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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce se zabývá sémiotickou analýzou vybraných protektorátních a raně 

socialistických plakátů ze čtyřicátých a začátku padesátých let. Zkoumané období je 

ohraničeno rokem 1953. V práci se co nejdetailněji věnuji teoretickému ukotvení 

tématu, zahrnuta je charakteristika daných ideologií, teorie sémiotiky i stručný dějinný 

popis daného historického období. V teorii sémiotiky vycházím z prací Ferdinanda de 

Saussura, Charlese Sanderse Peirce a Charlese Morrise. Stěžejním pramenem pro 

sémiotickou analýzu je kniha Mytologie od Rolanda Barthese, především její druhá 

teoretická část Mýtus dnes, ze které metodologicky vycházím. Sémiotická analýza 

umožňuje odhalit skryté významy textů.  

Vybráno a analyzováno bylo celkem deset plakátů, pět z období protektorátu, pět 

z období konce čtyřicátých a začátku padesátých let, tak aby tvořily dvojice se stejným 

zobrazeným motivem nebo tématem. Cílem práce je zanalyzovat, které sémiotické 

prvky jsou na jednotlivých plakátech užity a poté srovnat, nakolik se užívané motivy 

a prvky u obou ideologií liší či naopak shodují. Hypotézou je, že nacistická 

i komunistická ideologie používá prakticky tytéž sémiotické prvky. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the analysis of the selected protectorate and socialist 

propaganda posters from the forties and early fifties of the 20th century. The analyzed 



   

period ends with year 1953. This particular piece of work strives to set the whole 

subject in a larger theoretical framework. Furthermore the characteristic features of the 

given ideologies, the theory of semiotics and a brief description of the given historical 

period is also encompassed. Within the theory of semiotics the main inspiration is 

drawn from the works of Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce and Charles 

Morris. The most crucial source for the semiotic analysis is the book Mythology from 

Roland Barthes, especially its second theoretical part of Myth today, from which the 

methodological approach was gathered. The semiotic analysis allows one to uncover 

and expose the hidden meanings of texts. 

Ten posters were chosen in total for the analysis, five from the protectorate era and five 

from the late forties and early fifties. This was carried out in order to juxtapose pairs of 

images which portray the same motif or theme. The aim of this thesis is to analyze the 

applied semiotic components of the individual posters and then to compare the 

respective motifs and elements within the two ideologies and the extent to which they 

are similar or different. According to the hypothesis, the Nazi and communist ideology 

uses virtually the same semiotic elements. 
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Úvod 

„Raduji se záměru připomenout propagandu jako neodmyslitelný znak totality. 

Začasté býváme v pokušení ujišťovat sami sebe, že jde o uzavřenou minulost, avšak 

spolupůsobení myšlenkové prázdnoty a fascinace heslem je všudypřítomné a nadčasové. 

Snad nám tato výstava pomůže vyvarovat se možných ohrožení.“
1
 Tak okomentoval 

Václav Havel výstavu MOC OBRAZŮ, OBRAZY MOCI pořádanou v Galerii 

u Křižovníků na začátku roku 2005. Sborník z této výstavy je také jedním 

z významných zdrojů pro mou diplomovou práci.  

Stejně jako tehdy Václav Havel i já se domnívám, že je důležité se tímto 

tématem zabývat. Žít v blahosklonné nevědomosti a pocitu všeobjímajícího klidu 

a míru, že věci minulé se nás už netýkají, by bylo bláhové. Naopak, co se stalo jednou, 

může se znovu opakovat. Dnes může mít většina obyvatel demokratických zemí názor, 

že se nás toto téma netýká, na světě ovšem stále existují totalitní režimy (jako je 

„skanzen komunismu“ KLDR), ba co více, ve světle aktuálního vývoje na Ukrajině či 

blízkém východě se zdá, že počet totalitních režimů bude dále vzrůstat. Dnešní 

propaganda ovšem používá mnohem více nástrojů a kanálů, které jsou sofistikovanější 

a můžou prakticky v reálném čase ovlivnit příjemce na různých částech planety, tou se 

proto nebudu ve své práci dále zabývat, základy jsou ovšem stále stejné.  

Zaměřila jsem se na dva režimy, které ve 20. století změnily mapu a dějiny 

světa. Vznikly ze dvou možná nejzrůdnějších ideologií, nacismu a komunismu. 

Ideologie se ovšem nešíří jen sama o sobě, potřebuje propagandu a ta má své nástroje. 

Ve své době byly velmi účinnými nástroji právě plakáty, proto jsem si je vybrala 

k analýze.  

Ačkoli jde o téma mimořádně zajímavé a čas od času je uspořádána výstava 

věnující se problematice plakátů, většinou je zaměřena úzce jen na určité období či 

naopak obsahuje příliš široký průřez historií i režimy, bez konkrétního srovnání. Co se 

týče literatury, ani zde nejsou zdroje příliš rozsáhlé. Téma sice zpracováno je, nikdo se 

však nezaměřuje na přímé srovnání propagandy obou totalitních režimů. 

Cílem práce je zmapovat, jaké sémiotické prvky užívaly oba totalitní režimy, 

jejich popis a srovnání. K analýze budou vybrány plakáty, které se v daném období 

vyskytovaly na území Českých zemí, resp. někdejšího Československa. Kromě samotné 

sémiotické analýzy vybraných plakátů se samozřejmě zaměřím v teoretické části na 
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popis obou totalitních ideologií a zasazení do historického a společenského kontextu. 

Zajímavé bude především srovnání prvků a témat, která jsou na plakátech obou 

ideologií ztvárňována. Mou hypotézou je, že témata i zobrazené sémiotické prvky 

budou přes odlišnost ideologií velmi podobné.  

Struktura konečné diplomové práce se v několika případech jen nepatrně 

odlišuje od schválených tezí, jde spíše o kosmetické úpravy, přehození pořadí kapitol, 

aby nebyla narušena časová posloupnost daných témat či pojmů, nebo přidání kapitoly, 

která konkretizuje daný problém (samostatná kapitola 2.1.3 Srovnání obou totalitních 

režimů po stručné charakteristice daných ideologií poslouží jistě mnohem lépe, než se 

pokoušet srovnání naroubovat přímo do charakteristik samostatných ideologií, či 

srovnání dokonce vynechat).  

 

 

                                                                                                                                               
1
 Havel, Václav. In: Moc obrazů, obrazy moci, str. 9. 
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1. Historie plakátu 

Plakát je velice stará forma komunikace, pokud jde o plakát z marketingového 

hlediska, jedná se dokonce o jednu z nejstarších. Typický plakát je text či obraz 

doplněný textem vytištěný na papíře. Na rozdíl od plakátu papír není tak starým 

materiálem, vznikl v 1. století našeho letopočtu v Číně a do Evropy ho přinesli až 

Arabové.
2
 Předchůdcem dnešního plakátu byly nápisy na zdi. Dochovaly se už 

z Pompejí a Antického Říma. Velký rozvoj zaznamenal díky vynálezu knihtisku 

v polovině 15. století, který umožňoval jeho masovou výrobu a rozšíření (masovou 

v tehdejším měřítku).  

První tištěný plakát vytvořil anglický obchodník a tiskař William Caxton 

přibližně v roce 1477. (Eliška; 2007) Plakáty zaznamenaly poměrně velký rozmach, 

byly využívány k tisku krátkých sdělení, tisk letáků byl oproti tisku knih velmi levný.  

Knihtisk sice urychlil možnost produkce knih, nicméně cena zůstávala nepřiměřeně 

vysoká (tištěná bible zpočátku stála klidně více než jeden dům, cena se poté stále 

snižovala). Právě proto, aby se tiskaři uživili, tiskli plakáty, odpustky a další jednoduché 

tiskoviny komerční povahy.  

Nejvýznamnější období plakátů začalo v 19. století a opět souvisí s technickým 

vývojem a rozvojem společnosti. Byla objevena barevná litografie, která rozšiřuje 

možnosti plakátu. Dochází také k urbanizaci. Plakát je forma, která se bytostně spojila 

právě s městem, jeho prostředím, kulturou a mytologií. Nejspíš každý, i ten, kdo se 

nezabývá plakátem nebo uměním, si dokáže vybavit některý ze zdobných secesních 

plakátů od Alfonse Muchy, minimálně ikonické plakáty s herečkou Sarah Bernhardt, 

jejichž grafické ztvárnění a dekorativnost je pro toto období typické. Ani společnost 

okolo roku 1900 ale ještě nemůžeme nazývat masovou, i když je jí rychle stává. Plakát 

se tolik spojil právě se secesí nejspíš proto, že i secese byla kulturním slohem, který byl 

spojen s městem, na vesnicích nějaké secesní památky nalezneme jen těžko. 

Ztělesněním secesního plakátu a mýtu spojeného s městem je žena. a plakát se stává 

dekorací moderního města, se kterým ve 20. století splývá a částečně ho i okupuje. 

Provázanost moderního města a plakátu krásně popisuje Josef Kroutvor v knize 

Pražský chodec. „Žádný jiný materiál nás neuvede tak dobře do světa a polosvěta 

moderního města jako plakát. (…) Řeč výtvarných symbolů je sice na první pohled 
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srozumitelná, ale její záměry jsou rafinované. Plakát je uměle vytvořeným obrazem na 

objednávku, který se odlišuje, ale zároveň splývá s ulicí a městem, je to obraz bez rámu, 

kulisa, dekorace, zcela věcný a názorný inventář zrozený z nutnosti a toužící po 

svobodě. Umění plakátu je uměním jen zčásti, zbytkem je samozřejmou univerzální 

existencí moderní banality. Plakát je stejně tak estetickým artefaktem jako dokumentem, 

je vždy něčím méně, ale zase něčím i více a není vždy snadné odhadnout poměr těchto 

skrytých záměrů, pokusů, tužeb a sil…“
3
  

V průběhu času se měnila i estetika plakátu, obsah a výtvarné ztvárnění. 

Z počáteční jednoduchosti k ornamentální a figurální dekorativnosti secese, zaujetí 

typografií, válečným útlumem, orientací na Sovětský svaz, až k dnešnímu zaměření na 

vizuálno a produkt. Zdobné a krásné figurální secesní plakáty z období před 1. světovou 

válkou popisují a odpovídají své době, která se i nazývá Belle époque, byly výrazně 

ovlivněny malířstvím. Z dnešního pohledu je můžeme spíše vnímat jako umění než jako 

reklamu, jelikož jen málokdy zobrazují produkt, spíše zobrazují jakýsi příběh. Za 1. 

světové války byl plakát plně v rukách státní propagandy. Ve 20. letech jsou tvůrci více 

zaujati typografií, estetika se po válce mění a život se zrychluje, ve 20. a 30. letech se 

tedy objeví a vystřídá více různých směrů (poetismus, symbolismus, funkcionalismus, 

avantgarda, expresionismus). Nejdůležitější změnou je ale ovšem zaměření plakátu na 

propagaci. Plakáty z této doby možná nejsou často tak čistě umělecky zpracované nebo 

krásné jako ty předchozí, ovšem splňují svůj účel – prodávají.  

Avantgarda končí s rokem 1938, během protektorátu pro ni není místo, většinu 

plakátů v ulicích tvoří dvojjazyčné vývěsky s většinou nepříliš povzbudivým obsahem 

(vyhlášky, seznamy zastřelených apod.). Po druhé světové válce byl hlavním a jediným 

uznávaným směrem u nás socialistický realismus, toho se proto držely i plakáty. 

Oblíbené byly později (hlavně od 60. let) také ornamentální a geometrické dekorace. 

Dnešní plakát je orientován na výraznou vizuální stránku s účelem zaujmout 

a prodat. Přestože plakáty se můžou zdát na první pohled v současné hypermoderní 

společnosti zastaralé, jelikož na nás nepůsobí kombinací více smyslů, nemění se 

a nedokážou reagovat na změny prostředí, přesto mají v propagaci stále svoje místo 

a nevypadá to, že by v nebližší době měly plakáty zaniknout. 

 

                                                                                                                                               
2
 http://www.rucni-papir-losiny.cz/historie-papiru.asp 

3
 Kroutvor, Josef. Pražský chodec, str. 15 
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1.1 Plakát jako součást marketingu 

Plakát jako takový je jedním z nástrojů propagace. Je jedním z mediatypů, které 

užívá reklama. „Reklama je jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory 

prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.“
4
 V případě propagandy 

totalitního státu se jedná výhradně o propagaci chtěných myšlenek. Samotná reklama 

má vždycky svůj určitý cíl, lze je klasifikovat do tří skupin: reklama informativní, 

přesvědčovací (persuasivní) a připomínací. (Armstrong, Kotler; 2004)  

Reklama je velmi starou formou propagace, dá se říci, že jde o činnost člověku 

vlastní, protože ji provozuje již minimálně několik tisíc let. Dochované jsou např. 

vývěsky a nabídky ryté do kamene, kovových či jiných desek Římany a Féničany. 

Tématem byla většinou nabídka prodeje či směny zboží nebo oznámení o konání 

gladiátorských zápasů. (Armstrong, Kotler; 2004) Zde se jedná přímo o předchůdce 

dnešních plakátů.  

Plakát jako mediatyp patří do OOH (tj. Out of home – venkovní reklama). Díky 

své většinou nepříliš přehnané velikosti ovšem plakáty nemusí viset jen v ulicích, ale 

také uvnitř budov, užití má tedy i indoor. Jako každé médium má výhody a nevýhody. 

Výhodou je nepřetržité působení na daném místě. Venkovní reklama (a ani plakát) se 

nedá vypnout, na daném místě prostě zůstane, dokud ho někdo nesundá, nezničí, nebo 

nepřelepí. Zde se ovšem objevuje také nevýhoda, oproti moderním typům OOH, jako 

jsou billboardy, bigboardy či CLV (city-light vitrins), lze plakát sundat a zničit většinou 

velmi lehce, záleží hlavně na výšce, ve které visí. Jelikož se prvky venkovní reklamy 

většinou instalují na delší časový úsek, zpravidla minimálně 2 týdny, je vhodný na 

dlouhodobé cílení a díky tomu vytváří dlouhodobé povědomí o značce. Jsou také 

zpravidla instalovány na frekventovaných místech, je zde tedy většinou velká četnost 

styku s vyvěšenou reklamou, což také pomáhá trvalejšímu účinku.  

Užití plakátu je také flexibilní, co se týče geografického umístění. Vhodný je 

tedy jak pro celostátní, tak regionální kampaně. Jelikož plakát je neměnný a nelze nijak 

vypnout a přepnout, působí na všechny příjemce stejnou intenzitou, je tedy vhodným 

médiem pro oslovení širokých mas, naopak hůře zasáhnete více diferenciovaných 

skupin. Pokud bychom chtěli zasáhnout jen určitou skupinu, musíme se důkladně 

zaměřit na samotný obsah sdělení, a kde se skupina vyskytuje. Oproti jiným formám 

komunikace, např. televizní reklamě, je tato forma oslovení publika velmi levná 

                                                 
4
 Kotler; Armstrong. Marketing, str. 630. 
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a vhodným zvolením správného poselství, designu, umístění a distribuce lze oslovit 

taktéž obrovské množství lidí. V případě plakátů je vhodné mít jich dostatek a hlídat 

průběžně jejich stav, přece jen jde v zásadě o papír, který je náchylný vnějším vlivům, 

poničené plakáty je vhodné odstraňovat a nahrazovat novými, jelikož poničené plakáty 

by mohly dělat spíše medvědí službu. Největším nepřítelem venkovní reklamy je tak 

kromě povětrnostních podmínek vandalismus a jako u ostatních typů reklamy také 

případná právní regulace. 

Obtížná je také otázka vyhodnocování účinnosti reklamy. Účinnost OOH reklam 

se velmi těžko stanovuje a oproti jiným mediatypům (např. peoplemetry u televize) zde 

takové poměrně přesné metody vyhodnocování nejsou. U měření účinnosti venkovní 

reklamy se stanovuje hodnota OTS (opportunity to see), která vyjadřuje, kolik lidí 

mohlo za daný časový úsek reklamu zahlédnout, určuje se ale velmi složitě, výsledek 

závisí na mnoha dalších faktorech, na rozdíl od jiných mediatypů víc než jinde i na 

povětrnostních podmínkách. 

Formáty u plakátů jsou používány standardní (A, B – vertikálně či horizontálně 

orientované), ty se můžou upravovat (rozšířit či zúžit), můžou se používat i nestandardní 

velikosti a tvary. Papírové plakáty mívají nejčastěji formáty A3, A4 a A5. 

Dnešní moderní formou plakátů v ulicích jsou především city lights a billboardy. 

Ale i tradiční plakáty jsou i dnes hojně využívané, i když se může zdát, že jde o již 

zastaralou a přežitou formu komunikace. Nejvíce jsou užívány jako pozvánky na určité 

(především kulturní) akce a v době voleb.  

U plakátů ovšem není tak důležitá forma, jako obsah. Obsahem plakátu může být 

prostý text (např. vyhláška), takový plakát by ovšem mezi ostatními příliš nezaujal, 

většinou tedy jde o obraz doplněný textem. Jak píše Kroutvor: „Reklama představuje 

nejnižší rovinu městské dekorace. Estetika reklamy se snaží vyhovět co nejlépe všem 

zákazníkům, a proto se podřizuje průměrnému, dokonce podprůměrnému vkusu. (…) 

Plakát je hybridní útvar, který má své vlastní zákonitosti mystifikace a ty je třeba 

respektovat. Dobrá grafika ještě není dobrý plakátem. Účelu se podřizuje pravda 

i krása, nic není dokonalého, ale všechno se za dokonalé vydává. Výtvarné mimikry se 

mění podle situace. Plakát je ironický chameleón, jeho forma je pružná, tvárná, 

přizpůsobivá, názorná a proměnlivá. Plakát je spíše než jednotlivým uměleckým dílem 

záležitostí širšího obrazu, je spíše fenoménem kultury než objektem umění.“
5
 Rolí 

                                                 
5
 Kroutvor, Josef. Pražský chodec, str. 16. 
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plakátu je tedy zaujmout kolemjdoucí, zda zaujme, záleží nejvíce právě na jeho 

grafickém ztvárnění, ale i na tom, jak a na koho cílí. i nejkrásnější obrázek ještě nemusí 

být dobrým plakátem z marketingového hlediska, tedy pokud dostatečně neprodává 

produkt.  

Kromě obrazového designu je důležité také samotné rozložení textu a typografie, 

tedy styl písma. Velkou roli hrají také použité barvy. Z typografického hlediska není 

vhodné používat na jedné ploše mnoho rozdílných typů písma. Text nemusí být vždy 

jen vodorovně, dá se s ním hrát, i z textu se dá vytvořit grafický vzor. Písmo by ale vždy 

mělo mít dostatečnou velikost, aby bylo snadno k přečtení. Pro čím starší věkovou 

kategorii je plakát určen, tím větší má písmo být. 

Dalším důležitým faktorem úspěšnosti působení plakátu je jeho umístění. Místo 

by mělo být co nejvíce frekventované, nebo tam, kde se nejčastěji vyskytuje cílová 

skupina (záleží na produktu), ideálně by mělo být sdělení ve výši očí, aby se průměrně 

vysoký člověk nemusel kvůli čtení namáhat.  

 

1.1.1 Plakát jako nástroj propagandy 

Slovo propaganda pochází z latinského propagare, tedy šíření názorů, jako první 

tento termín použil a označil papež Řehoř XV. V původním významu má tedy 

propaganda šířit víru a její význam je neutrální. V dnešním významu je propaganda 

činností šíření názorů, které mají příjemce ovlivnit určitým, chtěným směrem; jako 

záměrné, institucionalizované šíření politicky zaměřených idejí, ideologií, doktrín 

a postupů veřejnosti, jejich tendenční modifikace a upravené vysvětlování je 

propaganda brána až od 20. století. (Gebhart; 2000)  

Propagandu lze dělit na bílou, šedou a černou. Bílá pracuje s povětšinou 

reálnými informacemi z ověřených zdrojů. Pracuje s běžnými nástroji a technikami PR 

(public relations). Šedá už pracuje s významovými posuny, kterých dále využívá. 

Používá výběr určitých informací, které můžou vytrženy z kontextu vyznít i naprosto 

opačně. Černá propaganda pracuje cíleně s velmi věrohodně znějícími dezinformacemi 

a neštítí se využívat jakékoli lži. (Ftorek; 2012) Šedou (občas i černou) propagandu 

jsme mohli vídat na denním pořádku v médiích socialistického Československa. 

