
 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

Katedra Politologie 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tvorba a vedení prezidentských kampaní 

s případovou studií Emmanuela Macrona 2017 

 

 
  

 

 

Diplomová práce 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Autorka práce: Bc. Markéta Pečenková 

Studijní program: Politologie  

Vedoucí práce: doc. PhDr. Michel Perottino, Ph. D. 

Rok obhajoby: 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 31. července 2018 Markéta Pečenková 

 

 

 
  



Bibliografický záznam 

 

PEČENKOVÁ, Markéta. Tvorba a vedení prezidentských kampaní s případovou studií 

Emmanuela Macrona 2017. Praha, 2018. 105 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut Politologie. Katedra Politologie. Vedoucí 

diplomové práce doc. PhDr. Michel Perottino, Ph. D.  

 

 

 

 

Rozsah práce: 164 683 znaků 

 

  



Anotace 

Profesionalizovaná kampaň je nedílnou součástí každé kandidatury a nejinak je tomu u 

uchazečů o prezidentský úřad. Prezidentské kampaně ve svém vývoji doposud zaznamenaly 

dva výrazné milníky. Prvním byl souboj Nixona a Kennedyho v roce 1960, jejich debatní 

střet je považován za nástup televizní politiky. Dalším byl rok 2008 a kampaň Baracka 

Obamy s masivním využitím sociálních sítí a moderních komunikačních nástrojů. Dalším 

takovým milníkem může být právě kampaň Emmanuela Macrona, který využil nejen rad 

zahraničních profesionálů, ale pracoval i s nejnovějšími daty o volebním trhu a trendech 

komunikace, díky čemuž dokázal nastavit velmi efektivní strategii. Tato diplomová práce se 

věnuje způsobům, jak prezidentskou kampaň efektivně nastavit a vést a výsledná doporučení 

pak podrobuje srovnání právě s kampaní Emmanuela Macrona. Dochází tak zjištění, nakolik 

má kampaň Emmanuela Macrona přínos pro vědní disciplínu politického marketingu a zda 

dosahuje dalšího zlomu ve způsobu tvorby a vedení prezidentských kampaní.  

 

 

Annotation 

Professional campaign is an integral part for each candidacy, including presidential 

candidates. Presidential campaigns recognise two significant milestones. The first was 

presidential debate between Nixon and Kennedy in 1960 which is considered to be the 

beginning of televised politics. The second was Barack Obama’s campaign in 2008 with its 

innovative usage of social media. Emmanuel Macron’s campaign from 2017 is aspiring to 

push the evolution of presidential campaigns further. He surrounded himself with 

international advisors and based his campaign upon contemporary trends of political 

communication. Thanks to this he was able to introduce a very effective campaign. This 

diploma thesis conducts a research of presidential campaigns with the aim to generalise their 

key features and compare them with Macron’s form of campaign. Thanks to this we can 

explore whether Emmanuel Macron was rather following previous paths or whether he 

introduced a fundamental progress in the way how presidential campaigns are maintained.  
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Úvod 
 

  

 

 Profesionalizovaná kampaň je nedílnou součástí politické kandidatury. Politický 

marketing je pro takovou kampaň neutrálním nástrojem, který je k dispozici všem 

účastníkům volebního trhu. Všeobecná znalost jeho principů a trendů proto pomáhá nastavit 

rovné podmínky předvolebního boje a z tohoto důvodu je také výzkum této disciplíny 

důležitý.  

  

 Nejinak je tomu i u prezidentských kampaní. V dosavadním vývoji prezidentských 

kampaní byly doposud zaznamenány dva výrazné milníky, které úzce souvisí i se 

zlomovými body vývoje politické komunikace jako takové. V rámci ní jsou definovány 

celkem tři éry - pro první éru jsou typické lokální meetingy politiků s občany a 

neprofesionalizovaný přístup. Za konec této éry je považován rok 1960, kdy se John F. 

Kennedy a Richard Nixon utkali v televizní debatě, která měla na tu dobu překvapivě 

dramatické následky. Zatímco v té době poměrně neznámý John F. Kennedy přišel na debatu 

připraven, prošel mediální průpravou a dbal i o svůj zevnějšek, zkušený politik a tehdejší 

viceprezident Richard Nixon přišel unavený, neoholený a v barvě saka, které splývalo se 

studiem. U posluchačů radiového vysílání zvítězil, nicméně u televizních diváků zaznamenal 

debakl a právě tomuto momentu je přisuzován jeho následný volební neúspěch. Tato debata 

byla posléze označena za vstup do druhé éry tzv. televizní politiky, která je typická 

profesionalizovanou komunikací od jednoho k mnohým (pro tento model se i v českém 

prostředí zažil název one-to-many), kdy od centrálního štábu kandidáta proudí sdělení k 

masám, a to převážně skrze tisk, televizi a později i elektronická média. V této době je 

kandidát, popřípadě jeho volební tým, původcem veškerých komunikovaných sdělení a nad 

jeho šířením má veškerou kontrolu (Petrová, 2012).  

 

 S dalším vývojem technologií se ale politická komunikace začala přesouvat do online 

prostoru, přišel rok 2008 a s ním prezidentská kampaň Baracka Obamy. Do svého volebního 
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týmu začlenil i odborníky na sociální média, která tehdy byla na samém prvopočátku svého 

vývoje. Zásadní roli v tomto týmu pak měl i Chris Hughes, původní spoluzakladatel 

Facebooku. Právě jeho přítomnost pak měla zásadní vliv na celkovou podobu kampaně. 

Barack Obama svou kampaň decentralizoval a vzdal se “výhradních práv” ke sdělení své 

kampaně. Přenesl politiku do prostředí sociálních sítí, vybudoval vlastní sociální mikrosíť, 

skrze kterou mobilizoval dobrovolníky a vytvořil tak celou síť původců sdělení (Harfoush, 

2009). Postupně tak politická komunikace vstoupila do své třetí éry, která je typická svou 

vysokou mírou decentralizace a komunikací od mnohých k mnohým (pro tento model se i v 

českém prostředí zažil název many-to-many) (Petrová, 2012). V tomto vývojovém stadiu 

politické komunikace pak započala volební kampaň Emmanuela Macrona v roce 2017. 

 

 I přes svou výsadní roli ve vývoji politické komunikace nebyly doposud prezidentské 

kampaně komplexně zkoumány. Zatímco literatury k tvorbě a vedení klasických politických 

kampaní pro politické strany existuje mnoho (např. Chytilek, 2012; Negrine & Stanyer, 

2007; Ormrod, Henneberg & O’Shaughnessy, 2013), není zde mnoho děl, která by se 

věnovala konkrétně specifikům prezidentských kampaní. Pokud existují, věnují se zpravidla 

pouze jednomu aspektu prezidentských kampaní - sociálním sítím, projevům nebo 

brandingu (např. Pollar, Chesebro & Studinski, 2009; Schill & Hendricks, 2018; Ryfe, 2005) 

nebo jsou teoretické poznatky vsazeny do konkrétní případové studie (např. Zavatarro, 

2010), popřípadě je prezidentské komunikaci věnována kapitola v odborné literatuře o 

politickém marketingu  (např. Strömbäck & Kiousis, 2011). 

 

 Tato diplomová práce si proto klade ambici prozkoumat současnou teorii politického 

marketingu i jednotlivé oblasti věnující se komunikaci prezidentských kandidátů a z této 

mozaiky poskládat komplexní obraz o způsobu tvorby a vedení prezidentských kampaní. 

První výzkumnou otázkou tak je, zda se prezidentské kampaně liší od kampaní stranických, 

zda existují některé formy komunikace, které mají pro prezidentské kandidáty zásadnější 

význam, než například pro předsedy politických stran, a zda vůbec lze tyto poznatky 

generalizovat a vytvořit tak obecnou strategii, která je globálně aplikovatelná na všechny 

prezidentské kampaně, kde je hlava státu volena přímou volbou. Zjištěná teorie bude 

následně zkoumána skrze praxi, konkrétně skrze prezidentskou kampaň Emmanuela 

Macrona v roce 2017. Druhou výzkumnou otázkou této diplomová práce je, nakolik se 
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Emmanuel Macron držel zavedené praxe svých předchůdců, kde se inspiroval, kde byl 

naopak novátorský a zda jsme byli svědky dalšího průlomu v praxi prezidentských kampaní, 

jako tomu bylo v případě Baracka Obamy v roce 2008 a jeho zapojení sociálních sítí v 

politické kampani. 

  

 Diplomová práce se tak bude z jedné části opírat o teorii načerpanou z dosavadní 

literatury, která se věnuje politickému marketingu a prezidentským kampaním, a z druhé 

části o praktickou zkušenost v kampani Emmanuela Macrona. 

 

 Teorie politického marketingu má svůj původ ve Spojených státech, které také stále 

udávají trendy ve způsobu vedení politických kampaní, což je patrné i z výše prezentovaných 

dosavadních milníků prezidentské volební komunikace. Jsou to také právě američtí 

marketéři, kteří se stávají konzultanty evropských kampaní a přenášejí tak svou zkušenost 

skrze svět. Nejinak tomu bylo i v případě Emmanuela Macrona, jemuž kampaň konzultoval 

bývalý poradce Baracka Obamy Lex Paulson. Oba muži, Emmanuel Macron a Barack 

Obama, byli navíc v telefonickém kontaktu a sdíleli zkušenosti. Barack Obama také přímo 

vyjádřil Emmanuelovi Macronovi podporu (Pedder, 2018). Z tohoto důvodu se teorie 

představená v diplomové práci bude opírat zejména o americkou zkušenost a jejím obsahem 

se tak bude prolínat řada anglicismů, které se usadily i v českých překladech a nemají tudíž 

český ekvivalent, popřípadě je český překlad natolik nepřesný, že se v odborném prostředí 

nepoužívá. 

 

 V prvním kroku je vždy prozkoumána konkrétní oblast teorie politického marketingu 

- základní ukotvení disciplíny (např. Shama, 1975), tvorba strategie (např. Lees-Marshment, 

2001), tvorba politického produktu (např. Henneberg, 2003), vedení kampaně (např. 

McNair, 2011), personalizace (např. Langer, 2011) a výběr finančních prostředků (např. 

Lindhal, 2010). 

 

 V druhém kroku je opět na základě zjištění z literatury rozebráno, jak se v těchto 

konkrétních oblastech pohybují prezidentské kampaně, přičemž jak bylo řečeno výše, 

jednotlivým oblastem se v prezidentských kampaních zpravidla věnuje na danou oblast 
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specializovaná literatura nebo vyčleněná kapitola v literatuře o politickém marketingu. Na 

nastavování strategie pro prezidentské kandidáty se zaměřuje např. Craig Allan Smith (2015) 

nebo Samuel L. Popkin (2012) a tvorbou prezidentského produktu se zabýval již Philip 

Kotler v roce 1975. Samotnému vedení kampaně se pak věnují například Jesper Strömback 

a Spiro Kiousis (2011), kteří zkoumají hlavně oblast public relations, Rahaf Harfoush 

(2009), která přispěla detailním popisem kampaně Baracka Obamy v rámci sociálních médií, 

Judith Trent a Robert Friedenberg (2008), kteří se věnovali disciplíně politického 

speechwritingu nebo Lisa Spiller a Jeff Bergner (2011), kteří vydali obecná doporučení pro 

budování narativu kampaně. Fenoménu personalizace v prezidentské komunikaci se věnoval 

především David Michael Ryfe (2005), který na jednotlivých případových studiích zkoumal 

proměny kýžených prezidentských charakterů v průběhu času. Možnostmi výběru 

finančních prostředků v rámci prezidentských kampaní se zabývali například Clifford 

Brown, Lynda Powell a Clyde Wilcox (2009). Pro uvedenou literaturu je společné, že do 

detailu rozebírá klíčové komponenty, které ve výsledku tvoří prezidentskou kampaň, ale také 

absence pokusu zasadit danou oblast do celkové podoby tvorby a vedení prezidentských 

kampaní.  

 

 Ve třetím kroku je do tohoto vymezeného rámce vsazena prezidentská kampaň 

Emmanuela Macrona z roku 2017. Autorka této práce se kampaně Emmanuela Macrona 

účastnila jako pozorovatel, a to od dubna do května 2017 přímo v Paříži. Od zhruba února 

do dubna 2017 také spolupracovala s pražskou buňkou En Marche ! napojenou na pařížský 

centrální volební štáb. Tato zkušenost již byla absolvována se záměrem věnovat se volební 

komunikaci Emmanuela Macrona v diplomové práci a tento zájem byl otevřeně oznámen i 

spolupracujícím osobám z volebního týmu Emmanuela Macrona. Díky tomu byly autorce 

této práce představeny i vnitřní struktury fungování volebního týmu a autorka se také mohla 

účastnit různých forem kampaně. Řada poznatků tak byla získána přímo z terénu metodou 

zúčastněného pozorování, v rámci něhož proběhla i řada nestandardizovaných rozhovorů s 

přímými aktéry kampaně či dobrovolníky. Tyto poznatky pak byly podloženy  aktuální 

literaturou, která se kampani věnuje, ať už od nezúčastněných pozorovatelů, například od 

novinářky Sophie Pedder (2018), nebo přímo od pracovníků kampaně, se kterými se autorka 

této práce během svého pozorovatelského pobytu setkávala, například Axelle Tessandier 

(2017). Rozebrány budou i jednotlivé oficiální komunikační materiály kampaně a veřejná 
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vystoupení. Na samotný závěr pak bude připojena příloha se stručnou časovou osou cesty 

Emmanuela Macrona k prezidentství. 

 

 Výsledná analýza těchto tří oblastí - teorie politického marketingu, teorie 

prezidentských volebních kampaní a samotná volební kampaň Emmanuela Macrona - pak 

vede k zodpovězení stanovených výzkumných otázek, zda lze generovat obecná doporučení 

pro prezidentské kampaně a zda a do jaké míry se jimi Emmanuel Macron řídil, případně 

zda byla jeho kampaň natolik revoluční, že aspiruje na vstup do nové - čtvrté - éry politické 

komunikace.  

 

 Pro získání větší názornosti je praktická část řazena přímo pod kapitoly představující 

teorii. Tento typ struktury umožňuje dosáhnout jasnějšího pohledu na provázanost teorie a 

praxe a lepšího pochopení funkčnosti obecných doporučení v konkrétní prezidentské 

kampani. Na úvod budou představeny definice a cíle politického marketingu a politických 

kampaní. Následně se bude práce věnovat tvorbě volební strategie dle teorie politického 

marketingu, na kterou bude rovnou navázána specifikace strategie pro prezidentské kampaně 

a nastínění průběhu nastavování strategie v kampani Emmanuela Macrona. Třetí část se bude 

věnovat tvorbě politického produktu a tvorbě prezidentského produktu a závěrem budou tyto 

teoretické poznatky ukázány v praxi na produktu Macron. Čtvrtá část už se od tvorby přesune 

k vedení politické kampaně, budou definovány stěžejní komunikační kanály a klíčové prvky 

pro prezidentské kampaně a následně se podíváme na jejich důležitost v kampani 

Emmanuela Macrona. Pátá část se bude věnovat fenoménu personalizace a formování 

osobnosti, a to jak v politickém marketingu obecně, tak při formování prezidentského 

kandidáta a konkrétně pak Emmanuela Macrona. Celkovou podobu a průběh prezidentských 

kampaní výrazně určuje množství finančních prostředků, které jsou kandidáti do kampaně 

schopni vložit, proto ani tento aspekt nemůže být opomenut a poslední šestá část se tak bude 

zaobírat fundraisingem, který vyžaduje speciální typ kampaně směrem k potenciálním 

dárcům.  
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Na samotný závěr budou představena obecná doporučení pro prezidentské kampaně, 

která budou srovnána se způsobem, jakým svoji kampaň nastavil a vedl Emmanuel Macron 

v roce 2017.  
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1. DEFINICE A CÍLE 
 

 

1. 1 Definice a cíle politického marketingu 
 

 Pokud jde o politický marketing, mezi odborníky se prozatím neustálila jednotná 

definice, která by vymezila, co přesně politický marketing je a k čemu slouží. Své kořeny 

má disciplína v klasickém marketingu, odkud si propůjčuje své ukotvení na trhu, kde existuje 

určitá nabídka a poptávka, přičemž cílem je vytvořit pro zákazníka takové podmínky, aby 

upřednostnil naši nabídku před konkurenční (Kotler, 2001). Politický marketing v sobě však 

snoubí poznatky z různých oborů a lze na něj nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Prolíná v sobě 

ekonomii, politologii, sociologii nebo psychologii (Chytilek, 2012).  

 

 Existuje tedy celá řada definic, která se snaží komplexnost této disciplíny vstřebat, 

přičemž vždy vyzdvihuje tu, nebo onu orientaci. Všechny mají ale společný důraz, a to tržně-

politickou orientaci přístupu. Právě toto chápání ve své definici z roku 1976 nejvíce 

podtrhuje americký politolog Avraham Shama, který říká, že “politický marketing je proces, 

kde političtí kandidáti a jejich ideje jsou voličům představovány tak, že jsou schopny 

uspokojit jejich potenciální potřeby výměnou za vyjádření podpory kandidátům, jejich 

programům či hodnotám prostřednictvím jejich hlasu.” (Shama, 1976, s. 766) 

 

1. 2 Definice a cíle prezidentských kampaní 
 

 Narozdíl od politického marketingu se v souvislosti s prezidentskými kampaněmi 

neobjevily ani pokusy o nalezení ucelené definice. Pro účely této práce tedy bude na 

“prezidentskou volební kampaň” nahlíženo jako na souhrn strategických kroků vedoucích k 

získání, případně obhájení, funkce hlavy státu v demokratickém systému, který hlavu státu 

dosazuje přímou volbou. Přičemž tyto strategie se neodehrávají ve vzduchoprázdnu, nýbrž 

v prostoru, který vyměřil vzájemný vztah legislativy, médií, veřejného mínění a konkurence.  

 

 Do definice prezidentských kampaní pak vstupuje ještě jeden problematický prvek, 

a to od jaké chvíle se skutečně jedná o prezidentskou kampaň. Řada kandidátů na prezidenta 

musí v úvodní fázi projít tzv. primárními volbami, kde se utkávají s kolegy ze své strany. 
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Elektorárem jsou v tomto případě spolustraníci nebo jako v případě Francie registrovaní 

voliči dané politické strany. Primárními volbami přitom neprochází všichni prezidentští 

kandidáti, ale pouze ti, kterým to velí vnitřní stanovy jejich strany. Tato diplomová práce se 

bude věnovat volebním kampaním cíleným na elektorát v jeho finální podobě a bude se tak 

zabývat výhradně kandidaturou na získání postu hlavy státu, nikoliv na kandidaturu stát se 

kandidátem v prezidentských volbách. Proto bude jako začátek prezidentské kampaně 

vnímáno veřejné oznámení kandidatury na prezidenta a za její konec pak moment, kdy se 

uzavřou volební místnosti po 2. kole nebo datum, které je legislativou určeno jako oficiální 

konec kampaně.  

 

 Cíl prezidentské kampaně v tržně-politickém můžeme definovat jako snahu reagovat 

na potřeby a přání poptávky - tedy elektorátu - a úsilí v mezích zákona dané země vytvořit 

takovou politickou nabídku, která tyto potřeby a přání bude slučovat v osobě kandidáta na 

prezidenta a zároveň bude schopna tohoto kandidáta prezentovat tak, aby se zamýšlené 

sdělení dostalo ke koncovému voliči v jazyku a formě, kterému bude schopen porozumět a 

přijmout tak obsah sdělení kandidáta v neporušené formě. 

 

 Konečným cílem prezidentských kampaní je vítězství na počet hlasů nad konkurencí, 

neboť i druhé nejvyšší skóre znamená prohru. Tím je marketing prezidentských kandidátů 

specifický, neboť jako jediný usiluje o absolutní vítězství na území celého státu, přičemž 

musí pracovat s mnohdy velmi rozmanitými regiony. Tento faktor má pochopitelně vliv na 

celý způsob utváření volební strategie.  
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2. TVORBA VOLEBNÍ STRATEGIE 
 

2. 1. Tvorba volební strategie v politickém marketingu 
 

 Při tvorbě volební strategie vycházíme - stejně jako v komerčním marketingu - ze 

čtyř P. Tedy předpokládáme, že pro vytvoření uspokojivé nabídky potřebujeme celkem čtyři 

elementy - product-produkt, price-cenu, placement-distribuci a promotion-propagaci 

(Kotler, 2001). A jak lze toto implementovat na politický trh? Produktem je politická strana, 

samotný politik a ideologie, přičemž jedno nelze oddělit od druhého. Cenou jsou nejen 

vynaložené prostředky na kampaň, ale i náklady pro voliče, které jsou spojeny s vhozením 

volebního lístku do hlasovací urny (například vzdálenost místa bydliště od hlasovací 

místnosti), aktuální počasí (Obětuje víkend na chalupě?) atd. Dalším nákladem je 

komplikovanost cesty voliče k politické informaci o produktu, což se volně prolíná s prvkem 

distribuce - to jest způsobem, jakým se politická nabídka dostane až před oči a sluch straně 

poptávky. Klíčový je tedy výběr vhodných komunikačních nástrojů a přirozeně i role 

různých zprostředkovatelů sdělení, ať už se jedná o šíření organické (tedy neplacené šíření 

sdělení od voliče k voliči), mediální (prostřednictvím tiskových zpráv a avíz) nebo ryze 

komerční (placená reklama na Facebooku, outdoorová reklama). Propagace v tomto případě 

vyjadřuje samotný obsah sdělení a způsob jeho tvorby (Henneberg, 2003). Výsledný 

marketingový mix se pak pohybuje na politickém trhu, tedy místě setkávání politické 

nabídky (ze strany kandidujících subjektů), politické poptávky (strana voličů), 

zprostředkovatelů (médií) a legislativy, která určuje pravidla pro průběh soutěže (Ormrod, 

Henneberg & Shaughnessy, 2013).  

