno, je to vodilo v razmah dopinga, posledično pa
tudi k odkrivanju in uporabi novih sredstev, ki bi športniku pomagale k vse boljšemu rezultatu
(Vodeb, 2001, str. 127).
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Dopinga pa niso uporabljali le ljudje. Zaradi velikega interesa za konjske in pasje dirke ter
nenazadnje za borbe petelinov, so jih konec 16. stoletja pričeli uporabljati tudi za živali. In ravno
zaradi nekorektnih dosežkov na konjskih dirkah, je Avstrija okoli leta 1910 med prvimi pričela
boj proti dopingu. Prvi primer dopinga je bil objavljen leta 1864. V tem času so doping
uporabljali samo plavalci, kmalu pa so se jim pridružili še kolesarji. V teh letih so se zaradi
uporabe dopinga pričeli pojavljati tudi prvi smrtni primeri in to prav v kolesarstvu, ko je leta
1868 umrl Arthur Linton (Ostojić, 1986, str. 71–73).
Leta 1967 so pri Mednarodnem olimpijskem komiteju ustanovili medicinsko komisijo, saj je
delež prepovedanih substanc naraščal v takšni meri, da je bilo vse več smrtnih primerov. Ti pa na
žalost niso delovali kot svarilo drugim športnikom, ampak so jih k jemanju celo spodbujali.
Komisija je že naslednje leto opravila prve teste proti dopingu na olimpijskih igrah v Mehiki. V
naslednjih letih so v Nemčiji dokazali uporabo anabolnih sredstev in leta 1982 prepovedali tudi
krvni doping. Leta 1984 je tako črna lista prepovedanih substanc štela že več kot 80
prepovedanih substanc, največ diuretikov. Leta 1989 je MOK uvedel dodatna testiranja izven
tekmovanj, ki so bila nenapovedana. Zgodovinsko lahko izpostavimo še povečanje substanc za
izboljšanje psihofizičnih zmogljivosti v petdesetih letih 20. stoletja, kjer sta se pričela širit razvoj
in uporaba sintetičnih hormonov, predvsem tistih, ki so pospeševali rast in razvoj telesa
(Roderick, Waddington in Parker 2000, str. 166). Takrat se je problem dopinga le še povečeval,
ravno zaradi izdelave sintetičnih hormonov, ki so bili zlorabljeni za namene dopinga v športu.
Ob tem so se pojavile še smrti nekaterih športnikov, za katere se je na avtopsiji izkazalo, da so
nedvomno umrli ravno zaradi uporabe prepovedanih substanc na dopinški listi (Malovrh, 2011,
str. 20).

2.3

Doping – kršitev Fair Playa

Formalni fair play se nanaša na tekmovalni šport, kjer je le-ta obravnavan kot igra oziroma
aktivnost, ki je zapisana in vodena s pravili. Pravila definirajo aktivnost in s tem ustvarjajo
možnost igranja ter jo posledično tudi regulirajo. Potrebno je sprejeti konstitucijska pravila za
sodelovanje v igri, ki definirajo avtonomijo aktivnosti in tako dajejo pomen posameznim
dejavnostim. Če torej strnemo, po tej logiki nekdo, ki ne upošteva pravil igre, ne more zmagati.
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Formalni fair play pa se ne nanaša na vsa pravila, ampak zgolj na konstitucijska, kar pomeni, da
kršenje regulativnih pravil ne pomeni prenehanja igranja, temveč se smatra zgolj kot sestavni del
igre. (Smrdu, 2005, str. 41).
Fair play v vrhunskem športu hkrati omejuje in varuje športnika. Omejuje pri doseganju cilja za
praktično vsako ceno, po drugi strani pa ga pred tem obvaruje in s tem ohranja šport športen. A
vendar se tako imenovane anomalije na terenu, kot je vrhunski šport, nato prenašajo na celotno
družbo. Vrhunski športnik v želji po samorealizaciji in kot povračilo za njegovo veliko odrekanje
vidi nagrado samo v zmagi in tukaj se pojavi problem, saj to ni v načelu športnega duha.
Posledično se športnik posluži nedovoljenih substanc, torej dopinga, hkrati izvaja pritisk na
sodniške odločitve ter izvaja fizično in verbalno nasilje nad sotekmovalci. In ravno ta nesoglasja
med tekmovalci se nato posledično prenesejo na proteste s strani gledalcev, ki seveda skušajo
vplivati na sodniške odločitve, pojavlja pa se tudi problem konflikta, ki je umeščen izven igrišča
in se manifestira kot družbeni problem, to je huliganstvo. Kritični faktor je pritisk za dosego
zmage, ki je usmerjen na športnika s strani trenerja, staršev in seveda sponzorjev ter gledalcev
(Smrdu, 2005, str. 54).
Pravila večine športnih panog prepoveduje uporabo dopinga. To pomeni, da športnik, ki
uporablja doping, krši pravila svoje panoge in športa nasploh, zato mora biti kaznovan, če je
uporaba dopinga pri njem dokazana z laboratorijskim testom, to je z doping kontrolo (Sever,
2003, str. 31).
Wong (2003) navaja, da obstajata dve glavni moralni predpostavki o škodljivosti dopinga. Prva
govori o tem, da uporaba drog za izboljšanje rezultata dejansko ni kompatibilna z obvezujočimi
principi športnega tekmovanja in hkrati postavlja pod vprašanje smisel športnega treniranja kot
takega in udejstvovanja na tekmah. Druga pa, da je doping grožnja za športnikovo zdravje in
življenje.
Fair play morda pomeni iskanje harmonije med enkratnostjo človeka kot individuuma in
okoljem, ki ga obdaja. Ko jo najde, posameznik doseže notranji mir in srečo (Sever, 2003, str.
32). Prepoved dopinga naj bi zagotovila športnikom v izhodišču enake možnosti, vendar pa naj
bi bil vrhunski šport usmerjen ravno v izkoriščanje teh razlik med posameznimi tekmeci.
Nekateri športniki imajo namreč boljše genske predispozicije od drugih, morda boljše telesne
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lastnosti, obstajajo tudi prednosti zaradi geografske lokacije bivanja in vadbe ter glede na
socialne in nenazadnje tudi ekonomske zmožnosti. Argument naravnih razlik tukaj ne zdrži, saj
možnosti, ki jih nudi boljši ekonomski položaj za boljši trening tudi niso naravne možnosti, a so
vendarle dovoljene. Prepoved dopinga torej kljub vsemu nikakor ne more ustvariti enakih
možnosti za vse (Bergant Rakočevič, 2003, str. 45–46).
Nepisana pravila se torej interpretirajo na osnovi splošnih norm in vrednot. Ocena športne
aktivnosti kot bodisi poštene ali nepoštene, pa sloni na upoštevanju nepisanih pravil, ki so v
skladu z igranjem v duhu pravil. Neformalni fair play se tako nanaša na sam odnos do igre, ki pa
ni predpisan s formalnimi pravili igre. Značilnosti takega odnosa je ideja, da so tudi tekmecu
omogočene enake možnosti. V ravnanju z drugimi s spoštovanjem, kjer imajo tekmeci podobne
sposobnosti in spretnosti ter sloni na prepričanju, da obe strani na ta način igrata igro, ki pa se
kot taka igra z notranjimi cilji (Smrdu, 2005, str. 77).

2.4

Teoretične razprave o uporabi dopinga v športu – sociološki vidik

Nekoč je bil šport povezan z ljudmi iz višjega družbenega razreda, ki so lahko veliko svojega
časa posvetili rekreaciji, ker jim ni bilo potrebno delati za eksistenco. Razvoj medijev in
tehnologije je omogočal napredek športa kot univerzalnega družbenega pojava. Razvoj
množičnih medijev tako prinaša lahko dostopne informacije o športnih dogodkih, vizualno
prenašanje informacij pa omogoča zabavo ljudskim množicam, ki se celo emocionalno navežejo
na svoje ekipe in športnike, čeprav dejansko nimajo nobene osebne povezave z njimi.
Institucionalizacija športa kot taka, razvoj množičnih medijev in tehnologije pa so iz športa
ustvarili velik družbeni fenomen. Šport bo še napredoval, tehnologija se bo razvijala, vedno več
denarja se bo vlagalo v šport, vendar je človeško telo determinirano s svojimi zmožnostmi in kot
tako ne more preko svojih naravnih meja. Tehnologija je prinesla tudi razvoj medicine in
farmakologije, ki obolelim pomagata, do hitrejše ozdravitve ali prikritja sledi težkih bolezni in
poškodb. V športu je zaradi velikih denarnih vložkov prišlo do zlorab medicinske in
farmakološke tehnologije z namenom podirati športnikove tako imenovane naravne meje in
dvigniti nivo človeških sposobnosti, kar v finančnem smislu pomeni velik zaslužek, tako za
športnike kot za sponzorje. (Petrovič, Doupona in Petrovič, 2011).
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Logična posledica vrhunskega športa je doping. Vrhunski šport je namreč postal delo in poklic,
ki zanika pomen športa v veselju do igre. Poklic športnika je dejansko postal obveza, dolžnost in
nenazadnje tudi velika odgovornost. Iz tega lahko logično sklepamo, da vrhunski šport
zmanjšuje notranje vzgibe po neuporabi dopinga in jih v to sili nekompromisno upoštevanje
pravil. Problem uporabe dopinga je danes predvsem v rekreativnem športu, kjer pa teh pravil ni.
Po definiciji je rekreacija prostočasna dejavnost, ki človeka bogati in mu prinaša zadovoljstvo v
gibanju. Vendar pa tudi rekreativni šport zajema tako ne-tekmovalne kot strogo tekmovalne
oblike. S tem se posledično poveča tudi pomen zmage v rekreativnem športu in s tem posledično
tudi uporaba dopinga (Sever, 2003, str. 29).
Kot lahko vidimo, obstaja velik razkorak med javnim mnenjem o uporabi nedovoljenih sredstev
za izboljšanje zmogljivosti ter dejanskim stanjem med športniki. V poklicnem športu zadnje čase
sploh ni več najpomembnejše sodelovati, temveč zgolj, samo in le zmagati, saj tekmovalni
sistem z vedno večjimi zahtevami do fizičnih zmogljivosti in po drugi strani z resnično visokimi
nagradami za tisto majhno število najboljših postavlja okvire, v katerih so stroški uporabe
prepovedanih sredstev v primeru odkritja sicer visoki, a so po drugi strani koristi tovrstnega
ravnanja velike. Tako so zaradi sistemskih razmer, če seveda želijo uspešno tekmovati z
uporabniki, v takšno ravnanje posredno prisiljeni tudi športniki, ki sicer sami sicer ne bi posegli
po prepovedanih sredstvih (Pustovrh, 2010, str. 54–55).
Petrovič in drugi (2011) ne morejo mimo dejstva vse večjega nasilja v športu in ob športu, ter v
okviru tega jemanja nedovoljenih poživil. Gre torej za dva največja zla v sodobnem športu, ki
dejansko kažeta tendenco povečevanja kot tudi zmanjševanja, kljub velikim naporom ljudi, ki bi
radi ta uničujoči trend zaustavili oziroma vzpostavili prejšnje stanje.
Tako problem nasilja in športa kot problem dopinga, ki segata danes že v mladinske in otroške
kategorije, zlasti v selektivnem športu, se na svojstven način srečujeta in podajata roko z vse
večjim porastom nasilja med mladimi, ki pa se s športom sploh ne ukvarjajo. Če želimo
reafirmirati prave vrednote športa, moramo torej vsi, od družine, pedagogov, zdravnikov,
trenerjev, funkcionarjev in medijev storiti več kot doslej. Ker pa je problem praviloma sistemski
in ne na ravni posameznikov, mora biti celotna zasnova, ko gre z vrhunski šport, predmet
natančnejših analiz in konkretnih akcij vseh, še posebej tistih, ki so za ta del športa navsezadnje
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odgovorni. Športni delavci so namreč brez celovite podpore ostalih družbenih dejavnikov
pogosto popolnoma nemočni (Petrovič in drugi, 2011).
Uporaba dopinga je od leta 1960, ko je bila v športni svet uvedena anti-doping kontrola,
nenehno naraščala. V atletiki se je uporaba prepovedanih substanc razširila iz metalnih disciplin
na tekaške in skakalne discipline. Uporaba substanc se je začela širiti tudi na ostale športne
discipline iz športov kot so atletika, dviganje uteži in kolesarjenje. Zanimivo je, da se je uporaba
teh sredstev razširila iz profesionalnega športa tudi na nižje nivoje tekmovanj. Ti podatki nam
zagotavljajo dobro izhodišče za nadaljnje analize uporabe dopinga v športu. Obstajata dva
razloga. Predvidevamo lahko, da sedanji nadzor nad uporabo dopinga in sedanja zakonodaja
očitno ne funkcionirata dobro in drugi razlog, da je sistem za nadzor dopinga ves čas kritiziran s
strani športnikov, hkrati pa se porabi ogromno denarja. Očitno bo potrebno sistem nadziranja
uporabe dopinga spremeniti (Waddington, 2001, str. 11–13).
Perelman (2012, str. 65) pravi, da vrhunski šport brez dopinga sploh ne bi obstajal. To pojasni z
zahtevami ustvarjanja dobička v športu. Dobička ni brez spektakla, spektakla ni brez rekordov,
rekordov pa ni več mogoče doseči brez dopinga. Športno realnost namreč v veliki meri ustvarjajo
globalizirani javni mediji, ki z načinom prikazovanja in podajanja informacij in športnih
dogodkov, kažejo gledalcem, kaj je prava športna predstava. Doping torej hrani to iluzijo o
nenehnem napredku, izboljševanju rekordov, ki je postala gonilo zaslužkov. V tem športnem
načinu proizvodnih odnosov pa je kapital spremenil telo v stroj za zmagovanje in nenehno
ustvarjanje presežkov.
Pri pregledu del o dopingu v športu je Lueschen1 (v Waddington, 2001, str. 3) v svojem delu
identificiral nekaj teoretičnih pristopov k razumevanju uporabe sredstev, ki lahko izboljšajo
športne rezultate. Med temi teorijami je poudaril in izpostavil naslednje štiri:
1. Marksistično teorijo, s katero se avtor v celoti strinja in pravi, da praksa v dopingu kaže
na odtujitev posameznikov v moderni kapitalistični družbi. Tako so marksistični
sociologi identificirali veliko zaključkov, ki kažejo, kako je športnik kot kontrolirano
živo bitje izkoriščan in odtujen, ali kako šport sam po sebi proizvaja odtujenost.

