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Úvod 

„Celý svět je dnes rozdělen na dva tábory. V tom prvním směřuje všechno k budování 

lepšího zítřku, k zachování míru mezi národy. Díky osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 

patříme i my k tomuto táboru míru. Druhý tábor – to je vlastně smečka krvavých hrdlořezů. 

Vypalují vesnice, bombardují města, odstřelují ženy, děti i starce v Koreji a Vietnamu a chtěli 

by připravit takový úděl všem lidem. Toto vražedné dílo se jim však nevydaří. Zapomínají, že 

lidé, kteří již prožili dvě války, nemají ani dost málo chuti nasazovat své životy jen proto, aby 

páni akcionáři mohli shrabovat ještě větší zisky.“1 

Citát pochází z dopisu čtenářky časopisu Vlasta Marie Šimečkové z Chebu. Vystihuje 

základní poselství oficiální československé propagandy v 50. letech: na jedné straně stojí 

vlastní pozitivní pojetí a proti němu představa krutého nepřítele. Budovatelská propaganda, 

která přinášela zprávy o hospodářských úspěších země a burcovala obyvatele k ještě usilovnější 

práci, se v médiích střídala s negativními zvěstmi o zločinech a zkaženosti ideologických 

protivníků. 

Právě tyto obrazy nepřátel jsem si vybrala za téma své disertační práce. Zaujalo mě totiž, 

jak zůstávají stále aktuální a v různých formách se objevují i v současném společenském 

diskurzu. Například při tzv. Evropské migrační krizi v roce 2015 se znovu v plné síle vynořila 

figura nepřítele-migranta: zatímco v poúnorovém Československu byli jako hrozba 

prezentováni emigranti, lidé, kteří opustili zemi zvláště z politických důvodů a později 

pracovali pro protivníka ať už v propagandě, nebo ve zpravodajských službách; v roce 2015 

a 2016 vzbudila obavy Čechů negativní vykreslení imigrantů z Blízkého východu a Afriky.2 

Vnímání uprchlíků jako bezpečnostní hrozby často spojené s xenofobními představami v části 

české společnosti přetrvává i nadále.3 

Po teroristických útocích na budovy Světového obchodního centra v New Yorku 

a Pentagon 11. září 2001 se součástí symbolického světa euroamerické civilizace stala také 

reprezentace islámského teroristy (islamisty, radikálního džihádisty)4, jež zažila svou renesanci 

 
1 ŠIMEČKOVÁ, Marie. Dopisy čtenářů – Poučení z minulé války. Vlasta. 5. 3. 1953, roč. 7, č. 10, s. 14. 
2 Srov. JANDOUREK, Jan. Imigranti a strach. Český rozhlas Plus [online]. Praha: Český rozhlas, 2015 [cit. 
2017-02-12]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/glosa/_zprava/jan-jandourek-imigranti-a-strach--1511464; 

TRACHTOVÁ, Zdeňka. Za náš strach z uprchlíků může i čtyřicet let komunismu, říká 

psycholog. Idnes.cz [online]. Praha: MAFRA, 2015 [cit. 2017-02-12]. Dostupné 

z:http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-psychologem-spokem-dz6-/domaci.aspx?c=A150727_143005_domaci_zt. 
3 PROKOP, Daniel. Evropská migrační krize a české veřejné mínění. In: VOCHOCOVÁ, Lenka, 

ROSENFELDOVÁ, Jana (eds.) Na moři, za plotem, na síti: Digitální média a debata o migraci v Česku. Praha 

2021, s. 16-17. 
4 Srov. VÁRNAGY, Tomás. Caricaturing the Twin Towers attack: The New York Times worldview through its 

political cartoons. Echinox Journal. 2002, č. 3, s. 253-267; MUELLER, John. Is There Still a Terrorist Threat? 

The Myth of the Omnipresent Enemy. Foreign Affairs. roč. 85, č. 5 (Sep.-Oct., 2006), s. 2-8; SMELSER, Neil J. 

http://www.rozhlas.cz/plus/glosa/_zprava/jan-jandourek-imigranti-a-strach--1511464
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-psychologem-spokem-dz6-/domaci.aspx?c=A150727_143005_domaci_zt
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a znovu zesílila v době působení organizace Islámský stát, její vojenské expanze na území Iráku 

a Sýrie a po útocích, které v letech 2015 a 2016 spáchali v evropských městech jeho příznivci.5 

Mediální obrazy nepřátel se nemusí vždy shodovat se skutečnými bezpečnostními 

hrozbami, jak můžeme sledovat na případu Ruské federace. Zatímco Bezpečnostní informační 

služba opakovaně označovala za bezpečnostní riziko aktivity ruských zpravodajských služeb 

i tzv. proruských aktivistů,6 v českých médiích bylo o Rusku referováno většinou neutrálně, 

nebylo prezentováno jako nepřátelská země.7 Postoje české politické reprezentace, médií 

i veřejnosti k Rusku jsou mnohem složitější a diverzifikovanější8, a to navzdory otevřené agresi 

Ruské federace proti Ukrajině9 a konfrontacím mezi Ruskem a Evropskou unií i Českou 

republikou.10 (Situace se alespoň dočasně změnila až s rusko-ukrajinskou válkou, která začala 

 
Epilogue: September 11, 2001, as Cultural Trauma. In: Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley 2004, 

s. 264-282; MERSKIN, Debra. The Construction of Arabs as Enemies: Post-September 11 Discourse of George 

W. Bush. Mass Communication & Society. 2004, č. 7, s. 157-175; JAČKOVÁ, Kateřina. Jak média informují 

o islámu a muslimech? Forum 24 [online]. Praha: Free Czech Media, 2017 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: 

https://www.forum24.cz/jak-media-informuji-o-islamu-a-muslimech/. 

K vnímání muslimů v české společnosti a k tzv. islamofobii srov. OSTŘANSKÝ, Bronislav (ed.) Islamofobie po 

česku. Praha 2017. 
5 K terorismu a jeho propagandistickému využití Islámským státem srov. OSTŘANSKÝ, Bronislav. Současný 

islám: tendence a dynamika [online]. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2018, s. 13. [cit. 2021-5-18]. 
Dostupné z: http://www.vedakolemnas.cz/miranda2/m2/sys/galerie-

download/VKN_88.pdf?0.08148897485807538. K Islámskému státu a jeho ideologii srov. MATUŠKOVÁ, 

Leona. Na konci dějin. A věda a výzkum [online]. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2019, roč. 3, č. 4, 

s. 44-49 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-

souboru/Acko/2019/2019_12_04_A4_2019.pdf. 
6 Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2018. Bezpečnostní informační služba [online]. Praha: 

Bezpečnostní informační služba, 2019, s. 5-7, 9 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf; 

Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2019. Bezpečnostní informační služba [online]. Praha: 

Bezpečnostní informační služba, 2020, s. 8-9, 12 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf. 
7 I v případu Vrbětice byly texty hlavních zpravodajských médií ve vztahu k Rusku spíše neutrální a zdrženlivé. 

Např. Do výbuchu ve Vrběticích byli podle zjištění BIS zapojeni příslušníci ruské tajné služby, oznámil Babiš. 

iRozhlas [online]. Praha: Český rozhlas, 17. 4. 2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: https://irozhl.as/dpJ; Do 

výbuchu ve Vrběticích byli zapojení ruští agenti, oznámil Babiš. Česko jich osmnáct vyhostí. ČT24 [online]. 

Praha: Česká televize, 18. 4. 2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3299339-

do-vybuchu-municniho-arealu-ve-vrbeticich-byly-podle-zjisteni-ceskych-bezpecnostnich; 

KOPECKÝ, Josef; WASSERBAUEROVÁ, Terezie. Rusko se podílelo na výbuchu ve Vrběticích, Česko vyhostí 

18 diplomatů. IDnes.cz [online]. Praha: MAFRA, 17. 4. 2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-agenti-cesko-vyhosti-ruske-

diplomaty.A210417_184513_domaci_wass; BLAŽEK, Vojtěch. Exkluzivně: Rusové podezřelí z výbuchu ve 

Vrběticích jsou ti, kteří otrávili agenta Skripala. Seznam Zprávy [online]. Praha: Seznam.cz, 17. 4. 2021 [cit. 
2021-5-18]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-je-podezreni-ze-ruska-rozvedka-se-

podailela-na-vybuchu-ve-vrbeticich-151000. 
8 TRACHTOVÁ, Zdeňka. Průzkum: Většina Čechů vidí Rusko jako hrozbu, podporuje i vyřazení Rosatomu z 

tendru na Dukovany. iRozhlas [online]. Praha: Český rozhlas, 22. 4. 2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://irozhl.as/dsY; KUČEROVÁ, Daniela. Východ, nebo Západ? Česko-ruská krize není černobílá, Češi jsou 

rozdělení. Seznam Zprávy [online]. Praha: Seznam.cz, 21.4.2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/protikremelsti-trollove-a-proputinovsti-spioni-cesi-jsou-rozdeleni-151333. 
9 ŠÍR, Jan a kol. Ruská agrese proti Ukrajině. Praha 2017. s. 93-113. [cit. 2021-5-18]. Dostupné také z: 

https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:12d34637-7dbe-492d-88ad-78f699170ce7.  
10 Ke vztahům Ruska a Evropské unie srov. Rusko. Euroskop.cz [online]. Praha: Úřad vlády České republiky, 

https://www.forum24.cz/jak-media-informuji-o-islamu-a-muslimech/
http://www.vedakolemnas.cz/miranda2/m2/sys/galerie-download/VKN_88.pdf?0.08148897485807538
http://www.vedakolemnas.cz/miranda2/m2/sys/galerie-download/VKN_88.pdf?0.08148897485807538
https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/Acko/2019/2019_12_04_A4_2019.pdf
https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/Acko/2019/2019_12_04_A4_2019.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf
https://irozhl.as/dpJ
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3299339-do-vybuchu-municniho-arealu-ve-vrbeticich-byly-podle-zjisteni-ceskych-bezpecnostnich
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3299339-do-vybuchu-municniho-arealu-ve-vrbeticich-byly-podle-zjisteni-ceskych-bezpecnostnich
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-agenti-cesko-vyhosti-ruske-diplomaty.A210417_184513_domaci_wass
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vrbetice-vybuch-rusko-agenti-cesko-vyhosti-ruske-diplomaty.A210417_184513_domaci_wass
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-je-podezreni-ze-ruska-rozvedka-se-podailela-na-vybuchu-ve-vrbeticich-151000
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-je-podezreni-ze-ruska-rozvedka-se-podailela-na-vybuchu-ve-vrbeticich-151000
https://irozhl.as/dsY
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/protikremelsti-trollove-a-proputinovsti-spioni-cesi-jsou-rozdeleni-151333
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:12d34637-7dbe-492d-88ad-78f699170ce7
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24. února 2022, ale rychle se měnící aktuální dění a mediální obraz Ruska jsem již do disertační 

práce nepromítala. Pozn. aut. 25. března 2022). 

Role medializovaného vnějšího protivníka ale není vyhraněna jen tradičním aktérům, 

jako jsou státy nebo etnicky či sociálně odlišné skupiny vyčleňované z majority. V době 

pandemie covid 19 někteří veřejní činitelé označovali jako nepřítele i virus nemoci. Snažili se 

tak přimět obyvatelstvo k dodržování protiepidemických nařízení, přesvědčit lidi k očkování 

apod.11 Ekonom Tomáš Sedláček dokonce prezentoval myšlenku, že lidstvo se v pandemii 

do určité míry spojilo, protože poprvé čelí společnému nepříteli.12 Bohužel tato jednota byla 

jen utopií a neměla dlouhého trvání. S postupující vakcinací a odezněním epidemie se lidé 

vrátili k „běžným životům“, včetně válek a násilných konfliktů. 

Myšlenka „biologického nepřítele“, proti kterému mají občané bojovat, se objevila také 

v československé propagandě v roce 1950. Nejednalo se o koronavirus, ale o hmyz, 

zemědělského škůdce mandelinku bramborovou. Kampaň sledovala podobný cíl: mobilizovat 

obyvatelstvo k určitému způsobu chování, jež mělo pomoci eliminovat dotyčný biologický 

organismus. V případě koronaviru jsou lidé vyzýváni k sociální distanci, zvýšené osobní 

hygieně, používání roušek. V druhém případě měli sbírat a hubit mandelinky bramborové.13 

Zásadním rozdílem bylo ale zasazení biologického organismu do společenského kontextu: 

v případě pandemie je koronavirus prezentován jako jediný nepřítel, kterému má společnost, 

respektive celé lidstvo, čelit, výzvy a texty nehledí do vzdálenější budoucnosti, soustředí se na 

vyřešení zdravotnické krize. Oproti tomu mandelinka bramborová nebyla v roce 1950 

prezentována jako stěžejní hrozba, ale jako pouhý nástroj, kterým se „skuteční 

nepřátelé“ američtí imperialisté snaží poškodit Československo. I úspěšná likvidace 

 
2018 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9130/sekce/rusko/. 

