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Anotace 
Kapitán Amerika je jednoznačně nejpatriotičtější superhrdina v komiksovém světě. Již 

datum jeho uvedení na trh, březen 1941, naznačuje, že jedním z jeho záměrů bylo 

podpořit válečné snažení americké armády během druhé světové války. Propagoval 

americké národní hodnoty a vlastenectví, čímž mohl podněcovat muže ke vstupu do 

Armády Spojených států amerických a veřejnost zase ke koupi válečných dluhopisů. Na 

začátku nového tisíciletí došlo k restartování celého komiksového vesmíru společnosti 

Marvel. V roce 2011 mělo premiéru první filmové zpracování postavy Kapitána 

Ameriky a poté následovaly ještě další dva díly. Celá tato trilogie se těší poměrně velké 

oblibě mezi diváky. V teoretické části diplomové práci popisuji různé druhy propagand 

a jejich příklady použití. Stručně také vysvětlím, jak působila na americké občany 

během první a druhé světové války. Kvůli zasazení do širších souvislostí nastíním 

rovněž, v čem spočívá význam populární kultury a jak se vyvíjela celá společnost 

Marvel. Poté bude nahlíženo na postavu Kapitána Ameriky jako na součást tradice 

hrdinů, kteří vykazují stereotypní znaky. Praktická část zjišťuje především to, jakými 

způsoby se ve filmech o této postavě projevuje americká propaganda a jak ji vnímají 

příjemci. Zajímá mě také, jak se liší toto vnímání v závislosti na národnosti. Zvláštní 

pozornost je pak věnována společensko-politickému přesahu děl. 
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Annotation 
The character of Captain America is undoubtedly the most patriotic superhero in the 

comics world. Just the date of market launch in March 1941 sugests, that there was an 

intention to support the effort of U.S. Army during the World War II. He managed to 

highlight american national ideas and patriotismus, so it encouraged men to join the 

U.S. Army and for other people to buy war bonds to finance military operations. In the 

beginning of the new millennium the Marvel comics universe have been restored. The 

first Captain America movie was released in 2011, followed with another two sequels. 

The whole trilogy is quite in favor of the public. In the theoretical part of my theses, 

there is a description of different kinds of propaganda and its common use in public. 

I also ilustrate significance of pop culture and development of Marvel Studios to put it 

all in the wider perpective. After that follows depiction Captain America as an example 

of tradional hero displayed with a stereotypical charachteristics. As for the practical part 

of the theses, I am trying to demonstrate the american propaganda used in movies. 

In the next chapter I would like to determine if the viewers are able to percept it and 

respond to it. Part of the research was also to capture the diference in their perception 

due to their nationality. Special attention is paid to the social-political aspect of these 

movies. 
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Úvod 
Toto téma jsem si vybrala kvůli tomu, že mě postava Kapitána Ameriky dlouhodobě 

zajímá. Nejdříve jsem zaregistrovala právě jeho filmové zpracování a teprve poté jsem 

začala více objevovat svět komiksu. Tato postava je charakteristická svými ctnostnými 

vlastnostmi – vlasteneckým smýšlením, loajalitou, ctí, odvahou, poctivostí, 

přímočarostí, odhodlaností a schopností sebeobětování. Může představovat morální 

příklad člověka pro ostatní, ačkoliv je dnes jeho chování považováno za staromódní. 

Pro někoho se naopak jedná o nereálný ideál, který je přehnaný. Čím hlouběji jsem 

ovšem pronikala do děl, které vypráví jeho příběh, tím více jsem si začala uvědomovat 

propagandistický rozměr této postavy i v současnosti. Takové zjištění může vyvolat až 

zděšení, když jedinci dojde, že je jím manipulováno prostřednictvím něčeho, co 

považuje za pouhou zábavu. 

V dnešní době je společnost vyloženě zahlcena všemi možnými informacemi 

z různých zdrojů, proto může být občas těžké se v tomto nepřeberném množství sdělení 

pořádně vyznat. Jejich rozsah se ještě znásobil s příchodem počítačových technologií 

a internetu, jelikož nemusí mít pouze fyzickou podobu. Bez nadsázky se dá říci, že ten, 

kdo má nad nimi kontrolu, vládne světu. 

Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, propaganda je nedílnou součástí našich životů. 

Nejedná se jen o pozůstatek minulosti, který se nadobro vytratil po skončení válek na 

našem území. Působí především na lidské emoce a city, nikoliv na racionální stránku 

člověka. Zároveň je ve většině případů neetická, protože neodpovídá pravdě. 

Na první pohled spolu propaganda a umění zase tolik nesouvisí, protože se jedná 

o dvě zdánlivě odlišné oblasti. Jedna se snaží cílit na masy a ovlivňovat jejich smýšlení, 

zatímco druhá vychází z kreativity jedince a jde jí primárně o vytváření estetického 

zážitku. Dílo navíc může mít více významů, záleží vždy na tom, jak jej kdo pochopí. 

Brzy si ovšem zkušení manipulátoři uvědomili, jaký potenciál má umění pro jejich věc. 

Zvláště vhodný je k tomu podle mého názoru právě film, protože dokáže tento úmysl 

dobře skrýt. 

V teoretické části práce vysvětlím pojem propaganda z různých úhlů pohledu. 

Nastíním její základní dělení a ukáži, jak se používala v minulosti během světových 

válek. To poslouží jako podklad pro výzkum v praktické části. Pozornost bude také 

věnována fenoménu populární kultury, která nemusí mít vždy pouze zábavnou funkci. 
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Tato sdělení mohou nést skrytá poselství, protože dokáží poměrně snadno oslovit masy 

lidí. Věnuji se také historii společnosti Marvel, aby bylo možné zasadit komiks Captain 

America do širších souvislostí. 

Hlavním cílem praktické části této práce je zjistit, jak se projevuje americká 

propaganda, potažmo propaganda nejvýznamnějších amerických hodnot, jako například 

vlastenectví, svoboda a uvědomělost jedince vůči státu, v populární filmové sérii 

společnosti Marvel o postavě Kapitán Amerika. Již doba vzniku této komiksové postavy 

dává tušit, že měla za úkol ovlivnit americké obyvatelstvo v době druhé světové války, 

aby nejenom podpořilo vojenské snažení, ale také se do něj aktivně zapojilo. Jak se však 

během let posunul význam této postavy? 

Materiálem pro výzkum budou filmy: Captain America: První Avenger (2011), 

Captain America: Návrat prvního Avengera (2014) a Captain America: Občanská válka 

(2016). Bude použita metoda kvalitativní obsahové analýzy, narativní analýzy 

a sémiotické analýzy. 

V návaznosti na to se bude posuzovat, jak na tato díla reagují příjemci. Zvláštní 

pozornost bude věnována především obsažené propagandě. Budu se tedy snažit 

poukázat i na politické přesahy jednotlivých filmů, které s tím souvisí. České recenze 

jsou volně dostupné na internetu na různých zpravodajských a filmových webech. Na 

mnohé z nich odkazují webové stránky Česko-Slovenské filmové databáze (ČSFD). 

Rovněž se budu věnovat i americkým kritikám, ačkoliv je přístup k nim poněkud 

omezenější kvůli často placenému obsahu. Díky tomu bude možné posoudit, jak se liší 

vnímání těchto filmů a obsažené propagandy podle národnosti. Budu také procházet 

komentáře českých diváků na již zmíněných webových stránkách, které mi pomohou 

zjistit, jaký postoj k tomuto tématu zaujímají běžní lidé. To nabídne celkové srovnání 

toho, jak se liší vnímání snímků odbornou a laickou sférou. 

Hned v úvodu je potřeba upozornit na to, že ve své diplomové práci používám dvě 

psané podoby jména postavy Kapitána Ameriky. Pokud se jedná o názvy filmů nebo 

konkrétních komiksů společnosti Marvel, držím se originální verze – Captain America. 

Jestliže však bude řeč o této postavě obecně, pracuji kvůli lepšímu zapojení do našeho 

jazyka s jeho českou podobou. 
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Nabízí se otázka, zda má tato postava v současném světě ještě nějakou funkci? Proč 

se i po tolika letech od zveřejnění prvního komiksu stále těší tak velké oblibě nejenom 

mezi mladými lidmi po celém světě? Zvláště, když se jedná o čistě americkou figuru 

představující především hodnoty a zájmy tohoto státu. Co když vzkříšení Kapitána 

Ameriky na filmová plátna určitým způsobem reflektuje vývoj americké společnosti 

ve skutečnosti? Na tyto otázky se pokusím ve své diplomové práci nalézt odpovědi. 
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1 Propaganda 
Definovat tento fenomén není snadný úkol, neboť přesahuje do několika oborů 

a vždy záleží na tom, z kterého úhlu pohledu je na něj pohlíženo. Mimo mediální studia 

zasahuje rovněž do sociologie nebo politologie. Už to naznačuje, jak je tento pojem 

rozsáhlý a spletitý. Z tohoto důvodu hraje velkou roli, z které oblasti je vědec, který se 

tímto tématem zabývá. Od nejobecnějšího výkladu tohoto slova se tato kapitola bude 

dále zabývat různými oborovými definicemi, druhy a technikami. Čím dál tím více ale 

bude postupně směřovat k té sféře, která bude pro tuto práci nejdůležitější. 

1.1 Definice propagandy 
Slovník spisovného jazyka českého vykládá slovo propaganda následovně: „veřejné 

šíření, objasňování, doporučování myšlenek, názorů a podobně s cílem získat 

přívržence“.
1 Už tento obecný popis dává tušit, co tento pojem obnáší. Pro potřeby 

diplomové práce budou ovšem rozebrány ještě další jeho definice z odbornějších 

publikací. 

Podrobněji tuto problematiku rozebrali už profesoři Garth Jowett a Victoria 

O'Donnell, jejichž dílo je považováno za základní literaturu k tomuto tématu. Podle nich 

propaganda představuje „formu komunikace, která se snaží dosáhnout takové reakce, 

která by podporovala požadovaný záměr protagonisty“.
2 To tedy znamená, že cíleně 

ovlivňuje názory veřejnosti a způsobuje změny v chování. 

Slovo propaganda pochází z latinského jazyka, konkrétně „to propagate” nebo “to 

sow“, což znamená rozhlašovat nebo rozšiřovat. Vznik tohoto slova je spojen především 

se založením spolku s původním názvem Sacra Congregatio de Propaganda Fide, 

v současnosti Kongregace pro evangelizaci národů, Vatikánem v roce 1622. Toto 

posvátné shromáždění založené papežem Řehořem XV. mělo za cíl šířit 

římskokatolickou víru do Nového světa (čímž se myslela Amerika). Přesně o to samé se 

pokoušeli ale i protestanti. V souvislosti nejen s těmito skutečnostmi přestalo být toto 

označení vnímáno pozitivně. Lidé často dodnes vnímají synonymně slova jako 

                                                           
1 Kolektiv. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český, 2011 [cit. 2020-03-05]. 
Dostupné z: 
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=propaganda&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr
=no  
2 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Fifth Edition. Thousand Oaks: 
Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-7782-1, s. 1. 
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manipulace, lži, zkreslení nebo podvod.
3 Kvůli nepopulárnosti tohoto slova došlo 

nejspíše i k přejmenování celé této organizace. Je spojováno především s autoritativními 

nebo totalitními režimy, ve kterých se uplatňuje manipulace s míněním občanů. 

Mnoho odborníků, zvláště v pozdějších dobách, s ní rovněž pracuje v pejorativním 

smyslu. Naopak Alexander Mackenzie se snažil upozornit na její etickou neutralitu 

a přišel na konci třicátých let minulého století se svou vlastní definicí: „pokus 

ovlivňovat druhé, aby přijali identické postoje; toto ovlivňování je buď neuvědomělé 

nebo je součástí systematického úsilí jedince nebo skupiny, která má určitou víru nebo 

sleduje jisté cíle“.
4 Pokud dojde tedy na hodnocení propagandy, závisí nejvíce vždy na 

jejím obsahu. Teprve poté je na základě obecně uznávaných hodnot ve společnosti 

možné vyvodit, zda je pozitivní, či negativní. Tato definice se ovšem může pro někoho 

jevit jako příliš široká. 

„Propaganda je úmyslná, systematická snaha formovat vnímání, manipulovat 

poznávání a řídit chování za účelem dosažení odezvy odpovídající požadovanému 

záměru propagandisty.“
5 Takto zní přesné objasnění termínu propagandy podle výše 

zmíněných dvou autorů. Při přesvědčování se nesnaží propagandista zdůvodňovat, proč 

tomu tak je, ale spíše působí iracionálně. Jak je ale patrné, především ze slova 

„manipulovat“, pracují s tímto pojmem rovněž v ne příliš lichotivém slova smyslu, ale 

poskytují alespoň specifičtější představu o výkladu tohoto slova společně s tím, co 

obnáší. 

David Welch v knize z roku 2003 zase spojuje moderní propagandu hlavně 

s politikou, když říká, že jde o „záměrnou snahu ovlivňovat mínění publika skrze přenos 

názorů a hodnot pro určitý účel, vědomě navrženou tak, aby sloužila zájmům 

propagandistů a jejich politickým pánům, ať už přímo nebo nepřímo“.
6 

Je možné zpozorovat trend, že čím déle propaganda existuje, tím těžší je na ni 

pohlížet jako na neutrální způsob komunikace. Zvláště po zkušenostech z první a druhé 

světové války k ní většina lidí nemá moc důvěru. Mocenské elity se snažily pomocí 

                                                           
3 Tamtéž, s. 2. 
4 MACKENZIE, Alexander. Propaganda Boom. Londýn: Gifford, 1938, s. 35. 
5 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Fifth Edition. Thousand Oaks: 
Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-7782-1, s. 7. 
6 CULL, Nicholas John, David Holbrook CULBERT a David WELCH. Propaganda and Mass 
Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, c2003. 
ISBN 1576078205, s. 322. 
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manipulativní praxe často zastrašit nepřítele nebo získat důvěru mezi spojenci. Proto 

autoři po těchto událostech správně zaregistrovali postupně se rozšiřující politický 

rozměr propagandy. V této oblasti se navíc hojně uplatňuje dodnes. 

Tohoto posunu v užívané terminologii si všímá také autor Jozef Ftorek, který jde 

dokonce ještě dál. Dochází totiž k tomu, že „propaganda je do značné míry historicky 

podmíněný termín, jehož ústřední význam a smysl stále více přebírá označení public 

relations (PR), a to v dobrém i zlém“.
7 Cíle a definice těchto dvou odvětví jsou podle 

něj téměř identické. I když se někteří tvůrci snaží ohrazovat tím, že PR je etičtější a jeho 

sdělení je přijatelné. Ftorek je ale toho názoru, že jde pouze o zastírací manévr pro ty, 

kterým se to hodí. Nejlépe se prodává přece ta myšlenka, která nepůsobí agresivně 

a nuceně, tudíž by z podstaty věci neměla raději být označována jako propaganda. 

Ještě je potřeba objasnit, jak se liší od přesvědčování. Podle dvou výše zmíněných 

profesorů propaganda sice využívá techniky přesvědčování, ale liší se od něj v účelu. 

Jelikož přesvědčování funguje na základě interakce a snaží se uspokojit potřeby 

přesvědčujícího, ale i přesvědčovaného.8 Jedná se v podstatě o subkategorii 

přesvědčování, které jde především o to, aby prosadila své vlastní cíle. Ty se ovšem 

snaží před ostatními skrývat. 

1.2 Druhy propagandy 
Propaganda se může dělit podle různých kritérií. Alespoň zhruba je ovšem možné 

jednotlivé typy propagandy rozlišit podle: 

1. zaměření (na ekonomiku, technologie, osvětu apod.), 

2. cíle (pozitivní – rozšiřování dobrých zpráv o podavateli, nebo negativní – 

očerňování nepřítele či konkurence), 

3. odstínu (podle stupně manipulace a rozpoznatelnosti, tedy od bílé po černou).
9 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 FTOREK, Jozef. Manipulace a propaganda: na pozadí současné informační války. Praha: Grada, 2017. 
ISBN 978-80-271-0605-9, s. 44. 
8 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Fifth Edition. Thousand Oaks: 
Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-7782-1, s. 1. 
9 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-
247-5022-4, s. 22. 
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Nejvíce rozšířené dělení je právě na bílou, černou a šedou propagandu, které vzniklo 

během druhé světové války. V tomto případě záleží především na přesnosti informací 

a na tom, zda je možné určit jejich zdroj. Podle tohoto rozdělení jsou některé formy 

propagandy morálnější než ty ostatní. 

Bílá propaganda je charakteristická tím, že informace pochází z identifikovatelného 

zdroje, tudíž působí důvěryhodně. Právě tak chce působit i na příjemce, protože se to 

může hodit do budoucna. Předává se přesné sdělení, které se přibližuje pravdě. Ten, kdo 

toto sdělení rozšiřuje, se ovšem prezentuje v tom nejpříznivějším možném světle. 

Obecně vzato se využívá převážně v dobách míru. Příkladem tohoto druhu může být 

vysílání Hlasu Ameriky nebo Rádia Moskva v době studené války. Stejně tak se 

objevuje při národních oslavách, kde je často dáván důraz na vlastenectví a nadřazenost 

určitého národa, nebo během mezinárodních sportovních soutěží.
10 Jedná se v podstatě 

o nejméně nebezpečnou formu propagandy, která manipuluje s fakty pouze minimálně. 

Její techniky je možné přirovnat k současné praxi v oblasti vztahů s veřejností. 

Například když se prezentuje jednostranně určité stanovisko. Hlavním cílem není 

někoho poškodit, chce jen získat prospěch buď pro sebe, nebo pro určitou skupinu se 

stejnými nebo podobnými zájmy. 

Opakem je černá propaganda, ta se snaží vytvořit dojem, že pochází ze známého 

zdroje, ale ve skutečnosti tomu tak není. Využívá všechnu svou kreativitu, aby příjemce 

snáze uvěřil lžím, fámám a podvodům, které rozšiřuje. Za každou cenu se pokouší 

prosadit své úmysly, přestože je skrývá. Nejvíce pozornosti přitáhne takové tvrzení, 

které je zcela pobuřující, i když nepříliš pravděpodobné. Tvůrce se musí velmi dobře 

vyznat v tom, kdo je příjemce sdělení a zasadit ho do aktuálního sociálního, kulturního 

a politického kontextu, jinak by působilo podezřele. Když vyjde najevo, že se jedná 

o promyšlenou strategii, většinou bývá toto konání tvrdě odsouzeno veřejností. Úspěch 

této propagandy závisí v konečném důsledku na tom, zda je příjemce ochoten uvěřit 

obsahu zprávy a věrohodnosti zdroje. Využívá se hlavně během válek. Známým 

příkladem je nacistická propaganda v čele s německým ministrem propagandy a lidové 

osvěty Josephem Goebbelsem.11 Jak je patrné, jde o nejvíce nebezpečnou formu 

propagandy, která chce často vyvolat strach a nejistotu u protivníka. 

                                                           
10 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Fifth Edition. Thousand Oaks: 
Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-7782-1, s. 17–18. 
11 Tamtéž, s. 18–20. 
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Na pomezí mezi těmito dvěma typy se nachází propaganda šedá. Zdroj může, ale také 

nemusí být přesně identifikovatelný, ani přesnost informací není vždy úplně spolehlivá. 

Pravý zdroj se někdy schovává za konkrétním médiem, které je považováno za původce 

sdělení. Vlastně tak zneužívá důvěryhodnosti daného média, proto je před publikováním 

vždy nesmírně důležité ověřit si zdroj informací. V některých totalitních režimech 

dokonce vláda využívá známé novináře k tomu, aby šířila svá sdělení mezi lidi. Mnohdy 

se využívá k tomu, aby ztrapnila či očernila nepřítele. Rovněž se jejím prostřednictvím 

ospravedlňují vojenské akce. Do této kategorie lze zařadit zkreslení výročních zpráv 

společností, klamnou reklamu slibující nedosažitelné výsledky, film, který vznikl 

výhradně k umístění reklamy nebo charitativní projekty, jejichž veškerý výdělek jde 

pouze na jejich provoz.12 

Poněkud jiným způsobem popisuje druhy propagandy francouzský filozof Jacques 

Ellul. Ten ji vnímá především ze sociologické perspektivy a všímá si na rozdíl od 

ostatních vědců i psychologických faktorů, na nichž je vystavěna. Na základě toho 

rozlišuje čtyři její typy, které tu budou stručně shrnuty. 

Prvním je politická propaganda, která je vcelku dobře uchopitelná. Původcem je často 

vládnoucí strana nebo jiná skupina veřejné sféry snažící se změnit chování veřejnosti. 

Postupy k ovlivňování jsou dobře promyšlené a požadované cíle jsou sice omezené, ale 

zato přesně určené.
13 

Úzce s ní souvisí sociologická propaganda, která je těžší na vysvětlení. Určitá 

ideologie proniká skrze ekonomické, politické a sociologické faktory do myslí 

jednotlivců nebo mas. „Prostřednictvím hospodářských a politických struktur je 

etablována určitá ideologie, která vede k aktivní účasti mas a přizpůsobení jednotlivců. 

Je důležité zajistit, aby jedinec aktivně participoval a byl přizpůsoben co možná nejvíce 

na určitý sociologický obsah.“
14 Pro tento pomaleji fungující druh propagandy je podle 

autora nejvhodnějším médiem film a lidský kontakt.
15 

 

 
                                                           
12 Tamtéž, s. 20–24. 
13 ELLUL, Jacques. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. Vintage Books: New York [online]. 
[cit. 2020-04-16]. s. 62. Dostupné z: 

https://monoskop.org/images/4/44/Ellul_Jacques_Propaganda_The_Formation_of_Mens_Attitudes.pdf  
14 Tamtéž, s. 63–64. 
15 Tamtéž, s. 10. 
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Agitační propaganda je ze všech druhů nejvíce viditelná a velmi rozšířená. Většinou 

se jejím prostřednictvím opozice snaží zničit stávající vládu a zavedený řád. Usiluje 

tedy o vyvolání vzpoury nebo války, nabírá nové stoupence, které podněcuje 

k nenávisti. Nemívá dlouhého trvání, proto je potřeba ji co nejdříve využít pro 

zamýšlený účel. Typicky používá různé polopravdy a slogany založené na emocích. 

Všechna revolucionářská hnutí spoléhala na tento druh propagandy. Nejinak tomu bylo 

například už v době římského gladiátora Spartaka, který vedl povstání otroků.
16 

Poslední je integrační propaganda, která vznikla až ve dvacátém století a souvisí 

s rozvojem národů. Hlavně posiluje stávající kulturní normy, čímž se snaží stabilizovat 

a unifikovat jedince a skupiny v určité společnosti. Liší se tedy od ostatních druhů tím, 

že nedestabilizuje situaci ve společnosti, ale naopak ji podporuje.
17 Autor ji považuje za 

charakteristickou pro naši civilizaci, jenže musí být bráno v potaz, že tato publikace 

vyšla v prvním vydání v roce 1692. Pokud by tedy Ellul spatřil možnosti dnešního 

světa, s největší pravděpodobností by do své teorie zahrnul i digitální technologie. 

Tyto typy ještě dále rozčleňuje do dvou skupin v závislosti na době jejich trvání. 

U některých z nich bylo už výše naznačeno, že na této vlastnosti záleží. Do vertikálního 

druhu propagandy řadí politickou a agitační propagandu. K jejich užití je potřeba mít 

k dispozici mediální aparát, prostřednictvím kterého je možné působit na masy lidí. 

Jejich účinek má sice jen krátkodobý charakter, ale jsou přímé a racionální. Opakem je 

logicky horizontální propaganda, pod kterou spadá sociologická a integrační 

propaganda. Ty působí dlouhodobě a je těžké je v běžném životě rozpoznat. Navíc se 

nezaměřují na to, aby zapůsobily na rozum, ale spíše nepřímo cílí na emoce. Pracuje 

přes velké množství lidských jedinců, kteří jsou různě uspořádaní.
18 

Ještě je možné rozdělit propagandu podle účelu, protože v současném světě proniká 

do celé řady společenských činností. Například čeští autoři Jirák a Köpplová vymezují 

sedm kategorií. 

 Politická propaganda – jak je patrné z názvu, jejím hlavním cílem je udržet nebo 

získat politickou moc, 

 ekonomická propaganda – svým způsobem spolupracuje s prvním bodem, 

přesvědčuje lidi k prodávání či kupování zboží, čímž se udržuje důvěra 

                                                           
16 Tamtéž, s. 71–74. 
17 Tamtéž, s. 74–78. 
18 Tamtéž, s. 80–87. 
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v ekonomický systém, 

 válečná/vojenská propaganda – zaměřuje se na demoralizování nepřítele v době 

války nebo na podporování morálky vlastního vojska či obyvatelstva a získávání 

spojenců, 

 diplomatická propaganda – cílem této specializované formy působení je posílit 

či vyvolat přátelství nebo nepřátelství u potencionálních spojenců či nepřátel, 

 didaktická propaganda – vychovává populaci a prosazuje společensky žádoucí 

cíle, 

 ideologická propaganda – snaží se šířit komplexní systémy idejí nebo 

náboženské víry, často zneužívá emoce a nadšení k násilné změně názorů, chce 

způsobit názorovou kontroverzi jednotlivců nebo celých skupin, 

 eskapistická propaganda – jde o specifickou formu politické propagandy, která 

využívá média k odvedení pozornosti od společenských problémů, posílení 

pasivity a klidu.19 V našem prostředí ji hojně užíval režim během období 

normalizace. 

