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Abstrakt 
 
 
Název diplomové práce: Vnímání osobnosti Emila Zátopka v českém tisku  

v letech 1998 - 2009 

 

Zpracovala: Veronika Horelicová  

 
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 

 
Cíle práce: Zpracování biografie významného českého atleta Emila Zátopka pomocí 

novinových článků, literárních zdrojů a dalších písemností; získání informací 

prostřednictvím elektronického archívu deníku Mladá fronta DNES o tom, jak byl Emil 

Zátopek popisován v deníku Mladá fronta DNES v období od července 1998  

do července 2009; pomocí anketního šetření zjištění současného vnímání vybraného 

vzorku české populace o Emilu Zátopkovi. 

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

biografickou zprávu o životě a sportovní kariéře Emila Zátopka.  

Druhá část obsahuje podrobný a kompletní souhrn všech článků uveřejněných v období 

od července 1998 do července 2009, ve kterých se píše o Emilu Zátopkovi.  

Pro serióznost jsem si vybrala deník Mladá fronta DNES a jeho elektronický archív 

článků. Statisticky jsem zpracovala počet článků v roce, kategorizovala články  

dle předem stanovených kritérií. Použila jsem některé metodiky zpracování historicky 

získaných dokumentů z diplomové práce Volfa (2007) a Chocholové (2008) a také 

sociologické metodiky dle Sekota (2006). 

Třetí část obsahuje anketní šetření a vyhodnocení tohoto anketního šetření, kterým jsem 

se snažila zjistit, jaký je v současné době náhled vybraného vzorku české společnosti  

na Emila Zátopka.  

Ve čtvrté části jsou zachycena vyjádření význačných osobností sportu k roli  

Emila Zátopka bezprostředně po jeho smrti.  

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

dostupných materiálů zhodnotit, popsat a zmapovat osobnost Emila Zátopka. Pomocí 
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obsahové analýzy a následně i statisticky, jsem zpracovala celkem 617 článků, které se 

týkaly přímo Emila Zátopka, nebo v nichž byl v různých souvislostech Zátopek zmíněn, 

a to v období posledních jedenácti let, tzn. od července 1998 do července 2009. V další 

části jsem provedla anketní šetření s cílem zjistit, jaký je současný náhled záměrně 

vybraného souboru respondentů na osobu Emila Zátopka. Anketní lístek jsem rozdala 

souboru respondentů, který se skládal ze čtyř různých skupin. Celkem bylo osloveno  

63 respondentů, přičemž návratnost vyplněného anketního lístku byla 100%. V jedné 

části diplomové práce jsem vypracovala biografickou zprávu o Emilu Zátopkovi. 

V poslední části jsem zpracovala vzpomínky významných osobností sportů  

na Emila Zátopka bezprostředně po jeho smrti. 

 
Klíčová slova: sociologie, biografická studie, anketa, mediální ohlas, atletika, 

olympijské hry, vítěz olympijských her, Emil Zátopek, běh na 10 000 m,  

běh na 5 000 m, maratón 

 