 

 Jennifer Lees-Marshment obohacuje zkoumání tvorby volebních strategie o pohled 

na vnitřní procesy, které politický produkt na trhu utvářejí. Způsob tvorby strategie dle ní 

prošel celkem třemi vývojovými stádii. První etapou byly politické strany orientované na 

produkt, kdy byl nejprve vytvořen politický produkt a následně byl na trhu prodáván. Ve 

druhém stadiu orientovaném na prodej je rovněž v prvopočátku vytvořen politický produkt, 

k jeho prodeji se ale již využívají data z průzkumu trhu. Oproti tomu tržně orientovaná strana 

postupuje podle následujícího schématu: Nejprve prozkoumá trh, aby zjistila, po čem je ve 

společnosti poptávka. Na základě výzkumu vytvoří produkt (ideologii, program…). Tento 

produkt následně testuje v sérii výzkumů a podle potřeb přizpůsobuje. Výsledek 
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implementuje do fungujících struktur strany, případně k osobnosti kandidáta, pokud se jedná 

o nestraníka. Poté, co se produkt se svým hostitelem sžije, probíhá kampaň, po které 

následují volby. Jennifer Lees-Marshment přináší i osmý bod, kterým je realizace slibů, což 

se může jevit jako spekulativní. Nicméně Lees-Marshment uvádí, že pokud by měl 

spotřebitel s dodaným zbožím špatnou zkušenost, již by svou koupi znovu neopakoval. Proto 

je z dlouhodobého hlediska důležité, aby volič dostal, za co zaplatil svým hlasem (Lees-

Marshment, 2001).  

Obrázek č. 1: Způsob tvorby strategie dle přístupu k trhu 

Zdroj: Lees-Marshment, 2001; převzato z Matušková, 2009 

 

 Tržní orientaci kandidujícího subjektu a průběh vnitřních procesů definovaných 

Lees-Marshment v sobě snoubí proces segmentace-targetingu-positioningu. Ten představuje 

základní přístup k tvorbě strategie, kterou si politický marketing půjčuje z marketingu 

klasického (Bannon, 2004). Tato strategie se jako pojící nit prolíná celou komunikací 

kandidáta či kandidující strany. Jedná se o jakýsi rámec, ve kterém jsou ukotveny všechny 

další aktivity kampaně.  
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 Segmentace představuje úvodní fázi modelu Lees-Marshment, kdy dochází k 

průzkumu trhu. Tento výzkum v sobě musí snoubit kvalitativní i kvantitativní přístup. Strana 

či najatá agentura musí dokázat odpověď na otázku, proč zkoumaná osoba jeví zájem volit, 

či nevolit daný subjekt a zároveň musí být schopni generalizovat tyto výsledky na určité 

archetypy ve společnosti (Lees-Marshment, 2001). Pro politický trh je nejvhodnější metoda 

focus group, kdy je na základě demografických údajů vybráno 6 - 10 jedinců, kteří jsou 

konfrontováni s různými sděleními a následně jsou dotazováni, aby svůj postoj vysvětlili 

(Shaughnessy & Henneberg, 2002). 

 

 Poté, co jsou nadefinovány jednotlivé homogenní skupiny tendující k jednolitému 

chování, je určeno, na které skupiny voličů se bude politická nabídka orientovat. Tyto 

skupiny musí svým potenciálním počtem uspokojovat ambice kandidujícího subjektu. Je 

nutná volební matematika, tedy zjištění, kolik hlasů bylo v minulosti potřeba na výhru, a 

zacílit na takové segmenty voličů, které je svým počtem v ideálním případě o 10 % převyšují 

(Newman, 1994).  

 

 Když jsou vybrány zásahové skupiny voličů, je zahájen proces ukotvení politické 

nabídky na trhu tak, aby přímo promlouval zacílené nabídce. Započne geneze politického 

sdělení. Jedná se o marketingovou strategii typu “pull”, kdy producent sdělení de facto 

reaguje na přání zákazníka. Jsou proto vykresleny takové atributy produktu, které jsou v 

očích poptávky viděny jako kýžené. Poté přizpůsobí sdělení jeho nositeli, obé musí být ve 

vzájemném souladu. Výsledný produkt musí zastávat jasnou pozici a tato pozice musí být 

voličem snadno pochopitelná. Tuto pozici je nutné držet alespoň po dobu probíhající 

předvolební kampaně (viz Obrázek č. 2). A co je možná nejdůležitější - postoj a nabídka 

kandidující strany či kandidáta musí být komunikovány tak přímočaře, aby je byl schopen 

volič vybraného segmentu identifikovat v požadovaném smyslu (Bannon, 2004). 
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Obrázek č. 2 Segmentace, targeting, positioning 

Zdroj: Koudelka, 2005 

 

 Zastávání určité pozice trhu se samozřejmě pojí i s aktuálním postavením politického 

subjektu. Klíčový je pak především aktuální vztah k volenému postu. V rámci trhu 

rozlišujeme inkumbenty (obhajovatele postu), vyzyvatele, následovníky a tzv. nichery, kteří 

pracují na minoritních segmentech (Collins & Butler, 2002). I zde si politický marketing 

vypůjčuje teorii marketingu komerčního, samozřejmě s drobnými přizpůsobeními. Kotler 

definuje čtyři základní pozice značky na trhu - lídr, následovník, vyzyvatel a nicher (Kotler, 

2007). Politický marketing vnímá rozdělení politického trhu obdobně. Vždy je jeden lídr, 

který je na politickém trhu nazýván jako inkumbent - tedy ten, který drží funkci a ve volbách 

obhajuje. Dále zde máme následovníka, který adaptuje úspěšnou strategii a vtiskne jí ráz 

svých vlastních osobností, čímž se snaží ukrojit z koláče zisku vítězné strany, bez reálné 

ambice ji porazit. Vyzyvatel jde proti inkumbentovi s reálnou ambicí vystřídat jej ve funkci. 

Tato pozice je nejriskantnější, ale může také nést největší plody. Nicher je politický subjekt, 

jehož cílem není získat na politickém trhu dominantní pozici, většinou proto, že pokrývá tak 

úzké téma, které nepřitáhne dostatečný počet hlasů. Přesto si některé strany tuto strategii 

volí, protože jim poskytuje stabilní voličskou základnu a poptávka po onom tématu je v 

politické diskusi dlouhotrvající. Typicky se jedná zejména o ekologicky orientované strany 

(Apasheev, 2008). 
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2. 2 Tvorba volební strategie v prezidentských kampaních 
 

 Segmentace použitá při tvorbě strategie pro prezidentské kampaně vždy vychází, 

stejně jako politický marketing, z průzkumu trhu a dat, který daný trh generuje. Nejinak 

tomu je i v případě politického marketingu a nastavování strategií pro prezidentskou 

kampaň.  

 

 Craig Allen Smith (2015) se ve svém výzkumu věnoval právě aplikaci segmentaci, 

targetingu a positioningu v prezidentských volebních kampaní. Na základě svých zjištění 

definoval šest strategických kroků vedoucích k efektivnímu nastavení prezidentské 

kampaně.  

 

 Prvním krokem je výzkum územních celků (regionů, krajů, departementů) a 

identifikování volebních tendencí ve vztahu k levopravému spektru. V druhém kroku jsou 

občané těchto celků rozděleni do segmentů podle sociodemografických indicií a následně je 

zjišťováno, kolik těchto homogenních skupin je nutné zaujmout pro dosažení vítězství. Poté 

přichází třetí krok, tedy samotný výzkum, co k daným skupinám promlouvá. Jedinci, kteří 

svou charakteristikou odpovídají nadefinovaným segmentům, jsou dotazování na své názory 

ohledně konkrétních témat, na svůj postoj vůči současné politické situaci atp. Ve čtvrtém 

kroku jsou testovaní vystaveni kandidátovi, jeho myšlenkám a projevu a následně jsou 

vyzváni, aby popsali své sympatie, popřípadě antipatie, dojmy, pocity a asociace, které při 

jeho vystoupení pocítili. Na základě zjištění jsou výroky modelovány tak, aby vzbuzovaly 

silný pozitivní dojem. V pátém kroku dochází k hledání vhodných cest, jak doručit sdělení 

vybraným klíčovým skupinám. Prezidentští kandidáti mají oproti politickým stranám tu 

nevýhodu, že musí bezpodmínečně usilovat o podporu více než jedné demografické skupiny, 

pro každou z nich musí najít vhodné sdělení a každé skupině musí ono sdělení 

zprostředkovat v prostředí, kde se přirozeně vyskytuje. Šestý krok jsou vybírána klíčová 

témata. Kandidát musí poskytnout svůj postoj ke všem zásadním tématům a to tak, aby si 

nechal drobný manévrovací prostor a mohl svůj projev variovat podle segmentu, před 

kterým zrovna vystupuje, aby jej tento vnímal v pozitivním světle. Zároveň musí uvažovat, 

jak se klíčových témat chopí jeho konkurence (viz Obrázek č 3, str. 17). 
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 Napříč všemi kroky pak Smith zdůrazňuje, že oproti kandidujícím stranám nebo 

kandidátům do senátu, musí prezidentský kandidát pracovat s enormním množstvím voličů 

rozdělených do jednotlivých segmentů. Pro každý svůj klíčový segment musí mít sdělení, 

které bude rezonovat s poptávkou této skupiny voličů, ale zároveň při každém sdělení musí 

mít na paměti, jak na sdělení určené pro jednu specifickou skupinu, bude reagovat některá z 

ostatních klíčových skupin, která na kandidáta klade zase jiné požadavky. Protože 

prezidentský kandidát potřebuje ke svému vítězství pracovat s širším spektrem elektorátu, a 

tudíž i pestřejší paletou zájmů, měl by si dle Smithe vždy u svých klíčových témat vždy 

ponechat manévrovací prostor, aby svá sdělení mohl variovat podle aktuálního složení 

publika nebo zacílení kampaně. 

 

Obrázek č. 3 Strategické kroky tvorby prezidentské kampaně 

Vlastní zpracování autorky, zdroj: Smith, 2015 

 

 Samuel L. Popkin ve svém díle o formování strategie pro prezidentského kandidáta 

k výše zmíněnému doplňuje nutnost geneze tzv. message boxu, který rozčleňuje kandidátova 

sdělení do čtyř částí: co kandidát bude říkat o sobě, co bude kandidát říkat o svých 

oponentech, co o sobě budou říkat oponenti a co oponenti budou říkat o něm (viz Obrázek 
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č. 4, str. 19). Veškerá sdělení a obsah musí být v souladu s nastavenou strategií, jinak vznikají 

šumy a kampaň ztrácí na efektu (Popkin, 2012).  

 

 Sdělení prezidentského kandidáta o sobě se opírá o tři body - charakter a 

důvěryhodnost, vztah s politickou stranou a zásadní odlišnost od oponenta. V charakteru 

kandidát prezentuje svoji osobnost, původ, zásadní milníky svého života a dosažené 

úspěchy. Ve vztahu k politické straně říká, v čem se s ní ztotožňuje a v čem naopak odlišuje. 

A v rámci odlišení se od konkurenta představuje své cíle, témata a zájmové skupiny (Popkin, 

2012).  

 

 Sdělení prezidentského kandidáta o oponentovi se rovněž opírá o tři body, které v 

zásadě zrcadlí, co říká o sobě. Podlamuje osobnost a důvěryhodnost oponenta, jeho vizi i 

body, ve kterých se odlišuje. V útoku na osobnost upozorňuje na jeho pády, nekompetentnost 

a osobní negativní vlastnosti. V útoku na vizi upozorňuje na její neproveditelnost, spojuje 

oponenta se špatnými rádci i spojenci a upozorňuje na jistě špatné motivy jeho hlavních 

dárců. V útoku na body odlišnosti říká, že cíle oponenta jsou dobré jen pro něj samotného, 

podlomí opačný názor a poukáže na rozpory (Popkin, 2012).  

 

 Zbylé dva kvadranty se věnují úvahám, jak by oponent mohl zaútočit na kandidátovu 

osobnost a důvěryhodnost, jeho vizi a body odlišnosti a jak naopak oponent smýšlí o sobě, 

co by vyznačil jako své pozitivní charakterové vlastnosti, čím by podpořil svoji 

důvěryhodnost, jaký má vztah ke své politické straně a jaké body odlišení bude prezentovat 

(Popkin, 2012).  
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Obrázek č. 4 Message Box 

Vlastní zpracování autorky, zdroj: Popkin, 2012 

 

 

 Celková strategie prezidentské kampaně se neopírá jen o výzkum trhu a výzkum 

sdělení ve vztahu kandidátovi, nýbrž se jí prolíná ještě jeden velmi důležitý faktor - jaká je 

pozice kandidáta na politickém trhu. Oproti politickému marketingu vnímá strategie 

prezidentských kampaní jen dvě hlavní pozice - inkumbenta a vyzyvatele. Z logiky věci, kdy 

se jedná o hru s nulovým součtem, vítěz může být jen jeden a neexistuje dělba volebních 

zisků (Smith, 2015).  
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 Zvláštní skupinu mohou tvořit ještě tzv. nástupci a jedná se zejména o případ, kdy 

odcházející prezident doporučí elektorátu pokračovatele svých myšlenek. Z hlediska 

uplatňované strategie se však kampaň odvíjí jako inkumbentská, proto se jí tato práce nebude 

více zabývat (Sides, Shaw & Grossmann, 2018).  

 

 Role inkumbenta je, obzvláště v prezidentských kampaních, považována za výhodu. 

Aktuální hlava státu, která se pokouší o opětovnou výhru, má unikátní přístup do médií, její 

jméno i tvář jsou dobře známy, svou permanentní kampaň de facto financuje ze státního 

rozpočtu, má určitý dopad na tvořenou legislativu a co je největší výhoda - má sílu nastolit 

agendu a témata, o kterých se bude v kampani hovořit. Krom toho disponuje vyšším 

objemem informací o stavu dané země. Jeho nevýhodou naopak je, že se musí vypořádat se 

zklámáním svých původních voličů (Popkin, 2012). Prezidentské kampaně se často 

odehrávají v duchu hrdinského přístupu, kdy kandidát slibuje prosadit záležitosti nad rámec 

svých pravomocí. Inkumbent proto musí dokázat relevantně obhájit, proč některé body nebyl 

schopen splnit. Zároveň musí ukázat, že neztratil kontakt s “běžným lidem” a stále je jedním 

z nich. Pokud jsou inkumbenti členy politické strany, musí se vypořádat i s jejími kauzami. 

Na počátku své strategie inkumbent postupuje stejně jako vyzyvatel, znovu musí provést 

výzkum trhu, sestavit si message box na své oponenty a zaujmout postoj k palčivým 

tématům společnosti. Liší se však v samotném obsahu kampaně. Prezentuje své předešlé 

kroky a kroky své strany v pozitivním světle a snaží se poukázat na fakt, že jeho práce je 

hotová jen z poloviny - učinil důležité kroky ke zlepšení situace, ale aby mohl své původní 

sliby splnit, potřebuje další volební období, přičemž je připraven prezentovat konkrétní 

návaznost na předešlou agendu. Dá se říci, že používá strategii tzv. cliffhangeru, která se 

vyskytuje převážně ve světě televize a literatury. Jde o princip, kdy na konci jedné části 

dojde ke zvratu a naznačení obsahu dalšího dílu/kapitoly, což stimuluje divákovu touhu po 

zhlédnutí, případně přečtení, další kapitoly, místo aby rozkoukávali nový pořad nebo 

rozečetli novou knihu, která sice může být v něčem lepší, ale existuje tu faktor skoku do 

neznáma a nepředvídatelnosti, jestli bude s novým kusem spokojenější.  

Mediální pozornost, významné zahraniční cesty, prezidentské návštěvy územních celků 

státu nebo vizionářské projevy doprovázené vysokou pozorností jsou nejčastějšími zbraněmi 
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inkumbenta (Day, 2010).  

 

 

 Konkurenční strategie vyzyvatele se dá shrnout do dvou slov - Naděje a Změna. 

Pokud chce vyzyvatel uspět, musí s oběma prvky bezpodmínečně pracovat. Poukazuje, že 

doba se změnila a on je ten nový kompetentní, který dokáže čelit aktuálním krizím. Zpravidla 

nastupuje energickým projevem, kde oznamuje svoji kandidaturu a snaží se jím získat 

pozornost médií. Pokud kandidát není úplným politickým nováčkem, často se snaží vytvářet 

napětí, zda do souboje vstoupí, či nikoliv. Zatímco veřejnost spekuluje, zda bude 

prezidentským kandidátem, činí mediálně zajímavé kroky, kterými ke své osobě přitahuje 

pozornost. Nevyhýbá se ani drobným kontroverzím. Zároveň monitoringem veřejné debaty 

o jeho možné kandidatuře může odhalit silné a slabé stránky své reputace a získat lepší 

představu o své pozici. Je obklopen podporovateli z řad politických osobností, pečlivě 

vybraných podle popularity ve vybraných segmentech voličů, aby pokryl demografickou 

základnu nutnou k výhře a tyto osobnosti se prezentují jako jeho rádci a potenciální 

spolupracovníci v úřadu. Většinou pochází z jeho vlastní strany, ale vyloučena není ani 

podpora v parlamentním poli konkurenční strany. Zejména v případném druhém kole a 

obzvláště v případě extremistického protikandidáta. Cílem vyzyvatele je získat pozici, kdy 

mu bude přisuzována reálná šance na úspěch oproti ostatním vyzyvatelům. Tu dosahuje 

prezentací svých dosavadních úspěchů a osobnostních kompetencí pro výkon funkce 

(Popkin, 2012).  

 

 

 Kapitolu o tvorbě strategie pro prezidentské kampaně bychom tedy mohli shrnout 

následovně - pro dosažení úspěchu je dle uvedené teorie bezpodmínečně nutné vycházet z 

průzkumu trhu, zapojit volební matematiku a spočítat si, koho je nutné oslovit, aby měl 

kandidát naději na výhru a přizpůsobit vybraným segmentům svá sdělení. Následně najít 

cestu, jak k nim nejlépe promlouvat a odhadovat, jakým způsobem bude k elektorátu 

promlouvat konkurence, a to nejen o sobě, ale i o daném kandidátovi. Zároveň každý z 

kandidátů pracuje podle toho, zda volenou funkci v aktuální době drží, případně zda držitel 

funkce vyjádřil zájem předat mu svůj odkaz, nebo zda vyzývá předchozí styl vykonávání 
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úřadu. Inkumbentské strategie zdůrazňují kontinuitu a stabilitu, vyzyvatelské kampaně se 

opírají o pocity naděje a změny. 
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2. 3. Tvorba volební strategie v kampani Emmanuela Macrona 
 

2. 3. 1. Segmentace Francie 

 

 Podle údajů z Ministerstva vnitra bylo před prezidentskými volbami v roce 2017 ve 

Francii zhruba 47 milionů oprávněných voličů, z toho 45,7 milionu žilo na území Francie a         

1,3 milionu voličů trvale žilo v zahraničí. Na postup do 2. kola bylo v roce 2012 potřeba   9 

753 629 hlasů, v roce 2007 to bylo 9 500 112 hlasů, v roce 2002 stačilo pouze 4 804 713 

hlasů a v roce 1995 bylo nutné získat 6 348 375 hlasů (Miisterstvo vnitra). Ve volební 

matematice pro první kolo tak bylo nutné usilovat o hlasy takřka 10 milionu voličů, 

samozřejmě s předpokladem, že ne každý oslovený volič vyjádří preferenci směrem k 

Emmanuelovi Macronovi. Zacílení tak muselo být ještě o zhruba 20 % vyšší, tedy bylo nutné 

oslovit zhruba 12 milionů oprávněných voličů.  

 

 Ve Francii existují regiony, které přirozeně tendují k určitému volebnímu 

rozhodnutí, či směřování, poté jsou zde i tzv. swing regiony, které se vyznačují vysokou 

mírou volatility hlasu. Protože právě tyto regiony jsou pomyslným jazýčkem na vahách, 

volební týmy zpravidla usilují právě o tyto nerozhodnuté voliče, zatímco ve “svých 

regionech” volí udržovací styl komunikace. Dle předvolebních průzkumů a 

sociodemografických dat vycházely pro Emmanuela Macrona jako velmi komplikované dva 

regiony, a to region Provence-Alpes-Cote d’Azur na jihovýchodě Francie se zhruba 4,5 

miliony voličů a region Hauts-de-France na severovýchodě se zhruba 5 miliony voliči. V 

těchto regionech se naopak těšila podpoře Národní fronta a dle očekávání se tak tyto regiony 

měly přiklonit k hlasu pro Marine Le Pen. Důvodem byla v obou případech sociální situace. 

Obě oblasti jsou spádové pro imigraci. Na jihu Francie získala Národní fronta podporu již v 

době alžírské války o nezávislost, kdy byla tato oblast poprvé zatížena nárůstem imigrace. 

V současnosti jsou také v tomto regionu největší sociální rozdíly, jeho občané jsou buď 

vysokopříjmoví nebo žijí na hranici chudoby, což přispívá k většímu sociálnímu napětí. 

Hauts-de-France a přilehlé oblasti se nacházejí u přístavů, zejména město Calais je aktuálně 

jednou z nejvíce migračně zatížených zón ve Francii. Zároveň je to oblast bývalého 

“průmyslového pásu” Francie, který býval tradičně levicový, nicméně s narůstající 

chudobou a migrací se odklonil k větší radikalizaci (Pinet, 2016).  



 

23 

 Naopak podpora pro Emmanuela Macrona se očekávala v Bretani (cca 4 miliony 

voličů), v oblasti okolo Loiry (cca 5 milionů voličů) a v Ile-de-France (cca 11,5 milionu 

voličů). Což jsou oblasti vykazující se vyšší životní úrovní a existencí střední a střední vyšší 

sociální skupiny (Pinet, 2016).  

 

 Volební účast byla odhadována na zhruba 70 %, což tvoří zhruba 33 milionů hlasů. 

Dle průzkumu však bylo 40 % voličů nerozhodnutých, což lze vysvětlit rozštěpením 

politické nabídky a odklonu od stranického rozhodování. Skupina nerozhodnutých tak 

tvořila zhruba 13,2 milionu voličů. Z toho tradičně největší míra neúčasti bývá na Korsice, 

nejmenší pak v Bretani a v oblasti okolo Loiry, tedy v regionech silných pro Emmanuela 

Macrona (Pinet, 2016). 

 

  Symbolicky tak z dat vyplývalo, že rozhodovat bude nerozhodnutý střed Francie. Pro 

zisk postu bylo nutné zacílit na nejpočetnější sociodemografické skupiny této oblasti. 

