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Abstract 
 
Reflections of Contemporary Unethical, Manipulative, Agitation and 
Propaganda Methods in the Czechoslovak Weekly Přítomnost (With a 
Focus on the Period 1924–1939). The study deals with the reflection of 
articles published in the Czechoslovak weekly Přítomnost (Presence), in the 
interwar period, in which contemporary unethical, manipulative, agitation 
and propaganda strategies are themed. The first part is focused on the 
analysis of texts in which the subject of criticism is stenciled expression, 
schematicity, emptiness of content and unethical journalistic methods. In 
the next two sections, we focus on articles, on language as a manipulative 
tool and on the reflections on the methods of (especially) Nazi propaganda. 
 
Keywords: československý týdeník Přítomnost, meziválečná publicistika, 
jazyková manipulace, propaganda, bulvarizace. 
Klíčová slova: Czechoslovak weekly Přítomnost (Presence), interwar jour-
nalism, language manipulation, propaganda, tabloidization. 
 
 
Úvod  
 
Přítomnost patří k významným československým časopisům meziválečného 
období, založena byla roku 1924, a to „s přispěním a pod neformální 
patronací prezidenta Masaryka (…), názorově byla blízká Hradu a hlásila 
se k masarykovské představě demokratického humanismu“ (Bednařík, Jirák, 
Köpplová 2011: 162).1 Šéfredaktorem této kulturně politické revue se stal 
publicista Ferdinand Peroutka, který danou funkci zastával do roku 1939 

                                                           
1 Do Přítomnosti přispívala řada významných osobností meziválečné kultury – na-
příklad Karel Čapek, Eduard Bass, Emil František Burian, Josef Čapek, Václav Čer-
ný, Karel Poláček, Marie Pujmanová, Adolf Hoffmeister ad. (Ibid.: 162).  
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a který je považován za „jednoho z nejzajímavějších autorů meziválečného 
období“ (Osvaldová, Čeňková 2017: 26).2  

Od prvního ročníku týdeníku Přítomnost tvoří nedílnou součást textů 
zde publikovaných (kritický) pohled na média, jejich metody, funkci 
a celospolečenské poslání. Zmiňován je úpadek novinové kulturní kritiky 
a tzv. „klikařské poměry v denních listech“, přičemž právě Přítomnost by 
mohla přispět k „restituci vážných, osobním vlivům nepřístupných kritických 
method“ a zjednat si „zásluhu o český život kulturní“ (Kodíček 1924: 8). 
I s ohledem na v titulu deklarovanou „nezávislost“ Přítomnosti je možno 
předpokládat dominanci článků, kriticky nahlížejících na výskyt neetických, 
manipulativních, agitačních a propagandistických praktik, jevů a strategií 
užívaných v kontextu dobové mediované i nemediované (především 
politické) komunikace. Reflexe takto zaměřených článků představuje jádro 
předkládané studie.  
 
 
Kritika účelového, šablonovitého a neetického podávání informací 
v dobových médiích  
 
V první části studie se budeme věnovat článkům, v nichž je předmětem 
kritiky šablonovité vyjadřování, schematičnost, obsahová vyprázdněnost 
a užívání neetických žurnalistických metod.  

O „novinářských tricích“, jež se týkají zejména stylistické stránky, 
pojednává článek Alfreda Fuchse Novinářský sloh. Předmětem kritiky jsou 
novinářské fráze, „jistý typický novinářský jazyk, jistá šablona“, ale i další 
„triky“, například působení na veřejné mínění prostřednictvím tendenčního 
titulku. Za konkrétní příklad Fuchs pokládá např. titulek „Zase jeden“; jeho 
užití považuje za „trik, který má pomáhati straníkovi zařazovat pod 
společnou subsumpci životní zjevy vzájemně podobné a má posilovati 
tendenci listu. Skrývá však v sobě psychologické nebezpečenství i pro 
novináře samotného, neboť i jemu bere schopnost rozeznati případ 
individuální od obecného schématu, vede ke generalisaci a snižuje 
schopnost jemného pozorování“ (Fuchs 1930: 790). Novinář se má podle 
Fuchse těchto prostředků vyvarovat a předcházet celkové schematičnosti 
a nudnosti novin, a to i s ohledem na čtenáře. Velké nebezpečí novin dle 