Mistrem černé propagandy byl Joseph Goebbels.  
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Dnešní pojetí slova propaganda je bráno spíše negativně, bez ohledu na 

rozdělení podle barev výše, především kvůli spojení propagandy s převládající ideologií 

státu, hlavně v období války, resp. jejím dřívějším užíváním totalitními režimy. Slovo 

propaganda používáme tehdy, když máme pocit, že na nás někdo působí s cílem ovlivnit 

náš názor žádoucím směrem. Význam slova propaganda měl už po první světové válce 

tak špatný zvuk, že synovec Sigmunda Freuda Edward Bernays vynalezl pojem public 

relations. Bernays sám byl výtečným teoretikem i praktikem propagandy, za první 

světové války působil v Creelově komisi pro informování veřejnosti (v angličtině 

Commitee on Public Information), což byl výbor vlády sloužící k ovlivňování veřejného 

mínění ve Spojených státech amerických.  

Plakát jako nástroj propagandy, jako nositel a šiřitel ideologických a politických 

poselství, má počátek v první světové válce, kdy ho užívaly státní aparáty 

k vyburcování souhlasu a podpory obyvatel s vedením války, často pomocí 

zdůrazňování národní hrdosti a mytologie. Bylo potřeba myšlení a skutky obyvatel 

nasměrovat správným směrem. Častým tématem válečných plakátů za první světové 

války byly především válečné půjčky, šetření potravinami a zdroji a podpora vojáků, jak 

na straně Dohody, tak Centrálních mocností (obr. č. 1 a 2). Za první světové války byly 

plakáty opravdu masovým médiem propagandy. Pokud jde o obrazovou stránku, liší 

podle doby i místa vzniku, na některých je vidět ještě výrazný vliv secese, jiné již 

nejsou tak detailně zpracované a z dnešního úhlu pohledu hezké, ale jsou vizuálně 

mnohem jednodušší. Časté bylo používání symbolů a ikon (nejznámější je strýček 

Sam), stereotypů a sloganů (často bez použití sloves), z nichž některé přetrvaly. 

(Aulich; 2009) 

Průkopníkem propagandistického plakátu jako hlavního média propagujícího 

státní ideologii byl hned od říjnové revoluce v roce 1917 Sovětský svaz. Bylo zde 

k tomu hned několik důvodů; jednak ze všech tehdejších médií mohl zasahovat 

nejvýrazněji veřejný prostor, ale mohl pronikat snadno i mimo něj, jednak může být 

plakát výrazně zaměřen pouze na vizuální stránku a přes ni působit na příjemce často 

mnohem silněji než slovem. To bylo právě v Sovětském svazu klíčovým faktorem, 

jelikož značná část obyvatelstva byla negramotná. Bylo tedy nutné vytvoření jakéhosi 

vizuálního jazyka propagandy a tím na obyvatelstvo působit. 

Ve druhé světové válce již nebyl plakát převládajícím a prakticky také jediným 

propagandistickým kanálem, vystřídal ho rozhlas a částečně i film. Role filmu však 

nespočívala, až na výjimky jako například Žid Süss, v přímém propagandistickém 
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působení, ale v odreagování publika (více viz kapitola 2.2.1). Propaganda se spíše než 

v samotných filmech uplatňovala v dalších snímcích promítaných současně v kinech, tj. 

především filmových týdenících. Roste také vliv rozhlasu, který byl sice řízen okupanty, 

ale zároveň bylo možné, i když pod hrozbou trestu smrti, naladit i cizí stanice. 

Vlastnictví rozhlasového přijímače bylo v té době navíc již celkem obvyklé. Propaganda 

tedy v tomto smyslu byla masová.  

Stále byl však také masivně užíván plakát. Převládajícím tématem bylo 

vlastenectví, plnění vlasteneckých povinností, ať na frontě, či v týlu, souvisela s tím 

tedy samotná podpora vojáků, ale také apel na neplýtvání prostředky a zostření 

pracovního úsilí. Na obou válčících stranách bylo také běžné zobrazování nepřítele jako 

smrtící hrozby, na straně Spojenců byla užívána i karikatura. (obr. č. 3) Pro nacistický 

režim bylo zase obvyklé užívání a zakomponování písmena V na znamení vítězství 

všude, kde to bylo možné (obr. č. 4). Po debaklu u Stalingradu bylo vše zaměřeno na 

totální válku a tedy totální vítězství, ale i prohru; hrálo se o vše, nacistické Německo 

začalo v propagandě používat positioning ochránce evropské civilizace před barbarskou 

hrozbou z východu. Během války byl také upozaděn symbol vůdce (v Německu 

i Sovětském svazu), do popředí se dostává voják a dělník, kteří zvýšeným úsilím vyhrají 

válku. 

Po druhé světové válce, v období bipolárního uspořádání světa, se 

propagandistický plakát užívá na východě i západě. Témata jsou překvapivě na obou 

stranách železné opony obdobná, zdůrazňuje se technologický pokrok, sport, dobývání 

vesmíru, sociální úroveň a rozvoj a dodržování lidských práv. Většinou jde o srovnání 

MY versus ONI. Na rozdíl od západu nebyl na východě ale do konce období studené 

války (kromě krátkého období tzv. Pražského jara) možný kritický akcent. 

 Propagandistická role plakátů od jejího největšího rozmachu během první 

světové války stále postupně slábne, což souvisí s technologickým a společenským 

vývojem. V Československu se propagandistický plakát (i když stále menší měrou) 

užíval do poloviny 80. let. Nejdéle se jako prostředek propagandy plakáty uplatňují 

v totalitních státech a zemích s nízkou mírou vzdělanosti a vysokou mírou 

negramotnosti obyvatelstva. Souvisí to podstatou plakátu, tedy že není příliš vhodný pro 

rozsáhlá textová sdělení, vystačí si lépe s obrázkem a nosným sdělením – heslem. Je 

proto ideálním mediatypem pro šíření propagandy v zemích, kde je vysoká míra 

negramotnosti. Dnes ve vyspělých zemích propagandistický plakát již plně nahradily 

jiné mediatypy, především televize. Plakát jako nástroj propagandy dnes už příliš 
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nepoužívá vládnoucí garnitura, pomineme-li předvolební období, ale v rukou ho má 

názorová opozice. 

 

2. Zasazení tématu do společensko-historického 
kontextu 

Jak se říká, není kouře bez ohně, není tedy proto možné popisovat určitý jev bez 

prozkoumání podmínek, ve kterých se vyskytuje. Stejně jako v přírodních vědách se 

látky chovají jinak za přístupu vzduchu a ve vakuu, dají se tyto rozdíly pozorovat 

a vztáhnout i na lidské výtvory a činy. Jako lidé nežijeme ve vakuu, není to ostatně ani 

možné, a jsme ovlivněni vnějším prostředím. Žijeme v určitém společenském kontextu. 

Bez jeho znalosti a orientace v něm bychom nebyli schopní existovat. Nemůžeme proto 

vzít jednoduše nějaké plakáty a říci, co na nich vidíme; resp. můžeme, dnes může každý 

vyjádřit svůj svobodný názor (který je ale také určen společenským kontextem, přestože 

o tom dotyčná osoba vůbec nemusí vědět), v diplomové práci by ale takový přístup jistě 

neobstál. Posuzovat obsah vybraných plakátů bude možné až po důkladném 

prostudování a popisu společenského kontextu, ve kterém se vyskytovaly. Kontext se 

vyvíjí a mění v průběhu doby, ovlivňuje ho prožitá historie, do které se ho pokusím 

zasadit a popsat všechny důležité aspekty tehdejší společnosti. Budu tedy postupovat od 

popisu ideologií, přes popis historického kontextu až k samotné analýze plakátů. 

 

2.1 Ideologie 

Koncept ideologie je prakticky tak starý jako lidstvo samo. Od počátku věků si 

člověk vytvářel systém hodnot a mýtů, které pomáhaly vést jeho život. Ideologií máme 

v historii lidstva mnoho, nejen ty, které budou podrobněji rozvedeny níže, ideologií je 

například i každé náboženství. Ideologie podává určitý světonázor, náhled na svět, který 

nám ho má pomoci uchopit, nejedná se však o poznání logicky konzistentní, jehož 

pravdivost je možno verifikovat.  

Ne každá ideologie je a priori špatná, některé jsou vyloženě mírumilovné 

a člověk potřebuje v něco věřit, mít pocit, že svět má nějaký řád. Řada ideologií je 

ovšem násilná a vede k totalitě, např. právě nacismus a komunismus (ač komunismus 

sám o sobě násilný není, cesta k němu je ale lemována násilím). „Hlavním znakem 
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totalitního systému je neúměrný a abnormální tlak na jedince, skupiny a společnost ve 

snaze vybudovat a udržet moc. Z hlediska sociálně-psychologických mechanismů je 

hlavní zásadou budování moci, strach, dále nejrůznější formy tyranie či jiná snaha 

vyvolat osobní loajalitu, poslušnost, případně i předstíranou nebo skutečnou 

servilnost.“
6
  

Co mají společného nacismus a komunismus? V obou režimech došlo k odklonu 

od náboženství (cílenému i způsobenému přirozeně historickým a společenským 

vývojem). Hannah Arendtová (1906 – 1975) ve své knize Původ totalitarismu píše, že 

moderní masy se od dřívějších liší tím, že se lidé přestali bát posledního soudu, přestali 

v něj věřit. Pokud lidé přestanou věřit, za následek to má, že se ti špatní přestanou bát 

a můžou se projevit ještě více jejich nejhorší pudy, a ti nejlepší ztratí naději; s čímž 

osobně souhlasím. Masy jsou proto náchylné k ideologiím. Tento fakt podporuje i práce 

Ferdinanda Tönniese (1855 – 1936), který dělí společnost na Gemeinschaft 

a Gesselschaft, tedy na původní společenství založená na pospolitosti a na moderní 

společnost spojenou povětšinou s městem. Gemeinschaft je založen na přirozeném 

jednání, tradici, pospolitosti, příbuzenských vztazích, tradiční „lidové“ kultuře, důrazu 

na náboženství a je geograficky vymezen. Gesselschaft je oproti tomu založen na 

racionálním jednání, kalkulu a účelových vztazích, sekularizaci, mobilitě a vysoké míře 

individualismu. Přechod z Gemeinschaft do Gesselschaft je často spojen se ztrátou 

identity. Člověk je tak typicky sám v anonymním prostředí moderního města, nemá 

zázemí širší skupiny. Sounáležitost a smysl život mu ale chybí, proto je hledá a často 

nachází právě v radikální ideologii.  

Ideologií je snadné ovládat masy, Gustave Le Bon (1841 – 1931) mluví o 

deinviduaci, kdy jedinci přestanou sami sebe vnímat jako individua a mentálně splynou 

s ostatními do jednoho mentálního celku, kterým se rychle šíří emoce a dá se snadno 

ovlivňovat. V tomto deindividualizovaném stavu lidé ztrácí své zábrany a normy 

vštípené výchovou. Ideologie nabízí nadšení pro společnou věc, sounáležitost, klíč 

k osobnímu prospěchu a návod k bytí dodávající životu smysl a naplnění. (Kabát; 2011) 

 K tomuto názoru se přiklání i Hannah Arendtová: „Totalitarismus je výrazem 

proměny a vývoje moderní tzv. masové společnosti, tj. společnosti 20. století, která 

postrádá vnitřní třídní strukturu a přeměňuje jedince na izolované bytosti, jimž chybí 

vědomí (třídní) sounáležitosti“.
7
 Dobře cituje Arendtovou i Zelníček ve sborníku Moc 

                                                 
6
 Kabát, Jindřich. Psychologie komunismu, str. 11. 

7
 Říchová, Blanka. Přehled moderních politologických teorií, str. 226. 
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obrazů, obrazy moci: „Totalitní vůdcové umně budovali zdání zdrcující nutnosti, neboť 

měli dobře vyvinutý cit pro duchovní potřeby mas, které touží uniknout realitě do 

konzistentního světa, neboť ve své bytostné vykořeněnosti nejsou s to dál snášet její 

nahodilé, nesrozumitelné stránky“.
8
 

Pro život v totalitních režimech jsou typické určité druhy chování; člověk žije 

v neustálé nejistotě, strachu, spontánnost je omezena nutností stále korigovat své 

chování, má tendence k davovému a pudovému chování, vědomí, že za každý prohřešek 

může být člověk potrestán. Důležité je především působení každodenního nepřetržitého 

strachu a nejistoty z dalšího vývoje i každodenních situací.  

Výraz totalita/totalitní má původ v italštině a je spojován s vládou Mussoliniho. 

Filozof fašismu Giovanni Gentile označil fašismus za „celkový totální koncept života“ – 

lo stato totalitario – „stát všezahrnující“. (Říchová; 2000) Moderní totalitní diktatury 

jsou adaptací dřívějších autokracií a despocií na moderní masovou technicky 

a průmyslově vyspělou společnost. „Stalin i Hitler v ideologiích neomylně vycítili 

obrovský potenciál pro organizování atomizovaných a dezorientovaných mas, pro jejich 

rozpohybování v souladu se zákony historie a přírody. Způsob, jímž proměnili své 

ideologie v nástroje totálního ovládání, byl jednoduše ten, že je pojímali, absolutně 

vážně – tj. neváhali rozpoutat systematické vraždění ideologicky vymezených skupin 

obyvatel – a dotahovali je tak do nejextrémnějších důsledků, které si před 

totalitarismem ani po něm nedokázal nikdo představit.“
9
 Ideologie často slouží jako 

zástěrka nejhorších zločinů. 

Vzhledem k tématu diplomové práce se zaměřím na popis obou totalitních 

ideologií, jež ovlivnily dějinný vývoj dvacátého století, a které propagují vybrané 

analyzované plakáty.  

 

2.1.1 Komunismus 

 Komunismus je radikální levicová ideologie. Ideologie komunismu předpokládá 

státní zřízení, ve kterém mají všichni členové stejný přístup k prostředkům podle svých 

potřeb a možností, nejsou již potřeba žádné třídy ani stát, jelikož idea komunismu došla 

svého naplnění. S myšlenkou moderního komunismu přišli v polovině 19. století Karl 

                                                 
8
 Zelníček, Jakub. In: Moc obrazů, obrazy moci, str. 48. 

9
 Tamtéž, str. 46. 
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Marx a Bedřich Engels, Němci, kteří ale toho času žili v Anglii. Předpokladem ke 

komunistické revoluci měla být rozvinutá průmyslová společnost, ideje se však jal 

Vladimír Iljič Uljanov, neboli Lenin, a tak první komunistická revoluce proti všem 

předpokladům propukla v zaostalém carském Rusku, které bylo v té době převážně 

rolnické. 

 Stát je podle Marxe nástroj násilí pod vedením vládnoucí třídy. Pokud mocenská 

struktura odporuje ekonomickému vývoji, bude zničena, násilí je zde urychlovačem 

ekonomického vývoje. (Arendt; 1996) „Marxismus inspiroval generace revolucionářů 

výzvou k radikální politické a morální přeměně společnost, jež měla skoncovat 

s kapitalismem a zároveň s antagonismem, způsobeným podle marxistů soukromým 

vlastnictvím – měl ho nahradit socialismus, který osvobodí dělnické masy a obnoví 

nezkaženou duši lidstva. Podle marxistů vyplýval historický pokrok z boje mezi 

vzmáhajícími se a upadajícími třídami, tedy společenskými skupinami formujícími se na 

základě změn v charakteru výrobního procesu.“
10

 Lenin se ujal marxistických myšlenek 

a přetransformoval je pro potřeby Sovětského svazu, vznikl marxismus-leninismus. Pro 

přežití Sovětského svazu a jeho ideologie bylo potřebné vybudování průmyslu, 

prostředky jeho budování bylo plánované hospodářství, pětiletky a následná 

kolektivizace. Lenin mimo jiné odstartoval NEP (Novou ekonomickou politiku), 

program modernizace a elektrifikace země. Po Leninově úmrtí v polovině dvacátých let 

se k moci dostal Josif Vissarionovič Džugašvili, více známý jako Stalin. Ten se ovšem 

více než na budování Sovětského svazu jako silné ekonomické velmoci zaměřil na 

hledání vnitřního nepřítele a kvůli upevnění vlastní moci nechal přímo (své politické 

odpůrce i dřívější revoluční spojence jako byli Trockij, Zinověv nebo Kameněv) 

i nepřímo zabít, vyhladovět či zmizet v gulazích miliony lidí, příslušníků vlastního 

státu.  

Hlavní myšlenkou socialismu/komunismu byla kolektivizace v obecném slova 

smyslu, tj. kolektivní vlastnictví a kolektivní cítění, sounáležitost s převládající třídou 

a ideologií a boj s třídním nepřítelem, který do této kolektivní kategorie nespadal 

a odmítal ji. „Zoologický individualismus – to je nemoc, kterou buržoasie nakazila celý 

                                                 
10

 Snyder, Timothy. Krvavé země, str. 24. 
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svět a na níž sama – jak vidíme – zdechá. Ovšem, čím dřív zdechne, tím líp pro pracující 

lid. Je v jeho moci a vůli – uspíšit tuto záhubu.“
11

  

Dalším důležitým rysem marxistické ideologie je její expanzivnost. V souladu 

s myšlenkou, že proces třídního boje za nastolení konečného stavu komunismu je 

přirozený a nevyhnutelný, měly nastoupit na cestu socialismu i všechny ostatní státy. 

Sovětský svaz teritorium svého vlivu neustále důsledně rozšiřoval, po druhé světové 

válce se pod něj dostalo nakonec i území Československa, stejně jako zbytek střední 

Evropy a velká část jihovýchodní Evropy. 

Nejzajímavější na komunismu je, že nikdy nenastal a nenastane. Existují jen 

představy, jak by měl vypadat, reálně ale nikdy nastat nemůže, naprosté rovnostářství 

jde proti lidské povaze. Problém komunismu tedy není v samotné jeho myšlence, která 

je vlastně utopií, ale v cestě k němu. Zrůdnost komunismu tkví v tom, že se svého času 

polovina světa honila za něčím, co není uskutečnitelné a ve jménu toho žili obyvatelé 

východního bloku pod více či méně tvrdými totalitními režimy a následkem útlaku 

a různých režimních experimentů (jako byl například Velký skok v Číně nebo vyvolání 

hladomoru na Ukrajině) zemřelo mnoho milionů lidí. Jelikož komunismus je 

nedosažitelný, každý pokus nastolit ho se dá nazvat jen jako socialismus, nebo reálný 

socialismus, protože se ale socialistické režimy zaštiťovaly pojmem komunismus, budu 

ho ve své práci také dále používat. 

2.1.2 Nacismus 

 Název nacismus je zkrácenou verzí nacionálního socialismu. Zakladatelem 

nacionálního socialismu je Adolf Hitler, Rakušan, který se ale vždy cítil být Němcem. 

Nacismus je specifickou odnoží fašismu. Je označován za radikální pravicovou 

ideologii, přestože Hitlerova nacistická strana nesla název NSDAP, tedy Národně 

socialistická německá dělnická strana (v originále Nacionalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei), pokud však jde o příbuznost politických ideologií, nejde o zobrazení 

v linii ale spíše v kruhu, radikální pravicové a radikální levicové ideologie k sobě tak 

mají velmi blízko. NSDAP byla založena v roce 1920 v reakci na důsledky prohrané 

první světové války. V Německu panoval chaos v politice i společnosti. Kvůli vysokým 

válečným reparacím zuřila hyperinflace, hospodářství bylo do začátku 20. let v rozvratu. 

