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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá plakátem z doby nacistické Třetí říše a ideologií 

formovaným obrazovým i textovým sdělením, které předkládá. Práce pohlíží na plakát 

jako na důležité komunikační médium, které sloužilo nacistické propagandě k šíření 

nacionálně socialistické ideologie. Nacistická propaganda používala obrazová vyjádření 

v podobě plakátů k rozšiřování nacistických mýtů a mytologických promluv. 

Diplomová práce si klade za cíl tyto mýty analyzovat a demaskovat tak, jak ve své knize 

Mytologie vymezuje Roland Barthes. Autorka diplomové práce aplikuje tradiční metodu 

kvalitativního výzkumu mediálních obsahů – mytologickou a sémiotickou analýzu, a na 

vybraných nacistických plakátech pomocí těchto rozkladů demystifikuje použití mýtů  

a sémiotických znaků. V první části diplomové práce jsou představeny pojmy, které 

úzce souvisí s mytologickou či sémiotickou analýzou. Druhá část přináší rozbory 

jednotlivých plakátů, které jsou rozděleny do několika skupin. V závěru diplomové 

práce autorka předkládá výčet společných znaků a mýtů, jež jsou výsledkem analýzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This thesis deals with the poster of the Nazi Third Reich and the ideology shaped 

by the images and text communication, which it presents. The work looks at the poster 

as an important medium of communication that served Nazi propaganda to spread 

National Socialist ideology. This thesis aims to analyse these myths and debunk them in 

the way how Roland Barthes defines them in his book Mythologies. The author of the 

diploma thesis applies the traditional method of qualitative research of the media 

content - mythological and semiotic analysis - to demystify the myths and semiotic 

characters used in the selected Nazi posters. The first part of the thesis contains 

terminology, the second part presents the analysis of the individual posters, which are 

divided into several groups. In the conclusion of the thesis, the author presents a list of 

common symbols and myths, which are the result of the analysis.  
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Úvod 

„Ve skutečnosti platí, že v každém obraze je více významů, než kolik jsme jich 

zaznamenali na první pohled.“
1
 

 

Plakát jako obrazové komunikační médium má technické předpoklady k tomu 

být obrazem, který naplňuje výše uvedené tvrzení o mnohovýznamnosti obsahu.  

V rukách nacionálně socialistické ideologie německé Třetí říše plakát nabýval další, tj. 

ideologický rozměr, který nacistické totalitě umožňoval sdělovat pomocí mýtů široké 

veřejnosti žádoucí myšlenky, adekvátní přístupy a aktuální názory. Snahou této 

diplomové práce je pohlédnout na jeden z významných komunikačních kanálů 

nacistické propagandy očima mytologa v Barthesově
2
 slova smyslu a dešifrovat všechny 

mýty, které tehdejší propaganda zasazovala do obrazového díla podoby plakátu.  

 

Diplomová práce samozřejmě pracuje s fakticky doloženými historickými 

událostmi a děním, které potvrzuje mytologické promluvy a ze kterého tyto promluvy 

zároveň vycházejí. Cílem této práce rozhodně není jakkoli hodnotit nacionálně 

socialistickou ideologii, její činy, postupy a odkazy. Cílem je soustředit se na plakát 

jako na sdělovací médium, do kterého nacistická diktatura vsazovala vlastní mýty a tyto 

následně pomocí metody kvalitativního výzkumu obsahů mediálních sdělení popsat  

a analyzovat. Výzkumný vzorek činí dvacet šest plakátů rozdělených do deseti 

rozličných skupin. Společné znaky plakátů vycházející z provedených analýz jsou 

uvedeny v samostatné kapitole v závěru diplomové práce.  

 

Do dnešních dní máme možnost setkat se s plakáty, které vznikly v období Třetí 

říše, i přesto nám možná uniká promyšlenost jejich sdělení. Tato práce si dala za úkol 

prozkoumat, jak nacionálně socialistická ideologie nakládala se sémiotickými znaky  

a jaké mytologické konstrukce na plakátě tvořila. Kategorizace vybraných plakátů dle 

zaměření na cílovou skupinu nebo společný sdělovaný prvek přispívá k systematičnosti 

odhalených mýtů a poskytuje tak relevantní informace o komunikačních technikách 

nacistické propagandy. 

                                                 
1
 BURTON, Graeme, JIRÁK Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001, s. 36. ISBN 80-

85947-67-6. 
2
 Diplomová práce vychází z teoretických základů mytologické analýzy tak, jak ji ve svém díle Mytologie 

definoval francouzský teoretik a sémiotik Roland Barthes. 
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1. Vymezení tématu a výklad základních pojmů 

 

1.1 Znak a sémiotika 

Již dítě v batolecím věku
3
 se velmi rychle učí „chápat slovo jako znak, tj. jinými 

slovy začíná si uvědomovat, že za určitou skupinou zvuků (hlásek) je ukrytý jistý 

význam“.
4
 S rozvojem lidského myšlení, mentálních činností a dovedností člověk 

během svého života poznává, že význam s sebou nenesou pouze slova. Význam je 

vázán na hmotné i nehmotné předměty, obrazy, dokonce i na „zvuky a hluky, vůně“, to 

vše může být „také zprávou o něčem jiném“ a „pozorovatelem mohou být vnímány jako 

znaky, příznaky, symboly“.
5
 Znak, tedy něco, za čím se skrývá něco jiného, aliquid stat 

pro aliquo, tedy něco, co stojí za něčím, může být „každá skutečnost, která něco 

reprezentuje“.
6
 

 

Úvahami o znacích a jejich zástupné funkci se zabývali již filosofové starověké 

Číny, Indie i Řecka. Ve starověku pojednával o znacích ve svých spisech Platón (dialog 

„Kratylos“) a následně i Aristoteles. Platón se ve zmiňovaném dialogu poprvé pokouší  

o filosofii řeči. Ovšem nejedná se pouze o „výklad jazykozpytných problémů“ …„Více 

nežli o slova sama šlo Platónovi o problém filosofický, o možnost poznání.“
7
 Důležitý 

počin z hlediska sémiotiky je ale možno přiřknout až svatému Augustinovi, 

významnému filosofovi a teologovi sklonku 4. století n. l., který je autorem „první 

přijatelné definice znaku: Znak je něco, co nás samo o sobě přivádí na myšlenku  

o něčem jiném.“
8
 Svatý Augustin staví na platónově formě dojití poznání, tj. na dialogu. 

Ve svém dialogu „O učiteli“
9
, který vede Augustin se svým synem, se zabývá znakem 

                                                 
3
 Přesněji v tzv. prelingvistickém období, které Jiří Černý ve svém Úvodu do studia jazyka časově 

definuje jako rok a půl od narození dítěte. Kromě zvukové stránky (fonetiky) mateřského jazyka si dítě ve 

zmíněném období osvojuje i znaky (v podobě slov), učí se jejich významu a postupně o ně rozšiřuje svoji 

slovní zásobu.   
4
 ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998, s. 41. ISBN 80-85839-24-5.   

5
 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, s. 8. ISBN 978-80-

7367-493-9. 
6
 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, s. 9. ISBN 978-80-

7367-493-9. 
7
 PLATÓN, Kratylos. 2. opr. vyd. Editor Aleš Havlíček. Překlad František Novotný. Praha: [Institut pro 

středoevropskou kulturu a politiku], 1994,  Oikúmené, s. 10. ISBN 80-852-4144-7. 
8
 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 23. ISBN 80-717-8832-5. 

9
 SVOBODA, Karel. Estetika svatého Augustina a její zdroje. AUGUSTINUS, Aurelius. O pořádku.  

O učiteli. [Přeložil a uspořádal Petr Osolsobě]. 1. vyd.. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 272 s. ISBN 

80-210-1368-0. 
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v rámci učení. Přestože pochopitelně nedochází k závěrům, se kterými později přišli 

myslitelé 19. a 20. století, byl ve své době jediným, kdo se znakem zásadně zaobíral.  

 

Tato práce drží linii definovaného znaku v té podobě, kterou mu vtiskl 

Ferdinand de Saussure. Proto zde nebudu více rozvádět pohledy a poznání o znacích 

středověkých a vrcholně novověkých filosofů a sémiotiků, nýbrž rovnou navážu na 

zobrazení znaku v podání de Saussura, švýcarského jazykovědce a pre/strukturalisty.  

 

Ferdinand de Saussure přinesl zcela jiný, nový a do té doby neobvyklý přístup 

k jazyku. Jeho radikálně odlišný náhled a myšlenka propojenosti v rámci jazykového 

systému mu později, po jeho smrti a po vydání sebraných de Saussurových přednášek 

jeho dvěma žáky, vynesl přízviska „předchůdce všech strukturalistických směrů a otec 

moderní lingvistiky“.
10

 Nově definované lingvistické jevy
11

 nebyly de Saussurovou 

jedinou inovativní myšlenkou. Velký význam mělo „jeho pojetí jazyka jako systému, 

v němž nelze studovat pouze jeho jednotlivé prvky odděleně od ostatních“,
12

 čímž 

nastolil jazykovědný strukturalismus. „Pro rozvoj sémiotiky pak byla důležitá jeho nová 

teorie jazykového znaku.“
13

 Znak označuje celek, který má duální podobu, má dvě 

protikladné složky – „označované“ signifiant (původní označení „akustický obraz“)  

a „označující“ signifié (původní označení „pojem“), jež „mají tu výhodu, že označují 

protiklad, který je jednak odlišuje od sebe a jednak od celku, jehož jsou částmi“,
14

 stejně 

jako mince (celek) má dvě odlišné strany. Takto definovanému znaku přiřkl Ferdinand 

de Saussure dva, resp. tři základní principy, vlastnosti.  

 

Prvním principem je arbitrárnost znaku, která hovoří o nahodilosti vztahu mezi 

objektem a jeho pojmenováním, odmítá jejich jakékoli logické či jiné spojení. Jazykový 

znak „je nemotivovaný, tj. arbitrární ve vztahu k označujícímu, s nímž nemá v realitě 

žádnou přirozenou vazbu“.
15

 Výjimkou jsou onomatopoia, ale i ta jsou dle de Saussura 

                                                 
10

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., v Karolinu 2., dopl. Praha: 

Karolinum, 2011, s. 338, ISBN 978-80-246-1946-0. 
11

 Jedná se o synchronní/diachronní metody, syntagmatické/paradigmatické vztahy a dichotomii 

langue/parole. 
12

 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 28. ISBN 80-717-8832-5. 
13

 Ibidem. 
14

 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3., upr., v nakl. Academia 2. Překlad 

František Čermák. Praha: Academia, 2007, Europa, sv. 12. s. 97. ISBN 978-802-0015-686. 
15

 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3., upr., v nakl. Academia 2. Překlad 

František Čermák. Praha: Academia, 2007, Europa, sv. 12. s. 99. ISBN 978-802-0015-686. 
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málo početná a do jisté míry jsou vlastně i ona arbitrární, neboť jasně a úplně 

nevystihují příslušné zvuky.  

 

Druhou vlastností je lineární povaha označujícího. De Saussure význam tohoto 

zákona staví co do důležitosti na rovinu principu arbitrárnosti. Lineárnost spočívá 

v rozsahu, resp. v jeho měřitelnosti, kterou je linie. Označující je analyzováno sluchem 

právě teď a tady, tvoří řetěz v určitém čase a nemůže existovat v témže momentu vedle 

sebe, na rozdíl od znaků vizuálních, které fungují v prostorové dimenzi, nikoli časové.  

 

Třetí základní vlastností jazykového znaku, tedy kombinace označovaného  

a označujícího, je diferencovanost (přetržitost, diskontinuita, nesourodost, 

ohraničenost). Dle tohoto principu je zvukový materiál jazyka sám o sobě amorfní, 

stejně jako souhrn celého mimojazykového obsahu, jenž de Saussure přirovnává 

k nediferencované mlhovině. Teprve tím, že se zcela konkrétní počet hlásek 

konkrétního jazyka v určitém pořadí začne spojovat se zcela konkrétním a ohraničeným 

úsekem této mlhoviny, vzniká jazykový znak. Znak je tedy určitý úsek původně amorfní 

hmoty zvuku kombinovaný v našem mozku s určitým úsekem původně amorfního 

vnějšího světa. Tyto ohraničené úseky jsou označující a označované. Protože jsou tyto 

ohraničené, je logicky také ohraničený i jazykový znak.
16

  

 

De Saussurovské myšlenky o jazyce dále rozvíjeli jiní jazykozpytci a moderní 

myslitelé. „V jeho rodném městě tak vzniká Ženevská škola …a v Praze ve 30. letech 

20. stol. mezinárodní Pražská škola. …V Dánsku se před druhou světovou válkou utváří 

Kodaňská škola.“
17

 Pro potřeby této diplomové práce je však zásadní prvotní chápání de 

Saussurovského myšlení znaku. To je důležité pro další výklad sekundárního systému 

Rolanda Barthese, který bude následovat v kapitole Mýtus.  

 

Ferdinand de Saussure rovněž navrhl označení pro novou koncepci nauky  

o znacích, tj. „vědu, která studuje život znaků v životě společnosti“
18

 – sémiologie (řecky   

                                                 
16

 ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. Vyd. 1. Editor Aleš Havlíček. Překlad František Novotný. Praha: 

Portál, 2005, Oikúmené. s. 124. ISBN 80-717-8908-9. 
17

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., v Karolinu 2., dopl. Praha: 

Karolinum, 2011, s. 240. ISBN 978-80-246-1946-0. 
18

 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3., upr., v nakl. Academia 2. Překlad 

František Čermák. Praha: Academia, 2007, Europa, sv. 12. s. 52. ISBN 978-802-0015-686. 
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seméion, znak). Termíny sémiologie a sémiotika byly dříve i dnes většinou chápány 

jako synonyma. Například termínem sémiotika (řecky σῆμα séma, znamení, znak) se  

v antickém Řecku označovala praktická lékařská nauka, kdy lékař pracoval se 

symptomy, resp. znaky či znameními, které sloužily k identifikaci pacientovy nemoci. 

Výraz sémiotika ve smyslu teoretické disciplíny, která se zabývá znakem, poprvé použil 

John Locke, když rozdělil vědní disciplíny do tří kategorií; na vědy fyzické (filosofie 

přírody), vědy praktické (nauka o jednání, které směřuje k určitému cíli) a vědy 

sémiotické (nauka o znacích).
19

 Sémiologie opět přichází s Ferdinandem de Saussurem, 

zatímco jiný myslitel Charles Sanders Peirce pracuje se sémiotikou.
 20

  

 

Obecně lze definovat sémiotiku jako nauku o znakových systémech, jež se 

věnuje zkoumání nejen jazykových znaků, ale obecně i všech ostatních znakových 

systémů, s nimiž se všichni pravidelně setkáváme, jako jsou např. systémy dopravních 

značek, názorné mezinárodní značky v bankách nebo na letištích atd. 

 

1.2 Sémiotická analýza  

Sémiotická analýza pochopitelně vychází ze samotné sémiotiky a současně 

reprezentuje kvalitativní metodu analýzy. Odhaluje a ukazuje význam obsahů sdělení, 

zkoumá tedy jazykové systémy. Přestože se primárně soustředí na textový formát 

mediálních sdělení, je možné a žádoucí ji rovněž aplikovat na sdělení vizuální. Tuto 

metodu můžeme také kombinovat s obrazovou analýzou, při které se zaměřujeme  

a analyzujeme právě vizuální aspekty sdělení a rozlišujeme, rozeznáváme nejen různé 

stupně označování (denotace – jednoznačný, doslovný význam znaku, konotace – 

asociativní, druhový význam a mýtus), ale i binární protiklady.
21

 Soustředíme se na 

analyzovaný obsah a jednotlivé znaky či strukturovaný systém znaků, tedy kódy, 

postupně definujeme. V případě mýtu, tak jak jej vymezuje Barthes, což bude 

vysvětleno v níže, „mají mýty blízko k ideologii“.
22

 

                                                 
19

 SOUSEDÍK, Prokop. Logika pro studenty humanitních oborů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 22. 

ISBN 80-7021-306-X. 
20

 Z uvedeného vyplývá, že termín sémiologie je termínem frankofonním, zatímco v používání převažující 

sémiotika je termínem anglofonním. Autorka pracuje s označením sémiotika, pokud se nejedná o přímo 

citované pasáže z jiného zdroje. 
21

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010, s. 119. ISBN 978-807-3676-834. 
22

 Ibidem. 
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1.3 Mýtus 

Tato práce ve smyslu chápání významu mýtus vychází ze zásadního díla 

francouzského sociálního a literárního kritika, sémiotika a esejisty Rolanda Gérarda 

Barthese. Jeho dílo Mytologie je jedním „z prvních pokusů o aplikaci sémiotického 

přístupu na konkrétní kulturní jevy. Má i klíčový význam pro vývoj Barthesova díla 

jako takového: představuje jakýsi přechod mezi marxisticky orientovaným teoretickým 

přístupem, který Barthes zvolil ve své první knize (Nulový stupeň rukopisu),  

a sémiotickou analýzou, které se bude věnovat ve svých pozdějších textech. Eseje 

uspořádané v knize Mytologie přispěly zásadním způsobem k proměně francouzské 

intelektuální scény ve druhé polovině 20. století“.
23

 Důležitý a žádaný je právě fakt, že 

Barthes spojuje čtení mýtu s ideologiemi a jak uvádí, „je důležité pochopit, že jednota 

explikace nemůže spočívat v tom, že se vybere ten či onen přístup, který k ní míří, 

nýbrž musí spočívat – jak říkal Engels – v dialektické koordinaci jednotlivých vědních 

oborů, které jsou při výkladu použity. Stejně je tomu s mytologií: tvoří zároveň součást 

sémiologie jakožto formální vědy a ideologie jakožto vědy historické: studuje totiž 

ideje, jež mají určitou formu“.
24

 

 

Mytologie nejsou jen sémiotickými eseji. Jsou také jakýmsi unikátním až 

kouzelným zrcadlem, ve kterém se zjevuje obraz moderní konzumní západní 

společnosti, nikoli však pouhý odraz její svrchní slupky a lákavého pozlátka, ale 

obnažený pravý obraz odhalující samou dřeň této společnosti. Odhalení „na kost“ však 

nepřináší kýženou svůdnost nebo lákavost, ale naopak „krutou“, ale nutnou a potřebnou 

demystifikaci těchto znaků. Barthes demystifikuje to, co se v kultuře jeví jako žádané, 

atraktivní, samozřejmé a přirozené. Jeho cílem je odmaskovat „samozřejmost“ 

buržoazní společenské reality. Barthes se snaží demytizovat, demystifikovat a odkrýt 

umělé a po generace zažité mechanismy myšlení. 

 

Barthes se v Mytologiích pokusil rovněž identifikovat ideologické zneužití, které 

by mohlo být dle jeho názoru uvnitř skryto. Mýtus je pro Barthese určitou řečí, určitým 

způsobem sdělení, jenž není dán obsahem sdělení. Obsahy jsou odlišné. Z toho vyplývá, 

                                                 
23

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 1. ISBN 978-80-7363-359-2. 
24

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 110. ISBN 978-80-7363-359-2. 
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že existují formální, nikoli však obsahové hranice mýtu. Mýtem, nositelem mýtické 

výpovědi, může být cokoli, zároveň však nic nemůže zůstat mýtem věčně. Mytologie je 

promluvou vyvolenou dějinami, promluvou, o které se nepochybuje.  

 

Mýtus sám se stává předmětem sémiologie – obecné vědy přesahující 

lingvistiku. Barthes připomíná tři základní sémiologické členy
25

: označující složku 

znaku (signifiant), označovanou složku znaku (signifié) a konečně sám znak jako 

spojení obou předchozích částí. Toto trojdimenzionální uspořádání je možno nalézt  

i v mýtu. Mýtus, resp. části, ze kterých se skládá, se ale prolínají se základním 

sémiotickým systémem tak, jak byl tehdy znám. To dovedlo Barthese k definici dalšího, 

tzv. sekundárního sémiotického systému. Systému, který, je-li vyňat z primárního 

systému lingvistického, je nazýván metajazykem, v němž vypovídáme o tom prvním. 

Systému, který není nadřazen ani podřazen de Saussurovskému vyjádření znaku, 

existuje v něm jakoby současně a přece o krok vzad, neboť funkčně navazuje  

a rozšiřuje znak o dimenzi ideologickou. Přidává jinou, historickou hodnotu, která obalí 

sémiotickou podstatu důležitou ideovou slupkou. 

 

V Barthesově pojetí se tedy mýtus skládá ze dvou sémiotických principů. 

Z primárního jazykového a ze sekundárního, tj. prostě označujícího. Principy se 

prolínají. Výchozí člen primárního jazykového systému je současně výchozím členem 

systému sekundárního mytologického. Aby se Barthes vyhnul zmatkům v nazírání na 

dvě sémiotická hlediska, vyjádřil nutnost zavedení dvou názvů a přiřadil sekundárnímu 

mytologickému systému vlastní názvosloví. Označující v rovině mýtu nazývá formou, 

označované pak konceptem. Jejich spojení, tedy mýtus samotný, vymezuje jako 

signifikaci (viz schéma). Mýtus nic neskrývá, naopak označuje a dává na vědomí, má 

dvojí funkci. Mýtus vede k pochopení a cosi vnucuje. 

 

1. označující 2. označované 

3. znak 

I. OZNAČUJÍCÍ (forma) 

 

II. OZNAČOVANÉ (koncept) 

 

III. ZNAK (signifikace) 

 

                                                 
25

 Barthes vychází z de Saussurova obecného principu znaku, dále s ním pracuje a navazuje na něj 

vlastním, tzv. sekundárním sémiotickým principem.  

jazyk 

MÝTUS 
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Roland Barthes se rovněž věnuje vysvětlování výše uvedených pojmů forma, 

koncept a signifikace a dále je pro čtenáře rozvíjí. Barthes považuje mýtus za řeč, 

promluvu, ovšem díky její nehybnosti ji označuje za ukradenou a navrácenou. 

