
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a public relations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Ludvíková 

 

 

 

 

 

 

Role propagandy v Německu v letech 

1933–1939 
 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2012 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Šárka Ludvíková 

Vedoucí práce: PhDr. Pavel Dolanský 

 

 

Rok obhajoby: 2012 

 

 

  



 
 

Bibliografický záznam 

 
LUDVÍKOVÁ, Šárka. Role propagandy v Německu v letech 1933–1939. Praha, 2012. 

59 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Pavel Dolanský 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce je věnována propagandě a využití jednotlivých jejích 

nástrojů pro dosažení záměrů Národně socialistické německé dělnické strany v období 

mezi lety 1933–1939. Kromě popisu konkrétních prostředků propagandy se věnuje také 

pojmu propaganda jako takovému, zasazení nacistické propagandy do konkrétních 

historických obrysů a spojení s osobou ministra propagandy Josepha Goebbelse.  

První část práce stanoví teoretický základ tématu, je věnována výkladu pojmu 

propaganda a představuje hlavní teoretická východiska, krátce popisuje také historický 

vývoj propagandy a jejího názvu. Další kapitola potom popisuje historické události, 

v jejichž kontextu byla propaganda v nacistickém Německu používána a které mohou 

pomoci pochopit směry, jimiž se ubírala. Jedna kapitola se věnuje výhradně Josephu 

Goebbelsovi a jeho Ministerstvu lidové osvěty a propagandy.  

Poslední, stěžejní část práce, strukturovaně popisuje jednotlivé komunikační 

kanály nacistické propagandy, jimi přenášená sdělení a způsoby jejich využití pro 

záměry NSDAP, přičemž se snaží na všechny tyto prostředky pohlížet i z hlediska 

politických a společenských podmínek, nutných pro úspěšné vedení propagandy a 

ovlivňování veřejného mínění.  

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to present usage of propaganda and instruments 

to achieve the National Socialist German Workers‘ Party’s objectives and goals in the 

period between 1933 and 1939. Besides describing the particular means of manipulating 

people’s minds, it also deals with the concept of propaganda, it places the Nazi 

propaganda into its historical context and connects it with minister Joseph Goebbels. 



 
 

The first part provides the theoretical background to the topic. It deals with the 

historical development of propaganda and its name. The next chapter describes the 

historical events, which shaped the use of propaganda in Nazi Germany and helps us 

understand the ways propaganda developed. The third chapter focuses strictly at Joseph 

Goebbels and his Ministry for People’s Enlightenment and Propaganda.  

The last, crucial part of this thesis describes the unique way the Nazis used the 

available media to spread their propaganda. It describes the totality of control of the 

Nazi party over the media in Germany and the unique position they had so they could 

adapt their message to apply their propaganda successfully and influence public 

opinion. 
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ÚVOD 

Pojem propaganda je ve společnosti ověnčen množstvím negativních konotací. 

Ne vždy však byla propaganda vnímána stejným způsobem, jako je tomu dnes. Hlavní 

zásluhu na formování významu slova mají téměř výhradně první a druhá světová válka 

a politické cíle, pro jejichž dosažení byly nástroje propagandy využity.  

Jeden z nejvýraznějších kroků k získání negativního smyslu slova pro 

propagandu znamenala až druhá světová válka. V rukou Josepha Goebbelse se 

propaganda stala silným nástrojem k ovládnutí myšlenek jedinců, skupin a posléze 

celého národa. V duchu hesla „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“ dokázal Joseph 

Goebbels ve službách říšského kancléře Adolfa Hitlera sjednotit roztroušené Německo 

pod extrémní myšlenky nacismu.   

Výběr tématu práce vyplývá z mého přesvědčení, že obratná manipulace 

veřejného mínění, jakou prokázal ve třicátých letech dvacátého století Joseph Goebbels, 

by měla být podrobena důslednému zkoumání nejen historiků, ale také specialistů 

v oblasti komunikace a veřejných vztahů, a i v dnešní době by měla sloužit jako 

připomínka ohebnosti lidské mysli a její přizpůsobivosti přesvědčivě podaným 

argumentům, ať již jsou sebevíc scestné.  

Záměrem této práce je komplexně popsat veškeré prostředky, které Joseph 

Goebbels v zájmu propagace myšlenky nacismu využíval, a to v kontextu teoretických 

východisek a historických událostí, které je nevyhnutelně formovaly. Teoretický základ 

práce představuje několik hlavních východisek pro výklad pojmu propaganda a 

předkládá i stručný historický vývoj používaných technik. Dále v práci krátce nastiňuji 

také historický kontext sledovaného období. Stěžejní část práce je strukturována do 

kapitol dle jednotlivých mediatypů a popisuje hlavní způsoby formování veřejného 

mínění s využitím technik propagandy prostřednictvím těchto médií.  

 

Cílem a výstupem práce by potom měla být odpověď na otázku „Jakou roli 

sehrála propaganda v procesu přeměny německého národa a jeho cesty od počátku třetí 

říše k vyhlášení druhé světové války?“ 
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1 DEFINICE POJMU PROPAGANDA A JEJÍ HISTORICKÝ VÝVOJ 

1.1 DEFINICE POJMU 

Při snaze definovat význam pojmu propaganda není možné se zcela oprostit od 

negativních významů s ním spojených. Současný výklad musí brát v potaz vývoj 

významu slova v důsledku historických souvislostí. Otázkou také zůstává, zda je 

eliminace historických vlivů na význam slova vůbec žádoucí. Pojem propaganda – tedy 

jeho původní, událostmi neposkvrněný smysl slova – byl již ve třicátých letech 

dvacátého století nahrazen slovním spojením public relations, které jej v plné míře 

nahradilo.  

Většina poválečných výkladů se liší právě ve způsobu pojetí propagandy. 

Některé zdroje se snaží vyhnout vlivu negativních významů a poskytují vcelku 

neutrální, možná až příliš obecný výklad pojmu, jiné chápou propagandu již jako termín 

nevratně politicky zabarvený. Právě světové války však zapříčinily zřejmě nevratný 

posun ve vnímání pojmu napříč světovými kontinenty.   

Pokud se však chceme dopracovat k hlubšímu a exaktnějšímu výkladu, v první 

řadě je nutné zaměřit se na „otce public relations“, autora knihy Propaganda, Edwarda 

L. Bernayse. Ten se ve dvacátých letech minulého století pokusil definovat právě 

z propagandy nově vznikající obor public relations a základní pravidla etiky a jeho 

praktického využití. Dá se říci, že Bernays nijak nerozlišuje propagandu od public 

relations, označení propaganda však velkoryse přenechává politickým zájmům, a 

uchyluje se k neutrálnímu public relations. Moderní propagandu definuje jako 

„důslednou a trvalou snahu vytvořit a formovat události za účelem ovlivnění vztahu 

veřejnosti ke společnosti, myšlence, nebo skupině lidí.“
1
 

Komplexní pohled na celou problematiku poskytuje také jeden z předních 

teoretiků zabývajících se propagandou Jacques Ellul. Ten ji v roce 1965 popsal jako 

„soubor metod, užívaných organizovanou skupinou, jejímž cílem je získat aktivní či 

pasivní participaci skupiny jedinců, která je psychologicky sjednocena díky 

                                                             
1
 BERNAYS, Edward. Propaganda: How the Media Molds Your Mind. 1. vyd. Brooklyn: Ig Publishing, 

1928. 2004. 168 s. ISBN  978-09703125-9-4. str. 25 
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psychologické manipulaci a začleněna do organizace.“
2
 Kromě obecné definice 

propagandy se Ellul pokusil popsat také její základní charakteristiky, společenské 

podmínky jejího využití a následné psychologické dopady na společnost, snažil se ji 

kategorizovat a zamýšlel se také nad možností měření její úspěšnosti.  

Do teoretických základů přinesl Ellul také dodnes používané pojmy, jako je 

černá propaganda a bílá propaganda. Ty jsou rozlišeny podle možností 

rozpoznatelnosti využívání propagandistických technik na společnost. Černá 

propaganda je charakteristická obtížnou rozpoznatelností jejího působení, včetně 

skrytého účelu, významu či zdroje. Na druhé straně bílá propaganda je veřejně 

přiznávaná, mnohem jednodušeji rozpoznatelná.
3
 

Americký politolog a teoretik komunikace Harold Lasswell velmi stručně 

definuje propagandu jako „ovládání kolektivních postojů prostřednictvím manipulace 

významnými symboly.“
4
 Morální aspekt využívání propagandy navíc velmi exaktně 

Lasswell vystihuje větou: „Propaganda jako pouhý nástroj není morálnější či 

imorálnější než páka.“
5
 

Lasswellem se inspirovali k vytvoření vyčerpávající definice propagandy také 

členové amerického Institutu pro analýzu propagandy,
6
 výsledkem jejichž práce je 

následující formulace: „Propaganda je záměrné vyjádření názorů nebo činnost 

jednotlivců nebo skupiny s ohledem na ovlivňování názorů nebo akcí jedinců či skupin 

s předem určeným cílem prostřednictvím psychologické manipulace.“
7
 

                                                             
2
 ELLUL, Jacques. Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. New York: Vintage Books, 1965. 

320 s. ISBN 0-394-71874-7. str. 61 
3
 Ibid: str. 15 

4
 LASSWELL, Harold. D. The Theory of Political Propaganda, The American Political Science Review, 

Vol. 21, No. 3 (Aug., 1927), pp. 627-631 
5
 Volně přeloženo z orig. „Propaganda as a mere tool is no more moral or immoral than a pump 

handle“; pump handle – čes. rukojeť pumpy, překladem se snažím vystihnout jednoduchost a 

univerzálnost nástroje; CULL, Nicolas J., David CULBERT a David WELCH. Propaganda and Mass 

Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003. ISBN 1-

27607-820-5. str. 317 
6
 Institute for Propaganda Analysis 

7
 ELLUL, Jacques. Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. New York: Vintage Books, 1965. 

320 s. ISBN 0-394-71874-7. str. xii) 
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Vezmeme-li v potaz všechny tyto výklady jednoho pojmu, je jasně vidět, že 

přestože z všeobecného vnímání společnosti propagandu jako synonymum lži, 

přetvářky a zla vymazat nelze, teoretická východiska jsou opřena o reálnou podstatu 

pojmu, bez ohledu na jeho kontext. Je krátkozraké posuzovat nástroj z hlediska využití. 