Obyvatele v produktivním věku mezi 35 - 55 lety se stabilním příjmem, který je řadí do 

střední sociální skupiny, a seniory, kteří se za svého produktivním věku podobným příjmem 

vyznačovali a dlouhodobě se nepotýkali s nezaměstnaností. Takto nastavená strategie 

naopak odrazovala mladé voliče od 25 do 30 let, mezi nimiž byla 25% nezaměstnanost, a 

také seniory, kteří se potýkali s nemocí nebo nízkými příjmy (Pedder, 2018). Vybraný 

segment preferoval umírněnou nevyhraněnou politiku, Emmanuel Macron jako centrista bez 

opory zavedené politické strany a ukotvení na pravolevém spektru zvolil strategii převzetí 

nekonfliktních aspektů z politiky své konkurence se snahou uzmout ty voliče, kteří se 

nechtěli stavět do krajní pozice ani v jednom směru. Od krajní pravice převzal důraz na 

národní hrdost. Od levice převzal solidaritu se znevýhodněnými a menšinami - zde míněno 

i v souvislosti s přístupem k migrační krizi a držení evropských hodnot solidarity a 

poskytování azylu - 30. srpna 2016 řekl pro televizi TF1, že je levicový pokud dojde na 

reformu země, která “věří ve svobodu, protože ta utváří skutečnou rovnost mezi všemi.” Od 

pravice pak převzal kupříkladu posílení práv zaměstnavatelů a přehodnocení daňové zátěže 

produktivních skupin obyvatelstva. Zároveň se aktivně zaměřil i na mobilizaci Francouzů 

žijících v zahraničí a skrze lokální koordinátory vytvořil zahraniční buňky En Marche !, 

které jeho jménem a ve spolupráci s pařížským centrem vedly kampaň propagující například 

výhody, které tzv. expatriotům přináší jeho směřování politiky s důrazem na posilování 
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vztahů s Evropskou unií (Program Emmanuela Macrona).  

 

 Programové priority Emmanuela Macrona byly formulovány jako reforma Zákoníku 

práce, navrácení morálky do veřejného života, posílení franko-německých vztahů, 

zjednodušení života drobných podnikatelů a reforma základních škol. Pokud by byla 

všechna navrhovaná opatření uvedena v život, nejvíce by z nich finančně profitovaly 

svobodné ženy ve středních letech, kterým by zavedení reforem přineslo 5 800 eur ročně 

navíc, výrazně by si polepšily i rodiny střední sociální skupiny, kterým by v rodinné kase 

zůstalo ročně o 3 723 eur více. Matky samoživitelky by díky reformám ušetřily 2 041 eur 

ročně. Oproti tomu nejméně by z jeho zvolení těžili nezaměstnaní muži středního věku, kteří 

by zůstali na stejných výdajových i příjmových částkách a penzisté s podprůměrným 

příjmem, kterým by prosazení programu přineslo pouze 130 eur ročně (oproti například 990 

eurům v programu Marine Le Pen). Stanovení programových priorit i největších příjemců 

jejích benefitů odpovídá snaze získat preference středového “průměrného” voliče (Lomazzi, 

2017)). 

 

 Zvolená strategie sice od Emmanuela Macrona odklonila značnou část elektorátu, 

zejména mladé, manuálně pracující a vysokopříjmové skupiny obyvatel, nicméně volební 

matematika v tomto ohledu hovořila v jeho prospěch. Ze své podstaty by usilování o jejich 

přízeň odradilo početnější střed, který preferuje “umírněnost” a zároveň by jako centrista 

nebyl schopen převést vyhraněného voliče ke svojí preferenci, když konkurent nabídne to 

samé v údernější podobě (Plowright, 2017).  
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 Při znalosti výsledků 1. kola se potvrdila správnost uvedených propočtů, Emmanuel 

Macron obhájil svoji podporu na západě Francie a získání preferencí ve středových částech 

Nové Akvitánie, Okcitánie a oblasti okolo Rýnu mu zajistilo kýžený počet hlasů. Výsledek 

na domácí půde jistily i výsledky v zahraničí, kde kromě Ruska, Mongolska a několika málo 

státu v Africe a Latinské Americe zvítězil ve všech státech. V 1. kole získal celkem   8 656 

346 hlasů, v kole druhém pak 20 743 128 hlasů. Hlasování se zdrželo 10 578 455 voličů v 

1. kole a 12 101 366 voličů v druhém kolem. Tento nárůst z prvního na druhé kolo 

pravděpodobně způsobily převážně hlasy voličů Jeana-Luca Mélénchona (Ministerstvo 

vnitra).  

 

2. 3. 2. Message box Emmanuela Macrona 

 

 Cílení se v prezidentských kampaních opírá o jednotlivá sdělení v message boxu, jak 

bylo uvedeno v části 2. 2. Tvorba volební strategie prezidentských kampaní. V prvním 

kvadrantu message boxu si kandidát určuje, co bude konzistentně říkat o sobě. Emmanuel 

Macron tuto formulaci poskytl veřejnosti vydáním vlastní knihy La Revolution. Dle instrukcí 

od Samuela L. Popkina by měl v prvé řadě poskytnout voliči vhled do své osobnosti, stejně 

tak se i první kapitola jeho díla jmenuje “Kdo jsem?” Emmanuel Macron zde popisuje svůj 

život s důrazem na vlastní pracovitost a zaslouženost všech úspěchů, kterých v životě dosáhl. 

Přiblížení se kýženým středovým vrstvám umocnil větami jako “Nic mě nepředurčilo k 

funkcím, které jsem vykonával, k postu ministra financí, ani k pozici lídra politického hnutí.” 

nebo “Všeho jsem dosáhl prací a talentem.” Své dětství popisuje jako strávené v knihách, 

čímž podpořil svou mediální image intelektuála a nevynechal ani působení v Rotschildově 

bance. I tento pro střední vrstvy potenciálně rizikový příběh umě zabalil do příběhu 

obyčejného muže, který se “naučil ono cizí řemeslo” (Macron, 2016).   
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 V dalším bodě smýšlení sám o sobě by měl kandidát definovat svůj postoj vůči 

politickým stranám. Tento faktor byl nejvíce patrný na prvním velkém setkání 10. prosince 

2016. Nejenže se Emmanuel Macron svým postojem “ani vlevo, ani vpravo” vymezil proti 

všem existujícím stranám, ale doslova popřel existenci jakéhokoliv politického programu, 

který by na politické směřování poukazoval. Prohlásil: “Nemáme program, máme vizi. .. 

Program vytvoříme společně.” Během svého projevu kladl důraz na slova “náš”, “my” a 

“společně”. Ohradil se vůči označování En Marche ! jakožto politické strany a dokonce i 

jakožto politického hnutí. Sám mluvil o “projektu” nebo “start-upu”. Svůj emotivní projev, 

který přímo v sále sledovalo na 15 tisíc diváků, zakončil větou: “Protože to je náš projekt!” 

Tato věta doprovázená výraznou gestikulací a emocí v tónu hlasu byla předělána do 

metalové verze, kterou na YouTube zhlédlo zhruba 3 miliony diváků. Důraz na společnou 

tvorbu “projektu” kladl i v programu, který vydal 2. března 2017. Hned v úvodu oznamoval, 

že program vznikl za spolupráce 30 000 domácností obejitých v rámci door-to-door 

kampaně, a že se jedná o společnou práci na projektu probuzení Francie (Program 

Emmanuela Macrona).  

 

 Dále má kandidát určit svůj směr a cíle a toto ukotvení držet po celou dobu kampaně. 

Tato část se značně opírá o program, který Emmanuel Macron rozdělil do celkem 6 částí: 

Vzdělání a kultura, Zaměstnaná společnost, Modernizace ekonomiky, Posílení vnitřní 

bezpečnosti, Obnovení demokracie a Zahraniční plán. V rámci nich představil 9 

“inovativních řešení”: Osvobození 8 Francouzů z 10 od domácí daně, dramatické 

zjednodušení Zákoníku práce, omezení režimu RSI (obdoba OSVČ) při zachování jejich 

nezávislosti, uvolnění 15 miliard na vyškolení uchazečů o zaměstnání, vytvoření nové 

jednotky policie pro zajištění každodenní bezpečnosti a vytvoření 10 000 nových pracovních 

míst u policie, vytvoření unikátního systému mateřské dovolené pro ženy, které si chtějí i na 

mateřské zachovat svoji životní úroveň, povinnost nabízet ve školních jídelnách alespoň 50 

% biopotravin nebo lokálních produktů, reformování důchodového systému, který se 

nedotkne aktuálních penzistů ani věku odchodu do důchodu, ale který podpoří zachování 

životní úrovně při odchodu ze zaměstnání a na konec skutečnou modernizaci politiky 

prostřednictvím “grande loi de moralisation”, zákonu, který si klade za cíl obnovit důvěru 

občanů v politiky například prostřednictvím zákazu zaměstnávat rodinné příslušníky nebo 
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zákazu kumulace funkcí (Program Emmanuela Macrona).  

 Dále už kandidát pracuje s konkurenty. Proti Emmanuelovi Macronovi stáli na 

počátku 4 relevantní soupeři - Marine Le Pen, Jean-Luc Mélénchon, Francois Fillon a Benoit 

Hamon (Pinet, 2016). Kandidát by si měl na počátku kampaně určit, jakými výroky bude 

podlamovat jejich důvěryhodnost a těch se držet až do voleb (samozřejmě za předpokladu, 

že se nevyskytne výrazná aktuální kauza). Emmanuel Macron podrýval vizi Marine Le Pen 

opakováním výroku, že ona nemá kromě nenávisti a rozdělení Francie co nabídnout. Proti 

Jeanu-Lucu Mélénchonovi se Emmanuel Macron nedokázal konzistentně vymezit a naopak 

byl vůči němu spíš v defenzivě, kdy reagoval na jeho výroky a vysvětloval kauzy jako 

například financování své kampaně. Francois Fillon byl zatížen kauzou zaměstnávání své 

manželky a neprůhledných finančních toků, Emmanuel Macron tak mohl snadno podporovat 

tuto negativní image, což činil pozitivně, například v konfrontaci s ním zdůrazňoval svůj 

navrhovaný Zákon na moralizaci politického života, kde jedním z hlavních bodů byl právě 

zákaz zaměstnávání rodinných příslušníků. Benoit Hamon byl vykreslen jako osamělý muž, 

kterému od středu ukrajuje Macron a od kraje Mélénchon a jeho kandidatura je tudíž 

zbytečná (Plowright, 2017). 

 

 V dalším bodě kandidát odhaduje, co budou konkurenti říkat o sobě. Při informacích 

dostupných při nastavování strategie kampaně šlo předpokládat, že Marine Le Pen se pasuje 

do role ochránkyně Francie proti migraci i Evropské unii. Jean-Luc Mélénchon bude 

vystupovat jako její levicový protipól, který bude plánovat dramatické navýšení sociálních 

výdajů, vystoupení z NATO a redefinování vztahů s Evropskou unií, udržení 35 hodinového 

pracovního týdne a posílení přímé demokracie. U Francoise Fillona šla zase předpokládat 

vyšší míra konzervatismu, zejména pokud půjde o migraci a islámské vyznání, snížení 

výdajů z rozpočtu nebo zvýšení věku pro odchod do důchodu. O Fillonovi bylo také známo, 

že je silně věřící katolík, který se staví proti homosexuálním párům a hájí tradiční hodnoty 

evropské společnosti. Benoit Hamon byl v době své kandidatury známý především díky 

snahám zavést pravidelný měsíční příjem pro všechny občany nebo úsilí legalizovat 

marihuanu (Pinet, 2016).  

 

 Na závěr je důležité pracovat s výroky, které jdou z úst konkurence na adresu 

kandidáta. Dle slov Axelle Tessandier, jedné z ambasadorek “projektu” En Marche ! se 
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volební tým připravoval především na kritiku prvotní absence programu, na označování 

Emmanuela Macrona jako bankéře, francouzskou verzi Hillary Clinton, malého prince 

francouzské politiky (s negativní konotací snílkovství a mladého věku) a na vytahování 

kauz, které by posilovaly obraz Macrona jako povýšeného autokrata. Konkrétně od Marine 

Le Pen byly očekávány útoky ohledně Macronova pohledu na migrační politiku a postoji k 

Evropské unii (Tessandier, 2017).  

 

 

 

Obrázek  č. 5: Message box Emmanuela Macrona 

Vlastní zpracování autorky 
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2. 3. 3 Umístění Emmanuela Macrona na volebním trhu 

 

 Sám Emmanuel Macron se na politickém trhu definoval do role vyzyvatele 

politického systému, zatímco konkurence se snažila dosáhnout předobrazu následovníka 

Francoise Hollanda. Vzhledem k upadající Hollandově popularitě nebyla pozice 

následovníka příliš volebně výhodná, sám Macron tak pokračování jeho stylu politiky 

odmítal a Francois Hollande Macrona veřejně podpořil až 24. dubna, kdy vyzval národ, aby 

se postavil proti fašismu symbolizovanému Marine Le Pen. Po celou dobu kampaně k sobě 

oba muži byli odtažití, nicméně se dá spekulovat, že právě v oné distanci byla skryta 

Hollandova podpora. 8. května, tedy den po Macronově zvolení, se oba objevili bok po boku 

a společně položili květiny pod Vítězný oblouk, což média prezentovala jako usmíření “otce 

a syna”.  

 

 Na základě výše zmíněných faktorů můžeme prezidentskou kampaň Emmanuela 

Macrona řadit mezi vyzyvatelské (Evans & Gilles, 2017).  

 

 Při tvorbě vyzyvatelské strategie postupoval tým Emmanuela Macrona takřka 

učebnicově. Politické hnutí En Marche ! vzniklo 6. dubna 2016, nicméně trvalo téměř půl 

roku, než Emmanuel Macron definitivně oznámil svůj záměr kandidovat. Během této doby 

zrál čas spekulací o jeho možných záměrech a vlivu na jeho vztah s tehdejším prezidentem 

Hollandem.  

 

 Pokud jde o tón komunikace, ten je pro vyzyvatelské kampaně doporučený ve formě 

prezentování “změny” a “naděje”. Nastolení tohoto narativu bylo cítit už z oznámení 

kandidatury 16. listopadu 2016, které Macron uvedl odmítnutím systému a touhou nechat se 

vést francouzským lidem. Současnou situaci označil za rozvod mezi občany a vládou země, 

a proto je nutné vstoupit do nové éry s novou vizí, která Francii probudí.                24. 

listopadu vydal knihu La Révolution, kde doslova píše: “Jsem přesvědčený, že 21. století, do 

kterého společně vstupujeme, je plné příslibů změn, které nás mohou učinit šťastnějšími. To 

vám nabízím. To bude náš boj pro Francii a neznám nic krásnějšího.” Na prvním velkém 

meetingu 10. prosince vyzýval slovy - “Je to na nás. Věřím ve vás. Společně Francie.” - ke 

společné práci na projektu, který sjednotí Francii a přivede ji do nové éry. Vykresloval 
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jakousi fatu morganu v poušti, příslib změny, ze které budou mít občané dobrý pocit, změny, 

jíž mohou být občané sami součástí, protože jejich lídr je pokorně prosí o spolupráci. Naděje 

v jeho podání není abstraktní pojem ukrytý v jeho schopnostech a předurčení ujmout se vůdčí 

role, nýbrž ve společnosti a voličích jako takových. Každý jeden občan Francie byl 

prezentován jako bod naděje pro novou lepší Francii. Každý se mohl cítit součástí celku, 

cítit se důležitý, doslova cítit, jak se mu jeho vlastní země mění pod rukama. To vše shrnuté 

do nosné komunikační věty: “Moc změnit naši zemi jste vy!” (Macron, Záznam projevu 10. 

12. 2016) 

 

 Macronova kampaň hýřila, i přes svou útočnost na politický establishment, 

pozitivismy. Hojně byly používány tzv. feel good slova, nejčastěji “naděje”, “entuziasmus”, 

“srdce”, “sebedůvěra” a “chuť”. Vůbec nejpoužívanějším slovem kampaně bylo “my”. 1. 

dubna na setkání v Marseille použil slovo “my” dokonce 185krát. 17krát pak použil slovní 

spojení “mí přátelé”. Zároveň aktivně bránil projevům negativismu, když při kritice 

konkurence začal dav pískat a bučet, vyzval je Macron: “Ne, nepískejte.” Naopak negativní 

slovo “nezaměstnanost” zmínil pouze dvakrát, slovo “terorismus” jen jednou (Alduy, 2017).  

 

 Narativ vystavěný okolo osobnosti Emmanuela Macrona byl tak přímo ztělesněním 

nadějné změny - tedy doporučeného přístupu pro kandidáty v pozici vyzyvatele. Pro 

srovnání, v konkurenčních vyzyvatelských kampaních se pozitivní slova mezi nejvíce 

používanými objevovala velmi zřídka. Nejpoužívanější slova Jeana-Luca Mélenchona byly 

“lid”, “republika”, “svoboda”, “ústava” a “Francie”. Od Francoise Fillona nejčastěji zaznělo 

“Evropa”, “kultura”, “francouzský”, “národ” a “musíme”. Marine Le Pen nejvíce hovořila o 

“Francii”, “identitě”, “lidu”, “národnosti”, “světu” a “Francii”. Nejhůře si v tomto hledisku 

vedl Benoit Hamon, který ve své mluvě k veřejnosti vůbec nejčastěji používal slovo “já” 

následované “Le Pen”, “Národní frontou” a “Francií” (Alduy, 2017).  

 

 Narativ Emmanuela Macrona pro 2. kolo se opíral o volbu mezi “změnou” a 

“hněvem”. Poslední distribuovaný leták před volbami doslova hlásal: “Volba nikdy nebyla 

tak jasná. Sjednoťme Francii, nebo ji rozdělme. Vytvářejme důvěru, nebo podněcujme 

nedůvěru. Přeformulujme Evropu nebo ji opusťme. Dejme Francii silnou pozici na 

mezinárodní scéně, nebo ji izolujme.” Slogan pro 2. kolo podtrhoval základní teze kampaně 
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v sousloví: “Společně, Francie!” (Propagační materiály Emmanuela Macrona).  Z 

nastoleného kurzu změny a naděje tedy nevybočil do samotného závěru kampaně. 

 

3. TVORBA POLITICKÉHO PRODUKTU 
 

 

3. 1 Tvorba politického produktu v politickém marketingu 
 

 Marketingový přístup pojímá produkt jako prostředek, prostřednictvím něhož dokáže 

uspokojit potřeby a přání svých zákazníků. Jde tak o soubor prvků, které jsou nabízeny na 

trhu a vzájemně reagují s aktuální poptávkou. Politický marketing rozlišuje dvě roviny 

produktu - kandidující subjekt jako takový a nabízený program. Tyto dvě roviny se navzájem 

doplňují a musí tedy být ve vzájemném souladu (Henneberg, 2003).   

 

 Způsob vytváření politického produktu se opírá o prvotní výzkum trhu, následné 

vyzkoušení prototypu, případné úpravy produktu a finální prezentaci. Tedy i v produktovém 

politickém marketingu se znovu prolínají již představené koncepty segmentace, targetingu 

a positioningu a zejména pak tržně orientovaný přístup politické strany, jak jej definovala 

Lees-Marshment (viz. kapitola 2. 1 Tvorba volební strategie v politických kampaních). 

 

 Představené koncepty Lees-Marshment i Henneberga pracují především s produktem 

v neživotném pojetí. Lees-Marshment chápe politický produkt především jako sdělení 

kampaně, Henneberg zase pracuje zejména s ideologií, programem a kandidujícím 

subjektem, který vnímá spíše ve smyslu politické strany, v rámci níž se pohybují konkrétní 

politické osobnosti. Širší chápání pak nabízí Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007), 

dle nichž je produktem cokoliv, co může být nabídnuto na trhu, přičemž zmiňují, že takto 

mohou být nabídnuty i osoby. Jakubíková (2013) ještě doplňuje důležitý aspekt, a sice že se 

v produktu odráží celý “podnik”, tedy v postavě kandidáta se odráží jeho politická strana, 

dosavadní úspěchy i skandály soukmenovců i samotné myšlenky a program.  

 

 Na základě výše představených myšlenek tedy lze konstatovat, že produktový 
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přístup, lze aplikovat i pro marketing politický a jednotlivé politické strany, ideologie, 

program i konkrétní kandidáty lze z tohoto úhlu pohledu zkoumat.  

 

 Dle produktového marketingu se každý produkt skládá z celkem tří vrstev - jádra, 

vlastního produktu a rozšíření. Jádro dává zákazníkovi důvod ke koupi, představuje řešení 

problému a naplnění konkrétní tužby. Vlastní produkt má za cíl odlišit produkt od 

konkurenční nabídky prostřednictvím úrovně kvality, funkce, designu, značky a balení. 

Rozšířený produkt zastupuje sekundární důvody, proč produkt zakoupit právě od jedné a ne 

jiné firmy. Jedná se o doplňkové služby typu záruka, instalace, možnost koupě na splátky a 

poprodejní servis. Jádro tvoří 80 % produktu, přesto  má na rozhodnutí zákazníka jen 20% 

vliv (Tomek, 2011).  Dle tohoto funkčního rámce pak lze zkoumat i jednotlivé politické 

produkty, v této diplomové práci bude představen produktový přístup ke kandidátovi na 

prezidenta. 

 

Obrázek č. 6: Vrstvy produktu 

Převzato z: Frátrik, 2015 
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3. 2. Tvorba politického produktu v prezidentských kampaních 
 

 Nazývat prezidentského kandidáta produktem není docela přesné, jde spíše o službu. 

Poskytnutí své osoby pro funkci prezidenta je služba voliči. Technicky vzato má 

prezidentský kandidát blíže k poskytovateli životního pojištění než ke kostce mýdla 

(Newman, 1994). Při posilující komodifikaci kandidátů se však prezidentské kampaně 

začaly opírat právě o výše představený koncept produktového marketingu (Zavatarro, 2014). 

Procesy produktového marketingu se na prezidentské kandidáty pokusil aplikovat již Philip 

Kotler v roce 1975, podle něj potenciální prezident prochází stejnými fázemi vývoje jako 

produkt - tedy vytvoření identity (brand image), získání požehnání strany (corporate image), 

vyhrání primárních voleb (testování na trhu), zahájení horké kampaně (reklama a 

distribuce), zvolení (získání podílu na trhu) a udržení se ve funkci (opakovaný prodej) 

(Kotler, 1975).  