Specifičnost mýtu tkví v jeho schopnosti přeměny. Mýtus přeměňuje znak ve formu, 

dějiny na skutečnost. Forma význam znaku nemění, avšak může jej deformovat, 

pokřivovat. Barthes se nevyhýbá ani konfrontace mýtu s třídami tak, jak je rozdělují  

a definují socialisté. Také jej vymezuje v rámci politických ideologií levice a pravice. 

Mytolog je dle Barthese osoba, která je odsouzena k užívání metajazyka, a je v jistém 

smyslu vyloučen z dějin, jejichž jménem chce působit a současně musí dbát velké 

opatrnosti, aby nezpůsobil zmizení skutečnosti, kterou má v úmyslu chránit.
26

 Barthes 

interpretoval podobu mýtu a jeho chápání na příkladech z tehdejší (zejména 

francouzské) společnosti. Toto odkrývání signifikace je nenásilné, působí hladce, 

uspořádaně, nevykonstruovaně a až jakoby samozřejmě. Čtenář může nabýt dojmu, že 

to, co Barthes popisuje, je tady přítomno odjakživa, že tomu tak vždy bylo. Výklad 

sekundárního jazykového systému je přirozený a předkládaná ideová stránka mající 

základ v dějinných obrazech plynule navazuje. Mytologie rozhodně nejsou dogmatické 

a nepředepisují žádné vzorce. 

 

1.4  Způsoby dešifrování mýtu 

Ve své práci rovněž vycházím z pojmového a obsahového aparátu 

francouzského lingvisty Rolanda Barthese tak, jak jej popsal ve svém díle Mytologie. 

Zatímco v předchozí kapitole jsem se věnovala výkladu Barthesova chápání pojmů, 

termínů a vztahů mezi nimi, nyní představím způsoby, kterými budu k analýze mýtu 

přistupovat.  

 

Při dešifrování mýtu musíme mít na paměti, že „mýtus nic neskrývá: jeho funkcí 

je deformovat, a ne nechávat zmizet“.
27

 „Mýtus není lží ani přiznáním: je inflexí.“
28

 

 

                                                 
26

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 107-157. ISBN 978-80-7363-359-2.  
27

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 120. ISBN 978-80-7363-359-2. 
28

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 127. ISBN 978-80-7363-359-2. 
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Toto ohýbání poplatné ideologickému, kulturnímu a společenskému statu quo 

mýtus nezakrývá, nýbrž ho podle vlastní potřeby (de)formuje a toto vnucuje.  

 

Pro četbu mýtu je důležitý návrat k trojdimenzionálnímu schématu, resp.  

k Barthesově přístavbě de Saussurovského výkladu jazykového znaku, k dvojznačnosti 

označujícího mýtu, tedy ke smyslu a formě a k jejich charakteristice. Jakmile smysl
29

 

přechází ze své „základní“ primární pozice do Barthesem definovaného sekundárního 

sémiotického systému, pak se „vyprazdňuje, ochuzuje, příběh se vytrácí“.
30

 Klíčová je 

přitom „skutečnost, že forma nepotlačuje smysl. …smysl ztrácí svou hodnotu, ale 

uchovává si život, z nějž se bude vyživovat forma mýtu“.
31

 Avšak zde proces poznávání 

mýtu ani zdaleka nekončí. Forma mýtu k sobě nutně potřebuje funkční koncept, který 

„je nějak přizpůsoben, …úzce se váže k jisté funkci, definuje se jako jistá tendence“.
32

 

Teprve dějinný koncept dá formě směr a vyjeví konečnou signifikaci. Nestálý a měnící 

se „koncept je konstitutivní prvek mýtu: pokud chci dešifrovat mýty, je třeba, abych byl 

s to pojmenovat koncepty“.
33

 Syntézou přítomného a prázdného (forma) s neskutečným 

a plným (koncept) se dobereme mýtu. Ovšem i na ten je třeba pohlížet dvojí optikou – 

formy i smyslu a dle toho, na co se zrovna při dešifraci soustředíme, dáme vzniknout 

triádě odlišných typů četby, kterými můžeme mýtus zničit, nebo přijmout:
34

 

 

1) zviditelnění mytické intence; tento způsob má analytickou, statickou povahu  

a ničí mýtus, Barthes jej nazývá způsobem cynickým, který je dle něj typický 

třeba pro novináře, resp. pro ty, kdo mýtus vytvářejí. Při čtení mýtu se 

zaměřujeme na koncept a hledáme pro něj příklady, symboly (formu).    

 

2) demaskování mytické intence; i tato forma je svou povahou analytická, statická  

a ničí mýtus, Barthes se o ní vyslovuje jako o demystifikační a přisuzuje ji 

mytologovi, neboť právě on mýtus dešifruje a spatřuje deformace. Při čtení mýtu 

odlišujeme smysl od formy, čímž se dostáváme k jeho alibi.  

                                                 
29

 Rozuměj svazek označujícího (signifiant) a označovaného (signifié) dle de Saussura, tj. arbitrární znak. 
30

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 116. ISBN 978-80-7363-359-2. 
31

 Ibidem. 
32

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 118-119. ISBN 978-80-7363-359-2. 
33

 Ibidem. 
34

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 122-127. ISBN 978-80-7363-359-2. 
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3) konzumování mýtu; dynamický způsob, který vede čtenáře k přijmutí 

nejednoznačné signifikace, k prožívání mýtu jako pravdy, neboť mýtus je pro 

čtenáře stvořen, je mu vlastní a čtenář jej identifikuje jako samotnou 

přítomnost.
35

 

 

Ve své práci se pokusím analyzovat vybraná díla pomocí druhého způsobu čtení mýtu.  

 

1.5 Stereotypizace 

Mezilidskou komunikaci ovlivňuje i jistý prvek, resp. proces v lidském myšlení. 

Daný proces je v psychologii komunikace označován jako stereotypizace, tj. výsledek 

„přirozeného zobecňování, zjednodušování a třídění okolního světa“, jenž má za 

následek ukládání a produkci zjednodušených úsudků, „většinou s výrazným emočním 

doprovodem“. „Stereotyp je kognitivně-emoční kategorií“, což znamená, že v něm 

„může převládnout poznávající složka …, nebo složka emočního hodnocení: 

odsuzování ze strachu, lítosti, soucitu, opovržení …“.
36

 Stereotypizované obrazy jsou 

podle psychologa Zbyňka Vybírala rovněž šířeny masmédii, která vytváří další nové 

obrazy, ty již existující obměňují a také „přispívají ke kognitivnímu zkreslování 

reality“.
37

 Rita Atkinsonová se pro změnu při vysvětlování stereotypizace uchyluje na 

pole genderu, které je předpojatými emočními závěry hustě protkáno. Stereotyp 

vymezuje jako „souhrn úsudků o osobnostních rysech nebo fyzických vlastnostech celé 

skupiny lidí“, jež „mohou být zavádějícími vodítky pro sociální interakce“, což dokládá 

na několika provedených experimentech.
38

 Termín stereotyp užil poprvé ve své knize 

Public Opinion (1922) sociolog Walter Lippmann, jenž jím vysvětloval „schematický  

a jednostranný obraz nějaké věci či jevu v lidském vědomí vznikající díky 

zprostředkované, tradované zkušenosti a osvojený většinou dříve, než člověk daný jev 

sám osobně pozná“.
39

 Stereotypizace je jakýmsi skupinovým tmelem. 

 

                                                 
35

 BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 2004, 

Bod (Dokořán), s. 126-127. ISBN 978-80-7363-359-2. 
36

 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 78. ISBN 80-7178-998-4.   
37

 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 79. ISBN 80-7178-998-4. 
38

 ATKINSON, Rita et al. Psychologie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 337. ISBN 80-856-

0535-X.  
39

 HAMMERLIDLOVÁ, Lucie. 2013. „Stereotyp.“ Encyklopedie lingvistiky, ed. Kateřina Prokopová. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné také z: 

http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Stereotyp 
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Do výčtu definicí stereotypizace bych ráda zahrnula i výklad, který překračuje 

čistě psychologickou rovinu. Michael Pickering, anglický profesor mediální a kulturní 

analýzy, hovoří o korelaci stereotypu a zkreslení skutečnosti, ovšem ve významu 

ideologickém. Ve svém výkladu proto postupuje dál a obohacuje psychologický model 

o další dimenzi. Nový rozměr je podobně jako u Barthesových mýtů odhalením „na 

kost“. Stereotyp označuje za jakousi nehybnou jistotu, kterou poskytuje ten, kdo 

stereotyp záměrně utváří, tomu, kdo jej pasivně přijímá, čímž ospravedlňuje současné 

status quo. „Pohodlí nehybnosti, které stereotypy zaručují, posiluje přesvědčení, že 

existující mocenské rozvržení společnosti je nezbytné a pevné“.
40

 Pickeringův výklad 

stereotypu je v souvislosti s touto prací velmi důležitý v tom místě, kdy hovoří  

o polarizovaném vidění světa definovaném jako „my“ a „oni“.
41

 Toto černobíle chápané 

pojetí světa utváří právě vládnoucí mocenská struktura, která v komparaci s jí 

definovanou normou uvádí jakkoli odlišné či vykonstruovaně odlišné do stavu nemilosti 

a odvržení. Nejen, že tak upevňuje svoji moc a sílu, ale k tomu toto uměle vymezované, 

zkreslované vidění společnosti přímo podněcuje k nárůstu diskriminativního myšlení, 

chování a jednání skupiny nás „normálních“ vůči skupině, která je marginalizována. 

Čistým příkladem takového pojetí je nacionalismus.  

 

Výše uvedené výklady stereotypizace se shodují v několika bodech, které, 

spojíme-li je, vytvoří jeho základní psychologický rámec, ve kterém nutně nalézáme 

tento výčet postojů družiny či jednotlivce: zjednodušování, schematické třídění  

a účelově filtrované vidění, které majoritní skupině dodává pocit jistoty, neboť 

„upevňuje identifikaci se skupinovou příslušností“.
42

 Pickering rámec doplňuje  

o ideologicky chápanou možnost stereotypu, o vytváření procesu stereotypizace, který 

je možno aplikovat v rozličných politických systémech, s největším účinkem 

v systémech totalitních. Totalitnímu režimu dává ideologicky stavěný stereotyp za 

pravdu, poskytuje mu silnou neochvějnou mocenskou podporu a rovněž 

neoddiskutovatelné právo na udržení současného stavu. Můžeme dokonce uvažovat  

o provázání stereotypu a mýtu tak, jak uvádí Jan Vondrák: „Vztah mezi mýty  

a stereotypy je dialektický a tvoří jakýsi spirálovitý efekt. Stereotypy zprostředkovávají 

                                                 
40

 PICKERING, Michael. Stereotyping: The politics of representation. New York : Palgrave, 2001, s. 3-4. 

ISBN 03-337-7210-5. 
41

 PICKERING, Michael. Stereotyping: The politics of representation. New York : Palgrave, 2001, s. 30. 

ISBN 03-337-7210-5. 
42

 VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 79. ISBN 80-7178-998-4. 
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mýtům ideologická východiska jejich konceptů a zároveň je kryjí svou legitimitou. 

Mýty pak …pomáhají začleňovat nově se vyskytující jevy sociálního světa do dříve 

vybudovaných stereotypních kategorií, čímž se podílejí na statu quo, který může být 

subjektivně zcela vysvětlitelný na základě stereotypů připravených legitimizovat 

budoucí nové mýty.“
43

  

 

1.6 Jazyk a jazyk totality 

Rámec vymezení termínu jazyk je poměrně široký. Jazyk je chápán jako „systém 

sloužící především jako základní prostředek lidské komunikace. …jazyk je takto 

v mozku uložený systém jednotek, pravidel, modelů a konvenčních kolektivních norem 

k tvorbě promluv. Tento systém slouží primárně ke kódování a dekódování sdělované 

informace mnoha druhů a porozumění takovým promluvám, resp. textům, které jsou 

náplní běžné i méně běžné komunikace. …Jazyk je systém znaků (jazykových) a je 

z tohoto hlediska tedy tak součástí a předmětem nauky o znacích, sémiotiky.“
44

 

Ferdinand de Saussure byl tím, kdo spojil termín jazyk s termínem systém. De Saussure 

tedy chápe jazyk
45

 (langue) jako systém znaků vyjadřující ideje, ve kterém jsou 

navýsost důležité vztahy znaku ke znakům ostatním. Tento systém je „srovnatelný 

s písmem, abecedou hluchoněmých, symbolickými rituály, zdvořilostními formami, 

vojenskými signály atd. Je však z těchto systémů nejdůležitější.“
46

  Rovněž prezentuje 

jazyk jako „soubor nutných konvencí přijatých společenským útvarem, který umožňuje 

používání schopnosti řeči u jednotlivců.“
47

   

 

Jazyk ve společnosti řízené totalitním režimem lze nazývat totalitním jazykem, 

jazykem totality. Povaha tohoto jazyka pak logicky a nutně podléhá povaze konkrétního 

totalitního režimu. „Totalitní jazyk však vytváří každý režim individuálně a je obtížné 

                                                 
43

 VONDRÁK, Jan. Mytologie titulních stran časopisu Reflex. Praha, 2013. s. 9. Diplomová práce (Mgr.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 
44

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl. Praha: 

Karolinum, 2011, s. 13, 23. ISBN 978-80-246-1946-0. 
45

 Jazyk (langue) a mluva (parole) u de Saussura rozhodně nejsou podobného významu. Ferdinand de 

Saussure mezi nimi vidí rozdíl dialektické povahy, ve smyslu střetu a odlišnosti. Jazyk je systémem, který 

„mluvu řídí“, neboť mluva je „individuální akt vůle a inteligence“, mluva jsou „významy a fónické sledy 

konkrétních aktů“ hovoření. (SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. s. 50, 362). 
46

 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3., upr., v nakl. Academia 2. Překlad 

František Čermák. Praha: Academia, 2007, s. 52, Europa, sv. 12. ISBN 978-802-0015-686. 
47

 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3., upr., v nakl. Academia 2. Překlad 

František Čermák. Praha: Academia, 2007, s. 361, Europa, sv. 12. ISBN 978-802-0015-686. 
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jeho fungování a projevy zobecnit. Přesto existuje několik charakteristických rysů, které 

lze v totalitních jazycích pozorovat. Totalitní jazyk a systém uplatňuje cenzuru a snaží 

se o permanentní ideovou indoktrinaci. Není složitý. Vytváří jednoznačná hesla, která 

obvykle vybízí k jednání, a o nichž není nutno přemýšlet.“
48

 Charakteristiky jazyka, 

který ovládl nejen přívržence německého nacionálního socialismu, budu postupně 

rozkrývat při analýze samotných nacistických plakátů, ve kterých byla k předání sdělení 

užita nejen složka obrazová, ale i textová.   

 

1.7 Propaganda a tehdejší faktory ovlivňující její šíření  

Původ slova propaganda pochází z latinského termínu propagare, což znamená 

rozšiřovat, rozhlašovat, rozmnožovat. Snahy o řádné institucionalizování propagandy  

a zajištění kontrolovaného systematického šíření názorů vedly již v 16. století ke vzniku 

kongregace De Propaganda Fide, jejíž existence neměla dlouhého trvání, a následně  

o třiadvacet let později vznikl úřad Sacra Congregatio de Propaganda Fide, funkční 

těleso, které bylo tvořeno kolegiem kardinálů odpovědných za misijní činnost. Tento 

úřad funguje v pozměněném stavu a pod jiným označením dodnes. Propaganda je 

v současnosti obecně vnímána spíše jako negativní prvek v mezilidské komunikaci. 

Pejorativní zabarvení a pohled na propagandu jako na čistě tendenční vysvětlování 

přineslo až 20. století, resp. první a později zejména druhá světová válka.  

 

Obecně se propagandou „rozumí soustředěná a promyšlená snaha získat 

veřejnost pro určitý pohled na nějaké téma, určité jednání či osvojení si určitého 

souboru představ a názorů (určité ideologie) a současně stejně soustředěná a promyšlená 

snaha vyloučit jakékoliv pohledy, představy či ideologie alternativní.“
49

 Toto pojetí 

nutně předpokládá plné ovládnutí a centrální řízení všech komunikačních  

a informačních zdrojů a jako takové bývá vždy a výhradně spojováno 

s nedemokratickými politickými režimy, ve kterých je podmínka centralizace 

bezvýhradně splněna.  

 

                                                 
48

 VÁŇA, Tomáš. Jazyk a totalitarismus. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 

s. 84. ISBN 978-80-7325-316-5. 
49

 BURTON, Graeme, JIRÁK Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001, s. 136-137. ISBN 

80-85947-67-6. 
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Označení propaganda se rovněž užívá i v odlišném smyslu, jenž její význam 

posouvá do zcela jiné roviny, když ji definuje jako „mohutnou ofenzivní komunikaci se 

skrytě či zjevně persvazivním …zaměřením zacíleným na podporu či prosazení 

nějakého chování (spotřebitelského i voličského), postoje (k firmě, výrobku nebo 

politickému subjektu) nebo souboru názorů… Často proto bývá spojována s reklamou 

nebo s public relations“.
50

 V diplomové práci se však budu zabývat propagandou 

nacistickou
51

, tedy propagandou ve smyslu výše uvedené první definice. Propagandou, 

která výhradně sloužila totalitnímu režimu a jeho ideologii národního socialismu, jedné 

politické straně s monopolem na pravdu, přičemž k jejímu šíření a přijetí se režim 

nezdráhal užít neustálého vytváření atmosféry strachu a často i, považoval-li to za 

nutné, prostředků násilí. 

 

Úspěšnému šíření nacionálně socialistických myšlenek v Německé říši, resp. ve 

Výmarské republice
52

, nahrávaly hospodářské, sociální, politické a ekonomické 

podmínky tehdejší doby.  Dvacátá léta 20. století s sebou samozřejmě nesla výsledek 

první světové války, tedy prohru Ústředních mocností, mezi které patřila i Německá 

říše, a měla tak pro německou společnost trpkou příchuť. Versailleská mírová smlouva, 

která oficiálně ukončila světovou válku a diktovala poválečné podmínky Německu, byla 

většinou Němců vnímána jako nespravedlivá. Mírová smlouva totiž nařídila Německu 

platit vysoké reparace, odňala mu kolonie, vojensky jej omezila a postupovala část 

německého území nově vzniklému Polsku. Zakázána byla i myšlenka uskutečňování 

velkoněmeckého řešení, tedy spojení německy mluvících zemí Rakouska a Německa. 

„Právě proto, že bylo Německo vojensky poražené a trpělo důsledky porážky, bylo 

náchylné ke svodům pocházejícím z dávné minulosti. Svatá říše římská období 

středověku nebyla národním státem, nýbrž nadnárodním útvarem s univerzálními 

nároky. Na toto dědictví se po roce 1918 odvolávaly hlavně síly politické pravice, které 

                                                 
50

 BURTON, Graeme, JIRÁK Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2001, s. 136-137. ISBN 

80-85947-67-6. 
51

 Jowet a O´Donnell ji označují jako černou formu propagandy, tedy jako „velkou lež zahrnující všechny 

typy kreativního podvodu s nejasným či falešným zdrojem“ a jako příklad uvádí Josepha Goebbelse, 

nacistického ministra propagandy. Přímým protikladem černé propagandy je propaganda bílá, kdy obsah 

je informačně přesný a zdroj je snadno a správně identifikovatelný. Třetím a posledním druhem 

propagandy je dle Joweta a O´Donnellové tzv. šedá propaganda, která pracuje s neověřenými sděleními  

i ne zcela jasným zdrojem. (JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda and persuasion. 5th 

ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, c2012, s. 17-20. ISBN 978-1-4129-7782-1.) 
52

 Oficiální název byl Německá říše, označení Výmarská republika souvisí s místem zasedání nově 

zvoleného Národního shromáždění a přijetím demokratické ústavy.  
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Německu připisovaly nové poslání. Mělo v Evropě postupovat jako pořádková moc  

v boji proti západní demokracii a bolševismu z Východu.“
53

  

 

Německá ekonomika se počínaje rokem 1925 začala zase pomalu 

vzpamatovávat, také díky tomu, že za svůj růst vděčila i americkým půjčkám. Ovšem 

další krutou a těžkou ránu jí přinesl rok 1929 a zhroucení burzy na Wall Street v New 

Yorku. „Američané začali požadovat splácení půjček. Výsledkem byla těžká 

hospodářská krize, která dolehla na celý svět. …V klimatu těžké hospodářské krize se 

začalo upadající nacistické hnutí vzmáhat.“
54

 

 

Samotná výmarská demokracie byla velmi vratká a trvala jen jedenáct let. Ve 

volbách do Říšského sněmu v září roku 1930 zvítězila sociální demokracie, ovšem 

druhou nejsilnější stranou se již stali nacionální socialisté. Za dva roky nato, v dalších 

říšských volbách, již byli národní socialisté v čele s Adolfem Hitlerem první nejsilnější 

stranou. Přestože nedosáhli drtivého vítězství, dovedli „využít okamžiku a za situace, 

kdy v Německu vládla masová nezaměstnanost, hlad a zoufalství, uměli strhnout moc 

na svou stranu. K úspěchu jim pomohla mistrně vedená propagandistická kampaň, 

rozdělení a nejednotnost německé levice a podpora bohatých německých průmyslníků  

a konzervativních politiků.“
55

  

 

K úspěšnému šíření vhodných a vybraných informací mezi širokou veřejnost 

bylo rovněž zapotřebí disponovat úměrným komunikačním aparátem, rozuměj sítí tehdy 

technicky dostupných a možných sdělovacích prostředků, kterými byl tisk (noviny, 

plakáty, letáky, knihy), rozhlas a film (filmový týdeník, frontové aktuality). Přestože 

princip a technologie umožňující televizní vysílání byly již známy, jejich 

prostřednictvím byla šířena spíše zábava a sportovní přenosy. Ideologické myšlenky 

v první německé televizi s názvem Paul Nipkow byly šířeny pouze v podobě záznamu 

ze sjezdů Národně socialisté německé dělnické strany.
56

  

                                                 
53

 FAKTA O NĚMECKU. Dějiny a současnost. Tatsachen-ueber-deutschland.de [online]. ©2011 [cit. 