Proto by propaganda dle mého názoru neměla být hodnocena pouze jako příčina 

událostí druhé světové války. V důsledku vývoje jazyka však propaganda tento podtext 

vstřebala a její význam se konkretizoval výhradně na politicky motivovanou, často 

nepříliš pravdivou komunikaci k masám, jež se komunikátor snaží zmanipulovat. Je 

samozřejmě nutné připustit, že manipulace se může vymykat všeobecně platným 

etickým zásadám, setkat se s ní však můžeme ve všech formách komunikace, záleží 

pouze na rozsahu jejího využití.  

V této práci se tedy chci pokusit pohlížet na propagandu striktně jako na formu 

komunikace, jejímž prostřednictvím lze dosáhnout politicky či jinak motivovaných cílů, 

s využitím více či méně intenzivních manipulativních technik. 

1.2 STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ PROPAGANDY 

Pokud uvažujeme v širším slova smyslu, můžeme bezpochyby říci, že praktiky, 

které dnes označujeme jako propagandu, jsou tak staré, jako lidstvo samo. V dávné 

historii nalezneme mnoho osobností, které bychom dnes označili za propagandisty. 

Najde-li se ve společnosti člověk s vlastnostmi vůdce, který je schopen strhnout dav a 

zvrátit jeho myšlení natolik, že ten přijme vůdcovu myšlenku za svou, můžeme již 

hovořit o jisté formě propagandy. Je to forma ve svém nejjednodušším pojetí jistě 

neotesaná, nevybroušená, ale ve své podstatě zahrnuje elementární jádro propagandy – 

přesvědčování lidí. 

1.2.1 Historický vývoj médií jako předpoklad rozvoje propagandy 

Z historické praxe se dá jednoznačně vypozorovat, jak se propaganda rozvíjela 

v závislosti na rozvoji médií. V dávných dobách nedosahovaly prostředky komunikace 

ani zdaleka takové úrovně, jakou mají dnes, a proto i možnosti šíření 

propagandistických sdělení byly – ať už z hlediska rychlosti či dosahu – výrazně 

omezené. Jak uvádí Jirák a Köpplová, Marshall McLuhan dělí fáze vývoje jednotlivých 

médií podle převládajícího typu, konkrétně na období orální kmenové kultury, dobu 
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psané kultury, „Gutenbergovu galaxii“ po nástupu knihtisku a konečně média 

elektronická.
8
 

McLuhanovo dělení posloužilo jako nosný základ rozvoje teorií historického 

vývoje médií i pro další teoretiky mediálních studií a komunikace. Rozvoj digitálních 

technologií přinesl další etapu komunikace, umožňujíc jakýmkoliv sdělením téměř 

okamžité a nekontrolovatelné šíření napříč technologicky rozvinutými společnostmi.  

Jedná se pouze o polemiku, není však vyloučeno, že v případě nástupu 

digitálních technologií o pouhé století dříve by následky šíření nacistické ideologie 

dosáhly ještě katastrofálnějších rozměrů.  

1.2.2 Propaganda v proměnách staletí 

1.2.2.1 Propaganda beze jména 

První užití technik propagandy bylo podle Philipa M. Taylora již v dobách 

dávných civilizací založeno na náboženství a schopnost být v kontaktu s bohy byla 

významným, možná téměř jediným relevantním argumentem pro udržení moci a 

nadvlády. Vůle bohů dokázala legitimizovat vládcovy činy, z nichž nejpatrnější je 

vedení válek z náboženských důvodů, přičemž není důležité, zda jsou tyto důvody 

reálné, či pouze zastírají expanzivní snahy.
9
 Dá se téměř s jistotou usuzovat, že 

v dobách, kdy náboženství hrálo jednu z nejvýznamnějších rolí v životě člověka a 

společnosti, byl strach z bohů nejsilnějším nástrojem, který mohl být vůbec využíván.  

Další, téměř ukázkový příklad, který Taylor uvádí, je Ježíš Kristus a jeho rychlý 

nárůst popularity v židovské komunitě města Jeruzaléma. Byly to právě techniky 

propagandy, které umožnily Kristovým následovníkům rozšířit kult osobnosti Ježíše 

Krista skrz římské impérium.
10

 V období, které McLuhan označuje jako období psané 

kultury, vyžadovalo jistě mnohem větší entuziasmus a energii předávat ideje jednoho 

člověka po území tak obrovském, jakým byla Svatá říše římská. Bohužel pro historiky, 

                                                             
8
 McLUHAN, 1962 citováno podle JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný 

úvod do studia médií a mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. str. 

19 
9
 TAYLOR, Philip M. Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the 

Present Era. 3
rd

 ed. Manchester: Manchester University Press, 2003. ISBN 0-7190-6767-7. str. 22 
10

 Ibid: str. 45 
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religionisty a teoretiky sociálně vědních oborů se zřejmě nemůžeme nikdy dozvědět 

objektivní informace o tom, čím byl právě Ježíš Kristus tak výjimečnou osobností, že 

dokázal způsobit náboženskou revoluci v římském impériu.  

S příchodem středověku a stále se zvyšující institucionalizací církve, získávala i 

propaganda – přestože tak stále nebyla nazývána – mnohem konkrétnější obrysy. I přes 

fakt, že nejvyšší církevní představitelé měli mít oficiální moc pouze v ohledech 

křesťanství, dosahovala jejich reálná autorita mnohem větších rozměrů. Papež, jako 

nejvyšší představitel církve, měl kromě náboženské absolutní moci i obrovský vliv na 

chod světských záležitostí v celé Evropě. V té době používané legitimizující označení 

„král z boží vůle“ by se dalo fakticky přeložit jako „král z papežovy vůle“. Byl to totiž 

právě papež, kdo měl v náboženstvím ovládané společnosti poslední slovo.  

Jako příklady využití náboženství k propagandistickým účelům v době 

středověku Taylor uvádí hlavně pověsti o životech svatých, jejichž hlavním úkolem 

bylo vyvolat kýžené chování u věřících, dále kombinace rituálů, vizuálních symbolů 

apod.
11

 I křižácké výpravy podle něj čerpaly svoje oprávnění páchat násilí v boží vůli a 

byly pořádány výhradně ve jménu Krista.
12

 Ať už byl jejich účel jakýkoliv. 

Zhruba v roce 1450 se v německé Mohuči udála revoluce v reprodukci psaného 

slova. Johannes Gutenberg zde vynalezl knihtisk, díky němuž se šíření tištěných 

materiálů ve velkém mohlo stát poprvé v historii lidstva realitou. Tento vynález je 

právem považován za jeden z nejvýznamnějších mezníků ve vývoji komunikace a 

médií, umožnil totiž do té doby neuvěřitelné možnosti šíření informací, stejně tak jako 

dezinformací a demagogických hesel. První knihou, kterou Gutenberg s pomocí nové 

techniky vytisknul, byla Bible.
13

 

Nedlouho po Gutenbergově vynálezu, v době reformace, však byla technika 

knihtisku využívána právě proti zkostnatělé církvi, jejímu elitářství a odklonu od pravé 

podstaty náboženství. Hlavní představitel reformace Martin Luther dokázal využít 

                                                             
11

 TAYLOR, Philip M. Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the 

Present Era. 3
rd

 ed. Manchester: Manchester University Press, 2003. ISBN 0-7190-6767-7.  str. 53 
12

 Ibid: str. 73 
13

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální 

komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 208 s. ISBN 80-7178-697-7. str. 20 
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příležitost, kterou skýtala možnost tisknout své myšlenky ve velkém objemu a posléze 

je distribuovat mezi veřejnost. Philip M. Taylor uvádí, že mezi lety 1517 a 1520 dokázal 

Luther vytisknout na 30 pamfletů a také svůj překlad Bible.
14

 

1.2.2.2 Raná léta propagandy 

První využití slova propaganda se podle dostupných zdrojů datuje do roku 1622, 

kdy papež Řehoř XV. založil instituci, nazývanou Sacra Congregatio de Propaganda 

Fide, neboli Kongregace pro šíření křesťanské víry.
15

 Jejím úkolem bylo posílit vliv 

křesťanské církve a bojovat tím proti reformačním tendencím v Evropě. Jen pět let poté, 

v roce 1627, bylo papežem Urbanem VIII. založeno Collegium de Propaganda, které si 

kladlo za cíl školit misionáře pro další boj se stále postupující reformací.
16

  

Na začátku 17. století zaznamenalo velký rozmach vydávání prvních novin. 

Přestože hlavním nástrojem válečné propagandy, související s právě probíhající 

třicetiletou válkou, byly podle Taylora spíše plakáty, pamflety nebo jednostránkové 

informační listy.
17

 I noviny jistě sehrály svou roli ve formování veřejného mínění. A 

vzhledem k tomu, že žurnalistika byla v té době na začátku svého rozvoje a vůbec celé 

své existence, nebylo možné mluvit o novinářské etice a zásadách, které jsou v dnešní 

moderní žurnalistice již etablovány. Jen sotva se tedy mohlo jednat o zpravodajství 

objektivní, každá strana psala podle svých politických přesvědčení a pod vlivem 

politického tlaku shora. Události z bitevních polí třicetileté války se tak staly 

dostupnými pro širokou masu lidí a politicky zaměřené novinové plátky začaly pomalu 

zaujímat svou pozici mezi informačními médii, o kterou se budou později muset 

rozdělit s rozhlasem a televizním vysíláním.  

  

                                                             
14
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1.2.2.3 Propaganda v rozkvětu 

Když o více než sto let později nastoupil na francouzský trůn Napoleon 

Bonaparte, propaganda se již pomalu stávala běžnou součástí komunikační a politické 

praxe. Přestože se o ní stále nemluvilo jako o propagandě, osvícenější panovníci a 

církevní hodnostáři si již byli vědomi role ovlivňování názorů veřejnosti v zájmu 

posílení pozice a udržení politické či náboženské moci.  

Jedním z příkladů takto osvíceného panovníka byl právě Napoleon, který nejen 

že byl jedním z největších vojevůdců v historii, ale byl schopen docenit i váhu slova. 

Podle Culla, Culberta a Welche, kteří zpracovali rozsáhlou publikaci o historii moderní 

propagandy, Napoleon nikdy slovo propaganda nepoužil, ale byl si velmi dobře vědom 

důležitosti formování veřejného mínění, o čemž svědčí i jeho citát „Pravda není tak 

důležitá, jako to, co lidé za pravdu považují.“
18

  

Stejně jako zásadní roli veřejného mínění si Napoleon uvědomoval sílu 

sdělovacích prostředků, jejichž primárním zástupcem byl v napoleonské Francii tisk. 

