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Anotace
Bakalářská práce „Role Edwarda L. Bernayse při zrodu moderních public relations - 20. léta
20. století v USA“ pojednává o působení údajného zakladatele moderních public relations,
Edwarda L. Bernayse, v době vzniku této disciplíny na počátku minulého století. Klade si za
cíl představit jeho vliv na rozvoj a ustanovení základních praktik práce s veřejností, a to jak
z historického pohledu, tak v rámci srovnání se současností. Na základě předložených faktů
následně zodpovídá otázku, zda Bernaysova role při etablování této profese ospravedlňuje
populární označení „otcem public relations“.
Úvodní část práce se zabývá sociálními a psychologickými teoriemi, které tvoří základy PR;
konkrétně Freudovou psychoanalýzou, Le Bonovou a Tardeovou sociální psychologií davu.
Dále představuje dvě důležitá Bernaysova díla: Crystallizing Public Opinion a Propagandu,
jež ilustrují, jak se utvářely profesní základy a etické normy public relations. Případová studie
Bernaysovy známé kampaně „Pochodně Svobody“ analyzuje užitou strategii včetně jejího
dopadu na společnost. Závěr práce se věnuje některým kritickým pohledům na Bernaysovo
dílo a jeho odkazu pro současné PR.

Annotation
The bachelor thesis “The Role of Edward L. Bernays in the Birth of Modern Public Relations
– the 1920’s in the USA“ deals with the work of the alleged founder of modern public
relations, Edward L. Bernays, during the time of the discipline’s origination at the beginning
of the last century. Its goal is to introduce his influence upon the development and
establishment of basic public relations practice, both from the historical view and comparison
with the contemporaneousness. On grounds of the submitted facts it consequently answers the
question whether Bernays’s role in the constitution of the PR profession legitimizes his
designation as the “father of the spin”.
The initial part of the thesis is concerned with the social and psychological theoretical base of
public relations, such as Freud’s psychoanalysis, Le Bon’s and Tarde’s social psychology of
the crowd and mass mind. The thesis further introduces two important pieces of Bernays’s

writing: Crystallizing Public Opinion and Propaganda, which illustrate how public relations
were constituted, what were the rationale and the ethical code for the new profession. A case
study of Bernays’s famous campaign Torches of Freedom analyzes the used strategy and
documents its impact on society. Finally, the thesis considers several critical views on
Bernays’s work and his legacy for contemporary PR.
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Úvod
Při zkoumání a popisu počátků a ustanovování moderních public relations je vhodné si položit
několik základních otázek. Jak stará je disciplína public relations? Kdo ji založil? Má svá
konkrétní pravidla, etický kodex, teoretickou literaturu? Jsou PR společensky opodstatněnou
profesí s vlastní historií a teoretickými základy? Zároveň je nutné si uvědomit, že neexistuje
jednoznačná odpověď. Literatura týkající se public relations čítá tisíce titulů s rozdílným
pojetím historie PR. V angloamerických odborných dílech nalezneme nejčastěji představu
public relations jako společenskovědního oboru, který se vyvinul ve Spojených státech
amerických na počátku minulého století. Za zakladatele této disciplíny jsou označováni
tiskový agent Ivy Lee a PR poradce Edward Bernays, přičemž druhému ze jmenovaných je
většinou přikládán větší význam.

Hlavním cílem práce je představení vlivu tohoto údajného zakladatele public relations na
rozvoj a ustanovení základních praktik práce s veřejností, a to jak z historického pohledu, tak
v rámci srovnání se současností. Základní hypotéza se opírá o otázku: Je role Edwarda L.
Bernayse při zrodu moderních PR natolik klíčová, že legitimizuje jeho populární označení za
„otce public relations“?

V historicko-teoretické části práce nejprve stručně představím Bernaysovu osobu a jeho
činnost v oblasti řízení veřejného mínění. Poté popíši společenskou a ekonomickou situaci 20.
let 20. stol., kdy se moderní public relations formovaly, a představím některé poznatky
moderní psychologie, jež poskytly základy teorii public relations. Dále se budu soustředit na
obsah Bernaysových děl Propaganda a Crystallizing Public Opinion, ze kterých vyberu
nejdůležitější poznatky o profesi PR a uvedu její základní etické předpoklady.

V analytické části provedu případovou studii kampaně „Pochodně Svobody“ z roku 1929.
Popíši použitou PR strategii a zhodnotím její načasování, efektivitu a dopady na společnost.
Věnovat se budu okolnostem jejího vzniku, popíši použitý psychoanalytický přístup k tvorbě
a postupně zanalyzuji všechny tři kroky řízení marketingových aktivit, které zmiňují Kotler a
Armstrong (2004): přípravu strategického plánu, realizaci plánovaných aktivit a následné
vyhodnocení výsledků.
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V poslední kapitole zhodnotím význam Edwarda Bernayse pro dnešní public relations,
především z pohledu platnosti jím stanovených pravidel a hodnoty jeho díla pro současné PR.
Také zmíním kritiku některých autorů a zvážím její oprávněnost.

Ve své práci jsem čerpala z převážně cizojazyčné odborné literatury, která za „otce public
relations“ označuje Edwarda L. Bernayse. Důležitými zdroji byla také díla současných
marketingových odborníků Philipa Kotlera a Garyho Armstronga, profesorů mediálních studií
Stuarta Ewena a Michaela Sproulea, historiků PR Richarda Tedlowa, Kevina Moloneye a
Scotta Cutlipa. Doplňkově jsem využila též odborné internetové stránky věnované public
relations.

Práce vychází z analýzy historických událostí, klíčových děl a kampaní Edwarda Bernayse.
Použitá metoda se opírá o empirickou analýzu a analýzu zdroje; konkrétně jde o kombinaci
historické analýzy, analýzy literárních zdrojů a použití vlastního empirického úsudku se
záměrem zhodnotit současné využití Bernaysových děl a poznatků.
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1. kapitola: Edward Louis Bernays
Na konci 19. století a začátku 20. století měla profese vykonávaná takzvanými tiskovými
agenty nebo publicity men1 s dnešní PR činností málo společného. Novináři se nechávali
najímat společnostmi, známými osobnostmi a politiky, aby o nich do tisku psali příznivé
články a zajišťovali publicitu jejich činnosti. Šlo spíše o jednosměrný tok informací, které se
předkládaly veřejnosti bez zájmu o budování prospěšných vztahů, než o dvousměrnou
komunikaci s ohledem na vzájemné porozumění mezi organizací a veřejností, jak se na PR
pohlíží dnes.

Byl to až Edward Louis Bernays (1891 – 1995), synovec Sigmunda Freuda, kdo vytvořil
základy moderních public relations.

Ve svých teoretických dílech popsal základní

předpoklady úspěšné práce v PR, vytyčil pole působení a definoval etická pravidla. Na vznik
nové profese upozornil mimo jiné prosazením termínu public relations counsel, v překladu
„poradce pro public relations“. V roce 1923 přednášel v New Yorku na prvních kurzech
public relations, které kdy univerzita nabízela. Jednalo se o jednosemestrální předmět na
fakultě žurnalistiky Vysoké školy obchodu, účetnictví a financí. (Cutlip, 1978) Ve stejném
roce napsal knihu Crystallizing Public Opinion, která naplnila základní požadavek nové
profese na vlastní literaturu.

Bernays chápal moderní public relations jako prostředek k nenásilnému řízení mas. Věřil, že
aby demokracie správně fungovala, je třeba chod věcí svěřit do rukou vzdělaných a
uvědomělých PR odborníků, kteří pomocí technik propagandy dav povedou. Přitom však
musí dodržovat etické standardy a nesmí své moci zneužít ke svévolnému ovládání lidí, jako
se stalo například za druhé světové války. V literatuře se uvádí, že německý ministr
propagandy Goebbels čerpal z Bernaysova díla Crystallizing Public Opinion. Ten se přitom
od nacistické propagandy distancoval a bránil se tím, že jakékoli poznatky mohou být
zneužity k nelidským účelům. (Tye, 1998: 111) Jak uvádí Stuart Ewen, „Bernays pohlížel na
public relations jako na mocný společenský nástroj, který v rukou disciplinovaných odborníků
může sloužit k významným účelům.“ (1996:163).

Bernays ve své knize Propaganda píše: „Ohromný úspěch propagandy během války otevřel
oči několika inteligentních jedinců ve všech sférách života a poukázal na možnosti ovládání
veřejného mínění.“ (1930:27). Považoval se za jednoho z oné důležité skupiny lidí, která má
1

Tiskový agent a publicity man jsou starší výrazy pro profesi tiskového mluvčího nebo public relations poradce.
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právo (či dokonce povinnost) s použitím vybraných taktik masy řídit. Na rozdíl od ostatních,
kdo v té době public relations provozovali, však nezůstal pouze u praxe. Cítil potřebu této
nové profesi poskytnout teoretické základy; snažil se, aby se PR staly aplikovanou sociální
vědou. Svůj život zasvětil tvorbě „intelektuální platformy přijatelné v liberální demokracii“
(Moloney, 2000: 134) a snaze pozdvihnout status public relations.

Během své dlouholeté kariéry poskytoval rady politikům, hercům, velkým korporacím,
vládám i prezidentům, včetně našeho prvního československého prezidenta Tomáše G.
Masaryka. PR poradce na našeho státníka při osobním setkání údajně naléhal, aby
Československou republiku vyhlásil až 19.10.1918, tedy o den později, než měl Masaryk
v úmyslu. Bernays se domníval, že pokud tak učiní v sobotu 18.10., tato důležitá zpráva se
v nedělních novinách ztratí mezi zábavnými články a víkendovými rubrikami: „Ujistil jsem
ho, že telegrafní dráty rozhodují o dějinách. Masaryk přijal mé doporučení a nezávislost
Československa vyhlásil v neděli 19. října 1918.“ (Tye, 1998: 88). Z naší historie však víme,
že k podpisu tzv. Washingtonské deklarace a vyhlášení československé samostatnosti došlo
skutečně už 18.10. 1918.