2014-10-09]. Dostupné z: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/dijiny-a-soueasnost/main-

content-03/vymarska-republika-1919-1933.html 
54

 HUGHES, Matthew a Chris MANN. Hitlerovo Německo: život v období třetí říše. V Praze: Columbus, 

2002, s. 31-32. ISBN 80-724-9123-7. 
55

 HUGHES, Matthew a Chris MANN. Hitlerovo Německo: život v období třetí říše. V Praze: Columbus, 

2002, s. 33-34. ISBN 80-724-9123-7. 
56

 Das Fehrnsehen unter dem Hakenkreuz [film]. Gedreht von Michael KLOFT. BRD: SPIEGEL TV 

GmbH, 2004. 
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Klíčovým pomocníkem v rovině samotného vlastnictví koncernu komunikačních  

prostředků byl pro německé národní socialisty Alfred Hugenberg, německý podnikatel  

a konzervativní politik. Hugenbergův konglomerát sestával z tehdy největšího 

německého vydavatelství Augusta Scherla, informační agentury Telegraphen Union, 

filmové společnosti UFA a reklamních i radiotelegrafních podniků. V roce 1933 

Hugenberg krátce působil i ve vládě Adolfa Hitlera.
57

 Půl roku po jmenování do úřadu 

ministra hospodářství podává demisi a postupně prodává nacistům svůj koncern. 

Národní socialisté tak převzali z velké části již vybudovanou, zavedenou a úspěšně 

fungující komunikační síť, neocenitelného mediátora jejich vlastní ideologie v časech 

budoucích.  

 

Nacistická propaganda byla řízena říšským Ministerstvem lidové osvěty  

a propagandy, jež bylo vedeno ministrem Josephem Goebbelsem. Zřízení tohoto resortu 

představoval Goebbels jako revoluční čin, protože „nová vláda již nemá v úmyslu 

přenechat lid sobě samému. Tato vláda je v nejvlastnějším slova smyslu vládou lidu.“
58

 

Smysl názvu svého ministerstva vysvětlil následovně: „Lidová osvěta je v podstatě něco 

pasivního, propaganda naopak něco aktivního. Nemůžeme se spokojit s tím, že budeme 

lidu jen říkat, co chceme, a podávat vysvětlení o tom, jak to děláme. Této osvětě 

musíme spíše postavit po bok aktivní vládní propagandu, propagandu, jejímž cílem je 

získávat lidi. Chceme lidi tak dlouho zpracovávat, až nám propadnou, až si také  

v myšlenkách uvědomí, že to, co se dnes v Německu odehrává, nemá být jen přijímáno, 

ale též může být osvojeno.“
59

 I Adolf Hitler si byl plně vědom neoddiskutovatelné 

důležitosti a pro vládnoucí režim životní nutností disponovat dobře řízenou 

propagandistickou soustavou. Hitler rozhodně nechtěl opakovat chybu rakouské  

a německé propagandy z první světové války, kterou „označoval za špatnou, neúčinnou 

a nedobře vedenou“.
60

 Propaganda byla tehdy dle jeho slov „poslední obživou 

nezaměstnaných politiků a ulejvárnou pro chabé hrdiny. Její úspěch pak byl dohromady 

roven nule.“
61

  

                                                 
57

 PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. Praha: 

Karolinum, 2005, s. 263. ISBN 80-246-0618-6.  
58

 LONGERICH, Peter. Goebbels: úplná biografie ministra propagandy Třetí říše. 1. vyd. Překlad 

Vladimír Cinke. Praha: Grada, 2013, s. 195. ISBN 978-802-4739-007. 
59

 Ibidem. 
60

 HITLER, Adolf. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem 

Jiřího Hájka. Vyd. 1. Editor Jiří Hájek. Liberec: Dialog, 2000, s. 62-65. ISBN 80-862-1837-6. 
61

 Ibidem. 
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Nacistická propaganda užívala kromě výše uvedených nástrojů tehdejší masové 

komunikace i jiné prostředky, díky kterým vštěpovala žádané ideologické názory 

veřejnosti. Mezi takové prostředky patřily veřejné projevy a setkání, umění a rovněž 

školní i mimoškolní systém. Záměrem této práce ovšem není detailně popsat všechny 

komunikační kanály a v nich užité prvky nacistické propagandy, nýbrž pouze jeden 

z nich – plakát.  

 

1.8 Plakát a ideologie 

Původ plakátové formy sdělení nalézáme už v antických Athénách a Římě. „Již 

v Pompejích se zachovala nárožní oznámení, předchůdce to dnešního plakátu.“
62

 Díky 

jeho nepopiratelnému účinku při mediaci informací rostla i jeho důležitost  

a společenská úloha. „Plakát reagoval na všechny převratné události. Nezastupitelnou 

roli sehrál např. v revolučním roce 1848. Bedřich Engels …ocenil v revoluci 1848-1849 

úlohu plakátu, když napsal: ,A co všechno přispívá k uchování revoluční energie 

dělníků, jako plakáty proměňující roh každé ulice ve velké noviny, ze kterých se 

kolemjdoucí dělníci dozvídají o událostech dne a o jejich významu …plakát je pro 

dělníka současně novinami, klubem – a to všechno bezplatně.‘ Pařížská komuna rovněž 

využívala plakát pro sdělování vlastních usnesení, plakát rychle informoval a pomocí 

výtvarného projevu emocionálně působil na masy.“
63

  

 

Účel plakátu byl tedy odjakživa informovat, vynutit si pozornost, překvapit  

a zaujmout. Jeho obliba rostla s rozvojem velkoměst, protože byl schopen oslovit 

maximální množství příjemců sdělení. Zprvu byl plakát povahy písmové, textové, až 

později došlo ke spojení obrazu i textu. Důležitými milníky pro mocnější užívání 

plakátové formy přenosu poselství byly technické a posléze obchodní podmínky, tj. 

vznik a rozvoj litografie a následně fotografie, patent na plakátovací sloup a vznik první 

plakátovací společnosti pro inzerci a reklamu. Ve čtyřicátých letech 19. století se 

v Paříži objevují první komerční velkoformátové plakátové archy s barevně umně 

vyvedenou grafickou i textovou podobou.  

 

                                                 
62

 FRANĚK, Otakar. Revoluční plakát: Výběr revolučních plakátů z let 1921-1971. Brno, Praha: BLOK, 

Lidové nakladatelství, 1971. Plameny: Dokumenty, 5. ISBN 47-014-71. 
63

 Ibidem. 
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„Teoreticky nejlepší plakáty jsou nápadné, úsporné a účinné. Zprostředkovávají 

přímou a jednoduchou zprávu.“
64

 Jsou příkladem moderních médií, která pracují  

a přímo působí na „nejnovější fenomén, masy“. Rovněž „tvoří integrální součást 

městského prostředí“, neboť na nás útočí právě a výlučně v rámci veřejného prostředí. 

„V dobách politického nebo sociálního pnutí ve společnosti se může stát plakát 

významnou výzvou k jednání. Může informovat, ovlivňovat způsob chování, které vede 

společnost ke konkrétní politické ideologii.“
65

  

 

Nacistická ideologie rovněž šířila své myšlenky skrze poselství vyobrazované na 

plakátech. Jejich promluva pak skoro vždy byla syntézou patřičné ilustrace a vhodně 

zvoleného textu. Analýzy společných a převládajících znaků a mýtů nacistického 

plakátu jsou nosným tématem této práce, a proto budou souhrnně uvedeny a popsány 

v samostatné kapitole v závěru diplomové práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 AULICH, James. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009, s. 8-11. 

ISBN 978-80-206-1048-5. 
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2. Mytologická a sémiotická rovina vybraných plakátů 

z období Třetí říše 

 

1.9 PLAKÁT VOLEBNÍ   

1.9.1 Plakát Nacionálně socialistické německé dělnické strany 

(NSDAP) pro volby do Říšského sněmu dne 5. března 1933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Neznámý autor. V době největší nouze si Hindenburg zvolil Adolfa 

Hitlera za říšského kancléře, volte také vaše č. 1. [plakát, 1933] In: Válečné 

plakáty 2011. Praha: Levné knihy, a. s., 2010, s. 6. 

 

 

Mezi účinné, ovšem argumentačně chybné persvazivní techniky, je právem 

zařazován způsob argumentum ad verecundiam, tedy taková argumentace, která klade 

důraz na autoritu, jež svým jménem a ukotvením ve společnosti zaštiťuje a podporuje 

sdělované tvrzení. Právě taková role je na analyzovaném plakátě přisouzena prezidentu 

Paulu von Hindenburgovi. Německý lid jej měl v úctě, vnímal jej a přijímal kladně,  
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o čemž svědčí výsledky prezidentských voleb z jara roku 1932.
66

 Von Hindenburg pro 

něj zosobňoval pojítko s monarchistickou Německou říší, se systémem, řádem, pravidly, 

s okázalostí říšského bohatství, moci i síly, a zejména s jistotou. To vše pro Němce  

s koncem první světové války zmizelo do nenávratna. Zbyla jen každodenní nejistota, 

všudypřítomná chudoba a vysoká nezaměstnanost, jediné jistoty tehdejší doby.  

 

Hrdina z první velké války, polní maršál, náčelník generálního štábu a tehdejší 

prezident v jedné osobě, tedy protokolárně nejdůležitější veřejně činná osoba v zemi, 

tak dobře posloužil německé nacionálně socialistické ideologii jako stále pevný opěrný 

bod s odkazem do slávyplné minulosti a symbol starých dobrých let. Von Hindenburg je 

pro Němce tak mocným symbolem, že jeho další konotace přímo podporují druhou 

osobu vyobrazenou na plakátě s ním v úzkém kontaktu. Tou osobou je Adolf Hitler. 

  

Středové vyobrazení obou postav rozhodně není nahodilé. Stejně tak jako pro ně 

zvolená velikost, která těmito dvěma osobami bezmála vyplňuje celý plakát. Vždyť tito 

muži byli toho času faktickým středem dění v Německé říši. Přes všechnu přiznanou 

slávu i volbami ověřenou popularitu u německých občanů ale není prezident tím 

ústředním bodem pozornosti. Prezidentovi je přiděleno čestné místo po Hitlerově 

pravici. Adolf Hitler je pouze a právě tím, ke komu nakonec směřuje naše plné 

soustředění, což je rovněž dáno kompozicí jeho osoby do tzv. zlatého řezu. Promítnu-li 

do obdélníkového rámce analyzovaného plakátu časovou linii, pak mohu uvažovat  

o jejím nastavení takto: Hitler, byť pohledem směřující vlevo (tedy do minulosti) 

směrem k prezidentovi (tj. představiteli minulosti) indexuje lepší budoucnost a naději, 

kterou, zasazen do minulosti a hledíc do budoucnosti, podporuje celou svou osobou 

lidem oblíbený prezident Paul von Hindenburg. Hitler je nově stvořeným mýtem 

budoucím, kdežto von Hindenburg je prožitým mýtem minulým, jakýmsi „mystickým 

monumentem“
67

, jak jej nazývá Goebbels, který ve spojení „Hitler a Hindenburg“ 

spatřuje „symboly mládí a stáří, které si v těchto dvou mužích podaly ruce.“
68

 „Stáří  

                                                 
66

 Paul von Hindenburg vyhrál prezidentské volby. První hlasování se konalo v březnu 1932 a von 

Hindenburg získal 49,54 % hlasů. Druhé hlasování mu v dubnu téhož roku přineslo 53,05 %. Vždy druhý 

s téměř 20% odstupem v každém kole skončil Adolf Hitler. (DAS DEUTSCHE REICH. Die 

Reichspräsidenten 1919–1934. Gonschior.de [online]. ©2001-2005 [cit. 2014-10-09]. Dostupné z: 
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 GOEBBELS, Joseph. Deníky, svazek 2, 1930-1934. 1. české vyd. Překlad Josef Otáhal. Praha: Naše 

vojsko, 2009, s. 301. ISBN 978-80-206-0999-1. 
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a mládí v jednotě. Nádherný symbol nového Německa, který jsme sestavili.“
69

 

 

Šiřitelé sílící nacistické ideologie neponechali náhodě ani výběr ošacení obou 

mýticky a politicky důležitých mužů Výmarské republiky. Žádný civilní oděv, nýbrž 

uniforma, která v příjemci vysílané informace ospravedlňuje nejen každodenní 

přítomnost vojensky vystrojených úderných oddílů v ulicích, ale zejména legitimizuje 

užívání síly při prosazování myšlenek nacionálního socialismu. Adolf Hitler stojí pevně, 

leč uvolněně v hnědé uniformě organizace Sturmabteilung (SA) s Rytířským křížem, 

výsostným znakem hrdinství, připnutým na srdci a nacistickým hákovým křížem na 

rukávové pásce, insignií politické příslušnosti. Paul von Hindenburg v prvoválečné 

uniformě se záslužným křížem jako odkazem na bývalou velikost a slávu říše, na drtivá 

válečná vítězství Německa v počátku první světové války. Konotační význam tkví  

v odůvodnění militantní povahy totalitního řádu, která se nehodlá skrývat, nýbrž se 

pomalu, postupně a po dávkách ukazuje veřejnosti, aby mohla být pak snadněji až 

jakoby samozřejmě veřejností přijata. 

 

Zásadním sémiotickým kódem je barevnost. Působí přímo a výhradně na emoce 

a je těžké se jí vyhnout. Chromatická interpretace téhož sémiotického kódu nutně 

nevede ke shodnému výkladu, neboť zásadním filtračním činidlem barevné promluvy je 

obsah a kontext, do kterého je barva zasazena.  

 

Žlutá, červená a černá jsou převládajícími barvami tohoto plakátu. Žlutá je 

ústřední a pokrývá téměř celý plakát. Značí světlo, samotnou božskou podstatu, které 

ale cele nepochází ze slunce, jak bychom se mohli mylně domnívat. Vyobrazená 

polovina slunečního kotouče teprve vychází v linii budoucnosti a jeho síla ještě není tak 

mocná. Předkládané spojení úcty k minulosti a neotřesitelné naděje v budoucnost je tím 

samočinným světelným zdrojem, který halí do zlatého oparu předměty a události 

odehrávající se za nimi. Solární žlutá je symbolem mládí a síly, stejně tak zlatá, jež 

pokrývá císaře a krále.
70

 Zlatá barva zde akcentuje pozitivní konotaci radosti, bohatství  

i optimismu, nadpozemskou moudrost vyobrazených postav a z psychodiagnostiky 
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vycházející poznání o nevědomé touze po změně.
71

 Po všech těchto atributech volají 

davy Hitlerových přívrženců z továren, měst i vesnic, které jsou zde redukovány na 

neproniknutelný les zdvižených pravic, typický nacistický pozdrav.  

  

Červenou a černou barvu s sebou nese zásadní symbol nacionálně socialistické 

totality, tj. vlajka s hákovým křížem, která překrývá spodní část plakátu a dává tak 

nepřehlédnutelný základ pro textový kód. Dynamika, revoluce, krev, život, agrese  

a syrovost, vitální síla, sexualita a vášeň, to vše je červeň. Z této nekončící energie 

vystupuje slunce nové ideologie – hákový kříž v bílém kruhu.
72

 Čitelným  

a jednoduchým písmem je příjemci informace sdělováno, že V největší nouzi si 

Hindenburg zvolil Adolfa Hitlera za říšského kancléře, volte také Vy číslo 1 (In grӧsster 

Not wählte Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler, wählt auch Ihr Liste 1). 

Prezidentův neochotný politický krok, který otevřel Hitlerovi cestu k moci, je zde 

využíván jako prosté a jednoduché tvrzení s faktickým základem.  

 

Číslovka 1 roste, čerpá energii a zapouští své pomyslné kořeny do nacistického 

slunce, mohutní, ukazuje a zároveň podpírá spojenectví krásné minulosti s ještě 

krásnější budoucností stvrzené stiskem ruky. Číslovka 1 není jen numerickým 

identifikátorem, náhodným označením politické strany, je to současně i předpokládaný 

výsledek voleb, který ukazuje vítěze. 
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 FRANČE, Vojtěch. Symbolika barev v umění. In: Blogger [online blog]. 2008 [cit. 2014-10-09]. 

Dostupné z: http://ografologii.blogspot.cz/2008/12/symbolika-barev-v-umeni.html 
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 Hákový kříž jako symbol slunce, který pochází již od starých nordických kmenů a byl přinesen do 

Řecka, Říma, Indie, prezentoval ve své knize Mýtus 20. století Alfred Rosenberg.  
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1.9.2 Plakát k referendu o připojení Rakouska k Německé říši dne 

10. dubna 1938  

 

 

Zdroj: http://www.bytwerk.com/gpa/posters/ja4.jpg 

 

Propaganda se má obracet vždy jen na masy.
73

 S masou propaganda Třetí říše 

pracovala a na masy následně cílila. Výřez obrazu jednotné, již usměrněné masy je 

základem pro plakát připravený k volbám, resp. referendu o připojení Rakouska 

k Německé říši z roku 1938. Kuželová výseč, jakoby náhodně vymezená jakýmsi 

reflektorem, odhaluje zdvižené pravice, již zmiňovaný nacistický pozdrav a současně 

výraz projevu sympatií k ideologickému vůdci. Rozmanitost hřbetů ruky nás ujišťuje  

o rozmanitosti jednotlivců tvořících dav, a tudíž rozličných názorech, přestože se 

povaha i názor jednotlivce v davu stírá. Malé, větší, úzké či se snubním prstenem, ale 

všechny směřující k pomyslné obloze, kde levituje textový znak vyvedený frakturou 

v uklidňující nebeské modři. Tento znak představuje oázu, ke které směřuje vyprahlá 

německá duše. Poskytuje líbivou lež o oprávněném návratu bývalých území a již 

                                                 
73

 HITLER, Adolf. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem 

Jiřího Hájka. Vyd. 1. Editor Jiří Hájek. Liberec: Dialog, 2000, s. 61. ISBN 80-862-1837-6. 



   

 

26 

  

předkládá souhlas s takto směrovanou politikou. Takový souhlas je na analyzovaném 

plakátu vyjádřen důrazným textovým výrazem Ano! (Ja!), který je opět psán frakturou. 

Červená barva dodává souhlasnému projevu energičnost a rozhodnost.  

 

V rovině Barthesova pojetí sekundárního sémiotického systému lze říci, že 

z temnoty vystupuje jednotná a ke všemu odhodlaná kolektivní duše nacionálně 

socialistické ideologie, jež se vypíná k půlkruhovému fotometeoru ve formě nebeského 

nápisu Velké Německo (Großdeutschland), jedné z hlavních myšlenek a požadavků 

ideologie, která bude vzápětí vyřčený požadavek brát nejen za historicky oprávněný, ale 

již i za legitimní, a přistoupí k jeho realizaci. Souhlasné Ano! (Ja!), tak nesměřuje pouze 

k podpoře nacistické strany, ale je pochopitelně přímo svázáno s nárokem na spojení 

německých národů v jedné společné zemi tak, jak proklamuje nacistická ideologie.  

 

1.9.3 Plakát Nacionálně socialistické německé dělnické strany 

(NSDAP) pro volby do Říšského sněmu dne 5. března 1933 

 

 

Zdroj: Politik: Zeitschrift zur Gestaltung des politischen Unterrichts. Renningen: Neckar-Verlag GmbH, 

2009, 35., 2/3-2009, str. 41. ISSN 0344-3531.  

Dostupné z: www.politikundunterricht.de/2_3_09/plakate.htm 

 

Černobílý plakát představuje volby jako dostihový závod, jako veřejné 

představení sloužící k pobavení a osvěžení, jako hru pro dospělé. Závodníci a jejich 

koně jsou právě v cílové rovince. Napětí je na svém vrcholu a vítěz je již znám. Koně 

těžce oddychují, klopýtají a běží doslova z posledních sil, jen vítězný oř působí i v cíli 

svěže, bez sebemenšího náznaku únavy. Pouze tento kůň se závodním číslem 1, číslem 

Nacionálně socialistické německé dělnické strany, nese jednoho jezdce, zbývající koně 
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na svém hřbetě nesou jezdce dva. Právě počet i váha jezdců, jejich nestřídmost  

a nezdrženlivost odrážející se dokonce i v jejich fyzické podobě a neúměrně tak 

zatěžující koně, je dle nacistické rétoriky důvodem jejich nutné prohry a rozhodně není 

hodna následování. Kdežto disciplinovaný vítěz z řad nacionálně socialistického tábora 

je tím, kdo drží ve vztyčené pravici prapor s hákovým křížem a směle se ohlíží, 

kontroluje situaci a za ním zaostávající soupeře. Lidé na přeplněných tribunách šílí, 

jedni radostí, druzí rozhořčením.  

 

Nacistická propaganda použila dostihy jako obraz pro volební klání, do kterého 

promítla chtěnou a její optikou viděnou realitu. Opoziční politické strany a jejich 

komicky vykreslení představitelé jsou těmi neúspěšnými závodníky na uštvaných 

koních. Vítězem je představitel nacionalismu, totalitního režimu, jehož příznivci jsou 

nejvíce zastoupeni na diváckých tribunách. Tribuny jsou rovněž znakem aktuálního 

složení společnosti, ovšem tak, jak ji prezentovala ideologie. Nejednotná a rozdělená 

společnost, ve které jsou odsouzení hodni pohlaváři, členové pánského klubu s Židem 

(Bonzen und Herrenklub mit dem Juden), jak je uvedeno tučnou bílou frakturou  

v textovém modu horní části plakátu. Textový kód lze při bližším pohledu nalézt  

i v jednotlivých oddělených lóžích zástupců vyšší i nižší společenské vrstvy. 

Identifikátorem příznivců nacionálního socialismu je nejen transparent s pozdravem 

„Heil Hitler“, zřejmým znakem sympatií k ideologii, ale i jejich velký počet. Ideologie 

musela sama sebe interpretovat jako většinový názor a přání, jako většinový hlas lidu, 

který strádá, čímž samu sebe druhotně potvrdila jako jedinou nejlepší budoucnost, 

kterou pouze ona může zajistit.  

