
   

Abstrakt 
 Hlavním cílem této práce bude průzkum specifik každodenního života na 

Chebsku jakožto regionu na západní hranici tehdejší ČSSR a jejich případné zachycení 

a vyobrazení v regionálním tisku, eventuálně v přílohách celostátních novin, a to v 

období posledních dvaceti let před pádem komunismu. Jádrem výzkumu se stal týdeník 

Hraničář, jako jediná regionální tiskovina vycházející celé zkoumané období a výzkum 

byl prováděn pomocí rešerší na předem vybraném vzorku (roky 1970, 1971, 1980, 

1981, 1989, 1990). Objektem zájmu rešerší byla jakákoliv vypovídající fakta o místních 

listech, zmínky o složení redakce a případný vliv redakce (resp. předpokládanou 

nemožnost vlivu) na obsah novin v systému direktivního řízení a reflexi Chebska jako 

pohraničního regionu v bezprostřední blízkosti „železné opony". Jádrem práce je však 

obraz každodenního, všedního života „obyčejných" lidí v regionu s ohledem na výše 

uvedené skutečnosti a se zaměřením na různé aspekty života ve společnosti jako je 

místní hospodářství, zemědělství nebo kulturní, sportovní a společenský život ve městě. 

Práce se v neposlední řadě věnuje vydáním a obsahu listu v obdobích výročí 

přelomových historických událostí (např. Vítězný Únor, osvobození Chebu, VŘSR, 

vznik samostatného Československa, ale také upálení Jana Palacha nebo 17. listopad 

jako den boje studentů za svobodu a demokracii). V rámci výzkumu bylo zjištěno, že 

list se ve velké míře věnoval právě všednímu životu v regionu, zemědělství, kultuře a 

sportu, ovšem především politice a společenské situaci výhradně v rámci regionu. 

Nejzajímavější a nejvíce vypovídající jsou proto z dnešního pohledu zvláštní přílohy 

časopisu. Hlavní myšlenkou výstupu práce je, že region si skutečně zachovával určitá 

specifika „hraničářského" města a oblasti a tak k němu bylo přistupováno i z 

celostátního hlediska, Komunistickou stranou i vlastními občany města. Zároveň práce 

slouží jako první ucelenější vhled do problematiky chebského regionálního tisku druhé 

poloviny dvacátého století. 

 

 

 

 

 

 

 


	Bibliografický záznam
	Prohlášení
	Obsah
	Úvod
	1. Historická východiska regionu
	1.1 Stručná rekapitulace historie regionu a jeho postavení v rámci českých zemí do roku 1918
	1.1.1 Geografické podmínky Chebska
	1.1.2 Historické milníky v dějinách Chebu

	1.2 Historie regionu v průběhu 20. století
	1.2.1 Cheb do první světové války
	1.2.2. První světová válka a meziválečné období na Chebsku
	1.2.3 Druhá světová válka a její následky v regionu
	1.2.4 Únor 1948 a následné období komunismu
	1.2.5 Cheb po roce 1989

	1.3 Analýza struktury obyvatelstva regionu po roce 1945 jakožto předpokládaného publika listu

	2. Chebský regionální tisk od konce 2. světové války do roku 1969
	3. Chebský regionální tisk ve sledovaném období od 70. let během normalizace a transformace do pádu komunismu
	3.1. Fakta o chebském tisku v čele s listem Hraničář
	3.2. Řízení listu v daném období, redakce, personální změny

	4. Týdeník Hraničář v období tzv. normalizace a transformace se zaměřením na následující témata a změny jejich zobrazování v závislosti na čase
	4.1. Postavení Chebska v rámci republiky
	4.2. Vztah k tehdejší NSR a postavení regionu vůči NSR
	4.3. Četnost resp. absence regionálních zpráv a aktualit z regionu
	4.4. Obraz každodenního života
	4.5. Obraz hospodářství a zemědělství
	4.6. Kulturní, sportovní a společenský život ve městě
	4.7. Vydání listu v přelomových obdobích a časech státních svátků a výročí

	Závěr
	Summary
	Použitá literatura
	Seznam příloh
	Přílohy

