Anotace
Bakalářská práce Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998
v českém dobovém tisku popisuje, jak o největším českém hokejovém úspěchu v dějinách
psala tuzemská tištěná média. Pro tuto práci byly porovnávány články z deníku Právo, Mladé
fronty Dnes a deníku Sport. Olympiádu chci představit z hlediska dobového tisku, jak o této
velmi sledované sportovní akci referovala vybraná jednotlivá média. Na základě analýzy
prezentace hokejového turnaje v rámci zimních olympijských her v Naganu má práce za cíl
ukázat, jakým způsobem se postupem českého mužstva v turnaji vyvíjel prostor pro články o
národním hokejovém týmu a jakým způsobem se o něm psalo. Práce je zaměřena na analýzu
počtu publikovaných článků a fotografií ve vymezeném časovém období. To je určeno od
začátku roku 1998 do 11. března 1998. V další části práce se ta samá analýza jednotlivých
vydaných článků aplikuje v období desetiletého (2008) a dvacetiletého (2018) výročí.

Annotation
The bachelor thesis The media image of ice hockey success at the XVIII Olympic Winter
Games in Nagano, 1998, in the Czech contemporary press describes how domestic press
covered the greatest success of Czech ice hockey in history. For the purposes of the thesis,
articles from daily press of Právo, Mladá Fronta Dnes and Sport were compared. I aim to
present the Olympic Games from the perspective of contemporary press, how the selected
individual media reported on the event. On the basis of an analysis of the presentation of the
ice hockey tournament at the Winter Olympic Games, this paper aims to show how the space
for articles about the national ice hockey team had developed during the tournament and what
the writing style was. The thesis is focused on the analysis of the number of articles and
photographs published in a determined time period. The time period is determined from the
beginning of 1998 until March 11th, 1998. In the next part of the paper, the same analysis is
applied on the time periods of the 10th (2008) and 20th (2018) anniversary.
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