 

Zatímco zástupci nacismu stojí na holé tribuně, zástupci bohaté sociální vrstvy 

sedí v pohodlí zastřešených lóží. Díky dramatické situaci se někteří vyklánějí a zahazují 

své cylindry, vyzývavé symboly plutokracie. Drobný text značí, kdo je kdo. A pro ještě 

lepší, jednodušší a okamžitou rozeznatelnost je použit i symbol obrazový – Davidova 

hvězda, symbol židovské víry, který zde spíše působí jako terč, jehož podstatu je nutné 

naplnit, a tudíž se na něj začít plně soustředit a zničit jej. Ještě předtím je ale nutné 

následovat druhou část textového modu ve spodní lince obrazového díla, se stejným 

grafickým stylem jako první část, s tvůrčím národem Adolf Hitler – list 1 (Mit dem 

schaffenden Volk Adolf Hitler, Liste 1). Pouze díky silné podpoře ve volbách může 
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zvítězit myšlenka nacionálního socialismu a tvůrčí národ pak bude moci nejen obrazně 

obsadit celou tribunu.  

 

1.10 VYOBRAZENÍ ADOLFA HITLERA 

1.10.1 Jeden národ, jedna Říše, jeden vůdce! 

 

 

Zdroj: http://content.cdlib.org/ark:/28722/bk0007t783w/ 

 

„Heslo ,Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer‘ (Jeden národ, jedna Říše, jeden vůdce) 

zůstalo jako nesmazatelná stopa v mysli většiny Němců, kteří žili v létech nacismu. 

Objevovalo se na bezpočtu plakátů a v publikacích; bylo stále slýcháno v rádiovém 

vysílání a projevech. Tento koncept jednoho národa, jedné Říše a jednoho vůdce 

reflektoval dlouhotrvající nacistickou touhu po proměně Německa v rasově homogenní 

společnost, jejich ideálu Volksgemeinschaft (národního společenství), jež vedl Führer. 

Nacisté hrdě prohlašovali, že jejich říše bude totalitním státem, společností, ve které 

strana a její ideologie pronikne do každého aspektu veřejného a soukromého života.“
74
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 BENDERSKY, Joseph W. A concise history of Nazi Germany. 3rd ed. Lanham, Md.: Rowman, c2007, 

s. 105. ISBN 978-0-7425-5362-0. V originále: „The slogan ‚Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer‘ left an 
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Ideologii lidé neměli nechávat přede dveřmi svých domovů, ideologií měli žít, 

měli ji až fyzicky cítit a propojit se s ní. Přijmout ji jako samozřejmý „způsob myšlení, 

z něhož jednak samy (ideologie) vyrůstají a v němž pak také nacházejí prostředí 

příznivé jejich masovému rozšíření“.
75

  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že i osoba Adolfa Hitlera, prvního muže Německa, 

nacistické ideologie a Nacionálně socialistické dělnické německé strany, měla být 

všudypřítomná a měla prostřednictvím takovýchto obrazů pronikat do domácností 

německých rodin, do jejich myšlení a každodenního konání. Běžným výjevem 

v rodinách německých nacistů bylo např. „zdobení vůdcova obrazu“ u příležitosti 

ukončení žní.
76

  

 

Podle Barthesova vymezení mytizace, ve které dochází k posunu do 

sekundárního sémiotického systému a nacházení nového významu, se mohu domnívat, 

že ikonické zobrazování vůdce jako proroka nové a lepší německé budoucnosti je 

inflexí v Barthesově slova smyslu, kdy si nacistická propaganda vhodně přizpůsobuje, 

formuje interpretaci osoby Adolfa Hitlera, a tak upravenou ji následně vnucuje. Osoba 

vůdce strany byla jedním z klíčových komunikačních prvků nacistické propagandy. 

Obraz rozhodného a důstojného vůdce, jemuž na váženosti, morální  

a fyzické velikosti přidává i graficky volený podhled na jeho osobu, která vyplňuje 

celou analyzovanou plochu. Odhodlaný pohled, jejž Hitler směřuje přímo před sebe,  

a jeho pravá ruka zaťatá v pěst a založená v bok značí vůdcovu smělost a neohroženost 

při vyhlídkách na nové časy. Vůdce je nová německá ideologie, ideologie je každodenní 

život německého národa, který den za dnem tvoří lepší německou zemi. Termín národ 

„slouží legitimizační strategii univerzalizace …a v textech nacistické propagandy 

dochází k mytizaci výrazu. …Slovo ,národ‘ má kromě primárního značení (lidé sdílející 

stejnou historii a podobné kulturní hodnoty, obvykle též žijící na určitém území, 

                                                                                                                                               
indelible mark on the minds of most Germans who lived through the Nazi years. It appeared on countless 

posters and in publications; it was heard constantly in radio broadcasts and speeches. This concept of one 

nation, one empire, and one leader reflected the longstanding Nazi desire to transform Germany into  

a homogenous racial community, their ideal Volksgemeinschaft, led by the Führer. The Nazi proudly 

proclaimed that their Reich would be permeate every aspect of public and private life.“ (překlad pro účely 

diplomové práce provedla její autorka). 
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76
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hovořící stejným jazykem) také značení sekundární, a to (podobně jako ,národní‘) vyšší 

celek zásadní důležitosti, který určuje zájmy jednotlivců.“
77

  

 

Trojjedinost textového kódu umístěného pod osobou vůdce je tak silná, že není 

ani potřeba jediného ne-textového kódu na plakátu, který by ještě umocnil tak prostě 

zobrazenou a silnou nacistickou mantru. Stvrzení charakteru vůdcova poslání je červená 

až purpurová záře, jakási aura, která s sebou přináší neobyčejnost, čímž vysvětluje 

právo na uchopení moci i na vůdcovský princip a podtrhuje nárok na jedinečnost vůdce 

i zachyceného okamžiku. 

 

„Za Goebbelsova vedení stála poprvé zcela ve středu propagandy …osoba vůdce 

strany, který byl vyzdvihován jako ,vůdce mladého Německa‘ a zachránce před krizí. 

Poté, co Hitler jasně prohrál v prezidentských volbách, orientoval Goebbels volební boj 

…více na věcná témata a probojoval se …k přednostnímu zaměření propagandy 

NSDAP na vytváření Hitlerova obrazu jako národního vůdce. Stále silnější důraz na 

Hitlera a personifikace politického boje nebyly Goebbelsovým geniálním vynálezem, 

nýbrž vyplynuly v první řadě ze struktury nacionálně socialistického hnutí jako 

,vůdcovské‘ strany a opíraly se o shodný názor stranických špiček. Goebbelsovi se tu 

ale nabízela příležitost využít do pohybu uvedené mašinérie vůdcovské propagandy po 

roce 1933 k vybudování skutečného kultu vůdce za využití veškerých médií.“
78
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1.10.2 Adolf Hitler je vítězství! 

 

 
Zdroj: http://www.icollector.com/Adolf-Hitler-ist-der-Sieg-Original-

Poster-Print-1943_i11454896 

 

 

Tento propagandistický plakát opět prezentuje kult vůdce, který ve svém projevu 

k vypovězení války emotivně vysvětluje, že „celý život patří od této chvíle konečně 

zcela mému národu. Nechci teď být ničím jiným než prvním vojákem Německé říše. 

Proto jsem znovu oblékl ten kabát, který mi byl kdysi nejvýš posvátný a drahý. Buďto 

jej svléknu po vítězství, nebo se konce nedožiju. …Můj celý život nebyl ničím jiným 

než jediným bojem za národ, za jeho znovuvzkříšení, za Německo. …Tak jako jsem 

sám kdykoli připraven položit život – ať by o něj žádal kdokoli – za svůj národ, za 

Německo, tak vyžaduji totéž i od každého jiného. Kdo si však myslí, že by se tomuto 

národnímu příkazu mohl ať přímo či nepřímo protivit, ten padne. Zrádci mohou 

očekávat jenom smrt.“
79

  

 

 

                                                 
79
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Uctívání vůdce a přijímání vůdcových nacistických myšlenek jako dogmatu 

s sebou neslo i stereotypizované heroické zobrazení Hitlera jako někoho, jehož vnitřní 

velikost a hodnota ducha dosahuje k nebeským výškám. Diktátor je zobrazován jako 

jedinečný člověk s neobyčejnými schopnostmi a posláním, které ve spirálovém efektu 

legitimizují diktaturu. „Vůdce nad námi stojí vždy jako hvězda. Jemu samotnému 

můžeme být vděčni, že se Německo opět pozvedlo.“
80

 Není třeba jiných ne-textových 

znaků, které by plnily funkci dodatečných identifikátorů. Nacističtí příjemci, znalí 

ideologické myšlenky, dekódují sdělení v intencích zakódovaného denotátu a jeho 

konotovaných významů tak, jak bylo sdělovateli zamýšleno. Z výše uvedené 

Goebbelsovy řeči je patrné, že velikost Adolfa Hitlera byla pro jeho následovníky 

neoddiskutovatelná.  

 

Obrazové vyjádření kultu vůdce je prvek, který koreloval s vůdcovským 

principem ve státním aparátu Třetí říše. „Celý německý národ od ústředních státních 

orgánů až po rodinu byl reprezentován v osobě ,vůdce‘, který disponoval neomezenou 

mocí jak právně, tak i ve skutečnosti. Hitler neztělesňoval jen určitý omezený, 

institucionálně určitelný úřad, nýbrž byl jediným reprezentantem národa ve všech 

oblastech politického a sociálního života. Tedy vůdcovský princip nebyl jen státoprávní 

zásadou organizačního uspořádání státu, ale měl se stát také životním principem 

německého národa. …Prvním právním předpisem, ve kterém byl vyjádřen vůdcovský 

princip, byl zákon k odstranění bídy lidu a říše … známý jako tzv. ‚zmocňovací zákon‘, 

který Adolfu Hitlerovi jako vůdci a říšskému kancléři přiznal pravomoci diktátora.“
81

 

  

Na analyzovaném plakátu ještě čteme německé heslo Adolf Hitler je vítězství! 

(Adolf Hitler ist der Sieg!). Tento textový znak je doplňkem, který může existovat sám 

o sobě stejně dobře, jako sám o sobě existuje kult vůdce. Pojem „vítězství“ v jeho 

základním výkladu chápeme jako výsledek našeho konání, který vede k poražení 

protistrany, v druhotném, mytickém významu se pod pojmem ukazuje potvrzení 

pravdivosti a pravosti nacistické ideologie, jež je současně zbraní (cestou, prostředkem) 

a současně vítězstvím (cílem, samotným aktem výhry). 
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Základní zemitá hnědá barva použitá jako pozadí plakátu přináší příjemci sdělení 

pocit „pevné půdy pod nohama“, a tím podpírá ideologickou a propagandou šířenou 

myšlenku a mýtus, že Adolf Hitler jako vůdce německého národa znamená jistotu  

a stabilitu. 

 

1.10.3 Ať žije Německo! 

 

 

Zdroj: http://digitalpostercollection.com/propaganda/1918-1939-between-world-

wars/germany/es-lebe-deutschland/ 

 

Adolf Hitler nebyl německou propagandou zobrazován pouze jako nehybná 

rozvážně působící ikona nacismu, statický symbol nového Německa. Dynamický náboj 

plakátu s heslem Ať žije Německo! (Es lebe Deutschland!) dodává právě postava Hitlera. 

Zdá se, jako by rázně, bez náznaku obavy či strachu, pochodoval v čele ozbrojených 

polovojenských složek Sturmabteilung, sám oděn do jejich hnědé uniformy. Levici 

zaťatou v pěst, pozdviženou a hrozící, v pravé ruce držící nacistickou vlajku. Za prvním 

mužem Říše stojí nekonečné davy vojenských jednotek, které jsou zachyceny při 

nacistickém pozdravu, nebo držíce nacistickou vlajku. V levé části plakátu je 

pravděpodobně vyobrazena část důležité německé řeky Rýn. Z dramaticky vykreslené 
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oblohy k Hitlerovi směřují světelné paprsky, z nichž přilétá orel. V mytologické rovině 

bychom mohli hovořit o zhmotnělém principu vůdce, o ochránci národa a prvním 

vojáku Německa, který kráčí zničit všechny nepřátele totalitního státu a totalitní 

ideologie. O prosazování ideologie silou jsem se již v předchozích kapitolách vyjádřila, 

i zde je násilí a militantní povaha nacismu mýtem legitimizována. Projev vůdce je 

projevem celého národa, který za svým vůdcem stojí a bez otázek jej podporuje. Orel, 

resp. říšská orlice, je symbolem přejatým z doby Svaté říše římské, na jejíž slávu  

a tradici chtěla nacionálně socialistická diktatura navázat. Osvícená myšlenka spojených 

německých území a národů k nám s projevem možné agrese přichází skrze majestát 

vůdce, postavu Adolfa Hitlera. „Ať žije Německo!“ je sémiotický kód, který jen díky 

narativizaci přítomného obrazu je možno přečíst také jako „ať žije znovusjednocené 

Německo“, „Německo dle představ nacistické ideologie“, nebo „svět jedné strany, 

jednoho vůdce“.  

 

Symbolika ideologie je na plakátě až předimenzována. Kromě nacistických 

vlajek a pozdravů jsou v horních rozích plakátu dvě nacistické vlajky a nacistická orlice 

v rámu nad hlavou Hitlera, vše lemováno dubovou ratolestí, mytickým výrazem 

vítězství a hrdinství. Velkolepá glorifikace totalitního principu.  
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1.11 PLAKÁT CÍLENÝ NA MLÁDEŽ 

1.11.1 Mládež slouží vůdci. Všichni desetiletí do Hitlerovy mládeže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.dhm.de/lemo/Bestand/objekt/pli03468_1 

 

 „Nacisté byli od samého počátku pevně rozhodnuti podřídit svým záměrům  

a cílům německou mládež. …O Hitlerovi a nacismu se mládež dozvídala převážně 

prostřednictvím členství v Hitlerjugend (Hitlerovy mládeže), která představovala 

alternativu k autoritě rodiny a školy. Vzdělání, kterého se německým dětem v rámci 

Hitlerjugend dostávalo, podléhalo pečlivé kontrole. …Členství v Hitlerjugend tak 

německé mládeži vštěpovalo nacistickou ideologii a připravovalo ji pro budoucí členství 

ve straně a pro službu v armádě. …Od roku 1939 se stalo členství v Hitlerjugend 

povinné.“
82

  

 

Na plakátu vybraném k analýze je od hlavy po prsa zobrazená velmi mladá 

usmívající se dívka, která je oblečena do stejnokroje organizace Svazu německých dívek 

(Bund Deutscher Mädel, BDM). V pozadí je vidět dav členek stejné organizace, který 

                                                 
82

 HUGHES, Matthew a Chris MANN. Hitlerovo Německo: život v období třetí říše. V Praze: Columbus, 

2002, s. 50-53. ISBN 80-724-9123-7. 
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lze v sekundárním sémiotickém systému Rolanda Barthese definovat jako natální 

stadium německého národního společenství. Dívka s blonďatými pečlivě upravenými 

dlouhými vlasy a se širokým úsměvem hledí vpravo lehce vzhůru, její pohled směřuje 

k paralingvistickému kódu vůdce (Führer). Radost dívky je mytologickou řečí radosti ze 

služby vůdci a ze samozřejmého odevzdání vlastního života nacistické ideologii. Plakát 

volá po vstupu dětí, v tomto případě dívek, do Hitlerjugend (HJ), základního pilíře 

výchovy mládeže v nacistické říši. Mýtus rasové čistoty – dívka na plakátě, nejlépe 

vstřebává nacionální socialismus prostřednictvím členství v HJ, „prostřednictvím 

důrazu na kamarádství, solidaritu, disciplínu a polovojenskou uniformitu. …což bylo 

součástí procesu ,utužování národního kolektivu‘ (Volkswerdung)“.
83

 

 

Textový znak Mládež slouží vůdci (Jugend dient dem Führer) psaný lomeným 

písmem a červenou barvou odkazuje k barvě, která dominovala na vlajce organizace HJ 

a BDM, ale i na vlajce nacistické Německé říše, čímž s transparentní analogií nacisté 

sdružovali a faktickou i metaforickou „červenou nití“ propojovali budoucí generaci 

nacionálně socialistické ideologii absolutně podřízeného národního společenství s tím 

současným.  
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 Za obzor totalitarismu: srovnání stalinismu a nacismu. Vyd. 1. Editor Michael Geyer, Sheila 

Fitzpatrick. Praha: Academia, 2012, s. 447-448. Historie (Academia). ISBN 978-802-0020-352. 
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1.11.2 Tvoje cesta! Z Hitlerova chlapce důstojník armády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsem se již v předchozí analýze plakátu cíleného na mládež vyjádřila, 

nacistické mládežnické organizace systematickou difuzí nacionálně socialistické 

ideologie připravovaly své členy na pozdější působení ve straně a na službu v armádě. 

K podpoře takového přechodu sloužil i vybraný plakát, na kterém je vyobrazena hlava 

chlapce a hlava vojáka wehrmachtu.  

 

Plavovlasý mladík zobrazený na plakátě vlevo je členem Hitlerjugend (HJ), což 

dokládá typický kožený ozdobný uzel na šátku, identifikační znak na uniformě dívek  

i chlapců této mládežnické nacistické organizace. Mladík se dívá na vojáka německé 

armády, který stojí po jeho levé ruce. Voják i mladík jsou jedna a táž osoba. Mladý 

chlapec, člen HJ, i když včleněn do roviny minulosti, znázorňuje aktuální stav  

a současně cílovou skupinu příjemců sdělení. Člen ozbrojených sil nacistického 

Německa představuje nejen mladíka již odrostlého mládežnické organizaci, ale zejména 

mladíkovu budoucnost – wehrmacht. Dějové linie zde nejsou striktně oddělené, protože 

smyslem mytizovaného sdělení je nabídnout plynulý přechod mezi minulostí  

a současností, a především budoucností, která z nich podle nacistické ideologie bez 

Zdroj: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/pli14528 
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diskuze vyplývá. Voják německé armády s nacistickým vojenským vyznamenáním je 

ikonou rasové politiky nacionálně socialistické ideologie, ke které podle 

propagandistického plakátu musí směřovat každý zdravý mladý muž Třetí říše. 

 

Substituční kód Z Hitlerova chlapce důstojník armády – Tvoje cesta! (Vom 

Hitlerjungen zum Offizier des Heeres – Dein Weg!) je napsán černou frakturou 

s výjimkou slova Tvoje (Dein), které má barvu červenou, jež upoutává naši pozornost, 

značí důraz a akcentuje propojenost s nacistickou ideologií, která neumožňuje jinou 

volbu než tu, již předkládá.  

 

Německá armáda Třetí říše, ale i další ozbrojené složky nacistické diktatury, 

byly neustále doplňovány novými mladými muži z řad německých mládežnických 

organizací, kteří poslušni nacionálně socialistické ideologii naplňovali svoji předem 

danou roli v německém národním společenství.   
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1.12 Zobrazení ženy 

1.12.1 Podporujte organizaci Matka a dítě 

 

 

Zdroj: http://www.bytwerk.com/gpa/posters/mutterkind.jpg 

 

„Jediným úkolem německé ženy bylo zajistit Německu nové generace budoucích 

nacistů, vše podle hesla Kinder, Kirche, Küche (‚Děti, kostel a kuchyň‘). Nešlo o novou 

filosofii, podobný přístup k ženě v rámci rodiny a společnosti panoval i za Výmarské 

republiky. Teprve nacisté však začali tuto myšlenku uvádět do praxe s naprostou 

důsledností. …Ženy představovaly pro nacisty především reprodukční jednotky, které 

měly tisícileté Třetí říši rodit nové vojáky a pomáhat tak Německu v dosažení 

mocenských cílů. Takto otevřeně ovšem nacisté své názory na veřejnosti nehlásali. 

Místo toho vytvářelo nacistické umění v rámci tradičního stereotypu image německé 

ženy jako šťastné matky obklopené uprostřed rodiny houfem dětí. Téměř na každém 

kroku byla používaná fráze „požehnaný dětmi“ (Kindersegen). Vedle kultu dětí zavedli 

nacisté kult matky a mateřství. Den narození Hitlerovy matky 12. srpen byl vyhlášen 

Dnem matek a při jeho oslavách přebíraly nejzasloužilejší matky (tj. ty s největším 

počtem dětí) nacistická vyznamenání, například Čestný kříž odstupňovaný podle počtu 

dětí (bronzový kříž za pět dětí, stříbrný za více než šest dětí a zlatý kříž pro matky s více 
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než osmi dětmi). Fasáda, kterou nacisté kolem ženství, mateřství a rodinného života 

vybudovali, zakrývala ovšem neblahou realitu. Žena byla pouhým prostředkem pro 

reprodukci nových vojáků a nacistických funkcionářů. …Německé ženy nesměly 

používat antikoncepci a v případě nechtěného těhotenství neměly šanci požádat  

o interrupci. …Od ženy se očekávalo, že své děti předá do péče státu, a jakmile se tak 

stalo, nacistický stát všemožně usiloval zbavit rodinu zbytků vlivu na jejího potomka. 

…Za vzor všem německým ženám byla předkládána manželka Josepha Goebbelse 

Magda, vysoká plavovlasá žena a matka šesti dětí. Lepší příklad si nacisté pro svoji 

propagandu nemohli přát.“
84

  

 

Role ženy-matky byla původně nejdůležitější rolí německé ženy vůbec. Výše 

uvedený plakát ukazuje matku kojící své dítě. Plná postava ženy je centrálním prvkem 

plakátu. Její hlava je skloněná k novorozenému dítěti, které saje mléko z jejího prsu. 