                                                 
11

 Gorkij, Maxim. O socialistickém realismus (1933). Dostupné z: 

<http://cl.ff.cuni.cz/sorela/gorkij01.htm>. Maxim Gorkij byl jedním z ideových tvůrců sovětského 
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Byla zde poměrně silná komunistická strana, nacistická strana působila jako její 

protipól. Po vzoru Mussoliniho „pochodu na Řím“ se Hitler pokusil o puč již v roce 

1923, byl ale žalostně neúspěšný a skončil ve vězení. Během pobytu zde sepsal knihu 

Mein Kampf (Můj boj), ve které popsal zásady nacionálního socialismu. Ústřední byla 

myšlenka nadřazenosti německé (árijské) rasy, která má pro svou výjimečnost nárok 

vládnout světu a ostatním rasám a národům a podle svého uvážení disponovat se zdroji 

a prostředky. Idea nacismu byla postavena na rasismu. Hlavním rysem nacismu byl 

antisemitismus, tedy nenávist k Židům. Židovský kapitál měl ovládat světový řád 

a způsobovat veškerou nerovnost a války ve světě. Stejně negativně nacismus nahlížel 

na komunismus a bolševiky, které taky spojoval se židovstvím. „Komunismus byl 

v jejich očích jen židovskou pohádkou o nedosažitelné rovnosti, jež měla naivní 

Evropany přimět, aby Židům otročili. Odpovědí a bezcitný židovský kapitalismus 

a komunismus mohl být pouze nacionální socialismus, přinášející spravedlnost Němcům 

na úkor ostatních.“
12

  

Až do vypuknutí Velké hospodářské krize patřila NSDAP k okrajovým stranám, 

krize ale Hitlerovi dopomohla k úspěchu. Hitler uměl dobře pracovat s masami 

a využíval mezinárodní situace. Strašil komunismem a poměry v SSSR (kde právě zuřil 

hladomor na Ukrajině). Použil toto k diskreditaci levicové politiky jako celku, aby se 

zbavil největší konkurence – sociální demokracie, a tím i demokracie jako takové. 

Stejně se přitom proti sociálním demokratům vymezovali sovětští komunisté, 

označovali je za „sociálfašisty“. Vše napravo od komunismu bylo bráno za špatné, 

němečtí komunisté tak měli paradoxně stejného úhlavního nepřítele jako nacisté, a to 

sociální demokracii, což napomohlo Hitlerově NSDAP výrazně k volebnímu vítězství. 

Zatímco v roce 1928, kdy se již německá ekonomika vzpamatovala a po několik let 

rostla, dostala NSDAP ve volbách jen 2,6 %, ve volbách v roce 1932 již strana vyhrála 

s 37 % hlasů. (Snyder; 2013) Krátce po jmenování kancléřem v roce 1933 Hitler se 

svými přívrženci ovládl celou zemi a hned začali naplňovat nacistické cíle. Odpůrci byli 

internováni do nově zřízeného tábora v Dachau, komunistická strana a později i ostatní 

politické strany byly zrušeny. V roce 1935 byly přijaty norimberské zákony na ochranu 

krve a cti, které zakazovaly svazky árijských osob s neárijci. Židé byli vyřazeni 

z veřejného života a čím dál více omezováni. Skutečná zrůdnost režimu se zcela 

odhalila až po rozpoutání druhé světové války. Začalo systematické vyvražďování Židů, 

                                                                                                                                               
socialistického realismu. 
12

 Snyder, Timothy. Krvavé země, str. 34-35. 
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Romů, homosexuálů, mentálně postižených (těch již před válkou) a dalších skupin 

odporujících nacistické ideologii. V roce 1942 bylo na konference ve Wannsee 

rozhodnuto o „konečném řešení židovské otázky“, tedy o vyhlazení židovské rasy. V té 

době již fungovaly koncentrační a vyhlazovací tábory a vražedný průmysl jel naplno. 

Celkově za války zemřelo téměř 6 milionů Židů. Podrobeny, přesídleny nebo časem 

vyhubeny měly být i ostatní negermánské národy na podrobeném území. Hitler 

směřoval své zájmy především k východu k nedozírným lánům východní Evropy, tento 

program „Drang nach Osten“ (tah/směr na východ), byl jedním z hlavních elementů 

nacistické ideologie. Hitlerova třetí říše měla trvat tisíc let, vydržela však jen 12 let 

(1933 až 1945).  

2.1.3 Srovnání obou totalitních režimů 

Oficiální charakteristiku totalitních režimů se pokusil stanovit C. J. Friedrich, 

později společně s Z. Brzezinskim. Společnými charakteristikami jsou existence 

oficiální ideologie, jediné masové strany, absolutní monopol na kontrolu armády 

a masové komunikace a systém psychické i fyzické kontroly jedinců prostřednictvím 

policie a dalších ozbrojených složek. Později byl přidán poslední bod: centrální řízení 

a kontrola ekonomiky, který byl pozměněn na splynutí politické a ekonomické moci ve 

státě. (Říchová; 2000) Právě tento poslední bod byl největším terčem kritiky celého 

konceptu totalitarismu, nacistická třetí říše centrálně řízenou kontrolu ekonomiky 

neměla, závislost ekonomického úspěchu na politické moci zde však byla značná. 

Všechny zbylé výše zmíněné body ale nacismus i komunismus splňují. 

Oba režimy se snažily o vytvoření nového světa založeném na zcela novém 

světovém řádu a o přetvoření dějin „Nacistické Německo i Sovětský svaz se snažily 

ovládnout dějiny jako takové. Sovětský svaz byl státem s marxistickou ideologií a jeho 

vůdci se prohlašovali za inženýry dějin. Nacionální socialismus byl apokalyptickou 

vidinou totální transformace a v praxi ho uplatňovali lidé přesvědčení o tom, že vůle 

a rasa odvrhnou břímě minulosti.“
13

 Tento nejvyšší zájem ospravedlňoval i ty nejvyšší 

civilní oběti. V nacistickém Německu docházelo k zastrašování a likvidaci určitých 

společenských skupin. „Pro nacisty byli nejnebezpečnějším živlem „asociálové“ – 

skupiny obyvatelstva, o nichž se (a někdy oprávněně) soudilo, že vzdorují nacistickému 

světonázoru. Šlo o homosexuály, tuláky, osoby pokládané za alkoholiky, osoby závislé 
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na drogách nebo notorické lenochy odmítající pracovat. Patřili k nim i svědkové 

Jehovovi, odmítající východiska nacistické ideologie důrazněji a viditelněji než valná 

většina německých křesťanů. Nacistické vedení na takové lidi pohlíželo jako na rasové 

Němce, kteří jsou zkažení a musejí být převychováni separací a udělením trestu.“
14

  

Ve stejném období, tj. druhé polovině 30. let, docházelo v Sovětském svazu 

k mnohem rozsáhlejším represím, existovala rozvětvená síť pracovních táborů – gulagů 

– soustředěných nejčastěji v řídce osídlených oblastech Sibiře. Velmi detailně tento 

systém popsal ve své knižní trilogii Souostroví Gulag Alexandr Solženicyn. I po 

přepočtu na celkový počet obyvatel a obyvatel uvězněných bylo represí postiženo 

pětadvacetkrát více osob v Sovětském svazu než v Německu. (Snyder; 2013) Na rozdíl 

od Německa, kde byla represe jasně zacílena na určité skupiny obyvatel, v SSSR mohl 

v gulagu, či s trestem smrti skončit prakticky každý. Docházelo k čistkám v rámci 

třídního boje, mocenského boje (Stalin ve své chorobné podezřívavosti nechal popravit 

prakticky celé vedení strany a armády, což se citelně projevilo, když Hitler vtrhl v roce 

1941 do Sovětského svazu), čistkám na etnickém základu, ale v rámci splnění kvót na 

počty zadržených třídních nepřátel vydaných Stalinem lidé mohli dostat 15 let za 

politický zločin i na základě naprosto triviálních situací, např. za položení sklenice na 

Stalinovu hlavu na výtisku novin, nebo za uvázání provazu pod krkem Stalinovy sochy, 

kterou si člověk přehodil přes ramena, aby se mu lépe nesla. (Solženicyn; 1990) 

Zároveň však měli odsouzení po vykonání trestu (pokud náročné výslechy a podmínky 

gulagů přežili) šanci vrátit se jako napravení zpět do společnosti, příslušníci 

vyloučených skupin v nacistickém Německu takovou možnost neměli. 

Hlavním rysem německého nacionálního socialismu byl antisemitismus. 

Nacismus byla ideologie položená na rasovém základu, přičemž na jejím vrcholu byla 

rasa árijská, kam měli patřit Němci a příslušníci příbuzných germánských národů, a na 

úplném dně byli Židé, kteří měli být ze společnosti zcela vylikvidováni jako příčina 

všech potíží a nespravedlnosti. Ačkoli marxistická ideologie nebyla explicitně 

antisemitská, ve skutečnosti najdeme mnoho agresivních výpadů proti Židům, jak na 

oficiálních propagandistických plakátech (obr. č. 5), tak v reálných dopadech, kdy bylo 

odsouzeno a uvězněno mnohem více Židů než ostatních národností.  

                                                                                                                                               
13

 Tamtéž, str. 19. 
14

 Tamtéž, str. 99. 
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U nás se tento skrytý antisemitismus po převzetí moci komunisty nejviditelněji 

ukázal na procesu s Rudolfem Slánským na začátku 50. let; Slánský sám byl Žid 

a většina lidí odsouzená ve stejném procesu s ním taktéž. 

Úzce s antisemitismem souvisí i další společný rys obou ideologií, a to hledání 

a boj s vnitřním (i vnějším) nepřítelem. V Německu byl nepřítel jasný, byli to Židé, 

propaganda jim dávala za vinu vše, i rozpoutání války, což stavělo Němce vždy do role 

obětí a Židy ukazovalo jako právem trestané pachatele. Komunistický nepřítel byl 

jednak určen třídně (aristokracie, buržoazie a církev, jako relikty starého režimu) 

a jednak byl skrytý. Bylo tedy nutné stále odhalovat nové nepřátele režimu, a to i mezi 

příslušníky dělnické/rolnické třídy a členy strany. Společný byl u obou režimů v daném 

období ale kult osobnosti vůdce. Nacismus prakticky stál na osobě Hitlera, bez něj by se 

třetí říše zhroutila mnohem dřív. Marxistická ideologie, ačkoli Stalin vybudoval 

opravdu silný kult osobnosti, stála na silné komunistické straně ovládané úzkou 

skupinou nejmocnějších, spíše než na jediné konkrétní osobě. 

Rozdíl byl u obou režimů i v přístupu k rozšiřování své ideologie na nová území. 

Oba režimy byly vysoce expanzivní a měly zájem v získání co největšího území pro své 

účely, ovšem zatímco Sovětský svaz lpěl na implementaci a indoktrinaci 

komunistických idejí na podrobených územích a sférách svého vlivu, nacisté neměli ve 

většině případů valný zájem na ideologickém začlenění obyvatelstva podrobených 

území. Propagandisticky na něj samozřejmě působili, zobrazovali německou kulturu, 

rasu a vládu jako tu nejlepší a útočili na Sovětský svaz a jeho (zlo)činy. Účelem ale 

nebylo, aby se příslušníci podrobených národů stali horlivými nacisty, ale jen aby přijali 

německou nadvládu, protože nacisté považovali především východní slovanské národy 

za rasově podřadné. 

Oba režimy měly samozřejmě i osobitý přístup ke kultuře. Zatímco v Sovětském 

svazu byla nejvýše ceněna literatura, Hitler literaturou poněkud opovrhoval  

(i zde mělo nejspíš kořeny nacisty oblíbené pálení knih závadných autorů), za pravé 

prostředky německé kultury považoval malířství, sochařství, architekturu, hudbu nebo 

drama. Zaměření spíše na orální kulturu mělo nejspíše souvislost s tím, že Hitler byl 

velice nadaný řečník, což Stalin nebyl, zároveň ale také s germánskou (předliterární) 

mytologií, kterou nacismus vyzdvihoval. V SSSR byla literatura koncipována jako 

nástroj společenské přeměny, kterak ukázat lidem cestu pokroku, odmítnout buržoazní 

návyky a přijmout za své nové socialistické ctnosti. Výchovná funkce literatury byla 

důležitější než její estetická nebo zábavná funkce. (Geyer, Fitzpatrick; 2012) Pod 
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ideologickým vlivem byla samozřejmě kultura jako celek, nejen pouze literatura, 

oficiálním proudem byl socialistický realismus (více viz kap. 2.2.2). 

Dalšími podobnostmi ideologií byl pokus o vytvořené „nového člověka“, 

v socialistickém směru šlo o přeměnu mentální, nacismus dbal především na tělesnou 

stránku, světu měla vládnout nadřazená germánská rasa a její příslušníci se měli množit 

jen s jedinci stejně na výši. Náboženskou víru nahradila víra ve vůdce a vítězství (i 

v SSSR), ikony vůdce byly všude, na veřejných i privátních místech. 

Nacismus i komunismus měly také svůj specifický jazyk a rétoriku, užívaly 

typická jména či obraty, jak píšou ve svých knihách Jazyk třetí říše Victor Klemperer 

a Řeč komunistické moci Petr Fidelius. Specifický jazyk také patří k prvkům utužujícím 

režim, především v mentální rovině obyvatel. 

2.2 Historický vývoj v Československu 

Československo vzniklo na sklonku první světové války, 28. října 1918. Jeho 

přímému vzniku předcházela Washingtonská deklarace podepsaná 17. října 1918, které 

předcházely roky diplomatického působení Tomáše Garrique Masaryka ve Spojených 

státech amerických. Reakcí na ni byla 27. října odpověď rakousko-uherského ministra 

zahraničí, tzv. Andrássyho nóta, a tedy přijetí podmínek deklarace. Zveřejnění nóty v 

novinách následující den způsobilo veřejný povyk, nadšení a spontánní vyhlášení 

nezávislého Československa. Byl zřízen Národní výbor a ještě tentýž den schválen 

zákon o založení nezávislého státu, 30. října byla podepsána Martinská deklarace, která 

znamenala souhlas Slováků se společným československým státem. Hlavními aktéry v 

těchto dnech byly tzv. muži 28. října: Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla, 

Jiří Stříbrný a narychlo přibraný Slovák Vavro Šrobár; tito muži zastávali důležité role 

i během trvání první i druhé republiky, Vavro Šrobár byl členem dokonce i několika 

poválečných vlád.  

Prvním československým prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk, premiérem 

první vlády byl Karel Kramář a ministrem zahraničí Edvard Beneš, až do abdikace T. G. 

Masaryka v roce 1935, kdy se stal jeho nástupcem. Koaliční vlády za první republiky 

byly roztříštěné a většinou nemívaly dlouhého trvání. Mezi největší zákonodárné změny 

patřily měnová (řízená A. Rašínem) a pozemková reforma (vedená agrárníkem A. 

Švehlou).  
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Ideologií nového státu byl Čechoslovakismus, který byl proklamován i účelově, 

Československo mělo být národem Čechů a Slováků, kteří tak tvořili dohromady ve 

státě většinu a minimalizoval se tak vliv a význam Němců. Zdůrazňovala se příbuznost 

obou národů, přestože historický vývoj měly oba národy a jejich země odlišný. 

Prakticky nepřekonatelné rozdíly byly v ekonomické i kulturní oblasti. Zatímco 

české země byly už za Rakouska-Uherska centrem průmyslu, budovala se infrastruktura 

a Češi získávali stále větší sebedůvěru, Slovensko i Podkarpatská Rus byly zaostalé 

zemědělské oblasti, které byly v 19. století podrobovány stále větší maďarizaci. Do 

zaostalých oblastí Slovenska a Podkarpatské Rusi tedy během první republiky proudily 

velké investice a důraz byl dán především na vzdělávání, a tak brzký vzestup 

vzdělaných středních vrstev a rychlé překlenutí rozdílů. (Čornej, Pokorný; 2015) 

Rozdíly mezi Čechy a Slováky se během krátkého trvání první republiky 

nepodařilo překonat a naopak se i v souvislosti s mezinárodním vývojem vztahy stále 

zhoršovaly. Nejsilnější strana na Slovensku byla Hlinkova slovenská lidová strana, která 

byla vždy opoziční a požadovala stále větší autonomii. 

Územní vymezení republiky bylo v určitých oblastech poměrně složité a bylo 

ohniskem národnostních střetů, především na jižním Slovensku a Podkarpatské Rusi, 

tedy území bývalého Uherska. K ozbrojeným potyčkám s Maďary, Poláky a Němci, 

které muselo dusit československé vojsko, docházelo až do začátku 20. let. Územní 

vymezení nového státu právně zpečetily smlouvy podepsané v Saint Germain, 

Versailles a Trianonu.  

Z pohledu územní samosprávy a především vojenské obrany státu se jeví 1. 

republika jako nepříliš vhodně zvolený útvar, jde o tvar území prodloužený, který se 

obtížně brání a není vhodný ani z hlediska zásobování a budování vnitřní infrastruktury. 

Z nejzápadnějšího do nejvýchodnějšího cípu území Československa, tj. až na dnešní 

Ukrajinu, bylo třeba urazit 1100 km, což není zcela nezanedbatelná vzdálenost ani dnes, 

natož před téměř sto lety. Dnešní Česká republika má až na několik výběžků tvar velmi 

kompaktní a z nejzápadnějšího cípu do nejvýhodnějšího je to necelých 500 km. 

(Romancov; 2004) První Československá republika byla tedy státním útvarem s nepříliš 

vhodně zvoleným tvarem území, který byl navíc obklopen dokola samými zprvu či 

minimálně později nepřátelsky orientovanými národy a jejich vládami. I přesto bylo 

Československo jednou z nejvíce hospodářsky vyspělých zemí a nepoložila ho ani 

světová hospodářská krize na začátku 30. let, i když ho samozřejmě citelně zasáhla. 

Nezaměstnaných bylo milion lidí a omezil se vývoz, což hospodářství Československa 
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jako vysoce exportní ekonomiky negativně ovlivnilo. Nejvíce postiženy byly pohraniční 

oblasti s většinou německého obyvatelstva, kvůli zaměření převážně na textilní průmysl, 

a agrární oblasti Slovenska a Podkarpatská Rus. Krize ale zasáhla všechny vrstvy 

obyvatelstva. Světová hospodářská krize, která začala propadem na newyorské burze na 

sklonku roku 1929, zasáhla Československo až počátkem 30. let, trvala ale až do 

poloviny 30. let, poté došlo ke stabilizaci a opětovnému růstu, ale i vzhledem k politické 

a hospodářské situaci v Evropě se československá ekonomika už nedostala na úroveň 

před krizí, kdy v hospodářských ukazatelích patřila mezi 10. a 15. místo na světě. 

(Čornej, Pokorný; 2015) 

Československo bylo plně životaschopným státním útvarem, mezinárodně 

spolupracovalo jak hospodářsky tak politicky, uzavřelo řadu spojeneckých smluv a stalo 

se členem Malé dohody, což bylo spojenectví s Jugoslávií a Rumunskem vytvořené na 

obranu proti vlivu okolních zemí (Maďarska, Sovětského svazu a Německa). Největším 

spojencem byla Francie, v roce 1935 byla uzavřena i spojenecká smlouva se Sovětským 

svazem, která ovšem byla vázaná na současný zásah Francie. (Čornej, Pokorný; 2015) 

Žádné spojenectví Československo ovšem nakonec nezachránilo před expanzí 

nacistického Německa.  

Poté, co se Adolf Hitler dostal v roce 1933 k moci v sousedním Německu, 

postupně porušil většinu pravidel daných versailleským systémem a ozbrojil a budoval 

armádu, porušil demilitarizované pásmo, anektoval Gdaňsk, Sársko a završil dílo 

anšlusem Rakouska, to vše bez jakéhokoli zásahu vítězných mocností, měl v plánu 

vypořádat se i se svým východním sousedem, kterým bylo Československo. 

Československo bylo na konci 30. let poslední demokracie ve střední Evropě. Hitler se 

snažil aktivizovat německou menšinu žijící v Československu (která byla ve skutečnosti 

největší hned po Češích, Němci tvořili přes 20 % obyvatel ČSR, Slováci pouze 15 %), 

a tím podkopávat stabilitu československého státu. Tomu napomáhala i hospodářská 

krize, která nejcitelněji zasáhla pohraniční oblasti s většinou německého obyvatelstva. 

Hlavní politickou silou v oblastech s většinovým německým obyvatelstvem byla od 

poloviny třicátých let Sudetoněmecká strana (Sudetendeutsche Partei) vedená 

Konrádem Henleinem, která byla řízená podle příkazů z říše.  

V reakci na vzrůstající německou agresi bylo po vzoru francouzské Maginotovy 

linie budováno opevnění hranic, v květnu 1938 byla vyhlášena částečná a v září 1938 

všeobecná mobilizace. (Čornej, Pokorný; 2015)  
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Svoje nároky na autonomii stupňovala i Hlinkova slovenská lidová strana. 