Americký odborník na politickou komunikaci Robert Friedenberg uvádí, že „prakticky každý
prezident mezi Coolidgem a Eisenhowerem požádal Bernayse o radu, ačkoli ne všichni se
jeho radami řídili“ (1997: 17). Sidney Blumenthal (1980) Bernayse označuje za předchůdce
moderních politických poradců. Autoři Scott M. Cutlip a Allen H. Center jeho působení na
poli PR shrnují následovně: „Mezi těmi, kdo ve dvacátých letech soupeřili s Ivy Leem o
živnost a společenské postavení, byl Edward L. Bernays, po dlouhou dobu centrální a
kontroverzní osoba tohoto odvětví. […] Bernays se oficiálně odebral do penze v roce 1962,
ale ve své roli advokáta a kritika public relations setrval ještě po více než 15 let.“ (1978: 85).
Z této formulace je jasné, že Bernaysův vliv na rozvoj PR se neomezil pouze na jejich
počátky, ale trval několik desetiletí a přesáhl až do dnešní doby. Prokázáním této teze a
důvody, proč je údajný zakladatel PR některými autory považován za kontroverzní osobu, se
zabývá kapitola o významu a kritice Edwarda Bernayse v závěru práce.
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2. kapitola: Počátky moderních PR – 20. léta 20. stol. v USA

Definice public relations
Pojem public relations byl údajně poprvé použit Thomasem Jeffersonem v roce 1807 v jeho
projevu k americkému Kongresu2. První definice tohoto termínu se objevily až začátkem
dalšího století, tedy přibližně před sto lety; od těch současných se ale příliš nelišily. Zatímco
marketingový guru dneška Philip Kotler definuje public relations jako „snahy o budování
pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého institucionálního image a snaha
o minimalizaci následků nepříznivých událostí, popřípadě pomluv, které se o firmě šíří“
(Kotler a Armstrong, 2004: 179); podle Edwarda Bernayse jsou PR „řídící funkcí, která
sjednocuje veřejné mínění se zájmy a postupy organizace a vykonává činnosti za účelem
získání veřejného uznání a souhlasu“ (Frey a Nystrom, 1965:41). Bernays popisoval public
relations také jako „nezbytný demokratický proces podporující konkurenci na trhu, díky
kterému může veřejnost činit vlastní rozhodnutí“ (Tedlow, 1979: 161). Zároveň prosazoval
termín propaganda, jejž se snažil očistit od negativních konotací získaných za války: „To,
jestli je propaganda přínosná, či škodlivá, závisí na účelu propagované záležitosti a na
bezúhonnosti publikovaných informací.” (2005: 48). Ve stejnojmenné knize ji definuje
následovně: „Moderní propaganda je konzistentní, trvalá snaha vytvořit nebo upravit události
za účelem ovlivnit vztah veřejnosti k podniku, názoru nebo skupině.“ (ibid: 52).

Příčiny rozvoje public relations po první světové válce
Moderní public relations mají své počátky ve Spojených státech amerických. Z historického
hlediska si lze rozvoj této disciplíny v době po první světové válce vysvětlit jako pokus o
vnesení pořádku do panujícího chaosu světa. Ewen (1996) vznik PR popisuje jako nezbytnou
reakci na zvyšující se očekávání společnosti žijící v demokracii, která se stávala více kritickou
a vědomou si své moci. Zároveň s tím rostla nutnost porozumět motivům a potřebám
veřejnosti. Na tuto poptávku dokázali velmi dobře odpovědět jak sociální teoretici, tak
propagandisté, kteří během války aplikovali poznatky sociální vědy v praxi. Řeč je o tzv.
Creelovu výboru, kam patřil i Edward L. Bernays. Zkušenosti z projektu Komise pro

2

http://www.millercenter.virginia.edu/scripps/digitalarchive/speeches/spe_1807_1027_jefferson
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informování veřejnosti (též Kancelář pro válečné informace) byly posléze využity v
dalších oblastech veřejného zájmu, jako je obchod či politika.

Bernays své působení v Creelově komisi popsal jako školení v oblasti práce s veřejným
míněním: „Hluboce na mě zapůsobil dopad, jaký měla slova a obrazy na lidi po celé Evropě.
Uvědomil jsem si, že byly mocnými faktory, které pomohly vyhrát válku.“ (Tye, 1998: 22).
„Edward Bernays věřil, že Creelova komise rehabilitovala pojem propaganda […a] necítil
výčitky svědomí spojit tento termín s vlastní vznikající profesí public relations.“ (Sproule,
1997: 17) Jak autor dále poznamenává, ve dvacátých letech bylo mezi americkými
byznysmeny zvykem označovat stohy pamfletů, knih a projevů na svých pracovních stolech
právě slovem „propaganda“; a ve třicátých letech se fáze It’s all propaganda, anyway stala
národním refrénem. Teprve až v letech čtyřicátých byl termín s pejorativní konotací nahrazen
neutrálním pojmem komunikace. (ibid)

Abychom pochopili Bernaysovo teoretické i praktické působení, musíme si uvědomit
společenský a ekonomický kontext doby, v jaké působil. Víra v účinnost masové komunikace
a sílu propagandy je pro období první světové války a krátce po ní typická. DeFleur a
Ballová-Rokeachová zmiňují teorii zázračné střely: „O médiích se myslelo, že jsou schopna
tvarovat veřejné mínění a přiklánět masy podle přání komunikátora téměř ke každému názoru.
Americký politolog [Harold D. Lasswell], který se pokusil objektivně analyzovat vliv válečné
propagandy a roli médií v masové společnosti, dospěl k těmto závěrům: […] zůstává faktem,
že propaganda je v moderním světě jedním z nejmocnějších nástrojů.“ (1996: 174)

Bernaysova teorie ovládání mas
Ve dvacátých letech minulého století byly Spojené státy na počátku hospodářského vzestupu.
„Velká válka podpořila vzkvétající trend profesionalizace reklamní profese,“ píše Sproule
(1997: 33). „Public relations hrály důležitou roli při poválečném rozmachu publicity.“ (ibid,
35) Bylo však třeba přizpůsobit se ekonomickým a společenským změnám vytvořených
válkou. Právě o to se Bernays na počátku 20. let 20. stol. snažil. Podle Tye (1998) chtěl
především pomoci americkému průmyslu pochopit nové postoje veřejnosti a uvést
technologický pokrok do souladu s novými sociálními normami. Toho chtěl docílit rozvojem
„výroby konsenzu“, v níž viděl podstatu demokracie a zároveň její „poslední, nejlepší šanci“
(Sproule, 1997: 57). V demokracii řízené masovými médii spatřoval nebezpečí vzniku
anarchie a tyranie většiny. Právě řízení konsenzu bylo podle Bernayse způsobem, jak tomu
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zabránit Ewen v „PR! A Social History of Spin“ popisuje Bernaysovu vizi o zapojení public
relations do moderního rozložení moci a cituje: „V našem současném společenském
uspořádání je souhlas veřejnosti podstatný při jakémkoli větším zásahu.“ (1996: 166).

Psychoanalytické základy teorie
Ewen dále uvádí, že pro Bernayse byly nepostradatelným zdrojem společenské vědy, které
mu poskytly celou řadu technik upevňování publicity. Při tvorbě teoretických základů své
nové profese se Bernays opíral ve velké míře o psychoanalytické myšlení. Sigmund Freud byl
Bernaysův vlastní strýc a svým učením ho silně ovlivnil. Biografie „The Father of Spin“ líčí
jejich setkání v Karlových Varech na podzim 1913, ze kterého si Bernays do Ameriky odvezl
nejnovější Fredovy poznatky o podvědomých motivech lidského jednání. Byl přesvědčen, že
porozumění skrytým instinktům a symbolům motivujících jedince mu umožní kontrolovat
chování mas (Tye, 1998). Jiný autor k tomu píše: „Úspěch pracovníka public relations
při ovlivňování davu závisel na jeho schopnosti působit na nevědomé vazby. Bernaysova
ochota uznat roli iracionality byla pro 20.léta charakteristická.“ (Tedlow,1979:44).

Inspirace sociální psychologií masového jednání
Inspirován sociální psychologií čerpal především z děl Gustava Le Bona, Grahama Wallase
nebo Wilfreda Trottera. Trotter a Le Bon mu objasnili podstatu psychologie skupin, základ
teorie ovlivňování mas. Ačkoli připouštěl, že „psychologie davu je ještě velmi daleka toho,
aby mohla být nazvána exaktní vědou, [neboť] záhady lidské motivace nejsou ještě zcela
odhaleny,“ přesto věřil, že „spojení teorie a praxe nám s dostatečným úspěchem ukazuje, že
v určitých případech můžeme s jistou mírou přesnosti ovlivnit změnu veřejného mínění
pomocí určitých mechanismů, stejně jako motorista dokáže regulovat rychlost svého auta
ovlivněním přívodu paliva.“ (Bernays In Ewen, 1996: 169).

Bernays ze svého studia moderní psychologie vytvořil pro účely public relations jakousi směs
teoretických poznatků. Odkazuje se na Trottera tvrdil, že lidé se drží svých idejí v rámci
„logice odolné dogmatické věrnosti“, čehož by měl šikovný marketér využít a vytvořit
podmínky v souladu s těmito osobitými psychologickými návyky. (ibid) Při objasňování role
stereotypů v ovlivnění lidského chování použil dílo novináře a spisovatele Waltera
Lippmanna Veřejné mínění: „Public relations poradce někdy využívá běžných stereotypů,
někdy je potírá a jindy vytváří nové. Při jejich užití často předloží veřejnosti […] známý
16
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stereotyp, ke kterému přidá nový význam, čímž jej upevní a dá mu větší moc.“ (Bernays,
1934: 162). Teorii instinktivního chování přebral částečně od Trottera a zčásti od Freuda:
„Jedinci i skupiny jsou ovládáni velmi malým množstvím základních tužeb, emocí a instinktů.
[…] Sex, pospolitost, touha vést, mateřské a otcovské pudy jsou dominantními touhami
skupiny. Tyto tužby jsou spolehlivými mechanismy, na kterých může public relations expert
založit své prodejní argumenty.“ (Bernays In Ewen, 1996: 170). V neposlední řadě mu bylo
inspirací učení I. P. Pavlova, na které se odkázal v Propagandě: „[…] když jsou miliony
vystaveny stejným stimulům, získají z nich stejný vjem.“ (1930: 20).