1.3 Analýza propagandy 
Každá propaganda vypouští do světa sdělení, kterým chce na někoho určitým 

způsobem zapůsobit. Musí tedy zvolit takovou strategii, aby se daná zpráva dostala 

zdárně k příjemci. Záleží tedy na tom, kdo je původce a příjemce. Pokud chce například 

ovlivnit mladší ročníky, bude v současnosti nejchytřejší použít ve větší míře internet 

nebo film než tištěná média. Aby bylo možné udělat analýzu propagandy, je jednoduše 

potřeba znát její nástroje. Opět se obracím k již zmíněným autorům, ti přišli 

s desetistupňovým plánem, který zahrnuje hlavní prvky propagandy. Ty budou v další 

části práce užitečné k analýze propagandy ve vybraných snímcích. 

1. Ideologie a účel kampaně, 

2. kontext, ve kterém se vyskytuje, 

3. identifikace propagandisty, 

4. struktura propagandistické organizace, 

5. cílové publikum, 

6. použitá média, 

                                                           
19 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8697-7, s. 
157. 
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7. speciální techniky k maximalizaci efektu, 

8. reakce publika na různé techniky, 

9. kontrapropaganda, 

10. účinnost a zhodnocení.
20 

Podle českého autorského dua Koukolík–Drtilová stojí správná propaganda na 

čtyřech základních pilířích: jednoduchost, oslovení emocí, oslovení představivosti 

a opakování. To může rovněž pomoci při provádění analýzy v praktické části práce, 

proto budou jednotlivé body více rozvedeny. 

Jednoduchost propagovaného poselství je důležitá kvůli tomu, aby ho snadno 

pochopil co možná největší počet osob. „Míra náročnosti poselství je určena nejnižším 

společným jmenovatelem intelektuální úrovně oslovené skupiny.“
21 Vychází se 

z předpokladu, že tato skupina nemá žádné nebo pouze minimální znalosti týkající se 

daného tématu, tudíž se její názor dá snadno zmanipulovat. Pochopit složitou pravdu 

vyžaduje větší míru zapojení. Zatímco lživé informace je pro ně mnohem snadnější 

a pohodlnější přijmout.
22 

Důležité je rovněž vyvolat v příjemci emoce (například sympatie, antipatie, nenávist, 

strach, lásku, sexualitu apod.). Pokud si je přiradí k určité informaci, budou pro něj 

snáze zapamatovatelné a spíše si na ně vzpomene i v budoucnu. Raději se sdělení tedy 

nesnaží dodávat podrobnosti, které by mohly vést k hlubšímu zamyšlení.
23 

Úplně nejlépe má také propaganda působit na představivost. Právě film v kombinaci 

s vhodně zvolenou hudbou tohle dokáže. Tím může vzniknout určitá metafora, která 

s sebou bude nést kýžený význam.
24 Pokud chce vyvolat třeba nepřátelský dojem, přidá 

se hudební doprovod nahánějící hrůzu a naopak. 

Jak praví antické přísloví: „Repetitio mater studiorum.“ Neboli opakování je matka 

moudrosti. Ideálně je skupina už připravena dopředu na okamžik, kdy bude 

propagandista požadovat, aby zareagovala určitým způsobem.25 

                                                           
20 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Fifth Edition. Thousand Oaks: 
Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-7782-1, s. 290. 
21 KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Život s deprivanty. Praha: Galén, c2002. Makropulos. 
ISBN 80-7262-089-4, s. 116. 
22 Tamtéž, s. 116–117. 
23 Tamtéž, s. 117. 
24 Tamtéž, s. 117. 
25 Tamtéž, s. 117. 
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Základní nástroje propagandy, které se používají dodnes, popsali vědci z německého 

Institutu pro analýzu propagandy už v roce 1938. Již dříve je obdobně definovali starší 

autoři jako již zmíněný Jacques Ellul nebo Noam Chomsky a Edward S. Herman 

v knize Výroba souhlasu. Svým polem působnosti se vzájemně překrývají, proto nemá 

smysl pokoušet se je naprosto přesně kategorizovat. Mezi tyto nástroje patří: cejch, 

svatozář, eufemismus, přenos, celebrita, obyčejný člověk, jedna rodina, strach, logické 

klamy, dalšími jsou snížení vnímavosti a rozptylování pozornosti, volba „vhodných“ 

informací, redigování, špinění, výjimka z pravidla, neslovní komunikace, palebná 

příprava, kvalifikující jazyk a dezinformace.
26 

Některé z nich se pokusím krátce vysvětlit. Kvůli dlouhodobému učení člověk 

odsoudí šmahem jedince nebo skupinu kvůli jejich cejchu (například, že každý politik je 

zloděj). Naopak cílem svatozáře je přinutit osobu, aby někoho bez přemýšlení přijmula. 

Citově zabarvená slova se snaží příjemce propagandy buď zklidnit, nebo vyburcovat. 

Přenos používá k přijetí, nebo odmítnutí různé symboly či autority s prestiží. Přesvědčit 

ostatní o určitém názoru dokáže i apel celebrit, ačkoliv tématu nemusí příliš rozumět. 

Někteří mocní lidé se snaží působit dojmem „obyčejného člověka“, často kvůli tomu 

absolvují i herecké kurzy. Dobře funguje i technika, při které manipulátor vyvolává 

mezi všemi pocit sounáležitosti. Se strachem pracuje i mnoho reklam, ukáže se hrozba 

a následně její ideální řešení.
27 Takto by se dalo pokračovat dále, pro představu to 

ovšem stačí, protože není nezbytně nutné vykládat všechny praktiky. 

1.4 Americká válečná propaganda 1. a 2. světové války 
Právě americká propaganda sehrála v těchto dvou konfliktech velmi významnou roli. 

Protože obě války probíhaly hlavně v Evropě, bylo zapotřebí přesvědčit americké 

obyvatele, že má smysl se do nich zapojit. Klíčové bylo tedy změnit jejich mínění 

a uvést pádné důvody, proč by se toho měli zúčastnit i jejich vojáci. Často se právě tyto 

historické události používají jako příklad masivní propagandistické kampaně, která 

zafungovala. V následujících odstavcích bude popsáno, kdo se o to nejvíce zasloužil 

a jaké se pro to používaly techniky. 

 

 

                                                           
26 Tamtéž, s. 118. 
27 Tamtéž, s. 119–125. 
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Během první světové války (1914–1918) se američtí občané, stejně jako jejich vláda, 

chtěli držet mimo „evropskou válku“, jenže situace se změnila, když německé ponorky 

začaly napadat i lodě neutrálních států. Spojené státy americké proto vyhlásily v dubnu 

1917 Německu válku. Tehdejší americký prezident Woodrow Wilson zřídil Komisi pro 

informování veřejnosti (v originále The Committee on Public Informations, zkráceně 

CPI). Tato organizace slučovala přední specialisty z oblasti komunikace s veřejností, 

působili v ní například Edward L. Bernays, Walter Lippmann, Ivy Lee nebo Carl 

R. Byoir. Jejím předsedou byl politik a novinář George Creel. Vůbec poprvé v historii 

světa založila vláda organizaci, která s velkým úspěchem použila propagandu v takto 

masovém měřítku.
28 

Americká demokracie byla líčena jako ochránkyně míru a spasitelka svobodného 

světa. V kontrastu k mírumilovným Spojeným státům byli Němci představováni jako 

krvelačná monstra. Změnit názor americké veřejnosti se podařilo právě díky kreativní 

práci s pravdou a vypjatým emocím. Lidé měli pocit, že zastavit takové zlo je jejich 

morální povinnost. Mnoho mladých mužů se poté začalo dobrovolně hlásit do armády.
29 

Propagandistická kampaň působila na občany především prostřednictvím 

nejrůznějších médií – vyskytovala se v novinových článcích, ve filmech, 

na fotografiích, plakátech či pohlednicích. Nejvíce proslul náborový plakát se strýčkem 

Samem z dílny ilustrátora Jamese Flagga s výzvou: „Chci tě do Armády USA.“ Strýček 

Sam se rychle stal národní ikonou. Pořádaly se také veřejné projevy pověřených 

názorových vůdců a různá angažovaná vystoupení. Jejich důvěryhodnost a emotivní 

nasazení ovlivnily lokální komunity a ve výsledku celé masy. Dva měsíce po vstupu do 

války byl navíc vydán zákon proti špionáži, ten zakazoval protiválečnou agitaci. 

Jakýkoliv takový čin by mohl být kvůli tomu považován za podporování nepřítele.
30 

Velmi specifické bylo oddělení s názvem Čtyřminutoví muži, ti se specializovali na 

krátké proslovy na aktuální témata. Většinou se to dělo třeba po filmu v kině nebo po 

jiném představení. Byli vybráni místní názoroví vůdci, které většina přítomných lidí 

dobře znala, aby se podíleli na pozdvižení válečné morálky u ostatních občanů. Protože 

jim ostatní věřili, dali se snáze ovlivnit. Oddělení vizuální publicity zase vyrábělo 

                                                           
28 FTOREK, Jozef. Manipulace a propaganda: na pozadí současné informační války. Praha: Grada, 2017. 
ISBN 978-80-271-0605-9, s. 54–55. 
29 Tamtéž, s. 55. 
30 Tamtéž, s. 55–56. 
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obrazový materiál do tisku, nejčastěji již zmíněné plakáty a pohlednice. Kromě 

naverbování vojáků prostřednictvím strýčka Sama se jednalo také o snahu podnítit 

prodej válečných dluhopisů nebo o psychologické působení skrze emoce.
31 

Jak zdůrazňují DeFleur a Ball-Rokeach: „Občané museli nenávidět svého nepřítele, 

milovat svou zemi a maximalizovat svůj přínos k válečnému úsilí. Nemohlo být 

ponecháno na jejich vůli, aby to dělali podle svého. Masová komunikace dostupná v té 

době se stala základním nástrojem, který je přesvědčoval, aby to udělali.“
32 Po skončení 

tohoto konfliktu přišlo rozčarování. Kvůli této masivní akci, při které se šířily 

i všemožné lži (například o tom, jakých zvěrstev se dopouští nepřátelská strana), získala 

propaganda u amerického obyvatelstva negativní konotace. 

Po objevení potenciálu psychologické války se dalo ve druhé světové válce už vcelku 

předvídat propagandistické chování. Největší důraz byl kladen na to, aby vláda opět 

Američanům řádně odůvodnila, proč se mají znovu zapojovat do krvavého konfliktu 

v Evropě. Prezident Franklin Roosevelt v podstatě čekal na záminku, která by změnila 

veřejné mínění. Tou se stal překvapivý útok Japonska na americkou námořní základnu 

v Pearl Harboru 7. prosince 1941. V důsledku toho Spojné státy vstoupily do války na 

straně Spojenců. Navíc se tím národ více sjednotil a byl připraven vydat se do boje.
33 

Největší rozdíl v manipulačních technikách byl ovšem v tom, že se hlavním 

prostředkem pro odesílání propagandistických zpráv do cizích zemí stalo rádio. Díky 

němu bylo možné používat všechny odstíny propagandy, protože se dalo komunikovat 

na velké vzdálenosti a nemusel být uváděn konkrétní zdroj zprávy. Opět se tradičně 

využívaly různé plakáty a brožury v médiích a filmové umění.
34 

24. února 1942 začalo vysílání nejpopulárnější rádiové stanice s názvem Hlas 

Ameriky (Voice of America). Primárním cílem bylo podporovat válečné úsilí ve světě. 

Brzy stanice vysílala ve více než čtyřiceti jazycích. Mimo jiné se program zaměřoval 

i na Československo. Největší věhlas u nás získaly rozhlasové skeče Jiřího Voskovce 

a Jana Wericha.35 Takto hodnotí tento krok český historik Prokop Tomek: „Američané 

                                                           
31 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-
247-5022-4, s. 47–49. 
32 DEFLEUR, Melvin L. a Sandra J. BALL-ROKEACH. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 
1996. ISBN 80-7184-420-9, s. 173. 
33 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Fifth Edition. Thousand Oaks: 
Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-7782-1, s. 255. 
34 Tamtéž, s. 252–253. 
35 HERTL, David. 10 let bez Hlasu Ameriky. Český rozhlas: Historie Plus [online]. Český rozhlas, 1. 
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prolomili svůj izolacionismus. Uvědomili si, že rozhlasové vysílání je důležitým 

nástrojem propagandistického působení. Vysílání začalo v době, kdy většina 

významných evropských rozhlasů už dávno měla svoje programy pro zámoří.“
36 

Naverbovaní vojáci museli povinně při nástupu zhlédnout sérii dokumentárních filmů 

s názvem Proč bojujeme (originále Why We Fight, 1942–1945, režie Frank Capra). Po 

celé zemi se pak rovněž civilistům pouštěl především první díl této série. Důležitou 

vládní organizací byl v této době Úřad válečných informací (Office of War Information, 

zkráceně OWI), který měl na starost domácí propagandu. Pokoušel se využít všechny 

dostupné hromadné sdělovací prostředky, to znamenalo tisk, rozhlasové stanice 

i hollywoodské filmové ateliéry, ke svým účelům, ale dlouhodobě se potýkal s jejich 

nesouhlasem.37 

Právě film měl také v tomto období obrovský podíl na ovlivňování veřejného mínění. 

Hollywoodští režiséři natáčeli krátké propagandistické filmy, ve kterých nabádali rodiny 

ke koupi dluhopisů. Do tohoto projektu se mimo jiné zapojil i známý filmový producent 

Walt Disney. Často se jednalo o hrané filmy s válečnou tématikou apelující na nutnost 

boje. Z nich je možné zmínit například snímek Pět Sullivanů (1944, režie Lloyd Bacon). 

Profesor Allan Winkler dochází ve své knize k závěru, proč byla zahraniční i domácí 

propaganda nakonec tak úspěšná. Mohlo za to především to, že byla válka představena 

jako boj o americký způsob života a byly zdůrazňovány americké materiální i duchovní 

hodnoty, které dělají tuto zemi tak skvělou.
38 

1.5 Filmová propaganda 
Film představuje svébytnou uměleckou formu od roku 1895. Již brzy bylo zřejmé, že 

nemusí plnit pouze zábavní funkci, ale může nést i další významy. Tento velký 

potenciál ovlivnit masové publikum nezůstal dlouho nevyužitý. Nejdříve se budu 

věnovat jeho charakteristikám, které z něj dělají vynikající prostředek pro 

propagandistické účely. Představím některé konkrétní příklady a nakonec nastíním, jak 

se vyvíjel obor, který rozpoznal historický přínos tohoto média. 

                                                           
březen 2014 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/10-let-bez-hlasu-ameriky-6512514 
36 Tamtéž. 
37 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & persuasion. Fifth Edition. Thousand Oaks: 
Sage, 2012. ISBN 978-1-4129-7782-1, s. 255. 
38 WINKLER, Allan. The politics of propaganda: the Office of War Information, 1942-1945. New Haven: 
Yale University Press, 1978. ISBN 0300021488, s. 156–157. 
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Využít film pro tento účel se nabízí kvůli jeho širokému dosahu, emocionálnímu 

dopadu, předpokládanému realismu a celkové oblibě. Skryté nebo implicitní prvky 

propagandy se vyskytují i ve velkém množství populárních snímků (i v politicky 

svobodných společnostech). Děje se tak hned z několika důvodů, které působí současně. 

Tvůrci chtějí záměrně řídit společnost a mít nad ní kontrolu, marketing a public 

relations pronikají do zábavy, aby získaly masovou pozornost anebo také kvůli 

neuvědomělému osvojování populistických či konzervativních hodnot.
39 

Do podvědomí lidí se v této souvislosti nejvíce dostala propaganda sovětského Ruska 

a nacistického Německa. Stalin i Hitler byli totiž velkými příznivci filmového umění 

a nebáli se do něj investovat na tehdejší dobu dost peněz. Zřejmě si oba velmi dobře 

uvědomovali, že se může jednat o vlivné médium, pokud se využije „správným“ 

způsobem. Dokonce se postupně stalo nejdůležitější „zbraní“ v jejich psychologické 

válce.
40 Jedná se o zcela prvoplánová díla, která mají za úkol hlavně vychvalovat 

přednosti zmíněných totalitních režimů. 

Ze sovětské tvorby lze jmenovat například válečné drama Křižník Potěmkin (1925, 

Sergej Ejzenštejn), snímek Deset dní, které otřásly světem (1927, režie Sergej 

Ejzenštejn), dokument Tři písně o Leninovi (1934, režie a scénář Dziga Vertov) nebo 

válečnou epopej Alexandr Něvský (1938, režie Sergej Ejzenštejn a Dmitrij Vasiljev). 

Tituly jako Triumf vůle (1935, režie Leni Riefenstahl), Věčný žid (1940, režie Fritz 

Hippler) nebo Strýček Kruger (1941, režie Hans Steinhoff, Karel Anton, Herbert 

Maisch) se zase řadí mezi klasické nacistické snímky.
41 Podle mnohých filmových 

historiků tato díla zásadně posunula možnosti filmové řeči a způsob autorského 

vyjádření. 

„Filmová média mají povahu nadčasovosti, ačkoli jsou jen momentálními 

a mikroskopickými výsečemi dějových souvislostí nebo daných událostí. Manifestují 

zdánlivě autentické, ve skutečnosti ale nanejvýš vykonstruované pohledy na průběh 

událostí, a tím se stávají výkladovými vzorci, interpretacemi toho, jak něco bylo.“
42 

                                                           
39 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 
ISBN 978-80-7367-574-5, s. 44. 
40 KOPAL, Petr. Film a historie – propaganda. O zkoumání fenoménu, který otřásl (otřásá) světem. 
Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů České 

republiky, 2015, 9(1), s. 123–129. 
41 Tamtéž, s. 123–129. 
42 WELZER, Harald, Sabine MOLLER a Karoline TSCHUGGNALL. "Můj děda nebyl nácek": nacismus 

a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo, 2010. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-0228-4, s. 84. 
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Oproti jiným formám předávání paměti jsou filmy pro příjemce mnohem atraktivnější 

a působí tak, že vykládají skutečnost, ačkoliv jde o fiktivní díla. Často se na ně zvláště 

mladšími ročníky odkazuje jako na historický materiál.
43 I to je jeden z důvodů, proč 

má smysl věnovat se jejich analýze. 

Při zkoumání dějin totalitních režimů museli historici začít brát v potaz i toto 

audiovizuální masmédium a nečerpat pouze z písemných materiálů. V padesátých letech 

dvacátého století vznikla v Německu tzv. göttingenská škola, která se začala věnovat 

právě historicko-vědecké filmové analýze. U jejího zrodu stál německý historik Percy 

Ernst Schramm. K práci s tímto médiem rovněž vedl své studenty i zakladatel dánské 

filmové školy, profesor Niels Skyum-Nielsen z Kodaňské univerzity. Počínání těchto 

dvou pánů bývá také někdy označováno jako medievistická škola. K výraznému posunu 

směrem k obecnému uznání filmu jako historického pramene ovšem došlo až 

v sedmdesátých letech. Ve vědeckém světě se objevilo několik průkopnických knih 

zabývajících se tímto tématem, které přispěly k jeho přijmutí. V českém prostředí 

získalo pozornost v osmdesátých letech, první o něm psal filmový historik a publicista 

Jan Jaroš. V devadesátých letech mu věnovali pozornost i historici Ivan Klimeš a Jiří 

Rak. Přestože se toto médium v dnešní době stalo už běžným zdrojem informací, práce 

s ním je nadále problematická. Sice spoluvytváří kolektivní historickou paměť, protože 

zaznamenává naše představy o minulosti, ale mnoho vědců na něj stále hledí 

s nedůvěrou.
44 Zároveň je těžké určit, do jaké míry se drží skutečných událostí a co 

vzniklo z fantazie scénáristy nebo režiséra. Dílo je navíc možné interpretovat více 

způsoby, problémem je tedy i jeho mnohoznačnost. 

  

                                                           
43 Tamtéž, s. 105–106. 
44 KOPAL, Petr. Film a historie – propaganda. O zkoumání fenoménu, který otřásl (otřásá) světem. 
Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů České 
republiky, 2015, 9(1), s. 123–129. 
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2 Populární kultura 
S tímto velmi rozšířeným fenoménem se setkáváme každý den, aniž bychom si to 

přímo uvědomovali. Působí na masy lidí a ovlivňuje tak jejich vnímání světa. Lze ji 

pojmout z různých hledisek, proto se poněkud liší definice jednotlivých vědců. Z toho je 

tedy patrná nejednoznačnost pojmu. Zvláštností je, že je možné ji vnímat v pozitivním, 

ale i negativním slova smyslu. Protože je populární kultura poddruhem kultury, bude 

nejprve obecně vysvětlen tento pojem. Také bude naznačen rozdíl mezi masovou 

a populární kulturou, byť bývají často používány v synonymním významu. Až poté 

bude definován tento konkrétní typ, pod který spadají mnou zkoumané filmy. 

Pokud na kulturu pohlížíme z pohledu duchovního, jde o „soubor výsledků činnosti 

lidské společnosti v oblasti vědy a umění, popř. společenského života vůbec, v určité 

historické epoše“.
45 Jak je patrné, zahrnuje kultura obrovské množství aktivit už od 

počátku věků. Právě tento aspekt nás mimo jiné odlišuje od zvířat, takže je dobré na něj 

nezapomínat. 

Odbornější literatura ji chápe jako „nástroj, který je pro nás více či méně užitečný 

jako životní forma a jehož významy a forma se mění v závislosti na tom, co vše 

myslitelé hodlají s tímto nástrojem dělat“.
46 Lze si povšimnou v této citaci 

manipulativního potenciálu, který s kulturou neodmyslitelně souvisí. Její koncept je 

mnohdy podmíněn politicky, pokud chce tedy někdo nalézt pravý význam, je nutné dát 

si do souvislosti formy užití a důsledky.
47 

Starší estetické teorie rozlišovaly tzv. nízkou a vysokou kulturou, ale nereflektovaly 

jejich třídní či rodovou podmíněnost. K opozici k nim stojí kulturální přístup, který 

nabízí velké množství přístupů a studií.
48 Kdyby bylo nutné někam zařadit snímky 

o Kapitánu Amerikovi, bezpochyby by spadaly do nízké kultury. Toto členění je ovšem 

velmi povrchní, pozdější studie mají pravdu v tom, že je potřeba zabývat se takto 

velkým fenoménem podrobněji. 

 

                                                           
45 Kolektiv. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český, 2011 [cit. 2020-04-10]. 
Dostupné z: 
https://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=kultura&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no  
46 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-099-2, s. 95. 
47 Tamtéž, s. 96. 
48 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7, s. 
117. 
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Pokud se na kulturní předměty vrhne masová společnost, stává se z ní masová 

kultura. Jednotlivé atributy vtáhne do svého cyklu a mění je k obrazu svému, čímž ničí 

jejich původní povahu. Redukují se původně charakteristické vlastnosti, aby byla 

naplněna zábavní funkce. To často vede ke kýčovitosti a následnému úpadku kultury.
49 

Podle Slovníku mediální komunikace pojem popkultura znamená „označení komplexu 

jednání a prožívání, resp. mediálních produktů k nim vedoucím, které bývají většinou 

hodnoceny jako triviální, intelektově nenáročné, či dokonce ohrožující vkus majoritní 

populace“.
50 Tím je naznačeno, že se ve většině případů jedná o nenáročnou zábavu. 

Nicméně ta může nést určitou zprávu, která není kolikrát na první pohled tolik patrná. 

Často je popkultura spojována s masovými médii, ale ne všechny její obsahy jdou 

skrze ně. Její rozvoj ovšem neoddělitelně souvisí s jejich rozšířením působnosti, protože 

jsou ve vzájemné symbióze. Jde o celý komplex objektů a idejí, které jsou běžnou 

součástí našeho života. Většinou to jsou volnočasové aktivity ovlivňující životní styl 

jejich konzumentů. Její obsahy se zaměřují hlavně na lidi ze středních a nižších tříd, 

kteří většinou nedisponují vysokými příjmy a vyšším vzděláním.
51 Dalo by se 

diskutovat o tom, zda předchozí věta není pouze jakýsi předsudek. Obsahy popkultury 

jsou zřejmě zaměřené nejvíce na tuto skupinu, ale to automaticky neznamená, že je 

konzumuje pouze ona. Možná tomu tak bylo v dřívějších dobách, ale s postupem času 

se tento trend zřetelně mění. 