1

Lueschen, G. (1993). Doping in sport: the social structure of a deviant subculture. Sport Science Review, 2(1), 92106.
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2. Mertonovo delo iz leta 1957 ima naslov Social Theory and Social Structure. Lueschen (v
Waddington, 2001, str. 4) priporoča Mertonovo delo kot teorijo, ki ima pojasnjevalni
potencial uporabe dopinga v športu. Mertonova klasična analiza je sestavljena iz več
tipov, ki jih imenuje individualna adaptacija na vzorce kulturnih ciljev in družbenih
norm. Mertonova tipologija vedenja tako temelji na identifikaciji kulturno predpisanih
ciljev in družbenih vrednot za dosego ciljev. Če ljudje torej sprejmejo ta dva kulturno
definirana cilja in družbene vrednote za dosego svojih ciljev, jih teorija diferencira med
vedenja, ki jih avtor imenuje konformizem, inovacija, ritualizem in uporništvo.
3. Teorija Coakleya in Hughesa iz leta 1998, kjer se avtorja strinjata, da razlog razširjene
uporabe prepovedanih sredstev po letu 1950 ni v tem, da bi se športniki spremenili,
ampak v tem, da so prepovedane substance postale preveč dostopne. To sta poimenovala
farmakološka revolucija. Kot drugi argument pa sta navedla, da uporaba dopinga s strani
športnikov ne more biti pojmovana kot negativna deviantnost, to je neupoštevanje
vrednot v športu, ampak predlagata, da stvar pojmujemo kot pozitivno deviantnost, ki
izraža upoštevanje vrednot v športu, še posebej vrednote, ki poudarjajo zmago
(Waddington 2001, str. 4).
4. Teorijo različnih združevanj sta razvila Sutherland in Cressy leta 1974. Teorija se zdi
uporabna v tem, da na nek način predlaga, da uživanja prepovedanih sredstev ne smemo
razumeti zgolj kot vedenje izoliranega posameznika, ampak da je uporaba prepovedanih
sredstev mreža relacij med uporabniki in preprodajalci. Njihova posledično razširjena
uporaba pa je posledica vzpodbujanja športnikov s strani športnikov, ki prepovedana
sredstva že uživajo (Waddington, 2001, str. 5).
Stremenje k izboljšanju rezultatov je zgodovinsko gledano šele pred kratkim postalo družbeno
nesprejemljivo. Doping je namreč odkar so v 60. letih 20. stoletja, uvedli dopinške kontrole in
sama pravila, postal deležen visoke stopnje obsojanja in stigmatizacije (Waddington, 2001, str.
11). Omeniti je potrebno tudi težnjo po zmagi in slavi, kjer je skrb za zdravje postavljena na
stranski tir. Za razumevanje odnosa bi se mogli vprašati, zakaj so športniki navkljub dejstvu, da
si lahko ogrozijo kariero, ugled in zdravje, še vedno pripravljeni izboljšati rezultate s pomočjo
dopinga.
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2.5

Dosedanje raziskave o pojavu dopinga v športu

V tem poglavju bomo pregledali rezultate nekaterih raziskav s področja dopinga. Javna anketa,
opravljena leta 1995 v Švici, je pokazala, da 84 odstotkov vprašanih smatra doping v poklicnem
športu za velik problem, saj predstavlja etični problem oziroma tveganje za telesno zdravje
atletov. Po drugi strani pa je anketa med poklicnimi olimpijskimi atleti leta 1997 pokazala, da bi
bilo kar 98 odstotkov vprašanih pripravljenih uporabiti snov za izboljševanje zmogljivosti, če pri
tem ne bi bili odkriti in bi zmagali, nekaj več kot 50 odstotkov pa bi jih bilo pripravljenih
uporabiti omenjeno snov, če ne bi bili odkriti in bi zmagovali na tekmovanjih pet zaporednih let,
nato pa umrli zaradi posledic uporabe (Bamberger in Yaeger2 v Pustovrh, 2010, str. 55).
Laure, Thouvenin in Lecerf (2001, str. 132–136) so v Franciji raziskovali odnos profesionalnih
trenerjev do pojava dopinga (trenerji so bili diplomirani). Izpolnjen vprašalnik je vrnilo 260
trenerjev (77 žensk, 183 moških). Od tega jih je 10,3 odstotkov menilo, da če športnik jemlje
doping pod kontrolo zdravnika, to ni škodljivo za njihovo zdravje, 30 odstotkov jih je menilo, da
ima športnik malo možnosti za uspeh, če odkloni jemanje dopinga, 5,8 odstotkov jih je jemalo
doping v zadnjem letu (1 do 6 krat), 13,5 odstotkov trenerjev je omenilo, da so bili njihovi
športniki prisiljeni jemati doping v zadnjih 12-ih mesecih, 80,7 odstotkov trenerjev je bilo
mnenja, da so slabo podučeni o prevenciji pred dopingom in le 10,4 odstotkov trenerjev je
organiziralo dopinško prevencijo v zadnjih 12-ih mesecih. V raziskavi se je pokazalo, da so
trenerji nedvomno premalo podučeni o problemu dopinga v športu. Avtorji se zato strinjajo, da
bi bilo nadaljnje izobraževanje trenerjev vsekakor priporočljivo.
V Franciji so Laure, Lecerf, Friser in Binsinger (2004, str. 133–138) raziskovali, kako je
razširjena uporaba drog med športniki, ki obiskujejo srednjo šolo. Ugotovili so, da je od 1459
športnikov, ki so jih anketirali, 4 odstotkov vprašanih vsaj enkrat v življenju že uživalo
prepovedana sredstva – doping, 34 odstotkov jih kadi, 66 odstotkov pije alkohol, 19 odstotkov
kadi marihuano, 4 odstotkov uživa ekstazi, 10 odstotkov uživa pomirjevala, 9 odstotkov
hipnotične droge, 4 odstotkov jemlje kreatin (športna prehrana) in 41 odstotkov jih jemlje
vitaminske dodatke k prehrani. Ugotovili so še, da so mladi športniki, ki jemljejo dodatke k
prehrani ali prepovedana sredstva, manj anksiozni in bolj samozavestni kot ostali, ki tega ne
uživajo. Avtorji predlagajo, da preventiva proti dopingu med mladimi športniki, ne bi smela
2

Bamberger, M. in Yeger, D. (1997). Over the edge. Sports Illustrated, 14, 62–70.
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bazirati samo na listi prepovedanih substanc, ampak bi jo morali razširiti še na ostale škodljive
substance.
Prisotnost uporabe prepovedanih substanc v angleški nogometni ligi so preverjali Waddington,
Malcolm, Roderick in Naik (2005). Vprašalnik so poslali vsem igralcem lige (preko 2800), nazaj
pa so jih dobili le slabih 25 odstotkov (706 vprašalnikov). Ugotovili so, da večina igralcev
jemlje dodatke k prehrani, brez da bi se kakorkoli posvetovali s strokovnjakom v klubu. Tretjina
igralcev sploh še ni bila na doping kontroli v zadnjih dveh letih, in 60 odstotkov jih meni, da
tudi v naslednjem letu najbrž ne bodo testirani. 6 odstotkov igralcev je izjavilo, da poznajo
igralce, ki jemljejo prepovedane substance, 45 odstotkov igralcev pozna igralce, ki jemljejo
dodatke k prehrani. Avtorji ugotavljajo, da bi klubi morali zagotoviti svetovanje igralcem glede
uporabe dodatkov k prehrani. S tem bi zmanjšali možnost uporabe dodatkov, ki vsebujejo
prepovedane substance.
V raziskavi, ki jo je izvedel New York Times, leta 1997, poročajo, da je 60 do 70 odstotkov
igralcev košarkarske NBA lige že kadilo marihuano in pilo alkohol. NBA namreč v svojih
propozicijah ne zahteva testiranja igralcev na tovrstne substance (Stanley, 2003, str. 17).

2.6

Pojav prepovedanih drog in pozitivnih dopinških primerov v zadnjih letih

Ker je šport velik biznis, ne preseneča, da so moderni športniki v želji po vrhunskem rezultatu
pripravljeni poseči po nedovoljenih poživilih. Živimo v času, ko svet vsakodnevno pretresajo
dopinški škandali tako v individualnih kot tudi v ekipnih športnih disciplinah. Doping je
najpogostejši pri športih, kjer so pomembne vzdržljivost, mišična moč in tudi učinkovita
absorpcija kisika, manj pogost pa je pri športih, kjer prevladujejo tehnične sposobnosti (Jerman,
2013).
Po objavi Mednarodne biatlonske zveze, ki je zaradi domnevne zlorabe dopinga suspendirala
najboljšo slovensko biatlonko Tejo Gregorin in dobitnico bronaste olimpijske kolajne (leta 2014
v Sočiju), sta Teran Košir in Mavrič (2017) pregledali še nekaj dopinških primerov zadnjih let.
V ospredju so bili v zadnjem času ruski športniki, ki so zaradi obtožb o sistemskem dopingu
morali izpustiti tudi olimpijske igre. Pojavila se je množična uporaba prepovedane substance
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pod imenom meldonij, ki je v javnost prišla po dopinški aferi Marije Šarapove in McLarnovo
poročilo, ki zlorabe dopinga obtožuje več kot tisoč ruskih športnikov. McLaren je zbral podatke
o ruskih športnikih, ki naj bi si pri svojih športnih predstavah pomagali s prepovedanimi
substancami. V poročilo je bilo vključenih več kot 30 športnih panog. McLaren je dokaze predal
protidopinškim in športnim organizacijam ter jih prosil za nadaljnje sodelovanje.
Dopinške kršitve odmevajo tudi v slovenskih kolesarskih krogih. Najprej je na dopinškem testu
padel kolesar Kristjan Fajt, ki je užival eritropoetin (dalje EPA). Zaradi uživanja EPA je bil
suspendiran tudi profesionalni kolesar Jure Kocjan. Med ljubitelji kolesarstva je odjeknila vest o
amaterskem kolesarju Igorju Kopšetu, večkratnem svetovnem prvaku med amaterskimi kolesarji,
novemu slovenskemu rekorderju vožnje na eno uro na velodromu in zmagovalcu na maratonu
Franja, ki pa je na dirki v Avstriji zavrnil dopinški test. Zavrnitev velja enako kot pozitivni
vzorec, kar pomeni, da so Kopšeta izključili iz kolesarstva oziroma se je umaknil sam. Sredi
novembra 2016 so ugotovili kršitve pri nekdanjem slovenskem atletu Boštjanu Buču, ki so ga z
dopingom povezovali že leta 2012, ko je zaradi izogibanja dopinškemu testu prejel enoletno
prepoved nastopanja (Teran Košir in Mavrič, 2017).
Ogromno število kršiteljev, ko gre za prepovedane substance je prisotnih v atletiki. Največ
atletskih kršiteljev je bilo Rusov, ki so jim prvim prepovedali sodelovanje na olimpijskih igrah,
številni škandali pa so pretresali tudi kenijsko atletiko. Therese Johaug, olimpijska prvakinja iz
Vancouvra 2010 in sedemkratna svetovna prvakinja, je bila kaznovana zaradi domnevne uporabe
kreme za opečene ustnice. Ta je vsebovala anabolen steroid clostebol, ki je na Wadinem
seznamu prepovedanih snovi. Martin Johnsrud Sundby, si je do zmag v preteklosti pomagal z
dopingom. Norvežana je za krivega spoznalo Mednarodno športno razsodišče in mu odvzelo
zmago na Tour de Ski 2015 in zmago v skupnem seštevku sezone 2014/15 ter nekaj posamičnih
zmag. Kot zadnji so si prepovedi nastopanja prislužili ruski smučarski tekači. V svetu biatlona je
v javnost prišla informacija o sistematičnem dopingu v Rusiji. Kar 31 ruskih biatloncev naj bi si
pomagalo s prepovedanimi substancami (prav tam).
Odličja z velikih tekmovanj so vračali tudi prekrškarji, ki tekmujejo v športih, ki niso toliko na
očeh javnosti, od dvigovalcev uteži, kolesarjev na stezi, hitrostnih drsalcev in rokoborcev.
Doping se je razširil celo med športnike, ki še niso prestopili praga polnoletnosti. Skoraj
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polovica ruske hokejske reprezentance do 18 let naj bi jemala meldonij. Na svetovno prvenstvo
so tako odpotovali nekateri mladi hokejisti do 16 let.
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3

PREGLED DOPINŠKIH PRIMEROV V SLOVENIJI

V naslednjem poglavju smo se lotili analize dopinških primerov v Sloveniji, kjer smo uporabili
javno dostopne podatke s strani Slovenske antidoping organizacije – SLOADO. Na njihovi
spletni strani so dostopni podatki iz letnih poročil med leti 2011 do 2017, sankcije pa
zabeležujejo od leta 1996 pa vse do leta 2018.

3.1

Pregled izvedenih kontrol dopinga

Analizirali smo podatke opravljenih testiranj v Sloveniji med leti 2011 do 2017. Kot lahko
vidimo na Sliki 3.1, je bilo v zadnjem letu, torej leta 2017, opravljenih največ testiranj do sedaj,
566 (509 urinskih in 57 krvnih testiranj). Število testiranj se je z leti povečevalo, kljub padcema
v letih 2014 in 2016. Odgovor, zakaj je opazen padec v letu 2014, pa najdemo v zapisu iz
Letnega poročila za leto 2014, kjer smo razbrali, da so aprila 2014 morali prenehati s testiranjem
zaradi omejenih sredstev in drugih prioritet.
Slika 3.1: Pregled izvedenih kontrol dopinga od leta 2011 do leta 2017
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Vir: Sankcije (2018).
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Slika 3.1 prikazuje grafični pregled izvedenih kontrol dopinga v Sloveniji v letih 2011 do 2017,
kjer je predstavljeno število tako urinskih kot krvnih testiranj in skupno število le-teh.

