
Posudek školitele na bakalářskou práci Václava Chrze Komparace sovětské a americké propagandy za druhé světové 

války 

Kolega Chrz předkládá pozoruhodnou a řekl bych odvážnou práci. V návaznosti zejména na Rollanda Barthese analyzuje 

vybrané sovětské a americké propagandistické plakáty. V deklarované inspiraci Orwellem, Fideliem, ještě více Macurou a 

nejvíce Barthesovými Mytologiemi autor neodmítá propagandu jako pouhou lež, ale naopak se snaží pochopit ji jako zprávu 

nejen o sugerovaných ideových obsazích, ale také o hodnotách a východiscích daných režimů. Propagandistickou aktivitou, 

procesem značení, zanechávají mytologové stopy; důkladný a schopný interpret je schopen je dešifrovat a sdělit o nich na 

tomto základě něco podstatného. Na toto přesvědčení svých vzorů autor práce navazuje a domnívám se, že jim dělá čest. 

Díky jeho značným interpretačním schopnostem nám ukázal řadu předností a zároveň domnívám se i některé meze tohoto 

přístupu.  

Mezi hlavní přednosti autorovy práce patří zejména: 

1. Invenční zpracování, otevřenost a tvůrčí a kritický přístup – jak ve vztahu k empirii, tak i k diskutované literatuře. 

Teoretické části práce jsou svědectvím o vývoji autorova vztahu k fenoménu propagandy, formulace na s. 10, že 

„ucelená a uspokojivá definice propagandy je mlhavá, a čím více se člověk do tohoto pojmu noří, tím víc u něj roste 

pocit, jako by se ve skutečnosti jeho uchopení a poznání vzdaloval. Z dálky působí situace až banálně. Pokud by se 

ale badatel s takovou pozicí smířil, jeho závěry by i banální byly“, je podle názoru oponenta shrnutím vlastní 

poctivé badatelské cesty a vypořádávání se s literaturou.  

2. Kultivovaný jazyk. Autor je schopen dát odbornému stylu jistou estetickou dimenzi, zvládnout jej a prezentovat i 

relativně složité teoretické koncepty přístupně a přitom bez banalizace. V interpretačních pasážích se 

pochopitelně liší od jazyka běžného ve většině odborných prací, odchylky jsou ale dobře zdůvodněné a funkční, 

koneckonců ani Barthes, Fidelius či Macura, kteří jsou autorovi hlavní inspirací, nepsali velkou část svých textů 

striktně odborným jazykem a lze to v jejich případě označit spíše za klad než za zápor. 

3. Některé závěry a interpretace. Autor je originálním a tvořivým interpretem a zdá se, že mu Barthesem 

inspirovaná metoda dala příležitost rozvinout a projevit své schopnosti pronikavého postřehu. Osobně pokládám 

za velmi přesvědčivé a originální zejména dva závěry: na prvním místě částečné vysvětlení důrazu na utrpení 

v propagandě USA ve srovnání s propagandou SSSR tím, že se válka vedla na sovětském, nikoli americkém území, 

a její drastičnost bylo třeba přiblížit; na druhém místě důraz na dočasnost emancipace žen v USA, akcentované 

řadou autorem dokumentovaných rysů dobové plakátové propagandy (s. 48-50).  

Problematické aspekty práce pokládám za méně důležité, bude ale třeba je rozvést podrobněji: 

1. Analytické pasáže věnované SSSR a USA nejsou zcela vyvážené, což je do značné míry způsobené tím, že v 

případě SSSR se autor mohl více opřít o sekundární literaturu, zejména o Macurovu studii Šťastný věk, v případě 

USA žádný podobný zdroj nemá. V důsledku toho jsou části o SSSR místy snad až příliš ovlivněné Macurou (stačí 

jen spočítat, kolikrát autor odkazuje na jeho koncept Ráje – odkazem na Ráj v negativním pojetí je nakonec i obraz 