Příklad využití sociálně-psychologických teorií v praxi
Příkladem toho, jak Bernays získané poznatky úspěšně aplikoval v praxi, může být jeho
propagace hry „Damaged Goods“ z roku 1913, o které se zmiňuje v knize Crystallizing Public
Opinion. Na podporu tohoto dramatu pozval na představení nejprve osobnosti zainteresované
ve vzdělání, kteří pak ze své pozice „group leaders“ hru prosazovali a doporučovali dál.
Jiným využitím vlivu vůdčích osobností byla Bernaysova kampaň „Pochodně Svobody“, které
se věnuje podrobněji jiná část práce.
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3. kapitola: PR jako nová profese
„Umění aplikované na vědu.“ Tak spatřoval Bernays svou rozvíjející se profesi a věřil, že je
jeho úkolem novou vědu opatřit jasnými pravidly. Základní poučka zní: public relations jsou
dvousměrná komunikace. Je nutné interpretovat činy klienta veřejnosti a naopak. (Tye, 1998)

Koncept vytváření událostí
V rámci práce s veřejností zavedl Bernays zcela novou praxi, tzv. vytváření událostí.
Profesionála pracujícího v PR, pro kterého razil označení public relations counsel, popisuje
jako mistra ve vytváření zdánlivě spontánních událostí, specialistu na optimalizaci okolností.
Tuto myšlenku představuje v knize Crystallizing Public Opinion: „Když Napoleon řekl:
,Okolnosti? Já vytvářím okolnosti!´, velmi blízce tím vyjádřil podstatu práce public relations
poradce.“ (1934: 51). PR profesionál by podle něj neměl pouze informovat o klientově
činnosti, nýbrž aktivně se podílet na formování příznivých okolností, které mu umožní
zásobovat média zajímavými zprávami. „Public relations poradce nejen zná hodnotu zpráv,
ale je zároveň v pozici zprávy vytvářet.“ (1934: 197) Jako tvůrce událostí má možnost
zaujmout média do té míry, že informaci o jeho klientovi se dostane potřebné pozornosti, a to
za nesrovnatelně nižší náklady, než jakými by byl placený reklamní sloupek.

Pravidla úspěchu v public relations
V obou svých knihách ze 20. let 20. stol. stanovuje Bernays základní pravidla úspěchu
v public relations. PR specialista musí být především sociologicky a antropologicky vzdělaný.
Musí brát v úvahu interpersonální vlivy, dopad pohlaví, rasy, ekonomických a geografických
faktorů na postoj veřejnosti. Důležité je porozumět skupinovým vlivům (rodina, komunita,
vzdělání, náboženství) a umět s nimi pracovat. „Pokud dokážete ovlivnit vůdce, ať už vědomě
či nevědomě, automaticky ovlivníte i skupinu, které vládnou.“ (1930: 49)

PR counsel by dále měl být bedlivým pozorovatelem médií a komunikačních sítí, pomocí
kterých většina lidí získává obraz o světě. Musí věnovat pozornost způsobům, jakým masy
reagují na jednotlivé druhy mediálních sdělení, a změnám, kterými média při svém vývoji
procházejí. Za nejdůležitější médium pro PR ve 20. letech 20. stol. považoval Bernays
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noviny. V Propagandě vyjmenovává rozhodující kritéria nezbytná pro to, aby byl článek
otištěn: „news value“ (zpravodajská hodnota; musí sdělovat něco nového), přesnost (jen
ověřené a pravdivé údaje), důležitost a zajímavost pro širokou čtenářskou obec. Z dalších
médií užitečných pro práci s veřejností zmiňuje rádio, jehož vývoj se mu však zdá nejistý.

V neposlední řadě musí profesionál v public relations studovat a porozumět veřejné psychice.
Bernays považoval symbol za nejmocnější psychologický nástroj k ovlivňování veřejnosti.
Public relations poradce znalý sociální psychologie a psychoanalýzy je zároveň expertem
v užívání symbolů, „výrazových zobrazení“, které mu umožní užívat psychologické zkratky
při působení na veřejné mínění. (Ewen, 1996:171)

Bernays ve své knize pokládá řečnickou otázku: „Pokud porozumíme mechanismům a
motivům veřejného mínění, není možné dle naší vůle kontrolovat a řídit masy bez jejich
vědomí?“ (2005: 71). Výrok takto vytržený z kontextu zní poněkud absolutisticky, avšak
Bernays zvažuje také myšlenku informovanosti mas o procesech formování veřejného mínění:
„Pokud bude veřejnost lépe informována o těchto procesech, stane se víc vnímavou k
podnětům podstatným ve svém vlastním zájmu. Nehledě na to, jak cynicky se veřejnost
k metodám propagace postaví, stále musí reagovat na základní podněty, neboť bude vždy
potřebovat jídlo, vyžadovat zábavu, toužit po kráse a podléhat vůdcovství.“ (ibid, 167-8).

V témž díle Bernays zmiňuje důležitost public relations při krizové komunikaci. “Pracovník
PR musí být neustále na pozoru, protože neadekvátní informace nebo chybné informace
z neznámých zdrojů mohou mít nedozírné následky. […] Public relations counsel musí být
schopný efektivně čelit pomluvám a podezřením a snažit se je zastavit přímo u zdroje.“ (ibid,
68)

Etické normy a standardy
Snad ještě důležitější než při ustanovení profesních pravidel byla Bernaysova role při tvorbě
etického standardu. Byl si vědom jistých nedemokratických aspektů a rizik procesu
manipulování s veřejným míněním, a proto cítil nutnost jasně vytyčit pole správného jednání
PR poradce.
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Právo odmítnout klienta
Public relations poradce se liší od právního poradce tím, že nemusí uznat právo každého
jedince být obhajován. Měl by odmítnout takového klienta, jehož „případ by byl před
soudním dvorem legitimní, avšak před vyšším soudem veřejného mínění zpochybnitelný.“
(Bernays, 1923: 216). PR counsel musí sám sebe podrobit kontrole, aby se nedopouštěl
propagace „nesociálních či jinak škodlivých činů“ (ibid).

Sjednocení klientovy strategie s veřejným zájmem
Jiným způsobem, jak se vyhnout morálnímu dilematu, je změnit klientův postoj tak, aby byl
v souladu se zásadami veřejnosti. PR profesionál jedná jako jakýsi prostředník mezi dvěma
subjekty a „pomáhá modelovat jednání svého klienta, zatímco zároveň utváří postoj
veřejnosti“ (Tedlow, 1979: 44). Podle Tedlowa je právě tato funkce PR poradce Bernaysovou
zásluhou, protože jako první explicitně stanovil, že counsel musí mít právo rozhodovat o
strategii. V žádném případě se však „[p]ublic relations aktivity podniku nesmí stát ochranným
zbarvením k zakrytí jeho pravých cílů.“ (Bernays, 2005: 88).

Pokusy o vytvoření asociace public relations
Už v roce 1927 se Bernays pokusil vytvořit první formální asociaci, která by PR odvětví
očistila od nekalých praktik. Jeho úsilí vyšlo nazmar. Sdružení, která problematiku etiky
v public relations řeší, se v USA začala formovat až během 30. a 40. let. Do té doby se mohl
public relations poradcem nazývat téměř kdokoliv.3 Bernays přišel s návrhem tomuto
„šarlatánství“ ve svém oboru učinit přítrž pomocí státního dozoru nad udělováním PR licencí,
ale opět nepochodil. Mnozí z jeho kolegů se obávali přílišného omezování ze strany státu a
ohrožení svobody vyjadřování. (Tedlow, 1979) Spor o to, zda by licencování public relations
bylo přínosem, trvá v amerických odborných kruzích dodnes.

3

Tedlow zmiňuje prastarý vtip, který údajně koluje v amerických PR kruzích o jedné chicagské prostitutce, jež
se nazývala odbornicí na „vztahy s veřejností“. (1979:161)
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4. kapitola: Literární díla E. L. Bernayse z 20. let 20. stol.
„Crystallizing Public Opinion“
První Bernaysova kniha věnovaná nové profesi Crystallizing Public Opinion (1928) vyšla ve
stejném roce, kdy začal na univerzitě v New Yorku vyučovat historicky první kurs o public
relations. Jejím účelem ale nebylo pouze poskytnout studentům učební materiál. Jak uvádí
Richard Tedlow (1979), Bernays v té době pracoval pro nakladatelství Horace Liveright a
svému klientovi nabídl, že napíše knihu, která se bude prodávat ve velkém. Liveright si
předem ověřil, zda je po knize o PR zájem, a poté dílo vydal.

Nutno dodat, že kniha byla přijata zprvu chladně. Tye (1998) konstatuje, že vydání v roce
1923 přišlo v čase, kdy se moc lidí o tuto nezvyklou profesi nezajímalo; časem se ale
Crystallizing stalo mezním dílem, jak Bernays doufal. Poptávka rostla a vyžádala si další
vydání, až se kniha stala klasikou ve studiích public relations. Ve dvacátých letech se však
odborná veřejnost v názorech na dílo se mezi sebou velmi odlišovala. Především žurnalisté
zaujali protichůdná stanoviska. Část jich dílo uvítala jako učebnici k nové profesi, neboť v té
době se většina public relations poradců rekrutovala právě z řad novinářů. Objevili se však i
tací, kteří před vznikajícím odvětvím varovali, jako například v roce 1927 žurnál Editor &
Publisher: „Dle našeho názoru je práce tiskových agentur v úpadku.“ (Tedlow, 1979: 178).
Vadilo jim, že novináři často přejímají hotové zprávy tvořené public relations profesionály a
neinformují objektivně o tom, co je pro společnost opravdu důležité. Jiný oborový časopis,
The Fourth Estate, však uznal rozdíl mezi dřívějším reklamním agentem a „pravým public
relations poradcem, jehož práce je bezesporu důležitá“ (ibid, 179) a Bernaysově knize
věnoval sice jen krátkou, ale příznivou recenzi.