Přisuzoval mu podle Taylora dokonce roli naprosto zásadní, když řekl: „Kdybych měl 

svobodný tisk, nevydržel bych vládnout déle než 3 měsíce.“
19

  

1.2.2.4 Masová média v rukou propagandy 

Přelom 19. a 20. století odstartoval v mediálním světě rozsáhlé změny. V roce 

1896 byly založeny první noviny s denní periodicitou pod jménem Daily Mail. 

Novodobá propaganda tím získala mnohem větší možnosti v jednoduchém a 

frekventovaném oslovování a ovlivňování veřejnosti.   

                                                             
18

 CULL, Nicolas J., David CULBERT a David WELCH. Propaganda and Mass Persuasion: A 

Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc., 2003. 479 s. ISBN 1-

57607-820-5. str. 260 
19

 TAYLOR, Philip M. Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the 

Present Era. 3
rd

 ed. Manchester: Manchester University Press, 2003. ISBN 0-7190-6767-7. str. 155 
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Příchod první světové války s sebou přinesl i počátky žurnalistické cenzury a 

válečnou propagandu v pravém slova smyslu. Hlavní myšlenkou válečné propagandy 

anglických zemí se stal boj britské civilizace proti germánskému barbarství.
20

 

Objevuje se také princip využívání názorových vůdců, protože „je lepší 

ovlivňovat ty, jež mohou ovlivnit další, než se pokoušet přímo působit na celou masu 

populace.“
21

 Známí umělci a intelektuálové se stali tajnou zbraní britské propagandy, 

když publikovali svá díla prostřednictvím státem dotovaných vydavatelství.
22

 

V té době se začaly projevovat také rozpory mezi Spojenými státy a Velkou 

Británií. Zatímco Američané se údajně snažili poskytovat svým občanům relevantní 

informace, aby si mohli vytvořit na události vlastní názor, pro Británii byla cenzura 

médií jedním z hlavních nástrojů válečné propagandy a nehodlala se jí vzdát.
23

  

Propaganda v rukou válečných mocností měla několik hlavních úkolů – 

demotivovat nepřítele, pokud byla mířena do nepřátelských řad, a motivovat, 

zaktivizovat vlastní bojové síly, případně sjednotit obyvatelstvo pod myšlenkou války, 

byla-li určena pro obyvatelstvo dané země. K druhému účelu, mobilizaci válečných sil, 

byla na území Spojených států určena postava Strýčka Sama, který prostřednictvím 

plakátů lákal mladé zastánce vlasti ke vstupu do armádních řad. 

Uplatnění našla propaganda i v období po Velké říjnové socialistické revoluci 

roku 1917. Stala se každodenní záležitostí a jedním z významných nástrojů boje proti 

hrozícímu kapitalismu. Taylor uvádí, že kvůli problémům v komunikaci s nevzdělanými 

byly jako nosiče sdělení využívány ikony, obrazy a němý film, jejichž sdělení byla 

jednoduše srozumitelná nejširším vrstvám populace. Tyto nástroje pak byly doplněny 

také například o agitační vlaky a lodě.
24
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Sovětští socialisté tedy spoléhali přímo na co nejjednodušší formu masového 

oslovení, což může v některých ohledech připomínat taktiku Adolfa Hitlera a jeho 

ministra propagandy Josepha Goebbelse.  

1.2.2.5 Zrod public relations 

Již v té době se zřejmě Edward L. Bernays začal zaobírat myšlenkami na 

využívání teoretických východisek psychoanalýzy na praktické využití propagandy ve 

formování společenských názorů, přičemž údajně vycházel z práce svého strýce 

Sigmunda Freuda. V roce 1923 vydává knihu Crystallizing Public Opinion a pět let 

poté, v roce 1928, další titul Propaganda, jejichž přínos k dnešní praxi oboru public 

relations je přinejmenším nezanedbatelný. Právě v té době začalo docházet k rozdvojení 

terminologie a zásad ovlivňování mínění na dva proudy – propagandu a public relations.  

Jen nedlouho potom se propaganda stala v rukou Josepha Goebbelse jedním 

z hlavních nástrojů nejtragičtějších událostí 20. století. A právě Bernaysova práce 

Crystallizing Public Opinion byla údajně pro Goebbelse inspirací pro konečné řešení 

židovské otázky.
25

 

  

                                                             
25

 BERNAYS, Edward. L. Biography of an Idea: Memoirs of Public Relations Counsel Edward L. 

Bernays. New York: Simon and Schuster, 1965. Dle EWEN, S. PR! : A Social History of a Spin. New 
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2 POLITICKÁ SITUACE V NĚMECKU V LETECH 1933-1939 

Období mezi lety 1933 a 1939 je ohraničeno dvěma zásadními mezníky. Na jeho 

počátku stálo jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem a definitivní nástup 

nacionálně socialistické strany k moci. Konec potom jednoznačně znamenal první 

zářijový den roku 1939, který vešel do dějin jako začátek druhé světové války. 

Pro kompletní obraz o této nezaměnitelné etapě dějin je však nutné alespoň 

v hrubých obrysech nastínit i události, které Adolfu Hitlerovi pomohly vydláždit cestu 

do čela německého státu a podnítily postupné formování nacistické ideologie.  

2.1 HOSPODÁŘSKÝ ÚPADEK A MEIN KAMPF 

Dvacátá léta dvacátého století se v Německu nesla ve znamení následků první 

světové války. Válkou zdevastovaná země nesla na svých bedrech tíhu válečných 

reparací, k jejichž splácení byla po podepsání Versaillské mírové dohody zavázána. 

Rozkolísané politické prostředí země, nazývané tehdy Výmarskou republikou, 

ponechávalo mnoho prostoru pro vznik politicky libovolně vyhraněných skupin. Jednou 

z nich byla i Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP), jejíž vznik se 

datuje do roku 1919 a v jejímž čele již brzy po jejím založení začal působit nadšený 

přívrženec Adolf Hitler.
26

 

Díky obrovskému řečnickému talentu začal Hitler brzy získávat další zaujaté 

posluchače. To vedlo k rychlému rozšiřování strany, jejíž stoupající nespokojenost se 

stávající politickou situací vedla roku 1923 k pokusu o převrat, v jehož čele nestál opět 

nikdo jiný, než Adolf Hitler. Puč byl velmi záhy rozehnán, pro jeho vůdce to však 

znamenalo uvěznění. Právě v období věznění měl Adolf Hitler dostatek času pro 

formulaci základních pilířů nacistické ideologie, které, doplněné o autobiografický 

popis svého dosavadního života, vydal pod názvem Mein Kampf (Můj boj). Již v tomto 

díle lze získat vcelku jasnou představu o v budoucnu platných zásadách nacistické 

propagandy, stejně jako o hlavních ideových východiscích nacismu, z nichž 

nejvýrazněji nad ostatními čněl rezolutní antisemitismus. Po návratu z vězení 
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roku 1926
27

 se cesta Adolfa Hitlera zkřížila s talentovaným propagandistou Josephem 

Goebbelsem, který byl odhodlán své nadání nasadit v boji za nacionálně socialistické 

ideje.  

Německá ekonomika, která i deset let po skončení první světové války byla stále 

na kolenou, utržila poslední ránu roku 1929, kdy následkem krachu na newyorské burze 

přišla o finanční podporu ze strany amerických bank.
28

 Následky byly fatální jak pro 

hospodářství, tak pro politickou sféru.  

Rostoucí nespokojenost ve společnosti a abnormální nezaměstnanost 

podněcovaly vzrůstající množství lidí k podpoře extrémně vyhraněných politických 

stran, slibujících razantní změny. Nejvýraznější z nich v té době již byla právě NSDAP, 

jež získávala stále větší podíl v říšském sněmu. Ve volbách roku 1932 se Hitlerova 

strana s více než 37% a 230 křesly stala nejsilněji zastoupenou stranou v Reichstagu.
29

  

2.2 KANCLÉŘ ANTISEMITA 

Díky rostoucímu politickému vlivu NSDAP, která se v období hospodářské krize 

dala považovat za nejjednotnější uskupení politického spektra, nebylo pro Adolfa 

Hitlera obtížné dosáhnout klíčového kroku politické kariéry. Posledního ledna roku 

1933 byl prezidentem Paulem von Hindenburgem jmenován říšským kancléřem.
30

 

Konec měsíce února poznamenaly události spojené s požárem Reichstagu. 

Přestože nebylo možné prokázat, zda opoziční komunisté hráli v založení požáru 

nějakou roli, podařilo se nacistům obratně využít situace a označit za viníky právě 

přívržence komunistické strany.
31

 Tím dosáhli téměř okamžitého zákazu Komunistické 

strany Německa a prostřednictvím dekretu o požáru Říšského sněmu také výrazného 

omezení osobních práv všech občanů země.
32

 Během následujícího roku proběhlo na 
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desítky poprav, jejichž hlavní příčinou byly všemožné politické delikty. Počet 

odsouzených za vlastizradu dosahoval téměř dvou tisíc.
33

 

Velmi krátce po jmenování Hitlera kancléřem se také začaly objevovat první 

významné projevy nacistického antisemitismu. Prvního dubna 1933 byl vyhlášen 

celostátní bojkot židovských obchodníků, zřejmě první veřejný útok na židovské 

obyvatelstvo celonárodního rozměru. Nejen židovští obchodníci se však museli potýkat 

s otevřenými projevy nesnášenlivosti ze strany nové vlády. Vysoce postavení Židé 

z vědeckých a uměleckých kruhů byli nuceni rezignovat na své pozice, a jak uvádí 

Burleigh, čtvrtina z jejich celkového odhadovaného počtu opustila Německo ještě v roce 

1933. Mezi osobnostmi mezinárodního věhlasu byl například i Albert Einstein.
34

 

Celkový počet židovských emigrantů následkem dubnových událostí dosáhl 37 000. 

V červenci téhož roku byl vydán zákon zakazující existenci jiných politických stran než 

NSDAP.
35

   

Problémy Adolfu Hitlerovi nečinili pouze odpůrci nacionálního socialismu. 

