
ABSTRAKT 

Název diplomové práce: Biografická studie sportovní kariéry Jana Železného 

Zpracoval: Jan Volf 

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

Cíle práce: zmapovat, popsat a zhodnotit průběh sportovní kariéry Jana Železného v rámci 

biografické studie 

Metodika práce: Diplomová práce byla členěna do čtyř pracovních postupů. První postup 

obsahoval zpracování všech článků za posledních 20 let, ve kterých je zmiňováno o Janu 

Železném. Pro věrohodnost zjišťovaných informací jsem si záměrně vybral deník Mladá 

fronta, později přejmenovaný na Mladá fronta Dnes. Statisticky jsem zpracoval počet článků 

v roce, kategorizoval články dle předem stanovených kritérií a zjišťoval četnost jednotlivých 

autorů píšících o Janu Železném v posledních dvaceti letech. 

Druhá část obsahovala biografické zpracování atletické kariéry Jana Železného 

v jednotlivých letech, když každý rok byl zhodnocen krátkým komentářem samotného Jana 

Železného. Třetí část obsahovala zpracovaní odpovědí při řízeném rozhovoru s Janem 

Železným. V závěrečné, čtvrté části byl vypracován a sestaven podrobný přehled sportovních 

výkonů a největších úspěchů Jana Železného. 

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

materiálů zmapovat, popsat a zhodnotit sportovní kariéru Jana Železného. Pomocí obsahové 

analýzy, a následně i statisticky, jsem zpracoval celkem 766 článků, které se týkají průběhu 

sportovní kariéry Jana Železného. V další části jsem detailně popsal Železného kariéru 

a zpracoval do písemné podoby řízený rozhovor s ním. Chtěl bych upozornit na některé 

z výsledků. Z hlediska kategorizace článků o průběhu kariéry Jana Železného má nejvíce 

článků informativní charakter, které popisují účast na závodech i účast na jiných akcích 

sportovního a společenského rázu. První velký zlom v zájmu novinářů o jeho osobu přišel 

v roce 1993, kdy překonal světový rekord v hodu oštěpem a stal se poprvé mistrem světa. 

Během své kariéry absolvoval Jan Železný celkem 246 závodů, z nichž 149 vyhrál. Hranici 

90 metrů překonal celkem 54x. Z toho 47x se mu to povedlo před vážným zraněním ramene 

v roce 1998. Během své dvacetileté kariéry se stal se 3x olympijským vítězem, 3x mistrem 

světa a 5 x zlepšil světový rekord. 
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