Ačkoliv podle některých definic je popkultura totožná s masovou kulturou, nemusí to 

být tak úplně pravda. Masová kultura se vytváří hlavně za účelem zisku. Pasivní 

publikum je vlastně obětí manipulace masmédií z vyšších míst, aniž by přemýšlelo nad 

skrytým významem. Bezmyšlenkovitě konzumuje na míru upravené obsahy, které mají 

uspokojit co možná největší množství lidí, a kupuje související reklamní předměty.52 

Nový směr v této oblasti z hlediska výzkumu představuje dílo teoretika Johna 

Fiskeho. Ten si mimo jiné všímá i dvojakého charakteru populární kultury. Na jedné 

                                                           
49 ARENDT, Hannah. Krize kultury: (Čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta, 1994. 

Váhy (Mladá fronta). ISBN 80-204-0424-4, s. 131–132. 
50 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7, s. 
115. 
51 Tamtéž, s. 116. 
52 STRINATI, Dominic. An Introduction to Theories of Popular Culture. 2nd ed. London; 
New York: Routledge, 2004. 286 s. ISBN 978-0-415-23500-6, s. 10–11. 
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straně se do ní promítají snahy mocenských elit ovlivnit mínění veřejnosti, ale ta se 

zároveň snaží proti tomuto působení bránit. Nepřijímá tedy dřívější tvrzení odborníků, 

že bezbranná masa příjemců pouze konzumuje nabízený obsah. Je naopak tohoto 

názoru, že ho rafinovaně přetváří do jí preferované podoby. Právě tím se podle něj liší 

populární kultura od masové. Navíc je důležité zmínit, že právě lidé si dobrovolně 

vybírají, co se stane masovým fenoménem. Přestože se některé obsahy snaží získat 

tento status, nemusí se jim to vždy povést. 

„Populární kultura je primárně kulturou podřízených, kulturou lidí, kteří nedosáhnou 

na generátory moci. Proto si v sobě vždy nese znaky mocenských vztahů, stopy sil 

směřujících bud k ovládnutí, anebo k podřízení. Právě tyto síly jsou jádrem našeho 

společenského systému, a proto i naší sociální zkušenosti. A stejně tak populární kultura 

vykazuje znaky, které se těmto silám staví na odpor nebo se jim snaží vyhnout. 

Populární kultura je založená na protiřečení.“
53 

Teoretici se převážně shodují na tom, že tvůrci a interprety masové kultury jsou 

hlavně příjemci. Dostává se jim poměrně dostatečné svobody v tom, jak budou 

konkrétní obsahy dekódovat. Publikum tak může na základě sémiotiky konstruovat 

vlastní významy. Popkultura sice může nést nějaké dominantní poselství, ale příjemci si 

ho nemusí vyložit v žádaném smyslu.
54 Dalším typickým rysem je tedy nestálost 

významů v závislosti na příjemci. 

S tím souvisí i skutečnost, že tyto obsahy jsou pro mnoho lidí způsobem, jak alespoň 

na chvíli utéct z reality všedních dní. K tomu může docházet hlavně právě 

prostřednictvím masových médií. Tomuto jevu se říká eskapismus, což doslova 

znamená „mentální proces, jehož podstatu tvoří fantazijní únik před reálnými životními 

problémy do imaginárních světů, které mají často podobu mentálních simulací“.
55 

Příjemci si proto vykládají konkrétní kulturní produkt po svém, ačkoliv s největší 

pravděpodobností vědí, že má i další rozměr. Pro ulehčení mysli se jím ovšem cíleně 

nezabývají, protože by potom jimi oblíbený obsah mohl ztratit původní kouzlo 

  

                                                           
53 FISKE, John. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017. POPs. ISBN 978-80-7470-190-0, 
s. 84–85. 
54 REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7, s. 
117. 
55 Tamtéž, s. 53. 
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3 Marvel Comics 
Komiksová společnost Marvel Comics existuje už více než osmdesát let, během nich 

si prošla řadou velkých změn, vzrůstů a propadů. Jejich nejnovější filmová série je 

nejvýdělečnější v historii filmu a sklízí převážně pozitivní ohlasy ze strany diváků 

i odborných recenzentů. Nejenom, že vrátila společnosti Marvel zašlou slávu, ba ji 

dokonce překonala, ale zároveň také dala podnět k vzniku jednomu z největších 

fenoménů současnosti. 

Podle kreslíře a propagátora komiksu Scotta McCloudse je komiks „záměrná 

juxtaponovaná sekvence kreslených a jiných obrazů, určená ke sdělování informací 

nebo k vyvolání estetického prožitku“.
56 Slovem juxtapozice myslí přiléhavost, pozici 

dvou a více prvků vedle sebe. Každý rámeček v komiksu totiž zabírá na rozdíl od filmu 

své vlastní místo.
57 Tento autor rovněž zdůrazňuje, že komiks může být stejně úspěšný 

a rozmanitý jako film, próza, malba či zcela jiná umělecká forma. Nutno dodat, že 

ačkoliv se těší tato oblast velké oblíbenosti, stále není brána na stejné úrovni jako již 

zmíněné druhy umění. Možnosti komiksu jsou v podstatě nekonečné, ale aby došlo 

k vzájemnému porozumění mezi tvůrcem a čtenářem, je nutné pochopit formy, které na 

sebe bere. 

3.1 Vývoj společnosti Marvel Comics 
Tato společnost byla založena roku 1939 vydavatelem Martinem Goodmanem58 

a nesla původní název Timely Comics. Vydavatelství se nejdříve nacházelo v McGraw-

Hill Building v New Yorku, ale přestěhovalo se do čtrnáctého patra známé Empire State 

Building. Historicky první komiks Marvel Comics #1 vyšel v říjnu 1939. Představily se 

v něm například postavy Human Torch (v překladu Lidská pochodeň) z dílny Carla 

Burgose a Namor the Sub-Mariner (u nás proslulejší pod názvem Princ Namor) Billa 

Everetta. Human Torch, civilním jménem Jim Hammond, je zmutovaný člověk se 

schopností ovládat oheň, později se stane součástí komiksového týmu Fantastic Four 

(Fantastická čtyřka). Princ Namor je zase syn lidského námořníka a atlanťanské 

princezny. To mu umožňuje pohybovat se pod vodou i na souši a ochraňovat vodní říši. 

                                                           
56 MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008. ISBN 978-80-7381-419-9, s. 9. 
57 Tamtéž, s. 7. 
58 Původním jménem Moe Goodman se narodil v roce 1908 v Brooklynu v New Yorku. Začínal 

vydáváním levných fikčních časopisů Pulp magazines. Založil s kolegou společnost Western Fiction 
Publishing. Timely Comics bylo původně pojmenování pro jeho komiksovou divizi. 
Zdroj: Martin Goodman (Earth-1218). Marvel Database [online]. FANDOM Movies Community [cit. 
2020-07-30]. Dostupné z: https://marvel.fandom.com/wiki/Martin_Goodman_(Earth-1218) 
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Tyto postavy zaznamenaly velký úspěch, proto začal postupně najímat Martin Godman 

další výtvarníky a scénáristy.
59 

Obr. 1: Komiks Human Torch.                               Obr. 2: Komiks Namor the Sub-Mariner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzy nato (březen 1941) se k těmto komiksovým postavám oficiálně přidal i Kapitán 

Amerika. Když jeho tvůrci ke konci roku 1941 odešli ke konkurenční společnosti DC 

Comics, ve vytváření komiksu pokračovali ilustrátor Al Avison a umělec Syd Shores. 

Právě tito tři hrdinové byli hlavním důvodem, proč se společnosti tolik dařilo. Toto 

období je považováno za zlatý věk komiksu. Nějaký čas také vznikaly originální 

komiksy se zvířaty – například Terrytoons Comics, Mighty Mouse (příběhy o myši se 

superhrdinskými schopnostmi) and Animated Funny Comic-Tunes.60 

Nicméně po válce superhrdinové vycházeli z módy. Jako hlavní mezník se uvádí 

zrušení tří oblíbených komiksů. Marvel Mystery Comics s postavou Human Torch 

skončil číslem #92 v červnu 1949, tentýž měsíc potkal stejný osud i Sub-Mariner 

Comics #32. Kapitán Amerika vydržel jen o něco déle – poslední díl #75 vyšel v únoru 

1950. Na začátku padesátých let byla společnost přejmenována na Atlas Comics. 

Snažila se přilákat fanoušky jinak, vznikaly ženské hrdinky, westernové, krimi nebo 
                                                           
59 Timely Comics. Marvel Database [online]. FANDOM Movies Community [cit. 2020-06-19]. Dostupné 

z: https://marvel.fandom.com/wiki/Timely_Comics 
60 Tamtéž. 
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hororové příběhy.61 Veřejnost však příliš nezaujaly a komiks upadal. 

Nová éra započala opět symbolicky se změnou názvu společnosti v roce 1961, kdy 

vznikla značka Marvel Comics. Koncem padesátých a začátkem šedesátých let se totiž 

společnosti DC Comics podařilo úspěšně oživit superhrdiny, zejména komiksem Liga 

spravedlnosti. Marvel využil této příležitosti a začal vytvářet nové příběhy. Komiksový 

scénárista Stan Lee
62 a umělec Jack Kirby63 představili komiks Fantastická čtyřka, který 

kromě hrdinných dobrodružství řeší i vnitřní drama postav. Jednalo se o zcela jiný styl 

komiksu a čtenáři si ho okamžitě oblíbili. Stejný tým tvůrců pokračoval s vytvářením 

sérií jako Neuvěřitelný Hulk, Iron Man, Thor, X-Men, Avengers, Daredevil nebo 

Inhumans. Ze spolupráce Stana Leeho a umělce Stevea Ditka
64 vznikl v březnu 1963 

také populární Spider-Man, který byl v té době komerčně nejúspěšnější. Tyto komiksy 

se překládaly do všech možných jazyků z celého světa, staly se ikonami této značky 

a vznikl tak trend určitého společenství. Zakladatel Martin Goodman odchází v roce 

1972 ze společnosti a jmenuje svého synovce Stana Leeho do pozice vydavatele.65 

V osmdesátých letech Marvel zaostává ve více ohledech za svou konkurencí DC 

Comics, především z hlediska komerce, při udílení cen i u odborných kritiků. Zájem 

o komiksy se v devadesátých letech obecně zvýšil, ale společnost se musela 

vypořádávat s hromadným odchodem několika kreslířů. Navzdory tomu vzniklo v roce 

1993 televizní a filmové studio Marvel Studios se sídlem v Beverly Hills, které dodnes 

produkuje všechny snímky inspirované těmito komiksy. Ani to ovšem tenkrát 

nepomohlo společnosti odvrátit všeobecný propad prodeje a pochybná manažerská 

                                                           
61 Tamtéž. 
62 Jeho původní jméno bylo Stanley Lieber. Protože vytvořil mnoho komiksových postav, stal se ikonou 

značky Marvel. V každém novém filmu o superhrdinech z restartované série vystupoval v cameo roli. 
Zdroj: Stan Lee (Earth-1218). Marvel Database [online]. FANDOM Movies Community [cit. 2020-07-
30]. Dostupné z: https://marvel.fandom.com/wiki/Stan_Lee_(Earth-1218) 
63 Jedná se o jednu z nejvýznamnějších osobností v dějinách komiksu. Vytvořil například komiks Captain 

America, Hulk, X-Men. 
Zdroj: Jack Kirby (Earth-1218). Marvel Database [online]. FANDOM Movies Community [cit. 2020-07-
30]. Dostupné z: https://marvel.fandom.com/wiki/Jack_Kirby_(Earth-1218) 
64 Narodil se sice v roce 1927 v Pensylvánii, ale jeho rodiče pocházeli z Československa. Zasloužil se 

také o vznik komiksu Doctor Strange. 
Zdroj: Zemřel kreslíř Steve Ditko, jeden z otců Spider-Mana. Jeho rodiče pocházeli z Československa. 
Aktuálně.cz [online]. © Economia [cit. 2020-07-30]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/zemrel-kreslir-steve-ditko-autor-spider-mana-bylo-mu-90-
let/r~83450c0081b011e8aa580cc47ab5f122/ 
65 Marvel Comics. Marvel Database [online]. FANDOM Movies Community [cit. 2020-06-22]. Dostupné 

z: https://marvel.fandom.com/wiki/Marvel_Comics 
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rozhodnutí a v roce 1996 musela vyhlásit bankrot.66 

Komiksové příběhy se ve větší míře začínají dostávat na filmová plátna až na začátku 

nového tisíciletí. První díl sci-fi série X-Man vznikl právě v roce 2000, o dva roky 

později následoval první snímek ze série Spider-Man. Oba dva počiny se rychle staly 

senzacemi, ale byly produkovány pod hlavičkou konkurenčních filmových studií. 

V roce 2009 odkoupil společnost Marvel nadnárodní konglomerát The Walt Disney 

Company. Ten výrazně rozšířil jejich produkci, kromě filmů se začaly objevovat rovněž 

tematické televizní seriály či počítačové hry.
67 

Znovu došlo k „restartování“ těch nejznámějších komiksů, které se tentokrát dočkaly 

náležitého filmového zpracování. Když zaregistroval akční film Iron Man v roce 2008 

obrovský pozitivní ohlas, vedlo to k založení mediální franšízy Marvel Cinematic 

Universe (MCU). Jedná se o celý fikční svět, ve kterém se odehrávají jednotlivé příběhy 

všech marvelovských hrdinů, tudíž jde o komplexní realitu s mnoha souvisejícími 

detaily. Některé skutečné historické události a osobnosti jsou zachované, ale jiné jsou 

naopak smyšlené. Tato franšíza zahrnuje také veškeré marketingové produkty a služby, 

které jsou s tímto tématem spojené.
68 

Poté následovaly snímky – Neuvěřitelný Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor 

(2011), Captain America: První Avenger (2011), Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), 

Thor: Temný svět (2013), Captain America: Návrat prvního Avengera (2014), Strážci 

Galaxie (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015), Captain America: 

Občanská válka (2016), Doctor Strange (2016), Strážci Galaxie Vol. 2 (2017), Spider-

Man: Homecoming (2017), Thor: Ragnarok (2017), Black Panther (2018), Avengers: 

Infinity War (2018), Ant-Man a Wasp (2018), Captain Marvel (2019), Avengers: 

Endgame (2019) a Spider-Man: Daleko od domova (2019). Začátkem listopadu roku 

2020 má být uvedeno do kin nejnovější dílo nesoucí název Black Widow, jehož 

premiéra musela být kvůli celosvětové pandemii koronaviru odložena. 

 

                                                           
66 Marvel Comics History and Marvel Comics Background. WORLD COLLECTORS NET [online]. 
Boston: © 2020 — World Collectors Net [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: 

https://www.worldcollectorsnet.com/features/comics/marvel-comics/ 
67 Tamtéž. 
68 Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe Wiki [online]. FANDOM Movies Community 
[cit. 2020-07-07]. Dostupné z: 

https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Marvel_Cinematic_Universe  
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3.2 Komiks Captain America 
Postava Kapitána Ameriky úzce souvisí s dobou jejího vzniku, konkrétně s tehdejší 

společenskou situací. Během let se měnila a získávala poněkud jiné podoby, na což 

měly vliv hlavně tehdejší okolnosti. Třebaže se některé informace z různých zdrojů 

mírně liší a celkově existuje větší množství verzí jeho příběhu. V průběhu let došlo 

několikrát také k „restartu“ celé série. Stejný příběh je například vyprávěn jinou, novější 

formou nebo je zasazen do trochu jiných souvislostí. Již v minulosti byl rovněž koncept 

tohoto hrdiny zfilmován, proto se pozastavím i u těchto snímků. 

Steve Rogers se narodil 4. července 1922 v New Yorku do chudých poměrů. Rodiče 

Sarah a Joseph Rogersovi se přistěhovali z Irska. Vyrůstal v době velké hospodářské 

krize v Americe (1929–1939) po propadu akcií na burze. Ve většině verzí má blonďaté 

vlasy a modré oči. Již od dětství mu byl vštěpován smysl pro povinnost, čest a pokoru. 

To souviselo s tím, že byl vychováván v katolickém duchu. Otec skonal, když byl ještě 

dítě a matka během jeho dospívání zemřela na zápal plic.69 

Pokoušel se přihlásit do armády, ale kvůli svým nemocem a celkové křehkosti byl 

odmítnut. Generál Chester Phillips mu nabídl, že se může zúčastnit tajného experimentu 

s názvem Operace znovuzrození. Steve byl proto převezen do tajné laboratoře 

ve Washingtonu. Projekt má na starost doktor Abraham Erskine (s krycím jménem 

Joseph Reinstein). Steve byl vystaven elektromagnetickému záření se specifickou 

vlnovou délkou se stabilizačními vlastnostmi, kterému se říká vita paprsky. Speciální 

sérum z něj udělalo supervojáka s neuvěřitelnými schopnostmi. Trvale mu zlepšilo 

všechny tělesné funkce na vrchol lidské účinnosti – je silný, rychlý, odolný, má 

zrychlené reflexy, stejně jako schopnost uzdravování, učení a myšlení, posíleny jsou 

i jeho smysly jako zrak, sluch, čich a chuť a téměř nestárne. Během války sloužil jako 

symbol svobody, ale účastnil se i zvláštních akcí. Při nich spolupracoval se seržantem 

Jamesem Barnesem, přezdívaným Bucky, se kterým se kamarádil již od útlého dětství. 

Bojovali společně především proti fašistickému Německu a imperialistickému 

Japonsku.70 

 

 
                                                           
69 Steven Rogers (Earth-616). Marvel Database [online]. FANDOM Movies Community [cit. 2020-06-
18]. Dostupné z: https://marvel.fandom.com/wiki/Steven_Rogers_(Earth-616) 
70 Tamtéž. 
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Po výtvarné stránce se o vznik tohoto hrdiny zasloužili američtí spisovatelé 

a výtvarníci Joe Simon
71 a Jack Kirby. Úplně první komiks Captain America #1 byl 

uvolněn již 20. prosince 1940. Ve více zdrojích je ovšem uváděno spíše datum březen 

1941, kdy se oficiálně dostal na trh. Naprosto předčil veškerá očekávání (prodalo se 

téměř milion výtisků), čímž se skoro vyrovnal Supermanovi (rok vzniku 1938) 

z konkurenční společnosti DC Comics. Později se k těmto dvěma autorům přidal i Stan 

Lee, který pokračoval ve vytváření tohoto komiksu i po jejich odchodu do výše zmíněné 

konkurenční společnosti.72 

Obr. 3: Komiks Captain America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu války byl Kapitán Amerika nejprodávanějším titulem. Během dvou let 

narostl počet prodaných výtisků z počátečních patnácti na dvacet pět milionů s ročním 

obratem třicet milionů dolarů. Velký podíl na prodeji měli právě američtí vojáci 

v zámoří, kteří se dokázali s těmito příběhy lehce ztotožnit. Průměrný náklad jedné 

publikace se za války blížil k půl milionů kusů.
73 

 
                                                           
71 Narodil se v roce 1913 jako Hymie Simon. Je považován za průkopníka hororových komiksů 

a pracoval také v reklamní sféře. 
Zdroj: Joe Simon (Earth-1218). Marvel Database [online]. FANDOM Movies Community [cit. 2020-07-
30]. Dostupné z: https://marvel.fandom.com/wiki/Joe_Simon_(Earth-1218) 
72 HOWE, Sean. Marvel: co jste neměli vědět o komiksovém zázraku. Přeložil Richard PODANÝ. Praha: 

Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-708-7, s. 26–29. 
73 Tamtéž, s. 32. 
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Po válce ovšem superhrdinové přestali být tolik oblíbení, protože jejich příběhy 

obsahovaly příliš násilí a kriminality. Navíc neměli v podstatě proti komu bojovat, 

protože reální nepřátelé už neexistovali, stejně tak jako věrní čtenáři tohoto žánru. 

V první polovině padesátých let bylo proto vydávání samostatného komiksu s touto 

postavou pozastaveno. V roce 1963 se Kapitán Amerika vrátil do komiksu na stránkách 

Avengers #4. Našli ho po tolika letech od války v bezvědomí v ledu, působil tehdy jako 

živoucí anachronismus a propadal pocitům melancholie a zklamání z vlasti.
74 

Obr. 4: Komiks Avengers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec se přidal k týmu nejmocnějších hrdinů světa s názvem Avengers, kteří 

společně bojují proti těm největším hrozbám na planetě Zemi a někdy i mimo ni. I když 

se jejich složení mění, hlavními členy této skupiny jsou Kapitán Amerika, Thor, Iron 

Man a Hulk. Úzce spolupracují se špionážní a protiteroristickou agenturou S.H.I.E.L.D., 

kterou vede seržant Nicholas „Nick“ Fury. 

Úplně prvního filmového zpracování se dočkala tato postava už v roce 1944. Jednalo 

se o černobílou hranou sérii filmů Captain America (v originále později uváděno také 

jako Return of Captain America, režie John English, Elmer Clifton), kde hlavní roli 

ztvárnil americký herec Dick Purcell.75 Následovala v roce 1966 animovaná série filmů 

                                                           
74 Tamtéž, s. 35, 57. 
75 Captain America. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2020 POMO Media Group [cit. 
2020-06-19]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/40491-captain-america/galerie/?type=1 
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o třinácti dílech se stejnojmenným názvem. Režíroval ji Ralph Bakshi a spadala do 

tehdy vysílané série Marvel Super Heroes.76 Pod totožným titulem vznikl v roce 1979 

i televizní film s americkým hercem Rebem Brownem (režie Rod Holcomb). A ještě 

tentýž rok spatřilo světlo světa i pokračování Captain America II: Death Too Soon 

(režie Ivan Nagy).77 Tyto dva počiny se podle všeho původního vypravování příliš 

nedrží. V koprodukci s Jugoslávií se v roce 1990 dostal do kin další tematický snímek, 

kde hraje Kapitána Ameriku herec Matt Salinger, režie se ujal Albert Pyun.78 

Ani jeden z těchto snímků nedokázal však převést tohoto hrdinu na filmová plátna 

tak, aby to nepůsobilo křečovitě, parodicky či archaisticky. Uběhlo tedy celých dvacet 

jedna let, než se dočkal dalšího zpracování, které zahajuje novou éru této postavy. Díky 

moderním technologiím, citlivé práci s příběhem a jisté dávce nadsázky a humoru 

působí o dost uvěřitelněji a dokáže znovu oslovit masy diváků. 

  

                                                           
76 Captain America. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2020 POMO Media Group [cit. 
2020-06-19]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/135948-captain-america/komentare/ 
77 Captain America. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2020 POMO Media Group [cit. 
2020-06-19]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/95926-captain-america/komentare/ 
78 Captain America. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2020 POMO Media Group [cit. 
2020-06-19]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/34969-captain-america/prehled/ 
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4 Charakteristika hrdiny jako stereotypní postavy 
Postava hrdiny se v různé podobě objevuje napříč lidskými dějinami. Protože se ale 

doba mění, přizpůsobuje se tomu i její vzhled, nicméně většina vlastností zůstává stejná. 

Mýtus hrdiny je možné najít už v antice. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tyto 

příklady z historie úzce souvisí se současností. Postava superhrdiny je obklopena řadou 

stereotypů, které se ve vypravování opakují. 

Již ve starověkém Řecku kolovaly mýty o nejrůznějších bozích, například 

o nejvyšším Diovi, bohu podsvětí Hádesovi, bohu moři Poseidonovi nebo o bohyni 

moudrosti a války Athéně a o řadě dalších. Stejně tak v severské mytologii vystupuje 

například nejvyšší bůh Ódin, bůh hromu Thór nebo patron plodnosti a míru Frey. 

V případě těchto postav se jedná o mýtus, jde tedy o „vybájené vyprávění více či méně 

posvátného rázu o bytostech zosobňující přírodní síly nebo o původu určitého 

společenství“.
79 Všichni tito hrdinové mají určený příběh, který se dál nevyvíjí. 

Dnešní komiksoví hrdinové mají jejich rysy, to ovšem znamená, že je jejich vývoj 

dost omezený. Tohoto rozporu si všímá i italský filozof Umberto Eco v knize 

Skeptikové a těšitelé. „Mytologická postava komiksu se tím pádem ocitla v následující 

podivné situaci: musí být archetypem, sumou určitých kolektivních aspirací, a musí 

tudíž nutně znehybnět v emblematické utkvělosti, díky níže je také okamžitě k poznání 

(…), jelikož je však komercializována v rámci produkce románové, pro publikum, které 

čte romány, musí se podrobit vývoji, který je charakteristický pro vývoj postavy 

románové.“
80 Z toho vyplývá, že se v příběhu nemohou stát nezvratné události. Často se 

proto objevují paralelní vesmíry, ve kterých se spekuluje o možných alternativách. 

Podle tohoto autora se stal typickým jevem současné masové kultury nadčlověk. Ten 

ovšem musí mít určité společné rysy s obyčejným člověkem, aby se s ním konzumenti 

mohli lépe ztotožnit. Jeho hlavním představitelem je podle něj Superman, jenž se 

poprvé představil světu v roce 1938. Jedná se v podstatě o úplně první postavu tohoto 

typu. Ačkoliv má neuvěřitelné schopnosti, vlastně je využívá pouze k předem 

„schváleným“ činům, tudíž je příkladem zcela bezúhonného mravního vědomí.
81 Lze 

tedy ve většině situací dopředu očekávat, jak se zachová. 