Neshody začaly panovat i mezi vedením NSDAP a údernými jednotkami SA
36

 pod 

vedením Ernsta Röhma. Záměrem Adolfa Hitlera bylo ustálit a harmonizovat politickou 

situaci země pod vedením NSDAP, v čemž mu bránily stále narůstající počty jednotek 

SA, jejichž sílící touha po pokračování nacionálně socialistické revoluce začala velmi 

silně narušovat politickou stabilizaci.  Také sílící vliv Ernsta Röhma v čele SA 

s ambicemi postupně zaujmout pozici v německé armádě ohrožovaly Hitlerův plán na 

nástup do úřadu prezidenta po smrti Paula von Hindenburga a převzetí moci.  

Hitlerovy obavy a plány na čistku v řadách SA vygradovaly v noci z 29. na 30. 

června roku 1934 událostí známou pod označením „Noc dlouhých nožů“. Hlavní 

představitelé SA byli zatčeni, mnoho nevhodných osob a odpůrců budoucího „Vůdce“ 
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bylo na místě zastřeleno, mezi nimi například i generál Von Schleicher, Hitlerův 

předchůdce na pozici říšského kancléře.
37

 

Vůdce úderných oddílů SA Ernst Röhm byl vsazen do vězení, kde mu byla 

poskytnuta zbraň s pobídkou, aby svůj život sám ukončil. Protože však sebevraždu sám 

nespáchal, byl po krátké době z rozkazu Adolfa Hitlera zastřelen.
38

 

Přestože již v té době neexistoval v podstatě nikdo, kdo by Adolfu Hitlerovi 

bránil v realizaci jeho plánů, poslední překážkou na cestě k absolutní moc nad 

německým státem představoval stávající prezident Výmarské republiky Paul von 

Hindenburg. Vzhledem k prezidentovu vysokému věku se dalo očekávat, že je pouze 

otázkou dní, kdy se i tato překážka stane minulostí.  

V okamžiku, kdy se Hitler dozvěděl, že došlo k výraznému zhoršení 

prezidentova zdravotního stavu, začal podnikat zásadní kroky k převzetí vlády nad 

Německem. Ještě týž den, kdy naposled Hindenburga spatřil, svolal jednání vlády. Když 

tedy prezident skutečně 2. srpna 1934 naposledy vydechl, vstoupilo automaticky 

v platnost již schválené spojení funkce prezidenta s funkcí říšského kancléře, na nějž tak 

přešly všechny prezidentovy pravomoci.
39

 

Nepřetržitá eskalace antisemitských opatření a sílící vliv nacistické ideologie 

vyvrcholily v září roku 1935. Již od svého nástupu na pozici říšského kancléře Adolf 

Hitler ve spolupráci s Josephem Goebbelsem a dalšími hlavními představiteli NSDAP 

pracoval na způsobech, jak oficiálně prohlásit židovskou rasu za méněcennou. 

V průběhu roku 1935 byly postupně představeny jednotlivé návrhy zákonů, zakazující 

smíšená manželství Židů a árijců a znemožňující cizincům neárijského původu žádat o 

německé občanství.
40
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Ideální příležitost pro definitivní vyřešení legislativních okolností „židovské 

otázky“ se naskytla 18. září 1935 na stranickém sjezdu v Norimberku. Všechny 

navržené zákony byly schváleny na mimořádném jednání Říšského sněmu v poslední 

den sjezdu.
41

 

Zde Hitler také prohlásil že „německá vláda je vedena nadějí, že je možné 

vytvořit pomocí jediného světského opatření rámec, v němž by německý lid měl možnost 

navázat přijatelné vztahy s židovským národem. Pokud by se však měla tato naděje 

ukázat jako falešná a vnitroněmecké problémy s Židy by tu byly dál, pak by bylo nutné 

situaci přehodnotit.“
42

 

Zbývalo již jen vyřešit, podle čeho bude posuzováno, kdo spadá pro účely 

Norimberských zákonů do definice Žida. Jako Žid byl nakonec definován každý, kdo 

měl tři nebo čtyři prarodiče židovského původu.
43

  

Přijetí Norimberských zákonů se stalo zásadním milníkem v krátké historii 

Německa pod vládou nacismu. Norimberské zákony oficiálně učinily z Židů pouhé 

příslušníky státu bez jakýchkoliv politických práv, nečistou rasu na samém okraji 

německé společnosti. Žid se stal symbolem pro nepřítele Německa a všech jeho 

árijských obyvatel.  

2.3 ŽID JAKO NEPŘÍTEL STÁTU 

Přestože po přijetí Norimberských zákonů již bylo více než očividné, kam 

situace Židů v Německu směřuje, Burleigh uvádí, že slovem charakteristickým pro 

tehdejší reakce Němců může být převážně lhostejnost. Obyčejní lidé nemysleli na 

politickou situaci a pozici Židů ve společnosti, ale v těžkých časech byli nuceni věnovat 

se pouze vlastnímu živobytí, vzdělání či zábavě.
44

 

V reakcích německého obyvatelstva je také jasně patrné, co Duffack označuje za 

fenomén inkredibility. Podle něj pokud je informace natolik vzdálena lidskému okruhu 
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vědění a zdá se až příliš těžko uvěřitelná, projevuje se velmi silná tendence informaci za 

reálnou nepovažovat.
45

  

Počty Židů, kteří následkem neúnosných životních podmínek hledali nový 

domov v dalších zemích Evropy, dosahovaly každým rokem přes dvacet tisíc. Finanční 

požadavky pro opuštění země byly však pro mnoho ostatních nedosažitelné.  

Získání moci v Německu však dobyvatelské sklony Adolfa Hitlera nedokázalo 

uspokojit nadlouho a dalším cílem expanze nacismu se stalo jeho rodné Rakousko. 

Přestože představitelé rakouské vlády se stavěli k Hitlerovým snahám o připojení 

Rakouska k německé říši více než defenzivně, silný politický nátlak a výhružky 

krveprolitím je zanedlouho dokázaly zlomit. 12. března 1938 vstoupily německé 

vojenské jednotky na území Rakouska a nesetkaly se s naprosto žádným odporem.
46

 

Legitimitu Anschlussu mělo posvětit všeobecné referendum, konané 10. dubna téhož 

roku. V něm se pod vlivem obav z hrozícího válečného konfliktu vyslovilo pro 

připojení Rakouska k Německu více než 99 procent obyvatel země.
47

 

Připojením Rakouska k Německu opět rapidně vzrostl celkový počet Židů na 

území Třetí říše. Úkol očišťování árijské říše od nežádoucích osob, který si nacisté 

vytyčili, se opět objevil v plné síle a ještě naléhavěji. O to silnější byla opatření, která se 

rozhodli přijmout. V Rakousku, zachváceném antisemitskými vášněmi, propukla 

nevídaná vlna násilností proti židovským spoluobčanům.  

Poslední záminkou, která posvětila nenávist vůči Židům, se 7. listopadu 1938 

stal útok Poláka jménem Herschel Grynszpan, jehož rodiče byli deportováni z Německa 

do Polska, na úředníka Ernsta vom Ratha.
48

 Přestože Rath nebyl nacista,
49

 pro vedení 

NSDAP se nejednalo o individuálně motivovaný čin, ale o projev nenávisti celé 

židovské rasy vůči Německu. Dva dny poté, 9. listopadu, když Ernst vom Rath 
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následkům zranění podlehl, vydal Hitler příkaz k násilnému zatčení dvaceti až třiceti 

tisíc Židů.
50

 

Ještě téže noci, která vstoupila do dějin jako Křišťálová, došlo k přepadení tisíců 

židovských domácností, ničení a rabování židovských domů či obchodů a pálení 

synagog. Jak uvádí Burleigh, Křišťálová noc byla koncem jakéhosi cyklu pouličního 

násilí, přesto však vydláždila cestu něčemu systematičtějšímu a tudíž daleko horšímu.
51

 

Během týdne od Křišťálové noci bylo zatčeno na třicet tisíc židovských mužů, kteří byli 

transportováni do koncentračních táborů Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen.
52

 

Eskalující Hitlerův egoismus a fanatický nacismus měly za následek události 

nadcházejícího roku, kdy Hitlerovy expanzivní kroky vedly na území Československa a 

Polska. Právě vstup do Polska se stal Hitlerovi osudným, protože se stal poslední 

záminkou pro vyhlášení války Německu, jehož vzrůstající prostorové nároky se staly 

neakceptovatelnými. Počátkem druhé světové války skončila jedna z nejhrůznějších 

etap německé historie, charakteristická nejen osobou samozvaného a všemi obávaného 

vůdce Adolfa Hitlera, ale také jeho pravou rukou, propagandistou Josephem 

Goebbelsem.  

  

                                                             
50

 EVANS, Richard J. Třetí říše u moci. 1. vyd. Praha; Plzeň: Beta-Dobrovský; Ševčík, 2009. ISBN 978-

80-7306-323-8. str. 468 
51

 BURLEIGH, Michael. Třetí říše: nové dějiny. 1. vyd. Praha: Argo, 2008. 712 s. ISBN 978-80-257-

0054-9. str. 269 
52

 EVANS, Richard J. Třetí říše u moci. 1. vyd. Praha; Plzeň: Beta-Dobrovský; Ševčík, 2009. ISBN 978-

80-7306-323-8. str. 475 



23 
 

3 JOSEPH GOEBBELS VE FUNKCI MINISTRA PROPAGANDY 

Přestože osoba Josepha Goebbelse je v německé historii stěžejní pro své 

působení na pozici ministra pro osvětu a propagandu, kterou po většinu času v německé 

vládě zastával, nevyhnutelnou podmínkou správného pochopení všech aspektů jeho 

působení ve vysoké politice nacistického Německa je také jeho původ a průběh cesty na 

výsluní NSDAP. 