Hitlera – viz s. 39 –, až si čtenář skoro říká, zda vůbec Sověti mohou někoho pozitivně či negativně zpodobnit, aniž 

by odkazovali na Macurův omniprezentní koncept Ráje), a naopak v případě amerických plakátů autorovi nezbývá 

než spoléhat na vlastní interpretace, které bez zapuštění do podobného dialogu mohou působit subjektivně a 

málo přesvědčivě. S tím souvisí následující problém:  

2. Absence historického kontextu produkující příliš subjektivní hodnocení. Autor příliš nepracuje s historickou 

literaturou věnovanou dané době, což je v zásadě pochopitelné, už nyní je literatura a primární materiál, který 

zpracoval, víc než postačující z hlediska nároků kladených na bakalářské práce. Staví nás tím nicméně před otázku, 

zda bez důkladné znalosti historického kontextu není tento typ analýzy nutně omezený na subjektivní čtení 

dobového kódu, jemuž již nejsme schopni zcela porozumět. Kupříkladu kritická diskurzivní analýza zejména (ale 

nejen) v podání Ruth Wodak pokládá za jednu ze tří svých klíčových komponent sociální/historický kontext. 

V případě Barthesových, Macurových (či Fideliových) analýz kontext není explicitně vydělenou součástí analýzy, 

vzhledem k tomu, že autoři analyzují svou vlastní nebo (v Macurově případě) jen nedávno minulou společnost, 

mají z bezprostřední intelektuální autopsie značnou znalost kontextu a při své analýze ji využívají. Autor 

posuzované práce má bezpochyby dobrou znalost druhé světové války, je to ovšem přece jen znalost na takové 

úrovni, která je z hlediska velmi jemných a konkrétních otázek, které klade, příliš povšechná, takže k jejich 

zodpovězení ne vždy dokáže přispět.  

V důsledku této absence jsou pak silná značně subjektivní hodnocení, která můžeme věřit autorově interpretační 

intuici – anebo také nemusíme a může se nám zdát, že se zde autor dopustil retrospektivní projekce. Ve varování 



před používáním rozhlasových přijímačů „lze hledat“ kořeny „v americkém vnímání vysoké hodnoty lidského 

života, respektive vysoké hodnoty života amerického občana“ (s. 35;  v závěru pak dokonce „nepřijatelně vysoké“, 

sic!), ale lze si klást otázku, zda si autor neprojektuje do situace první půle čtyřicátých let až řekněme „post-

vietnamskou“ cenu života amerického vojáka. Lze si rovněž myslet, že SSSR těsně po nacistické invazi už cítil 

potřebu vyrovnat se s dědictvím paktu Ribbentrop – Molotov (s. 39), ale lze si též klást otázku, zda zde autor do 

situace těsně po obsazení neprojektuje ideologický problém, který SSSR neměl v daném momentu kapacitu řešit a 

zda v dané situaci bezprostředně po útoku nebyl plakát míněn mnohem prvoplánověji: prostě jako reakce na 

situaci, kdy se rozpadlo něco, co bylo vnímáno jako přinejmenším dočasná bezpečnostní záruka. Podobně 

autorovy jinak přesvědčivé závěry ohledně přítomnosti líčení u žen v USA a jejich absence u sovětských žen: 

neodrážejí spíš než větší zhodnocení „autenticity“ u sovětské propagandy prostě ekonomický a kulturní rozdíl 

mezi oběma státy? 