 

 Z hlediska této práce, která se soustředí na prezidentské volební kampaně určené pro 

koncový elektorát, je ještě více než paralela s životními fázemi komerčního produktu  

zajímavější způsob jakým se “produkt prezident” tvoří a zda v tomto případě aplikace 

produktového přístupu poskytuje užitečnou platformu. Za tímto účelem budou nyní 

rozebrány jednotlivé složky produktu - jádro, vlastní produkt a rozšíření -  a aspekty, které 

je utváří. 

 

 Jádro je pro všechny rivaly stejné - problém je vypršení mandátu současné hlavy 

státu a touha zákazníků-voličů po obsazení této funkce. Pro paralelu s komerčním přístupem, 

pokud nám doslouží pračka a stále produkujeme špinavé prádlo, toužíme po nové pračce 

nebo znovuuvedení do chodu naší původní pračky. Všechny pračky na trhu náš problém 

vyřeší - vyčistí náš oděv - přesto si nevybíráme náhodně, ale podle vlastní logiky. Opíráme 

se o druhou vrstvu, vlastní produkt. V ní nalezneme důvody pro výběr konkrétního kusu. 

Stejně tak je tomu v případě volby prezidenta, všichni kandidáti naplní naši potřebu, ale 

tento samotný fakt ještě nerozhoduje o konkrétním výběru (za předpokladu, že volič 

nevybírá losem). Rozhodujeme se podle kvality, funkce, designu, značky a balení 

(Zavatarro, 2014).  
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 Kvalita je definována trvanlivostí, spolehlivostí, přesností, snadným ovládáním a 

opravami (Kotler, 2007). Jak vypadá kvalita u prezidentského kandidáta? Jako trvanlivost 

můžeme chápat jeho dosavadní politickou kariéru, čím déle působí na politické scéně, tím 

lépe můžeme posoudit jeho schopnosti. Udržení se na politické scéně navíc může být 

vykládáno i tak, že daný kandidát není obtěžkán natolik závažnými prohřešky, které by ho 

přiměly kariéru politika ukončit. Obecně by tak mělo platit, že čím delší politická kariéra, 

tím kvalitněji bude kandidát vnímán. Spolehlivost definuje marketing jako schopnost dostát 

přislíbenému. Převedeno do politického světa, pokud kandidát již zastával volenou funkci a 

podařilo se mu splnit předvolební sliby, bude vnímám jako kvalitnější adept na prezidenta. 

Pokud dosud žádnou veřejnou funkci nezastával, může tento aspekt suplovat schopností 

nezklamat očekávání v civilním zaměstnání. Přesnost si pro náš případ můžeme vyložit jako 

určitý druh neomylnosti a orientaci ve faktech. Kandidát, který bude ve svém veřejném 

projevu přesný a nebude se dopouštět chyb, by měl být veřejností vídán pozitivněji, než 

kandidát, který bude opakovaně usvědčen z mystifikací. Snadné ovládání může z pohledu 

volebního stratéga působit úsměvně, nicméně při stavbě volebního produktu může být 

výhodou, pokud kandidát prokáže svou schopnost naslouchat veřejnosti a zodpovídat se 

jejím otázkám. Jinými slovy kvalita v snadném ovládání je vnímána jako jistá pokora 

kandidáta vůči voličům a zároveň příslib, že jako prezident bude jednat v souladu s 

všeobecným očekáváním. Tento komponent může kandidát prokázat například zapojením 

připomínek z osobních setkání do předvolebního programu. Posledním prvkem kvality jsou 

opravy. Prezidentský kandidát se nemůže jen tak “porouchat”, může ho ale zatížit pomluva, 

aféra nebo prohřešek z minulosti. V takovém případě je nutné vhodnou krizovou komunikací 

“opravit” jeho image a vrátit značce jeho jména lesk. Čím méně se opravuje, tím méně je 

poškozena pověst kandidáta, a je proto vnímám kvalitněji. 

 

 Funkce produktu jsou přidané vlastnosti, bez kterých by sice produkt plnil svůj 

primární účel, zároveň by byl ale totožný s produkty konkurence (Kotler, 2007). Pro lepší 

představu, pokud se vrátíme k příkladu pračky, primární účel je vyprat prádlo, přidanou 

funkcí může být například časovač, možnost vybrat si speciální program nebo ručně 

upravovat teplotu, dobu praní a počet otáček. U prezidenta je primárním účelem plnit úkoly, 

které mu ukládá ústava jeho země. Přidanou funkcí bývá zpravidla poskytnutí vize, která 

propůjčí jeho činům hlubší smysl, nebo určitá míra invence pozměňující zaběhnuté 



 

35 

prezidentské pravomoci.  

 

 Design a styl odkazují k fyzickým atributům produktu. Zatímco styl je především o 

vzhledu, který může jít na úkor kvality, design svým provedením podtrhuje kvalitu produktu 

(Kotler, 2007). Příklad s pračkou - hranatý buben přidá stylu, ale nepřidá výkonu, kdežto 

elegantní barvy, materiál a tvarování celé pračky přidá produktu na estetické funkci, aniž by 

omezil výkon primárního účelu. U politika jde krom fyzického vzhledu také o styl oblékání, 

upravenost, vůni, styl chůze, gestiku, věk a barvu hlasu. Barvou kravaty se sice volby vyhrát 

nedají, nicméně kandidát může některé své fyzické atributy - svůj design - přizpůsobit na 

radu svých poradců vybranému segmentu voličů, který hodlá oslovit.  

 

 Značka je zákazníky/klienty vnímaná jako výrazná součást produktu. Je nejen 

označením výrobce, ale i všech vlastností a zkušeností, které má zákazník s danou značkou 

spojené. Udržování pozitivního vnímání značek se věnuje samostatný obor - branding. Jako 

u téměř všech nástrojů marketingu, i zde není důležitá zkušenost, ale dojem, jaký z ní 

zákazník má. Značku vlastní zákazník ve své mysli (Kotler, 2007). U prezidentských 

kandidátů je značkou primárně jejich jméno a sekundárně strana, se kterou jsou spojováni. 

Celkové vnímání kandidáta je řízeno v souladu s výsledky výzkumu klíčových segmentů. 

 

 Balení je část produktu, jehož primární funkcí je bezpečně doručit produkt od 

výrobce k zákazníkovi. U prezidentských kandidátů podléhá jejich “balení” pravidlům 

politického packagingu. Prezidentského kandidáta samozřejmě voliči nedostávají v krabici, 

ovšem i tak jeho kampaň používá určité barvy, logotypy, schémata a fonty, kterými pomáhá 

doručit kandidátova sdělení a dopomoci k jejich popularizaci (Kubáček, 2012).  

 

 Podrobně tu bylo rozebráno jádro a vlastní produkt. Třetí částí produktu jsou tzv. 

rozšíření - záruční doba, servis, doručení domů nebo instalace (Kotler, 2007). Tyto aspekty 

se na prezidentské kandidáty aplikují nelehko, ovšem i zde můžeme spatřovat určitou 

paralelu. Prezidentský kandidát může předem deklarovat své chování v hypotetických a 

reálných situacích. Například přislíbit jmenování konkrétní osoby premiérem (pokud je to v 

náplni jeho funkce), odkrýt jména svých budoucích spolupracovníků, odkrýt své majetkové 
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struktury nebo vyjádřit zájem používat pro své cesty vozy výhradně tuzemského výrobce. 

Nic z toho nemá přímou souvislost s kvalitou výkonu funkce, ani neslouží k udání důvodu 

voliči volit právě jeho a ne konkurenci, nicméně může být pomyslnou třešničkou na dortu, 

která dotvoří jeho image a utvrdí voliče, že jeho volba je správná.  

 

 

 Když si to tedy shrneme. Můžeme prezidentského kandidáta chápat stejně jako 

klasický produkt? Ano, prezidentští kandidáti disponují stejnou strukturou a lze tedy na ně 

uplatnit produktový přístup. Jak vypadá ideální prezidentský produkt? Především je 

oficiálním účastníkem volebního klání, čímž plní svou primární účel. Má za sebou politickou 

kariéru, může doložit splněné předvolební sliby, je přesný ve faktech, zakomponuje 

připomínky občanů do programu, není obtěžkán politickými skandály, poskytne vizi pro 

výkon funkce, jeho fyzické atributy se setkávají se zalíbením vybrané cílové skupiny voličů, 

značka jeho jména je řízena s důrazem na vyvolání pozitivních asociací, svá sdělení 

komunikuje vhodnou grafikou a odkryje svá budoucí rozhodnutí po nastoupení do 

prezidentského úřadu do nejmenších detailů. Takový prezidentský kandidát by dle teorie 

měl mít ty nejlepší předpoklady pro účast v efektivní prezidentské kampani. Je důležité 

znovu zopakovat, že výše vyjmenované atributy nemusí být v souladu se skutečností, ale 

musí být v souladu s tím, jak je vnímá volič. Jinými slovy, pokud bude celý národ 

přesvědčen, že kandidát v minulosti vykonával funkci ministra financí, je pro kampaň 

irelevantní, že byl ve skutečnosti jen náměstkem. Pokud byl ministr financí a národ je 

přesvědčen o tom, že byl pouhým náměstkem, je nutné pracovat s tím, co si myslí voliči a 

skutečnost v kampani pozbývá smyslu.  
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3. 3 Tvorba produktu Emmanuel Macron 
 

 Emmanuela Macrona budeme na základě výše uvedené teorie chápat jako 

prezidentský produkt od momentu, kdy 16. listopadu 2016 naplnil svůj primární účel, tedy 

nabídl svoji osobu k vyřešení potřeby obsadit post hlavy státu.  

 

 Skutečnosti předcházející tomuto okamžiku nalezly uplatnění především ve druhé 

vrstvě, tedy vlastním produktu. V této vrstvě je klíčových pět prvků - kvalita, funkce, design, 

značka a balení. Samotná kvalita se opírá o dalších pět aspektů - trvanlivost, spolehlivost, 

přesnost, snadné ovládání a opravy (viz kapitola 3. 2 Tvorba politického produktur jako v 

prezidentských kampaních).  

 

 Trvanlivost byla v předchozí kapitole definována jako doba působení na politické 

scéně. Podle předchozí kapitoly by ideální prezidentský kandidát měl mít za sebou 

politickou kariéru a působení ve veřejných funkcích. U Emmanuela Macrona můžeme za 

prvotní kontakt s politickým světem považovat rok 2004, kdy nastoupil do Inspection 

générale des finances, orgánu, který provádí dohled nad finančními toky státu, a který přímo 

podléhá francouzskému Ministerstvu financí. Po třech letech z veřejného sektoru přechází 

do soukromého a stává se investičním bankéřem v Rothschild & Cie Banque. V roce 2012 

navazuje na svoji působnost ve státním aparátu a stává se zástupcem generálního sekretáře 

v Elysejském paláci a o pouhé dva roky později je ve vládě Manuela Vallse jmenován 

ministrem hospodářství a průmyslu. Pokud jde o stranickou příslušnost, Emmanuel Macron 

vstoupil do Socialistické strany roku 2006, ovšem zřejmě kvůli jeho působnosti v 

bankovnictví vystoupil roku 2009 a po 7 let působil jako nezávislý. Zlom nastal 6. dubna 

2016, kdy zakládá vlastní hnutí En Marche !, jehož je až po současnost členem. Výkon 

funkce ministra socialistické vlády a zároveň předsedy En Marche !  překrýval po dobu 4 

měsíců, než v srpnu 2016 rezignoval z důvodu věnování se vlastnímu projektu. Dle poznatků 

o roli trvanlivosti v celkovém vnímání produktu lze vidět jako plus, že v době oznámení 

kandidatury měl za sebou Emmanuel Macron působivý politický životopis, ovšem jako 

rušivý prvek efektu trvanlivosti v tomto případě působí čtyřleté přerušení v podobě angažmá 

v Rothschildově soukromém bankovním domě (Pedder, 2018).  
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 Spolehlivost byla pro účely formování prezidentského produktu představena jako 

schopnost dostát slibům z předchozího politického angažmá. U Emmanuela Macrona je toto 

problematický prvek, protože přestože působil jako ministr hospodářství a průmyslu, 

nastoupil do této funkce za nestandardních okolností. Tehdejší předseda vlády Manuel Valls 

rezignoval po roztržkách uvnitř Socialistické strany nad úspornými opatřeními. Arnaud 

Montebourg, který tou dobou zastával právě funkci ministra hospodářství a průmyslu, 

veřejně vystupoval s kritikou těchto opatření proti své straně i proti prezidentu Hollandovi. 

Jelikož se nejednalo o první neshodu mezi oběma muži (kontroverzi způsobila například 

Montebourgova nacionalistická kampaň “Made in France”, která vyzývala k nákupu pouze 

tuzemských výrobků a vytlačení zahraničních podnikatelů), zazněl z Elysejského paláce 

pokyn, aby byl Montebourg nahrazen. Doporučení znělo: Emmanuel Macron. Ten tedy 

nikdy neprošel klasickými volbami, neúčastnil se kampaně a neprezentoval žádné volební 

sliby. Za pomyslný slib by se dalo považovat očekávání loajality k prezidentu Hollandovi, 

přičemž tento slib nelze považovat za splněný. Aspekt spolehlivosti se tedy jeví jako kritický 

(Chardonnens, 2017).  

 

 Prvek přesnosti chápeme jako faktickou správnost v uváděných výrocích. Tento 

prvek se obtížně měří, za tímto účelem by musely být přezkoumány všechny veřejné výroky 

od doby, kdy se Emmanuel Macron stal účastníkem veřejného života. Jak ale bylo v této 

diplomové práci několikrát zmíněno, pracuje se s informacemi, které jsou dostupné i 

konečným voličům, a které se v jejich myslích jeví jako pravdivé. Emmanuel Macron nese 

image intelektuála, vynikajícího studenta a absolventa prestižní École Nationale 

d’Administration. Jeho projevy nešetří citáty filozofů, ani komplikovanými metaforami. Ne 

vždy bývají jeho výroky přijaty pozitivně, ale zmínky o nepřesnostech a zavádějících 

informacích se v souvislosti s Macronem neobjevují. Přesnost je tedy další kvalitou produktu 

Macron (Chardonnens, 2017).  

 

 Snadné ovládání bylo v předchozí kapitole vyloženo jako určitá dosažitelnost 

kandidáta voliči. Emmanuel Macron před zveřejněním svého programu absolvoval 

předkampaň pro sběr podnětů. V rámci door-to-door kampaně obešel již v této fázi zhruba 

30 000 domácností a do úvodu svého programu tento fakt zmiňuje společně s poznámkou, 
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že “tento program vychází z podnětů takřka 30 000 občanů” (Program Emmanuela 

Macrona). Zároveň se vždy při výkonu funkce choval v souladu s veřejným očekáváním, 

nepřekračoval svoje pravomoce a reprezentoval svůj úřad s důstojností. Aspekt snadného 

ovládání je tedy jednou ze silných stránek produktu Macron (Chardonnens, 2017).  

 

 Opravy byly v kontextu prezidentských kampaní vysvětleny jako nutnost nápravy 

reputace po prodělaném skandálu. Nejkontroverznějším aktem Emmanuela Macrona v době 

jeho oznámení kandidatury byl tzv. Zákon Macron, balíček zákonů o 106 článcích, které se 

dotýkají množství odlišných sektorů. Nejdiskutovanějšími prvky byly otevření obchodů v 

neděli s dvojnásobnou mzdou, otevření trhu pro konkurenční dopravce a úprava minimální 

mzdy a dalších sociálních požitků i pro tranzitní dopravce se sídlem v zahraničí. Tento 

balíček zákonů opět rozštěpil Socialistickou stranu. Před samotným projednáváním v dolní 

komoře strávil Emmanuel Macron 82 hodin debatou před komisí, během níž bylo navrženo 

1 967 pozměňovacích návrhů, z čehož 495 bylo přijato. Na samotném plénu strávil Macron 

111 hodin, kde bylo vyprodukováno dalších 2 850 pozměňovacích návrhů, z nichž 559 bylo 

přijato. Macron také podmínil svou další účast ve vládě přijetím tohoto balíčku, přičemž 

věřil, že balíček projde o zhruba pět nebo šest hlasů. Manuel Valls jeho přesvědčení nesdílel 

a nakonec byl Zákon Macron přijat pomocí článku 49.3 Ústavy          5. francouzské 

republiky, která umožňuje vládě prosadit zákon i proti vůli většiny v parlamentu 

(Sowerwine, 2018). Zajímavá je zde datová symbolika, zákon byl totiž přijat 6. dubna 2015, 

tedy hnutí En Marche ! bylo založeno v jeho roční výročí. Zákon Macron vzbudil ve Francii 

vlnu protestů s účastí zhruba půl milionu občanů, kritizováno bylo zejména posílení práv 

zaměstnavatele oproti zaměstnanci. Protesty byly násilného charakteru, v Macronově 

rodišti, městě Amiens, dokonce protestující vtrhli na radnici a zahájili svévolné rokování. 

Vyváděla je policie. Ožehavé situaci nepomohl ani Macronův slavný výrok: “Nejlepší 

způsob, jak si vydělat na oblek je pracovat.” Tuto větu pronesl směrem k demonstrujícímu 

poté, co tento zmínil cenu Macronova obleku v souvislosti s tím, že Macron žije v odtržení 

od reality běžného života (Videozáznam “La meilleure façon de se payer un costard, c'est 

de travailler”, YouTube). Produkt Macron si tedy s sebou nese jednu zásadní opravu, což je 

v celkové bilanci stále pozitivní výsledek.  
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 Funkce prezidentského produktu by měla spočívat především v nabídnuté vizi 

výkonu úřadu. Vize byla Emmanuelem Macronem nabídnuta 16. listopadu 2016 při projevu 

oznamujícím kandidaturu. Nejlépe ji vystihuje jeho věta: “Odmítám systém, chci se nechat 

vést energií francouzského lidu.” Nabídl podílení se každého občana na nejvyšší politice, na 

možnosti zapojit se do tvorby programu, nenechat se pouze vést, ale vést vedení. S ohledem 

na “velkolepou historii Francie a odkazu Francouzské revoluce”. Dalším důležitým prvkem 

byla role Francie na mezinárodní scéně. Macron vyzdvihoval hlavně spojenectví s 

Německem a Evropskou unií. Označil Francii jako “unavenou” a Evropu za její “šanci” 

(Macron, záznam projevu 16. 11. 2016). Funkce vize tedy byla nabídnuta uspokojivým 

způsobem, přičemž zde nehodnotíme obsah, nýbrž její pouhou existenci a jasně 

formulovanou podobu.  

 

 Design a styl byly výše definovány jako fyzické atributy prezidentského kandidáta. 

Emmanuel Macron, v čase oznámení kandidatury 38 letý, měří 177 cm, je štíhlé postavy a 

preferuje na krátko zastřižené vlasy a oholenou tvář. Experimenty s vousy, pomocí nichž 

měl vypadat starší, se neosvědčily a rovněž na účet delších vlasů v době jeho studentských 

let byla pronesena řada posměšných poznámek, spolužáci mu například kvůli stylu jeho 

účesu říkali “pražský erasmák”. Z oblečení je pro něj typický oblek na míru o průměrné ceně 

600 euro (zhruba 15 000 Kč). Z barev volí tlumené, zejména tmavě modrou. Na veřejnosti 

vždy vystupuje velmi upravený a elegantní. Dá se tedy říci, že si prezidentskou vizáž osvojil 

již před samotným oznámením kandidatury, jako rušivý prvek se dá označit pouze přílišná 

mladost v obličeji, která špatně koreluje s představou o hlavě státu (Pedder, 2018).  

 

 Značkou produktu Macron je primárně jeho jméno a sekundárně jméno jeho hnutí 

En Marche !, které jistě ne náhodou nese stejné iniciály. Speciálně pro prezidentskou 

kampaň byla vytvořena podpůrná značka Emmanuel Macron président. Zde tedy také 

naplnil základní předpoklad.  
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 Balení, tedy jakýsi soubor prvků, se kterými je prezidentský produkt prodáván, 

obsahuje logotyp, barvy a vůbec celkovou vizuální podobu. Emmanuel Macron již při svém 

úvodním projevu označil Francii za unavenou, přičemž jeho vize je ji probudit. Zároveň od 

začátku sázel na pozitivní energii a osobitost každého jednoho člena hnutí. Poněkud 

netypicky tak kampaň nenesla jeden barevný motiv, ale celou duhu sytých barev 

vyjadřujících pestrost názorů, které utvoří jeden celek a probudí Francii. Kampaň 

Emmanuela Macrona i jeho hnutí nejčastěji reprezentovaly tři barvy: žlutá, růžová a modrá. 

Žlutá symbolizující liberalismus, růžová reflektující středo-levou politiku (červená značí 

levicové strany) a světle modrá reflektující středo-pravou politiku (tmavě modrá značí 

pravicové strany). Zvolené barvy tak odráží pozici En Marche ! jako strany, která není ani 

vlevo, ani vpravo. Jako vedlejší negativní efekt této myšlenky se však objevila jistá 

nečitelnost pro média, která tápala, jakou barvou Emmanuela Macrona symbolizovat v 

průzkumech a infografice. Florent Guerlain, spoluzakladatel společnosti Datagif ve své 

analýze ukazuje, že pro prezentaci Macrona bylo v různých médiích použito celkem        17 

barev. Pro voliče tato roztříštěnost mohla působit jako rušivý prvek. O písmo kampaně se 

staral Jean Francois Porchez, který byl přímou součástí volební týmu a jeho fonty tak 

doprovázely celou kampaň. Mezi jeho dosavadní profesní zkušenosti patří například tvorba 

písma pro Beyoncé, Nespresso, Louis Vuitton nebo The Boston Globe. Dle vlastních slov 

chtěl po Brexitu a výhře Donalda Trumpa udělat něco pro svoji zemi a přispěl tak svou 

kreativou k celkové vizuální podobě kampaně. Pro oficiální tiskoviny, web a potisky bylo 

použito písmo z rodiny fontů Gill Sans. Tento typ fontu vznikl ve 20. letech 20. století ve 

Velké Británii, kde jej používaly zejména společnosti specializující se na železniční 

dopravu, později se font rozšířil i do metra a mezi další dopravce. V roce 1997 toto písmo 

převzala BBC. Rodina Gill Sans je charakterizována jako svěží a moderní, symbolizující 

pohyb. Tím doplňuje celkovou vizi En Marche ! (v překladu “v pochodu”). Na fanouškovské 

předměty a méně formální komunikaci se používal přetisk ručního písma symbolizující 

osobní přístup a jedinečnost. Pro poslední měsíc kampaně použil Jean Francois Porchez 

vlastní font Mencken, patkové písmo spjaté s komunikací velkoleposti (font byl uveden 

tweetem “Make our planet great again”). Jean Francois Porchez zůstal spolupracovníkem 

Emmanuela Macrona i po jeho zvolení, nadále je také členem hnutí En Marche ! (Russell & 

Medvedev, 2017). Při bližším přezkumu “balení” produktu Macron tak můžeme konstatovat, 

že se jedná o sofistikovaný soubor barev a písem, který je v souladu s celkovou vizí 

Emmanuela Macrona. Zároveň lze usuzovat, že vizuální podobě byl od počátku  
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přikládán velký význam. 