Slunce ženě kolem hlavy tvoří nepřehlédnutelnou zlatou svatozář. Světlé vlasy má 

prakticky sepnuté na týlu a praktický je i její šat. Po ženině pravém boku vyorává muž 

brázdy na poli, po levém boku je umístěna silueta kostela. Denotáty jsou vykresleny 

jemně a čistě, stejně tak čistá a přirozená měla být i německá žena. Konotativní význam 

čistoty tkví v morální a rasové nezkaženosti poslušné nacistickým zákonům, v úctě 

k manželovi, rodině a vůdci Adolfu Hitlerovi. Ženám byla nejen prostřednictvím pro ně 

určeného nacistického periodika NS Frauen Warte vštěpována role módy a líčidel 

prosté ženy v domácnosti a matky početného potomstva.
85

 Manželovi měla německá 

žena poskytovat stabilní zázemí a dokonalou péči, neboť: „Kde by byl velký svět 

[muže], kdyby se nikdo nechtěl starat i o ten malý? Jak by mohl existovat větší svět, 

kdyby nebyl nikdo, kdo by si vzal za smysl svého života starosti o menší svět? Ne: 

velký svět je vystavěn z toho malého. (...) Tak byla žena vždy pomocnicí muže (...). To, 

co my muži chceme v našem národu vytvořit ve velkém, to musí ženy vnitřně podepřít  

a pevně podezdít.“
86

 

                                                 
84
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Žena-matka na vybraném plakátě je zobrazena jako madona, Matka boží, 

s novým životem v náručí. Svátost její úlohy nám jasně signalizuje sluneční aureola. 

Plavé vlasy matky i dítěte jsou mytologickou deskripcí nacistické rasové ideologie 

mající ústavní základ v tzv. Norimberských zákonech z roku 1935.  

 

Plakát byl vytvořen k propagandistickým účelům nacistické pomocné organizace 

Matka a dítě (Mutter und Kind), která systematicky podporovala sociální politiku 

německých rodin, její podpora cílila právě na matky s dětmi. Logo organizace, které 

vychází z runového písma, jež odkazuje ke germánské minulosti, je na plakátu umístěno 

vlevo nahoře. Logo je syntézou několika znaků z runového systému Armanen, který byl 

počátkem 20. století uměle vytvořen. Přesněji, jedná se o nikoli náhodné spojení znaků 

život ᛉ, dar  a svoboda, případně nezávislost (spojená s vlastnictvím půdy) .
87

 

Výklad jednotlivých znaků směřuje rovněž k nacistické ideologii Krev a půda (Blut und 

Boden), kulturně politické myšlence s etnickým podtextem, která nárokuje převzetí 

země (půdy) a idealizuje agrární (tradiční) způsob života. 

 

Sémiotický kód je vyveden v novogotickém lomeném písmu – fraktuře, která 

byla tradičním německým písmem do téměř poloviny 20. století, a je včleněn do spodní 

linie plakátu, kde tvoří pevný základ a stabilní podporu ženy-matky. Tradičnost písma je 

rovněž mytologickou intencí tradičnosti německé rodiny a společnosti, ve které je 

zásadní důraz kladen na čistotu německé krve, jež je předpokladem další existence 

německého lidu. 

 

 

 

                                                                                                                                               
1945.de/fileadmin/Rheinhessenportal/Teilnehmer/mainz1933-

1945/Textbeitraege/Sadowski_Frauenideologie.pdf   

V originále: „Wo wäre die große Welt [des Mannes], wenn niemand die kleine betreuen wollte? 

Wie könnte die größere Welt bestehen, wenn niemand wäre, der die Sorgen um die kleinere Welt zu 

seinem Lebensinhalt machen würde? Nein: die große Welt baut sich auf dieser kleinen auf. (...) So war 

die Frau zu allen Zeiten die Gehilfin des Mannes (...). Das, was wir Männer im Großen in unserem Volk 

gestalten wollen, das müssen die Frauen im Inneren gut fundieren und fest unterbauen.” (překlad pro 

účely diplomové práce provedla její autorka). 
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1.12.2 Pomož i Ty!  

 

 

Zdroj:http://collections.vam.ac.uk/item/O101035/you-help-as-well-hilf-

poster-matejko-theo/ 

 

Jak jsem již uvedla, nacistická ideologie přiřkla ženě roli ženy-matky a ženy 

v domácnosti. Vývoj válečné situace však začal klást požadavky na zapojení žen i do 

pracovního procesu. Původní myšlenka ženy-matky nebyla zavržena ani popřena, byla 

nacisty rozšířena o ženu dočasně pracující, ženu, která nejen plozením a výchovou dětí, 

ale nyní i prací pomáhá národním zájmům. Opět zde figuruje mytologická rovina 

unifikace a přizpůsobení zájmů jednotlivce ku prospěchu zájmu vyššího celku. I v nově 

pojaté společenské úloze však dle propagandy nachází žena zalíbení a uspokojení. 

Alespoň i tak lze usuzovat z pozitivně zobrazené, usmívající se ženské trojice, která 

tvoří ústřední motiv analyzovaného plakátu. Dělnice, zdravotní sestra a rolnice jsou 

zredukovanou syntézou nacistického pojetí ženy a práce. Z všudypřítomné šedi, která je 

mýtem neutěšenosti, nestability, kouře či mlhy,
88

 se nad ženami zjevuje hlava 

německého vojáka v přilbě v nadživotní velikosti. Tvář vojáka s ostře řezanými rysy je 
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bez výrazného emočního projevu, a proto na nás působí klidným a vyrovnaným 

dojmem. Hledí přes hlavy žen směrem k příjemci sdělení a bez jediného slova k němu 

promlouvá Pomož i Ty! (Hilf auch Du mit!). Sémiotický textový znak vyzývá ženy 

k pomoci Německu a jeho vojákům na frontách skrze zapojení se do systému práce 

v Německé říši. Činí tak svým obsahem i energickou červenou barvou latinského 

antického písma.
89

   

 

Svatá femininní Trojice je mytologickou promluvou nacistické propagandy 

k německým ženám, která předkládá možný způsob a formu podpory Německé říše  

a jejích ideologických zájmů, již značí obraz hlavy německého vojáka. 
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 Původní gotické písmo užívané v Německu (švabach a fraktura) bylo na základě rozhodnutí NSDAP ze 

dne 3. ledna 1941 s okamžitou platností nahrazeno písmem typu Antikva. Stejné nacistické nařízení 

dokonce označovalo historicky doložené dobové německé písmo za písmo židovské, a proto falešné. 

(Přesto je možno na některých umělecky pojatých dílech nalézt původní písmo i po jeho zákazu).  

(BORMANN, M. Rundschreiben. In: KENNHÖFER. EWNOR.de [online]. 2011 [cit. 2014-11-15]. 
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1.13 Plakát zobrazující film, rozhlas a architekturu 

1.13.1 Triumf vůle 

 

 

Zdroj:http://www.movieposterdb.com/posters/05_12/1935/0025913/l_7

2027_0025913_0d51f9fd.jpg 

 

„Klíčovou úlohu v rámci nacistické propagandy hrál film. Již v roce 1933 zřídil 

Goebbels nacistický filmový úřad, který poskytoval finanční prostředky filmovým 

tvůrcům ochotným ve svých dílech propagovat myšlenky národního socialismu. Nacisté 

vyprodukovali téměř 1500 filmů, které byly buď přímou propagandou, nebo měly 

sloužit k pobavení diváků. Filmy zdůrazňovaly ctnosti nacistické strany a glorifikovaly 

okamžiky bojů mezi levicí a pravicí ve dvacátých letech. Hrdiny filmů jako SA-Mann 

Brand, Hitlerjunge Quex a Hans Westmar se stávali příslušníci bojůvek SA, kteří 

v bojích s komunisty hrdinně zemřeli. Filmy jako Robert und Bertram (1939), Die 

Rotschilds (1940), Jud Süss (1940) a Der Ewige Jude (1940) zacházely do značných 

extrémů …prezentují Židy jako ohavné krysy vylézající z kanálů a stok, aby se zmocnili 

vlády nad světem. Poselství těchto filmů bylo jednoznačné: Židé musí být zlikvidováni 

dříve, než podobně jako hlodavci zaplaví celý svět. Takové filmy dokázaly 

vyprovokovat diváky při odchodu z kina k rozpoutání protižidovských pogromů. … 
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Leni Riefenstahlová ve svých filmech Triumf vůle (Triumph des Willens, 1935)  

a Olympia (1938) výpravně oslavuje masové nacistické srazy.“
90

  

 

Téměř dvouhodinový propagandistický kameramanský počin Leni 

Riefenstahlové Triumf vůle pojednává o dění na sjezdu Národně socialistické německé 

dělnické strany (NSDAP) v roce 1934. Rok po jmenování Adolfa Hitlera do funkce 

říšského kancléře, po vyhlášení a implementaci klíčových zákonů pro jeho další vládu,
91

 

na samém počátku období nacionálního socialismu, Riefenstahlová okázale prezentuje 

masové shromáždění členů a přívrženců NSDAP. Sjezd trvající několik dní poskytl 

německé kameramance mnoho podkladového materiálu, který uspořádala do velkolepě 

pojaté obrazové konstrukce adorující Adolfa Hitlera, jeho vysoce postavené 

spolustraníky a samozřejmě nacistickou ideologii, jež se zrcadlí v přehlídkách 

vojenských i nevojenských německých organizací, ve frenetické reakci publika,  

v architektuře odkazující na původní velikost Německé říše i v podkreslující hudbě 

Wilhelma Richarda Wagnera.  

 

Oslava nacionálního socialismu se promítla také do vybraného plakátu, který 

film v roce 1935 uváděl. Z černého podkladu ostře vystupuje bílá stranická orlice 

tradičně v pařátech držíc nacistickou svastiku a pod ní je stejně kontrastně uveden název 

filmového díla. Černá a bílá, absolutní protiklady, které se však navzájem doplňují. 

Jejich komplementarita jim dává jasné a přesné hranice. Extrémní barevná rozdílnost je 

zde užita jako nutný výtvarný prostředek. Velikost orlice a textového kódu je rovněž 

mimořádná. Symbol nacistické strany se rozpíná po celé šíři plakátového archu, 

mohutnými roztaženými křídly, ostrým zobákem a silnými drápy demonstruje svoji sílu, 

připravenost, nebezpečnost a neohroženost. V jazyce odkrývání signifikace mohu 

vyslovit zřejmou korelaci mezi orlicí a nacistickou ideologií, jež právě prožívá vrcholné 

období vlastní slávy a vystavuje tak svá mocná křídla lesku vycházejícího z očí jejích 

přívrženců a energii z jejich bouřlivých oslavných výkřiků. 

 

Přestože používání původního gotického písma či jeho náznaků bylo v Třetí říši  
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zakázáno čtyři roky před vznikem analyzovaného plakátu, pro účely grafického 

ztvárnění názvu filmu a zřejmě jako důstojný doplněk monumentální orlice bylo užito 

písmo lomené. Triumf vůle – snaha o velikost a fascinaci i samotným textem, resp. 

názvem, je více než patrná. Kromě velikosti jednotlivých liter je úsilí o velkolepost díla, 

názvu a ideologie záměrně podporována i pokusem o přiřazení morální velikosti 

sémiotickému znaku. Z plakátu na nás nacistická ideologie přímo vykřikuje svévolné 

neracionální rozhodnutí o vlastní (nad)velikosti a šíří kolem sebe auru účelovými 

smyšlenkami podložené oprávněnosti zastávat tento názor. 

 

1.13.2 Celé Německo poslouchá vůdce z lidového přijímače 

 

 

 

 

 

Zdroj:http://www.wolfsonian.org/explore/collections/ganz-deutschland-

h%C3%B6rt-den-f%C3%BChrer-mit-dem-volksempf%C3%A4nger-all-

germany-hears-f%C3%BChrer 

 

„Jako říšský ministr pro národní osvětu a propagandu, říšský vedoucí 

propagandy v NSDAP a president Říšské kulturní komory nastolil Goebbels v rozhlase 

dokonalý vůdcovský princip. Určoval nejen, co se bude v německém rozhlase vysílat 

…, jak se bude vysílat …, kdy se bude vysílat …a konečně kde se bude vysílat. 
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…Nespoléhal jen na obecné směrnice a výnosy pro rozhlasovou politiku, nýbrž pečoval 

i o programové drobnosti a jednotlivosti, a to zvláště tehdy, jednalo-li se o přenosy 

z nacionálně socialistických slavností, jako byly stranické sjezdy, oslavy 1. máje atd. 

Maximální možnou péči pak zaměřil na vysílání z manifestací, jichž se (zpravidla jako 

řečník) zúčastnil sám vůdce. Goebbels si ovšem byl vědom faktu, že pokud má 

rozhlasové vysílání účinně sloužit politické propagandě, je nutné eliminovat hrozící 

nebezpečí, že neustálé stranicko-politické běsnění na vlnách éteru posluchače v brzké 

době znechutí a možnosti rozhlasu jako propagandistického média výrazně omezí. 

…Dbal tedy na to, aby vysílání neztratilo svůj zábavný charakter.“
92

 

 

„Vedle záměru nabízet obyvatelstvu více zábavy a rozptýlení měl Goebbels silný 

motiv pro co nejpopulárnější utváření rozhlasového programu. Ministerstvo propagandy 

se dohodlo v roce 1933 s ministerstvem pošt, že mu má připadnout jisté procento 

rozhlasových poplatků. Tyto příjmy pokrývaly značnou měrou rozpočet ministerstva 

propagandy, během války dokonce příjmy značně převyšovaly výdaje. …V roce 1937 

bylo v říši 8,5 miliónů posluchačů a po následujících anexích jejich počet nadále 

stoupal. Ministerstvo propagandy dělalo, co mohlo, aby zvýšilo jejich počet. 

Podporovalo proto šíření lidového přijímače, robustního a levného radiového 

přístroje.“
93

 

 

Analyzovaný plakát určený nacistickou propagandou k budování, podpoře  

a stálému rozšiřování posluchačské základny německého rozhlasového vysílání 

zachycuje dav lidí čelem směřující ke středobodu dění, k lidovému přijímači. Tento 

malý levný německý přijímač je ovšem vyobrazen v takových rozměrech, které 

několikráte převyšují osoby stojící okolo. Gigantický model přijímače působí jako 

modla, ke které vzhlíží a které naslouchá celý německý národ. Skrze neživou modlu 

nacistické propagandy promlouvá živá modla nacistické ideologie. Kult vůdce, stejně 

tak jako promyšleně vybraný žádaný vysílací program, proniká prostřednictvím 

Goebbelsovy tlamy
94

 do myšlení a každodenního života Němců. Důležitý komunikační 

prvek, kterým rozhlas tehdy beze sporu byl, nacisté implementovali do téměř každé 
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německé rodiny proto, aby s ním překročila práh domu i nacionálně socialistická 

ideologie. Lidový přijímač plnil funkci hlásné trouby nacionální ideologie. 

 

„Ještě důležitější než možnost vybavit co možná nejvyšší počet domácností 

radiovým přijímačem bylo nařízení účastnit se při významných příležitostech 

‚společného poslechu‘ (Gemeinschaftsempfang). Zaměstnanci závodu, členové 

stranické buňky nebo žáci a učitelé se v takovýchto případech museli shromáždit  

u reproduktorů a společně sledovat kupříkladu vůdcův projev. Tato koncentrace 

posluchačů zaměřená k ‚prožitku ve společenství‘ (Erlebnisgemeinschaft) měla za úkol 

vyvolat podobné citové prožitky jako při masových shromážděních.“
95

 Citovaný text 

nabízí myšlenku, ze které mohli být tvůrci nacistické propagandy přinejmenším 

znepokojeni – přítomnost lidového přijímače v domácnosti nutně neznamená, že jej 

někdo bude poslouchat. Mytologická rovina takového znaku pak může nabýt 

konotačního významu, který vykládá vybraný plakát jako každodenní národní 

zkušenost, skutečnost a současně největší přání nacistického propagandisty, které bylo 

přeneseno do obrazového modu a podsunuto veřejnosti jako fakt obhajující sebe sama. 

 

Nádech královsky modré barvy signalizuje vztah k lidské řeči a k naslouchání, 

resp. ke komunikaci jako takové. Modrá barva v příjemci sdělení posiluje dojem 

kvalifikovanosti sdělovatele, jeho serióznosti, racionality a vyvolává v příjemci klid  

a jistotu.
96

 Kontrastní bílý textový kód Celé Německo poslouchá vůdce z lidového 

přijímače (Ganz Deutschland hӧrt den Führer mit dem Volksempfänger), jenž rámuje 

plakát v jeho horní i dolní části, ujišťuje o pravdivosti obrazového znaku, o úsilí 

nacistické propagandy stmelit německý národ pomocí nařízených společných poslechů, 

při kterých k němu z reproduktorů lidového přijímače prýští myšlenky nacionálního 

socialismu.  
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1.13.3 XI. letní olympijské hry, Reichssportfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/p62-1893.jpg 

 

V srpnu roku 1936 se v Berlíně konaly XI. letní olympijské hry. „Poprvé byl 

olympijský areál vystavěn v jednom komplexu, poprvé byl přichystán experimentální 

televizní přenos, poprvé byl kompletní program her vysílán rozhlasem. Stát nešetřil 

výdaji na vybudování obřího stadionu a nebývale luxusní olympijské vesnice. Díky 

dokonalé organizaci se německým nacistům podařilo změnit olympiádu na dosud 

neviděnou oslavu hostitelské země.“
97

  

 

Jak již bylo zmíněno, pro účely letní olympiády bylo v německém hlavním 

městě postaveno rozhlehlé sportovní centrum Reichssportfeld se zcela novým 

olympijským stadionem. Obsahem analyzovaného plakátu je frontální pohled na 

berlínský stadion, přesněji na jeho čelní vchod. Nacistická myšlenka vlastní 

nezpochybnitelné velikosti byla otištěna i v architektuře, jež byla vystavěna za vrcholné 

éry německého národního socialismu. Okázalá monumentálnost budov a jiných 
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architektonických prvků, výstavba na rozhlehlém prostoru a mohutné konstrukce 

uspořádané v symetrii, řádu a geometrické přesnosti pseudoklasicistního slohu jsou 

typickým znakem nacistické architektury. V návštěvnících takových objektů měla 

stavba vzbuzovat respekt, obdiv a uvědomění si vlastní malosti vůči objektu. Německá 

nacionálně socialistická ideologie prezentovala (nad)dimenzionalitu jako základní 

rozměr vlastního bytí. Současně je tento prvek jedním z nosných pilířů mytologického 

ztvárnění i výkladu německého propagandistického plakátu. Dalším, národem, 

návštěvníky i případným nepřítelem snadno identifikovatelný nacistický sémiotický 

znak, který byl umístěn na pravém sloupu u vchodu do stadionu, byl nacistický hákový 

kříž v mytologické podobě německého, germánského slunce. Absence bílého kotouče  

a červeného pole kolem svastiky by mohla svádět k úvahám o skryté decentní formě 

nacistické propagace, ovšem tento závěr by byl zcela chybný, neboť ovál stadionu je 

zdoben mnoha vlajkami Třetí říše proklamující diktátorské vedení státu. Nacistická 

ideologie se rozhodně nikde neskrývala, ba naopak, hrdě se ukazovala celému světu  

i prostřednictvím architektury. 
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1.14 Plakát ozbrojených organizací 

1.14.1 Složky SS, vstup po završení 17. roku věku 

 

 

Zdroj:http://www.ssrelics.net/PROPAGANDA%20ASSETS/ss-

posters/Anton-waffen-ss-660.jpg  

 

Symbolem pro označení nacistických ochranných oddílů Schutzstaffel (SS) byly 

dva runové znaky systému germánského futharku prostého . „Runy souvisejí velmi 

úzce se severskou mytologií …a byla jim připisována kouzelná moc, …používali je 

Germáni a šířili je po Evropě všude tam, kde se usídlili, nebo kam pronikli. …Od  

10. století se runy používaly už jen v Dánsku, Švédsku a Norsku. …Runy byly 

logogramy a fonogramy zároveň, každému znaku příslušel jak konkrétní význam, tak 

určitá hláska …znak nesl název, jehož první hlásce odpovídal fonetický význam 

znaku.“
98

 Symbol  nesl původně, ve znakovém systému germánského futharku 

prostého, název SOWULO a význam slunce, v pozdějším anglosaském futharku se 

název změnil na SIEGEL, významově však k posunu nedošlo.
99
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Znovuvzkříšení runového znaku pro nacistické účely naplňovalo kromě 

symboliky pro německé ochranné oddíly i jiné obsahy smyslu v rámci Barthesova 

sekundárního systému, které podporovaly propagandu Třetí říše. Za prvé šlo  

o provázání s německou historií a kulturní tradicí sahající daleko před přijetí křesťanství 

Germány, resp. se jednalo o návaznost na starogermánskou mytologii, jazyk, písmo  

a pohanské náboženství. Snaha o navázání na germánskou mytologii „byla ve 20. století 

zneužita jako arzenál otřelých nacionalistických argumentů, které sloužily při 

vysvětlování a ospravedlňování jak politických jednání, tak i vojenských činů. 

Jednotlivé části byly vytrhovány ze své významové souvislosti, izolovány a podle 

momentální potřeby obohaceny v té době aktuální politicko-ideologickou náplní.“
100

 

„Zfalšování všeho, co souviselo s Germány, vyvrcholilo v období Třetí říše.“
101

  

 

Druhý důvod recepce runového znaku  jako jednoho z nacistických symbolů 

bylo jeho nové významové pojetí v německém jazyce. Přestože runová soustava znaků 

germánského futharku prostého i futharku anglosaského dané runě přiřazovala význam 

slunce, významové pojetí v jazyce německém bylo ve dvacátých letech 20. století 

pozměněno. Autorem novodobého významu byl rakouský novinář a okultista Guido von 

List, který na základech původních futharků vytvořil jiný systém run zvaný Armanen. 

V této soustavě posunul von List významový obsah znaku  tak, že již neoznačoval 

slunce, případně život, ale vítězství (Sieg).
102

 Zdvojené vítězství symbolizující název 

ozbrojených nacistických oddílů umocňovalo zdánlivou jistotu jejich konečného 

vítězství v boji proti nepříteli, v boji za Německou říši a budoucnost německého národa.   