Teoretické pilíře díla
Jak jsem již uvedla ve druhé kapitole, Bernays se ve svém díle opírá o jiné autory.
V Crystallizing Public Opinion staví na teorii ovlivňování veřejného mínění Waltera
Lippmanna, která vyšla o rok dříve pod názvem Veřejné mínění, a na dílech o psychologii
davu Williama Trottera a Everetta Martina. Od Lippmanna si bere nejméně dva základní
poznatky o lidské psychice: jeho nový koncept stereotypu jakožto základu pro ovlivňování
veřejného mínění; a koncepty „pseudo-prostředí“ (kombinace vrozené lidské povahy a
společenských podmínek) a „pseudofaktů“, jež rovněž lze použít k ovlivnění chování.
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(Moloney, 2000) Pracuje také s teorií psychologa Williama McDougalla o sedmi základních
lidských instinktech, ke kterým se váží doprovodné emoce4: „únik-strach, nechuť-odpor,
zvědavost-údiv,

bojovnost-hněv,

exhibicionismus-pýcha,

sebeponížení-podřízenost,

rodičovská láska-něha. Tyto instinkty jsou public relations poradcem užívány k vytvoření
emocí modifikujících názory a jednání veřejnosti.“ (Bernays, 1923: 152)

Praktické poznatky: PR specialista a veřejné mínění
Crystallizing Public Opinion je sociologicko-psychologické dílo a zároveň praktický
průvodce světem public relations. Bernays v něm uvádí příklady ze své ranné kariéry a na
nich ukazuje, jakým způsobem lze pracovat s veřejností. Veřejné mínění označuje za
rozhodující faktor dění moderního života a varuje před zjednodušováním jeho chápání.
„Bombardování

veřejnosti

tvrzeními

a

výroky,

i

když

pravdivými,

může

být

kontraproduktivní. Jedinec nebo skupina lidí, kteří chtějí komunikovat s veřejností, by se měli
poradit se specialistou na PR […]“ (Tedlow, 1979: 43).

Onoho specialistu Bernays popisuje jako studenta, jehož oborem je veřejné mínění: „Spojuje
svůj talent intuitivního porozumění s praktickými znalostmi psychologických testů a
průzkumů.“ (1934: 53). Mezi další důležité dovednosti tohoto specialisty řadí „schopnost
vytvářet symboly, na které je veřejnost ochotna reagovat; schopnost rozpoznat a analyzovat
tyto reakce […]; schopnost nalézt individuální i skupinové stereotypy, které vyvolají příznivé
odezvy; schopnost hovořit jazykem obecenstva a obdržet od něj příznivé přijetí svých
příspěvků.“ (ibid, 173). Právě definice public relations counsel je jedním z nejdůležitějších
bodů knihy. Od „primitivního tiskového agenta, jehož úkolem bylo získat něco za nic“, nebo
od neméně elegantních „cirkusových reklamních agentů a položurnalistických promotérů
nevýznamných hereček“ jej odlišuje to, že „klientovi poradí, jak docílit pozitivních výsledků
na poli public relations, a zabrání mu dostat se do nepříznivých nebo škodlivých situací“.
(Bernays, 1923: 56) Jeho „demokraticky nenahraditelná úloha“ spočívá v umožnění dění
událostem založených na „pravdě, ve které společnost žije“; jež jsou „zrozeny z kompromisů
mezi protichůdnými přáními“. (ibid)

4

Již na konci 20. let byl koncept instinktu sociálními psychology zpochybněn a opuštěn. (DeFleur, BallováRokeachová, 1996:187)
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Přeměna veřejného mínění pomocí vytváření okolností
Dalším tématem díla je přeměna společenského chaosu v řád. Autor uvažuje: „Významnou
revolucí moderní doby není industriální nebo ekonomická nebo politická, ale revoluce, která
se děje způsobem vytváření konsenzu mezi vládnoucími.“ (ibid, 38). Knihu lze chápat jako
návod k systematickému formování veřejného mínění, kterého „propagandista“ docílí pomocí
vytváření okolností: „[Public relations poradce] musí uchopit myšlenku a vyvinout kolem ní
události, aby byla lépe pochopitelná a upoutala pozornost.“ (ibid: 171). Snadno stravitelným
způsobem veřejnosti předkládá informace, které veřejnost uchopí a lépe přijme, stejně tak
jako novinář ve článku zjednodušeně informuje o složitější realitě. „Abstraktní diskuse a
strohá fakta […] se veřejnosti nemohou prezentovat, dokud nejsou zjednodušena a
dramatizována.“ (ibid: 170) V žádném případě však fakta nesmí být překrucována a
zatajována. Oproti Lippmannovi, který propagandu označuje za závislou na cenzuře, Bernays
v ní vidí opak: „Propaganda je účelná a řízená snaha o překonání cenzury – cenzury
skupinové mysli a stádní reakce.“ (ibid: 122).

„Propaganda“
I ve svém druhém díle Propaganda se Bernays důkladně věnuje psychologii public relations a
především masové psychologii. Pokud pochopíme mechanismy skupinového jednání, je
možné dle naší vůle řídit masy i bez jejich vědomí. Bernays také zdůrazňuje, že díky studiu
masové psychologie se public relations staly právoplatnou společenskou vědou, která však
(podobně jako sociologie nebo ekonomie) nemůže nikdy být exaktní vzhledem k předmětu
jejího zájmu, jímž je člověk. Propaganda ale zdaleka není učebnicí sociální teorie. Mark
Miller v předmluvě vydání z roku 2005 knihu hodnotí jako „prodejní zboží, […] dílo poučné
svou vlastní taktikou propagandy. […] Tato kniha je prodlouženou reklamou na public
relations, jakou se Bernays naučil praktikovat s vzácnou inteligencí a umem.” (2005: 17-18).

Propaganda jako demokratický nástroj k nastolení pořádku
Místo kritiky propagandy, kterou by nejspíš očekávali dnešní čtenáři, nabízí autor chválu
demokratičnosti tohoto jevu: „Vědomá a inteligentní manipulace organizovaných zvyků a
názorů mas je důležitým prvkem demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují těmito
nespatřenými mechanismy společnosti, tvoří neviditelnou vládu, která má moc nad naší
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zemí.“ (2005: 20). Pochopitelně si je vědom možného zneužití této manipulace, ale příspěvek
propagandy k demokratickému vládnutí vidí jako přednější: „Jedním z projevů demokracie je,
že kdokoli se může pokusit přesvědčit ostatní a na základě své teze převzít vůdcovství.“ (ibid:
147-8) a knihu ukončuje pozitivně: „Propaganda nikdy nevymře. Inteligentní muži si musí
uvědomit, že propaganda je moderní nástroj, kterým mohou bojovat za konec chaosu a
nastolení produktivního pořádku.“ (ibid, 168).

Trvalá interpretace a dramatizace pomocí událostí
V kapitole s názvem „Business and the Public“ Bernays představuje dva typy přístupu
k propagaci na veřejnosti. První nazývá trvalá interpretace a popisuje ho jako neustálou
kontrolu činností klienta a informování veřejnosti za účelem vytvoření žádoucí image. Druhý
způsob označovaný termínem dramatizace pomocí událostí, kdy public relations poradce
vytváří příznivé okolnosti a na ty se upírá pozornost okolí, naopak vyzývá veřejnost
k aktivnímu zájmu o firmu a podněcuje její spojení s určitými aspekty značky. Tyto formy PR
činnosti se navzájem nevylučují, mohou být kombinovány a vhodně se doplňovat. Bernays
zároveň varuje před svévolným manipulováním s veřejností: „Veřejnost není amorfní masa,
která může být formována a podléhá diktátu. Jak podnikání, tak veřejnost mají svůj charakter,
jež musí být nějakým způsobem dán do souladu. […] Právě tato podmínka a nutnost vytvořila
požadavek vzniku specializované oblasti public relations.“ (2005: 86-7).

PR v politické komunikaci
Přínosná je také kapitola o politické komunikaci, ve které se užití propagandy označuje za
základní doplněk politického života. Podle Bernayse byla politika první oblastí podnikání
v Americe a přejala metody úspěšné masové distribuce idejí z komerční sféry. Základem
kampaně je důraz na emoce (meetingy, slavnostní průvody apod.) a pozitivní spolupráce
s médii. Autor zde znovu uplatňuje strategii vytváření událostí s cílem proniknout do
zpravodajství, dát do oběhu vlastní ideje a příznivé obrazy. To neplatí pouze při kampani, ale
po celou dobu řízení vlády. „Expertní užití propagandy je užitečný a klíčový nástroj
demokratické administrativy, spíše než pomůcka k získání hlasů. Dobrá vláda může být
prodána komunitě lidí stejně jako jakákoli jiná komodita.“ (ibid, 119-120) Politika
budoucnosti vidí Bernays jako osvíceného státníka, který dokáže veřejné mínění nasměrovat
k důležitým záležitostem a povede „heterogenní masy voličů k jasnému porozumění a
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inteligentnímu jednání“ (ibid, 128). Skutečnost ukázala, že současná společnost k tomuto
bodu nedospěla, což by Bernays nejspíš považoval za pochybení procesu řízení veřejného
mínění. Empirickým úsudkem je však zřejmé, že některé aspekty jeho vize o zapojení
propagandy do demokratického procesu jsou ryze utopistické. Ve své době však kniha
vzbudila nemalý ohlas v politických kruzích a je známo, že prezident Hoover si Bernayse
v reakci na její vydání pozval na konzultaci do Bílého Domu, aby si nechal poradit ohledně
plánu kampaně pro své znovuzvolení. (Eisinger, 2003)
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5. kapitola: Kampaň „Pochodně Svobody“

Strategické plánování kampaně
Základní kroky strategického plánování zahrnují dle Kotlera a Armstronga (2004) určení
cílové skupiny a osobního benefitu, stanovení komunikační strategie, jádra zprávy a vhodných
médií, zajištění zdrojů a nonverbální podpory kampaně. Všechny tyto prvky měl Bernays
předem přesně naplánované, jak ukáže rozbor kampaně v této kapitole. Komunikační strategie
počítala s využitím vlivu dvoustupňové komunikace pomocí názorových vůdců, kterými se
staly členky ženského hnutí za rovnoprávnost. Jádrem zprávy, zveřejněném ve většině
amerických novin s dostatečným předstihem od připravované akce, byla výzva všem ženám,
aby podpořily toto hnutí symbolickým zapálením „pochodní Svobody“. Načasování kampaně
a její efektivita budou zhodnoceny v závěru kapitoly.