Vzájemné vztahy se zhoršily především po obsazení Krymu Ruskou federací v roce 2014. EU na anexi 

poloostrova reagovala uvalením sankcí na Rusko, na což Rusko reagovalo odvetnými akcemi. Vliv měly také 

dílčí kauzy otrav Sergeje Skripala a Alexeje Navalného, případ Vrbětic. 

Ruská vláda označila Česko a USA za nepřátelské země. České noviny [online]. Praha: Česká tisková kancelář, 

2021, 14.5.2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ruska-vlada-oznacila-cesko-a-

usa-za-nepratelske-zeme/2037228. 
11 ČAPUTOVÁ, Zuzana. Novoročný príhovor. Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky [online]. 

Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 1.1.2021 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/upload-
files/63298.docx; WHO: Je čas bojovat. Koronavirus je nejhorší nepřítel lidstva, jakého si lze představit. 

Novinky.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 12. 2. 2020 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/who-je-cas-bojovat-koronavirus-je-nejhorsi-nepritel-lidstva-

jakeho-si-lze-predstavit-40313201. 
12 TACHECÍ, Barbora. Tomáš Sedláček: Jsme přepracovaní. Lidé hledají v práci věci, které tam nebudou, třeba 

smysl života. iRozhlas [online]. Praha: Český rozhlas, 13.2.2021 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/tomas-sedlacek-smysl-zivota-prepracovanost-

pandemie_2102130806_ada. 
13 Srov. FORMÁNKOVÁ, Pavlína. Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické souvislosti. Paměť 

a dějiny. 2008, roč. 2, č. 1, s. 22-38. 

https://www.euroskop.cz/9130/sekce/rusko/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ruska-vlada-oznacila-cesko-a-usa-za-nepratelske-zeme/2037228
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ruska-vlada-oznacila-cesko-a-usa-za-nepratelske-zeme/2037228
https://www.prezident.sk/upload-files/63298.docx
https://www.prezident.sk/upload-files/63298.docx
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/who-je-cas-bojovat-koronavirus-je-nejhorsi-nepritel-lidstva-jakeho-si-lze-predstavit-40313201
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/who-je-cas-bojovat-koronavirus-je-nejhorsi-nepritel-lidstva-jakeho-si-lze-predstavit-40313201
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/tomas-sedlacek-smysl-zivota-prepracovanost-pandemie_2102130806_ada
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/tomas-sedlacek-smysl-zivota-prepracovanost-pandemie_2102130806_ada
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mandelinek tak představovala jen dílčí vítězství ve větší válce, kterou měl být boj proti 

kapitalismu. Biologický problém byl ideologicky zarámován. 

Československý veřejný diskurz14 byl v 50. letech výrazně ovlivněn ideologií 

marxismu-leninismu, ale rovněž geopolitickou polohou státu. V rámci tehdejšího bipolárního 

světa měla země pevné místo uprostřed tzv. sovětského bloku, což formovalo její mezinárodní, 

částečně i vnitřní, politiku a ovlivňovalo také směr její oficiální propagandy. V atmosféře 

studené války a dlouhodobého mezinárodního napětí, které několikrát přešlo i do otevřeného 

válečného konfliktu (korejská válka), představovaly reprezentace nepřátel významnou součást 

veřejného diskurzu. V médiích se objevovala celá plejáda nepřátel – domácích (vnitřních) 

i zahraničních (vnějších). Často se jejich hranice stíraly a kategorie nepřátel se různě 

promíchávaly, např. agenti-chodci přicházeli přes hranice ze zahraničí, jednalo se ale většinou 

o československé občany, kteří hovořili česky, ovládali domácí reálie, takže se mohli zcela 

nenápadně infiltrovat do domácího prostředí, kde zjišťovali informace pro zahraniční 

zpravodajské služby. V propagandě se tak jejich obraz nacházel na pomezí vnitřního a vnějšího 

nepřítele. 

 

Cíle 

Protože problematika obrazů nepřátel v poválečném Československu je velice široká, 

rozhodla jsem se soustředit se jen na její část – dominantní obrazy vnějších nepřátel. Vedlo mě 

k tomu několik důvodů: V prvé řadě postoj vůdčích osobností Komunistické strany 

Československa, které ve svých projevech prezentovaly vnější nepřátele (především americké 

imperialisty) jako primární, hybatele dění a mozky operací, oproti tomu vnitřní nepřátelé byli 

líčeni jen jako agenti, kteří pouze poslouchají rozkazy ze zahraničí. Např. Klement Gottwald 

v prosinci 1952 hovořil o „pátých kolonách“, které si američtí imperialisté údajně vytvářejí 

v lidově demokratických zemích. Jednou z nich mělo být „protistátní spiklenecké centrum 

Slánský a spol.“15 

 
14 Termín diskurz pojímám, jak je v současnosti obvyklé, jako souhrn psaných i mluvených výpovědí o daném 
předmětu, který byl typický pro určité období a společnost. Toto pojetí vychází z koncepce Michela Foucaulta 

a nejsou v něm podstatní jednotliví tvůrci a autoři, ale celková produkce vědění v dané společnosti. Srov. 

HORÁK, Petr. Diskurs. Sociologická encyklopedie [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020 [cit. 2021-

5-25]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Diskurs. 

Legitimitu tohoto pojetí podtrhuje i výpověď dramatika Františka Pavlíčka, který při pozdějších rozhovorech 

upozaďoval roli vlastní tvůrčí invence při psaní svého dramatu. A naopak upozorňoval, jak byl ovlivněn svým 

prostředím – texty, které přečetl v novinách, příběhy, které slyšel. Divadelní hra, jíž napsal, se ale opět stala 

součástí dobového diskurzu a formovala představy o emigrantech u dalších lidí, kteří ji shlédli či přečetli. Více 

viz kapitola 6.5 Návrat z „amerického ráje“ – Řadoví emigranti a navrátilci. 
15 GOTTWALD, Klement. O otázkách války a obrany vlasti. Praha 1953, s. 302. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Diskurs
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Tématu konstrukce vnějších nepřátel jsem se částečně věnovala již ve své diplomové 

práci, kde jsem je sledovala jako jeden z nástrojů ochrany hranic Československa v letech 1948-

1956. Soustředila jsem se na prezentaci vnějších nepřátel jakožto antagonistů k hrdinným 

pohraničníkům.16 To je však pouze jeden aspekt tohoto fenoménu, pojetí vnějších nepřátel 

v dobovém diskurzu bylo širší. Proto jsem se rozhodla ve výzkumu problematiky pokračovat 

a hlouběji analyzovat jednotlivé propagandistické obrazy. 

V disertační práci se zabývám reprezentacemi vnějších nepřátel, jak je publiku 

předkládali komunističtí propagandisté. Ptám se, jakým způsobem o vnějších nepřátelích 

referovali, jaké skutečné i údajné charakteristiky nepřátel podtrhovali, jaké motivy si vybírali 

a proč. Snažím se rozklíčovat jejich cíle. Dále sleduji, na kolik se obrazy nepřátel proměňovaly 

v závislosti na aktuálním dění, které prvky zůstávaly stálé a neměnné. Zajímám se, jestli 

existoval jednotící narativ pro různé obrazy nepřátel. Reprezentace nepřátel zasazuji 

do kontextu československé komunistické propagandy, stručně nastiňuji její systém, vedení 

a hlavní nástroje. 

Naopak práce se nevěnuje konkrétním propagandistům a tvůrcům mediálních sdělení, 

jejich životům, vztahům, tvorbě. Některým osobnostem se věnují jiné publikace.17 V mé 

disertaci vystupují jen jako účastníci a uživatelé společenského diskurzu, který spoluutvářejí 

a zároveň jsou jím ovlivněni. Důležité jsou jejich texty a vizuální sdělení. 

Stranou mého zájmu také zůstává otázka recepce propagandistických sdělení, otázka 

účinnosti propagandy a vlivu obrazů nepřátel na příjemce propagandy. 

V disertační práci neanalyzuji reprezentace všech vnějších nepřátel, kteří se objevovali 

v dobovém diskurzu, ale pouze vybrané dominantní protivníky. V případě tzv. imperialistů stojí 

v centru mé pozornosti obrazy amerických imperialistů, které komunističtí propagandisté 

prezentovali jako ústřední sílu Západu a hybatele dění. Blíže se nevěnuji mediálním 

prezentacím dalších tzv. kapitalistických zemí, přestože v některých kauzách vystupovaly 

v československých médiích i samostatně (např. Suezská krize). Záměrně opomíjím obraz 

sionismu a Jugoslávie, které jsou velmi specifické a zaslouží si vlastní samostatné zpracování.18 

 
16 PALIVODOVÁ, Eva. Ochrana hranic a vytváření vnějšího nepřítele v Československu v letech 1948-1956. 
Praha 2010. Diplomová práce. s. 124-190. 
17 Např. OLSOM, Kenneth. G. Development of the Czechoslovak Propaganda Administration. The Public 

Opinion Quarterly. zima 1949-1950, roč. 13, č. 4, s. 607-618. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2745866; 

PÁVOVÁ, Jana. Demagog ve službách strany: portrét komunistického politika a ideologa Václava Kopeckého. 

Praha 2008; ZOUBEK, Václav. Antonín Pelc 1895-1967. Rakovník 1995; FÖLDVÁRI, Kornel. O karikatúre. 

Bratislava 2006; PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor XX. století. Praha 1988; CHROBÁK, Ondřej; 

WINTER, Tomáš (eds.) V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950. Praha 2006; FEIGELSON, 

Kristian; KOPAL, Petr (eds.). Film a dějiny 3: Politická kamera – film a stalinismus. Praha 2012; KNAPÍK, Jiří. 

V zajetí moci. Kulturní politika a její aktéři 1948-1956. Praha 2006. 
18 Srov. KOLÁŘ, Pavel. Soudruzi a jejich svět: Sociálně myšlenková tvářnost komunismu. Praha 2019, s. 168-

http://www.jstor.org/stable/2745866
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Disertační práce vznikala celkem deset let. Většinu archivního výzkumu a sběru 

pramenů jsem provedla v letech 2010-2013. Vlastní sepsání práce se mi však díky dvojitému 

mateřství a následným rodičovským povinnostem neplánovaně protáhlo. Tématu obrazu 

nepřátel v poválečném Československu se mezitím začali v českém prostředí věnovat i další 

badatelé. Novou literaturu jsem sledovala a snažila se ji reflektovat v textu disertace. 

V některých případech dospívám k podobným závěrům jako další badatelé, ale domnívám se, 

že přesto má práce přináší i nové postřehy a může obohatit odbornou diskusi o dané 

problematice. 

 

Struktura práce 

Disertační práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola představuje teoretické 

zakotvení problematiky. Snažím se v ní teoreticky uchopit fenomén propagandy. Stručně 

nastiňuji jeho historický vývoj, popisuji jeho různé definice a formuluji, v jakém smyslu termín 

pojímám já. Kromě toho se v kapitole věnuji koncepcím obrazu nepřítele, jeho funkcím 

a typologiím nepřátel. 

Druhá kapitola popisuje systém československé propagandy. Dílčí podkapitoly se věnují 

systému řízení propagandy (stranické a státní instituce), fungování cenzury, typům 

propagandistických kampaní. Další oddíly přibližují propagandistické nástroje a komunikační 

kanály, kterými se obrazy nepřátel šířily, a jejich fungování. Podkapitoly se věnují 

Československé tiskové kanceláři, československému tisku, rozhlasu, televizi, filmu, plakátu, 

karikatuře, fotografii a také osobní komunikaci, která se v systému propagandy vyskytovala 

buď ve formě politického školení členů KSČ, nebo ve formě tzv. masové politické agitace, která 

měla směřovat k nestraníkům. 

Následující kapitoly jsou již analytické, zkoumám v nich obrazy jednotlivých vnějších 

nepřátel. Tématem třetí kapitoly je tzv. imperialismus. Rozebírám v ní důležité atributy, které 

komunističtí propagandisté přiřazovali k obrazu nepřítele imperialisty, především amerického. 