 

Plakát je horizontálně rozdělen na tři obsahové roviny mající stejnou výpovědní 

hodnotu. V dolní části nacházíme textový kód, kterému jsem se věnovala v předchozí 

části práce. Prostřední a horní díl plakátu pracuje s obrazovým modem stejných 

výsledných kvalit daných jinými obsahy. V horní třetině plakátu promlouvá v levé části  

černý prapor oddílů SS, resp. dva bílé světlo symbolizující runové znaky v černém, smrt 

přinášejícím poli, v dynamickém  pohybu  pohlcující  vše, co  je v  blízkosti,  a  zároveň  
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poskytující zázemí částečně vyobrazenému německému vojákovi. Hlava a ramena 

vojáka vycházejí ve střední části plakátu z černé SS vlajky a k příjemci sdělení jsou 

natočena v pravém profilu. Rozpínavou černou roztínají dva kontrastní runové blesky. 

Černou barvu můžeme vnímat jako vzdor vůči systému, nebo naopak jako symbol 

poslušnosti řádu.
103

 Tuto ambivalentnost „však spojuje vzdání se identity“
104

. Tvář 

mladého vojáka má ostré kontury respektující německou rasovou ideologii. Jeho výraz 

je soustředěný, rozhodný a odhodlaný. Pohledem nikam neuniká, nikde netápe, naopak. 

Jeho přímý pronikavý pohled, jenž lehce překrývá stín helmy s insignií SS, směřuje 

vpravo, v pomyslné časové rovině do budoucnosti. Stejně jako k nám promlouvá prapor 

v horní části, v této rovině k nám jasně promlouvá černá límcová výložka s bílými 

znaky SS na uniformě.  

 

Paramilitaristická organizace nedominovala pouze v rámci analyzovaného 

německého plakátu, nýbrž zcela ovládla i životy mladých mužů, celého Německa  

a potažmo celého Němci obsazeného území, ve kterém nejen skrze tyto polovojenské 

oddíly vyžadovala, prosazovala a uplatňovala nacionálně socialistickou ideologii. 

Odevzdání se do jejích služeb znamenalo potlačit vlastní identitu, rozplynout se 

v národu a přijmout proces unifikace. 
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1.14.2 Povolán k boji, ochránce svobody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Role strážce, obránce a ochránce německého národa, kultury, země a tradice 

náležela podle nacistické ideologie i příslušníkům oddílů Schutzstaffel (SS). Ústředním 

objektem plakátu je podporučík v uniformě této německé ozbrojené organizace. 

Vyobrazena je opět jako u předchozího analyzovaného plakátu pouze hlava a ramena 

vojáka. To proto, že nacistická symbolika umístěná právě na těchto partiích, resp. na 

uniformě pokrývající tyto tělesné partie, významově stačila k definici a pochopení 

promluvy, kterou skrze ni vysílala německá propaganda.   

 

Ramena podporučíka jsou ve frontální poloze k příjemci sdělení, hlava je lehce 

stočená do pravého profilu. Stavba mužova obličeje je zcela podřízena nacistickému 

výkladu eugeniky, čímž odráží nacisty vytyčenou a žádanou formu árijského vzhledu. 

Jeho klidný pohled do roviny časů budoucích podněcuje v příjemci sdělení úlevu od 

nacisty proklamované, všudypřítomné a očekávané nepřátelské hrozby. Důvěru 

v účinnou a mocnou sílu vyvolávají nejen vojákovy neverbální projevy, ale rovněž 

znaky paramilitaristické nacistické organizace SS. Čepice s insignií stranické orlice 

Zdroj: http://www.ssrelics.net/PROPAGANDA%20ASSETS/ss-

posters/ANTON%20BERUFEN%20ZUM%20KAMPF%20POSTER.JPG  
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NSDAP a Totenkopf, umrlčí lebky, jež symbolizuje hrozbu fyzického ohrožení života či 

dokonce smrti a pomíjivost života. Límcové výložky na uniformě také prezentují 

příslušnost k ozbrojené nacistické organizaci, která zajišťuje a kontroluje platnost 

nacionálně socialistických myšlenek na území, kterému vládne.  

 

Text Povolán k boji, ochránce svobody (Berufen zum Kampf, Hüter des 

Friedens), umístěný pod rameny poddůstojníka, jakoby děkuje jménem celého 

německého národa a národního společenství za odvahu a vynaložené úsilí příslušníkům 

jednotek SS. Propaganda implantovala německému národu pocit vděku za jejich životy, 

svobodu a pohodlí zaručené nacistickými oddíly, zabalený do samozřejmé ochoty  

a odvahy postavit se nepříteli. Mytologická promluva plakátu se vztahuje k samotné 

nacionálně socialistické ideologii, která je tím hybným prvkem, bojovou formací  

a ochrannou rukou, která zajišťuje svobodu. 
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1.15 Plakát zobrazující nepřítele 

1.15.1 Žid, válečný štváč a její prodlužovatel  

 

 

Zdroj: http://www.expressobeans.com/public/detail.php/127201 

 

Adolf Hitler ve své knize Mein Kampf označil židovstvo za kořen všeho zla.
105

 

Stejně na příslušníky židovského národa pochopitelně pohlížela i nacistická ideologie. 

„Hitler se snažil přesvědčit veřejnost o tom, že všechna bída, která v poválečném 

Německu panovala, je výsledkem spiknutí mezinárodního židovstva a marxistů. Jeho 

poselství bylo s nadšením přijímáno širokými vrstvami populace, roztrpčenými  

a krutými podmínkami Versailleské smlouvy a hospodářskou izolací Německa.“
106

 Žid 

byl synonymem pro největší protiklad árijce, příslušníka nadřazeného národa, který 

v nacistickém rasovém projektu stál na nejvyšším vývojovém stupni člověka. Cílem 

nacistické ideologie bylo udělat z Němců árijce. „Většina Němců se však této 
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transformaci nebránila a postupem času stále více z nich přizpůsobovalo svoje životy 

zákonům rasové budoucnosti.“
107

 Osočujících, obviňujících, zostuzujících a urážlivých 

projevů vůči Židům proto stále přibývalo. Mezi díla hlásající rasově motivovaná sdělení 

se řadily i německé propagandistické plakáty. 

 

Analyzovaný plakát zobrazuje početnou skupinu zdvižených a pevně zaťatých 

pěstí, které hrdinně čelí a zároveň důrazně hrozí obrazu společného nepřítele – Žida. 

Graficky ztvárněné spojenectví pěstí mytologicky parafrázuje německý národ, resp. 

národní společenství (Volksgemeinschaft), ve kterém se individualita jedince stírá, 

jedinec jako samostatná jednotka přestává existovat, stejně tak jeho případné názory či 

požadavky. Nacisty nově definovanou základní jednotkou již není jedinec, nýbrž celé 

národní společenství, které má i společný zájem. V tomto konkrétním případě je 

zájmem odehnání a destrukce „parazita na těle jiných národů a států“ a „štváče, 

bojujícího za úplné zničení Německa“.
108

 Černý, jasně a důrazně graficky vyvedený 

textový kód Válečný štváč (Kriegsanstifter), ze kterého jakoby roste les pěstí, jen 

posiluje myšlenku o záměrném nekalém židovském počínání a jeho záškodnických 

úmyslech a současně podporuje navrhované řešení „obrany“ proti nepříteli. Učení 

národního socialismu rovněž nepřítele odhaluje a usvědčuje, což symbolizuje odhrnutý 

závěs, za kterým se Žid vyjevuje ve své pravé podobě, neboť tu jinak rafinovaně skrývá. 

Sekundární systém Rolanda Barthese umožňuje výklad mýtu jako proniknutí nacistické 

ideologie do opravdové podstaty rasovou politikou určeného nepřítele. Nacionálně 

socialistická idea podle mýtu může, resp. je její povinností určit a veřejně ukázat na 

viníka všech německých nezdarů, kterého je dle platných ideologických zákonů nutno 

potrestat. 

 

Nepřítele Žida na plakátu ztvárňuje velká otylá hlava s několika podbradky, 

masitými rty, velkým nosem, přivřenýma očima a hustým tmavým obočím. Pod obří 

židovskou hlavou je země v plamenech. Tento stereotypní pohled na příslušníka 

židovského národa je nacistické ideologii vlastní. Stereotypní zpodobňování Židů a jeho 

neustálé opakování mělo v Němcích potvrdit pravdivost předkládaných židovských 
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obrazů, které o sobě tvrdily, že odráží skutečnost. Žid byl zpodobňován jako ohyzdný 

muž, často otylý nebo s pokřiveným postojem. Tváři dominoval velký nos (s hrbolem), 

srostlé husté černé obočí lemovalo malé oči. Dalšími stereotypně zobrazovanými znaky 

byly nesymetrické plné rty, obličej byl buď velmi vrásčitý, s nesymetrickou stavbou, 

nebo plný tukových řas s více podbradky, případně neudržovaný černý vlas a vous. 

Oblečen byl buď velmi okázale, nebo naopak jen do černého hávu.  

 

Obrazu nepřítele je současně přiřazen jeho textový znak – Žid (Der Jude). Velká 

hrozba pro Německo se nutně odráží ve velikosti zmíněného znaku, který má žlutou 

barvu. „Žlutá byla ve středověku nejen barvou zrádců, ale také čarodějnic, prostitutek  

a židů. Označení židů žlutou Davidovou hvězdou v Hitlerově fašistickém Německu se 

symbolikou a tradicí této barvy úzce souviselo.“
109

 

 

Propaganda německého národního socialismu na základě nacistické ideologie 

účelově vytvářela stereotypní obraz židovského národa, dělila společnost na přísně 

polarizované skupiny národního společenství, které se vymezovalo jako „my“ a na 

úhlavního nepřítele Žida, kterými byli „oni“. Takto zúžené vidění, navíc podloženo 

platnou legislativou, vedlo k posilování nacionálních tendencí a projevů majoritní 

společnosti „my“ vůči nežádoucí minoritní skupině „oni“.  
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1.15.2 Za nepřátelskými silami: Žid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci roku 1941 vstoupily aktivně do druhé světové války i Spojené státy 

americké. Německý propagandistický plakát se přizpůsobil této skutečnosti a zahrnul 

nového oficiálního nepřítele do skupiny kapitalistických odpůrců „oni“, kam již tehdy 

patřilo např. Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Pro demokratickou 

společnost s kapitalistickou formou ekonomického systému měla nacistická propaganda 

označení plutokracie. „Výrok o ,plutokracii‘ označil Goebbels za svůj ,nejlepší útočný 

bod proti Anglii‘. V prosinci roku 1939 nařídil tisku, aby ve střetu s Anglií zastával 

‚antiplutokratický kurz‘. Tisková kampaň měla probíhat pod heslem: Současná válka je 

revoluční válkou, antiplutokratickou válkou, která sleduje zničení anglického 

kapitalismu. Goebbels považoval ‚plutokraty‘ za ‚Židy mezi árijci‘ …, kteří ‚mají vše, 

jenom ne mravní oprávnění k tomu, aby ovládali svět‘.“
110

 

 

Do početné skupiny německých protivníků rovněž v roce 1941 přibyl Svaz 

sovětských socialistických republik, v jehož marxistických myšlenkách spatřovali 
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nacisté „nástroj židovstva“.
111

 Ačkoli demokratické kapitalistické státy svým 

ekonomickým fungováním a strukturou vládního zřízení nemají žádnou podobnost 

s komunistickým centrálně řízeným Sovětským svazem, nacistická propaganda pro ně  

i přesto našla společný prvek, proti kterému je třeba bojovat. Tímto spojovacím prvkem 

zcela nesourodých státních zřízení byl Žid.  

 

„Nejúčinnější fikcí nacistické propagandy byl příběh o židovském světovém 

spiknutí“, které je zřetelné i na vybraném plakátě.
112

 Za třemi národními vlajkami, 

státními symboly Spojených států amerických, Velké Británie a Sovětského svazu, stojí 

tlustá postava Žida, který vykukuje úzkou mezerou mezi vlajkami. Spojenectví  

a blízkost hospodářských systémů tzv. plutokratů je i zde vyjádřeno těsným sousedstvím 

jejich státních vlajek. Židovské spiknutí je mytologicky ztvárněno mohutnou postavou 

Žida v noblesním obleku se zlatým, žlutým řetízkem od kapesních hodinek, na kterém 

visí nepřehlédnutelná Davidova hvězda. Nesympaticky vykreslená tvář Žida opět nese 

prvky stereotypního zobrazování – odulý obličej, velký nos, masité nesymetrické rty, 

husté černé obočí a zlý výraz v očích.  

 

Již zmíněná Davidova hvězda je obrazovým doplňkem posledního slova 

textového vyjádření Za nepřátelskými silami: Žid (Hinter den Feindmächten: der Jude), 

neboť bezprostředně za žlutým textovým znakem Žid je zařazen žlutý obraz židovské 

hvězdy se stejnou významovou hodnotou.   
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1.15.3 Bolševismus je otroctví, znásilňování, hromadné vraždění, 

zkáza. Braňte se! Bojem k vítězství! Kapitulace – nikdy!  

 

 

Zdroj: https://www.dhm.de/lemo/Bestand/objekt/pli00114 

 

Nacistická propaganda se zaměřovala i na zobrazování hrozby, jež by mohla do 

Německa přijít z východní fronty – bolševismus. „My všichni víme, že prohrálo-li by 

Německo válku, stala by se Evropa bolševickou a Říše by byla samozřejmě také 

ztracena.“
113

 Pro nacistickou ideologii znamenal bolševismus to samé co zločin, vražda, 

znásilňování, bída a hlad. Antisemitský motiv již nebyl hlavním motivem propagandy. 

Goebbels nyní intenzivně pracoval s tématem bolševických hrůzných činů než se 

strachem před „židovskou pomstou“.
114

 Nacistická diktatura tak chtěla Němcům ukázat, 

jaká sovětská pohroma by na ně dopadla v případě německé válečné porážky. 

Propaganda v případě tohoto plakátu pracovala se strachem z násilí a ze smrti. Vnášela 

mezi německý národ obavy ze sovětské přítomnosti a rozdmýchávala antislavistické 

nálady, aby vzápětí podsunula nutnost boje jako jediné možné formy záchrany Německé 

říše. Mytologická promluva o strachu z bolševismu přichází k příjemci sdělení v podobě 

šklebící se Smrtky nesoucí těžký kulomet. Na lebce má zimní čepici rudoarmějce 
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s rudou hvězdou, na hnátech má vysoké vojenské boty, ve kterých zpoza rudé opony 

přichází po cestě z lidských lebek směrem k německému národu. Rudá opona je 

mytologickým znakem bolševismu, který rovněž tvoří hranici, za níž je neproniknutelná 

černá tma, mytická deskripce chaosu, zmaru, beznaděje a jisté smrti, kterou značí 

poházené lebky. Smrtčiny bezmasé hnáty odhrnují kulometem krvavou oponu 

bolševismu, aby mohla pokračovat dál v chůzi, což v mytologické rovině 

předznamenává extenzi bolševismu i mimo dosavadní území jeho působení.  

 

Krvavě rudá opona slouží také jako podklad pro delší textové sdělení 

Bolševismus je otroctví, znásilňování, hromadné vraždění, zkáza. Braňte se! Bojem  

k vítězství! Kapitulace – nikdy! (Bolschewismus ist Sklaverei Vergewaltigung 

Massenmord Vernichtung, Wehrt Euch! Kampf bis zum Sieg! Kapitulation – niemals!), 

které apeluje na životní nutnost boje, protože zkáza, již by s sebou komunistická 

ideologie přinesla, by byla pro Třetí říši posledním zdrcujícím úderem a budoucností, 

v níž by bylo místo pouze pro otroctví, zkázu a smrt.  
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1.15.4 Zvrácená hudba. Vypořádání státního rady Dr. Hanse Severa 

Zieglera. 

  

 

Zdroj: http://www.duemling.de/en/entartete-musik-2/ 

 

Přístup německé nacionálně socialisté ideologie ke kulturní oblasti německého 

veřejného života snad nejlépe vystihuje úryvek z Hitlerova díla Mein Kampf: „Očista 

naší kultury se musí rozprostřít do všech oblastí. Divadlo, výtvarné umění, literatura, 

film, tisk, plakáty a výklady musí být očištěny od projevů zahnívajícího světa  

a postaveny do služeb mravní státní a kulturní myšlenky.“
115

  

 

Svázání hudební kultury nacistickými zákazy a příkazy vyvrcholilo v květnu 

1938 velkou propagandistickou společenskou akcí s názvem Říšské hudební dny, 

během kterých byly pořádány koncerty a přednášky o ideologicky a etnicky vhodné, 

tedy rasově čisté hudbě. Během Říšských hudebních dní byla zahájena i výstava Zvrhlá 

hudba (Entartete Musik). Koncept exhibice vycházel z filozofie výstavy Zvrhlé umění 

(Entartete Kunst), jejíž vernisáž se uskutečnila o rok dříve a jejímž záměrem bylo 

ideologické vymezení se vůči modernímu umění. „Umění, které nesplňovalo požadavky 
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nacistů, bylo odsouzeno k veřejnému zostuzení. Návštěvníkům výstav byly předváděny 

ukázky tzv. zdegenerovaného umění vystavované v těch nejnepříznivějších 

podmínkách: při špatném osvětlení, s hanlivými a urážlivými popisky, to vše s úmyslem 

degradovat před německou veřejností velmi oblíbené moderní umění. Nacisté sami 

dávali přednost heroickému stylu inklinujícímu k jasným obrazům.“
116

  

 

„Nacisté připouštěli (v letech 1933-1945) v umělecké tvorbě pouze čtyři 

základní pečlivě sledovaná témata: umění muselo řešit vztah k půdě, rase, válce nebo 

nacistické straně. Mimořádně populárním námětem se staly hrdinské činy německých 

vojáků za první světové války.“ Důraz byl kladen na zásadní význam vojenské služby  

a oběti za vlast, nemenší pozornosti se dostávalo i vybraným událostem německé 

historie.
117

 

 

V hudbě již nebylo místo pro prvky disharmonie a jakýkoli náznak atonality. 

„Terčem nacistické nenávisti se stal především jazz, považovaný za degenerovanou 

hudbu Američanů a ,negrů‘.“
118

 

 

Vizuální složkou výstavy Entartete Musik byly fotografie, plakáty, karikatury  

a portréty skladatelů a hudebníků, které nacisté označili jako nežádoucí. Jedno z děl se 

stalo plakátem výstavy a právě tento plakát podrobím analýze. 

 

Německá propaganda použila původní plakát z třicátých let 20. století k jazzové 

opeře rakouského skladatele Ernsta Kreneka s názvem Jonny hraje (Jonny spielt auf), 

na kterém je zobrazen sedící černoch, kterak hraje na saxofon a v klopě má velký bílý 

karafiát. Nacisté si pro vlastní účely ponechali pouze černocha hrajícího na saxofon, 

zbytek plakátu si dle potřeb upravili. Červené pozadí plakátu, černá postava v obleku 

s cylindrem a velké bílé písmo jsou pozornost přitahující chromatické motivy, které 

v nás zároveň vzbuzují nevědomé pocity zvýšené vnímavosti, pozornosti a bdělosti. 

Jasně příjemci signalizují, že se jedná o vybočující nestandardní situaci, ke které je třeba 

zaujmout stanovisko, přičemž zároveň jedno stanovisko další grafickou formou 
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podbízejí. U černocha majícího v ústech saxofon propaganda stereotypně vykreslila 

zvětšené rty, široký nos, vystouplé nadočnicové oblouky a vypouklé oči. V pravém 

uchu má velkou kruhovou náušnici. Na klopě obleku má místo karafiátu ozdobu se 

symbolem židovské hvězdy. V tomto zpodobnění nacházím nacistický rasově zabarvený 

mýtus o „podčlověku“, který vlastně v tomto konkrétním případě není ani jím, neboť je 

jen pouhým zvířetem – cvičenou „opicí“, která sympatizuje s Židy a slouží 

nepřátelskému kapitalistickému plutokratickému zřízení, jehož šat nosí. Tóniny, které 

černoch ze saxofonu vyluzuje, nacisté označili textovým znakem zvrhlá (příp. 

zdegenerovaná) hudba, kdy typ písma vypodobňující znak, adjektivum, vypovídá  

o charakteru označované hudby. Písmo je záměrně neupravené, s mezerami, rozskákané 

a rozpustile hravé s nedotaženými konci. Je přesným opakem ideologicky pravé 

harmonické hudby, kterou uznala a pro německý národ schválila nacistická ideologie. 

 

Symetrický bílými kapitálkami psaný text Vypořádání státního rady Dr. Hanse 

Severa Zieglera (Eine Abrechnung von Staatsrat Dr. H. S. Ziegler) identifikuje jako 

autora výstavy vrcholného nacistického funkcionáře v německém Národním divadle 

Weimar, Hanse Severuse Zieglera, který se tak vypořádal s nepřátelskou hudební 

scénou, čímž veřejně potvrdil údajnou správnost nacionálně socialistické ideologie. 
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1.15.5 60 000 říšských marek stojí tento postižený národní 

společenství po celý svůj život. Německý (národní) soudruhu, 

jsou to také Tvoje peníze. Čtěte Nový národ, měsíčníky Rasově 

politického úřadu NSDAP. 

 

 

Zdroj:http://www.dhmd.de/fileadmin/user_upload/uploads_drei/pressefotos

/DEME_PRESSEFOTOS/PF_60000_komprimiert.jpg 

 

Kromě rasové segregace se nacionálně socialistická ideologie snažila  

o vyčlenění psychicky i fyzicky znevýhodněných osob. Adolf Hitler se v tomto smyslu 

vyjádřil zcela jasně: „Požadavek, aby defektním lidem bylo znemožněno plození stejně 

defektních potomků, je požadavkem nejjasnějšího rozumu a znamená při plánovitém 

provádění nejhumánnější čin lidstva. Ušetří miliónům nešťastníků nezasloužené utrpení 

a povede ve svých důsledcích k rostoucímu ozdravování společnosti.“
119

 Pro šíření 

citovaných myšlenek byl periodicky vydáván magazín Nový národ (Neues Volk).  

V těchto eugenických listech Rasově politického úřadu Nacionálně socialistické  

 

                                                 
119

 HITLER, Adolf. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem 
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německé dělnické strany se například v červenci roku 1933 mohli čtenáři dočíst, že 

„nacisty z vás nedělá stranický odznak ani hnědá košile, ale způsob vašeho života. 