Podle Duffacka poznamenaly Goebbelsův život tři věci, a to jeho původ, jeho 

výjimečné schopnosti a jeho tělesná vada.
53

 Josephova rodina nepocházela z příliš 

vysoké společenské vrstvy.
54

 Jeho otec musel tvrdě pracovat, aby dokázal uživit 

početnou rodinu a dopřál dětem dostatečné vzdělání. Následkem dětské obrny v raném 

dětství trpěl Joseph Goebbels celý život postižením levé nohy, což mu během dospívání 

způsobovalo mnohá traumata a stalo se také příčinou jeho nepřijetí do armádní služby 

na počátku první světové války. Později však rád uváděl, že postižení nohy je 

způsobeno právě zraněním z válečné fronty první světové války.
55

  

Poslední významný činitel Goebbelsova života, jeho nadprůměrné mentální 

schopnosti, mu umožnil kompenzovat frustraci z nemožnosti podpořit svou vlast v první 

světové válce. Veškerou svou energii vložil do mentální činnosti a roku 1921 dokončil 

studia na univerzitě v Heidelbergu.
56

 Zde získal roku 1922 titul doktora filozofie, 

kterým se po celý život pyšnil a který neopomínal ze zásady zmínit ve všech 

publikacích.
57 

Goebbelsova politická kariéra započala okamžikem, kdy se stal osobním 

sekretářem Gregora Strassera, vedoucího propagandy nacionálně socialistické strany.
58

 

V té době se s Hitlerovými antisemitskými názory neztotožňoval a jeho podpora patřila 
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spíše myšlence socialismu.
59

 Přesto však na něj během následujících událostí Adolf 

Hitler zapůsobil natolik, že se uvolil roku 1926 přijmout pozici berlínského gauleitera, 

stranického regionálního vedoucího.
60

 Joseph Goebbels téměř bezprostředně po přijetí 

funkce zahájil výrazné personální a organizační změny berlínské větve NSDAP, 

následované snahou upozornit na stranu a získat nové přívržence nacionálního 

socialismu.  

To se záhy podařilo prostřednictvím první výrazné ofenzivní akce vůči berlínské 

komunistické frakci v únoru roku 1927. Berlínem, pokrytým rudými plakáty, 

hlásajícími heslo „Buržoazní stát se blíží ke svému konci“ kráčeli příznivci NSDAP, 

hrdě nesoucí poutače se svastikou. Během následujícího týdne obsadil pochod hlavní 

stránky novin a strana obdržela 2 600 přihlášek potenciálních členů.
61

   

Nedlouho po převzetí vlády nad Berlínem se Joseph Goebbels stal říšským 

vedoucím propagandy NSDAP.
62

 Vrcholu své politické kariéry dosáhl 13. března roku 

1933, kdy se stal ministrem nově vzniklého říšského Ministerstva pro lidovou osvětu a 

propagandu a členem nového kabinetu.
63

 Pod nové ministerstvo spadala mimo jiné i 

Říšská kulturní komora, v jejíž prospěch se své kontroly nad tiskem, knihami, filmy a 

dalšími produkty kulturní činnosti muselo vzdát ministerstvo vnitra.
64

 Dne 8. března 

1933 si Joseph Goebbels do svého deníku zapsal, že ministerstvo „bude rozděleno do 

pěti velkých oddělení, která budou zahrnovat oblast rozhlasu, tisku, filmu, propagandy a 

divadla. To jsou všechno oblasti, které jsou mi osobně velmi blízké a kterým se proto 

budu s veškerým úsilím a obětavostí věnovat.“ Tato osobní sympatie k médiím, která 

byla bez skrupulí využívána k propagandistickým účelům, může být v kontextu 

představ o Goebbelsovi jako o ďábelském manipulátorovi překvapivá.  

Jak je vidět, ministerstvo lidové osvěty a propagandy bylo unikátním politickým 

orgánem v čele s Josephem Goebbelsem, v jehož rukách spočívala moc nad kompletním 
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rámcem kulturních aktivit německého národa. Takové uspořádání moci bylo 

v absolutním souladu s Goebbelsovou ideou propagandy, která prostupuje veškerými 

oblastmi státu a lidské činnosti. „Tak jako mělo být totalitní politické hnutí, (…), stejně 

tak univerzální měla být propaganda, promlouvající k jedinci prostřednictvím stovek 

rozdílných, přesto však koordinovaných hlasů.“
65

 

3.1 PROPAGANDA PODLE ADOLFA HITLERA A JOSEPHA 

GOEBBELSE 

Pro účely této práce je stěžejní právě to, jak říšský ministr osvěty a propagandy 

v nacistickém Německu, Joseph Goebbels, pohlížel na propagandu a její techniky a jaký 

přístup k ní měl sám říšský kancléř Adolf Hitler. Pokud konfrontujeme Hitlerovy a 

Goebbelsovy názory na propagandu, zjistíme, že jsou až na drobné odchylky ve 

formulacích téměř totožné. Zřejmě právě proto se ministrem pro propagandu stal právě 

Goebbels. Jeho pohled na propagandu byl podřízen výhradně kritériu jejího úspěchu. Ve 

svém projevu z 9. ledna 1928 na shromáždění NSDAP v Berlíně hned v úvodu 

proklamuje, že „propaganda nemá vůbec být ani slušná, ani něžná, ani měkká, ani 

pokorná; propaganda má vést k úspěchu.“
66

 

Již o dva roky dříve, v roce 1926, si ve svém díle Mein Kampf klade Adolf Hitler 

otázku, zda je propaganda prostředkem nebo účelem. Výsledné krátké shrnutí, že „je to 

prostředek, a proto musí být posuzována z hlediska účelu,“
67

 dokonale vystihuje a 

legitimizuje všechny praktické prostředky a způsoby, kterými v době své vlády Adolf 

Hitler bojoval proti židovské rase.  

Z pohledu optiky nacistické propagandy tedy není rozhodující, jakými 

prostředky se k vytyčenému cíli dostane, stěžejní zůstává pouze úspěšné naplnění účelu. 

Veškerá další kritéria jsou zcela vedlejší.  

Pokud bychom se snažili získat jakousi definici propagandy podle Josepha 

Goebbelse, dalo by se za ni snad považovat jeho následné vyjádření v projevu ze 
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zmíněného shromáždění NSDAP, kde propagandu definoval jako získávání, verbování 

lidí pro něco, co uznává za správné.
68

 Ani Adolf Hitler se nestyděl za manipulativní 

praktiky propagandy a v Mein Kampf přiznává, že „NSDAP není hlásnou troubou 

veřejného mínění, musí ho ovládnout. Nesmí být služkou mas, ale jejich pánem.“
69

 

Lehce paradoxně vůči těmto stanoviskům působí Goebbelsovy zásady 

propagandy, kterých se údajně striktně držel, a to: nelhat, zakrývat, odvádět pozornost.
70

 

Zvláště zásada „nelhat“ může v kontextu všeho, co o nacismu víme, působit značně 

nadneseně. Z Goebbelsových projevů je však velmi zřetelný princip práce 

s informacemi, kdy k posluchačům se dostane pouze fragment pravdy, přičemž od 

zbývající části informací je umně odvedena pozornost. Většinou s antisemitistickým a 

nacistickým řešením všech existujících problémů tehdejší německé společnosti.  

Hitlerova a Goebbelsova touha po ovládání všech aspektů veřejného i 

soukromého života všech obyvatel říše dosahovala dokonce i tak abnormálních 

rozměrů, že si roku 1937 nechal Joseph Goebbels schvalovat plánovaný národní jídelní 

lístek, jehož cílem bylo usměrňovat stravovací návyky každého jednotlivého příslušníka 

říše.
71
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4 OBRAZOVÉ A AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY PROPAGANDY 

Po nástupu Adolfa Hitlera na pozici říšského kancléře byl zahájen proces, 

popsaný Hitlerem jako kampaň za obnovu národního morálního a materiálního zdraví. 

„Celý vzdělávací systém, divadlo, film, literatura, tisk a vysílání – všechny tyto budou 

použity jako prostředky k cíli.“
72

 V duchu tohoto citátu Adolfa Hitlera bylo 

bezprostředně po jeho nástupu k moci zahájeno systematické působení prostřednictvím 

všech dostupných komunikačních kanálů. V této kapitole bych ráda strukturovaně a 

přehledně shrnula všechna média, jimiž ministerstvo lidové osvěty a propagandy na 

německý lid působilo, a také sdělení, která byla prostřednictvím těchto médií 

zprostředkovávána. 

4.1 VEŘEJNÉ PROJEVY 

Veřejné projevy byly nacisty často využívaným nástrojem komunikace 

s reálnými a potenciálními příslušníky strany. Přestože rozvoj moderních 

elektronických médií zaznamenával velký pokrok, bezprostřední komunikace s davem 

patřila stále k nejjistějším a nejefektivnějším způsobům získávání podpory a budování 

kultu „Vůdce“. 

Hlavním řečníkem NSDAP byl Adolf Hitler, jehož obrovský řečnický talent byl 

v podstatě důvodem pro jeho pozici v čele tak monumentálního politického hnutí. 

Druhou nejdůležitější pozici ve straně v oblasti komunikace s veřejností zastával právě 

ministr lidové osvěty a propagandy Joseph Goebbels, pro nějž byly nejlepší kvalifikací 

jeho obrovské znalosti psychologie davů a principů fungování propagandy.  

4.1.1 Adolf Hitler 

Jednou z nejvýraznějších vlastností Adolfa Hitlera a možná dokonce 

nejdůležitější předpoklad pro jeho cestu na politický vrchol Německa byla – jak již jsem 

uvedla – jeho nesmírná schopnost strhnout a zfanatizovat dav, ke kterému promlouval.  

Přestože je Hitler všeobecně považován za jednoho z největších řečníků 

v historii, není již natolik známo, že i on měl jistá omezení. Jeho hlavním stimulantem 
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během projevů byl dav, proto tváří v tvář tisícihlavému shromáždění dokázal mistrně 

manipulovat kolektivní duší davu, jeho přirozenost se však vzpírala možnostem využít 

potenciál moderních elektronických médií. Jak uvádí Welch, Hitlerovy rozhlasové 

projevy se z důvodu absence fyzicky přítomných posluchačů ukázaly být neefektivními, 

následkem čehož se začal rozhlasovým studiím vyhýbat.
73

 Od roku 1933 již neproběhl 

žádný jeho rozhlasový projev ze studia. 

Všechny projevy „Vůdce“, které byly přenášeny k lidem prostřednictvím 

rozhlasu, tedy nevznikaly ve studiu, ale byly nahrávány během živých vystoupení, kde 

mohl Adolf Hitler využít svou schopnost zaujmout masy a působit na nejzákladnější 

pohnutky lidské mysli.
 74

 Pouze v roce 1933 bylo vysíláno na 50 takových projevů a do 

roku 1935 dokázaly přenosy těchto vystoupení zasáhnout 56 000 000 obyvatel Třetí 

říše.
75

  

4.1.2 Joseph Goebbels 

Přestože pozice Josepha Goebbelse v NSDAP nebyla zdaleka natolik důležitá 

jako pozice Adolfa Hitlera, byl to z velké části právě on, kdo řídil z pozadí všechny 

komunikační aktivity strany, a podílel se proto významnou měrou i na veřejném 

zastupování zájmů strany. 

