
Anotace (abstrakt) 

Předložená disertační práce Kopřivnice v procesu politické změny 1989/1990 

se zaměřuje na popis a analýzu událostí souvisejících s rozpadem posttotalitního 

autoritářského režimu v ČSSR a přechodem k demokracii v podmínkách středně 

velkého severomoravského města Kopřivnice. Cílem je nejen zachytit průběh 

politických změn následujících po 17. listopadu 1989, ale také společenských a 

hospodářských, které následovaly. Svým obsahem tedy práce zahrnuje časově 

události od počátku roku 1986 do listopadových komunálních voleb v roce 1990.  

V první kapitole jsou popsány obecné rysy posttotalitního autoritářského 

režimu v ČSSR před rokem 1989 a předpoklady pro změnu, které se začínaly 

postupně objevovat v rámci samotného Československa a jeho společnosti.  

Druhá kapitola se zaměřuje na vysvětlení základních milníků v historii města, 

které ovlivnily jeho rozvoj, skladbu obyvatelstva a význam v rámci regionu.  

Ve třetí kapitole Reflexe Kopřivnice před 17. listopadem 1989 je popsán 

systém fungování národních výborů, jejich orgánů a význam ve státní správě. 

Analyzuji aktuální situaci ve městě těsně před 17. listopadem 1989 z pohledu vedení 

města řízeného městským národním výborem.  

Čtvrtá kapitola popisuje průběh dní těsně po 17. listopadu. Zaměřuji se na 

popis událostí, jak za sebou následovaly, prosakování prvních zpráv o událostech na 

Národní třídě a reakcí na ně. 

V páté kapitole je za pomoci metody orální historie se zakladateli Občanského 

fóra v Kopřivnici a porovnáváním dochovaných archivních materiálů popsán vznik 

místního fóra.  

V šesté kapitole je porovnán vývoj během prvních deseti dní po zásahu na 

Národní třídě v centru dění Praze, dalším velkém městě Plzni a středně velkými 

městy typologicky podobnými Kopřivnici.  

Problematické zajišťování informací a postavení lokálních médií je náplní 

sedmé kapitoly.  

Osmá kapitola je věnována tzv. přechodové fázi, tedy období od 16. ledna - 

demise rady městského národního výboru - do 24. listopadu 1990, kdy se konaly 

komunální volby do městského zastupitelstva.  



V kapitolách věnovaných parlamentním a komunálním volbám je analyzován 

zejména vliv, jaký měly tyto volby pro kopřivnický region a také jakou úlohu sehrály 

v širších souvislostech.  

Poslední kapitola se zaměřuje na období po volbách v roce 1990.  

 