                                                           
2 Podíl na kvalitě Přítomnosti měl její první šéfredaktor Ferdinand Peroutka, jehož 
„komentáře se připomínají tím víc, že analýza není pro českou publicistiku typická. 
Autoři spíš inklinovali k vyjadřování dojmů, lyrizování, někdy i proklamacím. 
Peroutka to nedělal. Neuchyloval se k jinotajům, jeho soudy byly jednoznačné. (…) 
Nechtěl své čtenáře jen ujišťovat v jejich přesvědčení, vycházel z toho, že píše pro 
publikum inteligentní“ (Osvaldová, Čeňková 2017: 28). 
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autora představuje zejména zmíněné užívání frází, neboť „novinář pracující 
stále s frází a hyperbolou ztrácí nakonec smysl pro odstíny, jako zpěvák, 
jenž neustále zpívá fortissimo. Jeho čtenář pak se podobá člověku, který jest 
zvyklý, že se mu stále houká do uší. Stane se nedoslýchavým a nedůvěřivým 
i při největším křiku“ (Ibid.: 791).3  

Kritice manipulace, schematizace a zkratkovitého podání informací 
v dobovém tisku se ve fejetonu z roku 1931 Novinářský slovník – 
v podobném duchu jako Fuchs – věnoval Karel Poláček. Poláček předkládá 
slovník novinářských frází, na jejich častý výskyt pohlíží s despektem 
a celkově toto „fráziství“ považuje za „morální inflaci“:  

 
„Mám za to, že náklonnost k frázím prozrazuje ducha šejdířského, 
a považuji frázistu za podvodného kridatáře v oblasti ducha. 
Frázista (…) béře na sebe falešnou tvářnost člověka, majícího 
myšlenky a schopného úsudek vydávati. Ve skutečnosti je prokázáno, 
že záliba ve frázích vzniká z neznalosti fakt, z nepřítomnosti 
myšlenky a nedostatku vlastního úsudku. Čímž dopouští se frázista 
zločinu podvodu, a je tudíž právem na něho žalováno. Fráziství 
možno považovati za morální inflaci“ (Poláček 1931: 95).  
 
Za dominantní zdroj frází Poláček považuje metafory z oblasti 

středověkého válečnictví. Dle jeho názoru je pro „novinářskou frázi 
příznačná záliba v byvším, dávno uplynulém a v neskutečnosti“ a jako 
konkrétní příklad artikulace romantických nálad a záliby ve „starobylých 
rekvizitách“ uvádí redundantnost slova „zrada“: „Často ozývá se v našich 
novinách slovo: Zrada! Bylo to oblíbené slovo starších spisovatelů 
historických románů, a z těch bylo převzato do novin. Novinářská fráze, 
jsouc ponořena v konvenční, romantickou náladu, jeví zvláštní oddanost 
k této starobylé rekvisitě“ (Ibid.: 95). Poláček tedy chápe fráze jako „slovní 
ornament“, „ornament kroucený“, proto je dle jeho názoru „zrada 
v novinářské politické terminologii nepostradatelná“ (Ibid: 95). 

                                                           
3 Ke kritice „frázovitosti nových a nových hesel“, na jejichž šíření ve veřejném a ná-
sledně politickém životě má mít značný podíl tisk, srov. rovněž článek Náladovost 
politických hesel (F. L. 1934: 515). Autor zde mj. uvádí, že: „Až nepříjemně zaráží, 
sledujeme-li, jak se i v našem veřejném životě objevují hesla, která se najednou sta-
nou středem politického zájmu, agitace, ale po nějaké době, až jest heslo spíše roz-
třepané než otřepané, kavalkáda utichne a najde se zase něco jiného. Největší podíl 
na této frázovitosti nových a nových hesel – má beze sporu i tisk. A zajímavé, že tón 
udává právě tisk toho nejhoršího druhu, ostatní pak většinou z jakési prapodivné 
obavy před takovouhle demagogií cupitají za ním. Nevedou, ale jsou vedeni, lépe ře-
čeno, vlečeni“ (Ibid.: 515). 



Eva Niklesová  

331 

 

I z Poláčkova fejetonu je zřejmá nejen kritika „fráziství“ ve smyslu užívání 
konkrétních „slovních ornamentů“; jde však i o hlubší úvahy o možných 
motivacích pro volbu vágních metaforických označení, jež mohou souviset 
s neetičností žurnalistické profese a s nedostatečnou erudicí novinářů.  