Západní mocnosti se staraly především o své vlastní vnitřní záležitosti a vůči Německu 

uplatňovaly politiku appeasementu, tedy usmiřování. I přes porušování zásad daných 

versailleskými smlouvami ze strany Německa aktivně nezasáhly. Sudetoněmecká strana 

měla nadále stupňovat požadavky na československou vládu tak, aby byly neúnosné. 

Zástupci Francie a Velké Británie se chtěli za všech okolností vyhnout konfliktu 

s Německem, a tak za cenu faktického prodání poslední demokracie ve střední Evropě 

Hitlerovi přistoupili na jeho požadavky a 29. září 1938 byla zástupci Německa, Francie, 

Velké Británie a Itálie podepsána tzv. Mnichovská dohoda. Hitler zkoušel, kam až může 

bez zásahu Velké Británie a Francie zajít, ve skutečnosti se ale v roce 1938 přímého 

konfliktu s Československem obával, v té době ještě nebylo Německo na válku 

připraveno a opevnění československých hranic bylo sice nedokončeno, ale i tak by 

postup značně zdrželo. Pokud by v té chvíli zasáhli spojenci, Německo by 

pravděpodobně mohlo prohrát. Tlačil proto na stupňování požadavků, aby byly 

prakticky nesplnitelné, to stavělo Československo do neřešitelné mezinárodní situace. 

Beneš proto nakonec musel podmínky nadiktované Mnichovskou dohodou přijmout, 

jinak by se Československo dostalo do role agresora. Zároveň Hitler tlačil i na ostatní 

sousední státy, aby uplatnily územní požadavky. Maďaři se k tomu ale postavili velmi 

laxně a váhavě, což Hitlera popouzelo, naopak překvapivě aktivní v tomto směru byli 

k Hitlerově spokojenosti Poláci. (Goebbels; 1992)  

Následky Mnichovské dohody byly pro Československo tristní a situace spěla 

k nevyhnutelné krizi. Československo muselo podstoupit Německu přibližně třetinu 

území, přišlo o uhelné pánve, byla rozvrácena infrastruktura (přímá vlaková trať z Prahy 

do Ostravy najednou vedla přes německé území), už tak rozvrácené hospodářství ještě 

zhoršoval příliv uprchlíků z odstoupeného pohraničí do vnitrozemí. Přesto se povedlo 

Československu za rok 1938 mít kladnou hospodářskou bilanci. Prezident Beneš v říjnu 

abdikoval a odjel do anglického exilu. Novým prezidentem byl zvolen bývalý soudce 

Emil Hácha.  

Slováci využili situace a zvyšovali tlak na autonomii. Dalším následkem 

Mnichovské dohody bylo vyhlášení autonomní Tisovy vlády na Slovensku (a později na 

to i autonomní podkarpatoruské vlády) a přejmenování republiky na Česko-Slovensko. 

(Čornej, Pokorný; 2015) 

Největší rozdíl se ale udál v politické a společenské oblasti. Společnost byla 

zklamaná ze zrady spojenců a čím dál víc se odkláněla od demokratických zásad první 



   

 

24 

  

republiky a radikalizovala se. Okleštěná republika se fašizovala a rozbujel se 

antisemitismus. Židé byli vyřazeni ze státních služeb. Objevovaly se útoky na 

představitele kulturního života první republiky, především na Karla Čapka, který 

nedlouho na to zemřel na těžký zápal plic. Pravicové a středové strany založily pod 

vedením agrárníka Rudolfa Berana vládní Stranu národní jednoty, levicové vytvořily 

Národní stranu práce. Komunistická strana byla později zakázána. Zanikaly a spojovaly 

se spolky a odborové organizace, ve všech oblastech byl důraz na sjednocení. Přijat byl 

„zmocňovací zákon“, který vládě dovoloval měnit zákony i ústavu bez souhlasu 

parlamentu. (Čornej, Pokorný; 2015) Byl to první políček do tváře parlamentní 

demokracii a podobné podcenění funkce parlamentu hrálo později roli i při 

komunistickém převratu v roce 1948. 

Politicky se tzv. 2. republika orientovala na co nejlepší vztahy s Německem, to 

ale o nějaké dobré vztahy nemělo zájem a jednalo separátně se Slovenskem 

a podněcovalo ještě více jeho autonomní snahy. Vláda v Praze se snažila tyto nároky 

tlumit, musela však přihlížet, jak se Slovenští ministři schází a vyjednávají s Němci. 

Tiso 13. března odcestoval do Berlína a přijal Hitlerovu nabídku na samostatný stát 

(předchozí jmenovaný předseda slovenské vlády Karol Sidor nabídku nepřijal) a 14. 

března byl vyhlášen samostatný Slovenský stát. Abychom nebyli ke Slovákům příliš 

přísní, Československo by se dříve nebo později rozpadlo, resp. padlo pod německou 

nadvládu, i bez jejich přičinění. Chtěli si především zaručit svoje hranice před dalším 

nebezpečným sousedem – Maďarskem. Slovensku reálně hrozilo, že bude připojeno k 

Maďarsku, snaha o založení vlastního samostatného státu je proto pochopitelná. 

Prezident Hácha byl na návštěvě Berlína nucen přistoupit na Hitlerovy podmínky (jinak 

hrozil bombardováním Prahy Luftwafe), 15. března začala německá vojska obsazovat 

zbývající české území a 16. března byl oficiálně vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.  

Statut Protektorátu Čechy a Morava bylo sice autonomní území v rámci Říše, o 

skutečnou autonomii ovšem samozřejmě nešlo. Představitelem protektorátu byl 

prezident Hácha a protektorátní vláda. Zpočátku šlo o pokračování Beranovy vlády, 

přestože byla v demisi, až do jmenování Eliášova kabinetu. Protektorátní úřady ovšem 

musely vždy jít v souladu s říšskými zákony a vůlí protektora a zmizelo ministerstvo 

národní obrany a zahraničí, jelikož tato problematika nyní spadala pouze do gesce 

nacistického Německa. 

Již v reakci na Mnichovskou krizi byla 26. září 1938 zřízena Ústřední cenzurní 

komise a zavedla se předběžná cenzura. Do té doby se uplatňovala cenzura ex-post, tedy 
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nevhodné výtisky byly zabavovány po jejich tisku (toto se uplatňovalo především u 

komunistického tisku). Předběžná cenzura fungovala tak, že nevhodné články či pasáže 

byly odstraněny těsně před tiskem, v novinách proto vznikala bílá místa. V praxi 

předběžné cenzury nadále pokračovaly i protektorátní orgány, bílá místa ovšem musela 

zmizet a vyřazené pasáže se musely nahrazovat. (Končelík; 2008) 

Jelikož došlo téměř k "mírovému" převzetí, nedošlo k všeobecné persekuci 

obyvatel protektorátu, tvrdě byli ale stíháni oponenti. Hůře na tom bylo například 

Polsko, kvůli kterému byla rozpoutána válka. Velká Británie a Francie sice 3. září 1939, 

dva dny po napadení Polska, vyhlásily Německu válku, nicméně k žádným bojům na 

pevnině a podpoře Polska z jejich strany nedošlo.  

Po vypuknutí 2. světové války se začalo zlepšovat postavení Beneše a exilové 

vlády v Londýně, vysoce ceněni byli především čeští letci v jednotkách RAF, největší 

akcí zahraničního odboje byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha 27. května 1942, kterému Heydrich později podlehl.  

Heydrich velmi tvrdě potíral domácí odboj. Následkem atentátu byly ovšem 

ještě větší persekuce obyvatel protektorátu. Zcela zničena byla obec Lidice na 

Kladensku. Muži byli na místě zastřeleni, ženy odvezeny do koncentračního tábora 

Ravensbrück, děti mladší patnácti let odebrány matkám; jen několik z nich bylo posláno 

na převýchovu, ostatní byly později zplynovány v Chelmnu.
15

 Lidice byly vypáleny 

a zcela srovnány se zemí. O dva týdny později potkal podobný osud obec Ležáky, zde 

byly ale zastřeleny i všechny ženy. V Ležákách měli obyvatelé skutečně vazby na 

odboj, zničení Lidic bylo však jen shodou špatných náhod, žádní letci ani partyzáni se 

zde neukrývali.  

Domácí odboj byl od počátku masivně likvidován a s postupem času byl ve stále 

bezvýchodnější situaci. Nejvýznamnějšími odbojovými skupinami byly Obrana národa, 

Politické ústředí a Petiční výbor Věrni zůstaneme, které se v roce 1940 spojili v 

Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD). Jedním z největší zásahů do nitra odboje 

bylo zatčení a poprava předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše. Komunistický odboj 

pracoval samostatně a reálně až po napadení Sovětského svazu Německem roku 1941, 

do té doby platil mezi Německem a Sovětským svazem Pakt Ribbentrop-Molotov, tedy 

dohoda o neútočení. Se Sovětským svazem v roce 1943 nakonec podepsal spojeneckou 
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smlouvu i Beneš, sliboval si od toho perspektivní spolupráci po válce a garanci 

nezávislosti Československa, což se ale nestalo. (Čornej, Pokorný; 2015) 

Zapojení československého zahraničního odboje a československých jednotek v 

zahraničních armádách posilovalo postavení exilové vlády, která byla definitivně 

uznána v roce 1941 po atentátu na Heydricha. V jiné situaci se nacházelo Slovensko. 

Klerofašistický Slovenský štát byl spojencem Hitlera a po jeho porážce by patřil k 

poraženým, otázka obnovení československého státu zde narážela na překážky. 

Hlavním důvodem pro Slovenské národní povstání tedy bylo odpoutat se od 

fašistického režimu a postavit se opět za myšlenku společného státu. Slovenské národní 

povstání začalo v srpnu 1944 a měla ho podporovat Rudá armáda, jelikož ale povstání 

začalo dřív, byli povstalci německými posilami zatlačeni do hor a vedl se partyzánský 

boj. Protektorát čekal na osvobození ještě půl roku, 5. května vypuklo v Praze povstání, 

které bylo burcováno rozhlasem. Na obranu podle úmluv nesměla přijet na pomoc 

americká armáda pod velením generála Pattona, která se musela zastavit na demarkační 

linii Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice. (Čornej; 1992) Praze na pomoc přijeli 

jen Vlasovci, Rudá armáda dorazila až 9. května a uhasila poslední zbytky konfliktu. 

Den předtím byla již v Německu podepsána kapitulace. Protektorát Čechy a Morava byl 

tedy vlastně posledním územím, kde se ještě v Evropě vedly tuhé boje. 

Po válce mělo dojít k obnovení Československa, nedošlo však k obnovení 

předválečných hranic. Při podpisu smlouvy se Sovětským svazem v roce 1943 Beneš 

prakticky souhlasil s odtržením Podkarpatské Rusi, resp. s hlasováním na sebeurčení, 

které bylo v roce 1944 sověty zinscenováno a území bylo jako Zakarpatská Ukrajina 

připojeno k Sovětskému svazu, což bylo československým parlamentem v roce 1945 

přijato. Cílem byly společné hranice s Československem.  

Poválečné období bylo ve znamení obrovských společenských změn. Bylo 

potřeba vypořádat se s Němci a kolaboranty. V souladu s výsledky konference 

vítězných mocností v Postupimi bylo rozhodnuto o odsunu německé menšiny (odsun 

Maďarů byl později pozastaven). Celkově bylo odsunuto do Německa přes dva a půl 

milionu lidí,
16

 docházelo i k divokým odsunům, hlavně v sovětské okupační zóně, které 

byly velmi násilné a zemřelo při nich několik tisíc lidí, přesný počet není znám. Divoce 

bylo odsunuto přibližně 600 tisíc Němců. Po odsunech zůstalo na území 
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 Přibližně mezi 2 600 000 a 2 800 000, počty se různí. 
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Československa cca 200 000 osob německé národnosti. Odsunuti byli i někteří 

antifašisté. (Pacner; 2001) Odsunutým byl také zkonfiskován majetek.  

Kromě odlišné národnostní struktury byla kontinuita s první republikou 

přerušena i v politice. Všechny politické strany se přesunuly značně doleva a výsadní 

postavení získala komunistická strana (přestože neměla žádný skutečný mandát, který 

by takovou výsadní pozici obhájil). Prvním předsedou vlády byl sociální demokrat 

Zdeněk Fierlinger. Plánem pro další vývoj se stal Košický vládní program, jméno dostal 

podle místa vyhlášení. Měl celkem 16 bodů, které měly odstranit údajnou dřívější 

nerovnost a nedostatky první republiky. Mezi nejdůležitější patřila velká redukce 

politických stran, povoleny zůstaly jen 4 strany v Čechách a 2 na Slovensku a založení 

společné Národní fronty, ve které byly tyto strany zastoupeny, zároveň bylo prakticky 

téměř znemožněno zakládání nových stran, jelikož s jejich založením musely souhlasit 

strany Národní fronty. Komunisté měli zároveň paritní zastoupení, tedy samostatné 

komunistické strany pro české země a Slovensko, ostatním stranám toto paritní 

zastoupení nebylo dovoleno. Součástí programu byly dále hospodářské reformy, 

založení národních výborů a celkový přechod společnosti k novému uspořádání – lidové 

demokracii. (více viz kapitola 2.2.2). Komunisté získali nejdůležitější posty v první 

i následujících vládách. (Kaplan; 2007)  

Komunistická strana Československa vznikla odštěpením levicového křídla 

sociální demokracie ve 20. letech a od roku 1929, kdy se do jejího čela dostal Klement 

Gottwald, byla řízena Moskvou. Stejně jako NSDAP v Německu, ač jde o 

antisystémové strany, využili po válce i českoslovenští komunisté demokratické procesy 

k dostání se k moci a poté převzali veškerou státní moc. V prvních poválečných volbách 

komunisté získali nejvíce hlasů v Čechách a na Moravě, na Slovensku ale komunisté 

propadli, zvítězila drtivě Demokratická strana (61 % ku 30 %). Nejvýraznější vítězství 

získali komunisté v Čechách (43 % hlasů). Celkový přepočet mandátů byl 93 pro KSČ, 

55 pro národní socialisty, 47 pro lidovce, 43 pro Demokratickou stranu, 36 pro sociální 

demokraty, 21 pro Komunistickou stranu Slovenska, 3 pro slovenskou Stranu slobody 

a 2 pro Stranu práce. Komunisté získali i se slovenskými dohromady 11 ministerstev, 

mezi nimi všechna požadovaná významná (vnitra, zemědělství, financí); obranu měl na 

starost sice nestraník Ludvík Svoboda, ve skutečnosti ale spolupracovník komunistů. 

Předsedou vlády byl Klement Gottwald. (Veber; 2008) Prvním protivníkem komunistů 

po volbách byla Demokratická strana.  
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Slovensko mělo poměrně rozsáhlou autonomii, komunisté tedy navrhli tuto 

samostatnost značně omezit a ostatní demokratické strany neprotestovaly. Následně byl 

odsouzen a oběšen Jozef Tiso, hlavní představitel Slovenského štátu. Zástupci 

Demokratické strany žádali milost, ta ale tlakem komunistů a liknavostí demokratického 

aparátu nebyla včas dána.  

Komunisté stupňovali útoky na Demokratickou stranu a v druhé polovině roku 

1947 si vyzkoušeli na Slovensku převzetí moci nanečisto. Všemi způsoby se snažili 

zdiskreditovat Demokratickou stranu a předložili pražské vládě řadu vykonstruovaných 

obvinění z protistátní činnosti, plánování převratu a spolupráci s bývalým fašistickým 

„luďáckým“ režimem. Přestože byla obvinění přehnaná a důkazy vágní, české 

demokratické strany tuto krizi nebraly dostatečně vážně. Mezi slovenskou 

Demokratickou stranou a zbylými českými demokratickými stranami vznikla z výše 

uvedených důvodů nedůvěra. Podobnou akci připravili komunisté i proti členům 

národních socialistů, jde o tzv. Mosteckou aféru. Cílem bylo prokázat snahu o 

ozbrojený převrat, ministerstvo spravedlnosti ale bylo v rukou národního socialisty 

Drtiny, vykonstruované důkazy tak byly brzo vyvráceny. Národní socialisté žádali 

zřízení komise pro vyšetření nezákonných praktik Státní bezpečnosti, jednání se vedla 

až do února 1948 a nedošlo proto k žádnému výsledku. Aktéři vykonstruované 

Mostecké aféry byli odsouzeni po únoru 1948. (Veber; 2008)  

Vládní krize byla vyvolána stále větším tlakem komunistů ve všech směrech při 

snaze uchopit veškerou moc ve státě. Poslední kapkou bylo odvolání nebo přeložení 

veškerých nekomunistických policejních velitelů v Praze. Nekomunistické strany se 

konečně pevně spojily a 20. února podali ministři Demokratické strany, Lidové strany 

a národních socialistů demisi, udělali ale obrovskou chybu, když si nespočítali, kolik 

jich je potřeba k rozpuštění vlády a vyhlášení nových voleb. Podcenili větší zapojení 

sociálních demokratů (alespoň jejich části, jelikož levicové křídlo strany v čele 

s Fierlingerem působilo jako komunistická pátá kolona), kteří tak nebyli dobře 

informováni a demisi spolu s nimi nepodali, demisi také nepodal nestraník Jan Masaryk. 

Doufali, že prezident demise nepřijme, komunisté ale nátlakovými akcemi, 

demonstracemi a aktivizací ozbrojených lidových milic dosáhli svého a prezident 25. 

února demise přijal. (Čornej, Pokorný; 2015) Došlo tak tedy k prakticky nenásilnému 

státnímu převratu.  

Velkou chybou demokratů bylo taktéž opomíjení parlamentu, ke kterému 

docházelo po celou dobu třetí republiky, jehož kořeny byly zasety už v době druhé 
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republiky zmocňovacím zákonem. Gottwald mohl složit novou vládu téměř výhradně 

jen z komunistů, v červnu 1948 Beneš abdikoval a Gottwald se stal novým prezidentem. 

(Čornej; 1993)  

Byla budována nová socialistická republika, ač se stále honosila termínem lidově 

demokratická, byla zde pečlivě potírána občanská práva, všechny orgány sloužily 

komunistům a mnoho lidí bylo perzekuováno. Likvidováni byli cíleně vojáci působící 

v západních armádách, členové jiných politických stran a lidé buržoazního původu. 

Byly znárodňovány veškeré soukromé podniky a na venkově začala kolektivizace, 

majetek drobných zemědělců byl převáděn do JZD (jednotných zemědělských 

družstev), velcí majitelé statků bývali většinou zavřeni jako tzv. kulaci, případně s celou 

rodinou vystěhováni.  

První období po nástupu komunistů k moci se vyznačovalo velmi tvrdým 

režimem stalinistického typu, konalo se množství politických procesů, v jejichž soukolí 

občas uvízli i sami komunističtí představitelé, např. Gustáv Husák nebo později 

popravený Rudolf Slánský. Průmysl byl devastován nuceným přechodem na těžký 

strojírenský průmysl. (Kaplan; 2007) K mírnému uvolnění došlo až po roce 1953, kdy 

zemřel Stalin a krátce po něm i K. Gottwald, a následně více po odhalení kultu 

osobnosti Chruščovem v roce 1956. 

 

2.2.1 Kultura a společnost v Protektorátu Čechy a Morava 

Život v protektorátu byl ovlivněn sociálními a hospodářskými problémy, které 

války nevyhnutelně přináší, i když na první pohled mohl život v protektorátu působit 

celkem pokojně, zvlášť v porovnání s jinými zeměmi (např. Polskem). Pro část lidí se 

vlastně moc nezměnilo. Změny ovšem nastaly. Židé byli absolutně vyřazeni z veřejného 

života, nesměli pracovat v zaměstnáních, kde dochází ke styku s jinými lidmi, chodit do 

parků, kin, nakupovat mohli jen v určitou hodinu denně. Vyřazování židů z veřejného 

života a zaměstnání u nás ovšem probíhalo již za druhé republiky. Byl zaveden 

přídělový systém. S prodlužující se válkou se příděly stále krátily. Za poslech 

zahraničního rozhlasu byla smrt. Zmizelo tzv. zvrhlé umění. Zmizeli také veřejní kritici 

režimu (nebo byli rychle zmizeni). Veřejné mínění i soukromí se mělo podřídit říšské 

propagandě. 