Joseph Goebbels z pozice ministra propagandy byl také častým a kvalitním 

řečníkem. Přestože nedisponoval podobnými schopnostmi fascinovat davy jako Adolf 

Hitler, z jeho projevů naopak čiší obrovské umění kvalitní argumentace a práce 

s informacemi v zájmu prospěchu vlastního, nebo prospěchu strany.  

Mezi jeho pravidelné zodpovědnosti patřil například novoroční rozhlasový 

projev, případně projevy na tiskových konferencích a dalších příležitostech, věnovaných 

otázkám médií a komunikačních kanálů. 
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4.2 TIŠTĚNÉ MATERIÁLY 

Tištěné materiály byly od vynálezu knihtisku do rozšíření audiovizuálních 

mediálních kanálů nejdůležitějším a nejpoužívanějším způsobem masové komunikace. 

Bylo proto naprosto prioritní, aby se nacistický režim v první řadě zabýval ovládnutím 

vedení hlavních německých novinových titulů a devastací svobody slova žurnalistů. 

4.2.1 Tisk 

Tisk byl v době počátku třetí říše již zavedeným způsobem komunikace 

politických stran, zájmových skupin či nepoliticky zaměřených útvarů se širokou 

veřejností a úkol převzít rozhodování o něm do rukou ministerstva nebyl jedním z těch 

jednoduchých. 

Přestože nebyl Joseph Goebbels příliš spokojen s nastolením uniformity 

německého tisku, právě tiskové zákony jeho ministerstva byly nástrojem, díky němuž 

dokázal oslabit svobodu slova na nutné minimum a zrušit veškeré politicky 

nevyhovující tituly.
76

 

Díky spojení dvou tiskových agentur vznikla roku 1933 Německá tisková 

kancelář (Deutsche Nachrichten Bureau – DNB), jejímž prostřednictvím přicházely 

nacisty podmaněným redakcím specifické příkazy ohledně obsahu jimi vydávaných 

titulů.
77

 Na základě rozhodnutí DNB potom vznikala jednotná komunikační linka 

německých periodik, podřízená výhradně propagandě. „Do DNB dosadím pár 

ostřílených propagandistů,“ poznamenal si roku 1936 do deníku Joseph Goebbels.
78

 

Na konci roku 1933, tedy ani ne rok po jmenování Goebbelse říšským ministrem 

propagandy, nacisté ovládali již 86 listů.
79

 Postupnou redukcí počtu nevhodných titulů 

se jim mezi lety 1933 a 1938 podařilo snížit vydávaný počet z 10 000 titulů na pouhou 
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polovinu.
80

 Ke konci roku 1939 pak již dvě třetiny veškerého německého tisku náležely 

nacistickému vydavatelství Eher.
81

 

Vlajkovou lodí nacistického tisku byl stranický celostátní deník Völkischer 

Beobachter. Jednalo se o první německé noviny, jejichž náklad dosáhl a překročil 

během nacistické éry milion kusů. Je však nutné brát na vědomí, že příčinou tohoto 

rapidního nárůstu prodejnosti jednoho periodika byl zákaz dalších – relativně 

svobodných – novin. Nedá se jednoduše usuzovat, že by byl tento nárůst způsoben 

vzrůstající oblibou NSDAP. Jednalo se však spíše o kombinaci zmíněných dvou 

okolností. 

Kromě Völkischer Beobachter byl nacisty vydáván také bulvární plátek Der 

Stürmer, jehož role spočívala v bezohledném a agresivním napadání židovské komunity 

a zprostředkovávání antisemitistické ideologie širokým masám bez ohledu na dosažené 

vzdělání
.82 

4.2.2 Plakáty a letáky 

Plakát a leták jako ve své podstatě univerzální nosiče propagandistických sdělení 

měly téměř neomezený dopad. Jako médium nezávislé na elektronickém přijímači a 

šířené zdarma byly určeny široké veřejnosti a jejich univerzální formát býval nositelem i 

těch nejelementárnějších ideologických hesel.  

Majoritní část plakátů byla politickou reklamou, aktivizující příznivce národně-

socialistické strany v období před volbami a motivující všechny ostatní občany k volení 

NSDAP. Druhým proudem byly tištěné materiály, zobrazující šťastné árijské rodiny 

nebo ovlivňující běžné každodenní záležitosti života ve třetí říši. Některé z těchto 

plakátů bychom dnes mohli označit za sociální marketing. Jedním z tohoto typu je 

například výzva k přípravě jídla pouze v jednom hrnci za účelem šetření nákladů (viz 

obrazová příloha). Posledním druhem plakátů potom byly takové, jejichž jediným cílem 

bylo budování kultu osobnosti „Vůdce“ Adolfa Hitlera.  
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4.3 FILMOVÁ TVORBA 

Jak je zřejmé ze zápisků v Goebbelsových denících po nástupu do funkce 

ministra propagandy, filmu věnoval nepoměrně větší pozornost, než ostatním médiím, a 

vkládal v jeho účinky a dopad jeho působení velkou naději. Osobně se věnoval kontrole 

veškerých filmových děl, produkovaných v Německu, a stal se jakýmsi cenzorem a 

usměrňovatelem jejich obsahu a působení na diváky. To mu umožnil roku 1934 nově 

přijatý Říšský filmový zákon,
83

 stanovující nová pravidla pro kontrolu přínosu filmů 

záměrům nové říše.  

 

Tabulka 1: Struktura německého filmového průmyslu
84
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Přestože pouhý zlomek filmů, natočených ve třetí říši, nesl jasné politicky 

orientované sdělení, naprostá většina musela být v souladu s ideologií národního 

socialismu a neporušovat zásady touto ideologií jasně stanovené. Joseph Goebbels věřil 

tomu, že „film může být zdravý jen tehdy, vzpomene-li si opět na své němectví a kořeny 

své síly hledá v německé podstatě.“
85 

4.3.1 Leni Riefenstahl ve službách nacismu 

Leni Riefenstahl byla dvorní filmařkou vedení nacistické strany a jediným 

filmařem, který nepodléhal Říšské filmové komoře.
86

 Vytvořila hlavní propagandistická 

díla režimu, z nichž nejdůležitějšími jsou Triumf vůle,
87

 zachycující norimberský sjezd 

NSDAP k 6. výročí založení strany, a Olympia,
88

 oslava árijského ideálu krásy, 

pořízená během olympijských her v Berlíně roku 1936. Kromě těchto dvou filmů 

natočila Leni Riefenstahl pro nacistický režim také díla Den svobody: Náš Wehrmacht
89

 

a Vítězství víry.
90

  

4.3.1.1 Triumf vůle  

Snímek Triumf vůle je záznamem velkolepého stranického sjezdu v Norimberku 

roku 1934. Podle Welche si Adolf Hitler na natočení sjezdu vyžádal jako režisérku 

právě Leni Riefenstahl.
91

 Jak sama Riefenstahl uvedla, přípravy pořádání sjezdu 

probíhaly přímo ve spojení s přípravami natáčení filmu a byly přizpůsobeny zájmům 

natočení dokonalého propagandistického dokumentu.
92

  

                                                             
85

 GOEBBELS, Joseph. Deníky: 1930-1934, Svazek 2. 1. čes. vyd. Praha: Naše vojsko, 2009. 432 s. ISBN 

978-80-206-0999-1. str. 309 
86

 SONTAG, Susan. Ve znamení Saturna. Praha; Litomyšl: Paseka, 2011. 193 s. ISBN 978-80-7432-119-

1. str. 82 
87

 Triumf vůle [film]. Režie Leni RIEFENSTAHL. 1935 
88

 Olympia[film]. Režie Leni RIEFENSTAHL. 1938 
89

 Tag der Freiheit - Unsere Wehrmacht [film]. Režie Leni RIEFENSTAHL. 1935 
90

 Der Sieg des Glaubens [film]. Režie Leni RIEFENSTAHL. 1933 
91

 WELCH, David. The Third Reich: Politics and Propaganda. New York: Routledge, 2002. ISBN 0-

203-93014-2. str. 125 
92

 RIEFENSTAHL, Leni. Hinter den Kulissen des Reichsparteitag-Films. Mnichov, 1935. Dle SONTAG, 

Susan. Ve znamení Saturna. Praha; Litomyšl: Paseka, 2011. 193 s. ISBN 978-80-7432-119-1. str. 80 



33 
 

  

Obrázek 2: Plakát k filmu Triumf vůle
93

 

 

Triumf vůle je dodnes mnohými považován za jeden z nejvýraznějších příkladů 

filmové propagandy v historii. Již vítězoslavný přílet Adolfa Hitlera na místo sjezdu 

v úvodu filmu obsahuje značnou symboliku, evokující příchod z nebes a upevňující 

Hitlerův kult vůdce. 

Jak uvádí Soussloff a Nichols: „Je-li Triumf vůle uměním, je Riefenstahl skvělá 

umělkyně, je-li to propaganda, pak je opovrženíhodnou propagandistkou.“
94
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4.3.1.2 Olympia  

Na dokumentární záznam olympijských her v Berlíně bylo ze státního rozpočtu 

uvolněno 1,5 milionu říšských marek.
95

 Jedná se o čtyřhodinový dvoudílný dokument, 

zachycující průběh olympiády, jejímž hostitelským městem se stal Berlín v roce 1936.  

 

Obrázek 2: Plakát k filmu Olympia
96 

Olympia se stala oslavou dokonalosti a estetičnosti árijského těla, významným 

nositelem nacistických ideálů a jejich propagátorem v Německu i za jeho hranicemi.  

Přestože Leni Riefenstahl po skončení nacistické éry zaujala postoj, že se 

rozhodně nejednalo o práci na objednávku nacistů, natož pak o propagandu, případně že 

mezi ní a Goebbelsem panovaly neshody v přípravách snímku Olympia, tato tvrzení 

jsou podle Reevese pouze snahou napravit po skončení éry nacismu v Německu svou 
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poškozenou pověst.
97

 To ostatně potvrzují i zápisky v Goebbelsových denících, které 

potvrzují jeho respekt k režisérce.
98

 Přesto však není možné s jistotou popsat, jaký vztah 

mezi Josephem Goebbelsem a Leni Riefenstahl panoval. 