Jednalo se o ideologické charakteristiky fašismu, rasismu, antikomunismu, dále o působení 

imperialistů v mezinárodní politice, o hospodářské ovládnutí jiných zemí (Marshallův plán), 

o kolonialismus. Imperialisté byli prezentováni i jako kulturní nepřítel, kdy měli devalvovat 

národní kulturní dědictví. Důležitou částí obrazu imperialistů byl také exkurz do dějin 

 
178; HABERMANN, Tomáš. Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu (1947-1957). Praha 

2017. Disertační práce; VOJNOVIĆ, Daniel. Reflexe jugoslávské politiky a jugoslávské každodennosti v českém 

periodickém tisku v prvních letech po skončení druhé světové války. Praha 2017. Diplomová práce. 
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20. století, které byly prezentovány jako černo-bílé potýkání dobrých bolševiků a Sovětského 

svazu na jedné straně a zlých imperialistů a jejich spojenců na straně druhé. 

Čtvrtá kapitola se zabývá obrazy nepřítele Německa. Dílčí oddíly sledují motivy 

neodsunutých Němců a neúčinné denacifikace ve Spolkové republice Německo (SRN). Klíčové 

bylo téma remilitarizace západního Německa, kdy českoslovenští propagandisté přiživovali 

obavy z nové agrese západního souseda. Naopak kladným protipólem SRN se stala Německá 

demokratická republika (NDR). Zlepšit vnímání NDR mezi československými občany měla 

kampaň „Není Němec jako Němec!“ 

Pátá kapitola je věnována obrazu Vatikánu a katolické církve jakožto nepřátel režimu. 

Jednotlivé podkapitoly se soustředí na prezentaci papeže coby hlavy katolické církve, 

na kampaň k tzv. číhošťskému zázraku, na motiv rozdělování církve na laiky, řadové kněze 

a vysokou hierarchii a na obraz řeholníků jako špionů cizí mocnosti. 

Poslední kapitola studuje reprezentace poúnorových emigrantů v oficiálních 

československých médiích. V této části sleduji kampaně k medializovaným útěkům do SRN – 

přeletu do Erdingu a přejezdu „vlaku svobody“ do Selbu. Rovněž se zabývám obrazy „řadových 

a prominentních“ československých emigrantů, popisuji, jaké charakteristiky a životní příběhy 

jim přisuzovali tvůrci oficiální československé propagandy, jakým způsobem prezentovali 

tzv. navrátilce, kteří se vrátili z emigrace do ČSR. 

 

Prameny a metodologie 

Pramennou základnu disertace tvoří především dobová periodika a brožury, vizuální 

i audiovizuální prameny (plakáty, karikatury, fotografie, filmy). 

Z periodik jsem využívala celostátní deníky Rudé právo a slovenskou Pravdu, které 

přinášely zpravodajské informace a měly oslovovat široké publikum, dále noviny a časopisy, 

jež se naopak zaměřovaly jen na určitou specifickou skupinu obyvatelstva: Vlasta měla 

oslovovat ženy, Mladá fronta se orientovala na mládež, Katolické noviny na věřící, Pionierske 

noviny byly určené dětem. Týdeník Tvorba se zaměřoval na levicové intelektuály, 

Československý voják na příslušníky armády. Z regionálního tisku jsem studovala deník 

Pravda, jenž vydával Krajský výbor KSČ v Plzni; z podnikových novin Pochodeň, což bylo 

periodikum Závodů V. I. Lenina (Škodových závodů) v Plzni. Ve velké míře jsem čerpala 

ze satirických časopisů Dikobraz a Roháč, které hojně otiskovaly karikatury. 

Dalším využívaným zdrojem byly dobové propagandistické knihy, které se věnovaly 

aktuálním ideologickým a politickým problémům. Pracovala jsem také s příručkami 
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pro propagandisty a agitátory. Jednalo se především o řady Říkáme lidem pravdu a Zápisník 

agitátora. Podobnou funkci plnil časopis Propagandista. Tyto tiskoviny obsahovaly 

ideologická pojednání, vyjádření k aktuální politice strany a tipy pro agitátory k účinnějšímu 

šíření propagandistických myšlenek. Vydávala je oddělení propagandy Komunistické strany 

Československa. 

Časopisy a brožury byly zapůjčeny z fondů knihoven, především Národní knihovny 

v Praze, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Univerzitné knižnice v Bratislavě, 

Knihovny Národního muzea. Některé jsem studovala i v digitální formě, a to v Digitálním 

archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR a v projektu Národní digitální knihovny. 

Kromě vlastního obsahu textů jsem sledovala i použitý jazyk, který rovněž sloužil jako 

nástroj propagandy. Autoři užívali ustálená spojení, některé termíny získaly nový význam. 

Analýza jazykových prostředků tak může pomoci odhalit některé skryté nuance. V tomto směru 

pro mě byly důležitou inspirací práce Vladimíra Macury19 a Petra Fidelia20. 

Užitečným pomocníkem byl také Slovník komunistické totality, který uvádí frekvenci 

výskytu slov v období 50., 60. a 70. let 20. století i nejčastější spojení, v nichž se slova 

používala.21 Hlavním zdrojem slovníku byly texty Rudého práva, dále dobové brožury. Podle 

Specifického totalitního slovníku, který je součástí publikace, byl pojem „nepřítel“ výrazně 

častěji používán v 50. letech než v pozdějších obdobích. Mezi jeho typické kolokace patřilo: 

nepřátelé leninismu, nepřátelé míru, nepřátelé republiky, nepřátelé socialismu, nepřátelé strany, 

nepřátelé uvolňování napětí; třídní nepřítel, úhlavní nepřítel, úklady nepřítele, zapřisáhlý 

nepřítel, zarytý nepřítel, zavilý nepřítel.22 

Z vizuálních pramenů jsem pracovala především s karikaturami, které jsou pro svůj 

satirický a kritický způsob komunikace často využívány k formování obrazů nepřátel. 

Metodiku jejich analýzy popsal Thomas Milton Kemnitz. Dílo je nutné zasadit do kontextu, 

zohlednit osobu autora, prostředky, jak se karikatura dostává k veřejnosti (plakát, denní tisk, 

satirický časopis), její jazyk a symboly, vztah k dalším sdělovacím prostředkům, zamýšlenou 

funkci a publikum.23  

V menší míře jsem analyzovala dobové fotografie, které vyšly v tisku, a rovněž 

 
19 MACURA, Vladimír. Šťastný věk: Symboly, emblémy, mýty 1948-1989. Praha 1992. 
20 FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moci. Praha 1998. 
21 ČERMÁK, František; CVRČEK, Václav; SCHMIEDTOVÁ, Věra (eds). Slovník komunistické totality. Praha 

2010. 
22 Heslo nepřítel. Tamtéž, s. 94. 
23 KEMNITZ, Thomas Milton. The Cartoon as a Historical Source. Journal of Interdisciplinary History.  roč. 4, 

č. 1, 1973, s. 81-93. 
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umělecké, dokumentární a zpravodajské filmy.24 

V disertaci jsem použila také plakáty, které pocházejí z fondu Dokumentace v Národním 

archivu, z fondu Poverenictvo ľahkého priemyslu 1951-1956 ve Slovenském národném 

archivu, ze Sbírky plakátů 1945-1960 Všeodborového archivu Českomoravské konfederace 

odborových svazů a z podsbírky Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. 

Pátrala jsem rovněž ve fondu KV KSČ Plzeň ve Státním oblastním archivu v Plzni, kde jsou 

rovněž uloženy plakáty, a ve Slovenském národném muzeu. Většina plakátů v těchto sbírkách 

ale pochází až z pozdějšího období. 

Podrobněji se analýze vizuálních pramenů, zvláště obrazů, a jejich využití jako 

historických pramenů věnuje Peter Burke v knize Eyewitnessing.25 Jako historické prameny 

mohou být využita nejen vrcholná umělecká díla, ale i obrazy z estetického hlediska méně 

hodnotné – např. amatérské karikatury, které byly tvořeny dělníky či kulturními referenty a 

vyvěšovány na podnikových nástěnkách.26 Jako u jiných pramenů je potřeba klást jim správné 

otázky, na které mohou odpovědět. Základem analýzy jsou kunsthistorické metody ikonografie 

a ikonologie, kdy je obraz systematicky popsán, důležité je věnovat pozornost detailům obrazu. 

Poté je obraz interpretován, zasazen do dobového kontextu i kontextu dalších obrazů 

„ikonotextu“.27 Metodickou pomůckou pro analýzu fotografií je kniha Filipa Wittlicha 

Fotografie – přímý svědek?! 28 

Mezi prameny jsem nezahrnula zvukové nahrávky Československého rozhlasu ani 

filmové týdeníky. Rozhodla jsem se tak po konzultaci v Národním filmovém archivu. Tyto 

materiály nejsou zatím většinou digitalizovány, jsou dostupné pouze na filmové kopii, jejich 

studium je technicky i finančně náročné. A domnívám se, že přínos jejich studia (oproti 

tištěným pramenům) nevyváží tyto náklady. 

V případě tzv. Vlaku svobody jsem ale využila pro srovnání výpovědí československých 

a německých (resp. amerických) médií ukázky z německého filmového týdeníku Welt im Film, 

které jsou digitalizovány a dostupné online ve Filmotéce Bundesarchivu. 

Čerpala jsem také z archivních fondů. Důležitým pramenem byly dokumenty kulturně 

propagačního oddělení ÚV KSČ, které jsou uloženy v Národním archivu v Praze. Fond 

 
24 Srov. SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda. Praha 2007, WITTLICH, 

Filip. Fotografie – přímý svědek?!: fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání. Praha 2011. 

K využití filmů jako historických pramenů srov. KOPAL, Petr. Doslov. In: TAYLOR, Richard. Filmová 

propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo. Praha 2016, s. 367-379. 
25 BURKE, Peter. Augenzeugenschaft. Berlin 2003. 
26 Srov. Na pomoc propagačným referentom. Praha 1952. 
27 BURKE, P. Augenzeugenschaft, s. 44-46, 216. 
28 WITTLICH, F. Fotografie – přímý svědek?! 
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Ústřední kulturně propagační komise a kulturně propagační oddělení ÚV KSČ 1945-1955 nyní 

tvoří součást většího celku KSČ – Ústřední výbor 1945-1989. Ve fondu se nacházejí zprávy 

o propagandistických kampaních a jejich výsledcích, reakcích obyvatelstva, zpětná vazba 

k propagandistickým chybám v médiích i osobní agitaci, instrukce k novým kampaním. Tyto 

archiválie pomáhají zasadit mediální výstupy do širšího kontextu, sledovat i záměry a cíle 

iniciátorů a tvůrců propagandistických kampaní. 

Dále jsem studovala materiály z fondů Predsednictvo ÚV KSS a Sekretariát ÚV KSS, 

které se nacházejí ve Slovenském národném archívu.29 Získala jsem z nich dílčí informace 

o propagandistických akcích a jejich průběhu na Slovensku. 

Dílčí informace o vysílání Československého rozhlasu jsem čerpala z Monitoringů 

Rádia Svobodná Evropa, které jsou deponovány v Open Society Archives v Budapešti. 

Informace ke kampani k tzv. Vlaku svobody a k dialogu či „přestřelce“ mezi československou 

a americkou propagandou jsem čerpala také z Parallel Archive, což je digitální úložiště Open 

Society Archives. 

Mapovala jsem také mediální přestřelku mezi československým časopisem Dikobraz a 

Vatikánským rozhlasem. V tomto případě jsem využila digitalizované prameny z Archivu 

vysílání české redakce Rádia Vatikán (1950-1992), který je dostupný na webu Ústavu pro 

studium totalitních režimů. 

Studovala jsem také materiály z Archivu bezpečnostních složek – v papírové 

i digitalizované podobě (některé digitalizované prameny jsou dostupné i v eBadatelně Archivu 

bezpečnostních složek). Procházela jsem dokumenty z fondů tzv. Studijního ústavu MV: fondu 

Velitelství Státní bezpečnosti a fondu Kabinet státobezpečnostních materiálů; dále z fondu 

Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky, kde se nacházejí zprávy o československých 

emigrantech, analýzy vycházející většinou z informací od agentů kontrarozvědky. Využila jsem 

i jeden svazek z fondu Svazky tajných spolupracovníků.  

 
29 Slovenský národný archív (dále SNA), fond ÚV KSS Predsednictvo 26. 2. 1945-12. 5. 1958; f. Sekretariát 

ÚV KSS. 
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Literatura 

K problematice obrazů nepřátel a propagandy existuje rozsáhlá odborná literatura, vědci 

sledují tyto fenomény v různých historických obdobích z různých úhlů pohledu.30 Tématu se 

kromě historických věd věnují i výzkumy dalších společenskovědních oborů – psychologie, 

etnologie, antropologie.31 Obraz nepřítele také úzce souvisí s tématem obrazu druhého, 

jiného.32 Z tohoto důvodu v následující pasáži uvádím jen vybranou bibliografii a knihy, 

z kterých jsem přímo čerpala v disertaci, nebo mě výrazně inspirovaly a ovlivnily můj pohled 

na problematiku. 
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32 Srov. KUBIŠ, Karel. (ed.) Obraz druhého v historické perspektivě II: Identity a stereotypy při formování 

moderní společnosti. Acta Universitatis Carolinae philosophica et historica 5, 1999. Praha 2003; 
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33SATJUKOW, Silke; GRIES, Rainer. Feindbilder des Sozialismus: Eine theoretische Einführung. In: 

SATJUKOW, Silke; GRIES, Rainer. (Hg.) Unsere Feinde. Leipzig 2004, s. 13-70. 
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SSSR, Polsku, Maďarsku a Albánii). Československo chybí, protože zde téma obrazu nepřítele 

v druhé polovině 20. století nebylo v té době zpracováno. Cílem mého výzkumu bylo tuto 

mezeru zaplnit. 