Ústředními nástroji, resp. kanály, kterými byla uplatňována propaganda v 

Protektorátu Čechy a Morava, byly média, kultura a školství. Kultura byla pod 
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dohledem protektorátních úřadů, velmi omezováno bylo divadlo. V průběhu 

protektorátu docházelo k rušení některých scén, ale především zde bylo stále více 

zákazů her, které se mohly hrát, později (po roce 1942) se mohly už hrát téměř jen 

německé, italské, skandinávské a japonské inscenace. Ovšem kanálem, kterým mohla 

propaganda velmi silně působit, byl především film. Mezi filmovými tvůrci a herci bylo 

ve skutečnosti jen málo skutečných kolaborantů, určité stigma spolupráce s režimem 

jich však nese hodně, mezi všemi např. Adina Mandlová, Lída Baarová, Nataša Gollová 

a Vlasta Burian. Řada herců si zadala s režimem už tím, že hráli pod německým 

pseudonymem v německých filmech. Stejně tak jako bylo poměrně málo skutečných 

kolaborantů, bylo velmi málo i těch, kteří se postavili přímo do odboje, či se raději 

vzdali kariéry, než aby hráli v německých filmech. Jeden příklad přímého odporu je 

herečka Anna Letenská, která za to zaplatila životem. Příkladem kolaborace mezi 

filmaři je režisér Václav Binovec, který si kompenzoval nedostatečné kvality velkým 

aktivismem. Zasadil se o očištění kinematografie od židů, vydával propagandistický 

časopis Štít národa a během natáčení filmu Městečko na dlani byl zatčen Karel Hašler. 

Binovec sice odmítal účast na jeho zatčení, s režimem ovšem spolupracoval více než 

výrazně. (Kašpar; 2007) 

V okupační kinematografii nenajdeme překvapivě mnoho útoků na židy, na 

rozdíl od protektorátního tisku. Výjimku tvoří film Jan Cimbura od režiséra Františka 

Čápa z roku 1941. Jde o adaptaci románu Jindřicha Šimona Baara. V 19. století bylo 

určité ostrakizování židů poměrně normální, v tomto filmu však byly tyto prvky velmi 

zvýrazněny, což ho činí výrazně propagandistickým. Nejvíce se točily veselohry, jako 

např. Kristián s Oldřichem Novým, které divákům nabízely tolik potřebný odpočinek 

a únik od každodenní reality. Touha bavit se je ale člověku vlastní a objevuje se napříč 

režimy, nelze je proto hodnotit jako propagandistické. 

Nejdůležitějšími kanály, kterými protektorátní úřady šířily propagandu, byly 

rozhlas a tisk. Rozhlas byl organizačně začleněn do struktury říšského rozhlasu 

a nacistický dohled zde byl téměř bezmezný. Redaktoři, kteří nebyli plně poslušni 

nařízení a dovolili si říct do vysílání něco, co mohlo připomínat vzdor, byli tvrdě 

perzekuováni, příkladem je rozhlasový reportér František Kocourek. Pokud jde o tisk, 

vycházel buď legálně, nebo ilegálně. Ilegálními listy bylo např. Rudé právo a V boj. 

Ilegální tisk (kromě Rudého práva) hrál významnější roli jen do roku 1941. (Kuklík; 

2002) Komunisté byli na okupaci paradoxně lépe připraveni, jelikož žili v ilegalitě již 

od října 1938, kdy byla zakázána komunistická strana i její tisk, mohli se tak na ilegální 
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vydávání tiskovin připravit ještě před začátkem okupace. Již před okupací došlo k 

výraznému snížení počtu vydávaných periodik (v roce 1937 vycházelo na území 

Českých zemí 1208 titulů, na podzim 1938 už jen 443) a za okupace rušení periodik 

pokračovalo. (Končelík; 2008) Zaniknutí titulu často souviselo se zákazem organizace, 

která ho vydávala (př. Sokol). V květnu 1941 byl stanoven maximální počet 

vydávaných titulů a následkem toho jich bylo přes 600 zrušeno. Na rozdíl od omezování 

českých tiskovin vznikaly nové německy psané tituly, zájem o tiskoviny mezi obyvateli 

protektorátu však celkově klesal. (Pasák; 1980) Klesající tendenci zájmu o média u lidí 

způsobil nejspíš především dojem, že se tam stejně pravdivé informace nedozví. 

Vzhledem k probíhající cenzuře média ani pravdivé informace dávat nemohla.  

Nejdůležitější místa v redakcích povolených periodik zaujali tzv. aktivističtí 

novináři, tedy ti, kteří byli ochotni psát aktivně a pozitivně pro Říši. Mezi nejznámější 

patřili Karel Lažnovský, Emanuel Vajtauer, Vladimír Krychtálek, Karel Werner, 

Vladimír Ryba nebo Jaroslav Křemen (velká část z nich byla po válce odsouzena za 

kolaboraci k trestu smrti). Asi nejdůležitější osobou v redakci byl ovšem také cenzor. 

Hned po okupaci bylo zřízeno Ústředí tiskové dozorčí služby a v září vydán Souborný 

přehled pokynů, kterým se měli cenzoři řídit (mimo jiné se nesměly uveřejňovat žádná 

čísla). Prakticky navazovaly na praxi Ústřední cenzurní komise, která byla zavedena v 

souvislosti s Mnichovem již v září 1938, jen se v tisku za protektorátu již nesměla 

objevovat bílá místa, zakázané zprávy se musely něčím nahradit. Naprostou moc nad 

protektorátními médii držel Úřad říšského protektora, přesně vedoucí skupiny „tisk“ v 

kulturně-politickém oddělení. Převážnou část období protektorátu tuto funkci zastával 

Wolfgang Wolfram von Wolmar. Byla to velmi obávaná postava. Funkci vrchního 

cenzora (což nebyla za okupace nejbezpečnější pozice, většina cenzorů vykonávajících 

tuto funkci byla minimálně vězněna) zastával šéfredaktor Tiskového odboru 

předsednictva ministerského rady. (Končelík; 2008) 

Jediným poměrně snadno dosažitelným zdrojem alternativních informací bylo 

zahraniční vysílání rozhlasu, jeho odhalení se ovšem trestalo smrtí, jak bylo také 

vyvěšeno na každém rozhlasovém přístroji. Že bylo ovšem poslouchání zahraničního 

rozhlasu běžné, ukazuje případ z roku 1941, který vyvrcholil tzv. chlebíčkovou aférou. 

Dle instrukcí zahraničního rozhlasu lidé měli jeden týden bojkotovat protektorátní 

propagandu prostřednictvím tisku a nekupovat denní tisk. Bojkot byl tak rozsáhlý, že 

okupanti tlačili na novináře, aby s tím něco udělali, jinak bude zakázán tisk úplně. 

Skupina aktivistických novinářů si tedy vyžádala audienci u předsedy vlády Eliáše, kde 
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došlo k tzv. „chlebíčkové aféře“. Neví se už přesně, kdo s občerstvením co udělal, 

přítomní novináři se tam ale přiotrávili chlebíčky. Jeden z novinářů, Karel Lažnovský, 

který nejspíše proto, že chlebíčků spořádal nejvíc, dokonce na následky zemřel. Smrt 

Lažnovského pak využil pro propagandistické účely protektorátní tisk a udělal tak z 

nenasytného aktivistického novináře národního hrdinu. 

 Oblastí, která se dotkla opravdu většiny obyvatelstva protektorátu, byly změny 

ve vzdělávacím systému. Protektorátní školství bylo hned od začátku okupace drasticky 

omezováno, nejcitelnější bylo asi uzavření všech českých vysokých škol. Po událostech 

17. listopadu 1939 bylo také několik tisíc studentů deportováno do koncentračních 

táborů, čímž česká intelektuální vrstva znatelně utrpěla. Omezováno však nebylo jen 

vysoké školství ale školství v protektorátu vůbec. V zájmu Němců totiž nijak nebylo 

vychovávat na území protektorátu vzdělané obyvatelstvo (vzdělaných vrstev se např. 

zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich velmi obával), pyšné na svůj národ 

a jeho dějiny, ale naopak v zájmu Němců bylo význam českých národních dějin 

a češství co nejvíce nivelizovat a vnuknout mu sounáležitost s nacistickým Německem. 

A nejlépe se převychovávají samozřejmě děti.  

Omezováno bylo i střední školství. V roce 1940 bylo zrušeno pět reálných 

gymnázií, v roce 1941 pokračovalo rušení středních škol a jejich omezování, aby 

nenahrazovaly vysoké školy. Po smrti Heydricha byl vyhlášen „numerus clausus“, na 

střední školy mohlo jen 10 % dětí, na měšťanské školy max. 40 %, dívky byly při 

výběrech znevýhodněny. Školství se mělo zaměřit především na odbornou výuku. 

V roce 1942 nastoupil na Ministerstvo školství a lidové osvěty Emanuel Moravec, 

předobraz českého kolaboranta, který byl největším propagátorem tzv. říšské myšlenky. 

Děti byly vychovávány v rámci této myšlenky k přijmutí svého místa v německém 

prostoru, přijmout německé myšlenky a kulturu jako tu nejvyšší a jedinou správnou. 

Zajímavý je především obrat Emanuela Moravce, za první republiky byl armádním 

důstojníkem a do poslední chvíle byl zastáncem toho, že nemáme pohraničí vydávat 

a máme se bránit, poté však otočil, přijal říšskou myšlenku a stal se nejvýraznějším 

protektorátním představitelem „páté kolony“. Moravec byl opravdu horlivým 

propagátorem říšské myšlenky a zaměřil se na (pře)výchovu dětí ve školách důkladně. 

Němčina měla ve školách větší prostor než český jazyk, který měl v učebních osnovách 

méně hodin, než jazyk německý. Ovlivňovány byly i mimoškolní aktivity dětí. Byly 

rozpuštěny dřívější organizace jako Sokol či Junák a mělo je nahradit Kuratorirum pro 

výchovu mládež v Čechách a na Moravě. Kuratorium organizovalo různé mimoškolní 
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aktivity pro děti ve věku 9 až 18 let, vyřazeny byly samozřejmě židovské děti. (in 

Národní politika; 1944) Kuratorium bylo zřízeno po vzoru nacistického Hitlerjugend, na 

rozdíl od něho ale nebyla účast na akcích Kuratoria povinná. 

Češi měli přijmout tzv. říšskou myšlenku, tedy nadřazenost německého národa 

a jeho kultury, přičemž česká kultura je odnoží kultury německé, která je ale samostatně 

neživotaschopná a nepřináší nic nového. Toto Češi mají přijmout a splynout s vyšší 

kulturou německou. V souladu s říšskou myšlenkou tedy měli také Češi pracovat jak pro 

své území, tak pro Německo, jelikož jsou území historicky nedělitelně spojena. To byla 

aktivita vyvíjená navenek, pokud by se válka vyvíjela podle plánu nacistického 

Německa, počítalo se samozřejmě i u Čechů s tzv. konečným řešením, ušetřena by byla 

jen část obyvatelstva označená za dostatečně germánskou. Němci považovali podrobené 

národy oproti národu německému za méněcenné. U Čechů však byla situace ještě 

poněkud jiná, než u některých dalších podrobených národů, především těch na východ 

od nás. i tyto národy byly však odstupňovány svojí vhodností či nevhodností k 

převýchově. Podrobené národy byly především viděny jako zdroj pracovní síly, se 

kterou je možno nakládat, jak vyšší rasa uzná za vhodné (často velmi nelidsky). I na 

našem území byly provedeny výzkumy zkoumající rasové složení obyvatelstva a tedy 

jeho vhodnost k možné převýchově. Bylo zjištěno, že přibližně dvě třetiny Čechů jsou 

rasově vhodné ke germanizaci, tudíž převýchově. Rasový standard v českých zemích 

byl vyšší než například mezi německým obyvatelstvem Sudet. (Doležal; 1996) Ani 

tento velmi dobrý rasový profil by ovšem s ohledem na postoj nejvyšších pohlavárů 

nacistické říše k Čechům nezabránil vykonání tzv. konečného řešení, v případě vyhrané 

války.  

Heydrich celkově dělil Čechy do čtyř skupin: dobré rasy a dobrého smýšlení 

(tedy ti vhodní ke germanizaci), špatné rasy a špatného smýšlení (ty je třeba přesídlit na 

východ), špatné rasy ale dobrého smýšlení (ty je vhodné co nejvíce využít na práci) 

a dobré rasy ale špatného smýšlení. Jedinců poslední kategorie se obával paradoxně více 

než jedinců špatné rasy. Tuto skupinu tvořili především vzdělaní intelektuálové 

nesouhlasící s německým režimem a ti byli nejvíce nebezpeční. V případě přesídlení by 

jako jedinci vyšší vrstvy jistě ovládli ostatní a strhli je k protestu proti říši, právě proto 

musela být tato skupina eliminována, tedy nemilosrdně zabita. (Linhartová, Měšťáková, 

Milotová; 1987) K naplnění Heydrichova plánu ovšem nedošlo, Češi tak byli stejně jako 

ostatní národy využíváni na práci (situace byla podobná např. v podrobené části 
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Francie). Po uzavření vysokých škol a omezení středního školství bylo velké množství 

mladých posláno nuceně na práci do Říše, byli tzv. „nuceně nasazeni“. 

Společnost v každé době samozřejmě ovlivňuje také politika. V protektorátu se 

však mohla uplatňovat jen říšská politika. Prezident Hácha sice 21. března jmenoval 

vládu Národního souručenství pod vedením Adolfa Hrubého, skutečnou politickou moc 

ovšem po zřízení Protektorátu Čechy a Morava už žádná vláda neměla. (Gebhart, 

Kuklík; 1996) Moc držel v rukou Úřad říšského protektora, kterým se jako první stal 

Konstantin von Neurath.
17

 Po něm byl jmenován zastupujícím říšským protektorem 

Reinhard Heydrich a po jeho smrti až do konce války funkci zastával Karl Hermann 

Frank, který o tuto funkci ostatně usiloval již od začátku války. 

Situace v protektorátu se s postupem času pro jeho občany zhoršovala, 

docházelo k stále většímu omezování, jak hospodářskému (snižování přídělů), tak 

společensko-kulturnímu (zavírání divadelních scén, cenzura, cílená devalvace 

vzdělávacího systému). Oproti jiným okupovaným zemím (např. Polsko) se zde život 

ale mohl zdát poměrně klidný a ničím nerušený, což byl také obraz, který se zde říšská 

propaganda snažila nastolit. Protektorát Čechy a Morava měl být „spořádaný 

a bezpečný ostrov uprostřed války“.
18

 

 

2.2.2 Kultura a společnost ve 3. republice a po Vítězném únoru 

 Období tzv. třetí republiky by se dalo celkově popsat jako období přechodu nebo 

také zápasu o demokracii, který se ovšem zdál od počátku odsouzen k prohře. Důvodů 

bylo více. Sovětský svaz, potažmo Stalin a jeho expanzivní touhy, odpor ke všemu 

germánskému a náklonnost obyvatel ke (vše)slovanství, ale především naprosté selhání 

politických aktérů a podcenění sovětských expanzivních plánů. Třetí republika, tj. 

období mezi lety 1945 až 1948 mělo navázat na úspěšné období vývoje první republiky, 

ovšem situace po skončení 2. světové války v Evropě už byla jiná. i když byla 

proklamována návaznost na první republiku, realita tomu neodpovídala. Nové státní 

zřízení se v souladu s Košickým vládním programem nazývalo „lidově demokratické“, 

demokratické bylo ale jen zdánlivě. „Ideová východiska poválečného státu vycházela z 

nekomunistického odboje. Jsou shrnuta v programu Za svobodu, který byl vypracován v 

                                                 
17

 Úřad říšského protektora oficiálně zastával 1939 až 1943, reálně byl ale už roku 1941 odvolán údajně 

ze zdravotních důvodů a funkci protektora zastával Reinhard Heydrich.  
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létech 1939-41, a jehož autoři byli i Milada Horáková, Ludmila Jankovcová a Vladimír 

Krajina. Podle něj měl být kapitalismus nahrazen řádem „sociálně spravedlivějším 

a hospodářsky účelnějším“ a společnost by měla být uspořádána na „základě 

netřídním“, neboť „teprve demokracie hospodářská a sociální trvale upevní demokracii 

politickou a umožní státům vnitřní rovnováhu a vnější bezpečnost“. Autorům programu 

Za svobodu se druhá světová válka jevila jako „boj mravního a politického názoru 

demokratického (…) s fašismem a nacismem“. Potíž byla v tom, že k „demokratickému 

názoru“ podle nich patřil nejen socialismus, nýbrž „svým ideovým cílem“ 

i komunismus.“
19

 

 Nejvíce v prohraném souboji o demokracii selhal prezident Beneš. Ačkoli ho 

předtím varoval již Masaryk, Beneš příliš ustupoval komunistům a zahrnoval je do 

politického vedení státu, myslel si, že z nich udělá oporu své vlastní moci a spoluprácí 

z nich utvoří státotvornou stranu, která bude pracovat prodemokraticky. To ovšem 

komunisté, kteří byli řízeni přímo z Moskvy, nikdy neměli v úmyslu. První spojeneckou 

smlouvu se Sovětským svazem uzavřel již v roce 1935 a další v roce 1943. Stalin se 

vždy tvářil, že nemá v úmyslu nijak zasahovat do vnitřních záležitostí republiky, opak 

byl pravdou. Tak jako dříve Stalin věřil Hitlerovi, uvěřil i Beneš Stalinovi. Chybovali 

ale i představitelé zbylých demokratických stran, když se příliš posouvali v rámci lidové 

demokracie doleva a vzájemně spolu málo a příliš pozdě spolupracovali, nedůvěřovali si 

a vzájemně se nechránili (viz českými stranami přehlížené komunistické útoky na 

slovenskou Demokratickou stranu). Demokraté „zrudli“ až tak, že při dohodách na 

poválečném vývoji, na kterých se zúčastnili i komunisté, byli u některých bodů 

Košického vládního programu mnohem ostřejší než komunisté, a to jak v případě 

vypořádání se s Němci, tak u znárodňování.
20

 Kromě již zmíněného zastoupení 

politických stran 4 + 2 (české země + Slovensko) a založení Národní fronty, bylo 

součástí Košického vládního programu také schválení přechodu k socialismu, ukotvení 

zřízení nové republiky jako lidově demokratické, vypořádání se národními menšinami 

a zrádci, znárodnění a vytvoření národních výborů. Znárodněny byly přes tři čtvrtiny 

veškerého průmyslu, kromě Balkánu šlo o největší změnu majetkových struktur. 

                                                                                                                                               
18

 Večeřa, Pavel. Inferno II. Heydrichiády a český protektorátní tisk. In: Média a realita 2003. Sborník 

prací katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 
19

 Krystlík, Tomáš: Třetí republika – národně socialistický stát 1945-1948. 2006. Dostupné z: 

<http://hedvicek.blog.respekt.cz/treti-republika-narodne-socialisticky-stat-1945-1948/>. 
20

 Ferdinand Peroutka dokonce trefně napsal, že „předjížděli komunisty zleva“ (In: Václav Veber. 

Osudové únorové dny, str. 21) 
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Demokraté měli změny dané Košickým vládním programem za konečné, nazývaly tento 

stav československým socialismem, to se ovšem velmi mýlili. (Veber; 2008)  

 Mezi nejdůležitější změny v poválečné československé společnosti patřily ty v 

politické sféře. Je třeba si uvědomit, jak moc se od předválečného období politická 

scéna změnila, což ovlivnilo výsledky prvních poválečných voleb. Jak již bylo zmíněno, 

zpočátku bylo povoleno jen 6 politických stran, pod záminkou kolaborace bylo zrušeno 

několik politických stran, mezi nimi i strana s největší voličskou základnou, tj. Agrární 

strana, vznik nových stran byl navíc naprosto nedemokraticky spojen se souhlasem 

existujících stran. Až 60 % voličů (podle výsledků posledních demokratických voleb 

v roce 1935) najednou nemělo koho volit a muselo zvolit některou jinou stranu. (Veber; 

2008) 

Až do podzimu 1945 vládla pouze vláda s pomocí tzv. Benešových dekretů. 