 

Třetí vrstvu produktu tvoří tzv. rozšíření. Ta byla v předchozí části vyložena jako 

schopnost deklarovat budoucí jednání v případě zvolení, přičemž tímto není myšleno 

naplnění vize nebo programu. Tento aspekt je u Emmanuela Macrona problematický, neboť 

se sice netajil tím, že usiluje o získání většiny v parlamentu, nicméně ohledně osoby 

předsedy vlády nebo jmen svých spolupracovníků zůstával tajemný nejen v okamžiku 

oznámení své kandidatury, ale také po celou dobu kampaně. Jeho centristický přístup, 

kterým deklaroval, že jeho hnutí patří na pravo-levém spektru všude a nikam, rovněž 

nepomohl k identifikaci potenciálních členů nové vlády a potenciální jména tak zůstávala v 

rovině spekulací. Jako jediné rozšíření tak de facto nabídl své slovo, že bude v úřadu nosit 

obleky výhradně francouzských značek (Plowright, 2017).  

 

 Pro shrnutí této části. Prezidentský produkt Emmanuel Macron naplnil svůj primární 

účel oznámením kandidatury. V tento okamžik se produkt se vyznačoval trvanlivostí, 

nicméně se musel vypořádat s dočasným působením v Rothschildově bankovním domě. 

Produkt Macron rovněž neprokázal příliš spolehlivosti a musel se tak potýkat i s vysvětlením 

porušení loajality vůči prezidentovi Hollandovi. Přesnost byla předností produktu Macron, 

alespoň v myslích voličů. Snadné ovládání bylo doloženo zapojením občanů do tvorby 

programu. Produkt Macron vyžadoval pouze jednu zásadnější opravu za dobu své politické 

existence, a to vypořádání se s důsledky Zákonu Macron. Funkce byla naplněna 

představením unikátní a jasně formulované vize pro Francii. Design a styl souzněl s 

celkovou představou o hlavě státu, kritickým bodem byla pouze přílišná mladost. Produkt 

Macron fungoval na třech značkách - Emmanuel Macron, En Marche ! a Emmanuel Macron 

président. Balení tvořily tři barvy souznící s pozicí En Marche ! ani vlevo, ani vpravo a 

písma, o jejichž podobu a soulad s tónem kampaně se staral Jean Francois Porchez. Rozšíření 

se ukázalo být téměř nenaplněno, neboť kromě zájmu nosit ve funkci výhradně obleky 

francouzské tvorby nebylo odkryto takřka nic z kroků doprovázející hlavní výkon funkce.  

 

 

 

 

 



 

43 

 Produktový přístup k osobě kandidáta se po analýze Emmanuela Macrona projevuje 

jako funkční, neboť i se znalostí průběhu kampaně můžeme usuzovat, že spolehlivě odhaluje 

kritické body ve vnímání kandidáta jako celku. Zároveň tak v předstihu ukazuje volebnímu 

týmu, s čím se během kampaně bude muset vypořádat a představuje tak zajímavou 

alternativu k hojně využívané SWOT analýze, která se zaměřuje pouze na výzkum silných 

a slabých stránek zkoumaného a hrozby a příležitosti, které se s tímto zkoumaným pojí. 

Produktový přístup dává komplexní pohled na kandidáta a podněty pro další práci s ním. 
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4. VEDENÍ POLITICKÉ KAMPANĚ 
 

 

4. 1. Vedení politické kampaně obecně 
 

 Po nastavení vhodné strategie a definování produktu se jednotlivé aspekty kampaně 

rozlévají do konkrétních komunikačních aktivit. Jsou jimi hlavně politická reklama, 

branding, public relations a sociální sítě (Chytilek, 2012).  

 

 Politická reklama je nástroj, jímž se politický subjekt představuje veřejnosti. Nad 

sdělením reklamy má zadavatel plnou kontrolu a zpravidla za zprostředkování tohoto sdělení 

platí. Zde se politický marketing od klasického příliš nevzdaluje. I reklama politická využívá 

stejných kanálů, jako reklama komerční. Základní dělení je: internetová reklama, tisková 

reklama, venkovní reklama, televizní spoty, radiové spoty, direct mail neboli cílená 

distribuce pošty, propagační předměty a alternativní reklama (Chytilek, 2012). Internetová 

reklama probíhá ve dvou rovinách - placená reklama na konkrétním webu nebo reklama 

distribuovaná skrze internetového zprostředkovatele jako je Google (Adwords), Seznam 

(Sklik) nebo Facebook (Facebook Ads). Tisková reklama může mít formu pronajmutí 

inzertního prostoru nebo formu placeného článku. Venkovní reklama je vše, na co volič 

narazí ve veřejném prostoru. Nejčastěji jsou to billboardy, city lighty nebo plakáty. Televizní 

reklamy často podléhají legislativní úpravě. K jejich šíření tak častěji dochází 

prostřednictvím internetu a zejména sociálních sítí (mezi něž se řadí i YouTube). Placená 

reklama v rádiích rovněž podléhá přísné regulaci, neplacená forma propagace může být 

například rozhovor s kandidátem nebo různé glosy moderátorů. Direct mail je letáček, 

brožura, dopis atd., který je doručen přímo do voličovy schránky. Propagační předměty jsou 

drobné “suvenýry” nesoucí logo nebo symbol strany či kandidáta. Mohou být distribuovány 

zdarma i za úplatu. Alternativní reklama je vše, co nelze zařadit ani do jedné z výše 

jmenovaných kategorií. Jedná se o různé guerillové reklamy, které svým charakterem 

vybočují ze zaběhnutých praktik (Kotler, 2001).  

 

 Zatímco platí, že nad politickou reklamou má volební tým strany či kandidáta plnou 

kontrolu, u brandingu, neboli u péče o značku, jsou to právě voliči, kteří značku “vlastní”. 



 

45 

Jedná se soubor elementů, které značku v mysli voliče tvoří. Řízení značky je až 

alchymistický proces, pracuje se s emocemi, asociacemi a atmosférou okolo kandidujícího. 

Krom toho, že život značky musí být sladitelný s osobností kandidáta, musí být v souladu i 

s nastavenou volební strategií. Politické strany jsou většinou “označkovány” svým 

předsedou. Branding komerční i politický pracuje se dvěma základními rovinami - s atributy 

a identitou. Atributy lze v podstatě označit za funkce značky, které jí její tvůrce vtiskne s 

určitým cílem. Marketing rozlišuje celkem šest atributů úspěšné značky: atribut 

zjednodušení (brand slouží jako zkratka k rozhodnutí), atribut jedinečnosti (brand není 

zaměnitelný s konkurencí), atribut ujištění (značka komunikuje svoji stabilitu na trhu), 

atribut vize (aspirace na zlepšení života), atribut vnitřní hodnoty (subjekt je soudržný, 

přehledný a transparentní) a atribut důvěryhodnosti, který v politickém prostředí představuje 

splnění alespoň části volebních slibů (Needham, 2005). Identita značky je způsob ukotvení 

v myslích voličů. I ta se zakládá na šesti prvcích, a to fyzických charakteristikách (tváře, 

které značku nesou), osobnosti značky (značka je chápána jako organismus s vlastní 

povahou), kulturních hodnotách, vztazích značky s ostatními hráči trhu (zájmovými 

skupinami a donátory), reflexi zákazníka (odrážení jeho přání a zájmů) a sebevyjádření (self 

image) zákazníka (Kapferer, 1994). Cílem všech atributů i identitních prvků je vytvořit v 

mysli voliče silný vztah ke kandidujícímu subjektu, podpořit tento vztah pozitivními 

emocemi a dosáhnout loajality. V ideálním případě se vytváří tak silný vztah, že volič sám 

aktivně hájí značku před konkurenty (Bigi, 2017).  

 

 Politické public relations je bohužel často mylně zaměňováno se spin-doctoringem, 

neboli záměrným překrucováním faktů a jejich zasazením do žádoucí kontextu, nebo 

propagandou. Jelikož i klasické PR stále hledá svoji definici, je těžké mezi těmito skupinami 

manévrovat. Obecně však platí, že narozdíl od propagandy je public relations obousměrným 

komunikačním procesem a narozdíl od propagandy neatakuje každodenní život voličů a 

nezasahuje do jejich životního rytmu ani práva na svobodnou volbu (Ftorek, 2010). Spin-

doctoring je specifický nástroj politického PR, který se používá převážně v krizových 

momentech a spočívá v účelovém vytváření takového kontextu, který na činiy politického 

subjektu vrhá pozitivní světlo (Richards, 2016). Nejpoužívanější definicí politického PR 

prozatím zůstává výrok Strömbacka a Kiousise, dle nich se jedná o “řídící proces, kterým se 

politický subjekt snaží účelovou komunikací vybudovat, udržet a ovliňovat vztahy s klíčovými 
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publiky se záměrem naplnit své cíle” (Strömback & Kiousis, 2011). Mezi základní činnosti 

politického PR patří tvorba a distribuce tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí a 

brífinků, pořádání různých eventů pro novináře i veřejnost (např. snídaně s novináři, 

zahájení kampaně atd.), rozesílání avíz a výroků politiků, zajišťování mediálního prostoru a 

vytváření povědomí o značce prostřednictvím audiovizuálních záznamů (McNair, 2011). 

 

 Sociální sítě jsou novým nástrojem, který revolučně předvedl Barack Obama ve své 

prezidentské kampani v roce 2008. Sociální sítě jsou typické svým komunikačním 

schématem many-to-many, kdy se k subjektu vyjadřuje řada zdrojů a tyto informace se pak 

organicky šíří. To s sebou přináší na jedné straně vysokou důvěryhodnost sdělení (“jedna 

paní povídala” má ve společnosti vyšší hodnotu než “mluvící hlava” politika na televizní 

obrazovce) a na straně druhé ztrátu kontroly nad sdělením - tedy jedná se o přesný opak 

politické reklamy, i když cíl zůstává stejný. Sociální sítě - a zejména pak Facebook a Twitter 

- mají ambici plnit úlohy jakési novodobé Agory, kde se budou střetávat názory celé 

populace, nikoliv jen několika vyvolených. Sociální sítě také aspirují na jakousi formu 

politické reality show, která nám má pomoci poznat kandidáta i z jiné, než pouze politické, 

stránky. Při vhodné kombinaci politicky laděných sdělení, “úniků” osobních informací a 

vhodné a přesně cílené kritice konkurentů, představují sociální sítě pro svého uživatele 

velice cenný nástroj (Schill & Hendricks, 2018).  
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Obrázek č.  7 Nástroje politické kampaně 

Vlastní zpracování autorky 

 

4. 2 Vedení prezidentských kampaní 
 

 Každá kampaň a každé prostředí, kde se odehrává, má svá specifika, nicméně napříč 

prezidentskými kampaněmi můžeme identifikovat jejich společné rysy. V části o politickém 

marketingu byly prezentovány marketingové nástroje, které se v rámci politických kampaní 

využívají. Některé z nich se v prezidentských kampaních využívají obdobným způsobem, 

jakým se pracuje například s předsedy politických stran. Jedná se zejména o tiskovou 

reklamu, PR, veškerou venkovní reklamu i distribuované propagační materiály. Zde se liší 

pouze obsah a forma sdělení, které v sobě daný komunikační nástroj nese. Stejně tak 

branding postupuje podle takřka stejného schématu v politickém i prezidentském 



 

48 

marketingu, liší se pouze komunikovanými atributy a identitními prvky, což se ale znovu 

opírá spíše o specifika v tvorbě obsahu a zejména o definici prezidentského produktu a jeho 

postavení na volebním trhu. 

 

 Protože tvorbě náplně kampaně byly věnovány předchozí části 2. 2 Tvorba volební 

strategie v prezidentských kampaních a 3. 2 Tvorba prezidentského produktu a způsob práce 

s výše vyjmenovanými komunikačními nástroji byl alespoň v hrubých obrysech nastíněn v 

části 4. 1 Vedení politické kampaně obecně, nebude se jim tato diplomová práce obšírně 

věnovat, nýbrž se přesune k těm nástrojům, které jsou ve svém způsobu využití  pro 

kandidáta na prezidenta specifické a mají pro něj zásadnější význam, a tudíž jsou z hlediska 

cíle této diplomové práce zajímavější.  

 

 Teoretici politického marketingu, věnující se ve svých úvahách komunikaci 

prezidentům a kandidátům této funkce, spatřují klíčovou roli v projevech a audiovizuální 

prezentaci - tedy v televizních debatách a spotech. Obojí v doplnění silné kampaně na 

sociálních sítích, zejména Facebooku a Twitteru (Trent & Friedenberg, 2008; Strömback & 

Kiousis, 2011). Tyto komunikační nástroje budou postupně rozebrány v následujících 

kapitolách. 

 

 

4. 2. 1 Projevy a jejich role pro prezidentské kandidáty  

 

 Zejména projevům je v literatuře i praxi věnována velká pozornost. David Michael 

Ryfe (2005) vidí příčinu v nárocích, které jsou na prezidenty kladeny v legislativní oblasti. 

Přímo volený prezident v demokratickém systému většinou nedisponuje takovými 

pravomocemi, jaké jsou v představách jeho voličů. Síla legislativní je tak nahrazována silou 

přesvědčit. Tulis (2017) tuto situaci shrnuje jako povinnost prezidentů vést slovy. Kernell 

(2006) dodává, že prezidenti komunikují a přesvědčují skrze veřejné projevy a vztahy s 

médií. Heath (2010) deklaruje, že rétorické dovednosti jsou pro prezidenta absolutně 

klíčové. Běžný prezident údajně vyprodukuje v průměru 351 proslovů ročně. Ty přednáší na 

zahraničních cestách, při oficiálních událostech, na mítincích s občany nebo na brífincích s 
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novináři. Prezidentští kandidáti tak musí prokázat dovednosti v této oblasti, proto jejich 

kampaň proslovy nešetří (Ryfe, 2005). Podle Trent, Friedenberga a Dentona (2008) kandidát 

v horké fázi kampaně veřejně mluví až 30x týdně. Jmenovaní teoretici se rovněž shodují, že 

prezidentský speechwriting, tedy disciplína věnující se tvorbě prezidentských projevů, je 

disciplínou klíčovou s jasně definovanými pravidly, která je pro maximální efekt 

doporučeno dodržovat.  

 

 Kandidát používá v kampani dva typy projevů - projevy šité na míru aktuálnímu 

publiku (souvisí se zacílením segmentů, jak bylo zmíněno v části o tvorbě strategie) a 

základní projevy zodpovídající otázku “Proč kandiduji?”. Postup řeči sleduje konkrétní 

dramatický oblouk. Kandidát si nejprve musí získat pozornost posluchače, vytváří drama 

okolo tématu, které se chystá komunikovat. Následně popisuje problém, pro který prezentuje 

řešení. Řešení podporuje “vizualizací”, zmiňuje cokoliv banálního, co je pro voliče snadno 

pochopitelné a s čím se ve svém životě může setkat. Díky tomu snáze pochopí proveditelnost 

řešení. Takto postavené projevy si rovněž půjčují principy komerčního marketingu, 

konkrétně metodu “pracího prášku” - v reklamě je vytvořeno drama, ukáže se skvrna na 

oblečení, použije se přípravek, skvrna zmizí a všichni jsou šťastní. O podobnou názornost je 

usilováno i v rámci projevu (Trent, Friedenberga & Denton, 2008).  

 

 Na projevu mohou souběžně pracovat až tři týmy plus kandidát. První tým provádí 

výzkum, sleduje média, případně regionální tisk, pokud se jedná o výjezdní projev. Svá 

zjištění předává týmu speechwriterů, kteří se na společné schůzce s kandidátem domluví na 

základních obrysech projevu. Tým na jejich základě vypracuje první náčrt, který kandidát 

připomínkuje. Upravená verze se vrací k prvnímu týmu, který provádí faktickou revizi a 

znovu ověřuje upravený projev se svými zjištěními. Po doladění se zapojuje třetí tým 

mediálních trenérů, kteří s kandidátem pracují na prezentaci, provádí zkoušku na kameru a 

v závěrečné fázi přidávají “sound bity”, důrazné výroky, které upevňují pozornost diváka. 

Projevy rovněž slouží jako materiál pro média i vlastní tým kandidáta, který nejzajímavější 

momenty a výroky upotřebí na webu a sociálních sítích (Popkin, 2012). 
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4. 2. 2 Audiovizuální reklama a její role pro prezidentské kandidáty  

 

 Podle Kernella (2006) je televize hlavní komunikační kanál každé prezidentské nebo 

prezidentsko-kandidátské komunikace a zapadá tak to “going public” modelu, kdy názor 

prezidenta je veřejným majetkem. Celkem existují dva základní typy audiovizuální 

prezentace - televizní debaty a volební spoty.  

 

 Rokem 1960 a slavnou debatou mezi Nixonem a Kennedym jsme vstoupili do éry 

televizní  politiky. Přesto trvalo dalších 16 let, než se televizní debaty staly neodmyslitelnou 

součástí prezidentských kampaní. Dlouho totiž panovaly obavy z nevyzpytatelných 

výsledků. Nejprve měly televizní debaty formát jakýchsi rozšířených tiskových konferencí, 

kde novinářské celebrity kladly jednotlivým kandidátům předem konzultované otázky. 

Postupně se tento formát přelil do atraktivnějšího modelu, který připouštěl vzájemnou 

interakci zúčastněných konkurentů. Prezidentské debaty mají v průměru okolo 90 minut a 

většinou jsou rozčleněny do tematických bloků. Tyto bloky tradičně odrážejí ožehavá témata 

společnosti a zde se opět potvrzuje role kvalitně provedeného výzkumu, který umožní 

kandidátovi se na debatu fakticky i rétoricky připravit (Benoit, 2014).  

 

 I přesto, že kandidáti a jejich týmy chápou, že důsledky sebemenšího detailu v 

debatách mohou být pro kampaň fatální, stále se neobjevil osvědčený recept, jak debatou 

projít jako vítěz, a tudíž jsou debaty stále velmi rizikovým prvkem (Chytilek, 2012). Příklady 

nalezneme ve Spojených státech stejně dobře, jako v České republice. V roce 1992 se George 

H. W. Bush podíval během televizní debaty na hodinky, zatímco mluvil jeho oponent Bill 

Clinton. Přestože byl Bush od počátku favoritem voleb, toto gesto bylo interpretováno jako 

projev arogance a nedostatku respektu k soupeři. Volební preference šly raketově dolů a 

Bush svůj post neobhájil (Benoit, 2014). V českém prostředí je známá debata mezi Milošem 

Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, během níž zaznělo vyjádření o Benešových 

dekretech, čehož Miloš Zeman využil pro vykreslení “němectví” Karla Schwarzenberga. 

Podle Kateřiny Mahdalové z projektu Datová žurnalistika odpovídá četnost hledání spojení 

“Schwarzenberg” a “Benešovy dekrety” rozdílu, o který Karel Schwarzenberg svůj boj o 

prezidenta prohrál (Mahdalová, 2016).  
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 Všeobecné doporučení pro volební debaty by tak mohlo znít: opřít se o výzkum 

hlavních témat společnosti, včetně jejích nálad, mít dobře zpracovaná fakta, příliš 

neimprovizovat, ba naopak raději opakovat nacvičená vyjádření z projevů. Volební tým za 

tímto účelem připravuje tzv. klastry, soubor připravených veřejných promluv řazených dle 

témat. Pokud na téma v debatě dojde, kandidát by měl použít text z klastru, nehledě na 

konkrétní otázku, kterou zrovna moderátor pokládá, čímž se vyhne riziku nechtěného 

vypuštění zavádějící informace, která posléze změní náladu celé kampaně (Negrine & 

Stanyer, 2007).  

 

 Oproti tomu volební spoty jsou v porovnání s debatami větší sázkou na jistotu. 

Sdělení je plně pod kontrolou týmu kandidáta (Chytilek, 2012). S tím se ruku v ruce pojí 

nedůvěryhodnost takto komunikovaných sdělení. Podle výzkumné agentury Gallup až     70 

% voličů tvrdí, že jim volební spoty nepřinášejí žádnou užitečnou informaci. Proto ale ještě 

není na místě volební spoty zcela odsoudit jako neefektivní. Stejně tak se většina 

konzumentů domnívá, že na ně nepůsobí reklama. Podobná měření efektivity jsou tak velmi 

ošidná (Benoit, 2014).  

 

Televizní spoty mají tradičně okolo 30 vteřin a jejich cílem je v tomto krátkém čase 

vyzdvihnout pozitivní vlastnosti a kompetence kandidáta a naopak vykreslit konkurenta v 

negativním světle (Chytilek, 2012).  

 

 Volební spoty můžeme rozlišovat podle jejich formátu nebo podle jejich účelu. První 

z typologií se věnoval Patrick Devlin (2005), který se zabýval politickou persvazí v kontextu 

prezidentských kampaní. Ten rozdělil volební spoty na jednoduché, spoty typu talking head, 

negativní, cinéma-vérité, osobní svědectví a typ nestranný reportér. Jednoduché jsou klipy 

předem nacvičené a vykonstruované. Talking head obsahují jeden záběr na kandidáta, který 

přenáší svou message a mluví přímo do kamery. Negativní spoty jsou zaměřeny na kritiku 

protikandidáta. Cinéma-vérité ukazují skutečné interakce s lidmi, které jsou ale pečlivě 

vybrané a připravené tak, aby na kandidáta vrhaly co možná nejlepší světlo. Osobní 

svědectví je deklarace kvalit kandidáta podaná zástupci lidu, přičemž tito zástupci jsou 

vybráni podle svých archetypů tak, aby se s nimi koncový volič mohl snadno ztotožnit 
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(matka, hispánec, dělník). Formát nestranný reportér není příliš využíván, jedná se o 

fingovaný rozhovor se skutečným moderátorem, který klade kandidátovi kýžené otázky.  