Kritika způsobu podávání informací v novinách se v kontextu 
meziválečné Přítomnosti týká rovněž nadužívání zkratkovitých výroků, jež 
jsou chápány jako „plytké cetky“ a které mají u čtenářů značný úspěch. 
Četba daného výroku může vést k iluzornímu dojmu dostatečné 
obeznámenosti s tématem a k nezájmu o zevrubné informace v médiích 
seriózních: „Lidé si přečtou deset ,výrokůʻ a mají pocit, že toho dne už vědí 
o všem. Nejvážnější úvodník, nejnaléhavější článek, nejseriosnější revue – 
to nic. ,V jedné větěʻ je to všecko vyřízeno. Ke všem zlům, která odvádějí ši-
rší masy od četby a myšlení, přišly ještě nejzajímavější výroky. Místo stravy 
cukrle. Místo gesta pukrle“ (autor neuveden 1934: 740). Povrchnost tohoto 
způsobu recepce je tedy negativně nazírána jak ve vztahu k žurnalisům, tak 
i k modelovým recipientům.  

V meziválečné Přítomnosti se předmětem kritiky nestávali jen žurnalisté, 
zkratkovité, vágní a neplné uvádění informací a přístup recipientů k takto 
prezentovaným sdělením, ale i samotná média jakožto platforma pro šíření 
údajů zavádějících. Ve vztahu k tvrzením reklamním nalézáme ostrou 
kritiku v článku Tažení proti reklamě. Zoufalý boj proti ohlupování, v němž 
Robert Saudek zmiňuje konkrétní příklady klamavých reklam. Jedná se 
zejména o reklamní inzeráty v časopisech, propagující „mýdlo určité 
známky“ či mýdlo s deklarovaným obsahem oleje. Explicitně je zde 
poukazováno na „ohlupování“ lidí reklamou a s tím související případnou 
nedostatečně rozvinutou dovednost kritického posouzení pseudoinformace:  

 
„Dnes stotisíc lidí učinilo si povoláním ohlupovati miliony lidí 
soustavně podle všech pravidel experimentální psychologie. (…) 
Kupuje se mýdlo určité známky, které jest v časopisech 
doporučováno inseráty s obrazem dívky velmi jemné pleti, a platí se 
za ně sedmkrát až jedenáctkrát více, než by stálo nejideálnější 
mýdlo, vyrobené podle receptu vědecké laboratoře. Nebo: Podle 
inserátů kupuje obecenstvo na př. mýdlo vyrobené z olivového nebo 
palmového oleje. Jest to snad důkazem, že ten neb onen olej jest v 
mýdle obsažen v účinném množství? Nikoli; analysa dokazuje opak“ 
(Saudek 1927: 678).  
 
Saudkův článek vyvolal několik reakcí, problematizujících chápání 

reklamy primárně ve smyslu pouhého prostředku k „ohlupování“ 
spotřebitelů. Předmětem kritiky bylo rovněž dichotomní nazírání na média, 
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prostředku pro uveřejňování reklam, kdy pouze vědecké odborné listy mají 
představovat záruku přinášení inzerátů „pravdivých“ (oproti zbytku 
tištěných médií). Reklama však má být podle Munka, jednatele Reklamního 
klubu československého,4 posuzována v širších souvislostech. Munk sice 
souhlasí s tím, že „všechno na reklamě není pěkné, tvrdit však, že ,kromě 
inserátů ve vědeckých odborných listech tvrdí každý insert nepravduʻ, je 
stejně nesprávné, jako by bylo tvrzení, že každý inserát je jako písmo svaté. 
Jsou inserty dobré i špatné, pravdivé a falešné“ (Munk 1927: 704).5  

V Pilcově textu Výrobce Odolu může poučit demokraty (Zázraky 
propagandy II.) je o nebezpečí médií, resp. o reklamách a propagandě 
v médiích, uvažováno v souvislosti s přechodem reklamy „se svými 
sugestivními propagačními metodami s pole obchodního na pole politické“ 
(Pilc 1935: 248). Pilc uvádí klíčovou myšlenku o univerzálnosti „moderních 
reklamních triků“, jež platí jak pro propagaci výrobků a služeb, tak 
i politických obsahů. Zmíněno je využívání reklamních šéfů berlínských 
obchodních domů pro šíření ideologie Třetí říše a potřeba „ústřední kontroly 
nad reklamou“: „Kontrola bezohledné reklamy, propagující šíření 
duševních jedů mezi nic netušící naivní čtenáře, odběratele novin 
a prochazeče po ulicích ukázala se nezbytnou zejména teď, kdy mistři 
demagogie ve spojení s reklamními šéfy, kteří pracovali dříve pro veliké 
berlínské obchodní domy, počali (…) šířiti ideologii Třetí říše“ (Ibid.: 248). 
Nebezpečí médií je dáváno do souvislosti s jejich podstatou a funkcí: 
možností masového šíření jakýchkoliv myšlenek a obsahů, přičemž zde 
převažuje pohled na čtenáře jakožto na publikum s nedostatečně rozvinutou 
dovedností rozpoznat prvky manipulace či propagandy. Pilc za 
nejdůležitějšího předchůdce Hitlera pokládal muže, „jenž pochopil, že 