…Árijské společenství nemělo být chráněno pouze z vnějšku přísnými eugenickými 

měřítky, ale i jeho jednotliví členové museli přijmout osobní zodpovědnost za rasový 

celek. …Spořádaní a rasově žádoucí Němci tak byli vyzýváni k tomu, co se dá nazvat 

jako rasová péče. Nacistický režim podnikl rozsáhlou kampaň za účelem seznámení 

německého lidu s novým rasovým jazykem.“
120

 Ve druhé polovině roku 1933 ve 

stranickém magazínu Ilustrovaný pozorovatel (Illustrierter Beobachter) pravidelně 

vycházel „seriál ,Co je to rasa?‘. …Obrazy rasové čistoty, či naopak degenerace se staly 

součástí mluveného i vizuálního prostoru.“
121

  

 

Uvedený plakát byl jedním z mnoha médií, které měsíčník Neues Volk využíval 

k vlastní, a tím pádem také k ideologické propagaci. Na tmavě žluté podkladové barvě 

jsou v jedné třetině plakátu zobrazeni dva muži. Sedící muž je vykreslen jako tělesně  

a zřejmě i duševně indisponovaný, muž v bílém plášti stojící za ním je jeho ošetřovatel. 

Zbylá větší plocha plakátu je vyplněna dlouhým textovým kódem 60 000 říšských 

marek stojí tento postižený národní společenství po celý svůj život. Německý (národní) 

soudruhu, jsou to také Tvoje peníze. Čtěte Nový národ, měsíčníky Rasově politického 

úřadu NSDAP (60 000 RM kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf 

Lebenszeit. Volksgenosse das ist auch Dein Geld. Lesen Sie Neues Volk, Die 

Monatshefte des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP). Obrazový znak, stejně jako 

základní žlutá barva, mnoho sám za sebe neodkazuje. Jeho mytologická rovina tkví 

v tom, že dokresluje, (do)vysvětluje, znak textový. Zřetelně ukazuje nežádoucího 

jedince, kterého by národní společenství rozhodně nemělo tolerovat, stejně tak jako 

Židy, ke kterým odkazuje žlutá barva. Textový kód upozorňuje na neúnosné 

ekonomické zatížení Německé říše díky péči, kterou musí poskytovat nevyléčitelně 

nemocným osobám. Apeluje na člena německého národního společenství  

a systematicky mu skrze nepodložený a velkými číslovkami ztvárněný finanční 

argument zasouvá do myšlení nacionálně ideologickou myšlenku o nepotřebnosti 

nemohoucích a eugenicky nevyhovujících osob. Mýtus genetické kontroly je na 

analyzovaném plakátě patrný ve třech úrovních. První je již zmíněná obrazová a další 
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dvě jsou textové – název periodika s rasovou tématikou Neues Volk, jenž promlouvá 

novým rasovým jazykem, v sobě rovněž nese smluvený mýtus, čímž vytváří jakousi 

druhou mocninu mýtu; a znakový sémiotický kód o nákladné a z nacistického pohledu 

zbytečné péči, jenž vedl ke vzdání se „soucitu s těmi, kteří představovali ohrožení 

rasové čistoty“.
122

 

 

1.15.6 Nepřítel vidí Tvoje světlo! Zatemnit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propaganda nacistické Třetí říše se nesoustředila pouze na stereotypní  

a zjednodušené zobrazování nepřítele v podobě lstivého Žida, chamtivého kapitalisty či 

krvežíznivého bolševika. Od roku 1942 i němečtí obyvatelé začali zažívat hrůzy 

leteckých bombardovacích náletů. Nebezpečí, které civilním občanům začalo hrozit ze 

vzduchu, využila německá propaganda jako motiv pro varující plakátové médium. 
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Centrálním prvkem vybraného plakátu je v lehké mlze letící bombardér 

vojenského letectva britských ozbrojených sil (Royal Air Force), na kterém sedí Smrtka 

s bombou v pravé kostnaté hnátě, již je připravena každou chvíli vrhnout na cíl. Ve 

spodní části plakátu je vidět potemnělé město, jehož černý obrys rozřezává umělé světlo 

z domu, v jehož vchodových dveřích stojí blíže nespecifikovaná osoba. Textový znak 

Nepřítel vidí Tvoje světlo! Zatemnit! (Der Feind sieht Dein Licht! Verdunkeln!) je svou 

důrazně oznamovací modalitou a následnou imperativní formou ve druhé větě vztažen 

nejen k vyobrazené osobě, ale k celému národu. Bílý paralingvistický znak je 

v kontrastu s podkladovou černou barvou znakem světla a nepřítelem snadno viděného 

cíle, přičemž infinitivní tvar je možné interpretovat jako nechtěné světelné paprsky 

pronikající ochrannou tmou, jejichž přítomnost je zhoubná. 

 

Mytologická promluva obrazového znaku britského Královského letectva na 

křídle bombardéru signalizuje, že původcem nebezpečí je anglický nepřítel, který posílá 

nad německá města letadla s ničivými vojenskými zbraněmi. Formu reálného ohrožení 

na životě zpodobňuje Smrtka odhazující bombu, ovšem smrtelné nebezpečí tkví ve 

světle, jež odkrývá nepříteli hledí a umožňuje mu zdařile dokonat jeho čin.  

 

Německá propaganda využila i plakát upozorňující na nutnost patřičného 

zakrývání světelných zdrojů v nočních hodinách k označení nepřítele a k vyvolání 

negativních emocí z něj u příjemců sdělení. 
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1.16 Plakát nevojenské nacistické organizace 

1.16.1 Organizace Dílo zimní pomoci, národ pomáhá sám sobě! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc při mimořádných událostech, neboli Zimní pomoc německého lidu, také 

Dílo zimní pomoci, (Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes), byla organizace, která 

vznikla v Německu v roce 1933. Jejím úkolem byl boj proti dopadům nezaměstnanosti  

a chudoby, a to zejména v zimních měsících. Nacionálně socialistická propaganda 

podporovala i plakátovým médiem časté podomní a pouliční sbírky, jejichž 

prostřednictvím organizace vybírala od německého obyvatelstva nejen peníze, ale  

i ošacení apod. Sbírky, stejně jako odznáček či jiný drobný předmět, který dárce 

následně obdržel, se staly jedním z nejznámějších a každodenních jevů spojených 

s nacistickým režimem.
123
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Na plakátě vybraném k analýze je na bílém podkladě vyobrazena tradiční 

německá rodina tak, jak ji chápala a jejíž podobu učila nacistická ideologie – otec, 

matka a čtyři děti. Otec v čisté bílé rozhalené košili stojí za rodinou, jeho pravá i levá 

ruka spočívá na ramenou jeho dvou rovněž stojících nedospělých synů. Starší syn je 

oblečen do uniformy nacistické mládežnické organizace Hitlerjugend (HJ). Matka dětí 

sedí mezi chlapci, v levé ruce drží novorozené dítě, jež ukazovákem pravé ruky hladí po 

tváři a s úsměvem sklání k novorozenci hlavu s plavými a upravenými vlasy. Blonďatá 

holčička batolecího věku v bílé košilce se drží malou ručkou matčina klína a druhou 

natahuje k nejmladšímu členu rodiny, který ji se zájmem sleduje.  

 

Nacistická propaganda zapracovala do grafického díla několik mýtů. Jak jsem již 

uvedla, barevnost je důležitým znakem obrazu, které si nelze nevšimnout. Bílá barva na 

analyzovaném plakátě neznačí jen čistotu oděvu a nevypovídá pouze o míře 

spořádanosti německé matky a manželky. Mytologická promluva bílé barvy je rovněž 

nacistickým odkazem k ideologií zaštítěné rasové čistotě a geneticky zdravým 

jedincům, kteří budou právoplatnými členy německého národního společenství. 

K eugenickému mýtu užila ideologie i plavé barvy vlasů všech členů rodiny a modrých 

očí otce a synů. Dalším mýtem je žena-matka, jejímž úkolem je porodit co nejvíce 

zdravých dětí tzv. árijské rasy. Současně s tím by neměla zapomínat na vlastní vzhled, 

který nacionálně socialistická ideologie také vymezila. Starší chlapec v uniformě HJ 

značí mýtus uvědomělé přítomnosti nacistické ideologie v rodině a opět odkazuje 

k národnímu společenství, které bude později jako člen Národně socialistické německé 

dělnické strany a některé z vojenských organizací bránit. V jeho stopách půjdou i jeho 

sourozenci. Uvědomení si odpovědnosti za vlastní rodinu, resp. za německé národní 

společenství, je mýtus, který značí stojící otec, opora celé rodiny, a jeho ruce, které ji 

naznačeným objetím chrání a které dotykem předávají synům stejné poslání.  

 

Černou frakturou psaný textový kód organizace Dílo zimní pomoci 

(Winterhilfswerk) je úvodním titulkem plakátu spolu s nacistickou orlicí, která je pod 

textem vlevo. Druhý textový kód Národ pomáhá sám sobě! (Ein Volk hilft sich selbst!) 

ve spodní části plakátu je mýtickým sdělením o pomoci, kterou německému národnímu 

společenství může s úspěšným výsledkem poskytnout zase pouze německé národní 

společenství. Nacistická ideologie prostřednictvím mýtu obhajuje novou a nejlepší 
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možnou sociální strukturu, uměle vytvořenou národní formu nacionálně socialistické 

společnosti.  

 

1.16.2 Tehdy jako dnes. Zůstaneme kamarády (soudruhy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nacistické Německo odstranilo odbory, jež Adolf Hitler prohlásil za zbytečné 

instituce sloužící třídnímu boji. …Namísto odborových organizací byla zavedena 

jednotná, nacistické straně sloužící Německá pracovní fronta (Die Deutsche 

Arbeitsfront, DAF). Ta nebyla odborovou organizací, ale tvořila speciální součást 

Nacionálně socialistické strany NSDAP.“
124

  

 

Nacistická propaganda vytvořila komunikační prvky i pro Německou pracovní 

frontu. Jeden z nich podrobím obrazové a mytologické analýze. Vybraný plakát mohu 
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rozdělit na tři horizontální a současně komunikační roviny. Centrální rovinu tvoří dvě 

mužské postavy – vlevo stojí inženýr v plášti, s kružítkem v ruce a vpravo stojící 

ramenatý dělník držící kladivo. Postavy se drží za ruce. V prostoru tvaru „V“, který 

vytvořily spojené ruce mužů, je vidět část symbolu Německé pracovní fronty – ozubené 

kolo černé barvy, do něhož je vložen hákový kříž. Nad středovým komunikačním pásem 

plakátu se nachází horní rovina sdělení, do které jsou umístěny dvě černé postavy, 

jejichž obrysy signalizují vizuální podobnost s vojáky z první světové války. Ikony 

vojáků se na sebe dívají a jsou k sobě jakoby srostlé jedním ramenem. Za nimi se šíří 

světlo, které černé postavy oživuje. Tmavý frakturou psaný nápis Tehdy jako dnes 

(Damals wie heute) je graficky zapracován do úrovně trupů vojáků a nad ozubené kolo. 

Poslední komunikační rovinou je spodní pás plakátu, který zcela vyplňuje velký, bílý, 

frakturou psaný textový kód, Zůstaneme kamarády (soudruhy) (Wir bleiben 

Kameraden), který doplňuje menší černý text totožného fontu Německá pracovní fronta 

(Die Deutsche Arbeitsfront).  

 

Mytologická promluva ústředních civilních osob – inženýra a dělníka, vyjevuje 

ideu nestratifikované pracovní společnosti, které dala vzniknout totalitní diktatura. Stisk 

mužských rukou je mýtickou ikonou funkčního spojení rozdílných povolání a sociálních 

struktur, jemuž dává řád a energii vycházející černé slunce, tj. symbol Německé 

pracovní fronty. Potvrzení úspěchu modelu národního společenství na pracovišti značí  

i tvar „V“ jako ikona vítězství vycházející ze spojených mužských rukou.
125

 Nad oběma 

muži bdí dvojice vojáků císařské Německé říše. Jejich neživost je vyjádřena černou 

barvou, která symbolizuje skon a zánik, ze které je osvobozuje a činí nesmrtelnými 

světlo vycházející zpoza jejich zad. Vynořuje se mýtus nacistické myšlenky národního 

společenství, ve kterém neexistují zištné vazby a odvíjí se mýtická promluva 

nekončícího kamarádství na život a na smrt, jež souvisí s paralingvistickým kódem Wir 

bleiben Kameraden umístěným dole na plakátě, který ji posiluje. Dalším možným 

mýtem černých vojáků a textu Damals wie heute je potřeba nacistické ideologie obracet 

se zpět v historii k důležitým momentům a představitelům Německé říše, připomínat je 

a jejich odkaz přenést do Třetí říše, která jim bude vyjadřovat vděk, úctu a pod 

nacistickou kontrolou budou sloužit jako modely hodné pokračování. Mytologickou 
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analýzu plakátu uzavřu poznámkou o užití hnědé barvy, jež na díle převažuje. Zemitá 

hnědá odkazuje ke stabilitě, pevnosti, jistotě a věky přetrvávající hodnotě, kterou 

nacionálně socialistická ideologie spojuje s národním společenstvím. 

 

1.17 Nacistický plakát na okupovaných územích 

1.17.1 Vaše místo v jednotkách SS je stále volné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Neznámý autor. Tvé místo ve Zbraních SS na tebe čeká. [plakát, 1942] 

In: Válečné plakáty 2011. Praha: Levné knihy, a. s., 2010, s. 11. 

 

V květnu 1940 zahájilo německé vojsko na příkaz Adolfa Hitlera západní 

ofenzívu pod názvem Fall Gelb, jejímž cílem bylo dobýt Francii. Vojenská operace 

skončila drtivým vítězstvím nacistických a fašistických jednotek. „Po porážce Polska  

a obsazení Norska a Dánska tentokrát Němci čelili protivníkovi, který se jim vyrovnal 

počtem mužů i výzbrojí. Přesto se díky nové a promyšlené taktice dokázali zmocnit 

Nizozemska, Belgie i Francie a britské armádě uštědřili nejtrpčí porážku od doby 

Americké války za nezávislost. Hitler z tohoto tažení vyšel jako nezpochybnitelný 
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vládce západní Evropy a jeho armáda získala punc neporazitelnosti. Trvalo čtyři roky, 

než se podařilo německou nadvládu nad Francií a zeměmi Beneluxu zvrátit.“
126

 

 

S postupující německou armádou se na okupovaná území skrze nacistickou 

propagandu šířila i nacionálně socialistická ideologie a s ní také její jazyk a mýty. 

Obyvatelé podrobených zemí se každodenně seznamovali s totalitním jazykem  

a přejímali jeho výrazy. „Jazyk vítěze… člověk jím mluví beztrestně, vdechne ho a žije 

v souladu s ním.“
127

 Aby propaganda vedla k požadovanému cíli a občané dobytého 

státu jí rozuměli, musela ona porozumět jejich zvykům. Propaganda se „musí ve všem 

přizpůsobit těm, jimž chce poznatky zprostředkovat. …Propagandista tedy musí dělat 

propagandu podle toho, koho chce získat.“
128

 Z této základní myšlenky propagandy 

samozřejmě vychází i způsob zpracování plakátu určeného pro nacisty obsazené 

Nizozemí.  

 

Vybraný plakát zobrazuje výsek z řad nastoupené jednotky Schutzstaffel (SS). 

Příslušníci SS v uniformě stojí v pozoru se zbraní na rameni. Jejich tvář není jasně 

vykreslena, zřejmé jsou pouze její kontury. Všechny obličeje mají jasně oranžovou 

barvu. V centrální části plakátu je místo jednoho člena SS zpodobněno bílou barvou  

a ztvárněno jako bílý obrys jeho postavy i zbraně. Uvnitř bílého pole ikony příslušníka 

oddílů SS je nizozemštinou napsán text Uw plaatz is nog vrij in de Waffen SS (Vaše 

místo v jednotkách SS je stále volné). Mytologická promluva vojáků SS značí nejen 

obhajobu militantní povahy totalitního režimu, ale i obhajobu přítomnosti jednotek SS 

v cizí zemi a v neposlední řadě je mýtem ideje nacistického národního společenství. 

Důležitým prvkem plakátu je barevné souznění s nizozemskou tradicí, které 

srozumitelně a jednoduše podává sdělení. Oranžová je symbolem Nizozemska, neboť 

představuje dynastii Oranžsko-Nasavskou, která jako jediná v historii země získala na 

vládu dědičné právo a fakticky zastává královský úřad v Nizozemí dodnes. Oranžová 

barva obličejů identifikuje nizozemskou státní příslušnost členů nacistických jednotek 

                                                 
126

 Nejvýznamnější operace 2. světové války. In: © Česká televize [online]. 2013 [cit. 2014-12-13]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10469645853-nejvyznamnejsi-operace-2-svetove-

valky/212382555920005-pad-francie/ 
127

 KLEMPERER, Victor. Jazyk Třetí říše - LTI: poznámky filologovy. Vyd. 1. Překlad Zlata Kufnerová. 

Jinočany: H, 2003, s. 208. ISBN 80-731-9019-2. 
128

 DUFFACK, J.J. a Joseph GOEBBELS. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda : komentovaný 

překlad vybraných projevů. Praha: Naše vojsko, 2009, s. 21-22, [8] s. obr. příl. Fakta a svědectví. ISBN 

978-802-0610-096. 
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SS, kteří ctí Adolfa Hitlera a žijí nacistickou ideologií. Koláž uniformy SS a rozličné 

státní příslušnosti, odvislé od množství dobytých území, je nejen výtvarnou technikou 

lepení, ale zejména mýtem o šíření a aplikaci nacionálně socialistické ideologie na nová 

území. Textový kód Vaše místo v jednotkách SS je stále volné (Uw plaatz is nog vrij in 

de Waffen SS) nenásilně vybízí k přijmutí místa v řadách národních soukmenovců, resp. 

národního společenství, což je krok, který mohu označit jako znak, index, přijetí 

samotné nacistické ideologie. Nenásilná je i forma grafického ztvárnění textu v podobě 

tmavě červeného až purpurového psacího písma. Jediným důrazným prvkem je 

podtržení slov nog vrij (stále volné), které apeluje na nerozhodnost možných 

nizozemských rekrutů. V protikladu k nenásilnosti vystupuje černý text Waffen SS 

(zbraně, příp. ozbrojené SS), který nejen barvou, ale i větším tučným tiskacím písmem  

a užitím zdvojeného runového znaku , symbolu vítězství, dává příjemci sdělení vědět  

o vítězící nacistické ideologii, jíž jsou součástí.  
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1.17.2 Záložní jednotka SS v Bruselu  

 

 

Zdroj:http://www.ssrelics.net/PROPAGANDA%20ASSETS/ss-

posters/Bertau-dragon.jpg 

 

Stejně jako při předchozí analýze, i nyní budu pracovat s nacistickým 

náborovým plakátem. Ústředním motivem tohoto plakátu, na rozdíl od předchozího  

a mnoha dalších, ovšem není postava člena Schutzstaffel (SS), i když ani zde jeho ikona 

nechybí.  

 

Na vybraném propagandistickém plakátě je centrální figurou soptící červený 

drak zasažený dvěma obřími světelnými blesky. V blízkém okolí lidožroutského draka, 

který má na řetěze kolem krku zavěšenu Davidovu hvězdu a rudou pěticípou hvězdu se 

srpem a kladivem, je pohozena na kost ohlodaná lidská lebka a část páteře se žebry. 

Z modrého pozadí vystupuje proti drakovi ležícímu na černé zemi žlutě lemovaný obrys 

vojáka s ručním granátem v napřažené pravici. Za vojákem vyvstává rovněž z modrého 

oparu žlutou konturou ohraničená ikona města, nad kterou jsou vyobrazeny červánky  

a modrá obloha. Pod drakem lze možno číst substituční kód Ersatzkommando der 

Waffen SS (záložní jednotka ozbrojených SS) a adresu bruselského působiště 44. Rue de 

la Loi Bruxelles.  
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Červený drak se symboly komunismu a judaismu značí velmi nebezpečného 

netvora, který nosí známky svých dvou pánů – sovětů a Židů. Drak „v západní civilizaci 

symbolizuje chaos, nebezpečí, autoritu, nepřítele, despotismus, ukrutnost, vraždění, 

pirátství apod.“
129

 Při popisu nepřítele obyvatelům okupovaných území nacistická 

propaganda opět pracuje s negativními emocemi, jako je strach, obava a úzkost, kterými 

příjemcům sdělení hrozí. Nacistický jazyk ani na cizích územích nemění svůj obsah  

a mýty. Nacistický jazyk je chudý, jednotvárný a pevně stanovený, „stále stejná klišé  

a táž tónina“.
130

 I obyvatelům Belgického království byl předkládán mýtus  

o krvelačných bolševicích a zákeřných Židech, které je třeba co nejdříve zahubit. 

Nacistická ideologie v plakátu předkládá a legalizuje i tzv. konečné řešení (Endlӧsung), 

a to prostřednictvím obrazového znaku člena SS házejícího ruční granát na již raněného 

a nemohoucího draka. Červený chromatický motiv na těle draka signalizuje nebezpečí  

a nutnost stavu pohotovosti, neboť červená je v tomto případě znakem nejvyšší 

obezřetnosti volající po vlastní záchraně před zhmotnělou syntézou nepřátelských sil. 

Zánik draka, který se zdá nevyhnutelný, je naznačen jeho ležící polohou, mrskajícím 

ocasem a zvednutou levou přední tlapou, jež se snaží ohnat po vojákovi a zabránit tak 

své zkáze. Bolest a blízký moment skonu draka se také odráží v jeho přivřených očích, 

v odkapávajících slinách i ve snaze zastrašit člena SS otevřenou tlamou s ostrými zuby  

a hadím jazykem. Mytologická promluva umírajícího draka, židovské Davidovy hvězdy 

a sovětské rudé hvězdy, které již nedůstojně leží na černé zemi, hovoří o neodvratné 

porážce a definitivním konci Semitů i sovětů.  