3.2

Pozitivni dopinški primeri

Podatki za Slovenijo kažejo v mesecu maju 2018 skupno 39 zabeleženih kršitev protidopinških
pravil, kjer so v posameznih vzorcih športnikov ugotovili ali prisotnost prepovedanih snovi ali pa
kršitev v zvezi z lokacijo. Začasno suspendirana slovenska športnika sta hokejist Žiga Jeglič in
biatlonka Teja Gregorin. Trenutno izločeni slovenski športniki pa so atlet Domen Hafner,
plavalki Špela Bohinc in Tanja Šmid ter trije kolesarji Jure Kocjan, Igor Kopše in Kristjan Fajt.
Vsi so sankcionirani za 4 leta, Fajtu je bila sankcija dodeljena za 3 mesece manj kot ostalim.
Slika 3.2: Število pozitivnih dopinških primerov v Sloveniji od 1996 do 2018
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Vir: Sankcije (2018).
Na Sliki 3.2 je grafično prikazano število pozitivnih dopinških primerov v Sloveniji in sicer od
leta 1996 do maja 2018.
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3.3

Analiza kršitev dopinških pravil v ekipnih in individualnih športnih disciplinah

Iz spodnje Tabele 3.1 so razvidne kršitve dopinških pravil po posameznih športih in kar je
pomembno za magistrsko delo, je dejansko prvi pokazatelj, ali je več pojavnosti kršitev v
ekipnih ali individualnih športih.
Tabela 3.1: Analiza kršitev dopinških pravil v Sloveniji v posameznih športnih disciplinah
ŠPORT

ŠT.KRŠITEV

Kolesarstvo

16

Atletika

9

Plavanje

3

Alpsko smučanje

2

Nogomet

2

Hokej na ledu

2

Košarka

1

Rokomet

1

Gimnastika

1

Cheerleading

1

Biatlon

1
Vir: Sankcije (2018).

Največ dosedanjih kršiteljev je v kolesarstvu; do letošnjega leta je število primerov v Sloveniji
16. Na drugem mestu po pojavnosti za dobro polovico manj sledi atletika, z devetimi primeri
kršitev dopinških pravil. Sledi plavanje s tremi primeri kršitev, nato pa alpsko smučanje,
nogomet in hokej na ledu z dvema primeroma.
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Slika 3.3: Analiza kršitev dopinških pravil v Sloveniji v ekipnih in individualnih športnih
disciplinah
INDIVIDUALNI
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20%
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80%

Vir: Sankcije (2018).
Če posamezne kršitve po športnih disciplinah združimo v dve, in sicer v ekipne in individualne
športne discipline, dobimo zanimiv rezultat, kar nam v odstotkih prikaže Slika 3.3. Pri
individualnih športnih disciplinah je pojavnost drastično višja in sicer 32 primerov kršitev, kar
pomeni kar 82 odstotkov vseh kršitev. Pri ekipnih športnih disciplinah je kršitev zgolj 7 primerov
športnikov, slabih 18 odstotkov. Ta rezultat je odlično izhodišče za našo empirično raziskavo, saj
se kaže višja pojavnost uporabe dopinga v individualnem športu.
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4

4.1

EMPIRIČNA RAZISKAVA

Metodologija in obdelava podatkov

V magistrskem delu je uporabljenih več metod. Za izdelavo teoretskega dela naloge je
uporabljena analiza sekundarnih virov. V raziskovalnem delu je izvedena kvantitativna študija,
ki zajema lastno raziskavo na vzorcu s standardnim anketnim vprašalnikom, v katerem struktura
sledi raziskovalnemu vprašanju in hipotezam.
Zbrani podatki so obdelani s statističnim računalniškim paketom SPSS. Pri preizkušanju
veljavnosti hipoteze enake verjetnosti smo izvedli 2-preizkus (One-Sample Chi-Square Test),
pri ugotavljanju statistične povezanosti z neodvisnimi spremenljivkami pa neodvisni t-test za
testiranje statističnih značilnosti. Pri slednjem smo upoštevali tudi predpostavke Levenovega
testa o homogenosti varianc. Značilnosti vzorca so predstavljene na podlagi deskriptivne in
frekvenčne analize, sicer pa prikazujemo podatke v tabelah z absolutnimi in relativnimi
frekvencami, v grafih pa z namenom večje preglednosti le z relativnimi frekvencami. Glede na
tip spremenljivk bomo izračunali in podali tudi srednje vrednosti odgovorov (skupaj in za
opazovane skupine), podatki so predstavljeni v kontingenčnih tabelah.

4.2

Raziskovalni cilji

Z raziskavo želimo ugotoviti stališča do uporabe dopinga pri športnikih, ki nastopajo v
individualnih športih in športnikih, ki nastopajo v ekipnih športih. Raziskovalno vprašanje
obravnava odnos posamezne skupine športnikov do dopinga in tekmovalnih dosežkov, zanimajo
nas tudi stališča obeh skupin do pojava dopinga na različnih nivojih tekmovanj, stališča obeh
skupin o osveščenosti o dopingu, ter stališča do dopinga glede na starost in spol športnikov.
Sprašujemo se tudi, ali so motivi pri individualnih športnikih močnejši. Predvidevamo namreč,
da je pojavnost dopinga pri športnikih v individualnih športih višja, kar pripisujemo večji
preobremenjenosti, ko govorimo o vzdržljivosti, maksimalni mišični moči in učinkoviti
absorbciji kisika.
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4.3

Raziskovalni instrument (vprašalnik)

Osrednji raziskovalni inštrument naloge je anketni vprašalnik. V grobem je sestavljen iz dveh
delov, uvodoma demografskega in nato »specialnega« dela (stališča do dopinga). Oblikovali smo
spletno različico vprašalnika z orodjem 1KA, vprašalnik pa je bil v celoti anonimen. V
demografskem delu vprašalnika smo anketirane povprašali o starosti, spolu, tipu športa, s
katerim se ukvarjajo in pa o številu let treniranja izbranega športa. V specialnem delu smo
anketirane povprašali v povezavi z vrhunskimi dosežki in uvrstitvami brez uporabe dopinga,
trditve v povezavi s prisotnostjo dopinga tudi na nižjih ravneh tekmovanja, zaupanju pri
priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi anketirani
redno sodelujejo, o (ne)kratenju pravic s prepovedjo uživanja določenih preparatov v športu, v
povezavi z obsegom zlorabe nedovoljenih poživil v individualnih in ekipnih športih ter o
dovoljenosti dopinga. Pri štirih vprašanjih drugega, »specialnega«, dela smo uporabili 5stopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico strinjanja, kjer ocena 1 pomeni sploh se ne strinjam,
ocena 5 pa popolnoma se strinjam. Pri enem vprašanju drugega dela smo uporabili 5-stopenjsko
Likertovo ocenjevalno lestvico zaupanja, kjer ocena 1 pomeni povsem ne zaupam, ocena 5 pa
povsem zaupam. Vprašanje, v povezavi z dovoljenostjo dopinga, je imelo možnosti da in ne, ter
v primeru, ko so posamezniki izbrali da, dodatno še odprto možnost za dopis želene vrste
dovoljenega dopinga. Vsa zaprta vprašanja drugega, specialnega dela so imela tudi možnost
odgovora ne vem, nimam mnenja.

4.4

Vzorec raziskave

V vzorec raziskave smo zajeli populacijo športnikov in športnic (člani športnih zvez), ki
nastopajo v ekipnih športih (košarka, nogomet, odbojka, hokej in rokomet 1. in 2. slovenske
članske lige) ter populacijo športnikov in športnic, ki nastopajo v individualnih športih (atletika,
plavanje, gimnastika, kolesarstvo, taekvondo, lokostrelstvo, kajak/kanu, veslanje, smučanje,
smučarski skoki, deskanje na snegu). Vzorec je priložnostni in ga predstavlja 194 anketiranih
športnikov iz navedenih športnih disciplin.
Po spolu v našem vzorcu prevladujejo moški. Vključenih je 128 oz. 65,98 % moških in pa 66 oz.
34,02 % žensk, sestavo anketiranih na spol pa prikazuje Slika 4.1.
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Slika 4.1: Sestava anketiranih glede na spol

Ženski; 34,02%

Moški; 65,98%

Pri analizi starosti anketiranih vključenih v vzorec ugotavljamo, da je najmlajši vključeni v naš
vzorec je star 13 let, najstarejši pa 75 let. Povprečna starost vključenih v vzorec znaša 29,87 let.
Za lažjo predstavitev vzorca glede na starost in nadaljnje statistične obdelave, smo anketirane
uvrstili v dve približno enaki starostni skupini, in sicer stare do vključno 25 let in pa stare 26 let
ali več. 88 oz. 45,36 % anketiranih je starih do vključno 25 let, starih 26 let ali več pa je 106 oz.
54,64 % vseh anketiranih. Sestavo anketiranih glede na starost prikazuje tudi Slika 4.2.
Slika 4.2: Sestava anketiranih glede na starost
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Večina anketiranih (124 oz. 62,92 % vseh anketiranih) se ukvarja z individualnim tipom športa.
Preostali anketirani (70 oz. 36,08 % vseh anketiranih), pa se ukvarja z ekipnim tipom športa.
Sestavo anketiranih glede na tip športa, s katerim se ukvarjajo, prikazuje Slika 4.3.
Slika 4.3: Sestava anketiranih glede na tip izbranega športa
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Anketirani tudi različno dolgo trenirajo izbrani šport. Najkrajša doba treniranja izbranega športa
je 0,5 leta, najdaljša pa 50 let. V povprečju anketirani trenirajo izbrani šport 14,75 let. Za lažjo
predstavitev vzorca glede na trajanje treniranja izbranega športa in za potrebe nadaljnje
statistične obdelave, smo anketirane razdelili v dve približno enaki skupini, in sicer na tiste, ki
trenirajo izbrani šport do vključno 10 let in pa tiste, ki trenirajo izbrani šport 11 let ali več. Do
vključno 10 let trenira izbrani šport 80 oz. 41,24 % vseh anketiranih, medtem ko 11 let ali več
trenira izbrani šport preostanek anketiranih, torej 114 oz. 58,76 % vseh anketiranih. Sestavo
anketiranih glede na število let treniranja izbranega športa prikazuje tudi Slika 4.4.
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Slika 4.4: Sestava anketiranih glede na število let treniranja izbranega športa
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Preverjanje hipotez in interpretacija

Na podlagi analiziranega gradiva in ciljev naloge smo oblikovali naslednje raziskovalne
hipoteze, ki jih nato preverjamo v nadaljevanju:
H1. Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov,
posamezniki z več let treniranja in pa ženske, se v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko
upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
H2. Anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov in
pa posamezniki, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, se v večji meri strinjajo s trditvami,
da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja.
H3. Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov in
pa mlajši športniki pri priporočilih glede dopinga v večji meri zaupajo zdravnikom, trenerjem,
soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo.
H4. Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov in
pa ženske, se v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov
v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri.
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H5. Anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov se
v večji meri strinjajo s trditvami, da je v ekipnih športih manj zlorabe nedovoljenih poživil kot v
individualnih na enaki tekmovalni ravni.
4.5.1 Hipoteza 1
H1. Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov,
posamezniki z več let treniranja in pa ženske se v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko upa
na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
Na hipotezo odgovarjamo z obdelavo petega anketnega vprašanja. Uvodoma smo izvedli
frekvenčno analizo, rezultati pa so prikazani v Tabeli 4.1. Ugotavljamo, da se anketirani
večinoma strinjajo, da je možno doseči vrhunske rezultate brez uporabe dopinga. 92 oz. 47,42 %
vseh anketiranih se povsem strinja, da je v vrhunskem športu možno uspeti, ne da bi posegel/-a
po dopingu. Da so res takega mnenja, potrjujejo tudi odgovori pri trditvi, da je uspeh športnika
brez dopinga danes skorajda nemogoč. Z navedeno trditvijo se sploh ne strinja ali se ne strinja
136 oz. 70,10 % vseh anketiranih.
Tabela 4.1: Frekvenčna analiza odgovorov o dosežkih brez uporabe dopinga
Stopnja strinjanja

Trditev
V vrhunskem športu
je možno uspeti, ne
da bi posegel/-a po
dopingu.
Uspeh športnika brez
dopinga je danes
skorajda nemogoč.
Z veliko truda in
volje se da v
vrhunskem športu
uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da
lahko dosežem dobre
rezultate in zmage
brez uporabe
dopinga.

f
f [%]
f
f [%]
f
f [%]
f
f [%]

Sploh se
ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Niti se ne
strinjam
niti se
strinjam

Strinjam
se

Povsem
se
strinjam

Ne vem,
nimam
mnenja

SKUPAJ

12

13

16

60

92

1

194

6,19

6,70

8,25

30,93

47,42

0,52

100,00

56

80

20

25

11

2

194

28,87

41,23

10,31

12,89

5,67

1,03

100,00

5

13

11

61

104

0

194

2,58

6,70

5,67

31,44

53,61

0,00

100,00

5

9

12

64

103

1

194

2,58

4,64

6,19

32,98

53,09

0,52

100,00
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V nadaljnjo obdelavo smo nato vključili samo odgovore anketiranih, ki ob navedenih trditvah
niso izbrali odgovora ne vem, nimam mnenja. Uporabili smo 5-stopenjsko Likertovo lestvico od
sploh se ne strinjam do povsem se strinjam. V Tabeli 4.2 so predstavljene srednje vrednosti za
posamezno trditev in pa numerus (N) vključenih odgovorov. Vidimo lahko, da se anketirani v
največji meri strinjajo s trditvijo, da so prepričani v možnost doseganja dobrih rezultatov in zmag
brez uporabe dopinga (srednja vrednost na 5-stopenjski lestvici znaša 4,28). V najmanjši meri se
anketirani strinjajo s trditvijo nasprotno oblikovanega mnenja, in sicer da je uspeh športnika brez
dopinga danes skorajda nemogoč (srednja vrednost 2,24).
Tabela 4.2: Srednje vrednosti odgovorov o dosežkih brez uporabe dopinga
Trditev
V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga.