Slavnou kampaň „Pochodně Svobody“ zmiňuje většina publikací pojednávajících o historii
public relations. Handbook of Public Relations uvádí: „Jedním z nejrannějších příkladů moci
médií a účinků mediální propagace je úspěšná Bernaysova kampaň z roku 1929, kdy se na
ulici objevily elegantní ženy ve večerních šatech, kouřící Lucky Strike v cigaretové špičce a
hlásající slogan Sáhněte po Lucky místo po sladkém.“ (2001: 276) „Bernays později přiznal,
že mu byla zaplacena značná suma Georgem Washingtonem Hillem, prezidentem American
Tobacco Company, aby průvod zorganizoval. Ale dlouho předtím, než se veřejnost dověděla,
kdo za průvodem stál, podařilo se mu docílit prolomení společenského tabu proti kouření žen.
Během několika měsíců kouřily veřejně i kultivované dámy a prodeje Hillových Lucky Strike
prudce rostly.” (Stauber a Rampton, 1995: 1)

Specifikace cílové skupiny a osobního benefitu
Kouření žen – společenské tabu
Ve dvacátých letech minulého století panovaly ve společnosti zcela jiné zásady ohledně
kouření, než je tomu dnes. Beth Olson (In Heath, 2001) uvádí, že bylo nepřijatelné, aby si
žena na veřejnosti zapálila, pokud nechtěla být považována za prostitutku. „Veřejné mínění a
legislativa té doby nedovolovaly ženám kouřit na veřejnosti; v roce 1922 byla jistá žena
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z New Yorku zatčena za zapálení cigarety na ulici.“5 Přesto se počet kouřících žen zvolna
zvyšoval; mezi lety 1923 a 1929 se sice zdvojnásobil, ale stále to bylo pouhých 12 procent
(Tye, 1998). Pro tabákové společnosti tak ženy představovaly dosud nevyužitou cílovou
skupinu s vysokým potenciálem.

Bernaysův klient American Tobacco Company zamířil právě na tento segment s promyšlenou
strategií a sloganem „Sáhněte po Lucky místo po sladkém“(ibid, 24). Hlavním argumentem
v kampani pro kouření žen byl apel na štíhlou linii. Z marketingového hlediska to byl vhodný
tah, který využil v té době rodící se trend hubnutí. Spíše než zdravá výživa se propagovaly
nejrůznější diety; „tabáková“ měla ambice stát se jednou z nich. Skutečným cílem
marketingového plánu však bylo zvýšení objemů prodeje cigaret. „Hill věřil, že prodej cigaret
prudce stoupne, pokud by se mu podařilo ke kouření na veřejnosti nalákat víc žen.“ 6

Stanovení komunikační strategie
Bernays nejprve v kampani proti sladkostem použil svou osvědčenou taktiku zapojení
expertů. Přesvědčil svého přítele, fotografa Nickolase Muraye, aby spolu s ostatními fotografy
a umělci vychvalovali štíhlou linii. „Došel jsem k závěru, že štíhlé ženy, ve kterých se snoubí
pružnost a šarm a které si místo přejídání se sladkostmi a dezerty zapálí cigaretu, jak radí
reklamy, vytvořily nový standard ženské krásy,“ tvrdí Muray. (ibid) Spolu s osobnostmi
z umělecké sféry dokázal Bernays přiklonit na svou stranu i lékaře, kteří varovali před
kažením zubů ze sladkostí a doporučovali zakončit jídlo ovocem, kávou nebo cigaretou,
protože „cigareta na závěr dezinfikuje ústa a uklidní nervy“ (ibid, 25).

Psychoanalytický přístup
Zmíněná doporučení měla za následek, že ženy častěji sáhly po cigaretě v soukromí domova,
stále se však neodvažovaly kouřit veřejně. Bernays jako zkušený marketér viděl v této
okolnosti riziko, které je možné s použitím vhodné public relations strategie proměnit
v příležitost. Vyžádal si konzultaci psychoanalytika A. A. Brilla, stoupence Freudova učení,
aby vymyslel způsob, jak společenské tabu prolomit. Brill viděl v kouření symbol osobní

5
6

http://www.prmuseum.com/bernays/bernays_1929.html
http://www.prmuseum.com/bernays/bernays_1929.html
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svobody a orální fixace, která je vyhrazená převážně mužům, avšak přirozeně žádána i
ženami. (Ewen, 1996; Tye, 1998; Heath, 2001)

Cigarety jako symbol rovnosti pohlaví
Z psychoanalýzy se zrodila myšlenka představit cigarety jako symbol feministického hnutí za
rovná práva. Okolnosti vzniku a implementace PR strategie kampaně „Pochodně Svobody“
líčí Bernays ve svých memoárech Biography of an Idea: „Brill mi vysvětlil: ,Dnešní
emancipace žen přinesla mnohé touhy. […] Cigarety, které jsou považovány za mužský
symbol, se stávají pochodněmi Svobody.´ […] Proč neuspořádat průvod žen zapalujících
pochodně Svobody – cigarety? Velikonoční průvod na Páté Avenue se zdál být přirozenou
příležitostí k realizaci nápadu.“ (In Susman, 1973: 133-4)

Stanovení jádra zprávy a vhodných médií
Jeden z Bernaysových přátel pracující pro Vogue mu poskytl seznam třiceti debutantek,
kterým Bernays rozeslal telegram podepsaný svojí sekretářkou, Berthou Huntovou:

„V ZÁJMU ROVNOSTI POHLAVÍ A ABYCHOM POTLAČILY DALŠÍ
SPOLEČENSKÉ TABU,

JÁ A DALŠÍ

MLADÉ

ŽENY

ZAPÁLÍME

POCHODEŇ SVOBODY VYKOUŘENÍM CIGARETY NA PROCHÁZCE PO
PÁTÉ AVENUE O VELIKONOČNÍ NEDĚLI. DĚLÁME TO, ABYCHOM
POTŘELY HLOUPÝ PŘEDSUDEK, ŽE CIGARETA JE VHODNÁ DOMA, V
RESTAURACI, V TAXI, DIVADELNÍ LÓŽI, ALE NIKDY, NE NIKDY NA
CHODNÍKU. ŽENY – KUŘAČKY A JEJICH DOPROVOD PŮJDOU OD
PADESÁTÉ ČTVRTÉ NA PADESÁTOU PÁTOU ULICI PO PÁTÉ AVENUE
MEZI PŮL DVANÁCTOU A JEDNOU HODINOU. “ (ibid)

Podobnou zprávu nechal inzercí publikovat v několika newyorských novinách. Pod text se
podepsala Ruth Hale, vůdčí feministka té doby. Na citovaném telegramu a inzerci jsou
z hlediska strategie důležité dvě věci. Především je psaný v první osobě, kdy vyzývatelkou
k akci je žena, což působí naléhavěji než neosobní formulace. Bernays správně usoudil, že
kdyby se pod telegram podepsal on, nedocílil by kýžené reakce oslovených žen. Druhým
faktorem úspěchu je timing, přičemž tímto výrazem označuji nejen správné načasování
události, ale i místo a kontext konání. Den, na který Bernays pochod svolal, je v USA tradičně
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chápán jako svátek svobody ducha, kdy se na Páté Avenue, nejprestižnější promenádě
Ameriky, schází každoročně tisíce lidí.

Kotler (2004) zdůrazňuje, že příprava a plánování kvalitní strategie jsou klíčem k úspěšné
marketingové implementaci a realizaci stanovených cílů. Bernays přípravu „Pochodní
Svobody“ nepodceňoval. Průvod naplánoval do detailů a jeho scénář poslal oběžníkem mezi
pracovníky své kanceláře. Účelem akce mělo být „generování novinových příspěvků o tom,
jak ženy poprvé veřejně kouřily na ulici. Jakožto legitimní zprávy se o sebe samy postarají,
pokud je inscenace správně provedena. Bezpochyby se po jejich zveřejnění objeví protesty
nekuřáků a zastánců hesla ,Nebe, domov a matka´. Musíme je sledovat a reagovat na ně ve
stejných novinách.“ (In Tye, 1998: 29). V poznámce Bernays zvažuje cestu, kudy se průvod
bude ubírat, a vyjmenovává kostely, které mine a u kterých by se mohly přidat další známé
osobnosti, například John D. Rockefeller. Promýšlí také typ žen, které se pochodu účastní:
„Protože nechceme odvádět pozornost od události, rozhodně by neměly být přítomny herečky.
Na druhou stranu, pokud by se nám podařilo zajistit mladé ženy zastupující feminismus, třeba
někoho z Women's Party, fakt, že bychom propagovali i hnutí, by nebyl špatný. … Měly by
vypadat dobře, ale ne jako modelky.“ (ibid). Nic neponechává náhodě. Přesně stanovuje
účastnicím pochodu, jak se mají chovat, v jaký okamžik si zapálit cigaretu. Událost musí být
řízena „jako pod taktovkou divadelního režiséra, například: jedna z žen uvidí jinou kouřit,
otevře kabelku, najde cigarety, ale nemá zápalky, požádá druhou o zapálení.“ (ibid)

Zajištění nonverbální podpory kampaně
V neposlední řadě se iniciátor kampaně postaral o zajištění obrazové dokumentace průvodu:
„Měli bychom mít fotografa, který bude snímat obrázky pro pozdější využití a pojistí nás proti
případu, že by novináři neměli dost dobrých fotografií.“ (ibid, 30) Tisk samozřejmě upozornil
předem, s odůvodněním, že „slyšel, že skupina sufražetek připravuje protest zapálením
pochodní Svobody“7 . Tímto způsobem se Bernaysovi povedlo vzbudit zájem médií a
podsunout jim připravenou frázi, která v Americe, jejíž symbol – socha Svobody – drží
zapálenou pochodeň, zapůsobila jako rozbuška veřejné diskuse o kouření žen.