 

 Z hlediska účelu, jak se jimi zabývali Benoit Pier a Blaney (1997), rozdělujeme spoty 

na Acclaiming, Attacking a Defending. Spoty typu acclaiming jsou zaměřeny na pozitivní 

sebeprezentaci a využívají je tudíž především inkumbenti. Oproti tomu spoty typu attacking 

jsou využívány vyzyvateli, kteří se snaží ukázat, že je s nimi spojena pozitivní změna. Spoty 

typu defending se takřka nevyskytují. Jedná se o reakci na útok, ale kandidáti neradi dávají 

oponetovi kontrolu nad tématy, o kterých se bude mluvit. 

 

 Předvolební televizní spoty vyzařují určité tendence. 50 - 85 % z nich je soustředněno 

na konkrétní téma, 33 - 47 % pro změnu na image. Znatelnější je dělení pozitivních a 

negativních spotů podle toho, zda jejich autor zastává nebo obhajuje pozici. 90 % 

inkumbentů prezentuje pozitivní message, ovšem pouze 54 % vyzyvatelů komunikuje 

pozitivně (Spiller & Bergner, 2011). 

 

 Nejčastějšími tématy jsou ekonomika, daně, životní prostředí, kriminalita a zdravotní 

péče. I komunikované vlastnosti mají své trendy. Jsou jimi vůdcovství, upřímnost, zájem, 

síla a rozhodnost (Spiller & Bergner, 2011)  

 

 Mezi nejčastější referenční skupiny patří dělníci, senioři, farmáři a mladí (Spiller & 

Bergner, 2011). 
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4. 2. 3 Sociální sítě a jejich role pro prezidentské kandidáty 

 

 Komunikace skrze sociální média, a speciálně skrze sociální sítě, přibližuje 

kandidáty i strany voličům. Protože kandidáti na prezidenta jsou brandováni jako samostatné 

osoby, pouze s podporou své strany, jsou-li v nějaké, naprosto nutně musí disponovat 

minimálně Facebookem a Twitterem, přičemž na vzestupu ve využití pro politickou 

komunikaci je nyní i Instagram. Protože jsou prezidentští kandidáti nuceni přivést ke své 

osobě masu, osvojili si i tvorbu vlastních mikrosítí, které jsou součástí jejich webových 

stránek. V této kapitole bude postupně rozebrán Facebook, Twitter, Instagram a sociální 

mikrosíť kandidáta. Každá síť je určena pro jiné publikum a odehrává se v mírně odlišném 

tónu (Schill & Hendricks, 2018).  

 

 Facebook slouží v současné době hlavně pro běžné uživatele, kteří sem chodí za 

zábavou, oddychem, prokrastinací. Prohlížejí si, co je nového u přátel a zároveň ve svém 

newsfeedu, tedy výchozím kanálu příspěvků, vstřebávají novinky ze serverů, v nichž 

vyjádřili zálibu tlačítkem “To se mi líbí”. Facebook je místem pobavení a neformální 

komunikace. Na Facebooku každý může svým komentářem vstoupit do diskuse a očekávat 

přímou reakci na svůj podnět. Facebook se řídí algoritmem, který aktuálně upřednostňuje 

osobní profily proložené obsahem stránek, u kterých jsme v minulosti vyvíjeli aktivitu - 

navštívili jsme ji, likovali jsme ji, komentovali zde nebo ji sdíleli. Dále nám nabízí obsah 

stránek, u kterých nám podobní uživatelé provedli jednu z výše zmíněných akcí. K tomu 

jsou uživatelům nabízeny sponzorované odkazy, které na ně zacílil inzerent na základě 

demografických kritérií. Dle nové politiky Facebooku si každý uživatel může prohlédnout, 

na základě jaké informace na něj byla konkrétní reklama zacílena a případně vyjádřit svůj 

nesouhlas (Treadway & Smith, 2011). Prezidentská komunikace by na Facebooku měla 

pracovat se třemi typy příspěvků - politickou informací, setkáváním s občany a osobními 

informacemi. Zapojit by při tom měl všechny formátové možnosti - text, fotografii, video a 

živé vysílání, které dostává v rámci algoritmu přednost a navíc upozorňuje všechny fanoušky 

stránky, že kandidát provádí nějakou akci. Tón komunikace by měl být přímočarý, osobní 

nebo humorný. Kandidát by se měl vyhýbat politické řeči a promlouvat jazykem svých 

voličů. Za jeho stránku by měla být zveřejněna reakce na každý komentář a zrovna tak by 
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měla být zodpovězena každá soukromá zpráva. Oproti komerčním značkám jsou zde 

doporučeny i příspěvky přesahující 400 znaků. Pro prezidentského kandidáta je nutností 

stránka, protože osobní profil neumožňuje spouštění reklamy. Skrze Facebook také může 

prezidentský kandidát nejlépe komunikovat svoji osobnost, myšleno “osobnost”, jak byla 

popsána v předchozích částech, tedy jakýsi produkt, který se v základech opírá o skutečnou 

osobu kandidáta, ale ve výsledku je přizpůsoben aktuální poptávce a trendům v politické 

komunikaci (Harfoush, 2009). Aktuálním trendům ve formování politických osobností se 

bude věnovat následující kapitola.  

 

 Twitter je určen pro odlišný typ publika. Mezi sociálními sítěmi je vnímán jako “síť 

pro elity”, přičemž elita je zde vnímána spíše ve vztahu k intelektu. Typickými uživateli jsou 

novináři, politici, aktivisté nebo členové zájmových skupin, kteří si na Twitter chodí pro 

načerpání informací nutných k jejich profesnímu působení. Tomu odpovídá i celkový formát 

Twitteru, který omezuje délku příspěvků na 280 znaků a používá i odlišný typ algoritmu, 

než Facebook. Twitter si pamatuje, kdy jej uživatel navštívil naposledy a nabídne to 

nejzajímavější, co se odehrálo v době jeho nepřítomnosti, zároveň na začátek newsfeedu 

zařazuje chronologicky příspěvky těch uživatelů, které sleduje. Twitter nerozlišuje mezi 

stránkou a osobním profilem, komerční nebo politický subjekt používá stejné nástroje jako 

běžný uživatel. Pro politickou komunikaci se na Twitter hodí pouze jeden typ příspěvků, a 

to aktuální komentář. U prezidentského kandidáta se očekává, že bude mít názor na všechny 

podstatné události, které se během jeho kandidatury odehrají. Osobně laděné příspěvky 

nejsou vzhledem k publiku doporučeny. Při zveřejňování příspěvků by se tým na jeho obsah 

měl dívat pohledem novináře, tedy vždy si položit otázku: Je text relevantní pro média? 

Reaguje na aktuální téma rezonující ve společnosti? Pro lepší orientaci v tématech se 

používají hashtagy, pomocí nichž se uživatel sledující určité události může snadno dopídit 

reakcí politických person, které se k němu vyjádřily. Hashtagy tak zde oproti Facebooku 

vykonávají praktičtější funkci. Důležitou součástí komunikace na Twitteru je i interakce s 

novináři a zejména konkurenty. Vzájemné diskuse mezi politiky vytváří nesmírně přitažlivý 

mediální obsah a představují tak nástroj, jak mimo světla kamer vstoupit do debaty s 

oponentem (Gainous & Wagner, 2014).   

 

 



 

55 

 Instagram slouží pro zveřejňování vizuálně přitažlivého materiálu. Pro prezidentskou 

komunikaci se hodí zejména pro komunikaci setkávání se s občany nebo významnými 

osobnostmi. Zároveň podporují “pollitickou reality show”, pomocí stories mohou být 

uživatelé neustále přítomni u kandidátova dne. Mají jej pod dohledem a tím k němu získávají 

větší důvěru (Schill & Hendricks, 2018).  

 

 Obecně slouží v politické komunikaci sociální sítě pro získání důvěry a vybudování 

emocionálního vztahu s kandidátem za pomoci sdílení informací z kandidátova osobního 

života, vymezování se vůči oponentům na základě útočných příspěvků a vytváření dialogů, 

kde kandidát vstupuje s voličem do interakce, pomocí níž si může otestovat i sílu svých 

argumentů a jejich přijetí publikem. Tři hlavní specifika sociálních sítí jsou zapojení 

osobních prvků, důraz na dialog a nehierarchické postavení všech účastníků komunikace 

(Pečenková, 2016). 

 

 V komunikaci prezidentských kandidátů vnímáme ještě jeden zásadní komunikační 

kanál, a to sociální mikrosíť, kterou vytváří přímo volební tým kandidáta, a která je zpravidla 

integrována do jeho webových stránek. S tímto trendem přišla kampaň Baracka Obamy v 

roce 2008, kdy byla do provozu uvedena platforma MyBarrackObama.com, jejímž autorem 

byl Chris Hughes, jeden ze zakladatelů Facebooku. Cílem kandidátských mikrosítí je 

mobilizace dobrovolníků, výběr finančních prostředků pro kampaň prostřednictvím 

drobného dárcovství, výměna informací a vytváření událostí. Uživatelé se do sociální 

mikrosítě hlásí dobrovolně skrze web kandidáta, jako registrační údaje slouží e-mailová 

adresa a vytvořené heslo. Tým kandidáta tak zároveň získá e-mailovou adresu uživatele, 

která se zapisuje do jejich databáze pro další využití. Na mikrosíti mohou být vytvořena 

diskusní fóra nebo se zde mohou tvořit zájmové skupiny podporovatelů, typicky “Ženy pro 

kandidáta XY”. Mikrosíť se snaží co nejvíce svého uživatele angažovat, z psychologického 

hlediska, pokud se uživatel do kampaně zapojí byť jen rozdáním dvou balonků, už má 

tendence emocionálně ke kandidátovi přilnout a veřejně ho podporovat. Nejdůležitější 

aktivitou na mikrosítích je tak právě organizace dobrovolnických akcí - rozdávání letáčků, 

diskusních večerů nebo fanzóny během kandidátových veřejných projevech. Hlavní kouzlo 

těchto akcí spočívá v tom, že je organizují sami uživatelé. Z jejich středu se přitom přirozeně 

generují vůdci různých komunit, ať už podle demografického rysu nebo lokality bydliště. 
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Jako prvek motivace mohou sloužit body za zapojení se do jednotlivých aktivit, které 

pomáhají uživateli získat vyšší společenský kredit v rámci sítě. Vyloučeny jsou finanční 

odměny za účast na akcích (Harfoush, 2009). 

 

 Doporučení pro vedení prezidentské kampaně na sociálních sítích je tedy následující. 

Spravovat oficiální stránku na Facebooku, prostřednictvím níž brandovat osobnost 

kandidáta, usilovat o dialog a reagovat na podněty od uživatelů. Spravovat profil na Twitteru 

a prostřednictvím něj se formou sound bitů vyjadřovat k aktuálním událostem a reagovat na 

oponenty. Spravovat profil na Instagramu a prostřednictvím něj uživatele formou momentek 

neustále držet v kandidátově životě. Spravovat sociální mikrosíť na webu kandidáta, 

prostřednictvím níž mobilizovat dobrovolníky a motivovat je k samostatným 

podporovatelským aktivitám. Tento sociální mix v ideálním případě vede k vytvoření 

emocemi podpořeného vztahu s voličem a velmi pravděpodobně i k hlasu. 
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4. 3. Vedení kampaně Emmanuela Macrona 
 

4. 3. 1. Klíčové projevy kampaně Emmanuela Macrona 

 

 Během kampaně Emmanuela Macrona zaznělo celkem 5 zásadních projevů - 

oznámení kandidatury 16. listopadu 2016, řeč na prvním velkém meetingu 10. prosince 

2017, řeč na posledním meetingu před 1. kolem 17. dubna 2017 a řeč na posledním velkém 

meetingu před 2. kolem 1. května 2017. Na genezi jeho projevů dohlížel Quentin Lafay, 

teprve 27 letý absolvent pařížské univerzity Sciences Po, jehož úkolem bylo připravovat pro 

kandidáta úvodní drafty a materiály o publiku. Hlavní část tvorby textů si převzal sám 

Emmanuel Macron, výsledek podrobovala revizi jeho manželka a bývalá učitelka literatury 

Brigitte Macron (Pedder, 2018).  

 

 Možná právě kvůli nízké profesionalizaci tvorby patřily projevy k slabším článkům 

kampaně. Lze jim vyčíst přílišnou intelektuálnost a abstraktnost doprovázenou chladným 

“kovovým” hlasem. Komplikovaná souvětí plná odkazů na filozofy a myslitele v publiku 

nerezonovala a při anekdotách zůstávala pauza pro smích utopená v tichu. Celkový dojem 

ze setkání tak zachraňovalo “politické divadlo” okolo a krátké úderné věty cílené na emoce, 

kterými byly intelektuální statě proloženy. O závěrečnou salvu se pak staraly pro Francii 

klasické zakončovací věty: “Ať žije republika! Ať žije Francie!” Právě těmito větami 

standardně končívají všechny projevy francouzských prezidentských kandidátů, divácky 

jsou přitom velmi vděčné (zúčastněné pozorování autorky).  

 

 Dramaturgie setkání Emmanuela Macrona probíhala ve stejném scénáři. Vybrána 

byla zpravidla velká hala schopná pojmout několik tisícovek diváků, přičemž pro případ 

vyššího zájmu byly před halou rozmístěny velkoplošné obrazovky. Na závěrečném meetingu 

v Porte de la Villette byly dokonce pronajmuty dvě haly, v jedné Emmanuel Macron 

odříkával svůj projev, v druhé tisíce diváků sledovaly řeč zprostředkovaně skrze obrazovky 

a kandidát do ní fyzicky zavítal až po skončení oficiální části. Dohromady tak poslední 

klíčový projev sledovalo v prostorách areálu 12 000 diváků. Pokaždé byly také 
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distribuovány odznáčky Emmanuel Macron président., barevné tričko se stejným nápisem a 

dvě vlaječky - jedna Francie a jedna Evropské unie. Začátek setkání připomínal neformální 

oslavu, kdy diváci poslouchali oficiální soundtrack kampaně složený ze skladeb 

komunikujících naději (zúčastněné pozorování autorky). Oficiální skladbou kampaně a 

zejména pak meetingů se stala píseň Walk In od Vincenta Rautureaua. V koncertním duchu 

se odehrávala i oficiální část programu, kdy nejprve vystoupili ambasadoři, schopní rétoři 

pečlivě vybraní tak, aby reprezentovali určitou cílovou skupinu, například Axelle Tessandier 

jako mladá bílá žena střední vrstvy, Zineb Mekouar za marocké ženy, Mourad Boudjellal 

jakožto prezident rugbyového klubu nebo Richard Ferrand za muže středního věku a středně 

vyššího příjmu s popularitou v pro Macrona nejsilnějším bretaňském regionu. Následoval 

projev samotného Macrona, který se standardně opíral o vyzdvihnutí historického odkazu 

Francie, vykreslení současného tristního stavu a naději na zlepšení v dramatické změně, 

která spočívá v odklonu od tradiční politiky a společném úsilí. Velký důraz byl také kladen 

na důležitost Evropské unie a spojenectví s Německem. Po dokončení projevu následovaly 

podpisové akce a focení s diváky (Tessandier, 2017).  

 

 Co se týče doporučeného dramatického oblouku - získání pozornosti a vytváření 

dramatu okolo tématu, popsání problému a vizualizace řešení - dokázal Macron zvládnout 

první dvě části, nicméně nabízená řešení se nesla pouze v abstraktních rysech a celková 

nesrozumitelnost a mnohdy filozofické pojetí projevů nevedla k přílišné názornosti 

(zúčastněné pozorování autorky).  

 

 Zajímavým spojovacím prvkem všech projevů bylo časté používání slovního spojení 

“en meme temps”, v překladu “ve stejný čas” nebo “zároveň”. Na nadužívání tohoto pojmu 

začala poukazovat zejména média a Emmanuel Macron přišel s vysvětlením, že právě toto 

spojení dokonale definuje jeho politiku, neboť je postavené na propojování protikladů a 

hledání kompromisů uprostřed, nikoliv na okrajích politického hřiště. Tato slovní hříčka a 

následné vysvětlení hlubšího významu dokonale vystihuje přístup Emmanuela Macrona k 

psanému textu - vkládat symboliku, abstrakci, skryté významy a myšlenky pochopitelné při 

znalosti širšího kontextu. Projevy Emmanuela Macrona byly vyprecizované a každé slovo 

neslo svoji hodnotu, bohužel však často skrytou běžnému občanovi (Bigorgne, Baudry 

& Duhamel, 2017).  
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 Rozpačitou atmosféru filozofických pojednání o státu a národní identitě 

zachraňovaly - alespoň po stránce diváckých reakcí - emotivní a často až patetické závěry, 

v nichž se slovník dramaticky zjednodušil věty se krátily a celkovou intelektuální jemnost 

vystřídalo burcování davu, pečlivě kladené důrazy na klíčová slova a velkolepá gestikulace. 

Tento přechod byl velmi patrný na posledním velkém meetingu před prvním kolem, který 

se uskutečnil 17. dubna v Bercy. Citát Alberta Camuse o tom, jak každá generace touží 

změnit svět, který Macron provázal s cítěním evropské identity, se od publika dočkal pouze 

vlažné reakce. Hned v další větě, ale nastoupil zmíněný divadelní závěr s definicí “naší mise” 

pro rekonstrukci Francie, kde každé slovo cílilo na vzbuzení pocitu naděje a změny, z níž 

žádný francouzský občan není vynechán a naopak je bezpodmínečnou součástí jejího 

uskutečnění. Tento závěr také formuluje základní teze kampaně a snoubí tak v sobě všechny 

použité komunikační linie:  

 

 “Mám tu čest, štěstí a osud nést onu velkou věc s vámi. Jsem připravený. Jsem 

připravený, protože jste tady. Protože jste povstali. Jsem připravený po Tvém boku Brigitte 

a po boku těch, kteří jsou nám blízcí.  

 Takže ano, mí přátelé, příští neděli, my lid Francie, máme před sebou rozhodnutí. 

Příští neděli nemůže mít Francie setkání se strachem, s nelidskostí, nenávistí nebo lží. Ne. 

Příští neděli, jako vždy ve velké momenty naší historie, bude mít Francie setkání s tím 

nejlepším z ní. 

 

 Příští neděli budete všichni se mnou. Příští neděli budete všichni nositeli osudu 

Francie, jejích ambic, její ochoty konat, její síly a její budoucnosti. Ať žije republika! Ať žije 

Francie! Vyhrajeme! Počítám s vámi!” (Macron, Záznam projevu 17. 4 2017) 
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4. 3. 2 Předvolební debaty kampaně Emmanuela Macrona 

 

 Během kampaně Emmanuela Macrona se odehrály dvě podstatné debaty - 20. března 

2017 televize TF1 přenesla vůbec první televizní konfrontaci pěti hlavních favoritů a 3. 

května 2017 se Emmanuel Macron střetl v duelu s Marine Le Pen, která proběhla za 

spolupráce TF1 a France 2. Obě debaty se nesly v odlišné atmosféře, přesto obě debaty 

přinesly Emmanuelu Macronovi nárůst preferencí (Tessandier, 2017).  

 

 Oproti průměrné délce prezidentských debat jsou ty probíhající ve Francii 

nadtandardně dlouhé, jejich stopáž sahá ke třem hodinám, přičemž kandidáti dopředu znají 

tematické okruhy a mohou si před živým vysíláním prohlédnout studio a zázemí (Tessandier, 

2017).  

 

 Debata 20. března 2017 byla rozdělena do pěti částí - úvodního slova, představení 

modelu pro společnost, představení modelu pro ekonomiku, představení modelu pro pozici 

Francie ve světě a závěrečného slova. Debaty se účastnilo pět hlavních favoritů - Jean-Luc 

Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Francois Fillon a Benoit Hamon.  

 

 Prvnímu bloku dominovalo téma sekularizace, kdy došlo k přestřelce mezi 

Macronem a Le Pen ohledně povolení/zakázání burkin. I téma ekonomiky se neslo v 

útočném módu, Jean-Luc Mélenchon kladl důraz na větší transparentnost a nepřímo tak 

napadl skandály Francoise Fillona a lobby Marine Le Pen. I Macron se v tomto tématu ocitl 

v defenzivě, když musel bránit způsob financování své kampaně. Dalším kontroverzním 

tématem byl 35 hodinový pracovní týden a dopad případného odchodu z Evropské unie na 

ekonomiku země, přičemž tento duel se překvapivě odehrál spíše mezi Francoisem Fillonem 

a Marine Le Pen, i když šlo jasně “macronovské” téma Evropské unie a financí. V oblasti 

mezinárodních vztahů se poprvé výrazněji projevil Benoit Hamon, který zdůrazňoval 

potřebu nukleární vybavenosti Francie slovy: “Pro komunikaci s Putinem je lepší mít za zády 

nějaký arzenál.” (Videozáznam debaty 20. března 2017) 
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 Celkový výkon Emmanuela Macrona byl průměrný, na jedné straně bodoval hravou 

mimikou a opakováním slovního spojení “náš projekt”, na straně druhé byl příliš 

vztahovačný na narážky oponentů a tím se sám vrhal do konfrontací, kde ve výsledku působil 

rozpačitě. Manželka Brigitte Macron zhodnotila jeho výkon jako obstojný, nicméně sama 

kladla na pozici vítěze debaty přímočarého Jeana-Luca Mélenchona. Tento dojem stvrdila i 

média následnou analýzou. Emmanuel Macron přiznal určitou fyzickou nepohodu, kdy 

všichni kandidáti museli po celou dobu stát, což po absolvování řady dní na kontaktní 

kampani způsobilo Macronovi drobný nekomfort. Ten pravděpodobně způsobil, že Macron 

postrádal svoji obvyklou živost. Naopak vyjádřil obdiv k Francoisu Fillonovi, který dle jeho 

slov “stál jako skála”. Co se týmu povedlo, byla dobrá faktická příprava na jednotlivé oblasti 

a obsazení strategických pozic za kandidátem Macronovými příznivci, kteří při jeho slovech 

ukazovali do kamer souhlasné obličeje a při kritice oponentů spravedlivé rozhořčení. 