                                                           
4 Reklamní klub československý byl založen v roce 1927 a zrušen „Akčním výborem 
Reklubu“ v roce 1949 (Pavlů 2019: 11). Podle Pavlů byl „Ing. František Munk tím, 
kdo vdechl život základní vizi spolkové činnosti, byl zakladatelem Reklubu, 
významnou osobností reklamního světa v ČR v meziválečném období“ (Ibid.: 45).  
5 Na Saudkův článek navázali i další pisatelé, kteří Saudkův pohled revidovali či 
doplnili. Upřesňující stanovisko k „ohlupování“ reklamou je artikulováno v reakci 
Sutnara, podle něhož „nepotřebujeme boj proti reklamě, nýbrž podporu snad pro 
zlepšení naší reklamy a pro dosažení ušlechtilejší úrovně soutěživosti“ (Sutnar 1927: 
719–720). Podle Pokorného, který – na rozdíl od Munka – se Saudkem 
nepolemizuje, jde především o připuštění věcné kritiky v médiích, neboť právě 
„diskuse o vhodné a nevhodné reklamě do veřejnosti nemůže býti na škodu ani 
konsumentu, ale ani obchodníkům a reklamním odborníkům, pokud dělají dobrou 
práci“ (Pokorný 1927: 720). Na média tedy není pohlíženo pouze jako na platformu 
pro uveřejňování „pravdivých“ i „nepravdivých“ reklamních sdělení, ale i na 
prostor, jenž má umožňovat publikování různorodých stanovisek k úloze a pojetí 
reklamy. 
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reklama sama o sobě je důležitější než jakost výrobků. Tento předchůdce 
Hitlerův neobchodoval umocněným nacionalismem, nýbrž jenom ústní 
vodičkou“, přičemž jeho vlastním vynálezem mělo být „obrovské reklamní 
tažení, které vypracoval v takovém rozsahu, jak ho střední Evropa do té 
doby nepoznala“ (Ibid.: 248). Politická propaganda v nacistickém Německu 
není podle autora ničím jiným než „plánovité užití moderních reklamních 
triků ve stranické politice“ (Ibid.: 248). Pilc ve svých úvahách o demagogii 
a propagandě zmiňuje rovněž evropskou kulturně-historickou tradici, 
odmítající „demokratické přibližování k lidu“ ve vyšších společenských 
vrstvách, přičemž „projevem oné tradice je (…) ono obvyklé podceňování 
filmu, rozhlasu a večerníků, které někteří vzdělaní lidé tak rádi dávají 
najevo“ (Ibid.: 249). Na některá média, zejména film, rozhlas a večerníky, 
je nahlíženo jako na platformy pro „davové“ pasivní publikum, které 
dostává „hotové“ informace:  

 
„Tyto davy se dostaly dnes rozmanitými vlivy do zvláštního stavu 
vzrušení a zvýšené podmanivosti. Prostřednictvím filmu, rozhlasu a 
večerníků účastní se davy všeho světového dění, jsou v trvalém 
neklidu, ustavičně na ně doráží proud velikých i nepatrných událostí. 
Zatím se stává jednotlivec stále pasivnější. Všechno se mu přináší na 
stůl už hotové: zprávy, myšlenky i umělecké výkony“ (Ibid.: 249).  
 
Kritika dobové žurnalistiky, primární snaha novináře publikovat 

„senzační“ téma a s tím související žurnalistická rutina, zejména v kontextu 
žurnalistiky bulvární, je obsažena v článku Franty Kocourka Na dně. Jedná 
se o kritiku neetických novinářských praktik, jež mohou vést k vytváření 
iluzorního obrazu o podávaném tématu, resp. jde o informace neautentické 
a/nebo smyšlené za účelem zvýšení atraktivity textu s ohledem na 
předpokládané emotivní reakce:  

 
„To, co je v novinách, bývají jen honorované pohádky. (…) Dělá se 
to tak: přijde reportér, který potřebuje sensačku pro své čtenáře. 
Dojde si na Bursu práce, nebo do noclehárny a dá na sobě vidět, že 
je reportér. Hned se na něho pověsí několik obratných, kteří v tom 
už umějí chodit. A za nějaké to pivo a dvacetikorunu mu dají 
vrchovatou porci bídy pro jeho list. Tady jiný recept: Vezmi papír, 
sedni a piš, třeba ,Polednímu listuʻ.6 (…) Muž tedy sedí a píše 
redakci: Jsem inteligent, inženýr, doktor, úředník, živnostník ... otec 
vícečlenné rodiny, žijeme v bídě ... S hrůzou se díváme na zítřek ... 