Autoři Silke Satjukow a Rainer Gries se zabývali také protipólem nepřátel, tedy obrazy 

hrdinů34, a jejich vzájemným antagonismem. Propagandě hrdinů a nepřátel a jejich využití 

v politice se věnovala studie Von Feinden und Helden.35 

Z psychologického hlediska obrazy nepřátel v době studené války analyzovala práce 

profesorů Jeroma D. Franka a Andrei Y. Melvilla The Image of the Enemy and the Process of 

Change, která vyšla v kolektivním díle Breakthrough: Emerging New Thinking.36 Studie 

pochází již z roku 1988 a snažila se pomocí psychologických nástrojů hledat řešení studené 

války. Za hlavní příčinu trvání napětí mezi supervelmocemi a hrozby jaderné války autoři 

považovali existující obrazy nepřítele a stereotypní představy o soupeři. Pro ukončení studené 

války bylo podle nich potřeba tyto obrazy překonat a nahradit je vzájemnou komunikací pro 

splnění společného cíle obou stran – přežití lidstva, které by bylo jadernou válkou zničeno. 

Přestože práce se věnovala především možnostem ukončení studené války a v některých 

momentech byl postoj jejích autorů poněkud idealistický, přinesla řadu přínosných postřehů 

k psychologii obrazů nepřátel. 

Velice komplexní a fundovaný výklad o obrazech nepřátel (Feindbilder) přináší text 

Gerta Sommera, který vyšel v příručce psychologie konfliktu a míru.37 Autor nabízí definici 

obrazů nepřátel, popisuje psychologické mechanismy, s nimiž pracují, okolnosti jejich vzniku 

i jejich funkce. Za přínosné považuji, že autor terminologicky rozlišuje obraz nepřítele 

(Feindbild) a vlastního nepřítele (Feind). 

V průběhu mého psaní vyšla kniha Denisy Nečasové, která se rovněž věnuje obrazům 

nepřítele v Československu.38 Autorka pojímá obrazy nepřátel jako protipól k představám 

„nového socialistického člověka“, které analyzovala ve své předchozí knize.39 Sleduje obrazy 

 
34 SATJUKOW, Silke; GRIES, Rainer. (eds.) Sozialistische Helden: Eine Kulturgeschichte von 

Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Berlin 2002. 
35 SATJUKOW, Silke; GRIES, Rainer. Von Feinden und Helden. Aus Politik und Zeitgeschichte. B53/2003. 
Bonn 2003. s. 20-29. [cit. 2021-1-20]. Dostupné z: https://www.bpb.de/apuz/27189/politik-als-inszenierung. 
36 FRANK, Jerome D.; MELVILLE, Andrei Y. The Image of the Enemy and the Process of Change. In: 

GROMYKO, Anatoly; HELLMAN, Martin (eds.) Breakthrough: Emerging New Thinking. New York: Walker 

and Company, 1988; online 2001. s. 1-11 (původně s. 198-207.) ISBN 0-8027-1015-8. [cit. 2021-1-20]. 

Dostupné z: https://ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/pdfs/frank.pdf. 
37 SOMMER, Gert. Feindbilder. In: SOMMER, Gert; FUCHS, Albert (Hrsg.) Krieg und Frieden: Handbuch der 

Konflikt- und Friedenpsychologie. Weinheim, Basel, Berlin 2004. s. 303-316. [cit. 2021-1-20]. Dostupné z: 

http://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2013/0003/pdf/kuf.pdf. 
38 NEČASOVÁ, Denisa. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956. Praha 2020. 
39 NEČASOVÁ, Denisa. Nový socialistický člověk: Československo 1948-1956. Brno 2018. 

https://www.bpb.de/apuz/27189/politik-als-inszenierung
https://ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/pdfs/frank.pdf
http://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2013/0003/pdf/kuf.pdf
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buržoazie, kulaka, katolického kněze a Spojených států amerických. V případě posledních dvou 

„nepřátel“ jsem na její analýzy částečně navázala, doplnila je o další poznatky. Velmi podnětné 

jsou autorčiny postřehy o kontinuitě československých socialistických obrazů nepřátel 

s předchozími obdobími. Denisa Nečasová upozorňuje, že i když ve sledovaném období 

probíhalo velké přebírání sovětských konstrukcí nepřátel, ty nebyly aplikovány v nezměněné 

podobě, ale byly patřičně modifikovány pro československé prostředí, propojeny s dřívějšími 

místními konstrukcemi kulturními vzorci. Například způsob prezentace katolické církve a jejích 

kněží v poúnorovém diskurzu hojně čerpal z tradic československého antiklerikalismu.40 

Pro studium teorií propagandy a teoretického uchopení jejího fungování je velmi 

užitečná německá publikace Thymiana Bussemera Propaganda: Konzepte und Theorien, která 

se propagandě věnuje velmi systematicky. Popisuje historický vývoj fenoménu a různé 

teoretické koncepty propagandy.41 

Dalšími významnými díly, z nichž jsem čerpala informace k teorii propagandy 

i příklady konkrétních propagandistických praktik, byly texty slovenské historičky Maríny 

Zavacké.42 Ve své knize Kto žije za ostnatým drôtom? se věnuje pozdějšímu období, než kterým 

se zabývám já, ale její poznatky k fungování propagandy jsou obecně platné a aplikovatelné 

i na roky 1948-1956.43 V první kapitole to ukazuji na konceptu tzv. nulové informace, jehož 

použití jsem vysledovala na případu plzeňského povstání v roce 1953. 

V českém prostředí se propagandě věnovaly dva zajímavé sborníky. První, na němž 

jsem participovala, vycházel z konference, jež se konala v roce 2011 v Pardubicích. Nazývá se 

Kontexty propagandy44 a věnuje se fenoménu velmi široce, obsahuje i příspěvek o propagandě 

v římské říši.45 Druhý sborník Informační boj o Československo v Československu (1945-1989) 

se zaměřuje na Československo v období studené války.46 Kromě případových studií 

k fungování československé i americké propagandy sborník vnáší do výzkumu fenoménu i 

didaktický rozměr. Příspěvky historiků Jaroslava Najberta a Jaroslava Pinkase nabízejí 

inspirace, jak s propagandistickými materiály pracovat ve výuce.47 

 
40 NEČASOVÁ, D. Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956, s. 209-211. 
41 BUSSEMER, Thymian. Propaganda: Konzepte und Theorien. Wiesbaden 2008. 
42 ZAVACKÁ, Marína. K problematike výskumu totalitnej komunistickej propagandy: Vybrané pojmy, 

mechanizmy, obsahy. Historický časopis.  2002, roč. 50, č. 3, s. 439-456. 
43 ZAVACKÁ, Marína. Kto žije za ostnatým drôtom? Oficialna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 

1956-1962: teórie, politické smernice a spoločenská prax. Bratislava 2005, s. 17-62. 
44 KOUBA, Miroslav; MAGINCOVÁ, Dagmar; ŘÍHA, Ivo. (edd.) Kontexty propagandy. Pardubice 2012. 
45 TITZ, Pavel. Podoby propagandy v římském světě, transformace propagandy jako reflexe společenských a 

politických změn. In: KOUBA, M. a kol. Kontexty propagandy, s. 50-68. 
46 PAŽOUT, Jaroslav (ed.) Informační boj o Československo/ v Československu (1945-1989). Praha 2014. 
47 NAJBERT, Jaroslav. Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let. In: PAŽOUT, J. 

Informační boj o Československo, s. 192-207; PINKAS, Jaroslav. Propaganda, škola, normalizace. Didaktické 
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Konkrétními propagandistickými kampaněmi se ve svých textech zabývá Pavlína 

Kourová (dříve Formánková). S Petrem Kourou zevrubně analyzovali kampaň k procesu 

s Miladou Horákovou.48 Autorka publikovala také výbornou studii o kampani k mandelince 

bramborové.49 Věnovala se mimo jiné i kampani k procesu s Rudolfem Slánským.50 Vybrané 

kampaně autorka velmi detailně mapuje, včetně jejich přípravy a organizace. 

Symbolickou rovinu dobových literárních textů brilantně analyzoval Vladimír Macura. 

Jeho texty, které vyšly v knize Šťastný věk51, představují stále obrovskou inspiraci pro vědce 

zabývající se socialistickým diskurzem. I já se mezi ně řadím. 

Snažím se o částečně interdisciplinární přístup k problematice. Zvláště v teoretické části 

disertační práce jsem tedy čerpala i z literatury jiných vědních oborů, především z psychologie, 

sociologie a mediálních studií. Z psychologických publikací byla pro můj výzkum velmi 

podnětná kniha Vzpoura deprivantů od Františka Koukolíka a Jany Drtilové, kteří popisují 

různé psychologické taktiky využívané propagandisty.52 V pasážích věnovaných 

psychologickým nástrojům propagandy jsem také čerpala z Učebnice obecné psychologie 

od Aleny Plhákové.53 Ze sociologické literatury byla pro mou práci důležitá publikace autorů 

Petera Bergera a Thomase Luckmanna Sociální konstrukce reality,54 z níž jsem pro svou 

analýzu využila i jejich koncept symbolického světa, který vytváří širší rámec pro konstrukce 

nepřátel. Z oboru mediálních studií, které považuji za důležité z hlediska svého zájmu o analýzu 

tiskovin, jsem pracovala s texty k dějinám československých médií.55  

 
využití normalizační propagandy. Tamtéž, s. 208-223. 
48 FORMÁNKOVÁ, Pavlína; KOURA, Petr. Žádáme trest smrti!: propagandistická kampaň provázející proces 

s Miladou Horákovou a spol. Praha 2008. 
49 FORMÁNKOVÁ, P. Kampaň proti „americkému brouku“, s. 22-38. 
50 KOUROVÁ, Pavlína. Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–1953. Praha 2013. 

Disertační práce. s. 250-324. 
51 MACURA, V. Šťastný věk. 
52 KOUKOLÍK, F.; DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů, s. 109-123. 
53 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha 2004. 
54 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno 

1999. 
55 KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a jejich role v totalitním systému. In: KOCIAN, Jiří (ed.) Slovníková příručka 

k československým dějinám 1948-1989. Praha 2006. s. 9-11; BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, 

Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha 2011; BEDNAŘÍK, Petr; CEBE, Jan. Vývoj 

médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární 

historie. 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 53-56. 
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Shrnutí a závěry 

Komunistická strana Československa ve sledovaném období let 1948-1956 (ale rovněž 

před i po tomto časovém úseku) šířila v Československu komunistickou ideologii, která 

představovala variantu symbolického světa, jak jej popsali sociologové Peter L. Berger 

a Thomas Luckmann. Podle jejich koncepce má symbolický svět sdílený širším lidským 

společenstvím za účel legitimovat stávající společenský řád, udělovat smysl životu 

a psychologicky chránit lidi před chaosem a s ním spojenou úzkostí. 

Zásadní součástí tohoto preferovaného myšlenkového rámce, symbolického světa 

se staly také obrazy nepřátel. Odtud vyplývá i jejich velká četnost v poúnorovém 

československém společenském a mediálním diskurzu. V dobových mediálních výstupech 

můžeme rozlišit celou paletu vnitřních nepřátel (např. kulaci, buržoazie, „spiklenci“ uvnitř 

komunistické strany) a vnějších nepřátel (např. Spojené státy americké, Spolková republika 

Německo, Vatikán, Jugoslávie). Protože je toto téma velmi široké, analyzovala jsem v disertaci 

jen obrazy dominantních vnějších nepřátel: západních imperialistů, Německa, Vatikánu 

a katolické církve a poúnorové československé emigrace. 

V práci jsem hledala odpovědi na několik výzkumných otázek. První z nich se týkala 

povahy reprezentací vnějších nepřátel, které veřejnosti předkládali komunističtí propagandisté. 

Zkoumala jsem, jaké charakteristiky nepřátel ve svých textech a prezentacích zdůrazňovali, 

které motivy si vybírali. Snažila jsem se také rozklíčovat, jaké cíle tím sledovali. Z toho důvodu 

jsem ve výzkumu kromě mediálních obsahů (texty, vizuální i audiovizuální prameny) využívala 

i interní materiály komunistické strany (především dokumenty kulturně propagačního oddělení 

ÚV KSČ). 

