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Cíl práce 

Ivana Madlová se ve své práci snaží vystihnout proces formování veřejného mínění na 

příkladu německojazyčného satirického časopisu Der Simpl, který vycházel v Praze v době 

rozmachu nacismu v Německu v letech 1934 až 1935. Analyzuje především fenomén 

„emocionální úlevy“ v době narůstající cenzury a represe a na základě této analýzy 

rozpracovává problematiku vytváření mediálních konstruktů s emotivním zabarvením. I. 

Madlová se snaží odhalit instrumenty, jakými byla vytvářena „optimistická iluze“ ve 

společnosti a způsoby, jakými se formuje veřejné mínění.  

 

Charakteristika práce 

Jedná se o ucelené a dobře vystavěné dílo, založené na vyhodnocení několika karikatur. 

S pomocí modelových koncepcí se snaží vystihnout, jakým způsobem se pražská emigrační 

platforma snažila zasáhnout do nepříznivého vývoje a jakými prostředky bojovala proti 

nacistickému režimu a jeho propagandě. I. Madlová si klade dvě základní badatelské otázky: 

1. Jaké jsou v tomto případě „limity optimismu“ a do jaké míry je optimismus v médiích a 

žurnalistice adaptabilní a do jaké míry je destruktivní? 

2. Jaká je role iluze v životě lidí, kteří chtějí přežit nepříznivá období? Mimo to se zamýšlí 

nad tím, jak se dělá propaganda.  

 

Metoda zpracování 

Po krátkém představení židovských přispěvatelů časopisu analyzuje jazyk časopisu. Základem 

zpracování je pak diskurzivní analýza, kde hlavní zkoumanou figurou je emocionalita, 

respektive využití emocionality v tištěném mediu. Dochází k závěru, že protinacistická 

opozice v satirických časopisech se snažila apelovat především na lidský rozum a na jeho 

probuzení i v časech, kdy city ovládaly masy a určovaly jejich směřování. Z hlediska práce s 

obrazem ve formě karikatury analyzuje I. Madlová odlišné způsoby vnímaní tohoto obrazu. 

Dochází k závěru, že význam satirických textů stoupá zejména v období boje proti 

represivním režimům, neboť je obecně známo, že „ve chvíli, kdy politické vtipy nejsou 

zakázané, jejich množství a intenzita výrazně klesá“. Satira tak zpochybňuje zdánlivě 

samozřejmé a „neměnné“ hodnoty dané společnosti a upozorňuje na problematické jevy ve 

společnosti a podrývá autoritu a mocenskou základnu režimu. Velmi ilustrativní je zde příklad 



Lorelei. Závěrečné shrnutí práce není nijak bombastické: karikaturou realitu nezměníme, ale 

emotivně si ulehčíme zvládat nepříznivou situaci. 

 

Práci I. Madlové doporučuji k obhajobě pro její odborné kvality, pro odvahu zpracovat 

netradiční téma a také pro výbornou jazykovou úroveň předloženého textu, který je pestrý, 

barevný lehce emotivní. 
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