x̅
4,07
2,24
4,27
4,28

N
193
192
194
193

V naslednjem koraku smo izvedli test za preizkus hipoteze enake verjetnosti. S testom
potrjujemo, ali so vse kategorije spremenljivk v hipotetični osnovni množici enako zastopane oz.
ali med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Mejno vrednost signifikance smo postavili
na 0,05 (p < 0,05). Test je bil izveden z uporabo 2-preizkusa. Rezultati testa so prikazani v
Tabeli 4.3, in sicer ugotavljamo, da v osnovni množici v odgovorih anketiranih posameznikov o
upanju na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga obstajajo statistično značilne
razlike. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da
obstajajo med odgovori statistično pomembne razlike.
Tabela 4.3: Preizkus hipoteze enake verjetnosti o dosežkih brez uporabe dopinga
Trditev
V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga.

p
0,000 ***
0,000 ***
0,000 ***
0,000 ***

Opomba: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

V skladu z zastavljenimi cilji naloge, nadalje preverjamo še obstoj morebitnih statistično
značilnih razlik v odgovorih glede na tip športa, število let treniranja in spol športnikov. Da bi
lažje prikazali obstoj razlik glede na navedene spremenljivke, smo H1 razčlenili v tri
podhipoteze (H1.1, H1.2 in H1.3), v katerih ločeno ugotavljamo vpliv.
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H1.1: Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov
se v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez
uporabe dopinga.
Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05)
smo ugotovili pri treh od štirih trditev o doseganju vrhunskih dosežkov in uvrstitev brez uporabe
dopinga glede na tip športa. Prikazane so v Tabeli 4.4.
Tabela 4.4: Trditve o dosežkih brez uporabe dopinga glede na tip športa
Trditve o dosežkih brez uporabe dopinga glede na tip športa
V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe
dopinga.

|t|
-2,70
1,85
-3,26

α
0,008 **
0,066
0,001 **

g
191
156
189

-3,61

0,000 ***

190

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Nadalje smo za izbrane kombinacije izračunali srednje vrednosti (Tabela 4.5). Ugotovili smo, da
posamezniki, ki se ukvarjajo z individualnim športom, v nižji meri menijo, da je v vrhunskem
športu možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu. Srednja vrednost odgovorov slednjih za
navedeno trditev na 5-stopenjski lestvici znaša 3,90, srednja vrednost odgovorov posameznikov,
ki se ukvarjajo z ekipnim športom, pa 4,37. Enako velja za naslednjo trditev, kjer smo ugotovili
statistično značilne razlike. Srednja vrednost odgovorov anketiranih, ki se ukvarjajo z
individualnim športom, za trditev, da se z veliko truda in volje da v vrhunskem športu uspeti brez
dopinga, znaša 4,11, medtem ko za anketirane, ki se ukvarjajo z ekipnim športom znaša 4,54.
Anketirani iz ekipnih športov so v povprečju v večji meri prepričani, da lahko dosežejo dobre
rezultate in zmage brez uporabe dopinga (srednja vrednost odgovorov 4,58), medtem ko znaša
srednja vrednost odgovorov anketiranih posameznikov, ki se ukvarjajo z individualnim športom,
4,15.
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Tabela 4.5: Srednje vrednosti odgovorov o dosežkih brez uporabe dopinga glede na tip športa
Trditev / x̅

Tip športa
Individ.
Ekip.
3,90
4,37
2,36a
2,04a
4,11
4,54
4,15
4,58

V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga.
Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Na podlagi prikazanih izračunov podhipotezo 1.1 potrdimo. Dokazali smo, da se anketirani
posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v večji meri
strinjajo s trditvami, da se lahko upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
H1.2: Anketirani posamezniki z več let treniranja izbranega športa se v večji meri strinjajo s
trditvami, da se lahko upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05)
smo ugotovili pri treh od štirih trditev o doseganju vrhunskih dosežkov in uvrstitev brez uporabe
dopinga glede na število let treniranja izbranega športa. Prikazane so v Tabeli 4.6.
Tabela 4.6: Trditve o dosežkih brez uporabe dopinga glede na število let treniranja izbranega
športa
Trditve o dosežkih brez uporabe dopinga glede na število let treniranja
izbranega športa
V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe
dopinga.

|t|

α

g

-2,10
1,84
-2,85

0,037 *
0,067
0,005 **

191
190
192

-2,46

0,015 *

191

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Ugotovitvam o dosežkih brez uporabe dopinga glede na tip športa, s katerim se ukvarjajo
anketirani, sledijo tudi ugotovitve glede na število let treniranja izbranega športa (srednje
vrednosti v Tabeli 4.7). Da je v vrhunskem športu možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu,
v večji meri menijo tisti, ki izbrani šport trenirajo 11 let ali več. Srednja vrednost odgovorov na
5-stopenjski lestvici znaša 4,22, medtem ko znaša srednja vrednost odgovorov tistih, ki trenirajo
izbrani šport do vključno 10 let 3,86. Anketirani, ki se z izbranim športom ukvarjajo do vključno
10 let, se v povprečju v manjši meri strinjajo, da se z veliko truda in volje da v vrhunskem športu
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uspeti brez dopinga. Srednja vrednost odgovorov slednjih znaša 4,02, medtem ko odgovorov
anketiranih, ki se z izbranim športom ukvarjajo 11 let ali več, 4,44. Anketirani, ki se z izbranim
športom ukvarjajo do vključno 10 let, so tudi v povprečju v manjši meri prepričani, da lahko
dosežejo dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga. Srednja vrednost odgovorov slednjih
znaša 4,10, medtem ko odgovorov anketiranih, ki se z izbranim športom ukvarjajo 11 let ali več,
4,44.
Tabela 4.7: Srednje vrednosti odgovorov o dosežkih brez uporabe dopinga glede na število let
treniranja izbranega športa
Trditev / x̅

Št. let treniranja
Do vkl. 10
11 ali več
3,86
4,22
2,43a
2,12a
4,02
4,44
4,10
4,44

V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga.
Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Na podlagi prikazanih izračunov podhipotezo 1.2 potrdimo. Dokazali smo, da se anketirani
posamezniki z več let treniranja izbranega športa v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko
upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
H1.3: Anketirane ženske se v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko upa na vrhunske
dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05)
smo ugotovili pri treh od štirih trditev o doseganju vrhunskih dosežkov in uvrstitev brez uporabe
dopinga glede na spol. Prikazane so v Tabeli 4.8.
Tabela 4.8: Trditve o dosežkih brez uporabe dopinga glede na spol
Trditve o dosežkih brez uporabe dopinga glede na število let treniranja
izbranega športa
V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe
dopinga.
Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001
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|t|

α

g

-2,93
1,94
-2,25

0,004 **
0,054
0,026 *

173
153
176

-2,98

0,003 **

185

Na podlagi izračunanih srednjih vrednosti (Tabela 4.9) ugotavljamo, da se ženske v večji meri
strinjajo s trditvami o dosežkih brez uporabe dopinga. Da je v vrhunskem športu možno uspeti,
ne da bi posegel/-a po dopingu, v večji meri menijo ženske. Srednja vrednost odgovorov žensk
na 5-stopenjski lestvici znaša 4,38, medtem ko znaša srednja vrednost odgovorov moških
anketiranih 3,91. Ženske se v povprečju v večji meri strinjajo, da se z veliko truda in volje da v
vrhunskem športu uspeti brez dopinga. Srednja vrednost odgovorov žensk znaša 4,47, odgovorov
moških pa 4,16. Ženske so v povprečju tudi v večji meri prepričane, da lahko dosežejo dobre
rezultate in zmage brez uporabe dopinga. Srednja vrednost odgovorov žensk znaša 4,55, medtem
ko znaša srednja vrednost odgovorov moških 4,17.
Tabela 4.9: Srednje vrednosti odgovorov o dosežkih brez uporabe dopinga glede na spol
Trditev / x̅

Spol

V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.
Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.
Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.
Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga.

Moški
3,91
2,36a
4,16
4,17

Ženski
4,38
2,03a
4,47
4,55

Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Na podlagi prikazanih izračunov podhipotezo 1.3 potrdimo. Dokazali smo, da se ženske v večji
meri strinjajo s trditvami, da se lahko upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe
dopinga.
Hipotezo 1 na podlagi prikazanih izračunov po posameznih podhipotezah potrdimo.
4.5.2 Hipoteza 2
H2. Anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov in
pa posamezniki, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, se v večji meri strinjajo s trditvami,
da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja.
Na hipotezo odgovarjamo z obdelavo šestega anketnega vprašanja. Uvodoma smo izvedli
frekvenčno analizo, rezultati pa so prikazani v Tabeli 4.10. Ugotavljamo, da anketirani niso
povsem enotni, ali je doping na višjih nivojih tekmovanj bolj pravilo kot izjema. Bolj enotni so v
mnenju, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj. S to trditvijo se strinja ali povsem
strinja 150 oz. 77,03 % vseh anketiranih. Nadalje se anketirani prav tako v veliki meri strinjajo
(strinja se ali povsem se strinja 147 oz. 75,77 % vseh anketiranih), da večja kot je možnost
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zmage in obet denarnih nagrad, bolj so športniki pripravljeni uporabiti vsa (tudi prepovedana)
sredstva za uspeh, prav tako pa tudi, da je doping v vrhunskem športu posledica obsedenosti
družbe z zmagami, rekordi in zaslužki (strinja se ali povsem se strinja 161 oz. 82,99 % vseh
anketiranih). V manjši meri se anketirani strinjajo s trditvijo, da so tudi na nižjih ravneh treningi
tako naporni, da posamezniki brez dopinga enostavno ne zmorejo več. Sploh se ne strinja ali se
ne strinja 122 oz. 62,88 % vseh anketiranih.
Tabela 4.10: Frekvenčna analiza odgovorov o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja
Stopnja strinjanja

Trditev
Doping na višjih
nivojih tekmovanj je
bolj pravilo kot
izjema.
Doping je prisoten
tudi na nižjih ravneh
tekmovanj.
Večja možnost
zmage in obeta
denarnih nagrad, bolj
so športniki
pripravljeni uporabiti
vsa (tudi
prepovedana)
sredstva za uspeh.
Doping v vrhunskem
športu je posledica
obsedenosti družbe z
zmagami, rekordi in
zaslužki.
Tudi na nižjih ravneh
so treningi tako
naporni, da
posamezniki brez
dopinga enostavno
ne zmorejo več.

f
f [%]
f
f [%]

f

f [%]

f
f [%]
f

f [%]

Sploh se
ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Niti se ne
strinjam
niti se
strinjam

Strinjam
se

Povsem
se
strinjam

17

59

39

51

17

11

8,76

30,42

20,10

26,29

8,76

5,67

1

14

17

113

37

12

194

0,52

7,22

8,76

58,24

19,07

6,19

100,00

3

19

23

90

57

2

1,55

9,79

11,86

46,39

29,38

1,03

2

11

18

91

70

2

1,03

5,67

9,28

46,91

36,08

1,03

31

91

31

25

7

9

15,98

46,90

15,98

12,89

3,61

4,64

Ne vem,
nimam
mnenja

SKUPAJ

194
100,00

194

100,00

194
100,00
194

100,00

V nadaljnjo obdelavo smo nato vključili samo odgovore anketiranih, ki ob navedenih trditvah
niso izbrali odgovora ne vem, nimam mnenja. Uporabili smo 5-stopenjsko Likertovo lestvico od
sploh se ne strinjam do povsem se strinjam. V Tabeli 4.11 so predstavljene srednje vrednosti za
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posamezno trditev in pa numerus (N) vključenih odgovorov. Razberemo lahko, da se anketirani
v največji meri strinjajo s trditvijo, da je doping v vrhunskem športu posledica obsedenosti
družbe z zmagami, rekordi in zaslužki (srednja vrednost na 5-stopenjski lestvici znaša 4,13). V
najmanjši meri se anketirani strinjajo s trditvama, da je doping na višjih nivojih tekmovanj bolj
pravilo kot izjema (srednja vrednost odgovorov znaša 2,96) in pa da so tudi na nižjih ravneh
treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga enostavno ne zmorejo več (srednja vrednost
odgovorov znaša 2,38).
Tabela 4.11: Srednje vrednosti odgovorov o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja
Trditev
Doping na višjih nivojih tekmovanj je bolj pravilo kot izjema.
Doping je prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj.
Večja možnost zmage in obeta denarnih nagrad, bolj so športniki pripravljeni
uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh.
Doping v vrhunskem športu je posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in
zaslužki.
Tudi na nižjih ravneh so treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga
enostavno ne zmorejo več.

x̅
2,96
3,94

N
183
182

3,93

192

4,13

192

2,38

185

V naslednjem koraku smo izvedli test za preizkus hipoteze enake verjetnosti. S testom
potrjujemo, ali so vse kategorije spremenljivk v hipotetični osnovni množici enako zastopane oz.
ali med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Mejno vrednost signifikance smo postavili
na 0,05 (p < 0,05). Test je bil izveden z uporabo 2-preizkusa. Rezultati testa so prikazani v
Tabeli 4.12, in sicer ugotavljamo, da v osnovni množici v odgovorih anketiranih posameznikov o
prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja obstajajo statistično značilne razlike. Hipotezo
enake verjetnosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da obstajajo med
odgovori statistično pomembne razlike.
Tabela 4.12: Preizkus hipoteze enake verjetnosti o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh
tekmovanja
Trditev
Doping na višjih nivojih tekmovanj je bolj pravilo kot izjema.
Doping je prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj.
Večja možnost zmage in obeta denarnih nagrad, bolj so športniki pripravljeni uporabiti vsa
(tudi prepovedana) sredstva za uspeh.
Doping v vrhunskem športu je posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in zaslužki.
Tudi na nižjih ravneh so treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga enostavno ne
zmorejo več.
Opomba: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
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p
0,000 ***
0,000 ***
0,000 ***
0,000 ***
0,000 ***

V skladu z zastavljenimi cilji naloge, nadalje preverjamo še obstoj morebitnih statistično
značilnih razlik v odgovorih glede na tip športa in pa mnenje, da bi moral biti doping dovoljen.
Da bi lažje prikazali obstoj razlik za navedeni spremenljivki, smo H2 razčlenili v dve
podhipotezi (H2.1 in H2.2), v katerih ločeno ugotavljamo vpliv.
H2.1. Anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov
se v večji meri strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja.
Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilnih razlik (α < 0,05)
nismo ugotovili pri nobeni od petih trditev o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja
glede na tip športa. Prikazane so v Tabeli 4.13.
Tabela 4.13: Trditve o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja glede na tip športa
Trditve o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja glede na tip
športa
Doping na višjih nivojih tekmovanj je bolj pravilo kot izjema.
Doping je prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj.
Večja možnost zmage in obeta denarnih nagrad, bolj so športniki pripravljeni
uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh.
Doping v vrhunskem športu je posledica obsedenosti družbe z zmagami,
rekordi in zaslužki.
Tudi na nižjih ravneh so treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga
enostavno ne zmorejo več.