                                                           
79 DUROZOI, Gérard a André ROUSSEL. Filozofický slovník. Praha: EWA, 1994. ISBN 80-85764-07-5, 
s. 190. 
80 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9, s. 252. 
81 Tamtéž, s. 10. 
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Právě v souvislosti s touto komiksovou postavou se začal používat pojem 

superhrdina. Většina stereotypů tím pádem vychází přímo z něj. Stereotypem se myslí 

stabilní prvek ve vědomí jedince, psychický a přeneseně i sociologický mechanismus, 

který reguluje vnímání a hodnocení určitých skupin jevů ovlivňující naše názory, 

vnímání, postoje a chování. Jde o předem daná schémata vnímání, když se člověk potká 

s pro něj novým jevem. Jsou vytvářeny výchovou, vzorem rodičů a vlivem nejbližšího 

sociálního prostředí. Právě stereotypní vnímání se dá rovněž snadno využít pro 

propagandistické účely. Například když je během války nepřítel prezentován jako zlý. 

Protože o něm nemáme v danou chvíli dostatek informací, je snadnější nechat se 

přesvědčit o tomto názoru.
82 

Superhrdina je hrdinská postava, která nezištně vykonává misi ku prospěchu 

společnosti. Většinou disponuje určitými superschopnostmi, jedná se například o jisté 

mimořádné schopnosti, pokročilé technologie nebo vysoce rozvinuté fyzické, mentální 

nebo mystické dovednosti. Superhrdinskou identitu představuje krycí jméno a ikonický 

kostým (ten často odkazuje na jeho životní příběh, charakter, schopnosti a původ). 

Mnohdy mají rovněž dvojí identitu, hrdinskou a civilní, z nichž druhá zmíněná bývá 

držena v přísném utajení.
83 

Nyní budou definovány základní vlastnosti superhrdiny podle významného 

komiksového výtvarníka Petera Coogana. 

1. Poslání. Bojuje proti zlu a nespravedlnosti takovým způsobem, aby neporušoval 

morální zásady společnosti a neměl z toho sám užitek. Ochraňuje utlačované 

nebo lidi v přímém ohrožení. 

2. Superschopnosti. Právě tento nezbytný znak je v superhrdinském žánru velmi 

důležitý. Umožňuje od sebe lépe odlišit jednotlivé postavy a také částečně 

určuje jeho vlastnosti. 

3. Identita. Zahrnuje kostým, krycí jméno a superschopnosti. Krycí jméno 

symbolizuje aspekty, které hrdinu charakterizují. Tato symbolika musí být na 

první pohled zcela patrná. 

 

                                                           
82 PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: 
Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3, s. 1229–1230. 
83 COOGAN, Peter. Superhero: The Secret Origin of a Genre. Austin: MonkeyBrain Books, 2006. ISBN 
978-1932265187, s. 30. 
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4. Kostým. Jak již bylo zmíněno výše, významně se podílí na identitě superhrdiny. 

Zároveň je to typický rys komiksového žánru tohoto druhu. Reálné znaky 

projdou procesem zjednodušení, aby více vynikl základní význam. Ten je 

znázorněn pomocí barev a designu celého kostýmu, obojí zůstává víceméně 

neměnné. Změnit se mohou pouze v případě, když dojde u hrdiny 

k významnému charakterovému převratu. 

5. Žánrové rozlišení. Mohou existovat i takoví superhrdinové, kteří výše zmíněné 

znaky nesplňují. Například postava Hulka nemá konkrétní misi, nevykonává 

pouze prosociální činy a často se dostává do konfliktu s armádou.
84 

Za zmínku stojí i další znaky, které tento autor zmiňuje pouze okrajově, dotvářejí 

však celkovou charakteristiku superhrdinů. V podstatě všichni mají civilní jména, jež se 

dají snadno zapamatovat. Příkladem může být Clark Kent alias Superman, Peter Parker 

jako Spider-Man nebo již zmíněný Hulk – Bruce Banner. Jak je možné si povšimnout, 

v mnoha případech začíná jméno i příjmení na stejné písmeno. Jejich civilní identity 

navíc působí často neškodným, až neohrabaným dojmem. 

Každý superhrdina musí mít proti sobě padoucha, aby měl s kým bojovat. Ve většině 

případů představují přímou hrozbu pro běžné občany, proto musí hrdina včas zasáhnout. 

Existuje pět základních typů nepřátel: monstrum vzhledem nebo chováním, vrchní 

velitel armády, zločinecký génius, šílený vědec a padouch, který se stane 

superhrdinou.85 

Důležitým aspektem je i původ superhrdiny. Tím se myslí událost, která zapříčinila 

to, že daná osoba získala specifické vlastnosti. Většinou je to díky vědě a moderním 

technologiím. Právě to bývá nejčastěji zpracovávaná část příběhu, i když se detaily 

v průběhu let mohou poněkud lišit. Základ však zůstává povětšinou stejný. 

Kapitán Amerika splňuje většinu z těchto bodů. Jeho hlavním posláním je ochraňovat 

lidské životy, i když je to někdy v rozporu s přáním vyšších instancí. Je neuvěřitelně 

silný a všechny jeho životní pochody jsou zrychlené. To mu poskytuje výhodu 

například při hojení ran. 
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Jeho krycí jméno – Kapitán Amerika – vyjadřuje neochvějný patriotismus vůči celým 

Spojeným státům a zároveň také jeho vojenskou hodnost. Oproti tomu jeho civilní 

jméno, Steve Rogers, je zcela běžné americké jméno. Právě díky jeho obyčejnému 

původu je ovšem pro příjemce snazší se s ním ztotožnit. 

Jak se dá očekávat, jeho kostým se skládá z barev a motivů, které se nacházejí i na 

americké vlajce. Jedná se tedy o červenou, bílou a modrou barvu. Tento oblek by však 

do reálné mise nebyl příliš vhodný, protože se dá jen stěží považovat za nenápadný. 

Součástí je i tříbarevný štít s americkými hvězdami. Další hvězda se nachází uprostřed 

na hrudi. Hlavu pokrývá modrá helma zakrývající horní část obličeje s velkým 

písmenem A na čele. Dalo by se říci, že se celý kostým nese v retro duchu. 

Obr. 5: Původní kostým Kapitána Ameriky v komiksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeho úhlavním nepřítelem je zpočátku nacismus v čele s Adolfem Hitlerem během 

druhé světové války. Dále pak fiktivní nacistická organizace Hydra, kterou vede Red 

Skull. Třebaže v původním komiksovém zpracování není přesně určeno, že se jedná 

vyloženě o organizaci nacistů, v těchto nových filmech tomu tak je. Není ovšem složité 

si domyslet, proč se autoři takto rozhodli. Je všeobecně známé, že nacisté pracovali na 

různých zvláštních projektech, o kterých se toho dodnes moc neví. Tato nevědomost 

následně podporuje vznik všelijakých legend a mýtů. 
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Dalo by se tedy s nadsázkou říci, že ve společnosti dvacátého prvního století 

neproběhla úplná demytizace, ale mytické postavy změnily svou původní podobu, aby 

vyšly vstříc současnému člověku. Jestliže tedy dnes vzhlížíme k superhrdinům, je to 

pouze obdoba tehdejších postav. To svědčí o vysoké oblíbenosti narativu mezi lidmi už 

od pradávných dob, prostřednictvím něhož konstruujeme představu o světě kolem nás. 

Slouží hlavně k potěšení, získání informací, kritice společnosti nebo k ustálení 

společenských norem. 
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5 Metodologie 
Výzkum bude prováděn pomocí kvalitativní obsahové analýzy, narativní analýzy 

a sémiotické analýzy. Výzkumným materiálem budou již zmíněné tři filmy 

o komiksové postavě Kapitán Amerika, odborné recenze z Česka i ze zahraničí 

a komentáře přispěvatelů na webových stránkách ČSFD. 

5.1 Použité metody 
Cílem bude pomocí kvalitativní obsahové analýzy, narativní analýzy a sémiotické 

analýzy jednotlivých snímků s postavou Kapitána Ameriky nalézt a charakterizovat 

obsažené propagandistické prvky, ať už vizuální či zvukové. Tato dílčí sdělení se 

následně posoudí v rámci celku. 

Bude se jednat o kvalitativní výzkum, který má v oblasti sociálních věd dlouholetou 

tradici. Práce výzkumníka je přirovnávána k činnosti detektiva, protože se 

ve zkoumaném materiálu snaží odhalit a analyzovat informace, které přispívají 

k osvětlení dané problematiky. Vznikají z toho deduktivní a induktivní závěry, z nichž 

může později vzniknout celá teorie popisující daný jev. Na rozdíl od kvantitativního 

výzkumu jsou témata zkoumána více do hloubky a citlivě zohledňují i kontext. Bývá 

mu ovšem vytýkáno, že má příliš subjektivní charakter. Výsledky z něj jsou zcela 

unikátní, není možné je zobecnit nebo celý výzkum replikovat.
86 

Obsahová analýza zkoumá vizuální prvky mediálních sdělení. Obvykle bývá 

kombinována se sémiotickou či narativní analýzou, stejně tomu je i v tomto výzkumu. 

Obrazové sdělení může významně ovlivnit příjemce po emotivní stránce. Tuto analýzu 

zajímá, jaké informace jsou prostřednictvím obrazů předávány, kdo je na nich 

vyobrazen a jakým způsobem. Odhaluje také, nakolik se obrazový záznam vzdálil od 

reality a zda dochází v některých případech k manipulaci.87 

Cílem narativní analýzy je zjistit, jakým způsobem média vyprávějí příběhy. Všímá si 

především struktury a formy vyprávění, postavení vypravěče, subjektivity vyprávění, 

časové posloupnosti, vztahu fabule a syžetu, funkcí jednotlivých postav a dalších 

aspektů. Ve filmovém světě s tím souvisí i obsažené technické a symbolické prvky. 

Technickými se myslí například pohyb nebo úhel kamery, délka záběru, střih, zvuk, 

                                                           
86 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené 
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87 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4, s. 155–157. 
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hudba nebo světlo. Těmi symbolickými zase třeba barevnost, prostředí, jednání, 

kostýmy a rekvizity. Příběhy jsou vypravovány s určitým záměrem, často pro ponaučení 

nebo zábavu. Podle motivů autora a pravidel se vypravování řadí do různých žánrů, ty 

obsahují specifické ukazatele, které příjemci usnadní orientaci ve sdělení. V některých 

případech se může jednat o aktualizovanou podobu archetypálních příběhů. Ty mohou 

pomáhat udržet základní hodnoty dané kultury.
88 

Sémiotika neboli nauka o znacích slouží ke zkoumání obsahu mediálních sdělení. 

K rozvoji tohoto odvětví významně přispěli švýcarský strukturalista Ferdinand 

de Saussure a americký filozof Charles S. Peirce. Sémiotická analýza se využívá nejen 

při hledání významů textů, ale i ve sděleních vizuálních a auditivních. Analyzuje prvky, 

ze kterých je sdělení složeno a pomáhá zjistit, jaký mají explicitní, ale hlavně 

i symbolický význam s ohledem na kulturní, politické, historické či společenské tradice 

a okolnosti. Vychází se z toho, že veškerá komunikace je založena na výměně znaků 

(mohou mít slovní, vizuální či verbální podobu). Znak má podobu označujícího (jejich 

fyzická podoba vnímaná smysly, například konkrétní slovo) a označovaného (mentální 

koncept, který pro nás představuje). Jeden označující může evokovat více označujících, 

čímž vzniká prostor pro interpretaci.
89 

5.2 Oblast výzkumu 
Primární zkoumanou jednotkou budou tři filmy o Kapitánu Amerikovi z produkce 

americké televizní a filmové společnosti Marvel Studios. Konkrétně jde o snímky  

Captain America: První Avenger (2011), Captain America: Návrat prvního Avengera 

(2014) a Captain America: Občanská válka (2016). 

Další důležitou součástí výzkumu budou české a americké odborné recenze na 

různých zpravodajských a filmových webech, které jsou volně dostupné na internetu. 

Díky tomu budu moct posoudit, jak se liší vnímání obsažené propagandy v závislosti na 

národnosti. Jelikož je logické, že český recenzent na to bude pohlížet jinak než 

americký. Nakonec ještě zhodnotím, zda si propagandy všímají i řadoví diváci, k tomu 

mi poslouží jejich komentáře na webu ČSFD. Ukáže se tak i to, zda laická veřejnost 

nahlíží na stejnou problematiku jinak než odborná sféra. 
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Již zmíněný server ČSFD odkazuje i na většinu českých recenzí. Tento veřejný web 

pro filmové fanoušky byl spuštěn 7. prosince 2002 Slovákem Martinem Pomothym. 

Oficiálním vlastníkem je firma POMO Media Group s.r.o. Za svou dobu působení 

získala stránka několik ocenění v soutěži Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. 

K datu 20. dubna 2020 má celkem 500 540 zaregistrovaných uživatelů, z nichž se každý 

může podílet na hodnocení filmů, seriálů a televizních pořadů. Mimo jiné nabízí i řadu 

užitečných funkcí, například obsahuje programy českých i slovenských kin a televizních 

stanic nebo si uživatelé mohou vést přehled zhlédnutých filmů.
90 

5.3 Výzkumný problém a účel výzkumu 
Masivní válečná propaganda během druhé i první světové války výrazně ovlivnila 

tehdejší obyvatele Spojených států a způsobila to, že souhlasili se zapojením do válek. 

Doba vzniku Kapitána Ameriky, konkrétně již zmíněný přelom let 1940–1941, 

naznačuje, že bylo jeho úkolem tento trend podpořit. S tím souvisí i to, že jeho 

úhlavními nepřáteli byli nacisté. Zároveň měl v lidech podpořit americký patriotismus 

a čistost těchto úmyslů. Tento koncept bezpochyby fungoval, neboť právě na válečné 

frontě mezi obyčejnými vojáky se těšila tato postava největší oblibě. 

Kromě zábavy tehdy plnil Kapitán Amerika i „vyšší“ cíle. Po více než sedmdesáti 

letech od té doby tato postava znovu ožila ve filmové podobě. Nabízí se tedy řada 

logických otázek, které z toho vyplývají. Posunul se nějakým způsobem význam tohoto 

hrdiny? Co ve skutečnosti představuje a proč je i v současnosti tak oblíbený? Aby bylo 

možné na tyto dotazy odpovědět, je potřeba zkoumat samotné filmové adaptace, ale 

i reakce diváků na ně. Uvědomují si vůbec jejich agitační potenciál? Dá se 

předpokládat, že odborné recenze budou v tomto ohledu skeptičtější. Zatímco běžní 

diváci, pokud si toho vůbec všimnou, tomu nebudou přikládat větší váhu. Dále je 

pravděpodobné, že čeští recenzenti budou vůči americké propagandě vnímavější. 

Kdežto těm americkým přijde jako automatická součást tohoto žánru. Reálné výsledky 

ovšem zjistím až po analýze. 
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Ze všeho nejdříve je potřeba si zvolit vhodné výzkumné otázky, které tato témata 

budou reflektovat. Po analýze budu schopna na ně nalézt relevantní odpovědi. 

Výzkumné otázky: 

1) Jak se projevuje americká válečná propaganda ve filmech o Kapitánu 

Amerikovi? 

2) Jak se liší vnímání obsažené propagandy v závislosti na národnosti příjemců? 

3) Jaké funkce plní tato propaganda v současnosti? 
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6 Analýza a rozbor filmů 
První filmy s touto tématikou jsem již krátce rozebrala výše, díky tomu je možné 

zasadit tyto tři snímky do širšího rámce. Patří k nejnovějším počinům v rámci 

restartované série společnosti Marvel Comics. Poněkud problematický je fakt, že 

některé události související s příběhem se staly v jiných filmech. Proto je potřeba občas 

vysvětlit, na co konkrétní díl navazuje. Hlavním cílem bude ale pochopitelně upozornit 

na přítomnost propagandistických technik a ukázat, jak je s nimi zacházeno. 

Postavu Kapitána Ameriky v těchto adaptacích ztvárnil americký herec Chris Evans. 

Ten se narodil 13. června 1981 v městu Sudbury ve státě Massachusetts. Zajímavostí je, 

že už v roce 2005 si zahrál postavu Johnnyho Storma (neboli Human Torch) ve dvou 

snímcích Fantastická čtyřka z dílny společnosti Marvel. Nejspíše se v tomto žánru 

osvědčil, protože mu o šest let později byla nabídnuta pro jeho kariéru osudová role 

Kapitána Ameriky. Celkem ho ztvárnil v jedenácti filmech z vesmíru Marvel.
91 Ačkoliv 

hrál i v řadě dalších filmů, žádný z nich mu nepřinesl takovou slávu jako tato série. 

6.1 Captain America: První Avenger 
Prvním zkoumaným snímkem bude Captain America: První Avenger z roku 2011. 

Jeho stopáž je 124 minut. Český název je doslovně přeložen z originálu. Předlohou je 

již zmíněné dílo spisovatelů Joea Simona a Jacka Kirbyho. Režie se ujal Joe Johnston, 

který začínal v americké společnosti zaměřující se na vizuální efekty s názvem 

Industrial Light & Magic režiséra, producenta a scénáristy George Lucase.92 

Příběh začíná tím, že vědci v současnosti odhalí za polárním kruhem v ledu pohřbené 

trosky velkého letounu. Uvnitř naleznou kulatý štít s americkými barvami a motivem, 

které naznačují, kdo je uvnitř. Vypravování se vrací do roku 1943. Mladík Steve Rogers 

chce stejně jako ostatní jeho vrstevníci vstoupit do armády, aby mohl pomoct své zemi 

bojovat proti nacistům v druhé světové válce. Protože má řadu zdravotních potíží 

a menší fyzickou konstrukci, odvodové komise ho opakovaně odmítají. Ačkoliv tím 

porušuje zákon, hlásí se znovu na jiná jména. Německý doktor Abraham Erskine 

(Stanley Tucci) si ho kvůli jeho vytrvalosti vybere pro unikátní vědecký experiment, 

                                                           
91 Chris Evans. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2020 POMO Media Group [cit. 
2020-07-07]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/8909-chris-evans/ 
92 Captain America: The First Avenger. Marvel Cinematic Universe Wiki [online]. Marvel Cinematic 
Universe [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 

https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Captain_America:_The_First_Avenger  
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který má za cíl vytvořit armádu supervojáků. Steve podstoupí proměnu a stane se z něj 

dokonalá lidská bytost s neuvěřitelnými schopnostmi.
93 

Doktor Erskine je ovšem ihned poté zabit nacistickým agentem. Jediný on znal 

formuli k vytvoření séra, proto nemůže vzniknout původně plánovaná armáda 

supervojáků. Stevea nechtějí nasadit samotného do boje, ale je mu nabídnuto, aby 

propagoval válečné úsilí po amerických městech. Během vystoupení v Itálii se dozvídá, 

že jednotka, ve které slouží jeho nejlepší kamarád Jamesem „Bucky“ Barnes (Sebastian 

Stan), byla zajata nepřítelem. Vydává se na jeho záchranu, aby dokázal, že má na víc. 

Musí čelit nebezpečné hrozbě – tajné nacistické organizaci Hydra, kterou vede Johann 

Schmidt (Hugo Weaving). Ten získal zázračný Teserakt (zdroj neomezené energie) 

a spřádá plány na ovládnutí světa. Po osvobození vězňů získává Steve uznání a se svým 

vlastním týmem dva roky sabotuje operace Hydry. Při jedné z akcí přijde o život jeho 

kamarád Bucky. Po konečném souboji se Schmidtem zabrání Kapitán spuštění bomby 

na New York tím, že odkloní letoun do neobydlené oblasti. Po mnoha letech se se 

zděšením probouzí do současné doby.
94 

Pouze začátek a konec snímku se odehrává v současnosti, necelých sedmdesát let po 

posledním dobrodružství Kapitána Ameriky. Jinak je celý první díl z logických důvodů 

situován do minulosti. Příběh začíná už v roce 1942, kdy je divák prostřednictvím 

flashbacku informován o největší hrozbě, tedy Hydře. Přibližně o rok později se Steve 

hlásí neúspěšně k armádě a s kamarádem Buckym se zúčastní fiktivní výstavy s názvem 

The World Exposition of Tomorrow, kterou pořádá vynálezce a obchodník Howard 

Stark (Dominic Cooper). Svým tematickým zaměřením připomíná skutečnou Světovou 

výstavu z roku 1939. Téměř po celý čas je možné vnímat atmosféru tehdejší doby. 

Například před promítáním filmu v kině běží na plátně autentické náborové video, 

které ukazuje záběry z fronty a hrdé americké vojáky. Snaží se apelovat na každého, aby 

se nějak zapojil do válečného úsilí. Ukazuje, že pomáhat mohou i malé děti třeba 

sběrem kovošrotu. Ve videu padnou fráze jako: „cena za svobodu není nikdy příliš 

vysoká“ nebo „společně se Spojenci se postavíme každé hrozbě, nehledě na to, jak je 

velká“. Právě svoboda byla také jednou z duchovních hodnot, za které měli Američané 

bojovat. Šlo svým způsobem tedy i o rozšíření amerického způsobu života do Evropy. 

Druhá věta zase představuje odhodlání a jakousi víru ve vlastní velikost. Z toho je 
                                                           
93 Tamtéž. 
94 Tamtéž. 
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patrné, že se Američané situují do role zachránců. 

Na výstavě je možné zahlédnout i agitační plakát se strýčkem Samem, který se 

poprvé objevil už v první světové válce, ale používal se i při té druhé. Na obraze je 

postarší muž oblečen do oděvu s prvky a barvami americké vlajky. Zosobňuje celé 

Spojené státy americké, ale hlavně jejich vládu. Velmi podobným symbolem se stal 

ve skutečnosti i ve filmu právě Kapitán Amerika. Nelze nevidět podobnost mezi těmito 

dvěma figurami. 

Obr. 6: Strýček Sam vyzývá Američany  

ke vstupu do armády.  

Obr. 7: Kapitán Amerika zobrazen jako 

strýček Sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To vše mělo za následek to, že mladí muži cítili jako svou morální povinnost 

narukovat do armády, byl to v podstatě způsob jejich seberealizace. Na tom měla 

největší podíl právě americká propaganda, která se snažila všemi prostředky získat 

podporu národa. Velkou roli v tom pravděpodobně hraje také fakt, že Američané obecně 

tíhnout více k patriotismu. Tento pocit doléhá i na Stevea, proto se cítí méněcenný kvůli 

tomu, že se nemůže dostat k armádě. Dokonce je kvůli tomu ochotný pašovat 

dokumenty a porušovat tak zákon. Oddanost k vlasti pro něj evidentně znamená více 

než její zákony. Ostatně tento motiv se v průběhu zopakuje ještě několikrát. 
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Novinkou související s nynější dobou je, že se tato agitace začíná obracet i na ženy. 

Britská agentka Margaret „Peggy“ Carter (Hayley Atwell) představuje zcela ukázkovou 

členku americké armády. Současně poukazuje i na důležitost spolupráce mezi 

jednotlivými státy. Je přidělena do výcvikového táboru Lehigh, kde se poprvé setkává 

se Stevem. Později mezi nimi vznikne romantický vztah. Má zde za úkol dohlížet na 

všechny operace této divize. Tím pádem je ve vojenské hierarchii výše postavená než 

mnozí muži. Když jeden z nich zpochybní její profesionalitu a dělá si z ní legraci, 

okamžitě si zjedná respekt. Bohužel je zobrazována dost stereotypně. Je vždy zcela 

upravená, má perfektně navlněné vlasy a výraznou červenou rtěnku. Během čtyřicátých 

let byly takto vyobrazovány tzv. pin-up modelky na různých plakátech. Tento styl si 

udržuje i v akci, když všichni ostatní mají na hlavě helmu a jsou špinaví. Tím pádem to 

na diváka působí velmi nedůvěryhodně. 

Obr. 8: Margaret „Peggy“ Carter ve filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro válku je typická dichotomie dobra a zla. V tomto případě jsou Spojenci ti dobří 

a mocnosti Osy naopak zlí. Součástí propagandy bylo vykreslovat nepřítele velmi 

zjednodušeně. Hlavní bylo zdůraznit to, že se chová zle a krutě, téměř jako nějaké 

monstrum, a jde proti všeobecně uznávaným hodnotám. 

Stejné principy se uplatňují i v těchto snímcích. Velikost rostoucí hrozby je ještě 

podpořena heslem: „Useknete jednu hlavu a její místo zaujmou dvě další.“ Název Hydra 

je totiž odvozen z řecké mytologie, jednalo se o příšeru ženského pohlaví s hadím tělem 

a dračími hlavami. 
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Největší padouch – Johann Schmidt neboli Red Skull je ukazován pouze z jednoho 

úhlu pohledu. Dojem stvůry je podpořen i jeho nelidským vzhledem, na který je 

záměrně upozorňováno a má v divákovi vyvolat zděšení. Proto je jeho skutečná tvář 

dlouho skryta, poté je ukázána jen v polostínu a k vidění je až v půlce příběhu. 

V chování tato postava neprojevuje soucit, lítost nebo strach. Na rozdíl od Kapitána 

překlenul myšlenku národů a chce konat činy pro „vyšší dobro“. Oproti němu je jeho 

podřízený, doktor Arnim Zola (Toby Jones), o něco lidštější. Nicméně ani on není pojat 

zcela realisticky. 

Obr. 9: Red Skull ve filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dojem odosobnění je podpořen i tím, že jsou nepřátelé anonymizovaní. Řadoví vojáci 

často nosí helmu, tudíž jim není vidět do tváře. Divák nezná jejich konkrétní jména 

nebo životní příběhy, ale má je jen za zfanatizované cizince. I když je samozřejmé, že 

člověk je komplexní bytost. I nepřítel může mít řadu pozitivních vlastností, jen je 

mnohem lehčí je ignorovat. 