Dospěla jsem k závěru, že jednotlivým vnějším nepřátelům byly ve společenském 

diskurzu přisouzeny rozdílné pozice a odlišné role: 

Imperialisté a kapitalisté představovali univerzálního nepřítele. Objevovali se v roli 

politického protivníka, hospodářského soupeře, a dokonce i kulturního nepřítele. Čelné 

postavení v této skupině zaujímali američtí imperialisté, mezi něž českoslovenští propagandisté 

řadili americké politické a finanční elity. Při konstrukci negativních představ o Američanech 

museli ale překonat dosavadní pozitivní obraz Spojených států amerických v československé 

veřejnosti, která zaoceánskou zemi již od 19. století vnímala jako pokrokovou, demokratickou 

a blahobytnou. Obyvatelé západních Čech měli navíc nedávnou zkušenost s americkými vojáky 

coby osvoboditeli od nacismu. Avšak po únorovém převratu se měl náhled na USA radikálně 

změnit. Již Marshallův plán byl prezentován jako ohrožení samostatnosti a suverenity 
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evropských států a jako nástroj hospodářského podrobení Evropy Spojenými státy. Výrazné 

motivy představovalo údajné spojení amerických elit s fašisty a dále domnělé snahy 

o rozpoutání nové války, která měla přinést kapitalistům další zisky. 

Logicky se tak vrcholem protiimperialistické propagandy stala kampaň k válce v Koreji. 

O jejím velkém rozsahu svědčí fakt, že téma Koreje proniklo dokonce i do úzce 

specializovaných volnočasových periodik, jako byl časopis Včelař, který se jinak věnoval 

pouze včelařství a vyhýbal se politickým tématům. Základem propagandy ke korejské válce se 

stala lež. V rozporu se skutečností popisovala sovětská tisková agentura TASS jako agresora, 

který zaútočil první, Jižní Koreu a tento výklad převzala a reprodukovala i československá 

média. Tato dezinformace umožnila rozvést narativ nutné obranné války, líčit Severní Koreu 

jako oběť a Američany jako „válečné štváče“. Kampani dominovaly zprávy o zvěrstvech, 

kterých se měli američtí vojáci v asijské zemi dopouštět. Americká armáda byla obviňována 

i z použití bakteriologických zbraní. Takto zaměřená propaganda usilovala o vzbuzení strachu, 

ale také nenávisti k nepříteli. 

Další témata, která českoslovenští publicisté předkládali veřejnosti, souvisela 

se životem přímo ve Spojených státech: byl zdůrazňován rasismus a mccarthismus, hony 

na komunisty. Oblíbeným námětem se stal tzv. americký způsob života, který se měl projevovat 

povrchním konzumem, oblibou pokleslé zábavy, obrovskými sociálními nerovnostmi a také 

kriminalitou, celkovým úpadkem morálky ve společnosti. 

Do kontrastu ke „zkažené“ americké společnosti propagandisté často kladli 

Československo nebo jiné socialistické země, které především v sociální oblasti prezentovali 

jako vzorové. Kontrast s „prohnilou“ západní společností měl pomáhat legitimovat politické 

a společenské poměry v Československu. 

V případě obrazu dalšího nepřítele Německa byla situace odlišná, projevila se výrazná 

kontinuita s předchozími diskurzy. Němci představovali již od 19. století tradičního nepřítele 

Čechů a vymezování se vůči německému etniku sloužilo formování české národní identity. 

Navíc zkušenost s německou okupací za druhé světové války byla ještě čerstvá. V období let 

1945-1948 rezonovalo ve společnosti téma odsunu Němců. Na tyto momenty navázala 

poúnorová komunistická propaganda, která představu „zlého Němce“ přesunula na Spolkovou 

republiku Německo, respektive její elity. Opakovaně zdůrazňovala přetrvávající nacismus SRN 

a pracovala s hrozbou remilitarizace a opětovné agrese Německa. Tento narativ odpovídal 

společenským náladám, takže i propaganda tzv. boje za mír a protesty proti remilitarizaci 

Německa měly u veřejnosti celkem dobrý ohlas, jak konstatovala např. zpráva kulturně 

propagačního oddělení ÚV KSČ z roku 1950. 
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Jako obtížnější úkol se ukázalo vytvořit a rozšířit představu „dobrého Němce“, 

soudruha, obyvatele spřátelené Německé demokratické republiky. Toto pojetí měla rozšířit 

kampaň „Není Němec jako Němec“, která navázala na projev Klementa Gottwalda v roce 1950. 

Ideového protivníka představovala katolická církev, a především její zahraniční vedení. 

Komunističtí propagandisté ji rozdělili na dvě části: na jedné straně stáli věřící laici a řadoví 

kněží, již měli být loajální k novému režimu. Spojovacím prvkem komunistů a obyčejných 

katolíků se měl stát boj za mír a vlastenectví, láska k vlasti a práce k jejímu rozkvětu. Na druhé 

straně barikády se ocitla vysoká církevní hierarchie, řeholníci a především Vatikán, který byl 

prezentován jako zpátečnická, kapitalistická mocnost, jež sleduje pouze své zištné zájmy, 

náboženství je pro ni vedlejší. Vatikán se údajně měl snažit ideologicky oslabovat komunisty 

a pomocí řeholníků provádět v socialistických zemích špionáž ve prospěch USA. K manipulaci 

s prostými věřícími měli papež a církevní představitelé využívat i inscenace falešných zázraků, 

kam byly řazeny i události v Číhošti. 

Antiklerikalismus a ateismus byly součástí socialistické a komunistické ideologie již 

od 19. století. Rovněž katolická církev se opakovaně vymezovala vůči komunismu, papežové 

ho ve svých encyklikách odsuzovali. Ideový střet pokračoval i na území poúnorového 

Československa. Vzhledem k vysokému počtu katolíků mezi obyvateli státu nemohla vládnoucí 

KSČ církev zcela zakázat, proto se snažila si ji podmanit, oddělit československé kněze a věřící 

od papeže a vatikánské kurie a vytvořit národní církev, kterou by mohl stát kontrolovat. 

K tomuto účelu mělo vést jednání s biskupy, a když selhalo, nastoupila represe a propaganda. 

Jako další krok měla být společnost postupně vedena k ateismu. Nakolik komunisté v tomto 

směru uspěli, jak je současná česká a slovenská společnost nábožensky založená a kterak 

se na postojích obyvatel odrazila komunistická antiklerikální a ateistická propaganda, je 

otázkou spíše pro sociologické bádání a není v možnostech této práce na ně odpovědět. 

Typ protivníka, který stál na pomezí vnitřního a vnějšího nepřítele, zosobňovaly figury 

československých poúnorových emigrantů. V hodnocení jednotlivých vln československé 

emigrace se publicisté uchylovali k oportunismu. Lidé, kteří v předchozích staletích 

a desetiletích odcházeli z různých důvodů do zahraničí, byli většinou hodnoceni pozitivně – 

počínaje pobělohorskou emigrací, přes ekonomické migranty z 19. století, krajany až 

po emigraci za první a druhé světové války. Oproti tomu poúnoroví emigranti byli prezentováni 

jako zrádci národa a odrodilci. 

Československá média přinášela diverzifikovaný obraz emigrantů. Ti byli děleni 

do dvou skupin: na řadové a prominenty. Řadoví obyčejní uprchlíci měli po útěku do zahraničí 

trpět v uprchlických táborech, třít nouzi. A následně se upsali k otrocké práci v zámoří, nechali 
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se naverbovat do cizinecké legie nebo se stali špiony, agenty chodci. Ve všech případech je 

čekal bídný osud. Oproti tomu prominenti, kam byli řazeni bývalí českoslovenští politikové 

a také někteří novináři, měli mít zajištěné pohodlné živobytí. Výměnou za finanční podporu se 

měli angažovat v rozvrácení socialistického Československa. Buď se zapojili 

do protikomunistické propagandy, nebo verbovali špiony. Častým motivem se stala 

nejednotnost azylantů, kteří se měli mezi sebou hádat, zakládat různé konkurenční spolky apod. 

Důležitou roli v obrazu emigrantů hrála svědectví navrátilců, lidí, kteří využili některé 

z amnestií a vrátili se do ČSR. Jejich výpovědi ale nemusely být autentické, měly hlavně 

posloužit propagandistickým účelům. 

V disertaci jsem rovněž podrobněji sledovala dvě kampaně týkající se úspěšných útěků 

přes železnou oponu. Jednalo se o útěk do západního Německa za pomoci unesených 

dopravních letadel (Erding) a za pomoci vlaku (Selb). 

Případ Erding posloužil jako námět k československému hranému filmu Únos, jenž 

velmi názorně zobrazil hlavní nepřátele a jejich typické rysy, které jim přiřadili komunističtí 

propagandisté. Ve snímku vystupovaly postavy amerického kapitalisty, německého esesmana, 

zrádných emigrantů atd. Objevil se i motiv amerického rasismu a konzumerismu, který 

symbolizovala Coca-Cola. 

Na rozhraní mezi vnějším a vnitřním nepřítelem se pohybovali především tzv. agenti-

chodci, kteří měli být infiltrováni v československé společnosti. Komunističtí propagandisté je 

líčili jako obzvlášť nebezpečné a záludné soupeře. Varovaly před nimi všudypřítomné 

a opakované výzvy k bdělosti a ostražitosti. Tyto apely měly přispívat k paranoie obyvatel, 

vzájemné podezřívavosti, nedůvěře. Každý mohl být maskovaný nepřítel, včetně nejvyšších 

představitelů komunistické strany. Tyto hony na nepřátele měly vést k atomizaci společnosti 

a jejímu snazšímu ovládnutí. 

Další výzkumnou otázkou, kterou jsem si kladla, bylo, na kolik se obrazy nepřátel 

proměňovaly v závislosti na aktuálním dění, jestli se v nich objevovaly některé stálé a neměnné 

prvky a jestli byly jednotlivé obrazy spojeny nějakým velkým vyprávěním, společným 

příběhem. 

Závěrem mohu konstatovat, že obrazy nepřátel se dynamicky měnily podle aktuálních 

politických potřeb, reagovaly na domácí i mezinárodní dění. Jejich základ byl ale stabilní. 

Jednotlivé obrazy vnějších nepřátel zapadaly do jednotného narativu, kterým byl příběh velkého 

spiknutí kapitalistů a dalších nepřátel proti Sovětskému svazu a později i proti lidově 

demokratickým zemím. Toto spiknutí mělo začít již brzy po říjnové revoluci 1917. 

V následující občanské válce v Rusku podpořily spojenecké velmoci bělogvardějce, došlo 
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i k vylodění spojeneckých jednotek v ruských přístavech. Součástí spiknutí proti bolševikům 

měly být i československé legie. Když byli bělogvardějci poraženi, odešli do emigrace a dále 

se prý již tajně snažili o zničení Sovětského svazu a likvidaci bolševiků. I vzestup nacismu 

v Německu a rozpoutání druhé světové války byly prezentovány jako výsledky protisovětské 

politiky západních mocností. Pikle proti SSSR a nově i lidově demokratickým zemím měly 

pokračovat i v poválečném období. Hlavním nepřítelem v tomto velkém vyprávění se stala 

mezinárodní reakce, imperialisté především ze Spojených států, Velké Británie a Francie, které 

vznik lidového bolševického státu měl připravit o investice a zisky. Součástí příběhu se stali 

i němečtí fašisté. Po boku těchto soupeřů měli stát i papežové, kteří již od 19. století bojovali 

proti komunismu a následně i proti SSSR. Do pozice užitečných pěšáků, služebníků 

imperialistických pánů pak byli situováni poúnoroví českoslovenští emigranti. Toto velké 

vyprávění bylo variabilní, dle potřeby mohly být přidány další postavy – například páté kolony, 

zrádci zevnitř komunistických stran, ať už se jednalo o Lva Trockého, Lászla Rajka či Rudolfa 

Slánského. 

Tento narativ byl v mnohém podobný současným konspiračním teoriím.56 

Dalším jednotícím narativem byl koncept boje za mír, který představoval platformu, 

na jejímž základě se rozvíjely dílčí propagandistické kampaně – např. kampaň proti 

remilitarizaci západního Německa, kampaň proti bakteriologické válce. Součást této platformy 

tvořila i propaganda činu – mírové rezoluce, manifestace. Boj za mír byl ideologicky spojován 

s budováním socialismu a obyvatelé Československa byli vyzýváni, aby přispěli k potlačení 

nepřátel a jejich válečných choutek především vysokým pracovním nasazením v zaměstnání, 

podepisováním a plněním pracovních závazků. Koncept boje za mír byl do Československa 

importován ze Sovětského svazu, který využíval mírové hnutí jako svůj nástroj v mezinárodní 

politice. 