7

Z dokumentu „The Century of the Self“ vysílaném na BBC 4 dne 30. 4. 2002, zdroj:
http://www.infectiousvideos.com/index.php?p=showvid&sid=1117&fil=0000000056&o=0&idx=6&sb=daily&a
=playvid&r=Torches_of_Freedom
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Realizace kampaně
Díky Bernaysově bezchybné přípravě strategie proběhla realizace kampaně bez jakýchkoli
komplikací. Deset žen zapalujících si cigarety při pochodu na Páté Avenue tak vstoupilo do
dějin jako živé příklady výsledku kreativní analýzy sociálních symbolů a dovedné manipulace
s nimi. Nikoho z přihlížejících nenapadlo, že se jedná o důmyslně promyšlenou PR strategii, a
netušily to ani samotné debutantky. Tye píše, že členové Bernaysova týmu měli přísné
instrukce neprozrazovat souvislost mezi pochodem, ním a American Tobacco. Bertha Hunt
v rozhovoru pro Evening World uvedla, že „na nápad s kampaní přišla, když ji muž na ulici
požádal, aby uhasila svou cigaretu, protože ho to uvádělo do rozpaků“ (ibid, 33). Jiné noviny
oznámily, že slečna Huntová není ve spojení s žádnou firmou. Tento rozpor s pravdou vrhá na
zářnou kampaň stín, který se však netýká marketingové analýzy, nýbrž etických pravidel
public relations, a proto se jím budu zabývat až v závěru své práce.

Zhodnocení výsledků kampaně
Co se zhodnocení výsledků dopadu marketingové strategie týče, je tato kampaň přímo
učebnicovou ukázkou úspěchu.
Efektivita
Úspěch „Pochodní Svobody“ je podstatný mimo jiné z hlediska efektivity v poměru cena výkon. Výdaje na tabákovou reklamu patřily již v té době mezi nejvyšší v reklamním
průmyslu; Susman (1973) odhaduje útratu na propagaci Lucky Strike cigaret v roce 1931 na
19 milionů dolarů. Činnost public relations je však mnohonásobně levnější a její výsledky
jsou nezanedbatelné. Tye (1998) cituje z dopisu G. W. Hilla Bernaysovi z roku 1928, který
uvádí meziroční nárůst tržeb o 32 milionů dolarů. Finanční výnosnost Bernaysovy úspěšné
public relations kampaně byla znatelně vyšší než jakákoli placená forma propagace.

Reakce médií
Klíčový prvek úspěchu public relations strategie tvoří reakce médií, u kterých si Bernays díky
svému smyslu pro dramatičnost dokázal zajistit nebývalý zájem. O události referovaly snad
všechny americké noviny, většina z nich na první stránce. Agentura United Press vydala
prohlášení Bernaysovy sekretářky Berthy Huntové, které bylo citováno v mnoha plátcích:
„Doufám, že jsme něčemu daly podnět a že tyto pochodně svobody, bez upřednostnění
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konkrétní značky, rozbijí diskriminační tabu kouření žen a že naše pohlaví si bude dál klestit
cestu a odstraní všechny diskriminace.“ (ibid, 30). Komentáře se objevovaly ještě čtyři týdny
po pochodu. „Z demonstrace se stala téměř národní záležitost. Editor listu Graphic E. H.
Gavreau nás požádal, abychom dívky znovu sehnali kvůli mimořádnému focení, […] noviny
v Bostonu, Detroitu, Wheelingu, Západní Virginii a San Franciscu psaly o ženách, které
kouřily na ulici, jako o následku newyorského pochodu.“ (Bernays, 1965: 387) Několik týdnů
poté aféru přiživila divadla na Broadwayi, když vpustila ženy do původně výhradně
mužských kuřáren. „Ačkoli se mu nepodařilo zcela odstranit ono tabu, Bernaysova snaha
měla trvalý dopad na kouření žen.“ 8 „Bernays vytvořil představu, že žena kouřící cigaretu je
vlivnější a více nezávislá; dojem, který přetrvává do dneška.“ 9

8
9

http://www.prmuseum.com/bernays/bernays_1929.html
„The Century of the Self“ (BBC 4; 30. 4. 2002)
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6. kapitola: Význam Edwarda L. Bernayse pro dnešní PR

Ustanovení profesních základů
Definice ideálů a cílů PR
Bernaysovým nejdůležitějším počinem, kterým přispěl k dnešní podobě public relations, bylo
teoretické ustanovení profesních základů. Ve své druhé knize nabízí jasnou definice ideálů a
cílů PR: „Pokud přijmeme public relations jako profesi, musíme také předpokládat jisté ideály
a etiku. Úloha profese je pragmatická. Spočívá ve zprostředkování porozumění mezi
výrobcem a veřejností; aby podnikatel pochopil, co veřejnost chce, a veřejnost chápala plány
podnikatele. Ve vztahu k průmyslu je ideálem profese eliminace přebytků a ztrát v důsledku
toho, kdy průmysl produkuje věci, které veřejnost nechce, nebo veřejnost nerozumí tomu, co
je jí nabízeno.“ (2005:69). Průkopníkem byl i v praktikování nové profese a četné jeho
metody jsou stále využívány. „Vrcholný výkon v získávání pozornosti byl vytříben na
nejvyšší stupeň rafinovanosti Bernaysem, který ve 20. letech pokřtil „vytvořenou událost“.
Důvtipně zkombinoval důraz na hodnotu zprávy s pozorným výzkumem, aby klientovi zajistil
publicitu v novinových sloupcích.“ (Tedlow, 1979: 193)

Ospravedlnění vzniku profese
Další Bernaysovou zásluhou je ospravedlnění vzniku profese. Ve svých dílech uvádí nesčetné
důvody vzniku public relations a jejich důležitost pro společnost. Valnou většinu z nich jsem
uvedla v předchozích částech práce; patří mezi ně například úloha PR v demokratickém
procesu, prostředek k řešení konfliktů ve společnosti, podpora podnikání a ekonomiky a tak
dále. „Na počátku dvacátých let Bernays zdůrazňoval důležitost psychologických testů a
průzkumů k určení stavu veřejného mínění, čímž zahájil do dnešních dnů trvající debatu o
tom, zda jsou public relations uměním nebo vědou.“ (Tedlow, 1979: 84) Obhajoba funkčnosti
nové profese byla důležitá především v době jejího vzniku a etablování, svůj význam má však
i dnes, neboť uvedené argumenty jsou stále platné.
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Profesní požadavky na PR poradce
Profesní požadavky na PR poradce stanovené v Crystallizing Public Opinion jsou i
v současnosti opodstatněné. Jak shrnuje Moloney, práce PR poradců z první poloviny
minulého století se příliš neliší od té současné. „Co se dá říci o Leeovi a Bernaysovi, je stejné,
jako co se říká o současných svědomitých lidech v PR. Oba dobře sloužili svým zásadám, byli
vyhledávaní […] a jejich přínos pro vztahy mezi veřejností a podnikáním byl na technické
úrovni výkonnějších PR.“ (2000: 69) Bernaysův důraz na vzdělanost pracovníků public
relations je dnes stejně aktuální jako kdysi. Ačkoli se může zdát, že pro vykonávání této
profese nejsou akademické základy nezbytnou podmínkou, opak je pravdou. Sociologické,
ekonomické a psychologické vzdělání umožňuje public relations poradci uvažovat v širším
kontextu a při své práci se opřít o teoretické základy. Nezbytná je znalost skupinových vlivů,
dopadů pohlaví, rasy, ekonomických a geografických faktorů na chování jedince. Umění
práce s veřejností spočívá v porozumění základům mezilidské komunikace. De Vito (2001)
objasňuje, že znalost komunikace přináší lepší komunikační způsobilost, která umožňuje větší
počet možných variant komunikace, což vyústí ve vyšší pravděpodobnost efektivní
komunikace.

Platnost stanovených pravidel a příklady jejich užití
Teoretická i praktická pravidla práce s veřejností jsou i po více než osmdesáti letech platná a
současné public relations z nich vycházejí. Charles Fombrun (1996) uvádí, že společnosti jako
Procter & Gamble, Celanese, General Electric, General Motors, Westinghouse, Time, CBS a
NBC hojně používají metody k formování veřejného mínění založené právě na Bernaysových
poznatcích. Gerald Sussman konstatuje: „Současné public relations firmy, které aktivně
přispěly k zahraniční politice USA, například Hill and Knowlton, hodně dluží průkopnickým
zásluhám lidí jako Lee a Bernays.“ (2005: 103) Dál píše, že expertizy PR profesionálů včetně
Bernayse často posloužily jako základy při náborech a tajných operacích CIA v padesátých
letech dvacátého století.