V souvislosti s Johannem Schmidtem je možné si všimnout další zajímavosti. Záběry 

na něj jsou často z podhledu, aby byla naznačena jeho velikost oproti ostatním. Tentýž 

postup použila německá režisérka Leni Riefenstahl v nacistickém propagandistickém 

dokumentu Triumf vůle z roku 1935. Zabírala tímto způsobem jejich tehdejšího vůdce 

Adolfa Hitlera, což mělo způsobit podvědomé vzhlížení k němu. Nutno dodat, že sám 

Johann Schmidt používá při některých projevech dokonce stejnou dikci jako on. 

Přestože se chce od něj odpoutat, napodobuje jej. Divák si nemusí toto ani uvědomovat, 
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ale působí to na něj dost negativně. 

Zvláštní spojitostí mezi těmi dobrými a zlými představuje téma nadčlověka. 

S myšlenkou nadčlověka přišel poprvé už filozof Friedrich Nietzsche. Podle něj měl být 

člověk překonán vyšším stupněm vývoje, stejně jako on tehdy překonal lidoopy. Na to 

navázal právě nacismus, který začal používat pojem „podčlověk“ převážně pro Židy 

a Romy. Paradoxem je, že Kapitán Amerika je v podstatě nadčlověk. Nehledě na to, že 

je velmi blízko ideálu árijského mužství, má čtyřikrát rychlejší metabolismus než běžný 

člověk a dokáže využít všechen lidský potenciál. Stále se však považuje za normálního 

muže. Red Skull mu dokonce vyčítá, že je pošetilý, když předstírá, že je jen obyčejný 

voják. Oba dva se podle něj od lidskosti oprostili. V tomto ohledu jsou si tedy podobní, 

i když každý stojí na opačné straně. 

Jelikož Kapitán Amerika představuje dobro za každou cenu, je tomu podřízeno i jeho 

chování. Ani jednou není ve filmu vidět, že by někoho zabil. S každým protivníkem se 

vyrovná nepravděpodobně morálně čistě. Většinou protivníka udeří a on odpadne na 

zem nebo se v důsledku jeho rány a různých dalších okolností sám nechtěně zlikviduje. 

Když by bezhlavě zabíjel nepřátelské vojáky, jaký by potom byl mezi nimi rozdíl? 

Nutno ovšem podotknout, že reálně to takto nefunguje. Nicméně pro udržení 

dichotomie se to hodí. Zvláště v komiksech o superhrdinech nemůže být dobro 

„pošpiněno“ morálně pochybnými činy. Podobně se postupovalo i v rámci propagandy. 

O tom, co všechno museli během války američtí vojáci vykonat, se nahlas nemluvilo. 

Po proměně nejde Kapitán Amerika okamžitě do akce. Jeho první zásah ovšem viděla 

celá země, píše se o něm v novinách a stává se z něj nová celebrita. Senátor v něm vidí 

propagační potenciál, proto mu nabídne, aby vystupoval po státech a stal se symbolem 

USA ve válce. Za tímto projektem tedy stojí vyšší instance, které se snaží přesvědčit 

masu prostých občanů, aby podporovala americké válečné úsilí. Ačkoliv tím není Steve 

příliš nadšený, nakonec souhlasí. 

S tímto velkolepým představením následně jezdí po celé zemi. Podobný formát byl 

uplatňován při reálných veřejných vystoupeních různých názorových vůdců během 

první i druhé světové války. Jen tohle je ve větším stylu – s tančícími a zpívajícími 

dívkami kolem Kapitána, manifestacemi jeho neuvěřitelné fyzické síly a s velmi 

barevnými kostýmy. Lidé v publiku a vojáci na frontě oproti tomu vypadají nevýrazně. 

Nosí nepříliš barevné oblečení a představují realitu všedního dne. Když přijede „hvězdy 
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posetý hrdina“ do jejich města, vytrhne je z jejich každodennosti, jsou z něj nadšení. 

Stane se novější verzí strýčka Sama, jen živější a fantastičtější. Dokonce je k vidění 

i plakát s ním v podobném stylu s heslem: „Chci, abys koupil dluhopisy.“ Prodej 

válečných dluhopisů v každém státě, který navštíví, se vždy zvýší o deset procent. Za ně 

se nakoupí kulky do zbraní amerických vojáků nebo zdravotnický materiál. Působí se na 

city diváků v hledišti. „Každý dluhopis, který si koupíte, ochrání někoho, koho 

milujete.“ V té době bylo vysoce pravděpodobné, že každý z přítomných měl ve válce 

někoho, na kom mu záleželo. 

Součástí představení i propagandy obecně je zesměšňování nepřítele, v tomto případě 

nejenom nacistů, ale i Němců obecně. Stejně tak se generalizuje jejich chování. 

V doprovodné písni se dokonce zpívá o „pochodujících šašcích z Berlína“. Na pódiu se 

podezřele pohybuje i herec ztvárňující Hitlera, který je následně sražen k zemi pěstí 

Kapitánem. Dodává se tak národu kuráž k poražení nepřítele. 

Celé toto období s představeními by se dalo shrnout jako působení komiksu v době 

druhé světové války. Dokonce se zde objeví i záběr na prodej komiksů Captain America 

nebo černobílé filmy s ním. Prolíná se tak minulost s fikcí. Během toho nosí původní 

kostým s jasnými barvami, který je vyroben z látky, k tomu patří hranatý štít. Tento 

design odpovídá nejstarším číslům komiksu. 

Obr. 10: Představení Kapitána Ameriky ve filmu. 
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Když ovšem později prokáže, že dokáže pracovat v terénu, vyrobí mu Howard Stark 

nový oblek. Ten je oproti komiksu celkem pozměněný. Tyto obměny jsou ku prospěchu 

věci, protože původní kostým, který byl popsán výše, by působil v dnešní době 

přehnaně a spíše komicky. Celá výzbroj je vyrobena z uhlíkového polymeru a má odolat 

střelným zbraním. Hlavními barvami zůstávají červená, modrá a bílá – tedy americké 

národní barvy. Ve filmových adaptacích jsou laděny do tmavších odstínů. Původní 

odstátá křidélka na helmě jsou už pouze namalovaná. Štít kulatého tvaru je vyroben 

z fiktivního kovu vibrania, který má být silnější a lehčí než ocel. Ačkoliv je kostým 

částečně zmodernizovaný, stále působí zastaralým dojmem. To se ovšem projeví nejvíce 

až v následujících dílech. 

Obr. 11: Kostým Kapitána Ameriky ve filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu 1943 má Steve vystoupení v Itálii pro vojáky pouze kousek od fronty. 

Protože si skutečnou válku zažili, neudělá na ně představení pražádný dojem a ještě se 

mu vysmívají. Jeho proměna ve skutečného hrdinu nastane poté, když vyrazí ještě ten 

den na vlastní pěst zachránit 107. pěchotu, která byla nepřáteli zajata. Nachází se v ní 

totiž jeho nejlepší kamarád z dětství Bucky. Při této akci zkombinuje kostým 

z vystoupení se skutečným vojenským vybavením. Od té doby má již jinou úlohu, 

s vlastní skupinou podniká akce ke zničení Hydry a účastní se nejdůležitějšího dění. 
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Kapitán Amerika je kdykoliv ochoten položit svůj život za americký národ a své 

kolegy. Na konci to potvrdí, když se obětuje pro záchranu velkého množství lidí. Když 

automaticky nastavené letadlo míří s raketou na New York, raději ho navede do 

neobydlené oblasti. Tento čin pouze potvrzuje jeho dříve obdivované vlastnosti, kvůli 

kterým byl vůbec vybrán do speciálního vědeckého programu, a těmi jsou mimo jiné 

odvaha, odhodlání a nesobeckost. Právě k nim vybízela jeho představení americký lid 

a vojáky, stejně jako to tehdy doopravdy dělala americká válečná propaganda. 

K válečným obětem se odjakživa chová velká úcta, podobně jako k válečným 

veteránům. Postava Kapitána si zažije v podstatě oba dva stavy. 

Propaganda funguje lépe, když se člověk cítí nějak osobně zaangažovaný do celé 

situace. Jak již bylo zmíněno výše, pro Američany to bylo hájení základních svobod 

jedince, souboj jejich idejí proti těm nacistickým. Pro české publikum toto zapojení 

může nastat ve chvíli, kdy ve snímku uvidí, že na mapě měst určených k destrukci se 

nachází i Praha. 

Závěrečné titulky mají podobu historie plakátů válečné propagandy. Představí 

divákovi ty nejznámější z nich a zároveň dotvářejí jeho celkový dojem z adaptace. 

Tvůrci tím vlastně sami nepřímo přiznávají, že Kapitán je významnou součástí této 

tradice. Právě tato skutečnost má výrazný vliv na vnímání této ikony v současnosti. 

Tento díl představuje vznik samotného superhrdiny a jeho skutečnu funkci během 

druhé světové války. Tím se uzavřela jedna velká kapitola této postavy. Tvůrcům se 

tímto způsobem rafinovaně povedlo převést Kapitána Ameriku z druhé světové války 

do současnosti. 

6.2 Captain America: Návrat prvního Avengera 
Druhé pokračování z roku 2014 nese v originále název Captain America: The Winter 

Soldier. Tím se odkazuje na konkrétní postavu v příběhu. Film má celkem délku 136 

minut. Režiséra z prvního dílu vystřídali bratři Anthony Russo a Joe Russo, kteří 

spolupracují na většině svých projektů. Příběh se inspiruje předlohou výtvarného 

umělce Dona Hecka a komiksového scénáristy a kreslíře Eda Brubakera. Za scénářem 

stojí Christopher Markus a Stephen McFeely.95 

                                                           
95 Captain America: The Winter Soldier. Marvel Cinematic Universe Wiki [online]. Marvel Cinematic 
Universe [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: 

https://marvelcinematicuniverse.fandom.com/wiki/Captain_America%3A_The_Winter_Soldier  
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Děj navazuje na události ze snímku Avengers (2012, režie a scénář Joss Whedon). 

Zde ředitel mezinárodní mírové agentury S.H.I.E.L.D, seržant Nick Fury (Samuel 

L. Jackson), osloví Kapitána Ameriku, Iron Mana, Hulka, Thora, Hawkeye a Black 

Widow, aby vytvořili tým. Společně mají zastavit mocného nepřítele z vesmíru 

a odvrátit světovou katastrofu. Vše vyvrcholí velkou bitvou v New Yorku.96 

Po těchto katastrofických událostech se Kapitán Amerika stáhne do ústraní a žije 

ve Washingtonu. Snaží se pochytit vymoženosti moderního světa a doplňovat si 

vzdělání ve všech možných oblastech. Zúčastní se záchranné mise na lodi 

S.H.I.E.L.D.u, ale zjistí, že agentka Natasha Romanoff neboli Black Widow (Scarlett 

Johansson) dostala od Furyho jiný úkol. Když si o tom s ním jde promluvit, zasvětí ho 

Fury do tajného projektu Insight. Ten dokáže neutralizovat potencionální útočníky, ještě 

než spáchají zločin. Protože má ovšem Fury podezření ohledně bezpečnosti organizace, 

chce projekt pozastavit. Když dojde k jeho napadení, musí Kapitán Amerika s Black 

Widow zjistit, kdo za tím stojí. Organizace S.H.I.E.L.D., kterou ovládla během let 

zevnitř nacistická Hydra, se obrátí proti nim a profesionální zabijáci se je snaží zastavit. 

Největším nepřítelem je záhadný Winter Soldier. Kompromitovaná agentura plánuje 

zneužít novou technologii k likvidaci všech pro ně potencionálních hrozeb. Kapitán 

Amerika, Black Widow a jejich nový spojenec – bývalý voják Samuel „Sam“ Wilsonem 

(Anthony Mackie) se dostanou do ústředí organizace a pokouší se tento plán zastavit.
97 

Téměř celý film se odehrává v přítomnosti, události jdou chronologicky za sebou. 

Většina příběhu je situovaná do hlavního města Spojených států, což je samo o sobě 

symbolické. Ikona národa se přestěhovala do nejdůležitějšího města státu, ačkoliv 

pochází z New Yorku. Nehledě na to, že během několika prvních scén se Kapitán 

pohybuje v okolí slavného Washingtonova monumentu. Tvůrci tím dávají důraz na 

americký původ a hodnoty, čímž chtějí vzbudit v divákovi pocit hrdosti. 

V tomto díle je vyzýváno Kapitánovo černobílé vidění světa, o kterém bylo psáno 

výše. Od druhé světové války se svět v mnoha ohledech změnil. Už nelze tak snadno 

rozpoznat, kdo je ten zlý a kdo dobrý. Kapitán prochází osobní krizí, hledá své místo 

v moderní době. Vždycky chtěl konat jenom to, co je správné. Jenže problémem je, že 

                                                           
96 The Avengers. Marvel Cinematic Universe Wiki [online]. Marvel Cinematic Universe [cit. 2020-07-
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97 Captain America: The Winter Soldier. Marvel Cinematic Universe Wiki [online]. Marvel Cinematic 
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teď si ani není jistý tím, co to vlastně je. Cituji jeho slova přímo z filmu: „Myslel jsem, 

že se můžu vrátit a plnit rozkazy. Sloužit. Ale není to stejné jako kdysi.“ 

S tím souvisí i výběr hlavních padouchů, kteří nejsou tak prvoplánoví. Jedním z nich 

je ministr Spojených států a zároveň člen Světové bezpečnostní rady, která má dohlížet 

na fungování organizace S.H.I.E.L.D., Alexander Pierce (Robert Redford). Nosí vždy 

sako a působí celkově důvěryhodným dojmem. Jeho charakter se tedy neodráží v jeho 

vzhledu, jako tomu bylo v případě Red Skulla. 

Obr. 12: Alexander Pierce ve filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě je tedy hrozba přímo součástí amerického státu a celého jeho 

systému. Náhle nelze použít klasickou dichotomii my/oni. Nepřítel se totiž může 

nacházet i ve vlastních řadách. Dobře to vystihuje dialog mezi Kapitánem a jeho 

parťákem Samem. „Jak poznáme ty dobré od těch špatných?“ „Když budou střílet, jsou 

špatní.“ Paradoxně tato skutečnost nepodporuje důvěryhodnost americké vlády obecně. 

Tudíž by se dalo konstatovat, že v tomto ohledu jde snímek proti klasickým zásadám 

propagandy, protože zpochybňuje vlastní stát. Skoro jako by tento díl diváky vyzýval 

k tomu, aby se snažili odhalit i ve skutečnosti nekalé politiky a jedince obecně. 

Později se ukáže, že ministr je tajný agent Hydry, nacistického vědeckého oddělení. 

Jedná se o tu samou organizaci jako v prvním díle. Po válce si uvědomili, že není 

možné vzít lidem svobodu násilím. Jejich cílem je proto vyvolat ve světě takový chaos, 

aby se jí lidé dobrovolně vzdali ve prospěch svého bezpečí a klidu. Kvůli tomu 
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transformovali svou činnost a pracují v utajení na mnoha důležitých pozicích po celém 

světě. Děsivě působí právě ona rafinovanost jejich práce. 

Dalším protivníkem je tajemný zabiják Winter Soldier. Má zakrytou tvář, tudíž není 

ihned patrné, o koho se jedná. Až za půlkou filmu se divák dozví, že je to Kapitánův 

bývalý parťák ve zbroji – seržant Jamesem „Bucky“ Barnes. Když byl v prvním díle 

zajat, prováděli na něm vědci z Hydry různé pokusy. Kvůli tomu přežil pád z vlaku 

v horách při jedné z akcí, na kterých byl s Kapitánem. Od té doby je zneužíván k plnění 

jejich rozkazů, aniž by si byl vědom toho, kdo ve skutečnosti je. Kapitán se dostává do 

střetu zájmů, protože je odhodlaný bránit lidstvo, ale nechce ublížit svému nejlepšímu 

příteli. Ukazuje se, že Steve dokáže být věrným kamarádem, i když jdou okolnosti proti 

němu. Bucky pro něj vždy byl jako vlastní bratr a podržel ho ve chvílích, kdy mu bylo 

nejhůře. Když mu zemřeli rodiče, dokonce mu Bucky nabídl, jestli se nechce 

přestěhovat k jeho rodině. Když je Bucky sám sebou, vždy oslovuje Kapitána jeho 

civilním jménem, čímž je naznačena hloubka jejich vztahu. Tato postava pojí 

Kapitána s jeho minulostí, odkazuje na dobu, kdy byl ještě obyčejných chlapcem 

z Brooklynu. 

Obr. 13: Winter Soldier ve filmu. 
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Chování hlavního hrdiny se trochu změnilo, už není pouze neposkvrněnou ikonou. 

Ve složitějším světě musí i on činit morálně zpochybnitelná rozhodnutí. V příběhu 

dokonce ukradne auto, aby se dostali včas na místo určení. Tato uvolněnost nedošla 

však ještě do bodu, že by tento akt byl přímo zobrazen ve filmu. 

Některé jeho vlastnosti naopak zůstávají stejné. To je možné zaregistrovat například 

při bojové scéně na lodi hned v úvodu vypravování. Nepřítel na něj nečekaně zaútočí 

zpoza rohu, takže nad ním na chvíli získá převahu. Útočník si postěžuje, že od někoho 

takového čekal víc, ne že se bude skrývat za štítem. Steve bez většího přemýšlení odloží 

štít za záda, sundá si svou masku a svolí k pěstnímu souboji. To je opět projev čestného 

jednání, ačkoliv k takovému gestu není sebemenší důvod. 

Důležitým místem je Smithsonovo muzeum, kde je celá expozice o Kapitánovi 

rekapitulující jeho život. V příběhu funguje mimo jiné jako shrnutí pro ty, kteří neviděli 

první díl. Především ale připomíná to, jak velký symbol Kapitán Amerika představuje. 

Nahraný průvodcův hlas o něm referuje jako o „symbolu pro národ“, „hrdinovi pro 

svět“ a vyzdvihuje jeho „příběh cti, statečnosti a obětování“. Tvůrci se takto částečně 

také pokouší vyvolat v amerických divácích pocit hrdosti z toho, co všechno dokázali 

jejich předci během druhé světové války. Tímto způsobem se v nich buduje nadšení pro 

hájení amerických zásad. Také jsou zde k vidění černobílé záběry z tehdejších akcí 

Kapitána. V přeneseném významu mohou odkazovat právě na černobílé vidění světa 

v dobách války. Ostatně titulky na konci snímku jsou rovněž v těchto dvou barvách. 

Paradoxně tento příběh naznačuje, že na svět nelze pohlížet takto zjednodušeně. 

Z kostýmu Kapitána Ameriky v tomto díla úplně zmizela červená barva. Dominantní 

barvou je tmavě modrá, což může naznačovat potemnělost celého vypravování oproti 

předchozímu filmu. Stírají se rozdíly mezi dobrem a zlem a víra v klasické hodnoty je 

staromódní přežitek. Červená barva se nachází pouze na štítu, z kterého se stává 

nejdůležitější znak této ikony, protože ho má vždy při sobě a používá ho jako zbraň. 

V tomto díle je Kapitán často v akci bez tohoto speciálního obleku, protože vlastně 

představuje spojitost se zkompromitovanou agenturou a zkorumpovanou vládou. Když 

si vezme z muzea svůj původní oblek, znamená to návrat ke klasickým hodnotám. 
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Obr. 14: Kostým Kapitána Ameriky ve filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláště po událostech v New Yorku ve snímku Avengers se Kapitán znovu těší velké 

úctě mezi americkými obyvateli. Je nejenom válečný veterán, ale živoucí legenda. Toho 

jsou si vědomi i jeho nepřátelé, proto ho nechtějí sprovodit ze světa před zraky 

veřejnosti. 

Tento jeho vliv je patrný především při seznámení se Samem Wilsonem, který sloužil 

u 58. jednotky jako vzdušný záchranář. V současnosti organizuje psychologická sezení 

pro válečné veterány. Okamžitě poznává Kapitána, aniž by se musel vůbec představovat 

a neskrývaně k němu vzhlíží. Když se poté Kapitán s Black Widow objeví u něj na 

prahu, neváhá a poskytne jim útočiště. Dokonce se ihned hlásí dobrovolně do akce, 

i když měl své důvody k tomu, že z armády odešel. „Kapitán Amerika potřebuje mou 

pomoc. Není lepší důvod pro návrat.“ Zdá se tedy, že agitace opět funguje přesně tak, 

jak má. Naverbuje spojence, který je kvůli svým mechanickým křídlům známý spíše 

pod přezdívku Falcon. 

Projekt organizace S.H.I.E.L.D. s názvem Insight (v překladu porozumění, vhled) má 

fungovat na základě toho, že satelity rozpoznají potencionální hrozby a neutralizují je 

dříve, než dojde ke katastrofě. To v podstatě znamená odsoudit někoho na smrt, aniž by 

ještě něco provedl. Vyvstává tím těžké morální dilema. Kapitán Amerika s tím však 

nesouhlasí. Sice dělali Američané ve válce taky ošklivé věci, ale ve jménu svobody. 

Kapitánův názor vystihuje tato reakce: „Myslel jsem, že trest přichází až po spáchání 

zločinu, a ne před ním. Tohle není svoboda, tohle je teror.“ 
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Tuto technologii chce zneužít Hydra ke svým účelům, konkrétně k eliminaci svých 

nepřátel. Program vybírající cíle se nazývá Zolův algoritmus, protože ho stvořil 

nacistický vědec, který figuroval již v prvním díle. Vyhodnocuje minulost jednotlivců 

pomocí jejich záznamů, od bankovních záznamů, chorobopisů, hlasovacích vzorců, e-

mailů, telefonů až po výsledky zkoušek, k tomu, aby předvídal jejich budoucnost. Tato 

myšlenka aktualizuje celý koncept Hydry na jinou, moderní úroveň. 

Mezi nejdůležitější atributy patří stále svoboda, protože je považována za nejvyšší 

americkou hodnotu, za kterou stojí bojovat. Tentokrát ovšem hrozí, že se jí lidstvo vzdá 

dobrovolně. Před útokem na sídlo již zmíněné špionážní a protiteroristické agentury má 

Kapitán proslov k jejím zaměstnancům. Prozradí jim pravdu a vybídne je, aby se 

rozhodli, na kterou stranu se postaví. „Cena svobody je vysoká. A vždycky byla.“ Je 

tedy znovu předkládán osvědčený důvod k tomu, proč se mají lidé zapojovat do boje 

a riskovat tím svůj vlastní život. Podobné fráze mohl divák slyšet už v prvním díle 

v autentickém náborovém videu, které se promítalo v kině. Steve tedy 

i v současnosti reprodukuje tehdejší proválečné slogany. 

Tvůrci jsou si vědomi toho, že prvoplánová agitace dnes již nefunguje, ale musí mít 

hlubší podtext. Film jde v podstatě dokonce proti některých propagandistickým 

zásadám nebo se je spíše snaží více rozvádět. Tento díl zpochybňuje samotnou podstatu 

Kapitána, armády i státu. Kapitán už nechce pouze oddaně sloužit, ale více přemýšlí nad 

dalšími okolnostmi. Jeho myšlení se muselo posunout, aby byl v současnosti uvěřitelný. 

I když se snímek snaží kompromitovat dvoupólové vidění světa, nakonec se k němu 

svým způsobem vrací. 

6.3 Captain America: Občanská válka 
Na třetím díle, jenž měl premiéru v roce 2016, se podílela i německá produkce. Český 

název je opět doslovně přeložen z amerického originálu. Režie se stejně jako 

v přechozím díle ujali bratři Anthony a Joe Russoovi. Scénář napsali opět Christopher 

Markus a Stephen McFeely. Se 147 minutami se jedná o nejdelší snímek z celé série.
98 

Berou se v potaz události z druhého filmu ze série s názvem Avengers: Age of Ultron 

(2015, režie a scénář Joss Whedon). V něm se miliardář Tony Stark snaží obnovit 

                                                           
98 Captain America: Civil War. Marvel Cinematic Universe Wiki [online]. Marvel Cinematic Universe 
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program na udržení celosvětového míru, který však skončí neúspěšně. Největší 

hrdinové světa, Iron Man, Kapitán Amerika, Thor, Hulk, Black Widow a Hawkey, musí 

společně čelit umělé inteligenci jménem Ultron. Ten věří, že jediným způsobem, jak 

zachránit Zemi, je vyhladit lidstvo.99 

Děj se odehrává přibližně rok po těchto událostech. Kapitán Amerika převzal velení 

nově zformovaného týmu Avengers, jehož hlavní prioritou je i nadále chránit lidstvo. 