Československý diskurz byl silně ovlivněn sovětskými vzory i v dalších tématech. 

V obrovských nákladech zde vycházely propagandistické brožury sovětských autorů, oficiální 

propaganda přebírala jak sovětský výklad událostí (někdy přímo citací zpráv sovětské tiskové 

agentury TASS), tak kulturní vzorce a schémata konstrukce nepřátel. Nejednalo se však 

o jednoduché kopírování, často byly obrazy výrazně upraveny pro místní podmínky, 

propagandisté pracovali i se staršími lokálními motivy, využívali zažité stereotypy. Domnívám 

se, že by mohla být přínosná komparace, jak jednotlivé propagandistické kampaně probíhaly 

 
56 Srov. např. PANCZOVÁ, Zuzana. Konšpiračné teorie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. 

Bratislava 2017, s. 77, 82. 
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v SSSR, Československu a v dalších socialistických zemích, a analýza, které motivy byly 

společné, které se lišily a proč. To je však již námět pro další výzkum. 

V disertační práci jsem upozornila také na několik případů, kdy se českoslovenští 

propagandisté pustili do „mediální přestřelky“ či veřejné diskuse se svým americkým či 

vatikánským propagandistickým protivníkem, vzájemně na sebe reagovali a veřejně přes média 

(tisk, rozhlas, balonové letáky) si odpovídali. Jeden z těchto případů tvořil propagandistickou 

dohru tzv. Vlaku svobody, který ujel do německého města Selb. 

Tyto interakce ukazují, že forma i obsah propagandistických sdělení mohly být 

ovlivněny nejen sovětským vzorem, či historickým stereotypem, ale i myšlenkami a aktivitou 

ideového nepřítele, na něž se propagandisté rozhodli reagovat, přestože většina recipientů 

propagandy nemohla tuto interakci sledovat a narážky pro ně působily nepochopitelně (např. 

motiv husitů a křižáků v souvislosti s americkou propagandou reagoval na americký název 

kampaně Crusade for Freedom, což však obyvatelé ČSR neměli vědět). I v tomto směru se 

otevírá prostor pro další bádání. 

Význam studia dobové propagandy spočívá ve dvou rovinách. V prvé řadě obohacuje 

a prohlubuje naše poznání dobové společnosti i politického režimu tehdejší doby. Dále nám 

pomáhá zorientovat se i v současném světě, učí nás kriticky číst mediální výstupy a rozpoznávat 

působení propagandy v nich, protože zatímco komunikační kanály, kterými k nám 

propagandistické obsahy přichází, zažily v minulých desetiletích výrazný technologický rozvoj 

a modernizaci, komunikační a psychologické strategie propagandistů zůstávají podobné, 

opakují se motivy i narativy. 

Svou prací jsem se snažila zasadit další kamínek do mozaiky poznání československé 

propagandy a obrazů nepřátel. Domnívám se, že přínos práce spočívá ve zmapování 

dominantních obrazů vnějších nepřátel, popisu jejich výrazných rysů a častých motivů. 

Za důležitý výsledek práce považuji identifikaci jednotících narativů velkého spiknutí a boje 

za mír. Možnosti dalšího výzkumu obrazů nepřátel vidím právě v jejich zasazování do širších 

souvislostí myšlenkových směrů a idejí. Dále by bylo dobré navázat studiem obrazů nepřátel 

v navazující historické etapě (od roku 1956), zkoumat, jak se československé obrazy nepřátel 

proměnily např. za berlínské a karibské krize, v době uvolnění v 60. letech atd. 
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• PEJČOCH, Ivo. Hrdinové Železné opony: útěky do svobodného světa s pomocí 

neobvyklých technických prostředků v letech 1949-1989. Cheb: Svět křídel, 2008. 192 

s. ISBN 978-80-86808-52-9. 

• PERNES, Jiří. Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945-1990. Brno: Barrister & 

Principal, 2003. 232 s. ISBN 80-85947-89-7. 

• PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. 

ISBN 978-80-200-1499-3. 

• PRATKANIS, Anthony; ARONSON, Elliot. Age of Propaganda: The Everyday Use 

and Abuse of Persuasion. New York: W. H. Freeman, 2002. 416 s. ISBN 0-8050-7403-

1. 

• PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob 

usmrcených na státních hranicích 1945–1989. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování 

zločinů komunismu, 2006. 320 s. [cit. 2021-01-20]. ISBN 80-86621-18-9. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/publikace-sesity-01-15.aspx. 

• RANDÁK, Jan. V záři rudého kalicha: Politika dějin a husitská tradice 

v Československu 1948-1956. Praha: NLN, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 

fakulta, 2015. 404 s. ISBN 978-80-7422-373-0. 

• RAŠKA, Francis D. Opuštění bojovníci: historie Rady svobodného Československa: 

1949-1961. Praha: Academia, 2009. 290 s. [cit. 2021-01-20]. ISBN 978-80-200-1798-

7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:350ffb30-1651-11e5-ac88-005056827e51. 

• RYCHLÍK, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: 

Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny 

AV ČR, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7285-081-5. 

• ŘEHÁKOVÁ, Hana; VESELÝ, Dušan. Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK. Praha: X-

Egem, 1999. 216 s. ISBN 80-7199-035-3. 

http://www.policie.cz/clanek/publikace-sesity-01-15.aspx
https://ndk.cz/uuid/uuid:350ffb30-1651-11e5-ac88-005056827e51


36 

 

• SATJUKOW, Silke; GRIES, Rainer (eds.) Sozialistische Helden: Eine Kulturgeschichte 

von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Berlin: Links, 2002. 312 s. ISBN 

3-86153-271-9. 

• SATJUKOW, Silke; GRIES, Rainer (Hg.) Unsere Feinde: Konstruktionen des Anderen 

in Sozialismus. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2004. 554 s. ISBN 3-937209-80-

8. 

• SKOPAL, Pavel (ed.) Naplánovaná kinematografie: Český filmový průmysl 1945-1960. 

Praha: Academia, 2012. 557 +24 s. obr. příl. ISBN 978-80-200-2096-3. 

• SRCH, Daniel. Na černé listině: Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém 

filmovém průmyslu (1947-1960). Praha: FF UK, 2015. 296 s. ISBN 978-80-7308-540-

7. 

• SRCH, Daniel. Rudá hrozba: Antikomunismus v USA 1917-1954. Praha: Nakladatelství 

Epocha, 2016. 184 s. ISBN 978-80-7557-034-5. 

• STANĚK, Tomáš. Německá menšina v českých zemích 1948-1989. Praha: Institut pro 

středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 284 s. ISBN 80-85241-29-3. 

• STEHLÍK, Michal. Babické vraždy 1951. Praha: Academia, 2016. 256 s. ISBN 978-80-

200-2593-7. 

• STEJSKAL, Jan. Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-

1948.  Praha: Triton, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7387-170-3. 

• STŘÍBRNÝ, Jan. Katolická církev v českých zemích v čase dvou totalit. In: JAN, Libor 

(ed.) České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, Českomoravská komise pro srovnávací církevní dějiny, Matice 

moravská, 2000. ISBN 80-85959-74-7. s. 78-115. 

• SYLVESTROVÁ, Marta (ed.) Český filmový plakát 20. století. Brno: Moravská galerie, 

2004. 495 s. ISBN 80-7027-125-6. 

• ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší: Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku 

padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia, 2009. 

616 s. ISBN 978-80-200-1709-3. 

• ŠLOUF, Jakub. Spřízněni měnou: Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 384 s. ISBN 978-80-7308-585-

8. 

• ŠMIDRKAL, Václav. Armáda a stříbrné plátno: Československý armádní film 1951-

1999. Praha: Naše vojsko, 2009. 195 s. ISBN 978-80-206-1022-5. 



37 

 

• ŠTOLL, Martin. 1. 5. 1953 Zahájení televizního vysílání: Zrození televizního národa. 

Praha: Havran, 2011. 212 s. ISBN 978-80-87341-06-3. 

• TAYLOR, Richard. Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo. Praha: 

Academia, 2016. 429 s. ISBN 978-80-200-2534-0. 

• TOINETOVÁ, Marie-France. Hon na čarodějnice 1947-1957: McCarthismus. Praha: 

Themis, 1999. 176 s. ISBN 80-85821-75-3. 

• TOMEK, Prokop. Balony svobody: Letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956. 

Cheb: Svět křídel, 2014. 176 s. + CD. ISBN 978-80-87567-55-5. 

• TOMEK, Prokop. Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv 

na československé dějiny. Praha: Academia, 2015. 422 s. ISBN 978-80-200-2490-9. 

• TOMEK, Prokop. Na frontě studené války: Československo 1948-1956. Katalog 

výstavy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009. 118 s. ISBN 978-80-87211-

14-4. 

• VANĚK, Pavel a kol. Ochrana státní hranice 1948-1955. Brno: Technické muzeum 

v Brně, 2013. 142 s. ISBN 978-80-86413-84-6. 

• VANĚK, Pavel. Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955. 

Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 216 s. ISBN 978-80-87211-08-3. 

• VANÍČKOVÁ, Vladimíra (ed.) Diktatura versus naděje: Pronásledování 

římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989. Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2014. 192 s. ISBN 978-80-87912-00-3. 

• VAŠKO, Václav. Dům na skále. 1. Církev zkoušená: 1945 – začátek 1950. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. 256 s. ISBN 80-7192-891-7. 

• VAŠKO, Václav. Dům na skále. 2. Církev bojující: 1950 – květen 1960. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2007. 466 s. ISBN 978-80-7192-892-8.  

• VAŠKO, Václav. Dům na skále. 3. Církev vězněná: 1950-1960. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2008. 343 s. ISBN 978-80-7192-893-5. 

• VOCHOCOVÁ, Lenka, ROSENFELDOVÁ, Jana (eds.) Na moři, za plotem, na síti: 

Digitální média a debata o migraci v Česku. e-kniha. Praha: Kniha Zlín, Albatros 

Media, 2021. 201 s. ISBN 978-80-7662-117-6. 

• VYKOUKAL, Jiří; LITERA, Bohuslav; TEJCHMAN, Miroslav. Východ. Vznik, vývoj 

a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri, 2000. 864 s. ISBN 80-85983-82-6. 



38 

 

• WITTLICH, Filip. Fotografie – přímý svědek?!: fotografický obraz a jeho význam pro 

historické poznání. Praha: NLN, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 

204 s. ISBN 978-80-7422-157-6. 

• WÖGERBAUER, Michael; PÍŠA, Petr; ŠÁMAL, Petr; JANÁČEK, Pavel a kol. 

V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-

2014. Praha: Academia, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015. 1661 s. ISBN 978-

80-88069-11-9. 

• ZAVACKÁ, Marína. Kto žije za ostnatým drôtom? Oficialna zahraničnopolitická 

propaganda na Slovensku, 1956-1962: teórie, politické smernice a spoločenská prax. 

Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2005. 168 s. ISBN 80-224-0897-2. 

 

Kvalifikační práce 

• BAŤKOVÁ, Helena. Plzeňské povstání v roce 1953 a jeho důsledky. Plzeň, 1998. 

Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta. 

• HABERMANN, Tomáš. Cesta Československa od podpory sionismu k antisionismu 

(1947-1957). Praha, 2017. Disertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

• KOUROVÁ, Pavlína. Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948–

1953. Praha, 2013. Disertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

• ŽIDLICKÁ, Tereza. Obraz USA – protagonisty korejské války v oficiálním soudobém 

československém tisku. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd. 

• VOJNOVIĆ, Daniel. Reflexe jugoslávské politiky a jugoslávské každodennosti v českém 

periodickém tisku v prvních letech po skončení druhé světové války. Praha, 2017. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. 

 

Časopisecké a sborníkové články a studie 

• BEDNAŘÍK, Petr; CEBE, Jan. Vývoj médií v Československu od února 1948 

do prosince 1950. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2008, 

roč. 53, č. 1-4, s. 53-56. ISSN 0036-5351. 

• BĚHAL, Rostislav. Rozhlas po nástupu totality 1949-1958. In: JEŠUTOVÁ, Eva (ed.) 

Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 236-288. [cit. 2021-1-20]. 

ISBN 80-86762-00-9. Dostupné z: 

https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/bf6d8f8d9db0194eff511eac2

3bdf0eb.pdf. 

https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/bf6d8f8d9db0194eff511eac23bdf0eb.pdf
https://informace.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/bf6d8f8d9db0194eff511eac23bdf0eb.pdf


39 

 

• BETSCHER, Silke. Bildsprache. Möglichkeiten und Grenzen einer Visuellen 

Diskursanalyse. In: EDER, Franz X.; KÜHSCHELM, Oliver; LINSBOTH, Christina 

(Hrsg.) Bilder in historischen Diskursen. Wiesbaden: Springer VS, 2014. s. 63-83. ISBN 

978-3-658-05398-7. 

