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Cíle práce: zhodnotit, popsat a zmapovat sportovní kariéru olympioničky Dany Zátopkové 

v rámci biografické studie. 

Metodika práce: Práce byla rozdělena do čtyř hlavních částí. První část obsahuje 

podrobný a kompletní souhrn všech článků během šestnáctileté závodní kariéry, ve kterých 

se píše o Daně Zátopkové. Pro svou serióznost jsem vybrala deník Mladá fronta, který 

začal vycházet 1945 a do roku 1961 vycházel bez přerušení. Statisticky jsem zpracovala 

počet článků v roce, kategorizovala články dle předem stanovených kritérií a zjišťovala 

četnost jednotlivých autorů píšících o Daně Zátopkové během šestnáctileté kariéry. Použila 

jsem metodiky zpracování historicky získaných dokumentů z diplomové práce Jana Volfa 

(2007) a také sociologické metodiky dle Sekota (2006). 

Druhá část práce obsahuje zpracované informace získané od Dany Zátopkové při řízeném 

rozhovoru. Třetí část obsahuje krátké komentáře hlavních myšlenek Dany Zátopkové při 

řízeném rozhovoru. Čtvrtou částí je souhrnný přehled největších úspěchů a sportovních 

výkonů Dany Zátopkové. 

Výsledky práce: V předkládané diplomové práci se mi podařilo na základě studia 

dostupných materiálů zhodnotit, popsat a zmapovat sportovní kariéru Dany Zátopkové. 

Pomocí obsahové analýzy a následně i statisticky, jsem zpracovala celkem 388 článků, 

které se týkají průběhu sportovní kariéry Dany Zátopkové. V další části jsem popsala 

kariéru Dany Zátopkové a zpracovala do písemné podoby s ní řízený rozhovor. Z hlediska 

kategorizace článků o průběhu kariéry Dany Zátopkové má nejvíce článků informativní 

charakter, které popisují účast na závodech, nominaci na světovou akci. Největší zájem 

novinářů 52 článků o její osobu přišel v roce 1952, kdy se stala olympijskou Yítězkou 

v hodu oštěpem. Během své kariéry absolvoYala Dana Zátopková celkem 180 závodů, 

z nichž 149 vyhrála. Hranici 50 metrů překonala celkem 66x. Během své šestnáctileté 

kariéry se stala lx olympijskou vítězkou, 2x mistryní Evropy, l3x mistryní ČSR, lx 

zlepšila světový rekord, 3 x zlepšila evropský rekord. 

Klíčová slova: sociologie, biografická studie, osobnost Dany Zátopkové, atletika, hod 

oštěpem, olympijské hry. 

2 