Při jedné jejich akci v Nigérii však dojde k incidentu a zemřou nevinní lidé. Politické 

tlaky vyústí v tzn. Sokovijskou smlouvu, která stanovuje, že na činnost tohoto týmu 

bude dohlížet Organizace spojených národů (OSN). Kvůli tomu se superhrdinové 

rozdělí na dvě skupiny. Jedna, v jejímž čele stojí Tony Stark (Robert Downey Jr.), chce 

smlouvu podepsat a nechat odpovědnost na vládě. Zatímco Kapitán Amerika s dalšími 

si hodlají udržet svou svobodu. Situace se vyostří, když dojde ve Vídni k teroristickému 

útoku. Hlavním podezřelým je přítel Kapitána Ameriky – Bucky Barnes alias Winter 

Soldier. Steve nevěří, že by toho byl schopný, když už není pod vlivem Hydry, proto 

mu pomáhá. Tony Stark dostane od velení příkaz přivést do třiceti šesti hodin odpadlíky 

zpět. Kapitán Amerika i Iron Man si přivolávají na pomoc další superhrdiny, aby získali 

co nejvíce spojenců na svou stranu. Postupně se ukazuje, že se rozdělený tým snaží 

proti sobě ještě více poštvat bývalý plukovník sokovijské rozvědky Helmut Zemo 

(Daniel Brühl). Ačkoliv to po souboji vypadá, že se hlavní hrdinové usmíří, nakonec 

k tomu nedojde. Vyjde totiž najevo, že Winter Soldier před lety v rámci mise zabil 

Starkovy rodiče.
100 

Hned na začátku je flashback, který diváka přenese do roku 1991 do sovětského 

ústředí Hydry. Jejich vědci probouzí postavu Winter Soldier z kryogenního spánku. 

Nepamatuje si nic ze svého předchozího života, protože po řadě pokusů funguje během 

let pouze jako profesionální zabiják. Tentokrát způsobí autonehodu luxusně 

vypadajícího vozu. Divák je napínán, protože se během filmu objeví tato událost 

vícekrát a on nezná všechny souvislosti. Až téměř ke konci se teprve dozvíme, o co v ní 

ve skutečnosti jde. 
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Celkově má snímek mnohem globálnější charakter. Příběh se odehrává na různých 

místech světa – například v nigerijském Lagosu, Londýně, v sídle OSN ve Vídni, 

v Bukurešti, Berlíně, New Yorku, Clevelandu nebo kdesi v Rusku. Tím se tvůrci 

nejspíše snaží prolomit jistou omezenost dosahu příběhu. Najednou se s vypravováním 

může ztotožnit více lidí, protože jsou do něj zapojeny i jiné části světa. To rozšiřuje pole 

působnosti Kapitánově agitaci, protože může expandovat i za hranice Spojených států. 

Když by poté Američané někdy v budoucnu potřebovali spojence, díky tomuto vlivu 

budou mít větší šanci ho získat. Tím se vlastně projevuje i diplomatická propaganda. 

Pomyslným nepřítelem je tedy samotný miliardář Tony Stark neboli Iron Man, se 

kterým Kapitán Amerika spolupracoval v rámci týmu Avengers. Ačkoliv jsou stále 

přátelé, jejich rozdílné názory je postaví proti sobě. Je překvapivé, že vždy 

individualistický Tony Stark náhle pociťuje zodpovědnost za všechny důsledky jejich 

jednání. Je to především kvůli tomu, že právě on stvořil Ultrona, proti kterému bojovali 

v pokračování série Avengers. K němu se připojí jeho kamarád, podplukovník Letectva 

Spojených států – James „Rhodey“ Rhodes (Don Cheadle), Black Widow, Black 

Panther (Chadwick Boseman), android Vision (Paul Bettany) a Spider-Man (Tom 

Holland). 

Obr. 15: Iron man ve filmu. 
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Proti nim stojí Steve Rogers, který jako vždy hájí nezávislost a svobodu jedince, 

proto se staví proti politickému aparátu. Zvláště po událostech z minulého dílu je vcelku 

pochopitelné, proč už nedůvěřuje vyšším instancím. V tomto týmu je také jeho přítel 

Falcon, Winter Soldier, Ant-Man (Paul Rudd), Hawkeye (Jeremy Renner) a kouzelnice 

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). 

Kapitán Amerika a Iron Man představují v podstatě dva protipóly, je tudíž logické, že 

spolu nevycházejí úplně lehce. Zatímco Steve Rogers je vzor nesobeckosti a oddanosti 

vůči státu, Tony Stark představuje podnikatele, kterému zvlášť ze začátku rozhodně 

nešlo ani tak o blaho lidstva jako spíše o vlastní zisk. Má mnoho negativních vlastností 

a je si jich dobře vědom. Jejich vztah dobře ilustruje tento jejich rozhovor z filmu. Tony 

reaguje na to, když Kapitán zmíní, že se znal s jeho otcem Howardem. 

Tony Stark: „Vážně? Vy dva jste se znali? Nikdy to nezmínil. Možná jen tisíckrát. 

Nenáviděl jsem tě.“ 

Steve Rogers: „Nechci působit potíže.“ 

Tony Stark: „Já vím, protože jsi slušňák.“ 

Steve Rogers: „Nedokážu ignorovat, když se situace vyvíjí zle. I když bych si to 

někdy přál.“ 

Tony Stark: „Ale nepřál.“ 

Steve Rogers: „Ne, nepřál.“ 

Tony Stark: „Někdy bych ti vyrazil ty tvoje dokonalé zuby. Ale scházel bys mi. 

Potřebujeme tě. Stačí tvůj podpis a všechno se dá do pořádku.“
101 

Z toho vyplývá, že během dětství nejspíše otec Tonymu často předhazoval Kapitána 

jako vzor, i když sám dával synovi svým chováním zcela jiný příklad. Až postupně 

začíná Tony chápat, jaký má vlastně tato ikona smysl. Může fungovat jako morální 

kompas pro ty, kteří si nejsou jistí tím, zda jsou jejich reakce v určitých situacích 

adekvátní. Tony se cítí poněkud zhrzený, protože má za to, že je Kapitán zaslepen 

svými city k Buckymu a nevidí podle něj pravdu. 

 

 
                                                           
101 Z filmu Captain America: Občanská válka, čas: 00:59:23– 01:00:02. 
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Jak je tedy patrné na první pohled, černobílé vidění dobra a zla je narušeno ještě více 

než v předchozím díle. Tentokrát totiž rozpor není v rámci jedné velké organizace, ale 

v jedné skupině nejužších kolegů, kteří dříve zastávali v zásadních záležitostech stejná 

stanoviska. Dlouhotrvající rozdíly v přístupu k řešení problémů, nastíněné již v sérii 

Avengers, vygraduje rozdělením skupiny superhrdinů. 

Další změnou je, že na tým Avengers není pohlíženo z omezené perspektivy, nejsou 

už považovaní pouze za ochránce světa. Naopak je divák veden k tomu, aby si 

uvědomil, že při jejich zásazích neúmyslně způsobili smrt mnoha nevinných civilistů. 

Relativizují se tím úvahy o stranách dobra a zla. V komiksovém prostředí se jedná 

o velmi výrazný posun, protože superhrdinové byli vždy jen kladnými postavami 

a nikdo jejich postavení nezpochybňoval. V přeneseném smyslu to může ukazovat to, že 

jsou Spojené státy schopné sebereflexe, čímž vlastně ukazují svou vyspělost a mohou se 

posunout dál. Snaží se přiznat vinu, aby k nim občané i cizinci mohli opět vzhlížet 

s respektem. Toto poselství je jedno z mnoha dalších ve filmu, které se snaží americká 

propaganda dostat do světa. 

Válka mezi těmito dvěma frakcemi superhrdinů nepramení pouze z rozdílného názoru 

na smlouvu ohledně kontroly Avengers. Hraje v tom roli i Kapitánův kamarád Bucky 

Barnes, který v minulosti nedobrovolně pracoval pro Hydru. Nyní je podezřelý 

z teroristického činu, proto se ho vláda snaží dopadnout. Kapitán však nechce dopustit, 

aby jeho přítele neoprávněně zavřeli. 

Když se s ním spojí, napomáhá podle úřadů teroristovi. Ačkoliv je v tomto případě 

Winter Soldier nevinný. Vůbec poprvé se tak symbol americké čestnosti a morální 

čistoty dostává oficiálně za hranice zákonů a je považován dokonce za zločince. 

Třebaže tak koná ze svého nejlepšího přesvědčení o správnosti věci. Tím se ukazuje, že 

jeho morální kompas je silnější než vůle dodržovat zákony státu. Plukovník a nejlepší 

přítel Tonyho Starka – James "Rhodey" Rhodes to výstižně komentuje slovy: 

„Gratuluji, Kapitáne, jste zločinec.“ 

Ukazuje se posun v charakteru Kapitána, který se stává rebelem. Přestal věřit 

v systém, v Ameriku jako stát, ale začal věřit v lidi, v konkrétní jednotlivce, protože ti 

ho zatím povětšinou nezklamali. Tento svůj vývoj reflektuje v dopise, který poslal 

Tonymu Starkovi. Tím se tvůrci vlastně snaží posunout propagandistický námět. Pořád 

stojí za to bojovat za Spojené státy americké, protože sice nejsou dokonalé, ale žijí 
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v nich neuvěřitelní lidé. Ani Tony Stark už není pouze tím bezstarostným playboyem 

a nehýří vtipy tak jako kdysi. Po většinu času je naopak spíše nezvykle vážný. Svůj 

oblek Iron Mana má na sobě pouze v bojových scénách. Po většinu času vystupuje sám 

za sebe, pomyslně se tak vrací mezi běžné smrtelníky. 

Objevuje se zde také klasický motiv amerických filmů – Rusové působící ve službách 

zlé strany. To obecně snižuje důvěryhodnost tohoto národa, což je možná jeden 

ze skrytých úmyslů americké filmografie. Právě sovětská frakce Hydry totiž najde 

Buckyho po pádu z vlaku a zneužívá ho k odstraňování svých nepřátel. Stal se z něj 

profesionální zabiják s krycím jménem Winter Soldier. Na jeho bionické paži se nachází 

červená hvězda představující jeho příslušnost k nim. I když ve skutečnosti neměl na 

výběr, protože mu vymyli mozek. Po vyslovení několika ruských slov se znovu aktivuje 

do zabijáckého módu. Zvláštní je, že právě tato národnost je často dávána do spojitosti 

s filmovými padouchy, ale nijak zvlášť to nikomu nevadí. Kdyby se tak dělo u jiné 

národnosti, nejspíše by se to nepřešlo s takovým klidem. 

Skutečným hybatelem dění je plukovník sokovijské rozvědky Helmut Zemo, který 

přišel v důsledku bojů ve snímku Avengers: Age of Ultron o celou svoji rodinu. Jeho 

skutečný motiv k jednání však zůstává dlouhou dobu skryt. Právě tento muž stojí za 

oním teroristickým činem a dalšími zločiny. Touží po pomstě, nicméně si je dobře 

vědom toho, že by sám tým superhrdinů neporazil. Funguje proto v pozadí a chce je 

poštvat proti sobě navzájem, což se mu celkem dost daří. Avengers se musí tedy 

vyrovnávat s negativními důsledky svých činů. 

V souvislosti s touto postavou je potřeba upozornit na dvě fiktivní země. Jednou 

z nich je Sokovia, ve které se odehrává největší bitva v druhém díle série Avengers. 

Odtud mimo jiné pochází již zmíněná Wanda Maximoff a její bratr Quicksilver. Je 

možné zaregistrovat, že tato země nápadně připomíná východoevropské státy. 

Konkrétně by se podle popisu a vzhledu mohla klidně nacházet na území České 

republiky. Další fiktivní zemí je Wakanda nacházející se někde v jihovýchodní Nigérii. 

Toto království je domovem postavy Black Panther. Tvůrci zřejmě už v době vzniku 

komiksu nechtěli vybrat existující místo, protože by hrozilo pobouření konkrétní země. 

Zrovna Sokovia totiž nepůsobí jako příliš bohatá a pohostinná země. 
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Kostýmu v tomto díle pět dominuje hlavně tmavě modrá barva, červená a bílá ji 

pouze doplňují. Na rameni se nachází písmeno A vyjadřující příslušnost k týmu 

Avengers. Pomyslně se tak Steve oprostil od spojitosti s vládou, už není jejím 

symbolem. Prezentuje samostatně stále stejné hodnoty, ale skrze Avengers. Nutno 

dodat, že Kapitán v průběhu vypravování svůj oblek téměř nesundá. Poslední spojitostí 

mezi americkou vládou a její ikonou, kterou kdysi byl, představuje jeho štít. I toho se 

však na konci pod nátlakem dobrovolně vzdá. Tím se nadobro zbavil své úlohy 

amerického hrdiny. Na konci však dodává, že když to bude opravdu potřeba, zase se jím 

stane. 

Obr. 16: Kostým Kapitána Ameriky ve filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V jedné scéně při bitvě obou týmů na letišti vezme Spider-Man štít Kapitánovi. To 

v jistém smyslu naznačuje, že ačkoliv zrovna teď stojí proti sobě, jsou si vlastně 

navzájem dost podobní svými vlastnostmi i charakterem. Spider-Man se totiž pasuje do 

role „dobrého souseda“. Steve se sice takhle přímo neoznačuje, ale vlastně se považuje 

pořád za obyčejného člověka, který chce pouze pomáhat lidem v nouzi stejně jako Peter 

Parker. Není proto divu, že si mezi sebou při boji vymění hned několik komplimentů. 

Kapitán na něm zase obdivuje to, jakou má na svůj věk kuráž a vytrvalost. Právě tyto 

vlastnosti z něj totiž mimo jiné udělaly to, čím se stal. 

 

 



 
 

59 
 

Projeví se znovu i při téměř závěrečném boji s Iron Manem, když od něj Kapitán 

schytá řadu ran. Iron Man ho varuje, ať nevstává, protože mu vlastně nechce ublížit. Na 

to se Steve s námahou zvedne a odpoví: „Vydržím celý den.“ Touto větou odkazuje na 

první díl, ve kterém pronesl tatáž slova při rvačce s o hlavu vyšším soupeřem. Ačkoliv 

tehdy ještě neměl sílu a prohrával, odhodlání mu rozhodně nechybělo. 

Když se Kapitán snaží získat nové členy do svého týmu, opět se ukazuje jeho 

schopnost verbování. Nejvíce je to patrné při jeho prvním setkání s postavou, které se 

říká Ant-Man. Ten je z Kapitána vyloženě nadšený a považuje za čest, že s ním bude 

spolupracovat. Jeho dobrá pověst mu pomáhá získávat spojence. V jistém smyslu se 

přesně o totéž pokouší tyto filmy ve světě. Steve ho dokonce nazývá rekrutem, což je 

pojem používající se především v armádním prostředí. Informuje ho o obsahu mise 

slovy: „Toto je nezákonná mise. Stanete se tím tak zločincem.“ I když on sám se 

rozhodl porušovat zákony, stále mu leží na srdci morální čistota ostatních. 
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7 Recenze na filmy 
Začnu nejdříve českými recenzemi na daný snímek a až poté se budu věnovat těm 

americkým. Tuzemské recenze jsou volně dostupné na internetu na různých webových 

portálech. Kvůli obsáhlosti všech textů budou vždy vybrány pouze tematicky související 

pasáže. Americké recenze ze seriózních zdrojů jsou složitěji dohledatelné, někdy nejsou 

přístupné vůbec, protože velká část zpravodajských webů má placený obsah. 

Plnohodnotné názory na filmy je však možné najít i na různých zájmových webech. 

7.1 Captain America: První Avenger 
Na internetu je možné dohledat velmi mnoho českých recenzí na tento snímek, tudíž 

je patrné, že v našem prostředí bezpochyby vzbudil zájem. 

Recenzent Antonín Tesař ihned na začátku vyjadřuje pochybnosti související 

s původním námětem. „Dá se vůbec dnes podle náborového superhrdinského komiksu 

ze čtyřicátých let o chlapíkovi s kostýmem v barvách americké vlajky natočit film, který 

by dopadl uspokojivě?“
102 Naznačuje tím, že hlavním cílem komiksu bylo podle něj v té 

době hlavně přesvědčit mladíky k narukování. Na tom se shodují i jiní filmoví kritici. 

Označuje Kapitána Ameriku jako „patriota podporujícího sebevědomí amerického 

národa ve válečných letech“.
103 Tvrdí, že pro diváky je dnes těžké brát vážně 

superhrdinské příběhy. Na někoho může Kapitán působit jako „nesnesitelně skautská 

postava, nebo rovnou nechutný symbol americké pýchy“.
104 Jak je z těchto citací patrné, 

vnímá obsažený americký patriotismus a propagandu dost negativně. Upozorňuje mimo 

jiné i na skutečnost, že je zde pouze černobílé vidění dobra a zla. 

Pozitivně naopak hodnotí sebeironický humor a pasáže, ve kterých Kapitán Amerika 

cestuje s propagandistickou show a účinkuje ve filmech. V tu chvíli se odpoutá od 

tradice této postavy a glosuje ji zvenčí. S tímto tvrzením, i když jinak formulovaným, se 

ztotožňují skoro všechny dostupné kritiky. Podle mnohých je navíc humor a nadsázka 

jediný způsob, jak se mohl snímek se ctí vyrovnat s tímto nelehkým námětem. Autor 

rovněž píše, jak na něj dnes tento hrdina působí – jako „naivní symbol, který je možné 

                                                           
102 TESAŘ, Antonín. Recenze: Captain America pomrkává z náborového plakátu. Aktuálně.cz [online]. 

1999 – 2020 © Economia, 5. 8. 2011 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/recenze-captain-america-pomrkava-z-naboroveho-
plakatu/r~i:article:709614/ 
103 Tamtéž. 
104 Tamtéž. 
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předvádět před publikem, ale nikoli ho poslat do opravdové akce“.
105 Právě slovo 

naivita se často používá i v jiných recenzích v souvislosti s tímto superhrdinou. 

Podle známé filmové kritičky Mirky Spáčilové byla tato postava přímo stvořena 

k posílení bojového národního ducha. Divák by se ovšem neměl smířit s tím, že 

ke komiksu automaticky patří dobová vlastenecká propaganda a naivita. Ačkoliv 

celkově nehodnotí film příliš kladně, chválí především pečlivou výpravu v retro stylu 

(konkrétně dobový kinožurnál, výstavu budoucnosti a vědeckou laboratoř).
106 Většina 

recenzí se shodne na tom, že právě věrohodné vystavění dobové atmosféry se skutečně 

povedlo. 

Hodnotící Marek Čech nazývá Kapitána dokonce jako „plakátový instrument 

propagandy strýčka Sama“.
107 Vidí tudíž také přímou podobnost mezi těmito figurami. 

Podle něj měla tato postava nejtěžší cestu na filmová plátna ze všech komiksových 

hrdinů, zvláště když se dnes ideál národa jeví jako archaický nebo patetický. 

U neamerického publika budí přehnaný americký patriotismus spíše úsměv. Bylo proto 

potřeba reflektovat tento mýtus poněkud sebeironicky. Stejně je ovšem účelně 

zesměšňována i nacistická symbolika. Například ve scéně, kde je pozdrav „Heil Hydra“ 

doprovázený hajlováním oběma rukama. Děj vypravování je vhodně ponechán do doby 

amerických snů a ideálů o vlastenectví, pokoře a odpovědnosti, kdy vlastenectví 

nevzbuzovalo nežádoucí konotace.
108 

„Ale právě ten nevinný idealistický étos dob minulých, se srdcem na dlani a rukou na 

srdci, je nakonec nejsilnější zbraní vůči cynickému publiku.“
109 Recenzentka Natálie 

Bergerová na to pohlíží z jiného úhlu pohledu. Hlavní slabina Kapitána se může rázem 

změnit v jeho největší sílu. I když je pochopitelné, že ne každému divákovi se tenhle 

přístup bude zamlouvat. 

 
                                                           
105 Tamtéž. 
106 SPÁČILOVÁ, Mirka. RECENZE: Neprůstřelného Kapitána Ameriku ubil dabing a 3D. IDNES.cz 
[online]. © 1999–2020 MAFRA, 5. 8. 2011 [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/recenze-captain-america-prvni-
avenger.A110805_090631_filmvideo_jaz 
107 ČECH, Marek. Captain America: První Avenger - recenze filmu. AVmania.cz [online]. CZECH 
NEWS CENTER, 7. 8. 2011 [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://avmania.zive.cz/captain-america-
prvni-avenger---recenze-filmu 
108 Tamtéž. 
109 BERGEROVÁ, Natálie. Recenze: Captain America: První Avenger. Filmserver.cz [online]. ©2010-
2020 IMEG, 3. 8. 2011 [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://filmserver.cz/clanek/2011/captain-america-
prvni-avenger/ 
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Recenzentka Pavlína Nouzová rovněž vyjadřuje pochybnosti nad tím, jak bude 

fungovat tento zarytě americký koncept u nás. „Vůbec komiks s Kapitánem Amerikou 

nemá v České republice moc velkou budoucnost, už jen kvůli všude vlající vlaječce 

s pruhy a hvězdičkami, která je našincům celkem cizí.“
110 

Shrnutí většiny recenzí není nakonec tak špatné, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. Dokonce hodnocením mnohdy překračuje počet procent na ČSFD. „První Kapitán 

není bez chyb, někdy se mohlo lehce zrychlit, jindy zase zpomalit, a pro Evropany je 

holt hrdina se jménem Kaptain Amerika lehce nepochopitelný, ale i tak se jedná spolu 

s prvním Iron Manem o zatím nejlepší a nejvyváženější filmy z MCU, které představují 

uvěřitelné a prokreslené hrdiny.“
111 

Většina českých kritiků se shoduje také na tom, že se jedná v podstatě o přípravu 

k velkolepějšímu filmu Avengers (2012), kde se setká hned několik superhrdinů 

najednou. Aby divák znal příběhy jednotlivých postav, bylo po Hulkovi, Iron Manovi 

a Thorovi potřeba odvyprávět i ten Kapitána Ameriky. Právě tato postava je totiž 

později hlavním lídrem jejich skupiny. 

Americký filmový kritik Kirk Honeycutt píše, že se snímek drží pouze svého 

zjednodušeného vlasteneckého původu. Stačí jen, aby se svalnatý muž v červeno-bílo-

modrém kostýmu vrhl do boje proti Adolfu Hitlerovi. Chybí zde podle něj nějaká 

dvojznačnost. Ani nikdo nezpochybňuje hrdinou nově nabyté vlastnosti. Když je vyslán 

se show na propagandistické turné, připomíná mu to válečné drama Vlajky našich otců 

(2006, režie Clint Eastwood). Tento počin je zachycen někde mezi současnou filmovou 

tvorbou a dobovým dílem, což vytváří zvláštní vizuální anachronismy.
112 

 

 

 
                                                           
110 NOUZOVÁ, Pavlína. Recenze filmu Captain America: První Avenger. Tenhle superhrdina by měl 

nosit podprsenku. FANZINE.cz [online]. CzechNetMedia, 4. 8. 2011 [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: 

https://www.fanzine.cz/recenze-filmu-captain-america-prvni-avenger-tenhle-superhrdina-by-mel-nosit-
podprsenku 
111 Captain America: První Avenger / The First Avenger (2011) – recenze filmu. EXPRESSINFO 
[online]. © 2020 EXPRESS INFO, 22. 8. 2018 [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: 

https://www.expressinfo.cz/novinky/captain-america-prvni-avenger-the-first-avenger-2011-recenze-
filmu/1301/ 
112 HONEYCUTT, Kirk. 'Captain America: The First Avenger': Film Review. The Hollywood Reporter 
[online]. 20. 7. 2011 [cit. 2020-07-19]. Dostupné z: https://www.hollywoodreporter.com/review/captain-
america-first-avenger-film-213287 
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Novinář David Edelstein hodnotí film jako příjemně staromódní. Po vizuální stránce 

se drží klasických řemeslných technik a vypadá skutečně dobře. Jako jeden z mála si 

všímá i doprovodné hudby, kterou složil skladatel Alan Silvestri. Při zrození 

superhrdiny ještě více zvyšuje vlasteneckou náladu bojujícího národa. Neúspěšné 

pokusy hlavního hrdiny vstoupit do armády mu připomínají jeho oblíbenou americkou 

válečnou komedii Ať žije hrdina dobyvatel (1944, režie Preston Sturges). Scény na 

světovém veletrhu připomínají impuls superhrdinských mýtů ve třicátých letech 

minulého století – směs vlastenectví, utopismu a víry, že vědci, kapitalisté, armáda 

a mesiánští snílci mohou společně osvobodit svět od zla. Kapitán Amerika ukazuje, jak 

velkolepé bylo kdysi mít víru. Navíc dává perspektivu nadcházející sérii Avengers.113 

Podle kritika Kylea Smitha z amerického týdeníku New York Post jde o kombinaci 

Dobyvatelů ztracené archy, Supermana, Spider-Mana a již zmíněného filmu s názvem 

Vlajky našich otců. K oceňované propagandě během druhé světové války se snaží přidat 

navrch superhrdinské motivy. Navíc se pokouší stylově napodobovat válečné snímky 

z dob druhé světové války. K tomu přidává ještě vtipné hlášky a svěží nápady, díky 

čemuž je film recenzentem celkově hodnocen velmi kladně.114 

Filmový kritik Kenneth Turan píše, že se tento počin zase tak neliší od těch ostatních 

ze studia Marvel, ale jeho velkou výhodou je obsazení Chrise Evanse do hlavní role. 