Nejdůležitějšími byly velký z června a malý retribuční dekret z října 1945. Na základě 

dekretu z června 1945 byli odsunuti Němci (k odsunu Maďarů, se kterým se v dekretu 

také počítalo, nakonec nedošlo). Podle velkého dekretu se také konaly velké retribuční 

tribunály se zrádci. Přestože české protektorátní vlády neměly reálnou moc, byli někteří 

zástupci z řad ministrů souzeni a odsouzeni, mezi nimi předseda vlády Krejčí. Stejně tak 

demokraté selhali při soudním procesu s prvorepublikovým předsedou agrárníků 

Rudolfem Beranem. Pro život obyčejných občanů byl závažný především malý 

retribuční dekret, který měl prošetřovat méně závažná provinění. Prošetřování měly 

v gesci národní výbory, které byly většinou ovládány komunisty, malý retribuční dekret 

se tak stal nástrojem politického boje, jelikož i pouhé nařčení z kolaborace připravilo 

nařčeného o volební právo. Perzekuováno bylo přibližně čtvrt milionu lidí. Perzekuce 

a zneužívání malého retribučního dekretu byly tak rozsáhlé, že byla v květnu 1947 jeho 

platnost ukončena. První poválečné volby v roce 1946 vyhráli komunisté, kterým se 

důslednou propagandou a nátlakovými akcemi povedlo v Čechách a na Moravě převzít 

voliče zakázané agrární strany a vyhrát tak hlasy venkova. To samé se jim ovšem 

nepovedlo na Slovensku, kde drtivě zvítězila Demokratická strana, přesto celkově byli 

vítězem voleb komunisté, nikoli však drtivě, jak se snažili působit. Jelikož bylo velké 

množství lidí připraveno o volební právo (kvůli retribucím a odsunům), byla snížena 

věková hranice voličů z 21 na 18 let, čímž přibylo dalších asi půl milionu voličů. 

Volební účast byla povinná a za neúčast hrozily vysoké pokuty nebo vězení. Pokud by 

se volby konaly dříve a nebylo tak velké množství lidí zbaveno volebního práva, 
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komunisté by nejspíš nevyhráli, nevolili by je například určitě Němci. (Veber; 2008) 

V té chvíli by ale nejspíš stejně zasáhl Sovětský svaz.  

Komunisté důsledně pokračovali v uzurpování moci obsazením nejdůležitějších 

ministerstev: zemědělství, vnitra, obrany (vedeno v té době ještě nestraníkem Ludvíkem 

Svobodou, ale de facto taktéž pod dohledem komunistů) a jak se posléze ukázalo také 

informací. Zároveň obsadili odbory. Tato kombinace ministerstev byla pro postupné 

převzetí moci klíčová. Hlasy venkova si zajišťovali přidělováním půdy, tu jim po 

převratu ovšem opět zabavovali, nebo byli majitelé později nuceni vstupovat do JZD 

(jednotných zemědělských družstev). Velmi důležitým ministerstvem se ukázalo být 

ministerstvo informací, o které demokratické strany nejevily velký zájem, pro převzetí 

moci bylo nakonec klíčové. Komunisté mohli uplatňovat masovou propagandu, jejich 

tisk nebyl oproti jiným nijak omezován, ministerstvo informací totiž mimo jiné 

přidělovalo licence pro vydávání časopisů nebo novin a tiskárnám papír, kterého byl po 

válce nedostatek. Deníky KSČ vycházeli v nákladu 700 tisíc výtisků, nejméně početné 

byly tiskoviny lidové strany, která se jediná nehlásila k myšlence socialismu a někteří 

její členové (např. Helena Koželuhová) otevřeně varovali před postupem komunistů. 

(Veber; 2008) 

Ministerstvo informací bylo v roce 1953 zrušeno, svou roli už sehrálo dostatečně 

před únorovým pučem. Společně se zrušením ministerstva informací zanikl 

i kinematografický cenzurní sbor a znárodněný filmový průmysl byl přesunut pod gesci 

ministerstva kultury a poté v roce 1956 pod ministerstvo školství a kultury. Jako 

cenzurní instituce byla nově podle sovětského vzoru zřízena Hlavní správa tiskového 

dohledu. 

Tisk byl celkově velmi svázán s politikou. V poválečném období došlo k další 

redukci titulů, která byla dokonce třikrát větší než za protektorátu. Platila sice svoboda 

slova podle ústavy z roku 1920, novináři mohli psát v „souladu se svým svědomím“, 

zodpovídat se ale museli profesní komoře. Český svaz novinářů vedl sice socialista 

Otakar Wünsch, spolupracoval ale s komunisty. (Kaplan; 2007) Tituly, které vycházely 

za protektorátu, byly zrušeny, nebo alespoň přejmenovány, tak se z Peroutkovy 

Přítomnosti stal Dnešek, z Lidových novin Svobodné noviny, z Českého slova 

Svobodné slovo a z Lidových listů Lidová demokracie. Se zrušením Agrární strany 

zanikl i její stranický tisk, jako byly tituly Venkov a Večer. Po roce 1948 nastaly nové 

změny, po sloučení Sociální demokracie s KSČ přestalo vycházet Právo lidu, od června 

1948 dostávali všichni jeho předplatitelé Rudé právo, Svobodné noviny se 
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přejmenovaly opět na Lidové noviny, v jejich čele stál Jan Drda, a v roce 1952 na 

Literární noviny. Deníky zrušených stran zanikly, vznikly nové tituly: Mladá fronta, 

Obrana lidu, Zemědělské noviny, Práce. Podle tiskového zákona z roku 1950 musel být 

každý novinář členem svazu. 

Oficiálním proudem v umění byl v daném poválečném období od roku 1948 

socialistický realismus. Jde o umělecký směr, který se uplatňoval ve všech sférách 

umění a kultury, přes literaturu, malířství až po architekturu. Vznikl v Sovětském svazu, 

v 20. letech byl ještě mírně nevymezen a zahrnoval i různé avantgardní směry, ty byly 

ale později odvrženy jako buržoazní a jediným oficiálním povoleným stylem vyjádření 

se stal v roce 1932 socialistický realismus. Socialistický realismus měl jednoznačnou 

agitační linii, cílem bylo zobrazovat realitu ne takovou, jaká je, ale jaká bude, pro tuto 

šťastnou budoucnost měli lidé (tedy většinové dělnické obyvatelstvo) radostně pracovat 

a ztotožnit se s ní již dnes. Použitím plánované budoucnosti ve vykreslení současné 

reality konstruuje propaganda v očích společnosti lepší realitu a zároveň je příslibem 

lepších zítřků. „Socialistický realismus je vlastně politický konstrukt, jak má vypadat 

kultura. Tudíž to není žádná tendence, která by vznikla přímo od autorů, umělců.“
21

 

Mezi hlavní představitele socialistického realismu v literatuře patřily Marie Majerová, 

Marie Pujmanová, Vítězslav Nezval nebo S. K. Newman. V architektonickém stylu 

socialistického realismu, jinak řečeno Sorely, byly vystavěny nejen jednotlivé objekty 

(např. Koldům), ale dokonce i celá města Havířov a Ostrov. Nutno podotknout, že zde 

šlo o poměrně zdárný urbanistický výsledek, mnohem zdařilejší než byla pozdější 

paneláková zástavba. Stylově se nejvíce podobá klasicismu, objevují se ale i prvky např. 

renesanční (sgrafita). „V Sovětském svazu byl s nástupem epochy socialistického 

realismu po roce 1932 postupně dopracován systém názorné agitace a propagandy, 

který měl posilovat kult Stalinovy osobnosti, upevňovat a realisticky zobrazovat 

komunistické životní hodnoty a mobilizovat budovatelské úsilí nuceným socialistickým 

soutěžením. Názorná agitace provázela individuálního občana na každém kroku: při 

práci i zábavě, na nákupech, ve školách, v armádě i sportu, ve městech i na vesnicích; 

během komunistických svátků demonstrovala moc strany na veřejných prostranstvích 

i v interiérech a snažila se podněcovat politické aktivity občanů letáky a plakáty 

                                                 
21

 Petišková, Terezie. In Retro [ TV ], ČT24, 28. ledna 2012, 2:58 [ cit. 22.12.2016 ]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/212411000360004/video/>. 
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v agitačních skříňkách či pomocí agitačních tabulí cti s portréty úderníků a hrdinů 

socialistické práce.“
22

 

Angažovanost v komunistické straně byla výherním lístkem k širokému 

uplatnění. Platilo to i v kultuře. „Jisté je, že komunisté považovali vždy kulturu za 

důležitou oblast svého zájmu. Věděli totiž, že s její pomocí mohou snáze utvářet a také 

ovlivňovat veřejné mínění, navíc ctili propagandu jako důležitou složku. Dbali od 

samého začátku, aby v této oblast získali pro sebe rozhodující pozice, patřilo k nim jistě 

i ministerstvo informací, v kterém po celou tuto námi sledovanou dobu vládl 

neochvějnou rukou Václav Kopecký.“
23

 Kopecký byl velmi zdatný v získávání lidí 

z kulturní oblasti. Dosadil si některé osobnosti i k sobě na ministerstvo informací, Ivan 

Olbracht měl v gesci rozhlas, František Halas literaturu, František Bauer tisk a Vítězslav 

Nezval kinematografii. Vstupem do strany nebo spoluprací se člověk mohl nejen 

vyšvihnout mezi kulturní elitu národa, jako to bylo v případě Ladislava Štolla, o kterém 

do té doby nikdo nic nevěděl a který se po převratu stal největším odborníkem 

komunistické strany na oblast kultury, ale také se mohl vyhnout nepříjemnému 

vyšetřování před očistnou komisí. Některé očistné komise se snažily postupovat 

objektivně (Syndikát spisovatelů), jiné (divadelní a filmové) často naopak. Někteří, kteří 

by mohli být i sami v podezření, ale včas se přidali ke komunistům, poté svévolně 

rozhodovali o osudu ostatních. Taková zášť stihla i jednu z předních prvorepublikových 

hereček, Jiřinu Štěpničkovou, přestože se nijak neprovinila a během protektorátu 

veřejně nevystupovala, nedostávala adekvátní role. Při pokusu opustit republiku byla 

zadržena a skončila ve vězení. (Veber; 2008) 

Součástí nového režimu byly i politické procesy dle sovětského vzoru. Před 

soudem stanulo velké množství lidí, většina z nich odcházela s dlouholetými tresty, ale 

i tresty smrti. Cílem bylo vypořádat se s nepřáteli socialistického zřízení, ať již šlo o tzv. 

kulaky, armádní špičky (generál Heliodor Píka), politické oponenty (Milada Horáková), 

nebo i členy komunistické strany (Rudolf Slánský). Některé významné osobnosti stihly 

včas emigrovat (např. Ferdinand Peroutka). 

V květnu 1953 byla přes veřejné ujišťování, že se nic nechystá, provedena velice 

drastická měnová reforma, která ožebračila celý národ. Prvních 600 korun se měnilo 

v poměru 1:5, zbytek 1:50. O své úspory tedy přišli všichni, nejen bohatí, ale i dělníci, 

lidé se bouřili, ze dne na den peníze prakticky ztratily hodnotu. Oproti první republice 
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 Sylvestrová, Marta. In: Moc obrazů, obrazy moci, str 18. 
23

 VEBER, Václav. Osudové únorové dny, str. 185. 
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došlo také k velké nivelizaci platů. Bylo to v souladu s myšlenkou socialismus, všichni 

měli mít stejně, v tomto případě stejně málo. Nejspíš jediným pozitivním následkem 

reformy pro obyvatelstvo bylo, že mohl být později konečně zrušen přídělový lístkový 

systém, který nepřetržitě fungoval od války. 

V roce 1953 se smrtí Stalina a následně i Gottwalda končí nejtužší éra 

komunistického útlaku. V polovině 50. let dochází k uvolňování poměrů, které 

pokračuje až do konce 60. let. Impulzem bylo odmítnutí kultu osobnosti Chruščovem na 

XX. sjezdu komunistické strany SSSR v roce 1956. Odhalení kultu osobnosti se řešilo 

i na následujícím druhém sjezdu československých spisovatelů. (Knapík; 2011) 

 

3. Sémiotika 

Žijeme ve světě, ve kterém se nedá nekomunikovat. Každý živý organismus 

nějak reaguje na své okolí, a tím svým způsobem komunikuje. Přístupů ke komunikaci 

je mnoho a existuje i mnoho modelů komunikace. Můj oblíbený komunikační model je 

Laswellův (1948): „Někdo říká něco někomu nějakým kanálem s nějakým účinkem“. 

Tento model má sice své nedostatky, je ovšem přehledný, snadno zapamatovatelný 

a stále platný; hlavní nevýhoda spočívá v tom, že je lineární, jde pouze jedním směrem, 

nebere v potaz odpověď příjemce sdělení. Model vhodně rozšířili Shannon a Weaver 

(1949) o komunikační šum a později Gerbner (1956), který rozšířil původní pětiprvkový 

model na desetiprvkový tím, že ho rozšířil o situační kontext a aktivní zpětnou vazbu 

(někdo vnímá určitou událost, v jisté situaci použitím určitých prostředků na ni reaguje, 

aby v jisté formě, obsahu, kontextu a s jistými důsledky sdělil informace o určité 

události). Komunikační šum může být mechanický/technický (např. špatný mobilní 

signál), sémantický (neporozumění významu) anebo psychologický, tedy neochota nebo 

přímo neschopnost sdělení pochopit. (Jirák, Köpplová; 2009) Během komunikace 

probíhá proces kódování a dekódování, zakladatelem těchto pojmů je Stuart Hall. 

„Každé mediální sdělení musí být zakódované (enkodované) do nějakého sdělitelného 

tvaru.“
24

 Kód posléze dekóduje příjemce, kód musí být pro příjemce rozeznatelný. 

Odesilatel kódu kóduje sdělení tak, aby ho příjemce pochopil zamýšleným způsobem. 

Hall toto označuje jako preferované čtení. Komunikace může být verbální i nonverbální. 
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Nezáleží pouze na slovech, ale také na gestech, výrazech tváře, postoji těla, haptice, 

proxemice (vzdálenosti od osoby), tónu hlasu, rychlosti dechu a dalších. Neverbální 

signály napoví více než slova, můžou význam verbálního sdělení i naprosto otočit. 

Lidská komunikace je komplexní proces, který nelze zcela postihnout jako celek (viz 

Morrisova klasifikace diskurzu, příloha č. 6), existuje proto více přístupů a oborů 

zabývajících se komunikací. Jedním z nejvýznamnějších oborů je sémiotika. 

Sémiotika je v širším slova smyslu věda zabývající se významy znaků. Jde o 

nauku o znacích a znakových systémech a operování s nimi. Předmětem jsou tedy 

systémy, kódy a znaky, které se vyskytují v konkrétním (např. mediálním) diskurzu 

a zákonitosti operování s nimi. Název pochází z řeckého sémeion, tj. znak. 

V anglofonních zemích se užívá název sémiotika (z anglického semiotics), ve 

frankofonních zemích název sémiologie (la sémiologie). i ve francouzštině se ovšem 

používá i výraz sémiotique, ve své práci se tedy budu dále držet názvu sémiotika, který 

je všeobecně více užívaný. Zakladateli moderní sémiotiky jsou Američan Charles 

Sanders Peirce (1839 – 1914) a Švýcar Ferdinand de Saussure (1857 – 1913). 

Základním prvkem sémiotiky je znak. Za jeho nejucelenější definici považuji fúzi 

tvrzení sv. Augustina a Ch. S. Peirce: „nejpřijatelnější definice má dvě důležité části 

a zní přibližně takto: 1. Znak (signum, signans) je něco, za čím se skrývá něco jiného 

(signatur, referent, věc), a 2. existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje.“
25

 

Jednoduše se dá také použít latinský výraz „Aliquid stat pro aliquo“, tedy že něco 

(znak) zastupuje něco jiného. Procesu nabývání nebo také pozbývání významu se říká 

semióza.  

Znaky mohou být motivované nebo arbitrární (konvenční). První z nich mají 

nějakou příčinnou souvislost mezi označujícím a označovaným, nejčastěji jde o 

citoslovce nebo slovesa, konvenční, neboli arbitrární znaky, žádnou přirozenou 

souvislost mezi označujícím a označovaným nemají, jde o ustálené pojmenování. 

Většina znaků je konvečních. V praxi ale znaky nebývají zcela motivované nebo zcela 

konveční, jsou smíšené – z části motivované, z části konveční. (Černý, Holeš; 2004) 

Znaky tvoří znakové systémy, základním znakovým systémem, který užíváme 

a který nás jako lidské bytosti určuje, je přirozený jazyk. Podle Saussureovy definice 

mají přirozené jazyky dvě složky. Langue je souhrn veškeré gramatiky a slovní zásoby 

daného jazyky, parole je konkrétní promluva, vznikající a probíhající v daném 
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 ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. str. 16.   



   

 

42 

  

okamžiku v konkrétním diskurzu. „Každý jazykový znak se týká jisté části mimojazykové 

skutečnosti, ale v rámci systému jazyka se vztahuje k obecně chápanému pojmu a jeho 

hranice většinou nebývají jednoznačně vymezené. Konkretizují se až v rámci promluvy, 

kde je jeho přesný význam dán jazykovým i situačním kontextem.“
26

 Přirozené živé 

jazyky jsou dynamické, vyvíjejí se v prostoru a čase. Čech žijící na území Prahy v 15. 

století by nám nyní jen stěží porozuměl, stejně tak např. potomci předválečných 

a poválečných emigrantů v latinské Americe si svůj původní jazyk těžko uchovávají. 

Kromě přirozených jazyků máme spoustu dalších znakových systémů, např. umělé 

jazykové systémy (Morseova abeceda, znaková řeč), periodickou tabulku a značky 

chemických prvků nebo dopravní značky a mnohé další. Je tedy poměrně nesnadné 

znaky kategorizovat, existuje mnoho pojmů (ikony, indexy, symptomy, znamení, 

značky a další) a ani všichni jazykovědci se v jejich užití neshodnou. Přidržím se tedy 

klasického Saussurova pojetí a trojího dělení znaků Charlese Sanderse Peirce. 

Saussurovo pojetí znaku je bilaterální, znak (signe) se skládá ze dvou 

neoddělitelných složek, označující (signifiant) a označované (signifié). Označující je 

akustický obraz vtisknutý do mysli, označované je pojem (představa), který nám 

v souvislosti s jeho označujícím výrazem vytane na mysli. Všechny znaky nemají 

stejnou hodnotu, ta se může měnit a není absolutní. Hodnota znaku vychází ze 

vzájemného vztahu mezi znaky a vztahuje se k označujícímu, význam znaku se vztahuje 

k označovanému. Oproti tomu Peirce vyznává triadické pojetí znaku. Znaky dělí na tři 

druhy: ikony, indexy a symboly. Ikony se přímo podobají označovanému předmětu, 

např. fotografie, mapy, vysvětlivky a metafory. Index má nějakou příčinnou souvislost 

s předmětem (např. kouř je indexem ohně). Symboly nemají žádnou obrazovou nebo 

zvukovou souvislost s označovaným předmětem, spojen s ním je na základě konvence, 

takových znaků je většina. Toto pojetí je unilaterální, to znamená, že znak zastupuje 

pouze označující substance, je tedy jednodušší než Saussurovo bilaterální pojetí. 

Nevýhoda ovšem tkví v tom, že povaha znaků je často smíšeného charakteru, např. 

dopravní značky bývají ikonami, jejich konečný tvar a barvy jsou ale dány konvencí. 

(Černý, Holeš; 2004)  

Sémiotiku rozdělil Charles Morris (1901 – 1979) na sémantiku, syntax 

a pragmatiku. Sémantika zkoumá vztahy mezi znaky a označovanými předměty, syntax 

                                                 
26

 Tamtéž, str. 17. 
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se zabývá vztahy mezi znaky navzájem a pragmatika se zabývá jejich užitím v praxi, tj. 

vztahy mezi znaky a jejich uživateli. (Jirák, Köpplová; 2009) 

 

3.1 Sémiotická analýza 

Sémiotická analýza je založena na hledání skrytých významů v textu (či jiném 

znakovém systému) a střetem mezi mythos a logos. Logicky si uvědomujeme, že 

existuje i nepoznané a nepoznatelné. Vědecké poznání je proto vždy neúplné a je 

předmětem falsifikace a verifikace. Oproti tomu mytologické poznání je úplné 

a očišťuje poznání skutečnosti. Mýtus je sekundární narace. Přechodem z logos do 

mythos dochází k purifikaci, tj. je provázen ztrátou variantnosti a pochybností. O 

mýtech nepřemýšlíme, prostě je přejímáme, neprocházejí procesem verifikace. Proto 

jejich podstatu hledáme, ač vědomě či nevědomě, ve všech textech a komunikaci, 

abychom očistili a zaštítili své poznání. Na tomto principu je založena také sémiotická 

analýza, jejímž zakladatelem je Roland Barthes.  