Macron obstál jako vzdělaný inteligentní kandidát s pozitivní energií, naopak odhalil drobné 

nedostatky v autenticitě a vzájemnému porozumění s voliči, což se prolíná i s formou jeho 

projevů analyzovaných v předchozí části (Dokumentární film: Kandidát: Vzestup 

Emmanuela Macrona).  

 

 Od debaty 3. května 2017 se očekávala velké představení a navzdory běžné 

francouzské laxnosti k vyčerpávajícím tříhodinovým debatám média vytvářela okolo debaty 

napětí. Za 43 let televizních debat ve Francii se poprvé měl odehrát duel s protagonistou 

extrémní pravice. Oba kandidáti se také skrze média špičkovali. Marine Le Pen například 

prohlásila: “Kdyby se Macron cítil nejistý, může si vždy požádat Francoise Hollanda, aby 

ho držel za ruku.” K tomu dopředu oznámila, že se bude snažit Macrona “vynervovat”, 

protože je příliš emotivní a také, že se ho bude dotazovat ohledně konkrétního postupu v boji 

proti terorismu. Macron mediální úder vrátil prohlášením, že se soustředí na práci na 

tématech, a že on bude mluvit k lidem a ukáže jim, že “Le Pen nenabízí nic, kromě 

nenávisti.” (Pedder, 2018) 

 

 Místem konání bylo Studio 107 de la Plaine-Saint-Denis, režisérem debaty byl 

Tristan Cané, který měl řídit celkem 14 kamer. Cané oznámil, že se rozhodl změnit formát 

vysílání a půlit obrazovku tak, aby diváci měli možnost sledovat i vzájemné reakce 

oponentů. Jedním z argumentů byla debata z roku 2012, kdy diváci neměli možnost vidět 
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Sarkozyho reakci při Hollandově tirádě “Já, prezident”, kdy Holland v několikaminutovém 

emotivním projevu vždy na počátku věty použil právě onu větu, co by on činil jako prezident. 

Tento projev byl později mnohokrát parodován. Oba kandidáti - Macron i Le Pen - se shodli 

na oválném stolu, kde od sebe navzájem budou vzdáleni 2,5 metru. Moderátory byly 

Nathalie Saint-Cricq a Christophe Jakubyszyn. Sledovanost se očekávala okolo 20 milionů 

diváků (debatu v roce 2012 sledovalo 17,5 milionu Francouzů) (Vernet, 2017). Tým 

Emmanuela Macrona zorganizoval v Paříži speciální událost, kam mohli příznivci přijít 

debatu sledovat a společně fandit. Záběry z tohoto setkání byly přenášeny a dále využívány 

v kampani (zúčastněné pozorování autorky).  

 

 Přestože oba přišli oblečeni do tmavě modré, tedy barvy, která psychologicky 

uklidňuje, samotná debata se odehrávala ve velmi ostrém módu, kdy Saint-Cricq a 

Jakubyszyn připomínali spíše diváky na tenisovém zápase, než moderátory. Marine Le Pen 

zahájila útok zmíněním sociální brutality Macronova programu, nebezpečím globalizace, 

liberalizace a komunitarismu, nechyběla ani narážka na Hollanda a národní identitu. Oproti 

první debatě byl Macron lépe připravený na útok reagovat a oproti předpokladu Le Pen 

zůstával klidný a naplno využil nového Caného konceptu, byl si plně vědom, že miliony 

diváků vidí jeho reakce, během výpadu se Le Pen díval přímo do očí a reagoval s úsměvem 

a živou mimikou. Brigitte Macron jeho první reakci komentovala slovy: “Dnes má hravou 

náladu, skvělé.” (Dokumentární film: Kandidát: Vzestup Emmanuela Macrona). Emmanuel 

Macron reagoval s nadhledem, napadl Le Pen, že nic nenabízí, jen říká, co nefunguje, což 

doplňoval slovy “já nabízím” nebo “náš projekt nabízí”. Le Pen pokračovala snahou zaútočit 

na jeho dosavadní práci na postu ministra financí a pokusila se zasadit úder kauzou “zločin 

proti lidskosti”, tedy výrazem, který Macron použil v souvislosti s válkou v Alžírsku, a za 

který si nesl velké odsouzení francouzské veřejnosti, protože tím napadl hrdost válečných 

hrdinů. Už v této chvíli však na Marine Le Pen byla vidět nejistota, nervózně se usmívala, 

upravovala si vlasy a hledala informace v papírech. Při své “obhajobě” Macron nasadil 

agresivní posturiku, položil dlaně na stůl a s přímým pohledem ji začal důrazně vysvětlovat 

fakta. Zatímco ona odpovědi hledala v papírech před sebou, on mluvil zpaměti, což diváci 

mohli vidět, protože oba permanentně zabíraly kamery, tedy i listování v dokumentech 

během Macronovy promluvy bylo divákovi viditelné. Poslední ránu zasadil Macron větou: 

“Řekněte mi něco o Vašem projektu, prosím.” Následně si položil lokty na stůl, podepřel si 
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dlaněmi bradu, nadzvedl obočí, upřel na oponentku pronikavý pohled a nechal ji pár vteřin 

pauzy na reakci (Videozáznam debaty 3. května 2017). Ticho zaskočené Le Pen podtrhlo 

Macronův záměr ukázat na to, že nabízí pouze “poudre de perlimpinpin”, což je francouzské 

spojení, jehož význam se zhruba rovná našemu “abrakadabra”. Ukázka nonverbální 

komunikace obou aktérů je obsahem obrázků č. 8 - 11. 

 

 Z této věty vznikl další populární hudební remix, které zhlédlo 12 milionů diváků. 

Po této debatě byla spokojena i Brigitte Macron, která manžela vítala slovy: “Nechceš se 

vrátit a posbírat její zuby?” (Dokumentární film Kandidát: Vzestup Emmanuela Macrona).  
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Obrázek č. 8 - 11 Ukázka nonverbální komunikace  

Vlastní zpracování autorky, zdroj: videozáznam debaty 3. 5. 2017 

 

 Reakce médií byla zcela jednoznačná. Debatu označili za “brutální KO Le Pen”. 

Nejvíce bylo poukazováno na vyprecizované útočné věty Le Pen, které ale ve výsledky 

jednak působily křečovitě a čteně, a jednak způsobily, že během první půle debaty Le Pen 

nepromluvila slovo o svém programu. Místo představení vize tak diváci slyšeli výroky 

útočící na jeho vztah s Brigitte Macron: “Nepoučujte mě, hra na profesora a žáka není můj 

styl.”, na postoj Macrona k Evropské unii: “Zemi bude v každém případě řídit žena. Buď já, 

nebo paní Merkel.”, nebo Macronovu finanční kondici: “Já jsem kandidát kupní síly, Vy jste 

kandidát skoupení Francie.” Naopak byly noviny plné citátů Macrona prezentující “jeho 

projekt”. Pokud bychom tedy hodnotili záměry, které oponenti dopředu deklarovali, 

můžeme konstatovat, že oba se jich drželi, nicméně pouze jeden z kandidátů dosáhl svého 

cíle. Marine Le Pen volila často až nízké útoky (třeba na věkový rozdíl a způsob seznámení 

se s manželkou), které ale Macrona oproti předpokladům do emocí neuvrhly, spíše naopak 

mu umožnily “vypadat prezidentsky”, zatímco Marine Le Pen působila nervózně a vypjatě. 

Emmanuel Macron šel do debaty s cílem ukázat, že Marine Le Pen nabízí jen zlobu a 

nenávist, čehož chtěl narozdíl od Le Pen dosáhnout ne dopředu vykonstruovanými větami, 
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ale spíše strategickým reagováním na její výpady, kdy mohl znovu a znovu opakovat, že 

chce slyšet její program místo urážek, které už z jejích úst slyšel mnohokrát. Emmanuel 

Macron vyšel jako jasný vítěz, člověk s programem, který si dokáže zachovat prezidentskou 

rozvahu a důstojnost. Strategie a faktická příprava zvítězila před vykonstruovanými útoky 

(Evans & Ivaldi, 2017). 

 

4. 3. 3. Volební spoty kampaně Emmanuela Macrona 

 

 V kampani Emmanuela Macrona lze evidovat tři hlavní spoty - představení projektu 

En Marche !, spot k prvnímu kolu a spot ke druhému kolu. Všechny spoty se svým vyzněním 

vymikají standardům podání sdělení v souvislosti s pozicí na volebním trhu i svou délkou, 

koncipované byly na 90 vteřin.  

 

 Na volební spoty nebyl v kampani kladen příliš velký důraz, dokonce dva z nich 

(spot pro první a druhé kolo) ani nejsou umístěny na oficiálním YouTube kanále. Důvodem 

může být mírný rozpor s narativem kampaně, která si kladla za cíl společné konání, 

autenticitu a opravdovost, kdežto ve volebním spotu je jasný iniciátor a “vlastník” a tím je 

kandidát a jeho tým. Spotům byla v kampani přiřazena až natolik překvapivě nízká vážnost, 

že se pro ně ani neutvářely speciální záběry, ty byly nakoupeny z fotobanky nebo převzaty 

z materiálů určených pro prezentaci na sociálních médiích. Až pro spot do druhého kola 

namluvil Macron své slovo, ale bez přehnané kreativity, pouze před modrým plátnem.  

 

 Vzhledem k Macronově pozici na volebním trhu by měly být jeho klipy útočné a 

soustředěné na téma. Místo toho byly prodchnuté pozitivním přístupem a zaměřené na 

image. Neprezentovaly téma, ale příběh.  

 

 První spot představoval hnutí En Marche ! Prezentováno bylo naslouchání Francii, 

nové nápady, upozornění na zablokovanost země a privilegovanost jednotlivců na úkor 

milionů běžných občanů. Byly položeny řečnické otázky - Kam se poděla svoboda? Kam se 

poděla rovnost? Kam se podělo bratrství? Po vykreslení trýznivé situace následovala naděje 

- “V naší zemi má každý potenciál být úspěšný.” Klip byl zakončen výzvou: “Takže, co 
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uděláme? Dáme se na pochod!” Byla představena vize Francie zítřka a nové odvážné 

generace. Spot končil záběrem na Eiffelovu věž. Spot se skládal ze záběrů na různé 

příslušníky referenčních skupin, zde Macron svým přístupem nijak nevybočoval. Ukázal 

důchodce, farmáře, děti, zamilovaný pár, baletky, profesora, skupinku kamarádů, Asiaty a 

Afroameričany. Tyto jednotlivé klipy ovšem postahoval z veřejné fotobanky a média tak 

informovala, že procházející se důchodci jsou ve skutečnosti Rakušané, profesor je z 

americké reklamy, zamilovaný pár je z Berlína, afroamerické dítě je z reagge hudebního 

klipu, konkrétně ze záběru, kde zpívá o gangsterech. Vrcholem pak byla kuriozita, kdy 

Afroameričanka prezentující se jako příznivkyně Macrona byla původně ve spotu Bernieho 

Sanderse jako jeho podporovatelka (Pedder, 2018). Takové informace byly v rozporu s 

přístupem autenticity a opravdovosti. Nicméně k větším škodám v reputaci Emmanuela 

Macrona nedošlo, zřejmě i z výše zmíněného důvodu, že spoty nebyly skrze komunikační 

kanály Macrona nijak propagovány (Spot En Marche !).  

 

 Druhý spot byl již určen pro televizní vysílání, konkrétně pro čas, který byl každému 

kandidátovi vyhrazen na sebeprezentaci. Emmanuel Macron v něm představil svoji misi 

posouvat věci dopředu společně se všemi Francouzi. Opakovaly se záběry na cestu, které 

byly následně vystřídány klipy s interakcemi s občany. Když mluvil o pokroku kamera 

zabírala lidi zezadu, jak někam kráčí. Tento klip už měl své téma, a to zaměstnanost. Typově 

by se dal řadit mezi spoty cinéma-vérité, tedy ukázku, jak kandidát žije s občany ve veřejném 

prostoru a interaguje s nimi. Spot končil výzvou: “23. dubna uveďme Francii do pohybu!” 

(Spot pro 1. kolo). 

 

 Třetí spot byl zase určen pro televizi, tentokrát na sebeprezentaci před druhým 

kolem. Macron v něm oslovoval Franocuze jako “drahé kompatrioty” a přesně do záběru 

ukazoval naučenou gestiku. Znovu opakoval záběry se setkání s občany, a to tak, aby vždy 

ukázal setkání s různými referenčními skupinami - Afroameričany, manuálními pracovníky, 

seniory, mladými atd. Zároveň mluvil o sjednocení. Přidal i adresné vzývání učitelů, 

policistů, hasičů, minorit a aktivistů, aby pomohli šířit jeho ideje. Zde poprvé také 

prezentoval sám sebe jako vedoucí osobnost, zatímco doposud mluvil o společném projektu, 

zde řekl: “Projekt, který nesu.” Spot končil stejným prohlášením jako v předchozím případě: 

“7. května uveďte Francii do pohybu.” (Spot pro 2. kolo). 
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4. 3. 4 Sociální sítě Emmanuela Macrona 

 

 Sociální sítě ve Francii aktivně využívá na 33 milionů občanů, což z Francie činí                  

3. největší zemi v Evropě na počet uživatelů po Turecku a Velké Británii a sedmou největší 

na světě. Dle dat z roku 2016 je nejpopulárnější sociální sítí Facebook, následovaný 

YouTube, Twitterem a Instagramem (TranslateMedia, 2017).  

 

 51 % francouzské populace a 59 % francouzských uživatelů internetu má na 

Facebooku svůj účet. Facebook je také ve Francii čtvrtým nejnavštěvovanějším webem, 

prvenství drží Google.com. 51, 5 % z celkového počtu uživatelů Facebooku jsou ženy, 

nejaktivnější věkovou skupinou je 15 až 24 let, kde 75, 4 % uživatelů navštěvuje Facebook 

každý den. Nicméně je rovněž připojena zmínka, že nejvíce rostoucím segmentem na 

Facebooku jsou starší generace (TranslateMedia, 2017).  

 

 Twitter je 11. nejnavštěvovanějším webem ve Francii a má čtvrtou nejpočetnější 

základnu uživatelů na světě. Instagram má ve Francii 10, 3 milionu obyvatel, což tvoří 

zhruba pětinu internetových uživatelů Francie. Nejaktivnější skupinou je zde segment 12 - 

34 let (TranslateMedia, 2017).  

 

 Průměrný Franocuz stráví v součtu 247 minut měsíčně na sociálních sítích, přesto 

pouze   5 % francouzských facebookových stránek je vedeno s komerčním účelem, což může 

vést k nižší přirozené odolnosti vůči komerčním nebo účelovým sdělením. Facebook ve 

Francii je stále uživatelské prostředí sloužící primárně ke vzájemné komunikaci a sdílení 

střípků osobního života (TranslateMedia, 2017). Tento formát skýtá přirozenou výhodu pro 

prezidentské kandidáty, kteří skrze Facebook vedou svoji kampaň.  

 

 Emmanuel Macron vsadil na svých sociálních sítích především na přitažlivý vizuální 

jazyk. Během celého dne po dobu kampaně jej doprovázel reportážní fotograf, jehož jedinou 

úlohou bylo tvořit přitažlivé fotky na sociální sítě. Důraz byl kladen především na momenty 

setkávání s občany, zastoupeny byla setkání se všemi minoritami, dětmi a zástupci ve Francii 

nejpočetnějších profesí. Komunikovaly se momenty podávání rukou, úsměvů nebo 
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společných aktivit. Oproti zaběhnutým zvyklostem se Macron nezdráhal propagovat i 

fotografie, na kterých neměl obličej, tradičně šlo o detaily gest nebo právě podávání rukou, 

ale i symbolické záběry zad, kdy se díval před sebe na cestu symbolizující pokrok.   

 

 Dle obecných zásad politických kampaní na Facebooku, by se měl prezidentský 

kandidát držet komunikačního mixu politických sdělení, osobních informací a setkávání se 

s občany. Příspěvky Emmanuela Macrona se téměř výhradně soustředily na prezentování 

pozitivní nálady a právě kontaktu s občany, a to již zmíněnou obrazovou formou. Osobní 

informace byly zastoupeny komunikováním společného života s Brigitte Macron, jinak se 

Macron o svých zájmech a osobním životě nezmiňoval. S politickými sděleními se 

zacházelo opatrně, skoro jako by zde byla obava, že prezentací myšlenek místo emocí by 

mohli své voliče odradit. Programové body nebo témata tak byly prezentovány skrze líbivou 

grafickou podobu, která se zakládala na jedné ze tří stěžejních barev - růžové, žluté nebo 

modré - podle toho, jaké oblasti se program dotýkal. Používaným prvkem bylo také vkládání 

ručně napsaných vzkazů, které dobře korelovaly s autentickým pojetím kampaně a oficiální 

grafikou, kdy řada reklamních předmětů pracovala se scanováním rukopisu (například 

nápisy na tričkách “Je Marche”). Nabízený obsah byl tedy poměrně nevyvážený, přesto 

vysoká kvalita mnohdy až umělecky pojatých fotografií z kontaktní kampaně dokázala 

vyvolat u uživatelů silnou odezvu (Facebook profil: Emmanuel Macron).  

 

 Na Twitteru se Emmanulovi Macronovi příliš nedařilo. Jak bylo zmíněno v 

předchozí kapitole, tato platforma je vhodná pro komunikování aktuálních politických 

informací a jejich sdílení s novináři a zájmovými skupinami. Emmanuel Macron nicméně 

nabízel na Twitteru takřka identický obsah s Facebookem a i zde tak hojně komunikoval 

fotografie z kontaktní kampaně a pozitivní náladu. Důraz na formu a absentující obsah, za 

kterým většina uživatelů na Twitter směřuje, způsobil nižší výkonnost Macronova 

twitterového účtu. Do počtu sledujících byl Macron s 645 982 uživateli až na 3. místě s 

výrazným odstupem za Jeanem-Lucem Mélenchonem s 1 092 152 uživateli a vítěznou 

Marine Le Pen s 1 381 757 uživateli. V horké fázi kampaně mezi 19. březnem a 18. dubnem 

zaznamenal nejvyšší nárůst fanoušků Jean-Luc Mélenchon s 92 655 novými sledujícími, 

nicméně vzhledem k již stávajícímu vysokému počtu sledujících byl jeho procentuální nárůst 

pouze 9,3 %, zatímco Macron s menším počtem sledujících a s nárůstem 74 882 zaznamenal 



 

69 

podíl růstu ve výši 13, 1 %, označit ho za vítěze Twitteru z horké fáze kampaně by tak nebylo 

vypovídající. Jeho Twitter rovněž nebudil takový zájem jako účty konkurence, protože 

většina uživatelů znala obsah z jiných sociálních sítí (Twitter profil: Emmanuel Macron).  

 

 Zatímco Facebook a Twitter tedy nebyly v úplně ideálním formátu, alespoň dle 

prezentovaných doporučení, Instagram naopak patřil mezi jeho silné stránky. Tvorba 

kvalitního obrazového materiálu perfektně zapadla do nálady a hlavně účelu této sociální 

sítě. Pokud přihlédneme k faktu, že v podstatě celá strategie kampaně jako by byla 

“instagramová” - důraz na nálady, líbivé obrazy a symbolismus - byl důraz právě na tuto 

sociální síť dobře zvoleným řešením. Emmanuel Macron se mohl prezentovat jako moderní 

muž, který je svým občanům blízko prostřednictvím proudu fotografií, hashtagů a stories a 

díky tomu ho jeho občané mohou mít stále na očích a stále v souvislosti s ním pociťovat 

pozitivní emoce skrze střípky okamžiků jeho kampaně. Potenciál Instagramu tak byl využit 

maximálně (Instagram profil: Emmanuel Macron). Ukázky vizuálních příspěvků 

Emmanuela Macrona jsou obsahem obrázků č. 12 - 15 na str. 70. 

 

 Můžeme tedy odhadovat, že se Emmanuelu Macronovi dařilo skrze sítě budovat 

emocemi podpořené vztahy, i když zde příliš nevytvářel prostor pro politický dialog, neboť 

seriózně laděných příspěvků s konfrontačními tématy bylo pomálu.  
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Obrázek č. 12 - 15 Ukázka vizuálních příspěvků Emmanuela Macrona 

Vlastní zpracování autorky 

         Zdroj: sociální sítě Emmanuela Macrona 

 

 Nejsilnější částí Macronova online světa pak byla dozajista sociální mikrosíť, která 

kopírovala platformu Baracka Obamy z roku 2008. Srkze web En-Marche.fr se uživatelé 

http://en-marche.fr/
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mohli registrovat prostřednictvím e-mailu a dostat se tak do komunity příznivců, se kterými 

mohli komunikovat. Podoba Macronovy mikrosítě nebyla v takovém rozsahu jako web 

MyBarrackObama.com, například zde neexistovala fóra pro debatu nad jednotlivými body 

programu nebo prostor pro formování přidružených organizací, které by spojovaly fanoušky 

na základě sociodemografických kritérií. Co naopak Macron využil, byla rekrutace 

dobrovolníků z řad registrovaných uživatelů. Platforma nabízela přehledný kalendář všech 

chystaných akcí, včetně door-to-door kampaně nebo pouhého rozdávání letáčků, kam se 

uživatel mohl registrovat a získat tak kontakty na organizátory jednotlivých meetingů. 

Jednotliví uživatelé si také mohli zažádat o funkci koordinátora a založit si vlastní buňku. 

Členy takovýchto buněk zpravidla spojovalo místo bydliště, spíše než společné rysy jako 

etnikum, pohlaví, věk nebo povolání. Buňky byly napojené na centrální volební štáb, který 

jim poskytoval materiály jako letáčky, trička, balonky, programy a další reklamní předměty. 