Ten přináší realistickou upřímnost a pokoru, což není v komiksu o superhrdinech 

obvyklé. Rovněž vidí podobnost s televizní verzí Supermana z padesátých let. Druhá 

polovina vypravování není už tak záživná, protože je jasné, že se Kapitánovi vlastně 

nemůže nic stát.
115 Propagandě nebo vlastenectví zde není věnován pořádně ani jeden 

řádek. 

Roger Ebert, první držitel Pulitzerovy ceny za kritiku, hodnotí Kapitána Ameriku 

nejlépe ze všech marvelovských hrdinů. Příběh má podle něj svou váhu a záleží nám při 

sledování na jednotlivých postavách. Oproti ostatním komiksům té doby, ve kterých 

byli často zobrazováni svalnatí muži, je tady tento archetyp porušen. Stejně jako většina 
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českých i amerických recenzentů upozorňuje na použití speciálních efektů vytvořených 

počítačovou úpravou obrazu. I když se více orientují na realitu, stále působí absurdně. 

Nejvíce je to patrné ve scénách před proměnou, kde je skutečná velikost hlavy Kapitána 

dosazena na příliš malé tělo.
116 

„Film je tak nezávadný, že by téměř mohl být vyroben během druhé světové 

války.“
117 Kritik Owen Gleiberman si všímá toho, že snímek obsahuje všechny 

charakteristické znaky druhé světové války – dychtivé nacisty, vlastenecké 

zpravodajství, monumentální americké přehlídky, zkrátka znaky sloužící k posilování 

amerického ducha. Ty však nejsou pouhým pozadím příběhu, ale jednou z jeho hlavních 

součástí. V souvislosti s tím dává důraz také na Kapitánovo působení v kýčovitých 

vystoupeních k prodeji dluhopisů. Dostanete se do doby, kdy Amerika nemusela být 

vzdáleně ironická ohledně víry v sama sebe.118 

Skoro všechny americké recenze si všímají spíše způsobu zpracování než čehokoliv 

jiného. Některé se zmíní o tom, že dílo podporuje vlastenectví. Jenom jeden recenzent 

naznačuje, že pro film nestačí tento nerozvinutý původní koncept z dob komiksu, ale 

chce to hlubší rozměr. Jinak nikdo nevyjádřil názor, že by americký patriotismus byl už 

za hranou únosnosti. O obsažené propagandě se více zmiňuje jedna nebo dvě kritiky, 

jinak se neprobírá. Těžko odhadnout, zda je to kvůli tomu, že už ji nevnímají nebo 

souhlasí s tím, v jaké míře je použita. První díl se u kritiků však těší poměrně velké 

oblíbenosti, přestože přiznávají, že není dokonalý. 

7.2 Captain America: Návrat prvního Avengera 
„Případy jako WikiLeaks, NSA nebo z poslední doby odposlechy kancléřky 

Merkelové nás znovu vedou k úvahám, kde leží hranice mezi svobodou jednotlivce 

a dohledem vlád nad bezpečností svých občanů, jenž může být snadno zneužit k jejich 

špehování nebo sledování soukromých dat.“
119 
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Citace z recenze Marka Čecha dokládá, že snímek reflektuje aktuální náladu 

v americké společnosti. Jde například o zveřejnění tajných vojenských dokumentů 

o válce v Iráku nebo neveřejných dokumentů z diplomatické komunikace serverem  

WikiLeaks v roce 2010. 

Aféra z roku 2013 se zase týkala Národní agentury pro bezpečnost (NSA). 

Bezpečnostní konzultant Edward Snowden zveřejnil utajované informace o rozsahu 

americké elektronické a telefonní špionáže, která monitoruje desítky milionů Američanů 

i vysoké politiky z různých zemí. Kvůli tomu výrazně klesla důvěryhodnost amerických 

vládních organizací. Tyto události bývají také označovány za začátek „diplomatické 

krize“. 

„Kapitán Amerika se nezměnil. Stále je se štítem s motivem americké vlajky ochoten 

bojovat za svobodu své vlasti. Tak jak je zvyklý, přímočaře a bez nějakých zákulisních 

her, kompromisů a pletich.“
120 Stejný kritik nevidí změnu v myšlení u Kapitána, 

představuje podle něj stejný symbol jako kdysi. 

Recenze na filmovém portálu Totalfilm, jejímž autorem je Jakub Gutt, bez váhání 

tvrdí, že druhý díl převyšuje ten první ve všech možných ohledech. Dočkáme se skvěle 

natočené a realisticky působící akce, na kterou kameraman používal ruční kameru. Ta je 

schopna zabrat i detaily obličejů, čímž získává celé vypravování intimnější rozměry. 

O dost se zlepšila i choreografie boje hlavního superhrdiny, která v sobě kombinuje 

prvky různých bojových stylů. Mísí se tu několik žánrů dohromady, ale celek funguje 

tak, jak má. Divák má možnost sledovat velkolepou akci, psychologické pochody 

postav i špionážní thriller. Rovněž je vyzdvihována chemie mezi Kapitánem Amerikou 

a Black Widow, kteří se stanou přáteli. Nadsázka je tentokrát utlumena a superhrdinství 

je bráno s větší vážností.
121 Autor jako jeden z mála recenzentů nereflektuje politický 

přesah filmu. Naopak jako jediný zaregistroval změnu Kapitánova kostýmu, která 

souvisí s jeho vývojem. 
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Na webu FANZINE.cz recenzentka Kateřina Sýsová vyjadřuje názor, že se jedná 

o standartní komiksové zfilmování, i když překvapuje neobvyklou kombinací žánrů. 

Nevyhnulo se však klasickým klišé akčních filmů. Nicméně přináší i novinky, například 

použití již zmíněných ručních kamer nebo odkazy na současnou politickou situaci 

v Americe. Hlavním problémem je prý příliš dlouhý úvod, ve kterém Steve vzpomíná 

na staré časy, což může diváka nudit. Zápletka by se dala podle autorky shrnout 

mottem: totalitní, ale bezpečná země.
122 

Filmová kritička Alena Prokopová na svém webu píše, že se hlavní hrdina vrátil zpět 

vybaven pouze svou nadstandardní fyzičkou, bojovým štítem s motivy americké vlajky 

a se skautsky čistým svědomím, které si odmítá pošpinit jakýmkoli kompromisem. 

Potíže má v současném světě hlavně s posledním bodem, jelikož ho jeho starosvětská 

morálka dostává do konfliktů v soukromí i v práci. Téma snímku vychází z konceptu 

veterána, který se neumí zorientovat ve světě plném kompromisů, různých druhů utajení 

a páchání menšího či většího zla. Ačkoliv se zde odráží aktuální nálada v americké 

společnosti, pomáhají si klasickými nepřáteli – nacisty. Autorka si také všímá 

podobnosti se špionážními filmy ze sedmdesátých let, o kterých bude řeč později.
123 

Této skutečnosti si všímali obecně více američtí novináři. V českém prostředí se o tom 

psalo méně. 

Recenzent Filip Šula nazývá Kapitána Ameriku přímo archetypálním superhrdinou. 

Snímek stojí podle něj na kontrastu či paralelách vnitřních norem (čímž myslí 

zákonitosti fikčního světa), ale i v rámci vnitřních norem celého univerza. Steve Rogers 

je vytržen z idealistických a cíleně naivních norem prvního dílu do současného světa 

brutality a zákulisních her. Musí se vyrovnat s pragmatickým přístupem velitele Nicka 

Furyho, s praktickou a cynickou Black Widow, s moderními technologiemi nebo 

popkulturou. Příběh je tedy v kontrastu proti hodnotám, které on sám vyznává. Přesto se 

tvůrci drží podstaty této postavy, určitého vzoru či symbolu bojujícího proti zlé 

ideologii. Když Kapitán odhalí, kdo za ní stojí, představuje to kontrast k jednoznačnosti 
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prvního dílu, ale i k platným normám tohoto fikčního světa.
124 

Na online webu A.V. Club hodnotí recenzent Alexander Dowd tento díl jako nejlepší 

Marvel film od Avengers. Píše však, že symbol americké vojenské síly zahalený 

hvězdami a pruhy nevinnější éry působí v současnosti archaicky a až hořce ironicky. 

Hlavní postava prochází rozčarováním ze společnosti dvacátého prvního století. Už jen 

neposlouchá příkazy, ale začíná zpochybňovat velení. Chválí také režiséry, kteří podle 

něj správně pochopili, že Marvel hrdinové působící pohromadě jsou pouze „jedna velká 

dysfunkční rodina“. V některých ohledech působí tento snímek stejně jako filmy 

ze sedmdesátých let. Po aféře Watergate prezidenta Richarda Nixona s odposlechy 

vznikaly různé politicky laděné thrillery. Zde je patrná jakási paranoia z té doby, kdy 

občané spekulovali nad tím, čeho dalšího se jejich vláda dopouští.
125 

Podle kritika Davida Edelsteina, jehož hodnocení prvního dílu se nachází výše, se 

jedná o klasický konspirační thriller ze staré školy. Objevuje se zde nový druh 

vlastenců, kteří racionalizují zabíjení milionů lidí, aby tím ochránili miliardy. Kapitán 

jenom slepě sleduje, jak se tato entita vyvíjí v rámci organizace, pro kterou pracuje. 

Nejděsivější je tedy skutečnost, že nejednají nepoctivě, ale stojí na vrcholu vládní 

pyramidy a mají legální přístup ke všem dostupným zbraním. Speciální satelit 

umožňující uskutečnit jim jejich plán je dokonalou realizací „temné strany“ 

ze série Hvězdných válek.
126 

Novinář Christopher Orr z časopisu The Atlantic porovnává tento díl s prvním. 

Zatímco předchozí snímek byl zrekonstruován jako návrat do čtyřicátých let, tento 

navazuje na tradici špionážních počinů během sedmdesátých let. Díly na sebe navzájem 

dobře navazují, propojuje se Kapitánova válečná minulost se stylem dnešních 

superhrdinských děl. Jedním z protivníků je Kapitán nazván „mužem mimo čas“, toto 

označení se pro něj vžilo již dříve. Muž s černobílým uspořádáním ve světě šedi, 

zatížený nostalgií a sužován lítostí. Tento poznatek výstižně shrnuje to, k čemu došla 
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i analýza v této práci. Politická témata filmu, zahrnující otázky státního dohledu 

a zneužívání osobních údajů vládou, jsou mnohem sofistikovanější než jinde. Poselství 

dílu vyjadřuje sdílené obavy levicově i pravicově zaměřených politických stran. Dnešní 

chaotický svět svádí k narušování osobní svobody pro vyšší bezpečnost. Celkově je 

hodnoceno druhé pokračování jako nejambicióznější a nejuspokojivější projekt 

společnosti Marvel.127 

V titulku kritiky Richarda Corlisse na webových stránkách časopisu Time vyloženě 

stojí: „nepřítelem jsme my“. Nepřátelé se objevují ve vládě, které Steve plně důvěřoval 

a snažil se ji zachovat. Pokouší se proto zachránit svou starou představu o Americe. 

Rovněž je zmíněna tradice filmů ze sedmdesátých let a jmenují se konkrétní snímky 

jako: Pohled společnosti Parallax (1974, režie Alan J. Pakula), Tři dny Kondora (1975, 

režie Sydney Pollack) nebo Všichni prezidentovi muži (1976, režie Alan J. Pakula). 

Ve dvou posledních zmíněných hraje Robert Redford muže, který jde proti vládní 

korupci. Paradoxně je v tomto filmu její součástí. Je tu vtipná narážka na americkou 

kulturu a její vnímání. Kapitán Amerika musí dohnat po rozmrazení sedm desetiletí 

americké populární kultury, což je podle autora jediná kultura, kterou Američané znají 

a ctí.
128 Podobně sebeironickou poznámku není možné najít nikde jinde. Většina 

recenzentů se vůbec nevyjadřuje kriticky či s nadhledem k americkému dědictví a jejich 

sebestřednosti k němu. 

Filmový kritik Kenneth Turan z Los Angeles Times vyjadřuje svoji únavu ze snímků 

z MCU. Ačkoliv Zimní voják je po zvážení ještě ten lepší z nich. Od ostatních ho 

odlišuje jeho politický přesah a morální otázky týkající se svobody a bezpečnosti. 

Odkazuje k problémům národní bezpečnosti, což by mělo být zajímavé, ale není tomu 

tak. Vadí mu na tom, že je to produkt nejvyšší kvality – s velkým rozpočtem a mnoha 

povedenými akčními scénami. Chybí mu však jistá kreativita ze strany tvůrců a hrdina 

neinspiruje diváky tak, jak by mohl.
129 
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Celkově je tento díl hodnocen kladněji než jeho předchůdce. Často je dokonce 

nazýván nejlepším filmem společnosti Marvel. Kritici oceňují nejvíce to, že se v něm 

odráží aktuální nálady v americké společnosti. Navíc je zpracován tak, že navazuje na 

tradici snímků ze sedmdesátých let, což se tematicky velmi hodí. Navíc není tak 

prvoplánově propagandistický, i když je tam tento rozměr stále patrný. Recenzenti mu 

však zdaleka nevěnují takovou pozornost jako v prvním díle. 

7.3 Captain America: Občanská válka 
Kritička Mirka Spáčilová spatřuje v tomto snímku podobnost s bondovkami, 

především kvůli neustálému cestování po světě. Nejvíce je však využito prostředí 

Berlína (nebo alespoň jeho kulisy). Upozorňuje na to, že ideový rozkol hrdinů porušuje 

pravidla příběhu tím, že relativizuje kategorie dobra a zla. Obě dvě skupiny totiž mají 

svou pravdu a jednají s těmi nejlepšími úmysly. Všechny postavy jsou navíc ovlivněny 

touhou po pomstě a spravedlnosti. Nicméně autorka tento počin hodnotí nejlépe 

ze všech tří filmů, celými šedesáti pěti procenty.130 

Recenzent na zpravodajském webu EuroZprávy.cz, jehož jméno není v článku 

uvedeno, oceňuje nezvykle silný politický kontext ve filmu, když chce OSN začít 

kontrolovat činnost týmu Avengers. Superhrdinové zachraňují životy, ale často se to 

děje na úkor jiných. Podobná myšlenka se vyskytuje už ve snímku konkurenční 

společnosti DC Comics – Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti (2016, režie Zack 

Snyder). V tomto případě je ovšem mnohem lépe zpracována.
131 Na tomto tvrzení se 

shodují všichni čeští kritici. 

Rovněž se věnuje pozornost filozofickému přesahu snímku, který vybízí diváky 

k tomu, aby zaujali určitý postoj na základě svých vlastních hodnot. „Bratři Russoové 

dali dohromady scénář, který nabídne propracovanou filozofii dobra a zla, či v tomto 

případě spíše dobra a dobra, jejichž morální kredit závisí na posouzení diváků. 
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Ve výsledku se může zdát, že ani jedno „dobro“ není ve skutečnosti dobrem a příměs 

odplaty, pomsty a touhy po spravedlnosti dodává snímku nečekaný nádech.“
132 

„Občanská válka skvěle popisuje, jak moc jsou Avengers pro svět nepostradatelní, ale 

také jak moc jsou nebezpeční. Vstup komise OSN do hry je pro další sérii 

marvelovských filmů zásadní, protože je to hybná síla tohoto snímku.“
133 Kritik Lukáš 

Vaněk si také všímá politického přesahu snímku, když je do něj zapojena skutečná 

mezinárodní organizace. Stejně jako všichni ostatní hodnotí velmi kladně obsazení 

nového Spider-Mana, který působí příjemně zábavným dojmem. 

Recenzentka Tereza Šedivá v článku na webu filmového magazínu Červený koberec 

shrnuje, jak si tvůrci poradili s velkým množstvím postav v jednom snímku. „Scenáristé 

Christopher Markus a Stephen McFeely stihli mezi bitkami nastínit osobní příběhy 

každého z Avengerů a logicky vysvětlit jejich motivaci k zapojení do konfliktu. Dobře 

tak zvládli vyřešit vzhledem k velkému počtu postav potenciálně nejrizikovější věc.“
134 

Ještě před premiérou totiž fanoušci i odborníci spekulovali, zda nepůjde pouze o další 

počin o skupině Avengers. Po zhlédnutí se však shodují, že ačkoliv má Kapitán méně 

prostoru, stále je to film především o něm. 

„Akčních scén je dost a jsou skvěle natočené, přehledně a velkolepě. Herci jsou do 

jednoho výteční, přičemž mají i co hrát, neb ta psychologická rovina je tentokrát 

obzvláště bohatá.“
135 Většina recenzentů vyzdvihuje stejně jako v minulém díle právě 

propracovanou akci. Filmový kritik Jan Varga ovšem vyjadřuje myšlenku, že mnoho 

scén připomíná variaci něčeho, co už divák viděl v předchozích filmech. Postupuje se 

podle osvědčených postupů, které se znovu recyklují.
136 

Zajímavé je také srovnání všech tří snímků v jejich logické návaznosti, které nabídl 

divákům Marek Čech. „Zatímco první díl Captain America: První Avenger přišel 

s kombinací vlasteneckého patosu, romantiky a pulpového dobrodružství, zasazeného 
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do časů druhé světové války, dvojka už poskytovala mnohem deziluzivnější politický 

komentář ke špionážním skandálům současné americké administrativy.“
137 Druhý díl se 

nese v duchu paranoidní atmosféry konspiračních dramat a z Kapitána se zde stal 

štvanec, který nevěří nikomu a ničemu. Právě tato zkušenost se podle recenzenta 

výrazně promítá do rozhodování Kapitána Ameriky ve třetím pokračování. Kvůli práci 

s postavami a jejich vývojem vztahů mezi nimi jsou diváci schopní pochopit rozpor Iron 

Mana a Kapitána Ameriky jako souboj různých principů, ne dvou sebestředných eg.
138 

Americký filmový kritik Matt Zoller Seitz upozorňuje na souvislost mezi snímky 

Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3 a posledními dvěma díly Kapitána Ameriky. 

Všechny totiž pojednávají o důsledcích americké intervence ve světě po teroristických 

útocích 11. září 2001. Soukromí vojenští dodavatelé (v tomto případě Avengers) by 

měli přesunout odpovědnost na jejich vládu a OSN. Také z toho vyvstává otázka, zda 

civilní oběti popírají spravedlnost vznešené mise. Snímek se snaží vysvětlit, jak 

nevyřešené záležitosti jedinců z minulosti mohou ovlivňovat jejich současné jednání.
139 

Všechny tyto aspekty v příběhu odráží nynější společensko-politickou situaci 

v Americe. 

Také upozorňuje na jisté pokrytectví Kapitána, který v podstatě zastává názor, že 

samozvaná skupina ochránců práva je v pořádku do té doby, dokud je on její součástí. 

V jedné scéně totiž vyloženě říká: „Možná nejsme perfektní, ale nejbezpečnější ruce 

jsou pořád ty naše.“ Něco takového by podle Seitze přesně řekl ministr Alexander 

Pierce z minulého dílu.
140 

Politický přesah zde vidí i novinář Anthony Oliver Scott. Film šel totiž do kin 

v období, kdy probíhala zvlášť kontroverzní prezidentská kampaň. Americký národ byl 

tehdy výrazně ideologicky polarizovaný. Dá se tedy očekávat, že snímek, který nese 

název občanská válka, vyvolá diskuzi. Lze se tudíž spolehnout, že zvláště kulturní 

novináři podlehnou alegorické interpretaci.
141 
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Film také pohlíží na některé morální složitosti moderní války. Kladní hrdinové jsou 

totiž zodpovědní za smrt nevinných civilistů, což uvádí děj do pohybu. Vyjadřuje také 

názor, že ačkoliv je akce propracovaná, vlastně se opakuje z jiných snímků, i když 

s různými obměnami. Název občanská válka mu přijde nadsazený, protože lépe by 

vypravování vystihoval třeba dodatek „kolegiální nepochopení“. Protivníci si 

ve skutečnosti nechtějí ublížit a není v sázce ani existence světa. Celkově snímek 

hodnotí jako úspěšný, protože se drží konvencí svého žánru.
142 

Na webových stránkách časopisu Variety je tento snímek označen Justinem Changem 

za nejzralejší a nejvýznačnější počin z MCU. Konkurenční, podobně laděný film, již 

zmíněný Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti, nedosahuje ani zdaleka takových 

kvalit. Naplno se těží z výhod kontinuity vypravování, protože se nejedná pouze o další 

pokračování, ale o vyvrcholení celého příběhu. Navíc ne každé akční dílo přizná 

důsledky svých vlastních činů z toho, když se vyhazují do povětří budovy a převracejí 

se auta. Společnost Industrial Light & Magic, která má na svědomí vizuální efekty, 

dohlédla na to, aby byly tentokrát dodrženy fyzikální zákony. Kapitán Amerika zde 

zaujímá menšinový názor, když se postaví za to, čemu věří, což mu dodává na 

působivosti. Tento film, na rozdíl od předchozích dílů, zkrátka nechce zacházet 

s postavou Kapitána jako se směšnou figurkou nebo geniálním anachronismem.
143 

Kritik Chris Nashawaty se podivuje nad tím, že se tvůrcům povedlo ze snímku podle 

komiksové postavy vytvořit úvahu o vládním dohledu ve stylu dokumentu Citizenfour: 

Občan Snowden (2014, režie Laura Poitras). Ten se věnuje již zmíněnému skandálu 

americké bezpečnostní agentury NSA. Režisérka za něj dokonce získala Oscara 

v kategorii nejlepší dokument. Příhodně poslední snímek o Kapitánovi vyšel během 

prezidentských kampaní, když jsou voliči rozdělení tak jako nikdy dříve.
144 
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Poněkud jiný náhled nabízí kritik Brian Truitt na webu deníku USA Today. Snímek 

se podle něj věnuje tématům jako rodina, přátelství a obětování. Uvažuje se zde nad tím, 

co všechno je člověk ochoten obětovat pro svou rodinu a přátele. Kapitán Amerika čelí 

problémům ze všech třech oblastí. Film obsahuje úplně vše – smrt, špatné pocity, 

formování a rozbíjení spojenectví, dva hlavní protagonisty a doposud nejlepší 

superhrdinskou bitvu. Ta zahrnuje spolupráci nově utvořených týmů a vtipné dialogy 

při boji. Novinář rovněž chválí příběhovou linku s politickým přesahem.
145 

Na závěr je potřeba napsat, že tento díl je většinou kritiků hodnocen nejlépe. Zvláště 

v českých recenzích se nešetří superlativy. Oceňují především velkolepou akci 

a propracovanost příběhu. Na propagandistický rozměr postavy jako by se téměř 

zapomnělo. Dokonce není ani znevažováno americké vlastenectví, jako tomu bylo 

u prvního snímku. Oproti americkým kritikům si ti čeští vůbec nevšímají tehdy 

aktuálního politického kontextu filmu. Svou roli v tom jistě hraje národnost 

a v návaznosti na to i znalost toho, co zrovna hýbe americkou společností. 
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8 Divácké ohlasy 
Pozornost bude věnována především komentářům běžných uživatelů ke zkoumaným 

snímkům na webových stránkách ČSFD. Jelikož tam může přispívat v podstatě každý, 

proběhne jejich selekce vzhledem k tematickému zaměření i úrovni vyjadřování. Po 

prvotním zhlédnutí je totiž patrné, že některé příspěvky nejsou na patřičné úrovni. Ty za 

hranou slušnosti nebudou rozebírány nebo citovány. Zadání práce z výzkumu vylučuje 

i slovenské příspěvky, které se tu také nacházejí. 

Vzhledem k obrovskému množství komentářů a omezenosti práce a možností 

výzkumníka bude vždy zmíněno pouze několik komentářů vztahujících se k tématu, 

které shrnují určitý opakující se trend. Tím budou vyzdvihnuty nejčastější názory mezi 

uživateli. Příspěvky budu procházet do té doby, než dojde k teoretické saturaci, tzn. 

k naplněnosti výzkumu. Jakmile se totiž některé myšlenky začnou opakovat stále 

dokola, je zřejmé, že další výzkum by nepřinesl nic moc nového. 

8.1 Captain America: První Avenger 
Na webu ČSFD hodnotí tento díl uživatelé šedesáti osmi procenty.146 Jedná se 

o nejnižší hodnocení z celé trilogie. Zajímavostí je, jak velké množství rozporuplných 

reakcí film má. Často ho diváci hodnotí velmi kladně, nebo naopak negativně. Najdou 

se i tací, podle kterých splnil očekávání, ale nenabídl nic navíc. 

„Objektivně musím komiksového Kapitána Ameriku pochválit, neboť režisér Joe 

Johnston ukočíroval tu tsunami patosu a amerického nacionalismu, kterou jsem 

podvědomě tak trochu ve filmu s podobnou tématikou očekával.“
147 I přesto autor, 

vystupující pod jménem Radek99, tvrdí, že už se na žádný film z dílny Marvel 

nepodívá, protože se mu nelíbí jeho zacílení na masy. Řada komentářů souhlasí s tím, že 

už z názvu je zřejmé, že snímek bude tyto prvky obsahovat. Poté už jde čistě 

o subjektivní přístup českého diváka k americkému vlastenectví. 
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„Nevadí mi americký patriotismus, pokud je rozumně využit, ženy v uniformách, co 

se vyrovnají mužům, nedocenění vědci a vojenský důstojník s tváří Tommyho Lee 

Jonese.“148 Takto reagoval na první díl v minulém uživatel Tosim, který schválně 

nadsazuje své hodnocení na celých devadesát procent. 