• BRONFENBRENNER, Urie. The Mirror Image in Soviet-American Relations. Journal 

of Social Issues. Summer 1961, roč. 17, č. 3, s. 45–56. [cit. 2021-1-20]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1961.tb01682.x. 

• CUHRA, Jaroslav. KSČ, stát a římskokatolická církev (1948-1989). Soudobé dějiny. 

roč. 2001, č. 2-3, s. 267-293. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1210-7050. Dostupné z: 

https://www.sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2001/02/01.pdf. 

• CYSAŘOVÁ, Jarmila. Československá televize a politická moc 1953-1989. Soudobé 

dějiny. 2002, roč. 9, č. 3-4, s. 521-537. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1210-7050. Dostupné z:  

https://www.sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2002/03/07.pdf. 

• FIDELIUS, Petr. Slepá ulička analogizování: Komunistická řeč v podání dvou 

historiků. Dějiny a současnost. září 2014, roč. 36, č. 7, s. 40-44. 

• FORMÁNKOVÁ, Pavlína „Vypořádali jsme se s Horákovou, vypořádáme se 

i s americkým broukem!“ Kampaň provázející proces s JUDr. Miladou Horákovou. 

Paměť a dějiny. 2007, roč. 1, č. 1, s. 20-41. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1802-8241. Dostupné 

z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0701-20-41.pdf. 

• FORMÁNKOVÁ, Pavlína. Kampaň proti „americkému brouku“ a její politické 

souvislosti. Paměť a dějiny. 2008, roč. 2, č. 1, s. 22-38. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1802-

8241. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-22-38.pdf. 

• FRANC, Martin; VELEK, Luboš. Karikatura jako historický pramen. In: 

ČECHUROVÁ, Jana; RANDÁK, Jan a kol. Základní problémy studia moderních 

a soudobých dějin. Praha: NLN, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 

s. 360-385. ISBN 978-80-7422-309-9. 

• FRANK, Jerome D.; MELVILLE, Andrei Y. The Image of the Enemy and the Process 

of Change. In: GROMYKO, Anatoly; HELLMAN, Martin (eds.) Breakthrough: 

Emerging New Thinking. New York: Walker and Company, 1988; online 2001. s. 1-11 

(původně s. 198-207.) [cit. 2021-1-20]. ISBN 0-8027-1015-8. Dostupné z: 

https://ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/pdfs/frank.pdf. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1961.tb01682.x
https://www.sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2001/02/01.pdf
https://www.sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2002/03/07.pdf
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0701-20-41.pdf
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0801-22-38.pdf
https://ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/pdfs/frank.pdf


40 

 

• KALOUS, Jan. K obsahu jedné přednášky: Jaroslav Jerman o Dvořáčkově případu. 

Paměť a dějiny. 2009, roč. 3, č. 4, s. 48-51. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1802-8241. Dostupné 

z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0904/048-051.pdf.  

• KAŠKA, Václav. Indoktrinace členů KSČ během tzv. Dnů komunistické výchovy 1948-

1949: Organizace, ideologické zázemí, lokální průběh. Dějiny – teorie – kritika. 2008, 

č.1, s. 39-78. ISSN 1214-7249. 

• KEMNITZ, Thomas Milton. The Cartoon as a Historical Source. Journal of 

Interdisciplinary History. roč. 4, č. 1, 1973, s. 81-93. 

• KLIMEŠ, Ivan. Kinematografie ve službách protiimperialistické propagandy: Politické 

drama Únos (1952) Jána Kadára a Elmara Klose. In: KOVÁČ, Dušan; MAREK, 

Michaela; PEŠEK, Jiří; PRAHL, Roman (eds.) Kultura jako nositel a oponent 

politických záměrů. Ústí nad Labem: Albis international, 2009. s. 301-314. ISBN 978-

80-86971-90-2. 

• KLUSÁKOVÁ, Luďa; KŘÍŽOVÁ, Markéta; KUBIŠ, Karel; ŘEZNÍK, Miloš; 

TINKOVÁ, Daniela. Namísto úvodu: „My“ a „oni“ – náčrt teoretické reflexe 

problematiky. In: KUBIŠ, Karel. (ed.) Obraz druhého v historické perspektivě II: 

Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. Praha: Karolinum, 2003, s. 11-

28. ISBN 80-246-0603-8. 

• KOPECKÁ-VALESKÁ, Olga. Vysílání rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Hlas 

Ameriky do Československa a do České republiky. In: HRUBÝ, Karel; BROUČEK, 

Stanislav (eds.) Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: sympozium o českém 

vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu: Týden 

zahraničních Čechů, Praha, Česko, 29. 6. 1998-30. 6. 1998. Praha: Karolinum, 2000. 

s. 184-189. ISBN 80-7184-932-4. 

• KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a jejich role v totalitním systému. In: KOCIAN, Jiří (ed.) 

Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé 

dějiny Akademie věd ČR, 2006. s. 9-11. [cit. 2021-1-20]. ISBN 978-80-7285-133-1. 

Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Prirucka48_89.pdf. 

• MATĚJKA, Ondřej. „Jsou to berani, ale můžeme je využít“: Čeští evangelíci 

a komunistický režim 1948-1956. Soudobé dějiny. 2007, roč. 14, č. 2-3, s. 305-340. 

[cit. 2021-1-20]. ISSN 1210-7050. Dostupné z: 

https://www.sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2007/02/03.pdf. 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0904/048-051.pdf
http://www.usd.cas.cz/wp-content/uploads/Prirucka48_89.pdf
https://www.sd.usd.cas.cz/pdfs/sod/2007/02/03.pdf


41 

 

• MICHÁLEK, Slavomír. Akcia „Selb“, odpoveď ŠtB na „vlak slobody“. Paměť a dějiny. 

2011, 3, s. 13-30. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1802-8241. Dostupné z: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1103/013-030.pdf. 

• NEČASOVÁ, Denisa. USA: stále stejný nepřítel? Obraz Spojených států v dobovém 

tisku v éře uvolňování. In: PETRÁŠ, Jiří; SVOBODA, Libor (eds.) Československo 

v letech 1954-1962. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum 

v Českých Budějovicích, 2015. s. 514-528. ISBN 978-80-87912-24-9. 

• NIŽŇANSKÝ, Eduard. Mníchovská dohoda v povojnovej komunistickej propagande 

(1949-1989). In: BUCHHEIM, Christoph; IVANIČKOVÁ, Edita; KAISEROVÁ, 

Kristina; ZIMMERMANN, Volker (eds.) Československo a dva německé státy. Ústí nad 

Labem: Kristina Kaiserová – albis international, 2011. s. 251-267. ISBN 978-80-86971-

28-5. 

• PEŠŤÁK, Michael. Svátky a oslavy za socialismu. In: EISENHAMMER, Miroslav 

(ed.) Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2007. Plzeň: Státní oblastní archiv 

v Plzni, 2008. s. 137-140. [cit. 2021-1-20]. ISBN 978-80-254-2062-1. Dostupné z: 

http://www.soaplzen.cz/sites/default/files/rocenky/2007.pdf. 

• RAK, Jiří. „Obraz druhého“ v české karikatuře 1848-1948. In: BECHER, Peter (ed.) 

Gleiche Bilder, gleiche Worte: Deutsche, Österreicher und Tschechen in der Karikatur 

(1848-1948): Ausstellungskatalog. Műnchen: Adalbert Stifter Verein, 1997. s. 9-10. 

ISBN 3-9805378-2-X. 

• RUML, Václav. Kulacká matematika: Kolektivizace zemědělství v dobových 

karikaturách. Paměť a dějiny. 2012, roč. 6, č. 1, s. 55-60. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1802-

8241. Dostupné z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1201/055-060.pdf. 

• SATJUKOW, Silke; GRIES, Rainer. Von Feinden und Helden. Aus Politik und 

Zeitgeschichte. B53/2003. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2003. s. 20-29. 

[cit. 2021-1-20]. Dostupné z: https://www.bpb.de/apuz/27189/politik-als-inszenierung. 

• SCHMARC, Vít. „Miř přesněji!“ Korejská válka jako černý bod socialistického 

realismu. Soudobé dějiny. 2014, roč. 21, č. 1-2, s. 44-78. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1210-

7050. Dostupné z: http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-1-2-2014. 

• SOCHA, Jan. Proměna příběhu aneb státní svátky, významné a památné dny v letech 

1946-1990. Historie – Otázky – Problémy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 55-71. 

• SOMMER, Gert. Feindbilder. In: SOMMER, Gert; FUCHS, Albert (Hrsg.) Krieg und 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1103/013-030.pdf
http://www.soaplzen.cz/sites/default/files/rocenky/2007.pdf
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1201/055-060.pdf
https://www.bpb.de/apuz/27189/politik-als-inszenierung
http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-1-2-2014


42 

 

Frieden: Handbuch der Konflikt- und Friedenpsychologie. Weinheim, Basel, Berlin: 

Beltz, 2004. s. 303-316. [cit. 2021-1-20]. ISBN 3-621-27536-3. Dostupné z: 

http://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2013/0003/pdf/kuf.pdf. 

• SOMMER, Vítězslav. Revoluce nebo spolupráce? KSČ a otázka sjednocení levice před 

VII. kongresem Kominterny. In: KÁRNÍK, Zdeněk; KOCIAN, Jiří; PAŽOUT, Jaroslav; 

RÁKOSNÍK, Jakub (eds.) Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 

v Československu. Sv. VI. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, Dokořán, 2009. s. 15-45. 

ISBN 978-80-7363-350-9. 

• SOUKUPOVÁ, Blanka. Antisemitismus v českých zemích po druhé světové válce 

a jeho vizualizace. In: HAUSER, Jakub; JANÁČOVÁ, Eva (edd.) Obrazy nenávisti: 

Vizuální projevy antisemitismus ve střední Evropě. Praha: Artefactum – Ústav dějin 

umění Akademie věd České republiky, 2020. s. 201-222. ISBN 978-80-88283-45-4. 

• SPURNÝ, Matěj. Němci v poválečném Československu. In: Zůstali tu s námi/ Bei uns 

verblieben. Praha: Antikomplex, 2013. s. 24-56. ISBN 978-80-904421-7-7. 

• SVOBODA, Libor. Kurýři a převaděči jako jedna z forem protikomunistického odboje. 

In: SVOBODA, Libor; TICHÝ, Martin (eds.) Cesty za svobodou: Kurýři a převaděči 

v padesátých letech 20. století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 9-

17. ISBN 978-80-87912-19-5. 

• ŠEBEK, Jaroslav. Problematika mnichovské dohody a jejích politických reflexí 

v zrcadle komunistického tisku na příkladu Rudého práva 1948-1989. Český časopis 

historický. 2012, roč. 110, č. 3-4, s. 654-670. ISSN 0862-6111. 

• ŠIMOVÁ, Kateřina. Odrodilci, zrádci, vrazi v bílých pláštích: Obraz „Žida“ jako 

„nepřítele“ v propagandě pozdního stalinismu. Soudobé dějiny. 2014, roč. 21, č. 1-2, 

s. 11-43. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1210-7050. Dostupné z: 

http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-1-2-2014. 

• ŠMÍD, Marek. Papež Pius XII. a poválečné Československo. In: PETRÁŠ, Jiří; 

SVOBODA, Libor (eds.) Osm let po válce: Rok 1953 v Československu. Praha: Ústav 

pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 

126-133. ISBN 978-80-87211-98-4. 

• TITZL, Boris. Podpisové akce „za mír“ 1950 a 1951. In: KREMLIČKOVÁ, Ladislava 

(ed.). Securitas imperii 7: Sborník k problematice bezpečnostních služeb. Praha: Úřad 

dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu P ČR, Themis, 2001. s. 97-169. 

[cit. 2021-1-20]. ISBN 80-85821-93-1. Dostupné z: 

http://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2013/0003/pdf/kuf.pdf
http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-1-2-2014


43 

 

https://www.policie.cz/soubor/securitas-imperii-7-pdf.aspx. 

• TOMEK, Prokop. This is the Voice of America. Československá redakce státní 

rozhlasové stanice Spojených států amerických Hlas Ameriky. Paměť a dějiny. 2014, 

roč. 8, č. 1, s. 3-17. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1802-8241. Dostupné z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/003-017.pdf. 

• VODIČKOVÁ, Stanislava. Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, 

naslouchejte: O vysílání české redakce Vatikánského rozhlasu. Paměť a dějiny. 2014, 

roč. 8, č. 1, s. 45-57. [cit. 2021-1-20]. ISSN 1802-8241. Dostupné z: 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/045-057.pdf. 