                                                           
6 K charakteristice Poledního listu podrobněji srov. Osvaldová, Čeňková 2017: 19.  
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Nepomůžete-li, zbývá jen smrt ... Smutné na tom je, že to nebývají ti 
nejpotřebnější, ale ti nejčilejší z chudáků. Je to doopravdy tak, že 
ten, kdo má pravou, krutou bídu, dlouho chcípá, než se naučí žebrat. 
Trvá to jistou dobu, než se v tom i ten neubožší naučí chodit“ 
(Kocourek 1934: 656).  

 
Poslední typ kritického pohledu na účelové a neetické podávání infor-

mací představují úvahy o praktikách dobového československého bulvární-
ho tisku, který podle Schieszla (1932: 149) není možno srovnávat 
s bulvárem francouzským, neboť československý bulvární tisk „zamlčuje 
fakta nebo je zkracuje, dělá nápovědi a klade řečnické otázky, jež průměr-
ného čtenáře svádějí k chybnému závěru, je osobní a nepřesný, laický a ne-
odborný, vydražďuje nejnižší pudy, a to všechno plánovitě za tím účelem, 
vyvolat zmatek, dostat se v něm k politické moci a té využitkovat pro osobní 
cíle. To po stránce redakční. Technicky činí se nápadným velkými, po pří-
padě různobarevnými, nejčastěji červenými nadpisy“ (Ibid.: 149).  

 
 
Kritika jazyka ve funkci manipulativního prostředku  
 
V předchozích článcích, jejichž obsahem byla i kritika stylistické stránky 
novin a jejich šablonovitosti, bylo na tyto negativní jevy nahlíženo spíše 
v intencích novinářských triků, strategií a nešvarů, jimž je třeba se vyvaro-
vat v zájmu zachování etických pravidel žurnalistiky. V meziválečné Pří-
tomnosti se však vyskytují také texty, tematizující tendenční, demagogické 
a/nebo propagandistické užití jazykových tvarů, variet češtiny atp.  

V článku Stanislava K. Neumanna Mezi brusiči a linguisty, sporu mezi 
tzv. strážci a „moralisty“ jazyka a mezi moderními lingvisty ohledně přístu-
pu k „čistotě spisovného jazyka“, k jeho autonomnosti, různosti a funkčnos-
ti, je přítomna nejen myšlenka o „inflaci spisovné češtiny“, ale i o účelovém 
užití „horšího“ jazyka „podomků“ pro účely demagogie provozované bul-
várním a stranickým tiskem „nejnižšího druhu“ (Neumann 1932: 730). Te-
matizován je tedy kauzální vztah mezi kvalitou žurnalistické práce a mezi 
„kvalitou“ užitých jazykových prostředků, kdy užití tzv. „horších“ jazyko-
vých prostředků úzce souvisí s deklarovaným demagogickým zaměřením 
vybraných novinových titulů a s predikcí jejich implikovaného recipienta: 
„Kvalita žurnalistického jazyka souvisí nemálo s kvalitou žurnalistické prá-
ce. Je-li na příklad jazyk raníků povšechně lepší než jazyk poledníků a ve-
černíků, nalezneme příčinu toho nejen v tom, že raníky přihlížejí k inteli-
gentnějším čtenářům, kdežto večerníky většinou patrně jen k hlupákům, ný-
brž i v tom, že k demagogii, jakou provozuje tisk bulvární nebo stranický 
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tisk nejnižšího druhu, lze použíti jen u lidí, kteří nemají úcty před ničím 
a tudíž ani před svým jazykem“ (Neumann 1932: 731).  