„Baví mě, jak pracuje se dvěma paralelně se rozvíjejícími propagandistickými 

narativy (americký/nacistický), z nichž se jeden zlomí v uvědomělou satiru a posléze 

přehoupne do idealistického válečného filmu.“
149 Tento divák s přezdívkou dennykr se 

zaměřil na srovnání dvou propagandistických postupů, ale ani jeden z nich nevnímá 

přímo negativně. Spíše jsou pro něj zdrojem poznání. 

Pro někoho toho může být až příliš. „Sice jsem původně tušil, že to bude něco děsně 

proamerického (…), ale tohle předčilo veškeré mé nejčernější představy. Z filmu jsem 

utrpěl dojem, že se snad chystá nějaká další pořádná válka a tenhle film je jen začátek 

v masírování myšlení mladých Američanů.“
150 Obsažená propaganda je dávána 

uživatelem Segrestor do souvislosti se současností. Nicméně přispěvatel nechápe její 

smysl v době, kdy neprobíhá žádný celosvětový konflikt. Podobně laděných, striktně 

odmítavých příspěvků překvapivě zase není tolik. Je možné takové komentáře najít, 

nicméně nejsou napsány korektně, čímž snižují svou relevantnost. 

Potvrzuje se tím předpoklad, že český divák nedokáže pochopit přehnané americké 

vlastenectví, což je zcela logické. Velmi často mu proto nedávají diváci takový význam, 

ale berou ho jako nedílnou součást díla. To doložím komentářem přispěvatele lukasch. 

„Filmy o americkém patriotismu nejsou můj šálek čaje. Ale tady je to podáno docela 

roztomile a to estrádní turné filmu fakt sedlo.“151 Divačka s přezdívkou kacudzde také 

reflektuje tento aspekt, ale vadí jí zřetelně více. „Kapitán Amerika nebyl špatný, ale ani 

nějak zvlášť nenadchnul. Na můj vkus je tu až příliš předhazováno americké hrdinství, 

a to na úkor děje a hlavního záporáka.“
152 

Je patrný trend, že čím více zná divák původní komiksovou předlohu, nebo celkově 

koncept této postavy, tím povedenější mu přijde filmová adaptace. Někteří autoři se 

dokonce po nějaké době vrací ke svým původně nelichotivým komentářům a připisují 

Kapitánovi zpětně vyšší kredit. 
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Téměř všichni autoři se shodují s odborníky na tom, že se filmu povedlo vystavět 

příjemnou retro atmosféru. Tento styl je podobný jako v dobrodružné sérii o Indianu 

Jonesovi. Pozitivně je hodnocena i lehká romantická linie mezi Kapitánem a „Peggy“ 

Carter. Díky nadhledu a humoru, se kterým tvůrci k postavě přistupují, je pro mnohé 

tento námět čišící americkým patriotismem snesitelný. Někteří by ovšem ocenili, kdyby 

odstup od této tradice byl ještě větší. 

Také upozorňují na uspěchanost druhé poloviny příběhu, která shrnuje celou jednu 

velkou éru působení Kapitána. Některým se zase nezamlouvá spojení druhé světové 

války s moderními technologiemi (laserové zbraně apod.). Hojně kritizován je český 

dabing, především zvláštní přízvuk nacistických postav. 

Na závěr je potřeba napsat, že hledat mezi příspěvky takové, které by relevantně 

reflektovaly propagandistický rozměr filmu, není jednoduchý úkol. Když už se mu 

přispěvatelé věnují, většinou se o něm pouze krátce zmíní v jedné větě. Na rozdíl od 

recenzí, kde se tento aspekt řeší poměrně často. Buď to diváky nezaujme natolik, aby 

o tom měli potřebu psát, nebo si toho nevšimnou. Přece jenom americký patriotismus, 

potažmo propaganda jejich hodnot, jsou v různé míře ve většině hollywoodských 

počinů, tudíž si na to v přívalu jejich snímků český příjemce nejspíše již zvykl. Najdou 

se ovšem i tací, kteří se proti americkému vlastenectví ostře vyhrazují. 

8.2 Captain America: Návrat prvního Avengera 
Mezi uživateli webu ČSFD je hodnocen sedmdesáti osmi procenty, což je o celých 

deset procent více než má díl první. Řadí se rovněž na 264. místo v žebříčku 

nejoblíbenějších snímků.
153 

„Nejvelkolepější Marvel od dob Avengerů, který se namísto cestou nadsázky 

a komedie vydal vstříc otázkám, zdali má bezpečnost hodnotu i za cenu, že přijdeme 

o osobní svobodu. Jeden z nejvážnějších přírůstků do série, který ale pořád zná své 

diváky a neváhá tak jakékoliv vážnější scény vyvažovat pořádnou dávkou akce 

a vizuálně poutavých scén.“
154 Uživatel StarsFan hodnotí tento díl velmi kladně. 

Zaujalo ho především dilema související s dnešním světem, které se snaží snímek 
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nastínit. Právě akční scény jsou celkově mezi hodnotícími nejopěvovanější stránkou 

filmu. Zároveň jsou podle některých až moc rychlé, kvůli čemuž divák ztrácí snadno 

přehled o dění. 

„Podobně jako byly Tři dny Kondora nebo Pohled společnosti Parallax reakcí na 

Watergate, lze druhého Kapitána Ameriku sledovat jako hollywoodskou interpretaci 

dění okolo WikiLeaks a NSA.“
155 Autorem této citace je Matty, který si jako jeden 

z mála diváků uvědomuje tuto souvislost s filmy ze sedmdesátých let, komentáře tohoto 

typu jsou spíše výjimečné. 

„Druhý Kaptain Amerika tvoří jednu z výjimek potvrzujících pravidlo, že dvojka je 

vždy horší, než její předchůdce. I když v tomto případě to nebylo zase tak těžké, protože 

jednička se opravdu příliš nepovedla. První Avenger se posunul do temného 

špionážního thrilleru a tento posun mu prospěl.“
156 Na tomto tvrzení diváka 

s přezdívkou Bigrambo se v podstatě uživatelé většinou shodují. Jak je možné tedy 

podle celkového hodnocení očekávat, tento díl je mezi diváky oblíbenější než první díl. 

Mnozí zvyšují hodnocení také kvůli tomu, že se zde nevyskytuje v takové míře 

americké vlastenectví. „Americký patriotismus a patos sálající ze skoro každé scény 

v prvním díle byly značně zredukovány, a tak je ve dvojce až na pár výjimek skoro 

nenajdeme.“157 To dokládá příspěvek uživatele Birgi91. 

„Samozřejmě tomu dost ubližuje úlisný patriotismus, jednorozměrné postavy 

a přílivová vlna závěrečného patetismu, ale jen za odvahu natočit seriózní, politicky 

podbarvený blockbuster ignoruji další drobné výtky a napálím tomu krásné a spokojené 

čtyři hvězdy.“
158 Tento autor vystupující pod jménem lamps stále vnímá přítomnost 

vlasteneckého podtextu, ale navzdory tomu dává snímku dobré hodnocení. 

Nicméně se najdou i někteří, kterým tento díl přijde oproti prvnímu vyprázdněný, 

dělaný podle mustru. Špionské přesahy vnímají spíše komicky a přijdou jim zbytečně 

překomplikované. Vytýkají mu také přehnanou délku způsobenou zbytečnými scénami. 

Všemi negativně hodnoceno je použití 3D technologie, která je zde podle uživatelů 

zbytečná. Některé vyloženě hanlivé komentáře mají však často pejorativní charakter 

a nízkou úroveň vyjadřování. Propaganda a americká národní hrdost už nejsou takovým 
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terčem útoků jako v prvním díle. Tento aspekt se v souvislosti s Kapitánem přestává 

tolik zohledňovat. 

„Návrat Kapitána Ameriky sebou přináší i jistou podezřívavost, jestli první Avenger 

zasazený do přítomnosti přinese něco nového. A ono to vypadá, že ne. Druhý Kapitán 

Amerika bezesporu přináší akční nářez, na který jsme už u Marvela zvyklí. Bohužel sází 

až příliš na akci a příběh tak odsunuje na vedlejší kolej.“
159 Jak je patrné, v tomto 

případě diváka, který se nazývá jako Final, děj příliš nezaujal a film podle něj kromě 

povedené akce nenabízí nic navíc. 

8.3 Captain America: Občanská válka 
Poslední film získal na webu ČSFD hodnocení sedmdesát osm procent, stejně měl 

i předchozí díl. Na rozdíl od něj se tento ovšem neumístil v žádném žebříčku 

oblíbenosti.
160 

„Bratři Russoové evidentně mají cit co se týče uchopení „lidštějších“ komiksovek, 

což ukázali u Winter Soldiera a jak ukazují zde, zvládají to bez škobrtnutí i ve větším 

měřítku.“
161 Divák pojmenovaný Hellierer je potěšen tím, že superhrdinové v tomto díle 

působí mnohem realističtějším dojmem. Nejsou to jen bezduché postavy odtržené od 

skutečného lidského uvažování. 

Výjimečně se ovšem najdou se i tací, kteří to vidí právě naopak. „Všude 

moralizování, omluvy a nelogické chování hlavních hrdinů, kteří se sami ničí a přitom 

se za všechno vehementně stydí a vzájemně omlouvají. (…) Samotný Kapitán se chová 

celý film dost destruktivně a egoisticky, v podstatě se dostává na úroveň záporáka. Na 

druhou stranu hodně kladně hodnotím na Marvel neobvyklou vážnost a temnost 

a výborný konec, který zachránil dojem z filmu.“
162 Ačkoliv tento přispěvatel, ondra.p, 

není z jednotlivých postav příliš nadšený, celkově hodnotí snímek padesáti pěti 

procenty. 

 

                                                           
159 Tamtéž. 
160 Captain America: Občanská válka. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2020 POMO 
Media Group [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/368671-captain-america-obcanska-
valka/prehled/ 
161 Captain America: Občanská válka. Česko-Slovenská filmová databáze [online]. © 2001-2020 POMO 
Media Group [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/368671-captain-america-obcanska-
valka/komentare/ 
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Stejně jako novináři si i diváci všímají toho, jak do sebe v tomto díle vše zapadá kvůli 

předchozím filmům různých superhrdinů. Ediebalboa ve svém příspěvku píše 

následující. „Plně je zúročena dlouholetá práce s jednotlivými postavami, díky níž je 

většina z nás zná, a není proto důvod je nijak sáhodlouze představovat. Navíc jsou jejich 

vstupy na scénu efektivní a v mnohých případech i velice komické.“
163 Ani v tomto díle 

se nezapomíná na humor, i když někteří diváci o něm mluví jako o nejsmutnějším díle 

z celé trilogie. 

Filmoví kritici i diváci se jednoznačně shodují na tom, že se herec Tom Holland 

zhostil nové role Spider-Mana na výbornou. Uživatel se jménem Disk to hodnotí takto: 

„Nejvíce jsem však nadšený ze Spider-Mana. Mladičký, dynamický a zatraceně vtipný. 

Konečně.“
164 Právě tato postava je největším zdrojem humorných situací a hlášek. 

„Líbilo se mi, že ve filmu není nic černobílé, každý dělá chyby, vidíme, proč dotyčný 

udělal to, co udělal a chápeme to.“
165 Překvapivě se podobný názor jako má divák 

Mikino00 v komentářích moc nevyskytuje. I když to souvisí s Kapitánovými dříve 

zjednodušenými představami o světě, což mu bylo vyčítáno v prvním díle. 

„Občanská válka nám naděluje vše, co fanoušci očekávali od Batman vs Superman, 

přidalo od nervy drásající akce odlehčující humor a pár velmi milých překvapení, národ 

rozdělující politickou kampaň a filmová událost roku je na světě.“
166 Toto srovnání 

nabízí přispěvatel s přezdívkou Larrysbride. Obdobně jako recenzenti srovnávají tento 

počin se snímkem od společnosti DC Comics, věnují se mu i diváci. Téměř všichni se 

shodují na tom, že Marvel si poradil s téměř totožným námětem mnohem lépe. 

Podle diváka se jménem homer91 by „třetí Kapitán Amerika mohl klidně nést název 

Avengers 3“.167 V tomto ohledu se odborníci vůbec neshodují s diváky. Mnoho 

komentářů vyjadřuje názor, že příběhově navazuje snímek spíše na druhé pokračování 

skupiny superhrdinů než na druhý díl Kapitána Ameriky. Naopak v kritikách zastávají 

názor, že ačkoliv je zde více postav, hlavní konflikt se pořád týká hlavně Kapitána. 
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Harry456 chválou na tento snímek nešetří. „Ve výsledku třetí díl Kapitána Ameriky 

s podtitulem Občanská válka hodnotím jako jeden z nejlepších superhrdinských 

blockbusterů vůbec.“
168 Celkově je film hodnocen většinou diváků docela kladně. 

Druhý díl však v očích velkého množství přispěvatelů nepřekoná. 

„Jedná se o klasickou prodejní formuli od Marvelu, která je v tomto případě obsahově 

poloprázdná, ale tak krásně zabalená.“
169 Autorka tohoto komentáře, lindanovak, dává 

filmu nejnižší možné hodnocení. Patrně jí vadí komerční rozsah snímku a také to, že se 

zde používají již dříve osvědčené postupy, tudíž může v některých ohledech vypadat 

podobně jako jiné počiny společnosti Marvel. Tuto skutečnost zmiňoval i jeden 

z recenzentů. 

„Filmu bych vytknul snad jen dvě maličkosti. První maličkost je dost nevýrazný 

soundtrack a druhá je ruční kamera, ze které tak trochu bolí hlava a v určitých 

momentech pohřbívá skvělou akci.“
170 Kromě Jakubika si i řada jiných přispěvatelů 

stěžuje na doprovodnou hudbu, třebaže odborné recenze se tomuto aspektu nevěnují 

vůbec. Většina diváků opěvuje opět akční scény, i když na nich někomu vadí právě 

roztřesenost a rychlost obrazu. 

Při porovnání prvního a třetího dílu z pohledu diváků vyplývá, že pro ně zcela zmizel 

americký patriotismus a propagandistický záměr. Dokonce už není ani Kapitán Amerika 

nazýván různými synonymy vyjadřující jeho loajalitu k Spojeným státům, jak se to děje 

v komentářích u prvního filmu. Místo toho hodnotí nejčastěji zpracování příběhu tvůrci, 

uplatnění všech přítomných postav a konflikt mezi dvěma ústředními hrdiny. 
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Závěr 
Kapitán Amerika představuje jednoznačně bílou propagandu, protože splňuje většinu 

jejích znaků. Ta se používá nejvíce právě v době míru a pokouší se nabídnout co možná 

nejlepší pohled na jejího původce, v tomto případě na Spojené státy americké. Nesnaží 

se někoho poškodit, ale chce získat prospěch pro sebe, což se může hodit v budoucnu. 

Tato postava v divákovi vzbudí buď sympatie, nebo antipatie, každopádně vyvolává 

emoce a nesnaží se působit na rozumovou stránku člověka. V každém díle se navíc 

opakují podobné motivy, které nejsou komplikované na pochopení. Důraz je dáván 

hlavně na budování národní hrdosti a morálky a na základní americké hodnoty, jako 

jsou například svoboda a sounáležitost. Americký patriotismus dosahuje občas takových 

výšin, že to na občany ostatních států mnohdy působí velmi sebestředně. To je patrné 

zvláště z českých komentářů i kritik k prvnímu filmu o této postavě. Je to ještě 

znásobeno tím, že u nás nepanuje tak velká tradice národního uvědomění jako v USA. 

V prvním snímku Captain America: První Avenger zaregistrovali propagandu 

všichni. To může být mimo jiné způsobeno tím, že se v podstatě celý příběh odehrává 

během druhé světové války. Charakteristickými znaky je černobílé vidění světa a až 

slepá oddanost vůči státu. Po technické stránce se snaží působit tak, jako by vznikl 

ve čtyřicátých letech, proto na diváka z každého záběru dýchá retro atmosféra. Spojují 

zde v podstatě skutečnou historii s historií komiksu. Tvůrci pracují hodně například 

s barvami a s úhly záběru kamery. Dokonce přiznaně reprodukují tehdejší způsoby 

agitace prostřednictvím vizuálních technik i tehdejších sloganů. Působí na národní 

hrdost každého jedince, aby začal cítit potřebu chránit svoji zem a způsob života. 

Nejvíce vadila obsažená propaganda českým přispěvatelům z řad veřejnosti, kteří se 

k ní vyjadřovali mnohdy velmi nevybíravě a snižovali kvůli tomu svá hodnocení. České 

recenze rovněž dávají celkem důraz na tento aspekt. Celkově se projevuje trend, že čím 

méně vážený zdroj, tím více ho hanobí. Oproti tomu americké recenze se mu povětšinou 

vůbec nevěnují. 

Druhý díl Captain America: Návrat prvního Avengera je hodnocen diváky jako 

nejlepší z celé trilogie. Někteří ještě zmiňují ve svých příspěvcích vlastenecký podtext, 

ale nereagují na něj již tak bouřlivě jako u prvního filmu. Obdobně je tomu i u českých 

recenzí. Některé z nich si všímají i podobnosti se špionážními thrillery ze sedmdesátých 

let. Tuto podobnost zmiňují snad všichni američtí kritici. Upozorňují také na to, že 

snímek reflektuje současné dění – především reaguje na aféru s únikem informací 
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z americké organizace NSA. Kvůli tomu tvůrci nabízí kritičtější pohled na Spojené 

státy, protože nepřítel může být i mezi „námi“. Tento pohled je však pouze relativní, 

protože podle tvůrců je tento stát pořád ten nejlepší na planetě, i když není dokonalý. 

Důležité ovšem je, že se snaží ukázat pokoru, což je polehčující okolnost. Je patrný 

posun v práci s hlavní postavou. Ačkoliv zásadní vlastnosti Kapitána zůstávají stejné, 

řeší morálně složitější problémy, na které musí najít patřičné řešení. Tato postava už 

není nedosažitelným ideálem, ale divák se s ní může v dnešní době lehčeji ztotožnit. 

Stačí, když bude následovat jeho příklad a řídit se podle svého nejlepšího vědomí 

a svědomí. V tomto případě funguje propaganda nenápadněji, volí rafinovanější triky 

k manipulaci. Je si totiž vědoma toho, že musí v závislosti na změnách ve společnosti 

zvolit jiné techniky. Člověk by neměl pouze slepě plnit povinnost vůči své zemi, ale 

měl by tak činit kvůli svému vlastnímu přesvědčení. Nicméně to v konečném důsledku 

pořád znamená, že je jeho povinností hájit americké národní barvy. 

Třetí pokračování Captain America: Občanská válka je zdánlivě v kontrastu 

k prvnímu filmu. O americkém vlastenectví nebo propagandě nepadne v žádném textu 

ani slovo. Jako by tento rozměr pro diváky i kritiky zcela zmizel, ačkoliv tomu tak není. 

Věnují se spíše způsobu zpracování po příběhové i technické stránce. Obecně je tento 

díl americkými i českými kritiky hodnocen jako nejlepší, v čemž se neshodují s diváky. 

Američtí novináři rozvádějí dále společensko-politické souvislosti, zatímco ti čeští 

o nich nepíší nic. To je zapříčiněno tím, že Američané mají jistě mnohem větší 

povědomí o náladách ve své zemi. Třetí díl dosáhl pomyslného vrcholu tím, že se mu 

podařilo díky globálnějšímu charakteru vytvořit pocit sounáležitosti mezi lidmi 

z různých států. Rozšířila se tak působnost americké agitace do celého světa, což je 

možné považovat za diplomatickou propagandu. Kapitán Amerika zde navíc otevřeně 

přiznává, že nevěří v americký systém, ale v konkrétní jedince žijící na tomto území. 

A kvůli nim pořád stojí za to bojovat. 

Filmy vědomě pracují s propagandou a nesnaží se ji skrývat, spíše naopak, otevřeně 

na ni poukazují. Nicméně funguje pořád stejně – propaguje americké materiální 

a duchovní hodnoty a vytváří pocit solidarity. Pokouší se tedy ovlivnit veřejné mínění 

a vybudovat morálku pro případ, kdyby v budoucnu hrozil větší válečný konflikt. 

Američtí občané by se do něj v důsledku toho jistě zapojili ochotněji než obyvatelé 

jiných států. Zároveň se snaží naklonit si přízeň ostatních států, vyvolat dojem, že „jsme 

všichni na stejné lodi“. Díky tomu by pro USA mohlo být v budoucnu snazší získat 
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spojence. Tato propaganda je chytře zakomponována do populárního obsahu, který má 

diváka primárně pobavit. Ten tam tudíž v takové míře nehledá další, skryté významy. 

V současnosti nabývá na ještě větší účinnosti možná právě kvůli tomu, že jedná 

s diváky narovinu a nesnaží se za každou cenu prosadit svůj názor. Spíše nechává 

příjemci větší prostor pro interpretaci. V těchto snímcích došlo tedy k jakési 

transformaci původní propagandy z komiksu o Kapitánu Amerikovi. Představuje 

univerzálně platné hodnoty, se kterými se vlastně dokáže snadno ztotožnit každý. Už 

nejsou vázány pouze na Spojené státy. Tato filmová díla z širšího hlediska napomáhají 

k udržování základních hodnot celé americké kultury a jejich šíření do celého světa. 

Díky této práci si může čtenář uvědomit, že propagandu lze hojně nalézt i na místech, 

kde by ji primárně nečekal, například v zábavných obsazích. Je proto dobré dávat si 

pozor na to, jakým obsahům věnujeme svou pozornost. Někdy je potřeba zamyslet se 

kriticky nad tím, jaké může mít sdělení motivace k šíření. Jestliže společnost začne 

hlouběji uvažovat nad konzumovanými obsahy, naučí se je lépe chápat. Když by 

přestala bezduše přijímat nedůvěryhodné informace, mohlo by to vést k celkové osvětě. 

Znovuobjevená obliba superhrdinů může souviset s navýšením počtu různých 

konfliktů ve světě a s rozkladem základních hodnot ve společnosti obecně. Teroristické 

útoky z 11. září 2001 zpochybnily neohroženost USA, nejsuverénnějšího státu na svět. 

Dříve si alespoň vládní organizace udržovaly důvěryhodnost, ale po různých kauzách se 

ukazuje, že není možné věřit ani jim. Stejně nevěrohodně působí v současnosti i politici 

ve vládě nejenom v USA. Napovrch se dostávají jejich korupční kauzy a střety zájmů. 

Spojené státy potřebují dát všemi možnými způsoby najevo ostatním i sobě, že si pořád 

drží výsostní pozici v globalizovaném světě. A právě masivní propaganda, která se 

skrývá v populárních mediálních obsazích, je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout. 

Čím dál tím častěji jsou navíc děti rodiči vedeny k tomu, aby dělaly věci v životě 

pouze pro svůj vlastní prospěch. Mladí lidé se začínají uvědomovat, že tato podoba 

světa není ideální. Ať už to působí jakkoliv naivně, potřebují k něčemu vzhlížet 

a v něco věřit. A protože v reálném světě hrdinů ubývá, obrací se stále častěji k fikčním 

světům. Právě Kapitán Amerika se může jevit jako ta nejčistší postava ze všech 

superhrdinů ztělesňující všechny pozitivní hodnoty, na které se v současnosti 

pozapomíná. Američané mají své výrazné národní hrdiny (i když fikční), které začal 

obdivovat celý svět. Nicméně pokud chtějí Češi začít vzývat své vlastní, nezbývá jim 

nic jiného než čekat, až konečně vyjedou ti naši rytíři z Blaníku.  
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Summary 

The aim of this thesis was to find out how American war propaganda is manifested in 

film adaptations of the Captain America comics. Therefore, I used qualitative content 

analysis, narrative analysis and semiotic analysis to look into three movies with Captain 

America as a main character. Special attention was also paid to the political and social 

overlap of each picture. In connection with that, I was trying to find out how much are 

these aspects perceived by film critics and common viewers. I found out that American 

propaganda and patriotism are most evident in the first movie about Captain America. 

In this case, the propaganda is not hidden, but on the contrary, it is highlighted on 

purpose, because it is an integral part of the story that takes place in the past. Czech 

viewers are in their comments quite annoyed with the propaganda being almost 

everywhere in the first movie. On the contrary, American critics usually do not reflect 

this aspect at all. In following two sequels, propaganda is already worked on more 

subtly, so it is not so ostentatious. It looks more like the creators deliberately violated its 

rules. The Captain's black-and-white vision of the world, which is a typical propaganda 

approach, is questioned. They are even critical of their own state, giving the impression 

of humility. At present, the enemy can hide in his own ranks. The films respond to cases 

related to the leak of information from government organizations that shook the 

American society. American propaganda has undergone a transformation, trying to 

expand its scope beyond the borders of its state. However, basic American values such 

as freedom, patriotism and honor are still highlighted here. The movies are trying to 

manipulate public opinion and build war morale in case of need. The popularity of 

superheroes is probably related to the disintegration of basic values and the growing 

conflicts in the world. People are looking for someone who would represent a higher 

good and whom they could look up to. 
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