Využití skupinových vlivů
Jedním z podstatných prvků Bernaysovy teorie ovlivňování veřejného mínění bylo využití
skupinových vlivů, především lidí v pozici autorit. Poznatek, že se lidé ve svém chování
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nechávají ovlivňovat vůdčími osobnostmi, se nám v dnešní době plné marketingových
výzkumů s využitím focus groups a demografických studií může zdát samozřejmý; ve 20.
letech minulého století byl však zcela inovační. „Hlas lidu vyjadřuje veřejné mínění tvořené
skupinovými vůdci, ve které věří, a osobami, které rozumí manipulaci s veřejným míněním.“
(Bernays, 1928: 92) Přirození vůdci (group nebo opinion leaders) jsou lidé se zájmem o
téma, dobře informovaní, mají charisma a důvěru společnosti. „Inženýři konsenzu“, jak
Bernays nazývá osoby manipulující s veřejným míněním, vyzbrojení „sofistikovanými
demografickými nástroji pokračují i dnes v diktátu veřejné agendy.“ (Ewen, 1996: 414)

Pravidla psaní tiskové zprávy
Mezi další platná pravidla se řadí Bernaysův „návod“ k psaní tiskové zprávy. Vyžadoval
přesnost, zajímavost a zpravodajskou hodnotu; v dnešní době se k nim přidává ještě stručnost,
věrohodnost a osobitost. Zprávy se v jeho pojetí staly zbožím, které je produkováno PR
poradci a doručeno veřejnosti novináři. „Bernays přistupoval ke zprávám a okolnostem jako
k subjektivní kategorii, k něčemu co se děje v myslích příjemců sdělení, kterým je balík
informací určen.“ (Ewen, 1996: 171)

Role public relations v krizovém managementu
Podstatným poznatkem v současném společenském kontextu je role public relations v
krizovém managementu. „Bernays věřil tomu, že vlivem intenzivní komunikace public
relations tlumí konflikty a podporují pokojné urovnání protichůdných postojů.“ (Tedlow,
1979: 161) V Propagandě píše: „PR poradce je často povolán, aby vyřešil krizovou situaci.
Falešná pomluva může způsobit ztrátu prestiže a závratné škody na majetku, pokud není
vyřízena okamžitě a efektivně.” (2005: 104) Moderní podniky musí i dnes mít „prst na pulsu
veřejnosti. Musí rozumět změnám veřejného mínění a být připraveny jasně a výmluvně
interpretovat své činy vzhledem k novému postoji.“ (ibid, 107)

Dodržování etického standardu

V neposlední řadě je nutné uznat Bernaysovy zásluhy na zavedení etického standardu public
relations. V Propagandě uvádí: “Profese PR si pro sebe vyvíjí etický kód, který je srovnatelný
se zásadami právní nebo lékařské profese.“ (2005: 69). Stanovené hodnoty jsem popisovala
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výše, proto je zde nebudu již dále rozvádět. Pro dnešní dobu je důležité Bernaysovo úsilí
pozdvihnout úroveň public relations ustanovením profesních asociací, kterých již existují
desítky, a jeho kampaň za udělování státních licencí. Tou se zabýval až do roku 1992, kdy
senátní komisi v Massachusetts předložil návrh zákona o registraci a licencování public
relations. Návrh s označením #374 sice neprošel, ale opět v profesních kruzích rozvířil
podstatnou debatu.10

Význam knižních děl a kampaní
Navzdory tomu, že se některé Bernaysovy poznatky mohou zdát zastaralé, je odkaz z jeho
knižních děl a kampaní užitečný pro pochopení historického vývoje odvětví a jeho úlohy ve
společnosti.
„Crystallizing Public Opinion“ a „Propaganda“ jako učebnice PR
V dílech Crystallizing Public Opinion a Propaganda se vyskytuje celá řada poznatků a
pouček, kterými se marketingoví odborníci řídí i v současné době. V prvně jmenované knize
autor mimo jiné zmiňuje dodnes používanou marketingovou techniku segmentace, při které je
veřejnost rozdělena na různé skupiny a těm jsou přizpůsobeny obsah a forma sdělení.
Bernaysovy knihy jsou přínosné nejen po teoretické stránce. Autor uvádí celou řadu příkladů
z praxe, kdy se mu podařilo za použití technik PR zvýšit povědomí o určité osobě či
problematice, dosáhnout vyšších prodejů či změnit spotřebitelské návyky. Poučná je například
Bernaysova práce pro nejmenovaného producenta slaniny: „Starý styl propagace znamenal
použití celostránkové inzerce se slogany jako Jezte více slaniny, protože je levná, dobrá a
vydatná. Nový styl získávání zákazníků, který se opírá o skupinové uspořádání společnosti a
principy masové psychologie, si napřed klade otázku: Kdo ovlivňuje stravovací návyky?“
(Bernays, 2005:76). Na základě této strategie Bernays oslovil lékaře a navrhl jim, aby psali
odborné články o prospěšnosti slaniny. Tím přinutil celou řadu Američanů změnit složení své
snídaně, neboť velké množství lidí uposlechlo autoritativní rady doktorů.

Tento ve své době revoluční přístup je v public relations používán dodnes, i když v řadě
případů může být problematický. Konkrétně u uvedeného příkladu lze soudit, že při
současném trendu zdravé výživy by asi lékaři na propagování této vysoce kalorické lahůdky

10

http://www.prmuseum.com/bernays/bernays_1990.html
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nepřistoupili. Naopak u zdraví prospěšných výrobků se na doporučení lékařů, sportovců nebo
odborníků na výživu klade stále větší důraz.

„Torches of Freedom“ a „Light’s Golden Jubilee“ jako případové studie
Alfou a omegou Bernaysovy public relations strategie bylo vytváření okolností, které přitáhly
zájem veřejnosti a médií. Tato úspěšná metoda se i nyní těší velké oblíbenosti a Bernaysův
odkaz poskytuje nemalou inspiraci. V Crystallizing Public Opinion autor jako příklad uvádí
honosnou oslavu uspořádanou pro jistý hotel při příležitosti výročí jeho vzniku, kam pozval
prominentní bankéře, známé právníky a hvězdy showbusinessu. Jinou velkolepou oslavou
zcela pod taktovkou tohoto „PR mága“ bylo Light’s Golden Jubilee, padesátileté výročí
vynálezu elektřiny v roce 1929. Tye událost popisuje jako „Bernaysův zářivý triumf a jedno
z nejpůsobivějších public relations představení všech dob“ (1998: 63). Zúčastnily se takové
osobnosti jako prezident Hoover, Marie Curieová, J. P. Morgan aj. Noviny The Nation
napsaly: „Zlatým hřebem propagace roku 1929 – který by rozhodně měl získat Harvardské
ocenění za reklamu – bylo přesvědčení poštovního úřadu, aby byla vydána dvoucentová
známka propagující elektrické světlo pana Edisona. […] Zásluha na této skvělé reklamě, jak
jsme zjistili, patří panu Edwardu L. Bernaysovi, public relations poradci.“ (ibid, 65). „Tato
událost nejenom oslavovala Edisonův objev žhnoucí lampy,

ale také pomohla

elektrárenskému průmyslu minimalizovat nepříznivou publicitu pocházející z pokračujícího
vyšetřování Federální obchodní komisí.“ (Sproule, 1997: 35)

Kampaně Light’s Golden Jubilee a Torches of Freedom můžou v dnešní době sloužit jako
případové studie, na kterých lze snadno rozpoznat, zanalyzovat a ocenit použité PR strategie.
Podobně vedené kampaně se konají i dnes v rámci tzv. event marketingu a marketingové
prvky rozebírané v předchozí kapitole jsou stále důležitými faktory úspěchu.

Kritika Edwarda Bernayse
Uvedený výčet Bernaysových zásluh o dnešní podobu public relations se může jevit jako
bezvýhradně kladné zhodnocení jeho přínosu disciplíně PR. Skutečnost je však složitější a
význam role „otce public relations“ někteří autoři zpochybňují. Jeho působení ve dvacátých
letech minulého století bylo pro vznik nové profese ve své době opravdu stěžejní; při
bedlivém přezkoumání jeho práce s veřejností však objevíme nedostatky v jeho teoriích a
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především nedůslednost v dodržování jím stanoveného etického standardu. Vyhýbal se
přímému kontaktu s novináři a předem připravené promoční události vydával za spontánní
akce bez propagačního charakteru. „Ačkoli kritici progresivní doby považovali Bernaysovo
skryté tahání za nitky za manipulativní, on sám na sebe pohlížel jako na učence aplikovaných
sociálních věd, který zajišťuje přizpůsobení a urovnání neshod mezi klientem a jeho cílovou
skupinou.“ (Sproule, 1997: 35)
Rozpor s etickým kodexem
Nejvýraznějším Bernaysovým etickým prohřeškem je najímání doktorů a profesorů ke
zpracování „nezávislých“ studií. Za expertní posudky platil nemalé honoráře, avšak nechal je
působit jako zcela autentické a zakrýval stopy jakéhokoli spojení se svou praxí. Ačkoli je dnes
tato praxe stále využívaná, má řadu kritiků. Novinář, spisovatel a bývalý šéfredaktor
měsíčníku Le Monde diplomatique Ignacio Ramonet varuje před existujícím zmatením mezi
světem veřejných vztahů a světem informace: „Nyní žijeme v komunikačním světě, […] ve
kterém všichni komunikují. […] Produkují informace, mají vlastní noviny, vlastní bulletin,
své vlastní pracovníky zodpovědné za komunikaci. […] Tyto instituce navíc poskytují
informace novinářům a žádají je, aby je rozhlásili.“ (2003: 80) Podle Ramoneta taková
komunikace parazituje na práci novináře a leckdy hraničí až s korupcí.
Nadhodnocení Bernaysovy role při zrodu moderních public relations
Při kritické analýze Bernaysova díla zjistíme, že často odráží spíš idealistické představy a
přání toho, jak by společnost měla fungovat, než realitu. Tedlow (1979) upozorňuje, že se
údajný otec public relations nikdy nemusel potýkat s důležitými politickými problémy
moderních korporací, jako jsou odbory, vztahy s vládou nebo komunitou. Je možné, že by i
v takových případech obstál a přispěl k efektivní komunikaci, ale o tom se dá pouze
polemizovat.