Účelovost volby cizojazyčného ekvivalentu, synonymního označení pro 
výraz český, je předmětem článku Slova a jejich význam. Na volbu cizího 
slova je pohlíženo fokusem prostředku politické manipulace a persvaze. 
Tematizováno je rovněž účelové užití eufemismu, dalšího ovlivňovacího 
a přesvědčovacího způsobu a postupu, v němž jde zejména o obecnou snahu 
„nepojmenovávat věci pravými jmény a o nekonkrétnost vyjadřování“ (Lot-
ko 2004: 121):  

 
„Cizí slovo lépe zakryje věc, která by vynikla v plné drsnosti, kdyby 
se to řeklo česky. T. j. srozumitelně. Takovým slovem je na př. in-
kompatibilita. Slovo tvořené podle všech zásad, aby jazyk byl v ne-
bezpečí překousnutí. (…) Totéž platí o t. zv. kumulaci funkcí, zejmé-
na honorovaných. To jsou cizí slova, ale neskrývají nic jiného než 
hrabivost, nenasytnost peněz, chamtivost, proti níž sedlák, kterému 
se tyto vlastnosti přisuzují (a ne vždy právem), je postavou laskavou 
a ušlechtilou. (…) Nebude lépe, dokud pro mnohá cizí slova nena-
jdeme jadrná česká slova, obsahující již odsudek bolesti, o kterou 
jde“ (V. G. 1933: 99).  

 
Konkrétní příklad jazykové manipulace v médiích ve vazbě na propaga-

ci fašistické ideologie je uveden v článku Se, pojednávajícím o účelovém 
užívání zvratného zájmena „se“ ve funkci reflexivní formy slovesné ve 
větách, v nichž je agens odsunut z pozice podmětu.7 Na citacích z dobového 
tisku (konkrétně Poledního listu) jsou uváděny příklady intenčního užití zá-
jmena „se“. Podle autora se toto zájmeno užívá v případech, kdy „kde novi-
nář chce něco říci, ale nechce to říci jasně, nechce nikoho jmenovat. A tak: 
se dovídáme (od koho?), se přeceňuje (kdo přeceňuje?), napovídá se (kdo 
napovídá?), se pracuje (kdo pracuje?), se vytahují dokumenty (kdo je vyta-
huje?) atd. Toho slovíčka se užívají ti, kteří chtějí něco říci tak šikovně, aby 
je nikdo nemohl chytiti za ruku“ (V. G. 1934: 469). 
 
 
Kritická reflexe dobových propagandistických metod  
 
V návaznosti na události po roce 1933, od uchopení moci v Německu Hitle-
rem, byly dřívější okruhy a témata, týkající se celospolečenského poslání 
médií a jejich kritiky upozaděny; v „krátkém čase druhé republiky a v době 

                                                           
7 Podrobněji srov. Grepl a kol. 1995: 523.  
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okupace publicistika měla již jiné kulturní ovzduší, které bylo poznamenáno 
zákazy vydávání časopisů, cenzurou a potlačením demokratických svobod“ 
(Osvaldová, Čeňková 2017: 11).  

V meziválečné Přítomnosti nalézáme texty, v nichž je reflektována efek-
tivnost pečlivě volených rétorických prostředků, včetně prostředků nonver-
bálních, jež jsou chápány jako jedna z hlavních příčin Hitlerova politického 
úspěchu. Těchto aspektů si všímá například Franta Kocourek v textu Vítě-
zové při práci (část Adolf Hitler zblízka), v němž píše o markantním rozdílu 
mezi tím, jak Hitler vypadá pod pódiem, než začne hovořit, a mezi tím, jak 
vystupuje „před tváří svých přívrženců“ (Kocourek 1933: 182). Kocourek 
akcentuje Hitlerovu „schopnost fascinovat“, účinek na davy,8 jehož je docí-
leno především prostředky paralingválními a extralingválními:  

 
„Už mluví. Začíná klidně, šedivě, ale jasně: aby mohl potom stupňo-
vat sílu i rytmus. (…) Teď začíná zvedat hlas a zdůrazňovat gesta: to 
mluví o jednotě německého národa, o nedělnosti německé říše, kte-
rou tímto ohlašuje na všechny časy. A gesta ještě rostou, ještě se za-
ostřují, ale zůstávají i při své výbojnosti pevná, střídmá, není v nich 
komediantství, tolik známé s podívané na většinu politických řeční-
ků. Celý jeho projev zůstává v slovu a pohybu sevřený a přece doci-
luje mocného účinku na všechny ty davy, které jsou zraky upjaty na 
jeho tvář“ (Kocourek 1933: 182).  
 