|t|

α

g

-0,38
0,014
0,653

0,703
0,989
0,514

181
180
190

-0,749

0,455

190

1,16

0,249

183

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Kljub temu smo izključno za prikazovanje stanja v vzorcu izračunali srednje vrednosti
odgovorov (Tabela 4.14). Ugotovili smo, da posamezniki, ki se ukvarjajo z ekipnim športom, v
višji meri menijo, da je doping na višjih nivojih tekmovanj bolj pravilo kot izjema. Srednja
vrednost odgovorov slednjih za navedeno trditev na 5-stopenjski lestvici znaša 3,00, srednja
vrednost odgovorov posameznikov, ki se ukvarjajo z individualnim športom, pa 2,93. Ugotovili
smo, da obe skupini športnikov v enaki meri ocenjujeta, da je doping prisoten tudi na nižjih
ravneh tekmovanj (srednja vrednost odgovorov znaša 3,94). Posamezniki, ki se ukvarjajo z
individualnim športom, v višji meri menijo, da večja kot je možnost zmage in obeta denarnih
nagrad, bolj so športniki pripravljeni uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh. Srednja
vrednost odgovorov slednjih za navedeno trditev na 5-stopenjski lestvici znaša 3,97, srednja
vrednost odgovorov posameznikov, ki se ukvarjajo z ekipnim športom, pa 3,87. Enako velja za
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trditev, da so tudi na nižjih ravneh treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga enostavno
ne zmorejo več. Srednja vrednost odgovorov anketiranih, ki se ukvarjajo z individualnim
športom znaša 2,45, medtem ko pri anketiranih, ki se ukvarjajo z ekipnim športom, znaša 2,27.
Anketirani iz ekipnih športov so v povprečju v večji meri prepričani, da je doping v vrhunskem
športu posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in zaslužki. Srednja vrednost odgovorov
posameznikov, ki se ukvarjajo z ekipnimi športom znaša 4,19, medtem ko znaša srednja vrednost
odgovorov anketiranih posameznikov, ki se ukvarjajo z individualnimi športi, 4,09.
Tabela 4.14: Srednje vrednosti odgovorov o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja
glede na tip športa
Trditev / x̅
Doping na višjih nivojih tekmovanj je bolj pravilo kot izjema.
Doping je prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj.
Večja možnost zmage in obeta denarnih nagrad, bolj so športniki pripravljeni
uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh.
Doping v vrhunskem športu je posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in
zaslužki.
Tudi na nižjih ravneh so treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga
enostavno ne zmorejo več.

Tip športa
Individ.
Ekip.
a
2,93
3,00 a
a
3,94
3,94a
3,97a

3,87a

4,09a

4,19a

2,45a

2,27a

Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 2.1 ne moremo potrditi. Nismo dokazali, da se
anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v večji
meri strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja.
H2.2. Anketirani posamezniki, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, se v večji meri
strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja.
Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05)
smo ugotovili pri treh od petih trditev o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja glede na
mnenje o dovoljenosti dopinga. Prikazane so v Tabeli 4.15.
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Tabela 4.15: Trditve o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja glede na mnenje o
dovoljenosti dopinga
Trditve o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja glede na
mnenje o dovoljenosti dopinga
Doping na višjih nivojih tekmovanj je bolj pravilo kot izjema.
Doping je prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj.
Večja možnost zmage in obeta denarnih nagrad, bolj so športniki pripravljeni
uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh.
Doping v vrhunskem športu je posledica obsedenosti družbe z zmagami,
rekordi in zaslužki.
Tudi na nižjih ravneh so treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga
enostavno ne zmorejo več.

|t|

α

g

2,85
1,63

0,005 **
0,104

171
171

2,32

0,021 *

180

0,08

0,934

180

5,19

0,000 ***

174

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Nadalje smo za izbrane kombinacije izračunali srednje vrednosti (Tabela 4.16). Ugotovili smo,
da posamezniki, ki menijo, da mora biti doping dovoljen, v nižji meri menijo, da je doping na
višjih nivojih tekmovanj bolj pravilo kot izjema. Srednja vrednost odgovorov slednjih za
navedeno trditev na 5-stopenjski lestvici znaša 2,73, srednja vrednost odgovorov posameznikov,
ki se ne strinjajo z dovoljenostjo dopinga, pa 2,86. S trditvijo, da je doping prisoten tudi na nižjih
ravneh tekmovanj, se v povprečju v večji meri strinjajo tisti, ki menijo, da doping mora biti
dovoljen. Srednja vrednost odgovorov slednjih znaša 4,27, srednja vrednost odgovorov
posameznikov, ki menijo, da doping ne sme biti dovoljen, pa 3,92. Posamezniki, ki menijo, da
doping mora biti dovoljen, v višji meri menijo, da večja kot je možnost zmage in obeta denarnih
nagrad, bolj so športniki pripravljeni uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh. Srednja
vrednost odgovorov slednjih za navedeno trditev na 5-stopenjski lestvici znaša 4,47, srednja
vrednost odgovorov posameznikov, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, pa 3,86. Enako
velja za trditev, da je doping v vrhunskem športu posledica obsedenosti družbe z zmagami,
rekordi in zaslužki. Srednja vrednost odgovorov posameznikov, ki menijo, da doping mora biti
dovoljen, za navedeno trditev znaša 4,13, srednja vrednost odgovorov posameznikov, ki menijo,
da mora biti doping prepovedan, pa nekoliko manj (4,11). Anketirani posamezniki, ki menijo, da
mora biti doping dovoljen, se v večji meri strinjajo s trditvijo, da so tudi na nižjih ravneh treningi
tako naporni, da posamezniki brez dopinga enostavno ne zmorejo več. Srednja vrednost
odgovorov slednjih znaša 3,60, medtem ko pri anketiranih, ki menijo, da mora doping ostat
prepovedan, znaša 2,25.
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Tabela 4.16: Srednje vrednosti odgovorov o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja
glede na mnenje o dovoljenosti dopinga
Trditev / x̅
Doping na višjih nivojih tekmovanj je bolj pravilo kot izjema.
Doping je prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj.
Večja možnost zmage in obeta denarnih nagrad, bolj so športniki pripravljeni
uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh.
Doping v vrhunskem športu je posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in
zaslužki.
Tudi na nižjih ravneh so treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga
enostavno ne zmorejo več.

Doping naj bo dovoljen
Da
Ne
2,73
2,86
4,27a
3,92a
4,47

3,86

4,13a

4,11a

3,60

2,25

Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 2.2 ne moremo potrditi. Z ustrezno statistično
značilnostjo nismo dokazali, da se anketirani posamezniki, ki menijo, da mora biti doping
prepovedan, v večji meri strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh
tekmovanja.
Hipoteze 2 na podlagi prikazanih izračunov ne moremo potrditi. Z ustrezno gotovostjo ne
moremo trditi, da se anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki
ekipnih športov in pa posamezniki, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, v večji meri
strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja, smo pa izračunali
nekatere razlike vezane na naš vzorec.
4.5.3 Hipoteza 3
H3. Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov in
pa mlajši športniki pri priporočilih glede dopinga v večji meri zaupajo zdravnikom, trenerjem,
soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo.
Na hipotezo odgovarjamo z obdelavo sedmega anketnega vprašanja. Uvodoma smo izvedli
frekvenčno analizo, rezultati pa so prikazani v Tabeli 4.17. Ugotavljamo, da anketirani pri
priporočilih glede dopinga večinoma zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s
katerimi redno sodelujejo. 101 oz. 51,96 % vseh anketiranih zaupa ali povsem zaupa, medtem ko
jih povsem ne zaupa ali ne zaupa 38 oz. 19,59 % vseh anketiranih. Relativno visok je tudi delež
tistih, ki so izbrali odgovor ne vem, nimam mnenja – 23 oz. 11,86 % vseh anketiranih.
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Tabela 4.17: Frekvenčna analiza odgovorov o zaupanju pri priporočilih glede dopinga
zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim
Stopnja zaupanja

Trditev
Ali zaupate pri
priporočilih glede
dopinga zdravnikom,
trenerjem,
soigralcem in
ostalim, s katerimi
redno sodelujete?

f

f [%]

Povsem
ne
zaupam

Ne
zaupam

Niti ne
zaupam,
niti
zaupam

Zaupam

Povsem
zaupam

Ne vem,
nimam
mnenja

SKUPAJ

14

24

32

67

34

23

194

7,22

12,37

16,49

34,53

17,53

11,86

100,00

V nadaljnje obdelave smo nato vključili samo odgovore anketiranih, ki ob navedenih trditvah
niso izbrali odgovora ne vem, nimam mnenja. Uporabili smo 5-stopenjsko Likertovo lestvico od
povsem ne zaupam do povsem zaupam. Zmanjšani numerus (N) znaša 171, povprečna vrednost
odgovorov na 5-stopenjski lestvici pa 3,49, kar kaže na relativno visoko raven zaupanja.
V naslednjem koraku smo izvedli test za preizkus hipoteze enake verjetnosti. S testom
potrjujemo, ali so vse kategorije spremenljivk v hipotetični osnovni množici enako zastopane oz.
ali med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Mejno vrednost signifikance smo postavili
na 0,05 (p < 0,05). Test je bil izveden z uporabo 2-preizkusa. Ugotovili smo, da v osnovni
množici v odgovorih anketiranih posameznikov o zaupanju pri priporočilih glede dopinga
zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi anketirani redno sodelujejo, obstajajo
statistično značilne razlike (p = 0,000 < 0,05). Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in
sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da obstajajo med odgovori statistično pomembne
razlike.
V skladu z zastavljenimi cilji naloge, nadalje preverjamo še obstoj morebitnih statistično
značilnih razlik v odgovorih glede na tip športa in starost športnikov. Da bi lažje prikazali obstoj
razlik glede na navedeni spremenljivki, smo H3 razčlenili v dve podhipotezi (H3.1 in H3.2), v
katerih ločeno ugotavljamo vpliv.
H3.1: Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov
v večji meri pri priporočilih glede dopinga zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem in
ostalim, s katerimi redno sodelujejo.
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Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05)
med zaupanjem zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi anketirani redno
sodelujejo ter tipom športa s katerim se ukvarjajo, nismo ugotovili. Izračun je prikazan v Tabeli
4.18.
Tabela 4.18: Trditve o zaupanju pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem,
soigralcem in ostalim glede na tip športa
Trditve o prisotnosti dopinga na nižjih ravneh tekmovanja glede na tip
športa
Ali zaupate pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem, soigralcem
in ostalim, s katerimi redno sodelujete?

|t|

α

-0,89

0,376

g
153

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Kljub temu smo izključno za prikazovanje stanja v vzorcu izračunali srednje vrednosti
odgovorov (Tabela 4.19). Ugotovili smo, da posamezniki, ki se ukvarjajo z ekipnim športom,
glede dopinga v višji meri zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi
redno sodelujejo. Srednja vrednost odgovorov posameznikov v vzorcu, ki se ukvarjajo z ekipnim
športom, na 5-stopenjski lestvici znaša 3,58, srednja vrednost odgovorov posameznikov, ki se
ukvarjajo z individualnim športom, pa 3,42.
Tabela 4.19: Srednje vrednosti odgovorov o zaupanju pri priporočilih glede dopinga zdravnikom,
trenerjem, soigralcem in ostalim glede na tip športa
Trditev / x̅

Tip športa
Individ.
Ekip.

Ali zaupate pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem, soigralcem in
ostalim, s katerimi redno sodelujete?

3,42a

3,58a

Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 3.1 ne moremo potrditi. Nismo dokazali, da
anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v večji
meri pri priporočilih glede dopinga zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s
katerimi redno sodelujejo. Kljub temu smo ugotovili, da navedeno stališče velja za podatke
našega vzorca.
H3.2. Mlajši anketirani posamezniki pri priporočilih glede dopinga v večji meri zaupajo
zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo.
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Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilnih razlik (α < 0,05)
med zaupanjem zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi anketirani redno
sodelujejo ter starostjo nismo ugotovili. Izračun je prikazan v Tabeli 4.20.
Tabela 4.20: Trditve o zaupanju pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem,
soigralcem in ostalim glede na starost
Trditve o zaupanju pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem,
soigralcem in ostalim glede na starost
Ali zaupate pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem, soigralcem
in ostalim, s katerimi redno sodelujete?

|t|

α

1,45

0,148

g
169

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Kljub temu smo izključno z namenom prikazovanja stanja v vzorcu izračunali srednje vrednosti
odgovorov, prikazane v Tabeli 4.21. Ugotovili smo, da mlajši posamezniki pri priporočilih glede
dopinga v višji meri zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno
sodelujejo v primerjavi s starejšimi anketiranimi posamezniki v vzorcu. Srednja vrednost
odgovorov mlajših posameznikov v vzorcu na 5-stopenjski lestvici znaša 3,63, srednja vrednost
odgovorov starejših posameznikov v vzorcu pa 3,37.
Tabela 4.21: Srednje vrednosti odgovorov o zaupanju pri priporočilih glede dopinga zdravnikom,
trenerjem, soigralcem in ostalim glede na starost
Trditev / x̅

Starost
Do vključno 25
Stari 26 let ali
let
več

Ali zaupate pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem, soigralcem
in ostalim, s katerimi redno sodelujete?