3. Analýza, nebo projekce kapitalismu? Osobně pokládám za příklad nedoložených a subjektivních soudů 

neberoucích v potaz historický kontext ty pasáže, které v amerických válečných plakátech identifikují oslavu 

kapitalismu. Autorovi stačí pouhé zpodobnění mrakodrapů, a už „(j)sou oslavou ekonomického úspěchu 

kapitalismu, který svou výkonností zaručuje vítězství. Je to kapitalismus, který nám dovoluje vyhrát, jemu vděčíme 

za vítězství minulá i budoucí. Mrakodrapy šplhající se k nebesům se dotýkají bohů, bohů nových – Nabídky a 

Poptávky, Zisku, Volného trhu – které uctíváme“ (s. 32). Stačí mu plakát doporučující denně jíst zdravou a sytou 

stravu, a už je „díkem a potvrzením správnosti kapitalismu. Za blahobyt a hojnost vděčíme kapitalistickému 

systému, tržnímu hospodářství“ (s. 33). Autor zde kapitalismus nijak nedokládá, prostě jej vidí (dlužno dodat, že 

v nejlepších barthesovských tradicích). Lze se tázat hned v několika různých směrech: A) Není zde kapitalismus 

spíše v oku vidoucího? Podobně, jako když Newyorčan uvidí panorama Hradčan, bude to v něm dost možná 

evokovat významy typu feudalismus či evropská starobylost, zatímco pro mnoho Čechů (nebo přinejmenším 

Pražáků) bude první asociací domov či důvěrně známé místo, není spojení mrakodrapů s kapitalismem ve své 

automatičnosti spíše heterostereotyp než autostereotyp? B) Skutečně právě v období bezprostředně po velké 

hospodářské krizi můžeme automaticky předpokládat deifikaci volného trhu a nekritičnost ke kapitalismu a 

odvozovat je z pouhého zachycení mrakodrapů nebo syté stravy? Lze pro takové období bezproblémovost 

kapitalismu „vidět“, tedy předpokládat jinak než jako projekci? C) Proč by vlastně měli Američané, pokud netrpěli 

nedostatkem, posuzovat svůj dostatek prismatem nedostatku v jiných zemích? Dělají to snad různé nám známé 

lidské společnosti, zejména pokud jsou od nedostatku druhých relativně silně odděleny? D) Není kapitalismu (a 

zde už budeme barthesovští) na rozdíl od socialismu vlastní to, že má tendenci k sebezneviditelňování a že si 

rozumí nikoli jako produktu nějakých záměrů (či něčeho, co by mělo být specificky propagováno), ale spíše jako 

čemusi přirozenému?  

Vedle těchto problematických míst bych pro účely obhajoby rád formuloval ještě dvě otázky, které jsou spíše diskusními 

poznámkami k tématu práce a autorovým závěrům:  

1. Autor poznamenává, že z hlediska kritérií pro totalitární propagandu formulovaných Marína Zavackou splňovala 

propaganda USA tři ze čtyř neproblematicky a čtvrté diskutabilně. Otázka zní, zda zde není problém v autorčiných 

kritériích: pokud mezi ně zahrneme zdůrazňování nějakého MY, apel na rasovou čistotu, vyvolávání nenávisti 

k nepřátelům a kult vůdce či strany, pak s výjimkou druhého bodu je v nějaké podobě nalezneme ve většině 

moderní politiky. Chtěli-li bychom vymezení Zavacké udržet, museli bychom je specifikovat intenzitou; a pak se 

musíme ptát, zda intenzita nenávisti k nepřátelům a tvorby kolektivního MY byla v propagandě USA obdobná jako 

v propagandě totalitárních států.  

2. Pokud jde o sovětskou propagandu, autor si všímá rozdílu v její funkci: zatímco demokratický stát musí přesvědčit 

své občany, diktatura spočívá na donucení a přesvědčovat nepotřebuje. Autor je nicméně příliš stručný, až úsečný, 

když pouhou půlvětou s odkazem na Fidelia charakterizuje alternativní funkci propagandy, která není potřebná 

pro svou přesvědčující funkci – označuje ji prostě za manifestaci moci (s. 56). Není to trochu málo? Není funkcí 

této propagandy převýchova, poskytování orientačních bodů – a také povzbuzení bojového ducha? 

Práce kolegy Chrze je pozoruhodná a inspirativní a dle mého soudu si jednoznačně zaslouží být obhájena. Navrhuji známku 

velmi dobře.  

 

Praha, 12. 6. 2019         Ondřej Slačálek  