4.3.2 Filmové týdeníky 

Filmové týdeníky byly mimo jiné jedním z významných informačních kanálů 

pro obyvatelstvo třetí říše. Přestože televizor již mohl některé propagandistické aspekty 

filmové tvorby nahradit, stále to byl právě film, který disponoval obrovským vlivem na 

emocionalitu a smýšlení obyvatelstva.  

Filmové týdeníky přinášely nejdůležitější informace z dění ve třetí říši, a to 

způsobem výhodným pro vládnoucí elitu (později také přinášely zprávy o dění na 

frontě). Centrála pro filmové týdeníky byla založena Josephem Goebbelsem až roku 

1939,
99

 což umožnilo větší kontrolu nad produkcí filmových týdeníků během válečných 

let.  

4.4 ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

Médiu rozhlasu nelze upřít revoluční význam pro praktické využití propagandy 

v každodenním životě německého národa. Přestože se jednalo o nové médium, které si 

teprve vydobývalo své místo na poli informačních kanálů a jehož dosah a možnosti 

působení na příjemce sdělení nebyly zatím dostatečně prozkoumány, Josephu 

Goebbelsovi umožnila jeho „prozřetelnost“ rozpoznat propagandistický potenciál 

rozhlasu již od samého počátku. Jeho fascinaci možnostmi rozhlasového vysílání 

nejzřetelněji vystihuje věta, kterou roku 1933 adresoval vedoucím německých 

rozhlasových stanic: „S tímto nástrojem vytváříte veřejné mínění. Pokud to uděláte 

dobře, zvítězíme nad lidmi.“
100
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U příležitosti otevření první nacionálně socialistické rozhlasové výstavy pronesl 

Joseph Goebbels veřejný projev, v němž označil rozhlas za osmou velmoc,
101

 za 

„prvního a nejvlivnějšího prostředníka mezi duchovním hnutím a lidem, mezi ideou a 

člověkem.“
102

 Role rozhlasu v budování nacistického Německa pro něj byla natolik 

kruciální, že „německá revoluce, přinejmenším v těch formách, ve kterých se odehrála, 

by se nemohla odehrát, kdyby nebylo letadla a rozhlasu.“
103

 

Již v roce 1933 vznikla Nacionálně socialistická rozhlasová komora, o půl roku 

později přetvořená v Říšskou rozhlasovou komoru, jejímž stěžejním úkolem byl dohled 

nad koncepcí činnosti rozhlasu a jejím podřízením záměru třetí říše.
104

 Během čistky, 

provedené napříč rozhlasovými stanicemi bezprostředně po jejich převzetí do 

kompetence říšského Ministerstva pro lidovou osvětu a propagandu, přišlo o svou práci 

136 pracovníků rozhlasu, z nichž více než dvěma třetinám náležely do té doby vedoucí 

pozice.
105

  

Kromě běžného vysílání využívali nacisté rozhlas pro přenos zásadních událostí 

a shromáždění, přičemž nikdy neopomněli žádnou příležitost pro využití situace 

k získání dalších příznivců a naklonění posluchačů pro vlastní zájmy. Pro tyto účely 

posloužily roku 1936 pompézní olympijské hry v Berlíně, které nejenže byly 

prostřednictvím rozhlasu přenášeny do domácností obyvatel třetí říše, ale díky technické 

vyspělosti Německa také k obyvatelům 32 světových zemí, jejichž reportéři měli 

v dějišti her ideální podmínky.
106

  

                                                             
101

 Goebbels zde odkazuje na údajné Napoleonovo prohlášení tisku za sedmou velmoc; DUFFACK, J. J. 

Poznání a propaganda: Komentovaný překlad vybraných projevů, Praha: Naše vojsko, 2009. 120 s. ISBN 

978-80-206-1009-6. str. 33 
102

 DUFFACK, J. J. Poznání a propaganda: Komentovaný překlad vybraných projevů. Praha: Naše 

vojsko, 2009. 120 s. ISBN 978-80-206-1009-6. str. 35 
103

 Ibid: str. 34 
104

 WELCH, David. The Third Reich: Politics and Propaganda. New York: Routledge, 2002. ISBN 0-

203-93014-2. str. 40 
105

 BREITFELDER, Miroslav. Rozhlas ve službách nacistické propagandy. In: Dějepis.: Sborník katedry 

historie. Sborník je věnován památce docentky Jany Janusové. 18. vyd. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 

2000, s. 103-117. Dostupné z WWW: 

portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=16717 
106

 BRAMSTED Ernst K. Goebbels and National Socialistist Propaganda 1925-1945. Michigan: 

Michigan State University Press, 1965, str. 151 



37 
 

V případě dalších významných událostí byla k dispozici síť pracovníků rádií, 

zajišťujících umístění rozhlasové techniky na veřejná prostranství, která spojovala 

posluchače v jeden dav, naslouchající slovům „Vůdce“.
107

 

Aby však měl co největší podíl národa vlastní rozhlasové přijímače, podařilo se 

nacistům přimět výrobce k vytvoření jednoho z cenově nejdostupnějších bezdrátových 

přijímačů v Evropě, takzvaného „lidového přijímače.“
108

 Zvýšení počtu příjemců 

sdělení prostřednictvím rádia se ministr propagandy snažil zvýšit také produkcí 

reklamních materiálů, hlásajících: „Celé Německo naslouchá Vůdci s lidovým 

rádiem.“
109

 

Goebbelsovy snahy o rozmach rádia byly podle všeho více než úspěšné. Počet 

posluchačů rozhlasového vysílání se v letech 1933 a 1934 meziročně zvýšil více než 

sedminásobně – ze 4 milionů v roce 1933 vzrostl během jediného roku tento počet na 29 

v roce 1934. Do začátku druhé světové války potom získal rozhlas třetí říše 97 milionů 

posluchačů.
110

 

Přes uvedené explicitní projevy manipulativní komunikace vůči lidem naplnil 

nacistický rozhlas Goebbelsovu předzvěst mocného propagandistického nástroje třetí 

říše. A to proto, že Joseph Goebbels dokázal obratně kombinovat demagogické 

působení na lidskou mysl se zábavným obsahem
111

 a vytvářet tak těžko postřehnutelnou 

mocnou zbraň, s jejíž pomocí ovládal myšlenky příjemců komunikace. 

  

                                                             
107

 WELCH, David. The Third Reich: Politics and Propaganda. New York: Routledge, 2002. ISBN 0-

203-93014-2. str. 42 
108

 Ibid: str. 41 
109

 Ibid: str. 42 
110

 IRVING, David. Goebbels: The mastermind ot the Third Reich. London: Parforce, 1996. ISBN 1-

812197-13-2. str. 308 
111

 WELCH, David. The Third Reich: Politics and Propaganda. New York: Routledge, 2002. ISBN 0-

203-93014-2. str. 43 



38 
 

4.5 TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 

Technologie umožňující televizní vysílání zažívala ve 30. letech 20. století 

rapidní rozmach. Nezodpovězena však stále byla otázka jejího využití pro propagandu. 

Mnohé zdroje uvádí, že Goebbels hleděl na nové médium pozitivně,
112

 z jeho vlastních 

deníků je však patrný spíše odměřený přístup.
113

 Když se na televizní obrazovce poprvé 

uviděl, byl údajně spíše zděšen, než okouzlen.
114

 

4.5.1 Televize Paul Nipkow 

První německá televizní stanice vznikla 22. března 1935 pod jménem Paul 

Nipkow.
115

 V počátcích bylo možné sledovat televizní vysílání pouze třikrát týdně, do 

druhé světové války potom stoupla frekvence vysílání a televize nabízela až 4 hodiny 

pořadů denně, často však reprízovaných.
116

 Začátky vysílání nebyly jednoduché, již 

vzhledem k tomu, že neexistovali profesionálové, kteří by měli zkušenosti s novým 

médiem. Redaktory nově vzniklé televize však byli rozhlasoví hlasatelé, kteří 

nedokázali optimálně využít potenciálu kombinace zvuku a obrazu. Nejatraktivnějšími 

byly pořady zábavné či sportovní, od roku 1936 se těšily velké přízni diváků taktéž 

pravidelné sjezdy NSDAP, zaznamenávané pomocí televizního štábu s nahrávacím 

vozem.
117

 

4.5.2 Olympijské hry v Berlíně  

Nejprokazatelnějším případem využití televize ve prospěch národních socialistů 

byla příležitost berlínských olympijských her z roku 1936. Kromě rozhlasového přenosu 

se totiž jednalo také o první televizí přenášené olympijské hry v historii.
118

 Televizní 

přenos olympijských her umožnil více než 160 tisícům diváků sledovat sportovní dění 
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s pouze minutovou prodlevou.
119

 V průběhu her bylo do 25 televizních salonků 

v Berlíně a dalších 3 v Postupimi a Lipsku přenášeno denně až 8 hodin vysílání.
120

  

 

Obrázek 3: Davy v olympijsky vyzdobených ulicích Berlína
121 

 

Kromě ryze zábavného charakteru sportovního zážitku hrály televizní přenosy 

berlínských olympijských her významnou roli také v zobrazení úspěchů árijských 

sportovců, tím pádem i posilování národní a rasové hrdosti Němců. 
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4.6 DRAMATICKÁ TVORBA 

Počátek třetí říše přinesl významnou změnu vývoje divadelní tvorby v Německu, 

a bylo cílem propagandy, aby nastala nová kapitola německé divadelní historie.
122

 

Absolutní moc nad německými divadly převzalo ministerstvo propagandy Josepha 

Goebbelse 15. května 1934 zásluhou divadelního zákona.
123

 

Jedinou možnou formou dramatického umění se na období několika let stal 

takzvaný Thingspiel, jehož význam Zortman vysvětluje jako „ideologické divadlo“,
124

 

Fischer-Lichte jej shrnuje jako „národní divadlo“.
125

 

Jednalo se tedy o určitý vývojový stupeň divadla, charakteristický svou 

univerzálností a masovostí. Jeho primárním účelem bylo vytvoření atmosféry absolutní 

uniformity mas.
126

 Pro jeho účely byly budovány speciální kruhové arény po vzoru 

antického Řecka, hlavními požadavky na představení Thingspielu potom byly sváteční 

nádech pořádaných představení, snaha o vytvoření vztahu mezi účinkujícím a divákem a 

také inscenační postupy vedoucí k ohromení diváka.
127

 Vyjmenované divadelní postupy 

můžeme snadno rozpoznat i v masových stranických událostech, jako byly sjezdy a 

oslavy Reichsparteitag.
128

 