Úvahy o jedné z nejpodstatnějších propagandistických strategií, spočíva-

jící v opakování identických či marginálně modifikovaných hesel, sloganů 
a myšlenek9 jsou přítomny v článku Německo souhlasí, reflexi německých 
federálních voleb konaných 29. března 1936, druhých voleb do říšského 

                                                           
8 K mobilizaci davů prostřednictvím „agitačních metod diktatur“ srov. článek O li-
dovosti diktatur, jenž řeší vztah mezi agitací, nacionalismem a populismem. 
V článku je tematizováno podceňování vlivu přímého kontaktu politických předsta-
vitelů s lidem, neboť právě doposud dominující politické elitářství a „uzavřenost“ 
politiky a politiků před lidem vedlo nejen k „zapomnění na politiku“ a ke zrození 
zaujatosti proti demokracii, ale i k „propadání jakékoliv agitaci“: Lid (...) nesnáší 
pocit, že vláda tajemně úřaduje za devíti stěnami a že jen ve výjimečných případech 
milostivě upustí skoupé slovo k svým voličům. Nelze bohužel popříti, že tímto do-
jmem demokratické vlády často působí. Příliš často vnukají lidu svým chováním pře-
svědčení, že naň zapomněly. A právě z tohoto pocitu opuštěnosti se u lidu rodí zauja-
tost proti demokracii, zoufalost a propadání jakékoli agitaci“ (Z. S. 1933: 694).  
9 Opakovací řečnické figury sugestivnost řečnického textu „umocňují, stimulují 
a podněcují posluchačovu pozornost“ (Lotko 2004: 99). K nazírání na propagandu 
v kontextu politické psychologie (vliv médií na rozhodování voličů apod.) srov. 
Cottam et al. 2004: 125–152.  
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sněmu po převzetí moci nacisty v Německu.10 Zdeněk Smetáček zde popi-
suje předvolební hesla, která byla masivně rozmístěna již za hranicemi, 
„podél trati, po domech, na pásech přes ulice, na drobných plakátech“ 
a v nichž bylo nadužíváno a různě variováno heslo „mír“. Pro ilustraci jsou 
uvedeny slogany následující: „Práce, čest, mír! Naše posádky jsou posádky 
míru! Vůdce dá světu mír! Pracovníci tohoto závodu bojují s Adolfem Hitle-
rem o mír! Duch nového Německa je duch míru!“ (Smetáček 1936: 198). 
Autor líčí užité prostředky volební agitace, kdy nejsilnější princip je spatřo-
ván v ustavičném opakování nápisů, v jejich pečlivě promyšleném „roz-
množení v ohromných nákladech“ a v rozhození po celé zemi:  

 
„Není neumělých nápisů po zdích a na všelikých nepřístupných mís-
tech, jako u nás. Individuální vynalézavost se zdá potlačena, všecko 
je podle předpisu. Ani rozvěšení praporů, jak se zdá, nebylo pone-
cháno náhodě. Užívá se vesměs drobných vlajek; dlouhých praporů 
je poměrně málo. Dáte-li si práci s počítáním, shledáte, že je vlajek 
na každém domě mezi šesti a devíti, že jsou rozvěšeny tak, aby se ne-
nahromadily na jednom místě, a že jsou rozděleny stejnoměrně po 
všech patrech shora až dolů. Díváte-li se podél ulice, splývá jejich 
rudá barva v jedinou záplavu, za níž průčelí domů skoro mizí. Tak je 
to všude a všude“ (Ibid: 198).  
 
V souvislosti s agitačním využitím médií Smetáček zmiňuje ústřední 

úlohu rozhlasu, který byl slyšet po celé Říši: „Ani se nám ještě nezdá, jak se 
k tomu dá využít rozhlasu. Vystoupíte z vlaku a nádražní dvoranou se ozývá 
hlas řečníka. Zastavíte se na křižovatce a někde ze signálového sloupu zní 
amplion. Vstoupíte do hostince a uvítá vás totéž“ (Ibid: 198). Kromě masiv-
ního opakování klíčových hesel různými prostředky a kanály autor temati-
zuje to, co je pro propagandu příznačné – obracení se na city a předsudky 
více než na rozum člověka a možné uvádění zavádějících informací:11 „Zá-
kladní zásadou této propagandy asi je zmocnit se celého člověka, zejména 
jeho citů“ (Ibid.: 198). Metody německé říšské propagandy Smetáček kom-
paruje s propagandou v demokratických zemích, v nichž „propagátor lidi 
víc poučuje a obrací se k jejich rozumu a soudnosti, a proto také se zmocňu-
je jen části člověka“, zatímco propaganda v Říši „má patrně méně ilusí 
o člověku. Proto asi především bouří lidské city a útočí na lidovou vzruši-
vost. Proto asi ty ohromné schůze, manifestace, pochody, hudba a podívaná 
všeho druhu. Co je určeno rozumu, sveze se mimochodem s tím ostatním“ 
                                                           