 

Plakát pouze nezpodobňuje nepřítele, ale zároveň odpovídá na otázku jak se 

s nepřítelem vypořádat, jak se k němu zachovat. Jediným možným řešením, které 

nacisty vytvořený mýtus nabízí, je zapříčinit sokovu smrt, zabít jej. Možnost utkat se 

s nepřítelem a prožít podobnou zkušenost nabízí jednotka nacistických bojových oddílů 

SS, do které přímo zve černý textový kód s runovými znaky Ersatzkommando der 

Waffen SS. O jiném výsledku než o nacistickém hrdinském vítězství nad soupeřem  

v souboji není pochyb. Nacisty ohnutá mytologická promluva příjemcům informace 

podsouvá mýtus jasného a nezpochybnitelného vítězství nacistické ideologie skrze 

oddíly Schutzstaffel (SS), neboť tím, co přizabilo draka, byly dva runové znaky SS, 

                                                 
129

 ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 209. ISBN 80-717-8832-5. 
130
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symboly nacistických bojových oddílů vyobrazené jako dva světelné blesky seslané 

z nebe. Z nebeských výšin sestoupil i voják SS, jehož nebesky modrá barva formovaná 

sluneční žlutí odkazuje k obloze stejného chromatického odstínu a je mýtem  

o nadpozemskosti německého člena nacistického národního společenství, jehož posiluje 

vítězící nacionálně socialistická ideologie.  

 

1.18 Totální válka  

1.18.1 Všechna síla napjata! Totální válka – nejkratší válka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/95006828_1 

 

Počátkem roku 1943 po zdrcující německé porážce u Stalingradu vyzval Joseph 

Goebbels v projevu v Paláci sportu 18. února 1943 k totální válce.
131

 Projev ovládl 

titulky velkých listů ve všech státech světa a Adolf Hitler jej označil za „mistrovský 

psychologický a propagandistický výkon“, kterým byl „přímo nadšen“.
132

 O totální 
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válce si Goebbels do svého deníku zapsal: „Celkově to nazývám reorganizačním 

programem vlasti, který nese název: ,Totální vedení války‘ (Totale Kriegsführung). 

Obsahuje pracovní povinnost žen, zrušení všech institutů a podniků, které nejsou 

důležité nebo nezbytné pro válku, a úplné nastavení řízení veškerého civilního života ve 

vlasti na podmínky války.“
133

 A rovněž si poznamenal, že: „nejradikálnější  

a nejtotálnější válka je nejkratší a plodí nejrozhodnější vítězství“.
134

 

 

Konečnému vítězství, ke kterému totální válka dle nacistů bezpochyby 

směřovala, se musel podřídit každý věrný německý národní soudruh (Volksgenosse), 

celé národní společenství (Volksgemeinschaft), o čemž vypovídá i analyzovaný plakát. 

 

Národní společenství, které zpodobňuje nejen velká postava muže vyhrnujícího 

si rukávy košile, ale i různorodý dav zobrazený pod ním, je nosným obrazovým prvkem 

propagandistického díla. Na první podhled nesourodá skupina lidí je vlastně 

mytologickou řečí ideologicky těsně spjatého společenství německého národa, jehož 

tmelem je nacionálně socialistická ideologie. Národní společenství odhodlané k boji 

naplňuje nacistickou myšlenku totální války. Vojáci německé armády včetně těch 

raněných v první linii, dělníci, sedláci i ženy, všichni jsou připraveni bojovat za 

Německo, zapojit se do podpory válečného konání a uspíšit tak očekávané konečné 

vítězství. Zbraněmi se kromě těch standardních vojenských stávalo vše, čemu civilní 

obyvatelstvo udávalo dle principů fenomenologické filozofie smysl zbraně – kosa, 

kladivo. Nejmocnější zbraní národního společenství jsou Němcovy holé ruce, tedy 

mytologická promluva národní vůle, angažovanosti, odevzdanosti a přesvědčení položit 

vlastní život za Německou říši a nacistickou ideologii.  

 

Mýtus se odráží i v barevnosti plakátu. Červená barva v přítomném kontextu 

značí válku, krev a nebezpečí, do kterého národní společenství s odhodláním vstupuje. 

Červená je v menšině a na ústupu, neboť ji potlačuje postupující bílá barva, jež je 

produktem národního společenství a obtéká jej. Bílá mytologicky symbolizuje naději 

nového konceptu vedení války a spásné světlo rychlého vítězství.  
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Věta Všechna síla napjata! (Alle Kraft gespannt!) je graficky vyvedena černým 

rovným a strohým písmem značícím pevnost a neústupnost německého národa. Textový 

znak Totální válka – nejkratší válka! (Totaler Krieg – Kürzester Krieg!) psaný 

červenými verzálkami určuje nejvyšší důležitost nové válečné taktiky, již stanovila 

nacistická ideologie a představuje mýtus, ke kterému s nadějí směřuje německé národní 

společenství. 
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Závěr 

Vybraných dvacet šest plakátů, jež sloužily německé nacionálně socialistické 

ideologii, k nám mělo znovu možnost na předchozích stránkách promluvit a vyjevit nám 

sdělení, která do nich zakódovala nacistická propaganda. Díky konkrétnímu typu četby, 

jenž byl zvolen a priori a který měl případné mýty demaskovat, byla provedena analýza 

plakátů a současně byly definovány již dešifrované mýty a mytické intence.  

 

Propaganda Třetí říše patřičně využila každé z vybraných obrazových sdělení, 

aby jeho prostřednictvím vyslovovala myšlenky jediné vládnoucí moci v zemi. Tyto 

ideje nacistické diktatury byly jako každý mýtus ohnuty dle potřeby, tj. v souladu 

s psanými i nepsanými normami, jež pevně stanovila nacionálně socialistická ideologie. 

Sdělovatel, v našem případě nacistická propaganda, (zne)užila inflexe k (de)formaci 

základního jazykového systému, aby vzápětí znaky v něm užité rozšířila o ideologickou 

dimenzi a vytvořila mýtus, který potvrzoval postavení a konání nacionálně socialistické 

diktatury. Takto vytvořenému metajazyku, který se neměnil a byl stále týž, byli 

vystaveni nejen Němci, ale i obyvatelé nacisty okupovaných území. Mezi účelově 

zohýbané komunikační figury, které šiřitelé idejí příjemcům sdělení vnucovali a které 

jsem při analýze zaznamenala, patřil mýtus: 

 

1) scelení; k takto myšlenému mýtu je možno zařadit nacistickou proklamaci  

o národním společenství (Volksgemeinschaft) a unifikaci jednotlivce s cílem 

jeho totálního popření jakožto jedince s vlastními potřebami a následného 

začlenění s označující nálepkou národní soudruh (Volksgenosse) do 

jediného žádoucího útvaru zvaného národ (Volk), resp. národní společenství. 

Častým sémiotickým prvkem podporujícím myšlenku scelení je obraz davu 

jako jednotné masy německých národních soudruhů. Toto celistvé 

nacionálně socialistické tělo spojuje kolektivní duše, jejímž úhelným 

kamenem je nacistická ideologie. Proces sjednocování a narovnávání 

sociálních vrstev zaváděla nacistická diktatura i do pracovního prostředí  

a tamního kolektivu. Idea národního společenství tím byla přenesena i na 

pracoviště. Na tmelu národního kolektivu bylo třeba stále pracovat, a proto 

nacistická diktatura prostřednictvím povinných, uměle vytvářených a pečlivě 

organizovaných akcí národ utužovala (Volkswerdung). 
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2) vůdcovského principu; tento mýtus obsahově čerpá z vlastního názvu. Forma 

mýtu tvořená dějinným konceptem jediného faktického a ničím 

neomezeného diktátora Třetí říše přispívala k heroickému zobrazování 

Adolfa Hitlera, v jehož osobě tehdejší německá propaganda indexovala 

vítězství, naději, stabilitu a novou lepší budoucnost. Vůdcovský princip 

(Führerprinzip), vůdcovský kult, byl rovněž propojen s personifikovaným 

chápáním termínu Říše (Reich). Vůdce (Führer) a Říše byly jistým způsobem 

pojmy svým obsahem totožné. Přijmutí takové úvahy vede nutně k dalšímu 

mýtu v této kategorii, který již definoval Roland Barthes jako konstatování, 

kdy bez dalšího vysvětlování je ideologií vytvořená sekundární řeč, 

metajazyk, před příjemce sdělení postavena jako nehybná pravda.
135

 Tato 

zkušenost je potvrzena nacistickými maximami „Jeden národ, jedna Říše, 

jeden vůdce!“ (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), „Adolf Hitler je vítězství!“ 

(Adolf Hitler ist der Sieg!), „Ať žije Německo!“ (Es lebe Deutschland!)  

a „Mládež slouží vůdci“ (Jugend dient dem Führer). Mýtus konstatování 

metajazykem jemu vlastním podpírá svoje tvrzení bez nároku či pouhé 

myšlené možnosti na jeho (do)vysvětlení.   

 

3) Germanus; tento mýtus je spjat s neustálým odkazováním na bývalou slávu  

a velikost germánského národa a na jeho činy. Mýtus souvisí s dějinnou linií, 

kterou vždy potřebuje ke svému vzniku. V případě tohoto mýtu je dějinnost 

ještě umocněna, neboť mýtus pracuje s odkazem, který zasahuje hluboko do 

německé historie, ze které filtruje zásadní mezníky, jež by mohly potvrdit 

kýženou oprávněnost na podmanění si cizího území a obyvatelstva. 

Sémiotickým substitučním znakovým projevem mýtu Germanus je 

odkazování k runovým symbolům a používání lomeného písma. S tímto 

mýtem souvisí i užívání znaků Svaté říše římské. 

 

4) oprávněné uniformy; nacistická ideologie pomocí tohoto mýtu legitimizovala 

hlásanou a činěnou militaristickou politiku a rovněž každodenní přítomnost 

uniformovaných příslušníků nacistických ozbrojených složek i mimo válečné 

období mezi civilním obyvatelstvem. Nošení stejnokroje jakožto znaku 
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unifikace bylo vyžadováno i v mládežnických organizacích a pro malé dívky 

a chlapce bylo často prvním přímo hmatatelným projevem působení 

nacionálně socialistické ideologie. 

 

5) árijský; diktatura Třetí říše úzkostlivě dbala na zachování rasové čistoty 

německého národa, na neposkvrněnost německé krve a na šíření árijské rasy. 

Rámec tzv. árijského mýtu je rovněž široký, protože obsahuje hned několik 

dalších (sub)mýtů podobné povahy. Mýtus rasové čistoty je jeho 

synonymem, které striktně nařizuje partnerství árijských žen s muži stejné 

rasy. Eugenická politika mýtu nového národa (Neues Volk) se odrážela  

i v zobrazování rasově (ne)žádoucích osob na plakátovém médiu. Členové 

ozbrojených oddílů naplňovali mýtus rasové čistoty tím, že obraz 

prezentoval jejich ostře řezané symetrické rysy obličeje, čistou světlou pleť, 

modré oči a plavé vlasy. Dle zásad rasové politiky byly podobně 

vyobrazovány ženy i děti. Stereotypně byl zobrazován i mýtus šťastné 

německé rodiny, který ukazoval takovou podobu rodiny, již žádala totalita.  

 

Ve vztahu k nejmladším členům německé rodiny byl vytvořen mýtus ultra-

rodiny, jakési sociální nad-jednotky nadřazené rodině tradiční a společné 

všem dětem německého národa, jejímž otcem byl vůdce Adolf Hitler  

a matkou Říše.
136

 Mýtus ultra-rodiny promlouvá o samozřejmém odevzdání 

mladého života národním rodičům, o kterém není třeba pochybovat a které 

není třeba nikterak rozporovat, případně nad ním vůbec přemýšlet.   

 

Pro árijskou ženu měla nacistická propaganda připraven mýtus trojjedinosti, 

který ženu signifikoval jako matku, manželku a ženu schopnou pracovního 

procesu, přičemž první dvě úlohy byly pro nacionálně socialistickou 

ideologii primární. Nutnost třetí ženské figury přibyla v průběhu války 

současně s nedostatkem pracovních sil a povinná začala být s vyhlášením 

nové válečné strategie, tzv. totálního způsobu vedení války.  

 

 

                                                 
136
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6) ultra-dimenze; záměrné zvětšení objektů na analyzovaných plakátech 

nesloužilo jen pro lepší vizuální vjem a dokonalejší expresi mýtu. Velikost 

měla svůj účel i při podsouvání důležitosti a váhy daného obrazu a tvrzení, 

které s sebou rovněž neslo promluvu o neochvějném a jistém vítězství 

nacistické ideologie. Monumentální velikost zasahovala nejen do podoby 

mýtů a jejich promluv, ale i do architektonických a uměleckých prvků, jež 

vznikly v období Třetí říše. Mýtus nad-dimenzionality, jenž je podmíněn 

řádem a pravidly, souvisel s nacionálně socialistickým výkladem o vlastní 

neotřesitelné pře-velikosti a o nad-řazenosti německého národa. 

 

7) o nepříteli; vycházejíc z provedených analýz mohu tvrdit, že tento mýtus 

nacistická ideologie rozvíjela nejvíce. Situací, do kterých stavěla nepřítele 

na obrazovém sdělení podoby plakátu, bylo mnoho, stejně tak jako nepřátel 

samotných, kterých nejen v kauzalitě s postupným válečným vývojem stále 

přibývalo. Definice většinového „my“ a menšinového „oni“ se stala 

typickým úkazem nacionálně socialistické politiky. Ideologie tak stereotypně 

předkládala mýtus židovský, mýtus plutokratický, mýtus bolševický, mýtus 

podčlověka a již zmiňovaný mýtus nového národa. Kromě zobrazování 

nepřítele nacistická diktatura také nabádala a současně srozumitelně nabízela 

řešení vlastní „obrany“, které spočívalo v přímé či nepřímé účasti ve válce  

a v totálním zničení nepřítele, tím legitimizovala jeho destrukci a jeho smrt 

povýšila na standardní postup a jediný čin, který jediný může uchránit 

německé národní společenství. Mýtus o nepříteli obsahuje i Barthesem 

vyřčený mýtus konstatování, neboť i zde jsou publiku prostě a pouze vržena 

tvrzení jako Zvrácená hudba (Entartete Musik), Bolševismus je otroctví 

(Bolschewismus ist Sklaverei) nebo Žid válečný štváč (Der Jude 

Kriegsanstifter). 

 

Mytologická analýza systematického názorového tvarování a prosazování 

nacionálně socialistických myšlenek pomocí plakátu s sebou nesla i sémiotický rozklad 

textových kódů a jiných znaků, které nelze opomenout, protože se významně podílí na 

obsahu a dotváří tak graficky ztvárněný mýtus. Demystifikaci písmových, tedy 

paralingvistických kódů jsem již uvedla ve výkladu mýtu vůdcovského principu, mýtu 

Germanus a mýtu o nepříteli.  
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Dalším prvkem, jenž je vlastní textovým sdělením, je jejich schopnost fungovat 

samostatně a nést mytologickou promluvu bez nutnosti obrazového doplňku. Často však 

slouží jako funkční akcent plakátového díla, který při interpretaci a mytologické 

demystifikaci ukazuje a upřesňuje mytický význam.  

 

Důležitým prvkem je povaha a charakter nacistického jazyka, který stvořila 

ideologie, protože jím žil a jemu rozuměl německý národ a později i národy podrobené. 

Nacistický jazyk mohu označit jako jazyk společný obyvatelům území, které ovládla 

nacistická ideologie, jako jazyk každodennosti, jejž je člověk nucen pro nově nastalé 

situace používat a který mu vkládá do úst myšlenky a úvahy nacionálně socialistické 

diktatury. Tento nacistický metajazyk šířený propagandou prostřednictvím centrálně 

řízených komunikačních prostředků vytvářel nová slova, vazby a celá sémantická pole, 

která již neměnil, případně je pouze vhodně doplňoval. V tomto slova smyslu je možné 

pokládat nacistický jazyk za ojedinělou mutaci jazykového (polo)zavřeného systému. 

Typickým bylo vytrvalé opakování, jež se odvíjelo od propagandistických zásad 

neustálého znovu šíření téhož obsahu s cílem snadnějšího, rychlejšího a účinnějšího 

přijetí publikem a které rovněž vytvářelo dojem pravdivosti. Monotónnost nacistického 

jazyka byla dána i jeho jednoduchostí až heslovitostí, jež uspíšila memorování a rychleji 

navodila patřičnou atmosféru. Tato podoba jazyka úzce souvisela s provázáním zažitých 

mechanismů myšlení a ideologicky chápaným stereotypním zobrazováním.  

 

Zásadními znaky dle klasifikace Charlese Sanderse Peirce, které se objevovaly 

ve vybraných plakátech a byly v textu diplomové práce odhaleny, jsou ikony, indexy  

a symboly, jejichž povaha daná podobností i sociálními konvencemi plnila funkci 

úspěšného nosiče a mediátora sdělení, které nacistická ideologie zamýšlela předat. 

Ikona písmene „V“ jako vítězství (Viktoria), indexové odkazování na germánskou 

historii, deiktický index určující Vaše místo v armádě a práce s uniformou jako 

s ideologickým symbolem je výčet několika užitých znaků, které nesly mytickou 

promluvu. 

 

Významným znakem plakátů je jejich barevnost, která navíc obchází racionální 

složku lidského poznání a přímo útočí na iracionální povahu recepce sdělení. Nacistický 

plakát vědomě pracoval s barvami dle zažitých stereotypů, čehož využíval zejména 

v případě obrazového tvoření mýtu o nepříteli. Interpretace chromatických významů 
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vždy nutně souvisí s kontextovým rámcem, do kterého je obraz zasazen, proto může být 

základní žlutá barva vykládána jako zásadní symbol židovstva a současně v posunutém 

spektrálním modu se může solární žluť jevit jako index božskosti a transcendentality.  

 

Provedená mytologická a sémiotická analýza vybraných nacistických plakátů 

z období Třetí říše odkryla a pojmenovala mýty, jež nacionálně socialistická ideologie 

vytvořila, a současně ukázala na společné znaky používané diktaturou v obrazovém 

sdělení a na způsob, jakým s nimi propaganda pracovala. Všechny definované mýty  

a znaky vždy obhajovaly nacistickou totalitu, dávaly jí za pravdu a potvrzovaly jí 

nastavený status quo. Diplomová práce měla přispět k chápání tohoto obrazového 

sdělení podoby nacistického plakátu tak, jak ji vidí mytolog, tedy již demaskovanou  

a mýtu prostou a jako takovou ji předložila svým čtenářům. 
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Summary 

The selected twenty-six posters, which served the German National Socialist 

ideology, had again the opportunity to speak to us on the previous pages and reveal the 

messages that Nazi propaganda encoded into them. Due to the specific type of reading, 

which was chosen a priori, the analysis of the posters was performed and 

simultaneously already decrypted myths and mythical intentions have been defined. 

 

The propaganda of the Third Reich used each of the selected image message to 

express the ideas of the only ruling power in the country. The ideas of the Nazi 

dictatorship were like every myth bent according to the ideological needs. Among 

purposefully bent communication pieces which propagators of the ideas imposed on the 

receivers and which I noticed during the analysis, was a myth: 

 

1) Unification; is the myth of Nazi proclamations about the national community 

(Volksgemeinschaft) and unification of the individual with the aim to totally 

deny him as the individual with his own needs and his subsequent inclusion 

as a national comrade (Volksgenosse) to the German nation (Volk).  

A frequent semiotic element supporting the idea of unification is a picture of 

the crowd. The cohesion of the society was maintained by artificially created 

events, which tightened the nation (Volkswerdung). 

 

2) The principle of leadership; a form of myth formed by the historical idea of  

a single dictator of the Third Reich contributed to the heroic display of Adolf 

Hitler, the person in which former German propaganda indexed victory, hope, 

stability and new better future. The myth associated the leader and the empire 

into a coherent whole. This includes the myth of statement defined by 

Barthes. 

 

3) Germanous; this myth is associated with the constant referring to the former 

glory and size of the Germanic nation and his actions. 
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4) Authorized uniforms; this myth legitimizes the Nazi policy of militarism and 

the daily presence of uniformed members of the armed forces and the uniform 

of youth organizations. 

 

5) Aryan; dictatorship of the Third Reich focused on maintaining racial purity of 

the German nation, the purity of German blood and the dissemination of the 

Aryan race. Eugenic policies of the myth of the new nation (Neues Volk) 

reflected also in the posters and stereotyping of the paintings. The myth of 

trinity, for example, presented a woman as a mother, wife and woman capable 

of working process.  

 

6) Ultra-dimension; the size had its purpose even during imposing of the 

importance of ideological ideas. The monumental size intervened into the 

architectural and artistic features, which originated in the Third Reich. 

 

7) About the enemy; based on the carried out analyses I can say that this myth 

was developed by Nazi ideology the most. The ideology stereotypically 

presented also the Jewish myth, the myth of plutocratic, the Bolshevik myth, 

the myth of a subhuman and already mentioned the myth of the new nation. 

The Nazi dictatorship also urged to destroy the enemy. The above mentioned 

Barthes´s myth of statement also contains the myth of the enemy. The 

mythological analysis also entailed the decomposition of semiotic text codes 

and other characters that significantly contribute to the content and complete 

the represented myth graphically. Text messages can stand on their own and 

even so bear the myth. The Nazi meta language spread by the propaganda 

through centrally managed communication means created new words that has 

not changed, or were only suitably complemented. The relentless repetition, 

monotony and simplicity of the language accelerated memorization and 

created special atmosphere faster. 

 

The principal characters according to the classification by Charles Sanders 

Peirce that appeared in the selected posters and were revealed in the text of the thesis 

are icons, indexes and symbols that functioned as a successful mediator of 

communication. An important feature of the posters is their colour, which directly 
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attacks the irrational nature of communication reception. The Nazi poster consciously 

worked with colours according to the stereotypes, which was mainly used in the myth of 

the enemy. 

 

The performed mythological and semiotic analysis of selected posters from the 

period of the Nazi Third Reich exposed and named the myths created by the ideology 

and pointed to the common features used by the dictatorship and the way the 

propaganda worked with them, thus contributed to the understanding of this visual 

communication in the form of the Nazi poster as it is seen by a mythologist, therefore 

already unmasked and without the myth, and presented it as such to its readers. 
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