3,63a

3,37a

Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 3.2 ne moremo potrditi. Nismo dokazali, da
mlajši anketirani posamezniki v primerjavi s starejšimi v večji meri zaupajo pri priporočilih
glede dopinga zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo. Kljub
temu smo ugotovili, da navedeno stališče velja za podatke našega vzorca.
Hipoteze 3 na podlagi prikazanih izračunov ne moremo potrditi. Nismo z zadostno statistično
značilnostjo dokazali, da anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki
individualnih športov in pa mlajši pri priporočilih glede dopinga v večji meri zaupajo
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zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo. Kljub temu smo
ugotovili, da navedeno stališče velja za podatke našega vzorca.
4.5.4 Hipoteza 4
H4. Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov in
pa ženske, se v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov
v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri.
Na hipotezo odgovarjamo z obdelavo osmega anketnega vprašanja, dodatno pa še z analizo
desetega in enajstega anketnega vprašanja. Uvodoma smo izvedli frekvenčno analizo, rezultati
pa so prikazani v Tabeli 4.22. Ugotavljamo, da se anketirani v večini strinjajo, da predpisi, ki
prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. 127
oz. 65,46 % vseh anketiranih se strinja ali povsem strinja, medtem ko se jih sploh ne strinja ali ne
strinja 26 oz. 13,40 % vseh anketiranih. Relativno visok je delež tudi tistih, ki so izbrali odgovor
ne vem, nimam mnenja – 16 oz. 8,25 % vseh anketiranih.
Tabela 4.22: Frekvenčna analiza odgovorov o strinjanju, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje
določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri
Stopnja strinjanja

Trditev
Ali se strinjate, da
predpisi, ki
prepovedujejo
uživanje določenih
preparatov v športu,
ne kratijo pravic o
svobodni izbiri?

f

f [%]

Sploh se
ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Niti se ne
strinjam
niti se
strinjam

Strinjam
se

Povsem
se
strinjam

7

19

25

77

50

16

194

3,61

9,79

12,89

39,69

25,77

8,25

100,00

Ne vem,
nimam
mnenja

SKUPAJ

Nadalje smo preverili še, kaj v povezavi s tem, glede na različna javna mnenja/debate, anketirani
menijo o dovoljenosti dopinga. Bi moral biti doping dovoljen? Le 15 oz. 7,73 % anketiranih
meni da da, 169 oz. 87,12 % anketiranih meni da ne, 10 oz. 5,15 pa da ne ve oz. nimam mnenja.
Razporeditev odgovorov z relativnimi frekvencami je prikazana tudi na Sliki 4.5.
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Slika 4.5: Frekvenčna analiza odgovorov o dovoljenosti dopinga
87,12%

7,73%

Da

5,15%
Ne

Ne vem, nimam mnenja

Pri odgovorih anketiranih, ki so odgovorili z da, jih 10 meni, da vsa oz. vsa, ki jih posameznik
rabi, oz. želi imeti (bodi si iz zdravstvenih razlogov ali hitrejše regeneracije telesa), nato
testosteron, krvni doping in anaboliki. 2 odgovora sta bila neveljavna.
V nadaljnjo obdelavo smo nato vključili samo odgovore anketiranih, ki ob navedenih trditvah
osmega anketnega vprašanja niso izbrali odgovora ne vem, nimam mnenja. Uporabili smo 5stopenjsko Likertovo lestvico od sploh se ne strinjam do povsem se strinjam. Zmanjšan numerus
(N) znaša 178, povprečna vrednost odgovorov na 5-stopenjski lestvici pa 3,81, kar kaže na
relativno visoko raven strinjanja, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri.
V naslednjem koraku smo izvedli test za preizkus hipoteze enake verjetnosti. S testom
preverjamo, ali so vse kategorije spremenljivk v hipotetični osnovni množici enako zastopane oz.
ali med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Mejno vrednost signifikance smo postavili
na 0,05 (p < 0,05). Test je bil izveden z uporabo 2-preizkusa. Ugotovili smo, da v osnovni
množici v odgovorih anketiranih posameznikov o strinjanju s trditvijo, da predpisi, ki
prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri,
obstajajo statistično značilne razlike (p = 0,000 < 0,05). Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in
sprejmemo nasprotno hipotezo, ki pravi, da obstajajo med odgovori statistično pomembne
razlike.
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V skladu z zastavljenimi cilji naloge, nadalje preverjamo še obstoj morebitnih statistično
značilnih razlik v odgovorih glede na tip športa in spol športnikov. Da bi lažje prikazali obstoj
razlik glede na navedeni spremenljivki, smo H4 razčlenili v dve podhipotezi (H4.1 in H4.2), v
katerih ločeno ugotavljamo vpliv.
H4.1: Anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov
se v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne
kratijo pravic o svobodni izbiri.
Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05)
med strinjanjem, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo
pravic o svobodni izbiri ter tipom športa, s katerim se anketirani ukvarjajo, nismo ugotovili.
Izračun je prikazan v Tabeli 4.23.
Tabela 4.23: Trditve o strinjanju, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri glede na tip športa
Strinjanje da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri glede na tip športa
Ali se strinjate, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri?

|t|

α

0,49

0,628

g
176

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Kljub temu smo izključno za prikazovanje stanja v vzorcu izračunali srednje vrednosti
odgovorov (Tabela 4.24). Ugotovili smo, da se posamezniki, ki se ukvarjajo z individualnim
športom, v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. Srednja vrednost odgovorov posameznikov v vzorcu,
ki se ukvarjajo z individualnim športom, na 5-stopenjski lestvici znaša 3,84, srednja vrednost
odgovorov posameznikov, ki se ukvarjajo z ekipnim športom, pa 3,76.
Tabela 4.24: Srednje vrednosti odgovorov o strinjanju, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje
določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri glede na tip športa
Trditev / x̅

Tip športa
Individ.
Ekip.

Ali se strinjate, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu,
ne kratijo pravic o svobodni izbiri?
Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti
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3,84a

3,76a

Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 4.1 ne moremo potrditi. Nismo dokazali, da se
anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v večji
meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo
pravic o svobodni izbiri. Za naš vzorec smo z majhno razliko ugotovili celo nasprotno.
H4.2: Ženske se v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih
preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri.
Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi
predpostavke Levenovega testa o homogenosti varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05)
med strinjanjem, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo
pravic o svobodni izbiri ter spolom anketiranih, nismo ugotovili. Izračun je prikazan v Tabeli
4.25.
Tabela 4.25: Trditve o strinjanju, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri glede na spol
Strinjanje da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri glede na spol
Ali se strinjate, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri?

|t|

α

-1,39

0,167

g
150

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Kljub temu smo izključno za prikazovanje stanja v vzorcu izračunali srednje vrednosti
odgovorov (Tabela 4.26). Ugotovili smo, da se ženske v večji meri strinjajo, da predpisi, ki
prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri.
Srednja vrednost odgovorov žensk v vzorcu na 5-stopenjski lestvici znaša 3,95, srednja vrednost
odgovorov moških v vzorcu pa znaša 3,73.
Tabela 4.26: Srednje vrednosti odgovorov o strinjanju, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje
določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri glede na spol
Trditev / x̅

Spol

Ali se strinjate, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu,
ne kratijo pravic o svobodni izbiri?
Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti
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Moški

Ženski

3,73a

3,95a

Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 4.2 ne moremo potrditi. Nismo dokazali, da se
ženske v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v
športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. Za naš vzorec smo opazovano relacijo potrdili.
Hipoteze 4 na podlagi prikazanih izračunov ne moremo potrditi. Nismo z zadostno statistično
značilnostjo dokazali, da se anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki
individualnih športov in pa ženske, v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje
določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. Kljub temu smo ugotovili, da
navedeno stališče za spol velja za podatke našega vzorca.
4.5.5 Hipoteza 5
H5. Anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov se
v večji meri strinjajo s trditvami, da je v ekipnih športih manj zlorabe nedovoljenih poživil kot v
individualnih na enaki tekmovalni ravni.
Na hipotezo odgovarjamo z obdelavo devetega anketnega vprašanja. Uvodoma smo izvedli
frekvenčno analizo, rezultati pa so prikazani v Tabeli 4.27. Ugotavljamo, da anketirani podajajo
različne stopnje strinjanja s trditvami o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v individualnih in
ekipnih športih. Anketirani so si neenotni v mnenju, da ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti
kot individualni, zaradi česar so slednji večkrat povezani z dopingom. S trditvijo se sploh ne
strinja ali se ne strinja 82 oz. 42,27 % vseh anketiranih na eni strani, na drugi pa se strinja ali
povsem strinja 57 oz. 29,38 % vseh anketiranih. Podobno so odgovori anketiranih razporejeni
tudi ob trditvi, da individualni športi zahtevajo večji stres in napor od udeležencev, zaradi česar ti
večkrat posežejo po dopingu. S trditvijo se sploh ne strinja ali se ne strinja 62 oz. 31,96 % vseh
anketiranih na eni strani, na drugi pa se strinja ali povsem strinja 84 oz. 43,30 % vseh
anketiranih. Da doping vzpodbujajo preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni, meni
večina anketiranih. Odgovor se strinjam ali se povsem strinjam je izbralo 111 oz. 57,23 % vseh
anketiranih. Ugotavljamo, da je podobno tudi pri trditvi, da je obseg dopinga takšen kot je tudi
zaradi nezavedanja posledic dopinga. Odgovor se strinjam ali se povsem strinjam je izbralo 133
oz. 68,56 % vseh anketiranih.
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Tabela 4.27: Frekvenčna analiza odgovorov o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v
individualnih in ekipnih športih
Stopnja strinjanja

Trditev
Ekipni športi
zahtevajo manj
vzdržljivosti kot
individualni, zaradi
česar so slednji
večkrat povezani z
dopingom.
Individualni športi
zahtevajo večji stres
in napor od
udeležencev, zaradi
česar ti večkrat
posežejo po dopingu.
Doping vzpodbujajo
preblage posledice za
športnike, ki so bili
pozitivni.
Obseg dopinga je
takšen kot je tudi
zaradi nezavedanja
posledic dopinga.

f

f [%]

f

f [%]
f
f [%]
f
f [%]

Sploh se
ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Niti se ne
strinjam
niti se
strinjam

Strinjam
se

Povsem
se
strinjam

Ne vem,
nimam
mnenja

SKUPAJ

36

46

50

43

14

5

194

18,56

23,71

25,77

22,16

7,22

2,58

100,00

20

42

45

61

23

3

194

10,31

21,65

23,20

31,43

11,86

1,55

100,00

10

21

37

62

49

15

194

5,15

10,82

19,07

31,97

25,26

7,73

100,00

8

17

23

97

36

13

194

4,12

8,76

11,86

50,00

18,56

6,70

100,00

V nadaljnjo obdelavo smo nato vključili samo odgovore anketiranih, ki ob navedenih trditvah
niso izbrali odgovora ne vem, nimam mnenja. Uporabili smo 5-stopenjsko Likertovo lestvico od
sploh se ne strinjam do povsem se strinjam. V Tabeli 4.28 so predstavljene srednje vrednosti za
posamezno trditev in pa numerus (N) vključenih odgovorov. Vidimo lahko, da se anketirani v
največji meri strinjajo s trditvijo, da je obseg dopinga takšen kot je tudi zaradi nezavedanja
posledic dopinga (srednja vrednost na 5-stopenjski lestvici znaša 3,75). V najmanjši meri se
anketirani strinjajo s trditvijo, da ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni,
zaradi česar so slednji večkrat povezani z dopingom (srednja vrednost 2,75).
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Tabela 4.28: Srednje vrednosti odgovorov o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v individualnih
in ekipnih športih
Trditev
Ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni, zaradi česar so slednji
večkrat povezani z dopingom.
Individualni športi zahtevajo večji stres in napor od udeležencev, zaradi česar ti
večkrat posežejo po dopingu.
Doping vzpodbujajo preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni.
Obseg dopinga je takšen kot je tudi zaradi nezavedanja posledic dopinga.

x̅

N

2,75

189

3,13

191

3,66
3,75

179
181

V naslednjem koraku smo izvedli test za preizkus hipoteze enake verjetnosti (Tabela 4.29). S
testom potrjujemo, ali so vse kategorije spremenljivk v hipotetični osnovni množici enako
zastopane oz. ali med njimi obstajajo statistično pomembne razlike. Mejno vrednost signifikance
smo postavili na 0,05 (p < 0,05). Test je bil izveden z uporabo 2-preizkusa. Rezultati testa so
prikazani v Tabeli 4.15, in sicer ugotavljamo, da v osnovni množici v odgovorih anketiranih
posameznikov o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v individualnih in ekipnih športih obstajajo
statistično značilne razlike. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo in sprejmemo nasprotno
hipotezo, ki pravi, da obstajajo med odgovori statistično pomembne razlike.
Tabela 4.29: Preizkus hipoteze enake verjetnosti o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v
individualnih in ekipnih športih
Trditev
Ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni, zaradi česar so slednji večkrat
povezani z dopingom.
Individualni športi zahtevajo večji stres in napor od udeležencev, zaradi česar ti večkrat
posežejo po dopingu.
Doping vzpodbujajo preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni.
Obseg dopinga je takšen kot je tudi zaradi nezavedanja posledic dopinga.

p
0,000 ***
0,000 ***
0,000 ***
0,000 ***

Opomba: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

V skladu z zastavljenimi cilji naloge, nadalje preverjamo še obstoj morebitnih statistično
značilnih razlik v odgovorih glede na tip športa. Izvedli smo neodvisni t-test za testiranje
statističnih značilnosti, upoštevali pa smo tudi predpostavke Levenovega testa o homogenosti
varianc. Statistično značilne razlike (α < 0,05) smo ugotovili pri dveh od štirih trditev o obsegu
zlorabe nedovoljenih poživil v individualnih in ekipnih športih. Izračun je prikazan v Tabeli
4.30.
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Tabela 4.30: Trditve o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v individualnih in ekipnih športih
glede na tip športa
Strinjanje s trditvami o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v
individualnih in ekipnih športih glede na tip športa
Ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni, zaradi česar so
slednji večkrat povezani z dopingom.
Individualni športi zahtevajo večji stres in napor od udeležencev, zaradi česar ti
večkrat posežejo po dopingu.
Doping vzpodbujajo preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni.
Obseg dopinga je takšen kot je tudi zaradi nezavedanja posledic dopinga.

|t|

α

g

3,03

0,003 **

187

4,07

0,000 ***

189

0,12
0,39

0,901
0,696

162
179

Opomba: * α < 0,05, ** α < 0,01, *** α < 0,001

Ugotovili smo, da posamezniki, ki se ukvarjajo z individualnim športom, v višji meri menijo, da
ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni, zaradi česar so slednji večkrat
povezani z dopingom. Srednja vrednost odgovorov posameznikov, ki se ukvarjajo z
individualnim športom, na 5-stopenjski lestvici znaša 2,95, srednja vrednost odgovorov
posameznikov, ki se ukvarjajo z ekipnim športom, pa 2,41. Nadalje ugotavljamo, da
posamezniki, ki se ukvarjajo z individualnim športom, v višji meri menijo, da individualni športi
zahtevajo večji stres in napor od udeležencev, zaradi česar ti večkrat posežejo po dopingu.
Srednja vrednost odgovorov posameznikov, ki se ukvarjajo z individualnim športom znaša 3,39,
srednja vrednost odgovorov posameznikov, ki se ukvarjajo z ekipnim športom, pa 2,68. Nato
smo izključno za prikazovanje stanja v vzorcu izračunali srednje vrednosti odgovorov še za
trditvi, pri katerih nismo dokazali ustreznih statističnih značilnosti. Ugotovili smo, da za naš
vzorec velja, da se posamezniki, ki se ukvarjajo z individualnim športom, v večji meri strinjajo,
da doping vzpodbujajo preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni. Srednja vrednost
odgovorov posameznikov v vzorcu, ki se ukvarjajo z individualnim športom znaša 3,67, srednja
vrednost odgovorov posameznikov, ki se ukvarjajo z ekipnim športom pa je le nekoliko nižja,
3,75. Ugotovili smo še, da za naš vzorec velja, da se posamezniki, ki se ukvarjajo z
individualnim športom, v večji meri strinjajo, da je obseg dopinga takšen kot je tudi zaradi
nezavedanja posledic dopinga. Srednja vrednost odgovorov posameznikov v vzorcu, ki se
ukvarjajo z individualnim športom znaša 3,77, srednja vrednost odgovorov posameznikov, ki se
ukvarjajo z ekipnim športom pa znaša 3,71. Vsi rezultati so prikazani v tabeli 4.31.
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Tabela 4.31: Srednje vrednosti odgovorov o obsegu zlorabe nedovoljenih poživil v individualnih
in ekipnih športih glede na tip športa
Trditev / x̅

Tip športa
Individ.
Ekip.

Ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni, zaradi česar so slednji
večkrat povezani z dopingom.
Individualni športi zahtevajo večji stres in napor od udeležencev, zaradi česar ti
večkrat posežejo po dopingu.
Doping vzpodbujajo preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni.
Obseg dopinga je takšen kot je tudi zaradi nezavedanja posledic dopinga.

2,95

2,41

3,39

2,68

3,67a
3,77a

3,65a
3,71a

Opomba: a Velja za vzorec brez ustreznih statističnih značilnosti

Hipotezo 5 na podlagi prikazanih izračunov potrdimo. Potrdili smo, da se anketirani
posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov v večji meri
strinjajo s trditvami, da je v ekipnih športih manj zlorabe nedovoljenih poživil kot v
individualnih na enaki tekmovalni ravni.
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5

REZULTATI IN RAZPRAVA

Glavni razlogi za uporabo dopinga so: slaba psiho-fizična pripravljenost, strah pred tekmo, strah
zaradi neuspeha, strah pred razočaranjem, povečanje motoričnih sposobnosti, strah pred
poškodbami, strah, da je nasprotnik pod vplivom dopinga, povečanje mišične mase in moči,
ohranjanje telesne teže, povečanje koncentracije in neizmerna želja po zmagi in slavi (Ostojić,
1986, str. 80). Če zgoraj naštete razloge odmislimo, torej obstaja možnost, da lahko športniki
dosežejo vrhunski uspeh brez uporabe dopinga, saj kljub pojavu kršitev dopinških pravil, večina
teh pravil vseeno ne krši. Zato nas je naprej zanimalo, kaj menijo profesionalni športniki, se
strinjajo s trditvijo, da lahko upajo na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
Ugotavljamo, da se anketirani večinoma strinjajo, da je možno doseči vrhunske rezultate brez
uporabe dopinga. 47,42 odstotkov vseh anketiranih se povsem strinja, da je v vrhunskem športu
možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu. Da so res takega mnenja, potrjujejo tudi odgovori
pri trditvi, da je uspeh športnika brez dopinga danes skorajda nemogoč. Z navedeno trditvijo se
sploh ne strinja ali se ne strinja 70,10 odstotkov vseh anketiranih.
Ugotovili smo, da posamezniki, ki se ukvarjajo z individualnim športom, v nižji meri menijo, da
je v vrhunskem športu možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu. Enako velja za naslednjo
trditev, kjer smo ugotovili statistično značilne razlike. Anketirani iz ekipnih športov so v večji
meri prepričani, da lahko dosežejo dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga. Ugotovitvam
o dosežkih brez uporabe dopinga glede na tip športa, s katerim se ukvarjajo anketirani, sledijo
tudi ugotovitve glede na število let treniranja izbranega športa. Da je v vrhunskem športu možno
uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu, v večji meri menijo tisti, ki izbrani šport trenirajo 11 let
ali več. Anketirani, ki trenirajo izbrani šport do vključno 10 let, v večji meri menijo, da je uspeh
športnika brez dopinga danes skorajda nemogoč. Anketirani, ki se z izbranim športom ukvarjajo
do vključno 10 let, se v manjši meri strinjajo, da se z veliko truda in volje da v vrhunskem športu
uspeti brez dopinga. Na podlagi izračunov smo podhipotezo 1.1 potrdili. Dokazali smo, da se
anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v večji
meri strinjajo s trditvami, da se lahko upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe
dopinga. Prav tako smo potrdili tudi podhipotezo 1.2. Dokazali smo, da se anketirani
posamezniki z več let treniranja izbranega športa v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko
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upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga. Potrjujemo tudi podhipotezo 1.3.
Dokazali smo, da se ženske v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko upa na vrhunske
dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga. Tako smo potrdili hipotezo 1, kjer smo ugotovili, da
se anketirani posamezniki individualnih in ekipnih športov v večini strinjajo s trditvami, da lahko
upajo na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga. Ob tem se s trditvami v večji meri
strinjajo posamezniki, ki se ukvarjajo z ekipnimi športi v primerjavi s posamezniki, ki se
ukvarjajo z individualnimi športi. Prav tako se s trditvami v večji meri strinjajo anketirani, ki se z
izbranim športom ukvarjajo 11 let ali več v primerjavi z anketiranimi, ki se z izbranim športom
ukvarjajo 10 let ali manj ter, da se ženske v večji meri strinjajo s trditvami, da se lahko upa na
vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
Dosežke, ki so bili nekdaj težje dosegljivi ali celo nemogoči, dandanes dosegajo že mladinci
(Smrdu, 2002, str. 34). Tore problem dopinga sega danes že v mladinske in otroške kategorije,
kar trdijo tudi Petrovič in drugi (2011). Zato smo zastavili hipotezo 2, kjer trdimo, da se
anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov in pa
posamezniki, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, v večji meri strinjajo s trditvami, da je
doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja. Ugotavljamo, da anketirani niso povsem
enotni, ali je doping na višjih nivojih tekmovanj bolj pravilo kot izjema. Bolj enotni pa so v
mnenju, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj. S to trditvijo se strinja ali povsem
strinja 77,03 odstotkov vseh anketiranih, kar potrjuje našo hipotezo. Razberemo lahko, da se
anketirani v največji meri strinjajo s trditvijo, da je doping v vrhunskem športu posledica
obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in zaslužki. V najmanjši meri se anketirani strinjajo s
trditvama, da je doping na višjih nivojih tekmovanj bolj pravilo kot izjema in pa da so tudi na
nižjih ravneh treningi tako naporni, da posamezniki brez dopinga enostavno ne zmorejo več.
Nadalje se anketirani prav tako v veliki meri strinjajo (strinja se ali povsem se strinja
75,77 odstotkov vseh anketiranih), da večja kot je možnost zmage in obet denarnih nagrad, bolj
so športniki pripravljeni uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh, prav tako pa tudi, da
je doping v vrhunskem športu posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in zaslužki
(strinja se ali povsem se strinja 82,99 odstotkov vseh anketiranih). V manjši meri se anketirani
strinjajo s trditvijo, da so tudi na nižjih ravneh treningi tako naporni, da posamezniki brez
dopinga enostavno ne zmorejo več. Sploh se ne strinja ali se ne strinja 62,88 odstotkov vseh
anketiranih. Ugotavljamo tudi, da se s trditvijo, da je doping na višjih nivojih tekmovanj bolj
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pravilo kot izjema, strinjajo v večji meri tisti, ki izbrani šport trenirajo do vključno 10 let. Da je
doping v vrhunskem športu posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in zaslužki, meni
več tistih, ki izbrani šport trenirajo do vključno 10 let, kot tistih, ki izbrani šport trenirajo 11 let
ali več. Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 2.1 nismo mogli potrditi. Nismo dokazali,
da se anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v
večji meri strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja. Nadalje
ne moremo potrditi niti podhipoteze 2.2, saj nismo mogli z ustrezno statistično značilnostjo
dokazati, da se anketirani posamezniki, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, v večji meri
strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja. Hipoteze 2 na
podlagi prikazanih izračunov torej nismo mogli potrditi. Ne moremo z ustrezno gotovostjo trditi,
da se anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki ekipnih športov
in pa posamezniki, ki menijo, da mora biti doping prepovedan, v večji meri strinjajo s trditvami,
da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja, smo pa izračunali nekatere razlike
vezane na naš vzorec.
Obstajata dve glavni moralni predpostavki o škodljivosti dopinga. Nas je zanimala predpostavka,
da je doping grožnja za športnikovo zdravje in življenje. Problem je neko substanco ali tehniko
določiti kot koristno za zdravje in obenem dokazati, da izboljša tekmovalni rezultat (Wong,
2003). V vrhunskem športu o zmagi ali porazu odločajo tudi najmanjše malenkosti. Želja po
uspehu, slavi in denarju lahko športnika zaslepi do te mere, da je za zmago pripravljen žrtvovati
celo svoje zdravje (Jerman, 2013). Zanimalo nas kje, kakšna stališča imajo športniki, ko gre za
zaupanje v tiste, ki jim pravzaprav diktirajo oziroma svetujejo, katere pripravke v danem
trenutku najbolj potrebujejo. In ravno to smo želeli preveriti z lastno raziskavo in si zastavili
hipotezo 3, kjer trdimo, da posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki
individualnih športov in pa mlajši športniki pri priporočilih glede dopinga v večji meri zaupajo
zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo. Ugotovili smo, da
anketirani pri priporočilih glede dopinga večinoma zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem
in ostalim, s katerimi redno sodelujejo. 51,96 odstotkov vseh anketiranih zaupa ali povsem
zaupa, medtem ko jih povsem ne zaupa ali ne zaupa 19,59 odstotkov vseh anketiranih. Hkrati
smo dobili podatek, da v večji meri pri priporočilih glede dopinga zaupajo zdravnikom,
trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo, tisti anketirani, ki trenirajo izbrani
šport do vključno 10 let, torej mlajši. Na podlagi prikazanih izračunov podhipoteze 3.1 nismo
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mogli potrditi. Nismo dokazali, da anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s
posamezniki individualnih športov v večji meri pri priporočilih glede dopinga zaupajo
zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo. Kljub temu smo
ugotovili, da navedeno stališče velja za podatke našega vzorca. Na podlagi prikazanih izračunov
tudi podhipoteze 3.2 nismo mogli potrditi. Nismo dokazali, da mlajši anketirani posamezniki v
primerjavi s starejšimi v večji meri zaupajo pri priporočilih glede dopinga zdravnikom,
trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo. Hipoteze 3 torej na podlagi
prikazanih izračunov nismo potrdili, saj nismo z zadostno statistično značilnostjo dokazali, da
anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov in pa
mlajši pri priporočilih glede dopinga v večji meri zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem in
ostalim, s katerimi redno sodelujejo. Kljub temu smo ugotovili, da navedeno stališče velja za
podatke našega vzorca.
Pravila večine športnih panog prepovedujejo uporabo dopinga. To pomeni, da športnik, ki
uporablja doping, krši pravila svoje panoge in športa nasploh, zato mora biti kaznovan, če je
uporaba dopinga pri njem dokazana z laboratorijskim testom - doping kontrola (Sever, 2003).
Zanimalo nas je, ali se športniki strinjajo s trditvijo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje
dopinga, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. Rezultati raziskave nam kažejo, da se anketirani v
večini strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo
pravic o svobodni izbiri in s tem smo potrdili hipotezo 4. 65,46 odstotkov vseh anketiranih se
strinja ali povsem strinja, medtem ko se jih sploh ne strinja ali ne strinja 13,40 odstotkov vseh
anketiranih. Na podlagi prikazanih izračunov pa podhipoteze 4.1 nismo potrdili. Nismo dokazali,
da se anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v
večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne
kratijo pravic o svobodni izbiri. Za naš vzorec smo z majhno razliko ugotovili celo nasprotno.
Torej, da se športniki, ki trenirajo individualni šport bolj strinjajo s trditvijo, kar preseneča, glede
na to, da je dokazano več kršitev ravno v njihovih disciplinah. Tudi podhipoteze 4.2 nismo
potrdili. Nismo dokazali, da se ženske v večji meri strinjajo, da predpisi, ki prepovedujejo
uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. Za naš vzorec smo
opazovano relacijo potrdili. Hipoteze 4 torej nismo potrdili, saj z zadostno statistično
značilnostjo nismo dokazali, da se anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s
posamezniki individualnih športov in pa ženske, v večji meri strinjajo, da predpisi, ki
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prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. Za naš
vzorec smo z majhno razliko ugotovili celo nasprotno. Torej, da se športniki, ki trenirajo
individualni šport bolj strinjajo z našo trditvijo, kar preseneča, glede na to, da je dokazano več
kršitev ravno v njihovih disciplinah.
Pri pregledu dopinških primerov v Sloveniji smo analizirali podatke opravljenih testiranj med
letoma 2011 in 2017, kjer smo ugotovili, da število testiranj z leti narašča, lansko leto jih je bilo
opravljenih največ do sedaj, 566. Skupno je bilo od leta 1996 pa do junija 2018 zabeleženih 39
kršitev protidopinških pravil v Sloveniji. Skozi analizo kršitev dopinških pravil smo prišli do
rezultata, da je pojavnost uporabe dopinga v individualnih športih večja in sicer znaša kar 82
odstotkov vseh kršitev. Pri raziskavi smo ugotovili, da se anketirani posamezniki individualnih
in ekipnih športov strinjajo s trditvami, da je v ekipnih športih manj zlorabe nedovoljenih poživil
kot v individualnih na enaki tekmovalni ravni. Hipotezo 5 smo na podlagi prikazanih izračunov
potrdili, kar pomeni, da se anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s
posamezniki ekipnih športov v večji meri strinjajo s trditvami, da je v ekipnih športih manj
zlorabe nedovoljenih poživil kot v individualnih na enaki tekmovalni ravni.
Stremenje k izboljšanju rezultatov je zgodovinsko gledano šele pred kratkim postalo družbeno
nesprejemljivo. Doping je namreč v 60. letih 20. stoletja, ko so uvedli dopinške kontrole in sama
pravila, deležen visoke stopnje obsojanja in stigmatizacije (Waddington, 2001, str. 11). Zato smo
na koncu anketnega vprašalnika zastavili tudi vprašanje športnikom, ali bi moral biti doping po
njihovem sploh dovoljen. Le 7,73 odstotkov anketiranih meni da bi doping moral biti dovoljen,
pa še ti navajajo doping v zdravstvene namene oziroma za regeneracijo telesa, kar
87,12 odstotkov anketiranih pa meni, da ne. Predvidevamo, da anketiranci, ki so za doping,
pravzaprav govorijo o terapevtskih izjemah. Športniki so lahko bolni ali imajo bolezensko stanje,
ki zahteva določena zdravila. Če so ta zdravila na Listi prepovedanih snovi in postopkov, lahko
protidopinške organizacije športnikom podelijo terapevtsko izjemo (TI), kar jim dovoljuje, da
jemljejo predpisana zdravila. TI športnikom zagotavlja primerno zdravljenje legitimnega
zdravstvenega stanja ‒ tudi če zdravljenje zahteva prepovedano snov ali postopek. Pozitiven test
se tako ne šteje za kršitev protidopinških predpisov.
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ZAKLJUČEK