• VUORINEN, Marja. Introduction: Enemy Images as Inversions of the Self. In: 

VUORINEN, Marja (ed.) Enemy Images in War Propaganda. Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars Publishing, 2012. s. 1-13. [cit. 2021-1-20]. Dostupné z: 

https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-4438-3641-8-sample.pdf. 

• ZAVACKÁ, Marína. K problematike výskumu totalitnej komunistickej propagandy: 

Vybrané pojmy, mechanizmy, obsahy. Historický časopis.  2002, roč. 50, č. 3, s. 439-

456. ISSN 0018-2575. 

• ZAVACKÁ, Marína. Kto je náš a kto je Nemec? Lojálny československý občan 

a „nemeckosť“ v rokoch 1948-1956. Acta Universitatis Carolinae: Studia Territorialia. 

2013, č. 1-2, s. 237-260. ISSN 1213-4449. 

 

Elektronické zdroje 

• Archiv vysílání české redakce Rádia Vatikán (1950-1992). Ústav pro studium totalitních 

režimů [online]. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 [cit. 2020-04-29]. 

Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/uvod/archiv-vysilani-ceske-redakce-radia-vatikan/. 

• Dezinformace na sociálních sítích a EU – poučení z krize? Ministerstvo vnitra České 

republiky [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2020 [cit. 2021-02-02]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dezinformace-na-socialnich-sitich-a-eu-

pouceni-z-krize.aspx.  

• Digitální archiv časopisů [online]. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 

[cit. 2021-1-20]. Dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/. 

• eBadatelna Archivu bezpečnostních složek [online]. Praha: Archiv bezpečnostních 

složek, 2021 [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: https://ebadatelna.cz/.  

https://www.policie.cz/soubor/securitas-imperii-7-pdf.aspx
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/003-017.pdf
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/045-057.pdf
https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-4438-3641-8-sample.pdf
https://www.ustrcr.cz/uvod/archiv-vysilani-ceske-redakce-radia-vatikan/
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dezinformace-na-socialnich-sitich-a-eu-pouceni-z-krize.aspx
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dezinformace-na-socialnich-sitich-a-eu-pouceni-z-krize.aspx
http://archiv.ucl.cas.cz/
https://ebadatelna.cz/


44 

 

• Encyclopaedia Britannica. [online]. Londýn: Encyclopædia Britannica, 2017 [cit. 2017-

12-28]. Dostupné z: https://www.britannica.com/.  

• Euroskop.cz [online]. Praha: Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu 

vlády České republiky, 2021 [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/.  

• Filmový přehled [online]. Praha: Národní filmový archiv, 2018 [cit. 2020-12-11]. 

Dostupné z: https://www.filmovyprehled.cz/cs.  

• Forum Historiae [online]. Bratislava: Historický ústav SAV, 2016 [cit. 2016-04-12]. 

Dostupné z: http://forumhistoriae.sk/.  

• FRIEDMAN, Herbert A. Sex and Psychological Operations. Psychological 

Operations [online]. [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://www.psywarrior.com/sexandprop.html.  

• HERTL, David. Manželé Rosenbergovi: Když obžaloba musí mlčet. Český rozhlas Plus 

[online]. Praha: Český rozhlas, 2016, 1. 4. 2016 [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/plus/portrety/_zprava/manzele-rosenbergovi-kdyz-obzaloba-

musi-mlcet--1599019.  

https://www.archives.gov/publications/prologue/2002/summer/korean-myths-2.html.  

• Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2021 

[cit. 2021-02-08]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/.  

• Josef kardinál Beran [online]. Praha: Arcibiskupství pražské [cit. 2020-07-01]. 

Dostupné z: https://kardinalberan.com/.  

• Kinowochenschauen und Auftragsproduktionen des Presse- und Informationsamts der 

Bundesregierung 1945-2004. Bundesarchiv Filmarchiv [online]. Bundesarchiv 

Filmarchiv [cit. 2016-07-03]. Dostupné z: 

https://www.filmothek.bundesarchiv.de/contents.  

• Letter dated 51/06/19 from the President of the Security Council to the Seretariat of the 

United Nations. United Nations – Digital Library [online]. New York: United Nations, 

2017 [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: http://digitallibrary.un.org/record/481377/.  

• MATRAY, James I. Revisiting Korea, Part 2: Exposing Myths of the Forgotten War. 

National Archives [online]. College Park: The National Archives and Records 

Administration, 2017, 2002 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z:  

• MCKINZIE, Richard D.; WILSON, Theodore A. Oral History Interview with Jules 

Moch. Harry S. Truman Library and Museum [online]. Independence, 2017 [cit. 2018-

02-08]. Dostupné z: https://www.trumanlibrary.gov/library/oral-histories/mochj. 

https://www.britannica.com/
https://www.euroskop.cz/
https://www.filmovyprehled.cz/cs
http://forumhistoriae.sk/
http://www.psywarrior.com/sexandprop.html
http://www.rozhlas.cz/plus/portrety/_zprava/manzele-rosenbergovi-kdyz-obzaloba-musi-mlcet--1599019
http://www.rozhlas.cz/plus/portrety/_zprava/manzele-rosenbergovi-kdyz-obzaloba-musi-mlcet--1599019
https://www.archives.gov/publications/prologue/2002/summer/korean-myths-2.html
https://prirucka.ujc.cas.cz/
https://kardinalberan.com/
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/contents
http://digitallibrary.un.org/record/481377/
https://www.trumanlibrary.gov/library/oral-histories/mochj


45 

 

• My jsme to nevzdali [online]. Praha: Post Bellum, 2017 [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: 

https://www.myjsmetonevzdali.cz. 

• Národní digitální knihovna [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2021 [cit. 2021-01-

18]. Dostupné z: https://ndk.cz/. 

• Open Society Archives at Central European University [online]. Budapest, 2015. 

[cit. 2016-07-07] Dostupné z: https://catalog.osaarchivum.org/.  

• OSA ARCHIVUM. Parallel Archive [online]. 2008 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: 

http://www.parallelarchive.org/. 

• P. Josef Toufar. [online]. [cit. 2020-06-20]. Dostupné z: www.joseftoufar.cz.  

• Paměť národa [online]. 2008-2021 [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

http://www.pametnaroda.cz/. 

• Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv [online]. Ministerstvo vnitra České 

republiky, 2016 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. 

• Scriptum.cz [online]. Plzeň: Sdružení občanů Exodus, 2020 [cit. 2020-12-16]. 

Dostupné z: http://scriptum.cz/. 

• Slovník české literatury po roce 1945 [online]. Praha: ÚČL AV ČR, 2015 [cit. 2016-11-

16]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz. 

• Sociologická encyklopedie [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020 [cit. 2021-

5-25]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hlavní_strana. 

• Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna. [online]. Praha: Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR, 2018 [cit. 2018-01-11]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/index.htm. 
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Odborná praxe 

Projekty 

• 2008 Post Bellum – výstava Mnichovská zrada – příprava textů a fotografií k výstavě. 

Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-1938-mnichovska-zrada 

• 2011 Západočeské muzeum, projekt orální historie Plzeňské povstání 1953 

ve vzpomínkách Plzeňanů 

• 2012 Mezinárodní projekt finančně podpořený německou organizací 

Geschichtswerkstatt Europa Ritualization of Remembrance of the Anti-Nazi Uprising in 

Central Europe 

 

Odborné stáže 

• 2012 International Visegrad Fund Scholarship, odborná zahraniční stáž na Historickém 

ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislavě. Projekt Propaganda and images of the 

external enemy in Czechoslovakia, 1948–1956 

 

Přednášky na konferencích, seminářích 

• Účast na mezinárodní konferenci Životní příběhy obětí stalinismu – prezentace závěrů 

workshopu na konferenci Mene Tekel, 24. 2. 2009. 

• Propaganda a indoktrinace v Pohraniční stráži 1948-1956. Konference České, 

slovenské a československé dějiny 20. století VI., Hradec Králové, 22.-23. 3. 2011. 

• Obraz nepřítele v Československu 1948-1956. Konference Kontexty propagandy, 

Pardubice, 24. 11. 2011. 

• Obraz vnějšího nepřítele – imperialisty v karikatuře. Konference České, slovenské 

a československé dějiny 20. století VII. Hradec Králové, 3.-4. 4. 2012. 

• Obraz nepřítele a hrdiny – pohraničníka v komunistické propagandě. Specializační 

přednáška Komunistická a nacistická propaganda v Československu ve 20. století, 

FF UK, Praha, 10. 4. 2012. 

• Komunistická interpretácia a ritualizácia Pražského povstania. Společná přednáška 

s PhDr.  Janem Randákem, PhD. Seminář Komunisti a povstania, Bratislava, 

25. 6. 2012. Dostupné z: http://cefres.hypotheses.org/193 

• Images of the Enemy in Photographs and Caricatures in Czechoslovakia 1948-1956. 

Seminář Bildpolitik – Grenzen des Darstellbaren: Fotografie und Karikatur in den 

böhmischen Ländern und in Deutschland. Gemeinsame Tagung der Historischen 

Kommission für die böhmischen Länder e.V. in Verbindung mit dem Fachbereich 

http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-1938-mnichovska-zrada
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Kulturanthropologie / Volkskunde am Institut für Film-, Theater- und empirische 

Kulturwissenschaft und dem Arbeitsbereich Osteuropäische Geschichte der Johannes-

Gutenberg-Universität Mainz. Mainz, 23.-24. 11. 2012. Program: 

http://www.collegium-carolinum.de/hkbl/. Zpráva o semináři: 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4543. 

• Obraz vnějšího nepřítele v časopisecké fotografii v Československu 1948-1956. 

Konference České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Hradec Králové, 

4.-5. 4. 2013. 

 

Přednášky na pozvání 

• Propaganda a obraz nepřítele v Československu 1948-1956. Projekt Ghettollege, Cross 

Club Praha, 21. 11. 2010. 
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• Na stráži míru – Prezentace Pohraniční stráže na veřejnosti 1948-1956. In: 

KREMLIČKOVÁ, Ladislava (ed.) Sborník Archivu bezpečnostních složek 10/2012. 
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• Pražské povstání. Společný text s Janem Randákem. In: KŠIŇAN, Michal (ed.) 

Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní 

v strednej Európe 1945-1960. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. s. 67-

122. ISBN 978-83-7490-508-4. Dostupné z: 

http://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/ksinan_0.pdf 

• Propaganda a indoktrinace v Pohraniční stráži 1948-1956. In: SKLENÁŘOVÁ, Sylva 

(ed.) České, slovenské a československé dějiny 20. století VI. Ústí nad Orlicí: Oftis, 
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• Obraz vnějšího nepřítele – imperialisty – v karikatuře. In: HRADECKÝ, Tomáš; 

HORÁK, Pavel (eds.) České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Ústí nad 

Orlicí: Oftis, 2012. s. 171-182. ISBN 978-80-7405-185-2. 

• Obrazy nepřátel. Vnější nepřátelé v československé komunistické propagandě v letech 
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• Obraz vnějšího nepřítele v časopisecké fotografii v Československu 1948-1956. In: 

HORÁK, Pavel, HRADECKÝ, Tomáš (eds.) České, slovenské a československé dějiny 
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Recenze 

• Recenze. Jaroslav Cuhra: Svědomí paměti. Kniha o životě a díle architekta, filosofa, 

křesťanského politika, vlastence a dlouholetého vězně cesty svědomí. Paměť a dějiny. 

2010, roč. 4, č. 1, s. 137-138. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-

dejiny/pad1001/136-139.pdf 

 

Texty pro webové portály 

• Texty pro portál Paměť národa. Dostupné z: http://www.pametnaroda.cz 

- pamětníci Axamitová Miluše, Baborová Blažena, Bartovský Pavel, Bočánková 

Jarmila, Bořkovcová Anna, Carboch Josef, Cimala Jaroslav, Citterberg Jozef, 

Citterbergová Věra, Cuhra Jaroslav, Černohorský Josef, Decker Jan, Dobrovský 

Luboš, Doležalová Jarmila, Dubová Jana, Eliáš Václav, Fencl Mojmír, Gjurić 

Andrej, Hájek Josef, Hájek Marcel, Hás Karel, Hauerová Eva, Herget František, 

Holec Svatopluk, Holík Jan, Hrdinová Libuše, Hýža Antonín, Charvátová 
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Kepková Miluše, Kordíková Věra, Kučera Miloň, Levá Ludmila, Luňáková 
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Ludmila, Výšková Lidmila, Wiendl František, Zbořílek Vladimír, Zeman 

Dobroslav, Zvěřinová Stanislava 

• Medailony pro projekt Dokumentace usmrcených na československých státních 
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