10 K právnímu a historickému rámci těchto voleb, k diskurzu dobových německých 
médií a k užívaným propagandistickým prostředkům srov. Stepanek 2014: 29–76.  
11 Podrobněji srov. Krejčí 2004: 123.  
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(Ibid.: 198). Součástí článku Německo souhlasí je zamyšlení nad Hitlerovou 
„řečnickou magií“, přičemž za největší „agitační sílu“ autor považuje Hitle-
rovo „slovo“: „Nelze upřít, že jeho řeči mají na německé davy fascinující 
účinek, patrně proto, že tento muž dovedl promluvit německému člověku ze 
srdce a z duše daleko lépe než posud kdokoli jiný“ (Ibid.: 198). Smetáček 
shrnuje hlavní důvody Hitlerova úspěchu, kdy opět nejde o působení obsa-
hem, nýbrž formou – zejména modulačními řečovými prostředky, expresivi-
tou a emocionalitou:  

 
„Jeho řeči mají na německé davy fascinující účinek, patrně proto, že 
tento muž dovedl promluvit německému člověku ze srdce a z duše 
daleko lépe než posud kdokoli jiný. (…) Jeho intonace jde jeho lidem 
jaksi přímo k srdci. Jeho hlas zní jako by vycházel z nejhlubšího pře-
svědčení a zaujetí, a v tom je nepochybně největší část jeho úspěchu. 
(…) Jeho řečnické prostředky jsou záměrně voleny a pečlivě odmě-
řovány (…). Jeho řeči nejsou vybudovány na logice rozumu, nýbrž 
na tom, čemu někteří psychologové říkají logika citu. (…) Nezáleží 
v nich také na tom, co se říká, jako na tom, jak se to říká. A toto jak 
míří přímo na nacionální podvědomí. Stačí k tomu něco málo hesel s 
obsahem co možná neurčitým, ale zato nabitých. (…) Je to hotová 
řečnická magie“ (Smetáček 1936: 198).  

 
I další z přispěvatelů meziválečné Přítomnosti, výše zmíněný Bedřich 

Pilc, formuloval své úvahy o Hitlerově „hypnóze celého národa“ 
v podobném duchu jako Smetáček. I s ostatními pisateli se shoduje v tom, 
že hlavní Hitlerův recept spočívá v „působení na cit“ a ve vštípení „několika 
stereotypních formulek“, které lidem utkví v hlavách (Pilc 1935: 232). Za 
nejvýznamnější prostředek propagandy Pilc považuje – stejně jako Smetá-
ček – „řeč:  

 
„Žádný německý státník před ním toho tolik nenamluvil a nestál před 
tolika lidmi. Nikdo neoslovoval Němce tak přímo a tak naléhavě. 
Nikdo z ministrů ani vůdců neměl odvahu k tak cynické demagogii. 
(…) Důvěřoval více mluvenému slovu než psanému. (…) Slovem 
působil především na davy: po celé roky mluvil po Německu a říkal 
většinou stále totéž. (…) Myšlence propagandy podřídil vše ostatní: 
politické i osobní chování, z něhož vznikl vůdcovský mythus, všechna 
gesta i veřejně známá jednání, úzkostlivě vyvolené symboly hnutí, 
a konečně i hlaholná slova, jež se všem vštípila“ (Ibid.: 232).  
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Závěr  
 
Cílem předložené studie byla reflexe článků publikovaných v českoslo-
venském týdeníku Přítomnost v období 1924 až 1939, jež tematizovaly 
dobové neetické, manipulativní, agitační a propagandistické metody 
a strategie. Předmětem kriticky laděných textů byly především techniky 
jazykové manipulace v dobovém tisku (např. účelové užívání cizích slov 
a eufemismů), obsahová vyprázdněnost, schematizace a zkratkovité 
podávání informací v souvislosti s ustálenými frázemi a floskulemi atp. 
Předmětem kritiky však nebyli pouze žurnalisté a jejich neetičnost 
a nedostatečná erudice, ale i samotná média, napomáhající k šíření vágních, 
neúplných či zavádějících informací, a recipienti, pasivní „davové“ 
publikum, přijímající „hotové“ informace. 

Po roce 1933 dominují články, v nichž se přispěvatelé Přítomnosti 
zamýšlejí nad důvody Hitlerova politického úspěchu, jenž je přičítán 
zejména pečlivé volbě rétorických prostředků, efektivně užitým prostřed-
kům volební agitace a tomu, co je pro propagandu příznačné: obracení se na 
city a předsudky více než na rozum.  
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