Namen magistrske naloge je bil, s pomočjo lastne raziskave, ugotoviti stališča do uporabe
dopinga pri športnikih, ki nastopajo v individualnih športih in športnikih, ki nastopajo v ekipnih
športih. Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, kjer smo želeli pri obeh skupinah slovenskih
športnikov ugotoviti odnos vsake skupine do dopinga in tekmovalnih dosežkov. Zanimala so nas
stališča obeh skupin do pojava dopinga na različnih nivojih tekmovanj, stališča obeh skupin o
osveščenosti o dopingu ter razlike v stališčih glede na starost športnikov in leta treniranja.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh sklopov, in sicer iz teoretskega in raziskovalnega dela. V
prvem delu naloge smo predstavili teorijo dopinga, njegovo zgodovino, kaj pomeni kršitev fair
playa v športu, obravnavali teoretične razprave o uporabi dopinga v športu iz socioloških
vidikov, ugotovili, kakšna je pojavnost dopinga v individualnih in ekipnih športnih disciplinah v
zadnjih letih in predstavili dosedanje primere kršitev dopinških pravil v Sloveniji. Podatki od leta
1996 pa do junija 2018 kažejo skupno 39 zabeleženih kršitev protidopinških pravil, od tega kar
32 primerov oziroma 82 odstotkov kršitev športnikov, ki se ukvarjajo z individualnimi športnimi
disciplinami. Na tej točki smo dobili realno sliko kršitev protidopinških pravil v Sloveniji glede
na tip športne discipline.
V drugem, raziskovalnem delu, smo izvedli anketo med omenjenimi slovenskimi športniki, ki je
bila anonimna. 193 športnikov je anketo izpolnilo preko spletnega vprašalnika. Najprej smo
preverjali odnos vsake skupine do dopinga in tekmovalnih dosežkov, kjer smo ugotovili, da se
anketirani večinoma strinjajo, da je možno doseči vrhunske rezultate brez uporabe dopinga in
tako potrdili prvo hipotezo. Da so res takega mnenja, potrjujejo tudi odgovori pri trditvi, da je
uspeh športnika brez dopinga danes skorajda nemogoč. Ugotovili smo, da posamezniki, ki se
ukvarjajo z individualnim športom, v manjši meri menijo, da je v vrhunskem športu možno
uspeti, ne da bi posegli po dopingu. Enako velja za naslednjo trditev, kjer smo ugotovili
statistično značilne razlike. Anketirani iz ekipnih športov so bili v večji meri prepričani, da lahko
dosežejo dobre rezultate in zmage brez uporabe dopinga. Dokazali smo, da so se anketirani
posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v večji meri
strinjali s trditvami, da se lahko upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
Nadalje smo dokazali, da so se anketirani posamezniki z več let treniranja izbranega športa v
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večji meri strinjali s trditvami, da se lahko upa na vrhunske dosežke in uvrstitve brez uporabe
dopinga ter, da so se ženske v večji meri strinjale s trditvami, da se lahko upa na vrhunske
dosežke in uvrstitve brez uporabe dopinga.
Nato smo preverjali stališča obeh skupin športnikov do pojava dopinga na različnih nivojih
tekmovanj, kjer so rezultati pokazali, da anketirani niso bili povsem enotni, ali je doping na
višjih nivojih tekmovanj bolj pravilo kot izjema. Bolj enotni pa so bili v mnenju, da je doping
prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj. Razberemo lahko, da so se anketirani v največji meri
strinjali s trditvijo, da je doping v vrhunskem športu posledica obsedenosti družbe z zmagami,
rekordi in zaslužki. V najmanjši meri so se anketirani strinjali s trditvama, da je doping na višjih
nivojih tekmovanj bolj pravilo kot izjema in pa da so tudi na nižjih ravneh treningi tako naporni,
da posamezniki brez dopinga enostavno ne zmorejo več. Nadalje so se anketirani prav tako v
veliki meri strinjali, da večja kot je možnost zmage in obet denarnih nagrad, bolj so športniki
pripravljeni uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh, prav tako pa tudi, da je doping v
vrhunskem športu posledica obsedenosti družbe z zmagami, rekordi in zaslužki. V manjši meri
so se anketirani strinjali s trditvijo, da so tudi na nižjih ravneh treningi tako naporni, da
posamezniki brez dopinga enostavno ne zmorejo več. Ni pa nam uspelo dokazati, da se
anketirani posamezniki ekipnih športov v primerjavi s posamezniki individualnih športov v večji
meri strinjajo s trditvami, da je doping prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanja
Pregledali smo še stališča obeh skupin o osveščenosti o dopingu. Da doping vzpodbujajo
preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni, meni večina anketiranih. Ugotavljamo, da je
podobno tudi pri trditvi, da je obseg dopinga takšen kot je tudi zaradi ne zavedanja posledic
dopinga. Rezultati raziskave nam tudi kažejo, da so se anketirani v večini strinjali, da predpisi, ki
prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo pravic o svobodni izbiri. Nismo
pa uspeli z zadostno statistično značilnostjo dokazati, da anketirani posamezniki ekipnih športov
v primerjavi s posamezniki individualnih športov in pa mlajši pri priporočilih glede dopinga v
večji meri zaupajo zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi redno sodelujejo.
Kljub temu smo ugotovili, da navedeno stališče velja za podatke našega vzorca.
Spraševali smo se tudi, ali so motivi pri individualnih športnikih močnejši. Predvidevali smo
namreč, da je pojavnost dopinga pri športnikih v individualnih športih višja, kar smo pripisovali
večji preobremenjenosti. Z pregledom dopinških primerov v Sloveniji smo ugotovili, da je
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pojavnost dopinga v individualnih športih večja. Z lastno raziskavo pa smo to le še potrdili.
Posamezniki, ki trenirajo individualni tip športa, so se v večji meri strinjali s trditvijo, da ekipni
športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni, zaradi česar so slednji večkrat povezani z
dopingom. Podobno je pri trditvi, da individualni športi zahtevajo večji stres in napor od
udeležencev, zaradi česar ti večkrat posežejo po dopingu. Hkrati pa smo potrdili tudi hipotezo,
kjer trdimo, da se anketirani posamezniki individualnih športov v primerjavi s posamezniki
ekipnih športov v večji meri strinjajo s trditvami, da je v ekipnih športih manj zlorabe
nedovoljenih poživil kot v individualnih na enaki tekmovalni ravni.
Na koncu smo želeli s pomočjo športnikov napovedati, kam kaže trend dopinga, v nadaljevanje
absolutne prepovedi ali pa morda v spremembo zakonodaje zaradi določenih okoliščin. Rezultati
raziskave kažejo, da se športniki v veliki meri strinjajo, da mora doping ostati prepovedan.
Manjšina, ki se ni strinjala, pa je pravzaprav izpostavila terapevtske izjeme, ki za voljo zdravja
ostajajo in ne vplivajo na športni rezultat.
Glede na potrjene razlike v stališčih do dopinga bi bilo za zmanjševanje uporabe dopinga
smiselno nameniti športnikom, ki se ukvarjajo z individualnimi športi več informiranja in
ozaveščanja o škodljivih posledicah dopinga. Ena od možnosti bi lahko bila tudi, da jim pri
treningu in na tekmovanjih zagotovimo dodatno pomoč oziroma spodbudo psihologov in drugih
strokovnjakov, da se lažje soočijo s stresi in napori, ki so jim izpostavljeni.
Pričujoča magistrska naloga obravnava samo del problematike uporabe dopinga v športa. Za
nadaljnje raziskovanje ostajajo odprta še številna področja, kot so uporaba dopinga v
rekreativnem športu, odnos do uporabe dopinga med trenerji, med splošno javnostjo, škodljive
posledice uporabe dopinga ipd. Tudi izvedena raziskava na vzorcu vrhunskih športnikov
omogoča še številne možnosti poglobitve in razširitve raziskovanja, na primer z dodatnimi
tehnikami zbiranja podatkov kot je strukturirani intervju, vključitev večjega števila športnikov v
vzorec in primerjava podatkov glede na tipe športa.
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK
Vprašalnik
Pozdravljen/-a športnik/športnica!
Sem Neža Bračič, študentka magistrskega študija na Fakulteti za družbene vede in pišem magistrsko
nalogo z naslovom Primerjava stališč do dopinga med športniki ekipnih in individualnih športnih
disciplin. Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želim ugotoviti vaša stališča do dopinga.
Anketni vprašalnik je anonimen in vaši odgovori bodo uporabljeni izključno za magistrsko nalogo. Za vaš
čas in pripravljenost se vam že vnaprej zahvaljujem.

1. Starost: ______ let
2. Spol:
a) moški
b) ženski
3. S katerim tipom športa se ukvarjate?
a) individualni
b) ekipni
4. Koliko let trenirate izbrani šport? _____ let.
5. Spodaj so navedene različne trditve v povezavi z vrhunskimi dosežki in uvrstitvami brez uporabe
dopinga. Podajte lastno oceno strinjanja za posamezno trditev (1 – sploh se ne strinjam … 5 –
povsem se strinjam, 6 – ne vem, nimam mnenja).
V vrhunskem športu je možno uspeti, ne da bi posegel/-a po dopingu.

1

2

3

4

5

6

Uspeh športnika brez dopinga je danes skorajda nemogoč.

1

2

3

4

5

6

Z veliko truda in volje se da v vrhunskem športu uspeti brez dopinga.

1

2

3

4

5

6

Prepričan/-a sem, da lahko dosežem dobre rezultate in zmage brez
uporabe dopinga.

1

2

3

4

5

6
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6. Spodaj so navedene različne trditve v povezavi s prisotnostjo dopinga tudi na nižjih ravneh
tekmovanja. Podajte oceno strinjanja za posamezno trditev (1 – sploh se ne strinjam … 5 – povsem
se strinjam, 6 – ne vem, nimam mnenja).
Doping na višjih nivojih tekmovanj je bolj pravilo kot izjema.

1

2

3

4

5

6

Doping je prisoten tudi na nižjih ravneh tekmovanj.

1

2

3

4

5

6

Večja možnost zmage in obeta denarnih nagrad, bolj so športniki
pripravljeni uporabiti vsa (tudi prepovedana) sredstva za uspeh.

1

2

3

4

5

6

Doping v vrhunskem športu je posledica obsedenosti družbe z
zmagami, rekordi in zaslužki.

1

2

3

4

5

6

Tudi na nižjih ravneh so treningi tako naporni, da posamezniki brez
dopinga enostavno ne zmorejo več.

1

2

3

4

5

6

7. Ali zaupate pri priporočilih glede dopinga zdravnikom, trenerjem, soigralcem in ostalim, s katerimi
redno sodelujete?
a) Povsem ne zaupam
b) Ne zaupam
c) Niti ne zaupam, niti zaupam
d) Zaupam
e) Povsem zaupam
f)

Ne vem, nimam mnenja

8. Ali se strinjate, da predpisi, ki prepovedujejo uživanje določenih preparatov v športu, ne kratijo
pravic o svobodni izbiri?
a) Povsem se ne strinjam
b) Ne strinjam se
c) Niti se ne strinjam, niti se strinjam
d) Strinjam se
e) Povsem se strinjam
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f)

Ne vem, nimam mnenja

9. Spodaj so navedene različne trditve v povezavi z obsegom zlorabe nedovoljenih poživil v
individualnih in ekipnih športih. Podajte oceno strinjanja za posamezno trditev (1 – sploh se ne
strinjam … 5 – povsem se strinjam, 6 – ne vem, nimam mnenja).
Ekipni športi zahtevajo manj vzdržljivosti kot individualni, zaradi česar
so slednji večkrat povezani z dopingom.

1

2

3

4

5

6

Individualni športi zahtevajo večji stres in napor od udeležencev, zaradi
česar ti večkrat posežejo po dopingu.

1

2

3

4

5

6

Doping vzpodbujajo preblage posledice za športnike, ki so bili pozitivni.

1

2

3

4

5

6

Obseg dopinga je takšen kot je tudi zaradi nezavedanja posledic
dopinga.

1

2

3

4

5

6

10. Glede na različna javna mnenja/debate, kaj vi menite o dovoljenosti dopinga. Bi moral biti doping
dovoljen?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem, nimam mnenja

11. Če ste odgovorili z da, katere vrste dopinga po vašem mnenju?
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