Jak uvádí Erika Fischer-Lichte, požadavek na tvorbu vztahu mezi divákem a 

účinkujícím, vytvářející ze všech zúčastněných rovnocennou masu, byl v přílišném 

souladu s revolučním hnutím avantgardy, což pro Josepha Goebbelse nebylo příliš 
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akceptovatelné.
129

 Snaha o pokračování německé revoluce byla v kontrastu se snahou 

vedení NSDAP o stabilizaci politické situace po převzetí moci. Stejně tak, jako 

politické revolucionářské tendence byly ostře potlačeny během Noci dlouhých nožů, 

nedlouho po něm následoval i Goebbelsův zákaz sborové recitace, jedné z hlavních 

složek Thingspielu, jehož zánik na sebe nedal příliš dlouho čekat.
130

 

Po této krátké kapitole divadelních dějin se na scény německých divadel vrátila 

víceméně neškodná klasická díla. Přesto však nebylo nutné vzdát se role divadla 

v nacistické propagandě. Hitlerem každoročně navštěvovaný bayreuthský festival 

Wagnerových oper byl pro tyto účely ideální, nacistické vlajky a další vizuální symboly 

NSDAP se staly po dobu třetí říše jeho hlavní výzdobou.
131

 

4.7 DAVOVÁ SHROMÁŽDĚNÍ (SJEZDY, POCHODY) 

Davová shromáždění byla jedním ze základních prvků demonstrace moci 

rozrůstající se nacionálně socialistické strany již od počátků jejího působení. Kromě 

pozoruhodného významu davových akcí jako interní komunikace a posílení soudržnosti 

stranických příslušníků nelze opomenout jejich význam také pro externí manifestaci 

rozšiřujících se řad příznivců nacismu a s tím spojenou vzrůstající silou politického 

hnutí.  

Nacisté byli mistry v umění fascinovat dav a vytvořit z něj jednotný, za stejným 

cílem směřující a stejnými pohnutkami ovládaný organismus, jednající v souladu 

s nacistickou ideologií. Dokázali využít ztráty vědomé osobnosti jedince, která je 

v davu podle Gustava Le Bona, autora díla Psychologie davu, nahrazena vůdcovou 

sugescí,
132

 stírající intelektuální schopnosti a individualitu jedinců a nahrazující ji 

kolektivní duší.
133
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Jak uvádí David Welch, Le Bonova Psychologie davu byla jedním z děl, jež 

Josepha Goebbelse inspirovala při jeho práci na nacistické propagandě a umožnila mu 

pochopit duši „psychologického davu“,
134

 zosobněného všemi obyvateli tehdejšího 

Německa, a získané znalosti potom využít v působení na příslušníky tohoto davu.
135

 

První z mnoha davových událostí nacistické strany byla spojena s volbami do 

Říšského sněmu v březnu roku 1933. Podle zápisků v deníku Josepha Goebbelse byl 

den před volbami celý Berlín uchvácen davovým nadšením a všudypřítomnými 

shromážděními. Poznamenal si: „V Berlíně panuje nepopsatelné nadšení. Celé město je 

na nohou. Zástupy lidí táhnou zpívajíce ulicemi. (…) Ve skutečnosti je to tak, jak jsme 

chtěli, nastal „Den probouzejícího se národa“. Povstání lidu!“
136

 Tato citace přesně 

vyjadřuje, jakou psychologickou jednotu a aktivitu dokázali nacisté v lidech vzbudit, 

v čemž jim byly nezaměnitelnou pomocí právě působivé pochody a davové akce.  

Monumentálnost a působivost každoročních nacistických sjezdů je příkladným 

způsobem využití událostí jako nástroje pro posílení integrity politického hnutí a 

demonstrace jeho síly a jednotnosti. Pro zesílení efektu na účastníky sjezdu byla 

využívána úderná motivační a aktivizující hesla a působivé hudební doprovody. Jak 

uvádí Duffack, Joseph Goebbels byl autorem většiny těchto hesel,
137

 stejně tak bylo 

jeho zodpovědností vybírat hudební doprovody konaných událostí.
138 
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4.7.1 Stranické sjezdy 

Velkolepé stranické sjezdy NSDAP se po nacistickém uchopení moci staly 

významným nástrojem pro veřejnou manifestaci jejich soudržnosti a boje za společné 

cíle. Uniformovaní řadoví příslušníci strany ne náhodou připomínali jeden druhého, 

univerzální ideál árijské rasy. Nade všemi se tyčící monumentální stavby, zdobené 

pochodněmi a svastikami, a jediná individualita celého politického hnutí Adolf Hitler.  

 

Obrázek 4: Adolf Hitler na sjezdu strany v Norimberku r. 1934
139 

 

Jedním z nejpozoruhodnějších shromáždění nacistické strany se stal výše 

zmíněný stranický sjezd v Norimberku, uspořádaný roku 1934. Jeho publicita a 

jedinečnost vycházela v prvé řadě z toho, že byl Leni Riefenstahl a jejím štábem 

natočen a zpracován do podoby filmu „Triumf vůle“ (Triumph des Willens),
140 

blíže 

zmíněného v kapitole Filmová tvorba. 
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4.8 BAREVNÁ SYMBOLIKA 

Mezi hlavní vizuální symboly nacistického hnutí patří mezi jinými hákový kříž, 

významným prvkem však zůstává také význam využití barev, vizuální provedení vlajek 

a další vizuální prvky, spojené s nacismem, příslušníky strany a údernými oddíly. 

Nejsilněji působící barvou nacistického hnutí zůstává bezesporu červená, 

používaná na většině grafických materiálů a také dominantní barva nacistického 

„krvavého praporu“. Susan Sontag v tomto ohledu klade velký důraz také na černé 

uniformy příslušníků SS, v nichž spatřuje téměř erotizující nádech.
141

 

4.8.1 Hákový kříž 

Svastika neboli hákový kříž se stala hlavním symbolem Národně socialistické 

německé dělnické strany a do dnešních dob je její použití často hodnoceno jako 

sympatizování s myšlenkami nacistického hnutí a s holocaustem. Pokud na komunikaci 

NSDAP aplikujeme dnešní marketingové postupy, je možné svastiku označit za 

zastřešující symbol celé komunikace, v podstatě logo národních socialistů.   

Svastika, která plnila v mnoha starověkých kulturách význam spíše dekorativní a 

pro hinduisty či buddhisty je dodnes symbolem posvátným,
142

 se stala v první polovině 

20. století znakem mnoha nacionalistických hnutí a politických stran. Mezi jejími 

významy nakonec převážil údajný vztah k árijskému původu. Roku 1920 se tak stal 

hákový kříž symbolem strany a nacismu pravděpodobně navždy.
143

 

Svastika se stala všudypřítomným znamením a hlavním nosičem nacistické 

ideologie. Hákové kříže v různých mutacích se objevovaly na všech událostech, 

materiálech a předmětech, spojených s NSDAP (viz Příloha). 
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ZÁVĚR 

Kořeny propagandy sahají do dávné minulosti a její prvky můžeme spatřovat i 

v dnešní komunikaci, a to politické, institucionální či komerční. Na svém pomyslném 

výsluní se však nacházela ve 30. letech 20. století a tím, kdo její využití a praktiky 

dovedl téměř k samotné dokonalosti, byl Joseph Goebbels. 

Existovaly dvě podmínky, které umožnily přijetí ideologie nacismu a s ním 

spojeného antisemitismu širokou vrstvou veřejnosti. Tou první, těžko ovlivnitelnou, 

byla situace ve společnosti, volající zoufale po změně a zlepšení hospodářské, politické 

a sociální situace v krizí postižené zemi. Tou druhou, velmi jednoduše formovatelnou, 

byla správná forma propagandy a komunikace s lidmi. 

Síla nacistického hnutí tkvěla právě v kombinaci využití palčivé situace 

německé společnosti a politického radikalismu spolu s integrovanou, dobře cílenou a 

všeobecně srozumitelnou propagandou. Národně socialistická německá dělnická strana 

dokázala apelovat na národní hrdost, raněnou v důsledku první světové války, a tu pak 

vyzdvihnout a konfrontovat se všemi kulturními a etnickými vlivy. Prostřednictvím 

propagandy potom dokázala tuto ideologii vštípit celému národu a probudit v lidech 

agresivitu vůči nejbližšímu zdánlivému nepříteli árijské rasy – Židům.  

Jaká tedy byla role propagandy v nacistickém Německu? Jsem přesvědčena, že 

naprosto rozhodující. Byla to právě propaganda a řečnický talent, které učinily z hnutí 

z pivnice právoplatnou politickou stranu, byla to propaganda, která přinesla NSDAP 

majoritní zastoupení v říšském parlamentu, a byla to opět propaganda, která ve 

společnosti vytvořila obraz Židů jako té nejopovržlivější rasy. Vzhledem k výše 

uvedeným důvodům jsem toho názoru, že pokud by nacisté nepoužili účinné a 

komplexní techniky propagandy, byla by NSDAP jen další z mnoha radikálních 

politických hnutí, která nikdy nepřekročila práh říšského sněmu.  
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SUMMARY 

Propaganda origins go far beyond our modern history, but we can observe its 

elements in modern political, institutional or commercial communications, as well. In 

1930’s, propaganda was at its prewar peak and German minister for enlightenment and 

propaganda Joseph Goebbels was the one who lead its practical use to perfection. 

In this thesis, I tried to complexly describe the main tools of propaganda, used to 

convince people about the acceptability of the Nazi ideology in the context of historical 

events. I also tried to highlight the most important circumstances and reasons that 

helped the Nazis to manipulate people and gain such power.  

The most astute maneuver of the Nazi party was taking advantage of the difficult 

situation of German society and combining radical ideology with focused and 

understandable propaganda. The Nazis managed to address the national pride of the 

people and confront it with different ethnic and cultural influences. Using propaganda, 

they implanted the ideology in the minds of the entire German nation and turned it 

against their greatest alleged enemy – the Jews. 

To sum up, the role of propaganda in the Nazi Germany was absolutely crucial. 

It was mainly propaganda and Adolf Hitler’s rhetorical talent, which helped a political 

movement from a beerhouse become a Reichstag party. It was propaganda, which 

brought NSDAP the major part of Reichstag seats and it was complex uses of 

propaganda, which made Jews one of the greatest enemy of the entire Third Reich. In 

conclusion, if Nazis weren’t using propaganda techniques, they would never be able to 

become anything more that one of many meaningless political movements in Weimar 

Republic. 
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