Sémiotická analýza patří mezi kvalitativní výzkumné přístupy. Výhodou 

sémiotické analýzy oproti jiným a převážně kvantitativním metodám je, že ji lze použít 

na „texty“ obsahující více znakových systémů. Můžeme tak současně hodnotit např. 

právě u plakátů jak obrazovou, tak textovou složku. Nevýhodou této metody, stejně jako 

velké většiny kvalitativních metod, je, že její výsledky nejsou stoprocentně přenositelné 

na ostatní. V sémiotické analýze velmi záleží na přístupu a vnímání každé osoby, která 

k látce přistupuje, vjemy, které se zdají vystupující a zřejmé z analyzovaného materiálu, 

nemusí být vůbec tak zřejmé pro někoho jiného. Velmi zde záleží na kontextu, 

především sociálním a kulturním. Odlišné kultury vnímají určité prvky komunikace 

jinak. Například bílá barva v západní kultuře symbolizuje čistotu a nevinnost, ovšem ve 

východních kulturách smrt, kterou pro nás představuje černá barva, ve východních 

kulturách proto dříve nebývalo zvykem oblékat svatební šaty v bílé barvě. I když se 

dnes v době globalizace a digitálních sítí propojujících celý svět v reálném čase tyto 

rozdíly rychle smazávají, stále trvají a občas jsou pro porozumění smyslu znaků 

nepřekonatelné.  

K popisu sémiotické analýzy je potřeba položit si několik otázek. Jako první 

jistě, co je to mýtus? Mýtus je promluva, podléhá diskurzu a může jím být prakticky 

cokoli. Podle Barthese je odolný vůči mýtu vlastně jen nulový stupeň textu. Mýtus je 
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sekundárním sémiologickým systémem, je utvářen řetězením významů, co je 

v primárním systému znakem, se v sekundárním systému stává označujícím. Jedno 

označované může mít vícero označujících. Mýtus vyvstává z výsledného členu primární 

signifikace, kdy se ze vzniklého označujícího stává označovaný. Zároveň mýtus 

přeměňuje smysl na formu. Proto se také mýtu může říkat ukradená řeč, jelikož si bere 

význam z primárního jazykového systému. Mýtus lze číst třemi způsoby. Za prvé 

zaostřením na prázdné označující a tvorbu doslovné signifikace, jde o zostření 

významu, za druhé soustředit se na plné označující, odlišit ho od formy a odhlédnout od 

deformace, kterou forma učinila, tento způsob čtení je vlastní mytologovi, anebo za 

třetí, soustředit se na označující jako na syntézu formy a obsahu, která mýtus 

zpřítomňuje. První dva způsoby čtení jsou analytické a mýtus ničí tím, že ho zviditelňují 

nebo demystikují, třetím způsobem čtenář mýtus konzumuje tím, že ho prožívá. 

(Barthes; 2011) Barthes pracuje se třemi stupni signifikace: denotace (denotát), 

konotace a mýtus. 

 

3.1.1 Roland Barthes 

 Roland Barthes, celým jménem Roland Gérard Barthes, byl francouzský filosof, 

jazykovědec, spisovatel a sémiolog. Narodil se v roce 1915 ve francouzském 

Cherbourgu a zemřel v Paříži roku 1980 následkem autonehody. Vystudoval mimo jiné 

Sorbonnu, během studií poprvé onemocněl tuberkulózou. Vyučoval na mnoha 

univerzitách, jak v Evropě, tak i v Alexandrii a Baltimoru.
27

 Přes poměrně široký výčet 

aktivit se nejvýrazněji zapsal v oboru sémiotiky (resp. sémiologie). Ve své práci 

vycházel ze strukturalismu a psychoanalýzy. Přelomovými díly jsou Nulový stupeň 

rukopisu (1953), Základy sémiologie (1966), Smrt autora (1967), Rozkoš z textu 

(1973), Fragmenty milostného diskurzu (1977), Světlá komora (1980) a především 

Mytologie (1957), ve které použil a popsal sémiotickou analýzu a dále ji rozšířil v díle 

Systém módy (1967). Sama ve své práci také vycházím z knihy Mytologie, která mě 

i částečně inspirovala k výběru tématu diplomové práce. 

 

                                                 
27

 Biography.com 
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4. Sémiotická analýza vybraných plakátů 

 Jak jsem již několikrát připomněla, pro úspěšnost porozumění je nutná znalost 

kontextu a fungování ve společném diskurzu. Zde je tedy i úskalí sémiotické analýzy 

(ovšem i jakékoli jiné kvalitativní analýzy). Záleží vždy na příjemci sdělení. Pro mě 

v pozici výzkumníka tedy nyní každý určitý znak nemusí znamenat přesně to samé, jako 

i následně pro čtenáře práce. Budu se tedy snažit tyto rozdíly nivelizovat a co nejvíce se 

přidržet mytologie a charakteristik, kde většinou nedochází k rozporům v interpretaci 

významů, např. v typologii barev. Přesto ovšem sémiotická analýza vždy bude 

subjektivní a je na to při hodnocení nutno brát zřetel. Při tvorbě analýzy budu využívat 

všechny tři typy čtení mýtu.  

Při výběru jednotlivých plakátů jsem se snažila vybrat a porovnávat takové, 

které se tématem, textem či obrazovou stránkou co nejvíce podobají, zde bude pak 

zajímavé hledat různé nuance. Bohužel, jelikož je toto téma, alespoň v této 

komparativní podobě, doposud nezpracováno a Umělecko-průmyslové muzeum, které 

má nejširší sbírku těchto plakátů, právě prochází několikaletou renovací a je uzavřeno, 

bylo pro mě velice obtížné takové vhodné plakáty najít. Z velké části vycházím 

z vlastních fotografií, které jsem pořídila během návštěvy výstavy Plakát v souboji 

ideologií 1914 – 2014 pořádané v pražské galerii DOX, konané od 14. února do 15. 

dubna 2014. Světelné podmínky však nebyly příliš dobré, proto snažně doufám, že 

omluvíte sníženou technickou kvalitu některých snímků. Taktéž některé internetové 

zdroje mají horší technickou kvalitu.  

 Analyzuji vždy dva plakáty, které mají stejné téma či obrazovou stránku a které 

tak tvoří pár, jako první je vždy uveden plakát protektorátní, aby byla zachována linie 

časové posloupnosti, ve které se na našem území objevily. V následující kapitole poté 

srovnám zanalyzované dvojice a pokusím se definovat rozdíly a podobnosti jejich 

pojetí. 
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4.1.1 Plakát č. 1: „Mladým ženám v Protektorátě“ 

  
Obr. č. 7 (zdroj: http://web.nacr.cz) 

 

Na obrázku vidíme mladou ženu na světle až středně modrém pozadí. Ta je 

ústředním motivem a také jedinou postavou na plakátu. Dalším a posledním výrazným 

prvkem plakátu je popsaná dopisnice, resp. pohlednice.  

http://web.nacr.cz/zw/html/kap02c_obr05.htm
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Žena je upravená, má naondulované vlasy a výrazně oranžovo-rudé rty, což je 

současně se žlutou až okrovou jediná výrazná barva na plakátu. Má na sobě tmavou 

uniformu nevýrazné barvy. Podle pokrývky hlavy, jakou nosí šoféři, v ženě poznáváme 

nejspíše řidičku tramvaje či autobusu. Může také být průvodčí. Modré pozadí plakátu 

připomíná oblohu, celkově působí uklidňujícím dojmem. Květina zapíchnutá v čepici 

současně s modrou oblohou ve mně konotuje jaro a svěžest. Bližším pohledem na 

pohlednici zjistíme, že je „odeslána“ 15. dubna 1943, tedy asociace jara není náhodná. 

Díky využití nevýrazných barev na plakátu pozorovatele kromě ženiny tváře upoutá 

především pohlednice. Ta je červeně ohraničená a napsaná výrazným černým písmem. 

Písmo je psací, má navodit dojem osobně psaného dopisu. Pohlednici ovšem neposílá 

žádný přítel, ale Úřad práce (Arbeitsamt). Tímto jakoby osobně psaným dopisem ženy 

vábí a láká. Text je ovšem poměrně strohý, odpovídající válečné propagandě první 

a druhé světové války chybějícími slovesy. Naléhající je především levá část textu 

přímo vyzývající k akci, podtržené slovo „všechny“ je nejnaléhavější částí textu. 

Sdělení má budit dojem, že adresátem jsou všechny mladé ženy a všechny mladé ženy 

také výzvu uposlechnou a neuposlechnout této výzvy se vlastně rovná vyčlenit se 

z ženského plemene. Žena je ztělesněním krásy, jemnosti a pečlivosti. To jsou i kvality, 

které může využít v práci s lidmi, jako je právě řidička v dopravě, či průvodčí. Na 

plakátu naše řidička salutuje a dívá se doprava, jakoby tedy vzdávala hold budoucnosti, 

lepším zítřkům, které společně s ostatními svou pečlivou prací zařídí. 

 



   

 

48 

  

4.1.2 Plakát č. 2: „Česká ženo, voláme tě!“ 

 

 
Obr. č. 8 (zdroj: archiv autorky, originál In Moc obrazů, obrazy moci, str. 98) 

 

 Plakát vydaný kolem roku 1945 krajským výborem KSČ v Brně zobrazuje 

mladou ženu na pozadí továren, polí a rozvalin. Nápis je výraznou červenou barvou a na 

první pohled upoutá. Heslo „Česká ženo, voláme tě“ je jasné a výstižné, společně 

s obrazem ihned pochopíme, o co se jedná, že mají ženy nastoupit do práce, k budování. 

Levá polovina obrazu, která je vyvedena v živých barvách (žlutá a červená jsou 

nejenergičtější z barev), znázorňuje ony lepší zítřky. Na traktoru v pozadí stojí nějaká 

žena, která již prožívá lepší zítřky dnes. Pravá strana je naopak pouze černobílá, 

zobrazuje jakési smutné rozvaliny, nejspíš také továrny, tento výjev je zaškrtnutý 

velkým bílým X, což znamená jeho zavržení. Přeneseně ovšem tento výjev může 

znamenat ozvěny válečné zkázy a bombardování. Ústřední postava mladé ženy je 

překvapivě také černobílá, nejspíš proto, aby více vynikly budoucí výjevy vlevo. 

V ženině výrazu je vidět něco tvrdého, mužská neústupnost a touha uspět. Jejím 

archetypem je Animus, tj. mužský princip v ženském podvědomí. 

Žena se dívá doleva, což normálně znamená do minulosti, v tomto případě ale 

musíme vzít do úvahy ideologii; žena se dívá doleva po vzoru slov Internacionály 

„kupředu levá, kupředu levá, zpátky ni krok“. Vpravo za ní naopak vidíme zavržený 
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pravicový nacistický režim, který je tmavý, zničený a mrtvý. Komunistická strana je 

naopak jedinou zárukou světlých zítřků. 

 

4.2.1 Plakát č. 3: „Mládeži česká, voláme tě!“ 

  
Obr. č. 9 (zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií) 

 

 Na plakátu vidíme zástup mladých chlapců na červeném podkladu, v horní 

polovině s říšskou orlicí s hákovým křížem a menšími znaky s českým dvouocasým 

lvem a orlicí. Horní a dolní okraj jsou orámovány heslem. Jde o plakát Kuratoria pro 

výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, což je česká obdoba Hitlerjugend. 
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Nejsilnějším prvkem na první pohled je užití barev, jedna z nejvýraznějších možných 

barevných kombinací je červeno-černá. Ne náhodou si ji vybral Hitler pro nacistický 

symbol hákového kříže. Zde je doplněna doplňkovou bílou. Rudá barva značí krev, 

energii, sílu, oheň, povstání, revoluci, socialismus, černá barva znamená smrt, 

absolutno, černou magii. Postavami jsou zde chlapci, kteří pochodují kupředu. 

Pochoduje jich celý zástup stejným směrem, drží při sobě a v jednotě je síla. Můžou jít 

do školy, stejně tak do armády. Nad nimi dlí černá říšská orlice s doširoka roztaženými 

křídly, pod kterými jsou malé české státní znaky. Konotace je souznění, bratrství obou 

národů.  

Důležité je také zvolené písmo, které je psací, nijak nepřipomíná typografii 

písma užívaného v propagandě v říši. Vypadá jako písmo žáků školou povinných, což 

v dalším stupni signifikace přeneseně zahrnuje vše, co představuje škola; získávání 

nových poznatků, přátelství, sebezdokonalování. Vstupem do Kuratoria (na rozdíl od 

Hitlerjungend v Německu v Kuratoriu nebyla účast povinná) tak mládežníci získají to 

samé, ba více než chozením do školy. Ze sémiotického hlediska jde opět o vhodně 

zvolené písmo, které je v souladu s obrazovou stránkou. 

 

4.2.2 Plakát č. 4: „Přijď i ty mezi nás!“ 

 

 
Obr. č. 10 (zdroj: http://libcickekrizovatky.cz) 

http://libcickekrizovatky.cz/?p=9151
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 Opět vidíme plakát s budovatelskou tématikou, v popředí mladá dvojice, 

v pozadí probíhá stavba průmyslového objektu. Dole černočervený nápis, který 

nezasahuje do obrazu. Výjev je radostný, vybrány veselé barvy a světlejší odstíny. Žlutá 

je barva zlata a slunce, plánovaná stavěná budoucnost tak bude zalitá sluncem a bohatá. 

Mladá dvojice je ústředním prvkem plakátu. Je slušně oblečena do tmavých 

kalhot a sukně a stejných modrých košil, jsou to svazáci. Oba působí velmi mladě. 

Chlapec ukazuje prstem dívce směrem ke stavbě za nimi, ta si vyhrnuje rukávy, což je 

signálem, že se chystá tvrdě pracovat. On již vyhrnuté rukávy má. Z plakátu sálá 

budovatelské nadšení, které má podle popisku povzbudit i ostatní mladé, aby se 

k budování přidali.  
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4.3.1 Plakát č. 5: „Český dělník bojuje proti keťasům“ 

 
Obr. č. 11 (zdroj: archiv autorky, originál z výstavy Plakát v souboji ideologií) 

 

Na plakátě vydaném Národní odborovou ústřednou zaměstnaneckou je zobrazen 

dělník tahající za závěs, za kterým se ukrývá bohatý Žid. Heslo „Český dělník bojuje 

proti keťasům, hlaste případy lichvy a předražování!“ vyzývá k udávání nepovolené 

činnosti. 

Keťasování je starý výraz pro „šmelinu“ užívaný hlavně za první světové války. 

Jde o tajné přeprodávání uschovaného zboží se ziskem. Plakát je výrazně antisemitský, 

na rudém závěsu je nakreslena Davidova hvězda, znak, který museli židé veřejně nosit, 

aby byli na první pohled odlišitelní od ostatních a vyděleni ze společnosti. Žid v pozadí 
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má odulé tváře, nepříjemný výraz a kouří doutník, což je zábava bohatých mužů. 

V rukou drží pytle s penězi, symbol hamižnosti. Český dělník v pracovní zástěře je tu 

zobrazen jako hrdina. Rozhrnutím závěsu rozkrývá nepovolenou činnost. Odhrnutím 

těžkého závěsu vychází na světlo Židovo nečestné počínání. Plakát je opět vyveden 

v takříkajíc nacistických barvách, červené, černé a bílé. 

Není náhodou, že jsou zde pojmy keťasování a lichva spojeny právě s Židy. 

Během války bylo stále horší zásobování protektorátu potravinami i zbožím, Žid byl 

věčným a vděčným nepřítelem, na kterého se mohlo svézt, že to jsou právě Židé, kvůli 

kterým vázne zásobování, a kvůli kterým byly opět sníženy příděly masa a mléka.  
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4.3.2 Plakát č. 6: „Kulak“ 

 

 
Obr. č. 12 (zdroj: www.ustrcr.cz/) 

 

http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/karikatury/karikatura10.jpg
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Na plakátě jsou dvě osoby stojící proti sobě. V pozadí stojí domy, na fasádě 

jednoho z nich se odrážejí stíny stojících osob. Celý text na plakátě zní: „Nevěř mu! 

Kulak je nejzavilejší nepřítel socialismu. Správné vztahy mezi družstevníky a tvořivá 

spolupráce se mohou vytvořit jen tehdy, když se družstevníci vypořádají s kulaky a jejich 

pomocníky, kteří se do družstev vetřeli a kteří družstvo zevnitř rozkládají.“ Celý plakát 

je ve výrazném rudém rámečku, jako obraz. Díky orámování více vynikne. 

Tento plakát je významy opravdu nasycen. Sdělení má několik vrstev. 

Družstevník v popředí je jako vysoký statný blonďatý Adonis, s výraznými rysy, má 

pevný postoj i pohled. Oproti němu stojí malý, podsaditý kulak, zobrazený jako Němec. 

Německy působí jeho rysy, dlouhá fajka i způsob zasunutí kalhot do úzkých holínek.  

Drze sahá družstevníkovi na bradu, na kterou stěží dosáhne, ten je však pevný jako 

skála a nehne brvou. 

Budova JZD je pěkně omítnuta, má novou střechu a vývěska JZD svítí novotou. 

Text nás upozorňuje, že i mezi družstevníky se může skrývat nepřítel a je nutné mít se 

na pozoru.  

Skutečný příběh se ale odehrává až na pozadí, ve hře stínů zobrazených osob. Ač 

v popředí vypadá družstevník vyšší a jasně silnější, stín kulaka drží stín družstevníka 

pevně pod krkem. Silueta kulakova stínu připomíná typickou buřinkou amerického 

bankéře, v ruce za zády netřímá dýmku ale nůž, ze kterého kape krev. Kulak je zde 

zobrazen hned jako dva nenáviděné režimy: nacismus a americký imperialismus.  

Postava kulaka v popředí je zde archetypem Raracha, symbol vzdoru, odmítnutí, 

zesměšňování. Odmítá myšlenku kolektivizace a socialismu. Kulakův stín je 

archetypem Stínu, ztělesněním sobectví, temné stránky lidské osobnosti, ničení 

a hrozby. Družstevník je obtěžován kulakem a zároveň mu z povzdální usiluje o život 

jeho stín. Socialistický člověk se ale ve svém zájmu musí mít stále na pozoru, jak před 

přímým nepřítelem, kterého má před sebou, tak skrytým, kterého musí nejprve odhalit. 
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4.4.1 Plakát č. 7: „Prací pro vítězství říše“ 

  
Obr. č. 13 (zdroj: http://web.nacr.cz) 

 

 Vidíme velmi jednoduchý černobílý plakát s fialovým nápisem. Motivem je 

mladá matka držící nejmladšího potomka, z obou stran se jí přidržují další dvě děti. 

Celý plakát je na první pohled velmi nevýrazný, má ovšem velmi silné sémiotické 

pozadí. Sdělení cílí na větší spektrum příjemců. Jednak na pracující muže, kteří mají 

zvýšeným úsilím napomoci vítězství říše a skrz to se budou mít jejich rodiny lépe. 

Sekundární sdělení cílí na ženy, jejichž údělem a prací v říši je rodit děti. Zasloužilé 

německé matky mající více než čtyři děti dostávaly v říši dokonce vyznamenání. V této 

rodině navíc na první pohled někdo chybí, není tu muž – otec. Tento plakát byl nejspíše 

inspirován některým říšským, kde bylo naprosto běžné, že rodiny byly během války bez 

otců, jelikož ti většinou sloužili na frontě. V protektorátu to naštěstí bylo raritní, navíc 

http://web.nacr.cz/zw/html/kap02c_obr04.htm
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pokud byl někdo odveden, zajímala by se jeho rodina spíše o plakáty psané v německém 

jazyce.  