Jacquie L’Etang (In Oliver, 2004) upozorňuje na přílišný důraz kladený na jedince v rolích
zakladatelů public relations. „Klasickým příkladem v literatuře je pojednávání o americkém
praktikovi Edwardu Bernaysovi, jehož opravdový přínos je spíše nejasný.“ (2004: 348)
Analytik mediální a masové komunikace Michael Sproule kritizuje především pozitivní
přístup k řízení davu: „Edward L. Bernays i po válce plně důvěřoval tomu, že masová
persuase je v souladu s dobrou vládou, na rozdíl od Waltera Lippmanna a Willa Irwina. Ti
byli přesvědčeni, že kontrola mínění je neetická a zabraňuje svobodné volbě, i navzdory své
zdánlivé nepostradatelnosti při posunu moderní republiky k rozhodným činům.“ (1997: 22)
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Tentýž autor však v závěru své knihy shrnuje působení Leea a Bernayse pozitivně:
„Progresivní pojetí propagandy zahrnovalo ústřední myšlenku, že vzdělání představuje
nejlepší naději na sladění nových modelů masové persuase s tradiční americkou společností.“
(ibid, 52).

Rovněž jeden z nejvýznamnějších kritiků propagandy 20. století Noam Chomsky Bernaysův
přínos hodnotí kladně. Opakovaně jej zmiňuje ve svých dílech, například v „Profit Over
People: Neoliberalism and Global Order“ (Madhyam Books, 1999: 53-4), „On nature and
Language“(Cambridge, 2002: 180) nebo v „Chomsky on Miseducation“ (Rowman &
Littlefield, 2004: 137). Označuje ho za zakladatele, vedoucí osobnost a guru public relations,
Propagandu nazývá „hlavním manuálem“ této profese a často z ní cituje; novější vydání této
knihy obsahuje úvod převzatý z Chomského projevu s názvem „What Makes Mainstream
Media Mainstream“11.

Kontroverzní tabáková kampaň
Jako reálně problematické ovšem může být chápáno Bernaysovo působení při propagaci
tabákového průmyslu. Známá kampaň Torches of Freedom je bezpochyby ukázkovým
příkladem dobře promyšlené public relations strategie, která však měla za následek masivní
rozšíření kouření v době, kdy se začínalo uvažovat o škodlivosti tohoto návyku. Je otázkou,
zda se Bernays neprohřešil proti svým vlastním etickým pravidlům, která stanovují
nepodporovat klienta, jehož činy či výrobky nejsou prospěšné, a nařizuje public relations
poradci vždy uvádět zdroj informací. Tye však tvrdí, že „spory o přípustnou míru zakrytí
klientovy identity při propagaci jsou přítomné i v dnešní PR komunitě, jak je zřejmé ze
současné kontroverze ohledně tabákové reklamy, a existoval ještě mnohem nejasnější
konsenzus v době, kdy Bernays pracoval pro American Tobacco“ (1998:32).

Přílišná sebepropagace
Nejčastější výtkou na Bernaysovu adresu je jeho údajná samozvanost zakladatelem public
relations. Především svými kolegy byl často obviňován ze sebepropagace, díky které zastínil
ostatní osoby současně působící na poli PR. Mezi některými historiky public relations panuje
11

Projev pro Z Media Institute, otištěný v Z Magazine v roce 1997 (http://www.chomsky.info/articles/199710-.htm)
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názor, že „otcem public relations“ je nazýván hlavně proto, že se do této role pasoval sám,
ačkoli označení zakladatele PR by si spolu s ním mohl nárokovat i jeho předchůdce Ivy Lee.
Jiní autoři naopak vyzdvihují spíše Bernayse. Moloney uvádí: „Přínos Ivyho Leea k vývoji
PR byl ranější, ale není tak často zmiňován jako Bernays, který napsal patnáct knih.“ (2000:
69). Také Heath se Bernayse zastává: „Zatímco Lee zdůrazňoval právo veřejnosti na
informace, Edward Bernays přikládal váhu advokátnímu charakteru public relations, čímž je
ostře odlišil od žurnalistické práce.“ (2001: 414).
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Závěr
Vývoj public relations v minulém století je úzce spjat s ekonomickými, politickými,
kulturními a sociálními změnami, kterými společnost prošla. Působení E. L. Bernayse
poznamenalo nejen tuto dobu, ale i dnešní podobu public relations. Rozsáhlé odborné dílo
Handbook of Public Relations uvádí: „Bernasovy spisy staré více než 70 let stále znějí jako
právě vydané a jsou aplikovatelné na studium PR a mediálních účinků.“ (2000: 278). Jeho
odkaz je natolik významný, že ho televizní společnost BBC zařadila do dokumentu
pojednávajícím o důležitých událostech a osobnostech 20. století „The Century of the Self“.12

Role Edwarda Bernayse na ustanovení filozofie a metod public relations je klíčová. Nebyl
první ani jedinou osobností, která ve své době v tomto novém odvětví působila, ale jak uvádí
Tye (1998), zrovna tak nebyl Henry Ford, nazývaný „otcem automobilů“, prvním výrobcem
aut. Bernays svým dílem inspiroval bezpočet dalších osobností pohybujících se na poli PR. Ze
studentů, kterým vštípil zásady a etiku public relations, se stali odborníci; a jeho knihy dodnes
pomáhají profesionálům při získávání důležitých poznatků. Díky jeho „one-man kampani za
public relations“ ve 20. letech minulého století získaly PR společenské uznání a pevnou
profesní pozici.

Moderní public relations mu vděčí především za vydání dvou vlivných děl, ve kterých
Bernays představuje svou vizi o zapojení řízení veřejnosti do demokratického procesu.
V Crystallizing Public Opinion autor rozvinul koncept oboustranné komunikace, kdy PR
specialista interpretuje činy klienta veřejnosti a zájmy veřejnosti klientovi. V Propagandě
pokračuje v obhajobě důležitosti řízení společnosti a věnuje se také etickým dilematům nové
profese. V obou dílech stanovuje charakteristiku PR specialisty, která zahrnuje především
nezbytné společenskovědní vzdělání. K propagaci public relations využil každé příležitosti a
zdůrazňoval kladné aspekty propagandy, čímž výrazně usnadnil rozvoj této disciplíny.
Zároveň s teorií zanechal dnešní profesi i nepřeberné množství ukázek účinků masové
persuase s použitím mocné sociální symboliky v praxi. Práce uvádí několik stručných
příkladů a jednu případovou studii kampaně, u které analyzuje použitou strategii, její
efektivitu a dopad na společnost.

12

vysíláno 30.4.2002 na programu BBC Four. Zdroj:
http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/century_of_the_self_episode_2.shtml
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Zároveň s pozitivním zhodnocením Bernaysova přínosu pro moderní public relations jsou
v práci zachyceny i kritické body. Jeho vize o propagandě jakožto demokratické alternativě
k nátlaku byla často interpretována jako skrytá manipulace. Na obhajobu lze říci, že metody
public relations jsou dnes běžně užívány v komerční i veřejné sféře a nikterak neomezují
svobodné rozhodování veřejnosti. Právě nesouhlasné postoje části akademické obce přiměly
průkopníky PR k vydání důležitých děl obhajujících demokratickou legitimitu své profese, na
které navazují i její dnešní zastánci.

Většinový názor panující v odborných kruzích označuje Bernayse za vzor propagandisty
nejen pro ty, kdo pracují pro tabákové společnosti, ale i pro PR poradce v jiných oblastech.
Na často kritizovaný fakt, že zároveň s prosazením nové profese mu šlo o

vlastní

zviditelnění, se dá s jistou mírou tolerance nahlížet i kladně. Strategie sebepropagace, které
dal Bernays vzniknout, se stala hlavní zbraní současného public relations průmyslu: kdo
neumí prodat sám sebe, těžko prodá cokoli jiného. Právě proto si dle mého názoru Edward L.
Bernays imaginární bystu zakladatele moderních public relations zaslouží.
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English summary
This bachelor thesis is concerned with the alleged founder of modern public relations, Edward
L. Bernays. The thesis covers his work during the 1920’s, with particular focus on the
theoretical writings Crystallizing Public Opinion and Propaganda, and a case study of
Bernays’s famous campaign Torches of Freedom. It documents how public relations were
constituted with the use of social and psychological theories distinctive for that time.

The historic-theoretical part of the thesis describes the social conditions and historical context
of the origination of public relations. It also introduces important socio-psychological theories
essential for Bernays’s establishment of theoretical base of the new profession. One chapter is
devoted to two pivotal books by Bernays, which established the rationale and code of ethics
of the new profession. The analytical part of the thesis investigates the PR strategy of a
particular campaign, which was targeted at female smoking. It scrutinizes the strategic
planning, realization and the impact of the campaign.

Finally, the thesis considers several critical views on Bernays’s work. From the contemporary
perspective, there are many inconsistent and controversial aspects of his activities; however
the significance of his legacy is indisputable.
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Obrazová příloha
.
Karikatura z doby před Bernaysovou kampaní
(90. léta 19. stol.) Kouřící žena zosobňovala
mužský charakter a genderová záměna rolí byla
považována za směšnou. S těmito předsudky se
Bernays musel vypořádat.

(zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_public_relations)

Kampaň „Pochodně Svobody“

Paní Taylor-Scott Hardinová na promenádě po Páté Avenue se
svým manželem, kouříc „pochodeň svobody“ jako symbol
rovnosti žen a mužů.

(zdroj: http://www.prmuseum.com/bernays/gifs/torches.jpg)

Reklama na Lucky Strike

Slogan propagující kouření žen hlásá:
Prastarý předsudek byl odstraněn

(zdroj: http://www.prmuseum.com/bernays/gifs/prejudic.jpg)
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