Děti se tisknou k matce, bojí se, aby o ni také nepřišli, když je otec pryč. Menší 

sourozenci si toto nebezpečí ještě neuvědomují, nejstarší děvče má ovšem ustaraný 

výraz a matky se drží poměrně křečovitě. V ženě se snoubí hned dvě mytologické 

postavy, archetyp Matky a víla, což je také jednou z typů archetypu Animy. Matka je 

bohyní plodnosti, vychovává a starostlivě pečuje. Odkazují na ni samozřejmě zobrazené 

děti. Naopak na mytologickou postavu víly odkazují bosé nohy (víly nikdy nenosí boty), 

lehké, jakoby průsvitné šaty a volně spletené vlasy. Jemnost podporuje i kresba tužkou. 

Víla je spojena s ženskou přitažlivostí, nadpřirozenou silou a silou přírody. 

 

4.4.2 Plakát č. 8: „Více vyrábíme, lépe žijeme“ 

 

 
Obr. č. 14 (zdroj: www.budejovice.idnes.cz) 

 

Na obrázku je šťastná rodinka s dvěma dětmi během vánoc. Na stole je množství 

pochutin. V pozadí vidíme na stole zabalené dárky, knihy a část vánočního stromku, či 

ozdobené větve. Na stole dále leží vánočka. Obraz je barevný, vizuálně zcela ve stylu 

socialistického realismu. 

http://budejovice.idnes.cz/foto.aspx?r=budejovice-zpravy&c=A130902_144729_budejovice-zpravy_khr&foto=KHR4d9eef_PlakAt_Vice_vyrabime_lepe_zijeme.jpg
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Ženské postavy mají blankytně modré šaty, muž a dítě v ušáku (pravděpodobně 

chlapec) jsou v bílém. Obě barvy symbolizují čistotu a nevinnost. Zároveň jsou světlé, 

uklidňující a nejsou křiklavé. O to více mohou na obraze vyniknout detaily, které 

naopak hrají všemi barvami a dostávají se tak do popředí celého obrazu a hlavní postavy 

odsouvají do pozadí. Koš přetéká jídlem a všemožnými pochoutkami, vejce, máslo, 

ovoce (i importní), med, čokoláda, káva i nějaký alkohol. Ve skutečnosti ale vypadal 

štědrovečerní stůl ve většině domácností úplně jinak. Takové vánoční balíčky dostávali 

před vánoci pracující, ovšem jejich obsah byl o dost chudší. 

Muž je samozřejmě archetypem Otce a žena Matky. Otec i Matka jsou tu 

zobrazeni v kladném slova smyslu, Matka jako pečovatelka o rodinný krb, Otec jako 

ochránce a hlava rodiny. Otec a dcera se dívají přímo kupředu na diváka, otec dělá 

rukou rozšafné gesto, kterým odkazuje diváka k prostoru s jídlem. Na stejné místo 

směřuje i pohled matky. Všichni mají široký úsměv a vypadají šťastně. Pocit štěstí 

podtrhuje ještě více sváteční atmosféra. Celý výjev nás má ujistit, že pokud budeme 

pracovat, všichni se budeme mít takto dobře, nad celou situací samozřejmě z pozadí 

dohlíží všemocná strana ztělesněná Klementem Gottwaldem. Do roku 1953 nebylo 

možné většinu tohoto zboží zakoupit, fungoval stále přídělový systém, část zobrazených 

produktů tedy nejspíš tehdejší pozorovatel plakátu reálně viděl jen sporadicky. 
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4.5.1 Plakát č. 9: „Zachvátí-li tě, zahyneš!“ 

   
Obr. č. 15 (zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií) 

  

 Na plakátu vidíme obří rudou ruku s velkými drápy a srpem a kladivem (znakem 

Sovětského svazu), která se sápe na Hradčany a nad ní je výhrůžné zvolání „zachvátí-li 

tě, zahyneš“. Z gramatického hlediska zde chybí interpunkční znaménko, tedy čárka 

oddělující obě věty, což mě osobně velmi dráždí a nejsem schopna říci, zda jde o chybu, 

nebo účel. Jazyková stránka plakátu odkazuje také k básni V. Dyka Země mluví, která 

obsahuje verš: „Opustíš-li mne, zahyneš, opustíš-li mne, nezahynu!“. 
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Opět je využita kombinace černé a červené, která nejvíce působí na lidské 

smysly. Rudá zde symbolizuje krev, Sovětský svaz, požár, spálenou zemi, komunismus. 

Rudé pozadí připomíná plameny, které se chystají pohltit Prahu.  

 Ruka zde představuje archetyp Stínu, tedy ničivou energii, temnou složku lidské 

osobnosti. Stín může být převeden na nějakou mytologickou bytost (např. Antikrist, 

Satan, indická bohyně Kálí), nebo konkrétní osobu. Zde je tou destruktivní silou 

Sovětský svaz, který se snoubí s mytickou postavou Antikrista, přirozeně ji zastupuje, 

jelikož nacistický režim neměl náboženskou kontinuitu s křesťanskou naukou, tíhl 

naopak k předkřesťanskému období a mystice. Tento Stín, hrozba komunismu 

a sovětských hord s hrubýma neotesanýma rukama a špinavými nehty, které se sápají po 

siluetě Hradčan. Pražský hrad zde není jen hradem nebo symbolem Prahy. Praha jako 

hlavní město republiky (i když v té chvíli zrovna neexistující) zde představuje celou 

zemi a vše české. Cílem je vyvolat v obyvatelstvu hrůzu, aby bylo nápomocné v boji 

proti blížícím se sovětským jednotkám. Pokud německá říše padne, rudý Stín zachvátí 

vše české, tento nekulturní východní soused zničí českou kulturu a český národ.  
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4.5.2 Plakát č. 10: „Do boje proti americkému brouku“ 

  
Obr. č. 16 (zdroj: www.ceskatelevize.cz) 

 

Na posledním plakátě vidíme bramborové pole, nad kterým je obří ruka 

kostlivce s rukávem z americké vlajky. Ruka dává na pole broučky. U dolního okraje 

jsou černobílé fotografie ukazující na polích boj s brouky. Díky fotografiím plakát 

působí jako novinový titulek, součást zpráv. 

Příběh postupuje zleva doprava, ve směru, jak jde kontinuálně čas a jak v naší 

kultuře čteme a píšeme. Levou část pole již brouci zkonzumovali, ve střední části 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360024/
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k tomu právě dochází a úplně napravo jsou ještě nedotčené silné kvetoucí bramborové 

rostliny. Nad polem ční kostnatá ruka, která posílá další a další brouky. Ruka má rukáv 

z látky s motivy americké vlajky, místo manžetového knoflíčku je velká mandelinka. 

Pokud by někomu tato asociace ještě přesto nebyla zcela jasná, obraz je doplněn textem. 

Výrazný rudý text je natisknut křížem přes ruku, škrtá ji, a tím odmítá a bojuje proti její 

záškodnické činnosti. Obrazový výjev je bez výrazných barev, modrá obloha bez mraků 

a pole působí na první pohled klidně, díky čemuž vynikne mnohem více hrozba seslaná 

Američany a burcující červená a červeně orámovaná hesla. 

 Ruka kostlivce je jasným zobrazením smrti. Cizí smrtící síla na nás posílá 

zhoubu, mor. Mandelinka bramborová je moderním ztělesněním jednou ze starých 

egyptských ran – kobylek. Spíše než o Stín se zde jedná o archetyp Raracha, 

znamenající destruktivní energii, zmar, prorokující katastrofu a ničící sny. Američané se 

tedy invazí mandelinky snaží zničit úrodu, tím nás připravit o potravinovou 

soběstačnost, vystavit hladu, a tím ničit naše plány a sny o spokojeném životě 

v socialistickém zřízení. Tomu je nutné všemi způsoby zabránit, níže jsou tedy 

zobrazené příklady, že se nenecháváme zlomit, nevzdáváme se a s americkým broukem 

statečně bojujeme. 

 

 

5. Komparace výsledků analýzy 

 Každá dvojice je pojmenována podle určujícího motivu, který je spojuje, 

a porovnána podle prvků, které jsou na jednotlivých plakátech zobrazeny. Vzhledem 

politickému zřízení v Československu, které se v daném období nazývalo lidově 

demokratické, a tomu, že sami komunisté se zaštiťovali především pojmem socialismus, 

budu v následující kapitole dále užívat pro plakáty z konce čtyřicátých a začátku 

padesátých let užívat název socialistické. 

 

5.1 První dvojice: „Ženy do práce!“ 

 Oba vybrané plakáty mají naprosto ten samý účel. Mají nalákat ženy do práce, 

jelikož v období čtyřicátých let dvacátého století ještě nebylo nijak obvyklé, aby žena 

chodila do práce. Za války bylo třeba zaplnit jimi některé pozice, které dříve vykonávali 
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muži, aby se muži mohli přesunout na těžší práce ve výrobě, po válce zase bylo potřeba 

každé volné ruky k obnovení republiky a hospodářství. 

 Kromě rovného nosu má protektorátní žena velmi měkké ženské rysy a celkově 

působí více žensky. Socialistická žena sice stále vypadá jako žena, ale její odhodlaný 

výraz je velice tvrdý, působí mužsky. Protektorátní žena je také na první pohled více 

upravená, má namalované rty a natočené vlasy, socialistická žena má přirozený vzhled, 

vlasy sice nejsou rozcuchané, ale ani výrazně naondulované. Odlišné je i barevné 

ladění. Protektorátní plakát působí spíše klidným dojmem, kromě burcujícího prvku 

pohlednice, je vyveden v neutrálních barvách, výrazná je především uklidňující modrá. 

Navozuje dojem, že se žena bude v práci mít jako v nebi na obláčku. 

 Oproti tomu poválečný plakát je více akční, jsou zvoleny výraznější a živější 

barvy, které ostře kontrastují s černobílou částí. Plakát zobrazuje ženu jako aktivní 

a cílevědomou součást společnosti, aktivně ji burcuje k účasti na budování.  

 

5.2 Druhá dvojice: „Mládež“ 

 Druhá dvojice plakátů je zaměřena na mládež a využití jejího volného času. 

Tentokrát je veselejší verzí oslovení mládeže socialistická verze, která používá veselejší 

kombinaci barev (žluté pozadí, osoby oblečené v modrém, červená pouze pro 

zvýraznění textu), snaha o navození dobré nálady je vidět i v tom, že se osoby v popředí 

usmívají. Hlavním motivem je budování. 

 Protektorátní plakát je oproti socialistickému mnohem více propagandistický, 

zaměřený na myšlenku sounáležitosti s nacistickým režimem. Vyveden je i proto pouze 

v barvách nacistické vlajky s hákovým křížem.  

 Oba plakáty mládež nabádají stát se součástí něčeho většího, než jsou jen oni 

sami. 

 

5.3 Třetí dvojice: „Záškodníci“ 

 Na obou plakátech je užita karikatura, která ovšem nebyla vlastní nacistické ani 

komunistické ideologii, stejně jako žádnému totalitnímu režimu, protože nebezpečí 

karikatury je, že se může lehce obrátit proti původnímu záměru. Protektorátní plakát 

karikuje Žida a vtiskává mu určité vlastnosti, socialistický plakát karikuje postavu 



   

 

64 

  

kulaka, zobrazuje ho jako úskočného Němce a zároveň chamtivého amerického 

finančníka.  

 Oba plakáty jsou vysoce nenávistné. Pro zobrazení nepřítele používají ty samé 

prvky. Ostře se vymezují proti určité skupině obyvatel, a tím ji vyčleňují ze společnosti. 

Staví proti sobě postavu hrdinného uvědomělého občana a protřelého, úskočného 

nepřítele.  

 

5.4 Čtvrtá dvojice: „Pracuj a žij“ 

Předposlední dvojice plakátů v obou případech explicitně zmiňuje práci 

a zobrazuje na nich rodinu. Jejich znázornění je ale rozdílné. Socialistický plakát je 

barevný, s veselou atmosférou, zaplněna je celá jeho plocha. Oproti tomu protektorátní 

je černobílý, bez výrazného pozadí, nosným a jediným vizuálním prvkem je postava 

matky s dětmi. Protektorátní plakát je ovlivněn nacistickou propagandou a rodina je 

neúplná, není na něm zobrazen otec.  

Všimněme si ovšem, že podobný plakát s usmívající se plavovlasou rodinou by 

byl jednoduše uplatnitelný i v nacistické propagandě, jen Spisy Klementa Gottwalda byl 

nahradil Mein Kampf. Hodný tatínek a statečný voják dostal na Vánoce dovolenou, 

a tak si užívá čas se svou ženou, dcerou a nejmladším přírůstkem, kterého jistě vidí 

poprvé. 

 

5.5 Pátá dvojice: „Ruka“ 

 Poslední dvojice negativně zobrazuje nepřítele. Tato dvojice je vizuálně, 

tematicky i zobrazenými prvky prakticky totožná. Vidíme ruku, která se hrozivě sápe na 

českou krajinu, nad zápěstím má jasné odznaky cizí mocnosti, první má vytetovaný 

sovětský znak, druhá má košili s motivy americké vlajky. V obou případech nás 

konkrétní nepřítel ohrožuje. V případě protektorátní verze je hrozba neurčitá, není 

přesně specifikovaná, ale každopádně je smrtelná. Hrozba ze strany Ameriky je 

zobrazena zcela konkrétně, jde o brouky pojídající brambory. Pokud nám ovšem ujídá 

někdo ve velkém z talíře, připravuje nás o obživu, a tím nás také může ve výsledku 

připravit o život.  

Zde se autor plakátu proti mandelince bramborové s nejvyšší pravděpodobností 

inspiroval právě protektorátním plakátem. Boj proti mandelince bramborové byl asi 
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nejlépe zvládnutou československou antiamerickou propagandou v padesátých letech. 

Boj s tímto „americkým broukem“ byl celospolečenskou záležitostí, na pole chodily 

brigády zemědělců, školáků i zaměstnanců. Do boje s americkým broukem se pustil 

dokonce i autor Ferdy mravence Ondřej Sekora. (viz Příloha č. 17) 

Socialistický plakát je opět více popisný než protektorátní verze. 
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Závěr 

Nacistická i komunistická ideologie užívaly tytéž persuasivní sémiotické motivy, 

i když často ne přímo ve srovnávaných dvojicích. Klíčovými prvky jsou užití správných 

barev, úderných hesel, zobrazení nepřítele nebo naopak ideálu člověka. Protektorátní 

i socialistické plakáty užívají jak barvy, které mají příjemce sdělení uklidňovat (modrá, 

bílá, jemné odstíny žluté), tak výrazné barvy (žlutá, červená) a výrazné kombinace 

barev (černá a červená), které automaticky přitáhnou pozornost a příjemce nabudí. 

Jazyková stránka plakátů je v obou případech jednoduchá, přímá, bez složitých jinotajů 

nebo básnických obratů. Až na výjimky je užito maximálně dvou vět, součástí je vždy 

nějaké krátké úderné heslo. 

Tři dvojice plakátů zobrazují v kladném směru některý ideál 

protektorátní/socialistické společnosti (ženu, mládež, rodinu), jedna dvojice zobrazuje 

nepřítele zřízení a v jedné dvojici je kombinace obojího. Hlavní motivy byly vždy 

stejné. Nicméně až na poslední dvojici, kde je socialistický plakát prakticky replikou 

staršího protektorátního, jsou vizuální ztvárnění motivu rozdílná. Socialistické plakáty 

mají v souladu s duchem socialistického realismu veselejší, budovatelskou („juchavou“) 

náladu. 

Z vizuálního hlediska se zdají nacistické plakáty být jednodušší, strohé. 

Využívají mnohem menší barevné spektrum, užívají méně zobrazených motivů, 

většinou mají jen jeden ústřední prvek na nějakém pozadí. Ve skutečnosti ale z hlediska 

sémiotiky, a především sémiotické analýzy v Barthesově pojetí, v sobě mají skryty 

mnohem více utajených významů, které se tajně derou na povrch.  

Socialistické plakáty mají sémiotické významy více jednoznačné a odkryté 

a většinou je na plakátech zobrazeno více jednotlivých motivů. 

Sémiotické vyznění plakátů se sice v jednotlivých případech mírně liší, ovšem 

hypotéza, že nacistická i komunistická propaganda používaly na plakátech stejné 

postupy a motivy, se v základech potvrdila.  
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Summary 

The Nazi and communist ideologies use identical persuasive semiotic motifs, 

although very often not exactly in the selected pair examples that are being compared. 

The key components are the implementation of the right colors, intense slogans, 

portrayal either of the enemy or on the other hand of the “ideal” citizen. Protectorate 

and socialist posters use colors which are supposed to calm the recipient of the message 

down (blue, white, soft shades of yellow), but also bold colors (yellow, red) and 

expressive combinations of colors (black and red), which automatically draw the 

attention and activate the recipient. The language aspect of the posters is in both cases 

simple, direct, free from complicated allegories or poetic devices. Except from a few 

posters, all the other ones use two sentences at the most, a part of them always being 

a short striking slogan. 

The three pairs of posters display in the positive sense an ideal aspect of 

protectorate/socialist society (woman, the youth, family). One pair of posters portrays 

the enemy of the system and in one pair of posters there is a combination of the two 

elements. The central motifs remain consistent throughout all of the posters. With the 

exception of the last pair of posters, where the socialist poster is virtually a replica of an 

older protectorate version, the visual interpretation of the motifs differs. The socialist 

posters function in accordance with the spirit of socialist realism in a happier and 

a pioneering “we can do it” mode. 

From the visual point of view, the Nazi posters appear to be more simple and 

austere. They utilize a much narrower color spectrum, they make use of lesser portrayed 

motifs, mostly they only have one central element on some kind of background. In 

reality from the semiotic perspective and mainly from the semiotic analysis standpoint 

in Barthes’ approach however, they encompass many more hidden meanings, which 

secretly scramble towards the surface. 

The socialist posters have clearer and more exposed semiotic significations and 

most commonly the posters display more singular motifs. 

Although the semiotic impression differs slightly in the individual cases, the 

hypothesis that the Nazi and communist propaganda uses the same strategies and motifs 

has basically been proven correct.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Válečná půjčka (Rakousko-Uhersko)  

 

 

Zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií, Centrum současného 

umění DOX 
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Příloha č. 2: Válečné půjčky (Velká Británie)  

 

 
Zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií, Centrum současného 

umění DOX 
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Příloha č. 3: Válečná antihitlerovská karikatura  

 
Zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií, Centrum současného 

umění DOX 
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Příloha č. 4: Říše vítězí – nacistická propaganda  

 
Zdroj: Vojenský historický ústav 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

79 

  

Příloha č. 5: Sovětská propaganda s antisemitskými prvky  

 
Zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií, Centrum současného 

umění DOX 
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Příloha č. 6: Morrisova klasifikace diskurzu  

 
Zdroj: Doubravová, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi, str. 23. 
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Příloha č. 7: Mladým ženám v Protektorátě  

 
Zdroj: http://web.nacr.cz/zw/html/kap02c_obr05.htm 
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Příloha č. 8: Česká ženo, voláme tě!  

 
Zdroj: archiv autorky, originál in Moc obrazů, obrazy moci, str. 98. 
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Příloha č. 9: Mládeži česká, voláme tě!  

 
Zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií, Centrum současného 

umění DOX 

 

 

Příloha č. 10: Přijď i ty mezi nás  
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zdroj: http://libcickekrizovatky.cz/?p=9151 

 

Příloha č. 11: Český dělník bojuje proti keťasům 
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Zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií, Centrum současného 

umění DOX 

 

Příloha č. 12: Kulak je nejzavilejší nepřítel socialismu 

 
Zdroj: 

http://www.ustrcr.cz/data/images/citankakolektivizace/karikatury/karikatura10.jpg 
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Příloha č. 13: Prací pro vítězství říše 

 
Zdroj: http://web.nacr.cz/zw/html/kap02c_obr04.htm 
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Příloha č. 14: Více vyrábíme, lépe žijeme 

 

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/foto.aspx?r=budejovice-

zpravy&c=A130902_144729_budejovice-

zpravy_khr&foto=KHR4d9eef_PlakAt_Vice_vyrabime_lepe_zijeme.jpg 
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Příloha č. 15: Zachvátí-li tě, zahyneš!  

 
Zdroj: archiv autorky, foto z výstavy Plakát v souboji ideologií, Centrum současného 

umění DOX 
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Příloha č. 16: Do boje proti americkému brouku  

 
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360024/ 
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Příloha č. 17: O zlém brouku Bramborouku 

 

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360024/ 

 