Buňky zase na oplátku předávaly centru svá data a statistiky z kontaktních kampaní. I přes 

zdánlivou chaotičnost měla tato online mobilizace dobrovolníků jasnou strukturu. Na 

vrcholu stál centrální volební štáb sídlící v Paříži, celá Francie pak byla rozparcelována 

podle departementů a každý department měl svého “referenta”, který byl uvnitř týmu 

nazvýván jako “šéf”. Referent měl pod sebou jednotlivé lídry komunit/buněk, kteří se starali 

o organizaci registrovaných dobrovolníků, každý lídr komunity spolupracoval s lídrem 

mobilizace, tedy člověkem, který pro danou buňku rekrutoval dobrovolníky, a dále lídra 

logistiky, který se staral o to, aby každá buňka byla vybavena dostatečným počtem 

reklamních předmětů. Tento propracovaný mobilizační systém, do kterého mohl vstoupit 

prakticky každý, kdo se registroval e-mailem, vedl ke zdánlivé Macronově 

všudypřítomnosti, denodenně se pořádaly akce v ulicích. Mezi 1. a 2. kolem se odehrálo 

zhruba tisíc dobrovolnických akcí denně (rozdávání letáčků, kampaň ode dveří ke dveřím, 

veřejná setkání atp.) a jen dobrovolnickou silou bylo rozdáno              8 milionů letáčků a 

obejito zhruba 100 000 domácností. Vytvoření této podporovatelské sociální sítě bylo zcela 

zásadní oporou celé kampaně. Představená vize “Francie v pohybu” by nemohla fungovat, 

pokud by “macronovci” nebyli vidět v ulicích a pouze skrze centrum by se nikdy nemohlo 

http://mybarrackobama.com/
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zapojit tak enormní množství dobrovolníků (zúčastněné pozorování autorky).  

 

Obrázek č. 16 Náhled sociální mikrosítě Emmanuela Macrona 

Archiv autorky 

 

 Takováto decentralizace a franšízování značky Macron s sebou pochopitelně nese 

určité riziko, že bude značka komunikována jiným způsobem, než by centrum zamýšlelo, 

nicméně toto riziko bylo alespoň zčásti eliminováno právě propracovanou hierarchickou 

strukturu, kdy se informace o fungování nejnižších článků dostávaly skrze referenty až k 

centru a centrum zase skrze ně mohlo komunikovat sdělení až do nejnižších struktur 

jednotlivých buněk (zúčastněné pozorování autorky). 
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5. PERSONALIZACE A FORMOVÁNÍ POLITICKÉ OSOBNOSTI 
 

5. 1. Personalizace a formování politické osobnosti v politickém marketingu 
 

 Personalizace politiky probíhá ve dvou rovinách. V angličtině se tyto dvě kategorie 

rozlišují pojmy personalisation of politics a personality politics (Langer, 2014). První z 

kategorií se věnuje zkoumání odklonu od tradiční stranické politiky a koncentraci na lídra, 

který se stává jakýmsi mluvčím a maskotem strany. Pro účely této diplomové práce je však 

zajímavější druhá z kategorií, kterou bychom mohli volně přeložit jako “zpolitizovaná 

osobnost”. Ta se zaměřuje na vstup osobního života, povahy a životního stylu do politiky 

(Langer, 2014).  

 

 Lze namítnout, že do rozhodovacích procesů voliče vstupovaly osobnostní rysy 

politiků vždy, co ovšem sledujeme je výrazná proměna povahových rysů, které jsou 

považovány za důkaz kompetentnosti. Respektive proměnu těch vlastností, které jsou 

vystavovány na odiv s cílem navýšení volebního zisku. Odkláníme se od archetypu vůdce - 

hrdiny a nadčlověka - a stále větší pozornosti se dostává vlastnostem, které zdánlivě s 

výkonem funkce nesouvisí. Takovými vlastnostmi může být image milujícího otce nebo 

manžela, záliba ve sportu nebo oblíbený domácí mazlíček. Cílem volební kampaně je pak 

prezentovat mix takových vlastností, které z kandidáta pro voliče učiní atraktivní objekt pro 

identifikaci a získání puncu osobní důvěryhodnosti (Corner & Pels, 2003).  

 

 K tomuto nastupujícímu trendu pomohlo oslabení štěpních linií, ideologie a stranické 

identifikace v kombinaci s nárůstem popularity sociálních médií. Ty umožňují politikům 

prezentovat se ne jen jako lídři, ale také jako lidské bytosti, jako obyčejní lidé, kteří své 

voliče oslovují z pozice “souseda od vedle” (Thompson, 2000). Co kandidát nosí, co jí, kam 

jezdí na dovolenou a jakou barvu kravaty nosí, to vše je pro volební kampaň stejně relevantní 

jako prezentace myšlenek, vizí a příslušnosti k politické rodině. Z dřívější “řeči ohně a 

meče”, kdy kandidát zosobňoval prototyp vůdce, který si zároveň drží od svého publika 

odstup (Hall Jamieson, 1989), se v období třetí éry politické komunikace dostáváme k co 

největšímu sblížení se s publikem. Politik je emocionální, používá osobních referencí, 

vyjadřuje sounáležitost a je “obyčejný muž” (Langer, 2014).  
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 Ruku v ruce s proměnou relevance vlastností v politickém klání jde i proměna 

chápání charismatu. Už Max Weber řadil charisma ke klíčovým prvkům politické prezentace 

a schopnosti vést - leadershipu (Weber, 1968). Od Weberova hrdiny se dostáváme k více 

lidskému, transparentnímu a hlavně autentickému lídrovi. Politici si budují svůj kult ve 

stejném formátu jako celebrity (Langer, 2014). Slovo autenticita se ve spojitosti s moderními 

trendy objevuje vůbec nejvíce. Cílem už není vytvořit unikátního hrdinu, který svými 

unikátními schopnostmi vše zachrání. Novým cílem je autenticita, všednost, znalost 

“reálného života” a schopnost prožít radosti a strasti každodenního života se stávají oním 

zázračným předpokladem pro vykonávání funkce (Holtz-Bacha, Langer & Merkle, 2004). 

Úspěšný kandidát tak podle soudobých teoretiků musí mistrovsky ovládnout roli 

“profesionálního amatéra”. 

 

 Protože kandidáti na prezidenta jsou už z povahy postu, o který usilují, celistvě 

kandidující osobností, je zajímavé sledovat, jak se novým trendům přizpůsobují.  

 

5. 2. Personalizace a formování osobnosti prezidentského kandidáta 
 

 Ideální osobnost prezidentského kandidáta podléhá v politické komunikaci trendům 

a aktuální náladě ve společnosti ve vztahu k politice. Vítězná osobnost z padesátých let by 

pravděpodobně v aktuálním volebním klání neobstála, stejně jako aktuální vítězové by se v 

dobách minulých přílišné oblibě netěšily (Langer, 2014).  

 

 Zhruba do 50. let 20. století byla doba nadpozemských hrdinů - silných osobností, 

které stály nad občany a svou prozřetelností vždy věděly nejlépe, co učinit v krizové situaci. 

Jejich řešením často “běžný lid” nedokázal rozumět a možná ještě o to více svého  hrdinu 

obdivoval pro jeho schopnosti. Prezident byl stavěn na piedestal, ze kterého čas od času 

shovívavě shlédl mezi své voliče. Věděl více, uměl více, dokázal více a žil v odtržení od 

všednosti každodenního života. Poválečná doba a klesající důvěra v politiky si vyžádala jiný 

typ ideální prezidentské osobnosti. Obyčejného muže, jednoho z nás, se kterým se každý 

volič dokáže v lecčems ztotožnit a kterému rozumí. Zlom doby je nejvíce rozpoznatelný u 
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kampaně Jimmyho Cartera v roce 1976 a v jeho následné prezidentské komunikaci. David 

Michael Ryfe ve svém díle The Presidents in Culture: The meaning of Presidential 

Communication užívá pro tento milník termínu “Carterovo zlidovění”. Carterův poradce 

Hamilton Jordan navrhl pěší chůzi místo popojíždění v limuzíně, pořádal familiérní mítinky 

na venkově, na kterých si Carter ledabyle sundaval sako a vykasával rukávy, přespával u 

místních v jejich domovech a představil “People Program”. Všechny linky komunikace 

směřovaly k oslavě obyčejného člověka a autenticitě (Ryfe, 2005).  

 

 Lid už nechtěl být “utlačován elitami”, toužil po zhmotnění společnosti v jedinci a 

přiblíženou politiku lidu. Prezident-nadpozemský hrdina již nebyl žádán. Naopak vysoce 

opěvované se u prezidentských kandidátů staly “osobně prožité bolesti každodenního 

života”. Ovšem tyto lidové zkušenosti zafungovaly pouze pokud byly interpretovány 

schopným a charismatickým rétorem. Hledal se balanc mezi profesionalitou a autentičností. 

Již zmíněný David Michael Ryfe, který se zabývá prezidentskou komunikací v proměnách 

času, shrnul současnou situaci do věty: “Vrchol profesionalismu prezidentské osobnosti je 

ovládnout umění amatérismu.” Jinými slovy kandidát musí být obyčejný soused, který se 

dokáže neobyčejně prezentovat a prodávat tak svoji kompetentnost téměř potají. Při svých 

projevech musí působit jako skvělý řečník, ale zároveň musí znít jako by mluvil od plic a 

srdce. Jako vysoce úspěšní jsou rovněž hodnoceni “býci, kteří svým slovem projdou zdí” 

(Ryfe, 2005).  

 

 Tento trend jde ještě za hranice projevů a veřejných vystoupení. Prezidentský 

kandidát činí vše proto, aby se s ním voliči mohli ztotožnit. V prezidentských kampaních 

napříč světem se téměř vždy vyskytne vaření, k tomu kandidát zametá, zkouší si různá 

manuální povolání, chytá ryby, hraje fotbal, pije pivo, kupuje si jídlo na ulici, jezdí 

hromadnou dopravou a zná ceny základních potravin. U každé z aktivit ovšem drží atributy 

své prezidentské značky - jinak řečeno “vypadá prezidentsky” (Negrine & Stanyer, 2007). 

Nechodí v mikině a džínsech, když si chce zahrát fotbal, jen sundavá sako a vyhrnuje rukávy. 

Své projevy naplní hrdinskými činy a zároveň odkazy na drobné životní události, které jeho 

voliči mohli rovněž prožít. Nejde k vulgarismům nebo dokonce fyzickému násilí, ale dokáže 

se spravedlivě rozhořčit nad nespravedlivým systémem. Prezidentský kandidát je ten soused 

od vedle, kterému se mimořádně dařilo, ale od běžného života se neodtrhl. Prezidentský 
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kandidát 21. století je autentický profesionál (Ryfe, 2005).  

 

5. 3 Personalizace a formování osobnosti Emmanuela Macrona 
 

 Emmanuel Macron potřeboval ke svému vítězství hlasy mas, přesto sám šel do voleb 

s puncem elitářství. Jako bankéř od Rotschildů a muž, který nosí dobře střižené obleky za 

600 euro, muž který mluví pro široké publikum v nesrozumitelných metaforách a 

filozifických konotacích. Pro volební úspěch tak bylo nutné zapracovat na jeho “zlidovění”, 

aniž by byla narušena autenticita jeho dosavadní osobnosti.  

 

 Za tímto účelem dobře posloužila jeho vlastní kniha La Révolution, kde odvyprávěl 

příběh svého života a přiznal se i k jeho těžkostem. Příběhy vypracování se a počátečního 

trápení před úspěchem obecně fungují, protože díky nim dokáží voliči svému kandidátovi 

“odpustit” úspěch. Macron sám sebe postavil do role outsidera, který ležel v knihách a byl 

ostatními odstrkován, protože jako malý intelektuál nedokázal nalézt se svými vrstevníky 

společnou řeč. To se postupem času měnilo, viděl sám sebe jako herce, začal hrát v divadle, 

poznal budoucí manželku Brigitte, která vedla právě jeho divadelní hodiny a stal se třídním 

bavičem. A to vše aniž by se vzdal náklonnosti k filozofii. Divadlo a hluboké myšlenky se 

v něm příznivě doplňovaly a pomáhaly mu proniknout do jeho rolí. Následovalo studium na 

prestižních univerzitách, kam prošel klasickým přijímacím řízením, bez konexí. Macron 

zároveň neustále opakoval, že nebyl nijak předurčen k osudu, který nese, neměl žádná 

privilegia a vše získal díky nezměrnému úsilí a snad i talentu. Postavil se tak mezi obyčejný 

lid s tím, že na něm není nic výjimečného, protože on sice dává impulz, ale bez “Francie v 

pochodu” jeho vize nepůjde uvést v život. Sám změny nedosáhne a s pokorou prosí učitele, 

mediky, hasiče, pekaře i řidiče autobusů nejen o jejich podporu, ale i o aktivní zapojení se 

(Macron, 2016).  

 

 Po boku mu přitom stojí manželka Brigitte, která je prezentována jako jeho tvrdý 

kritik a zároveň nejsilnější opora, spojenec a rovnocenný partner. Jejich gesta vzájemné 

náklonnosti jsou široce komunikována a Brigitte postupně mobilizuje ženské voličky, i díky 

svému příběhu učitelky, která šla za svým srdcem, a které se “povedlo” provdat se za 
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mladšího elegantního muže. Její důstojné vystupování, vysoký intelekt a pečlivě volený styl 

oblékání ji imageově postavil do role první dámy a stavěl do kontrastu proti Marine Le Pen 

a její projevy nenávisti (Derrien & Nedelec, 2017).  

 

 Macron zároveň pokračoval v obamovském módu a hojně komunikoval kontakt s 

běžným lidem, přičemž zároveň prezentoval své “lidské” vlastnosti. Macron chytal ryby 

holýma rukama, vařil, zametal uhlí, hrál fotbal (viz Obrázek č. 17) nebo dojil krávy. To vše 

zásadně v jednom z tmavě modrých obleků od jeho soukromého krejčího z ulice d’Aboukir 

(Plowright, 2017).  

Obrázek č. 17 Macron jako “obyčejný muž” 

 Zdroj: Reuters, April 27, 2017 

Autor fotografie: Martin Bureau 

 

 Další prezentovaná stránka jeho osobnosti bylo přirozené prezidentské vystupování. 

Macron se za každých okolností choval tak, jako by už byl zvolen prezidentem a toto 

důstojné vystupování mělo podtrhnout jeho předurčení zhostit se této reprezentativní role. 

Jeho sociální sítě byly doslova zaplaveny výjevy kladení věnců, například obětem 

holokaustu nebo rasistických útoků. Samozřejmě byly vždy doplněny hodnotově 

zaměřeným textem poukazujícím na jeho schopnost použít při podobných událostech víc, 

než jen prázdné fráze. 

 

 Celkově prezentovaná osobnost Emmanuela Macrona tak ukazovala muže, který 
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vlastní pílí dosáhl úspěchu, který mu ale nestoupl do hlavy a dokáže s pokorou požádat národ 

o pomoc. Muže, jemuž činí radost mluvit s lidmi zastávající různé povolání a třeba si ho i 

vyzkoušet, aby je lépe pochopil. Muže, který chce být lidem blízko a třeba si i vyslechnout 

kritiku. Muže, který je za všech okolností ztělesněním důstojnosti. Muže, který chápe ženu 

jako rovnocenného partnera a nejbližšího spojence. A konečně muže, který s sebou přináší 

pozitivní emoce a nekonečnou naději v probuzení a posílení Francie. I když se tedy úplně 

nezbavil nálepky bankéře, zdařilo se mu alespoň rozšířit toto své označení o další vrstvy 

osobnosti (Plowright, 2017; zúčastněné pozorování autorky).  

 

6. FINANCOVÁNÍ KAMPANĚ 
  

6. 1 Získávání finančních prostředků pro politickou kampaň  
 

 

 Souběžně s kampaní cílenou na koncového voliče a získání jeho hlasu je vedena ještě 

jedna paralelní kampaň, a to kampaň za účelem výběru finančních prostředků na kampaň, 

pro kterou se v prostředí politickéhho marketingu ukotvil termín fundraising.  

 

Fundraisingová kampaň je cílena na potenciální dárce, kteří se mohou rekrutovat buď přímo 

z řad podporovatelů (většinou se jedná o řadu menších darů) nebo na velké mecenáše, jejichž 

dary většinou tvoří základ financování kampaně (Boukal, 2013).  

 

 Tento typ kampaně se řadí do oblasti politického public relations a pracuje s nástroji 

typickými pro tuto disciplínu. zejména pak při komunikaci se zájmovými skupinami a 

mecenáši. Tvorba kampaně pro získávání finančních prostředků se opírá o šest strategických 

kroků: výzkum, plánování, kultivaci, samotnou žádost, správu a vyhodnocení (Lindahl, 

2010).  

 

 V rámci výzkumu je hledána vhodná cílová skupina pro vyvinutí fundraisingových 

aktivit. Jsou vytipováváni potenciální sponzoři z řad jedinců i korporací. Součástí 

plánovacího procesu je stanovení si částky, kterou kandidující subjekt potřebuje vybrat na 

své aktivity, je sestaven plán na jednotlivé oslovování dárců a je stanoven časový plán, jak 
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prostředky vybírat. Kultivace už se týká samotného obsahu kampaně, donátora nestačí čistě 

požádat o peníze, žádost musí být zaobalena do morální apelu přínosu pro společnost, u 

politických subjektů se také často vytváří pocit, že donátor se svým dílem podílí na dalším 

politickém vývoji společnosti. Za účelem získání darů vyšších částek se pořádají speciální 

události (večeře, plesy atp.), v rámci nichž dochází k přímému kontaktu mezi žádajícím 

politikem a mecenášem. Donátorství je zde skryto ve vstupence na tuto speciální akci, což 

je elegantní způsob, jak žádat o statisícové částky. Samotná žádost pak přirozeně vyplývá z 

nastavené strategie v rámci plánování i z prostředí, které je plánováním pro výběr nastaveno. 

Správa se věnuje ukládání údajů o poskytnutých darech i péči o samotné donátory, kteří i po 

věnování jakékoliv sumy peněz musí setrvat v pocitu, že vykonaly pro společnost dobro. 

Přichází jim osobní poděkování od kandidáta, je informován o tom, jak bylo s jeho 

prostředky naloženo, jsou mu zasílány hodnotově laděná sdělení o významu daného 

politického subjektu pro společnost. Fáze vyhodnocení pak pracuje s daty o jednotlivých 

způsobech dárcovství, eviduje, v jaké fázi výběr je vzhledem ke stanovenému plánu a 

optimalizuje cesty výběru na základě jejich výkonnosti (Lindahl, 2010). 
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6. 2 Získávání finančních prostředků pro prezidentskou kampaň  
 

 Prezidentští kandidáti v zásadě čerpají finanční prostředky ze čtyř pilířů. Ze stranické 

pokladny, vlastních prostředků, od mecenášů z řad podnikatelů nebo elit a od drobných 

individuálních dárců. Pro prvé dva pilíře v zásadě nepotřebují zapojit fundraisingovou 

kampaň. Pro získání vyšších sum od mecenášů používají zpravidla offline nástroje, osobní 

setkávání nebo specializované eventy typu večeře, ples atp. Pro prezidentskou kampaň je 

však nejzajímavější poslední z jmenovaných - tedy výběr od drobných donátorů. Pro ně již 

musí zapojit plošnou kampaň, která si vyžaduje pozornost a čas volebních stratégů (Brown, 

Powell & Wilcox, 2009). Drobní dárci tvoří okolo 30 % finančních zdrojů prezidentských 

kampaní. Přepočteno na dolary kandidáti v průměru vyberou okolo 100 milionů, z nichž 

většina je převedena online. Rekordmanem v této oblasti je Barack Obama, který v roce 

2008 vybral na drobných dárcích 745 milionů dolarů. Z toho 49 % tvořily dary do 200 dolarů 

(ReTargeter, 2012).  

 

 Drobní dárci mohou přispět formou koupě reklamního předmětu s logem kandidáta 

nebo prostřednictvím k tomu určené webové platformy, která zpravidla tvoří nedílnou 

součást kampaně. Ustálenou praktikou se stalo umisťování tlačítka “Darovat” na landing 

page , tedy úvodní domovskou stránku, prezidentského kandidáta, přičemž z 

psychologického hlediska našlo svou ideální polohu vpravo nahoře. Testy navíc prokázaly, 

že návštěvník více tenduje k daru, pokud po nakliknutí dárcovského tlačítka rovnou vidí 

nabídku menších částek, které může darovat, a pokud je vedle dárcovského formuláře 

umístěna fotografie prezidentského kandidáta, který se na formulář dívá. Dobrou podpůrnou 

službu vykázala také možnost vyzvat e-mailem nebo prostřednictvím sociální sítí přátele a 

známé, aby rovněž drobný obnos darovali (Pollard, Chesebro & Studinski, 2009). 

 

 Drobný dar ve výši pár eur nebo dolarů má pro kandidáta ještě jeden vedlejší 

pozitivní dopad, a sice že pokud občan věnuje byť jen nepatrnou částku, podvědomě už se 

cítí být součástí kampaně a prokazatelně vykazuje vyšší ochotu kandidáta bránit v 

internetových diskusích a je méně náchylný ke změně volebního rozhodnutí (Harfoush, 
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2009).   

 

 Obecným doporučením pro prezidentského kandidáta je tak usilovat o pozornost 

drobných dárců. Umístit tlačítko dárcovství na landing page svého webu, poslat odkaz 

prostřednictvím mailingu, opakovaně vyzývat k daru na sociálních sítích a tyto apely 

doprovázet vizuály, kde k tlačítku nebo formuláře dárcovství budou směřovat oči kandidáta. 

Po obdržení daru je doporučeno nabídnout přispěvateli možnost pochlubit se darem na 

sociálních sítích a vyzvat známé k daru, případně tuto akci podpořit nabídkou věnování 

reklamního předmětu s logem v případě, že donátor poskytne e-mailové adresy, kam jeho 

jménem doputuje výzva k dárcovství. Pokud prezidentský kandidát věnuje fundraisingové 

kampani pro drobné dárce potřebnou pozornost, získává nejen zajímavý obnos, ale 

především voliče, kteří se budou cítit zapojení v kampani a budou více imunní vůči 

konkurenční nabídce.  

 

6. 3 Financování kampaně Emmanuela Macrona 
 

 Množství vynaložených financí na prezidentskou kampaň je ve Francii omezeno 

legislativou. Do 1. kola může každý z kandidátů utratit maximálně 16, 8 milion eur, účastníci 

2. kola mohou během dvou týdnů kampaně vynaložit dalších 5 milionů euro. Celkově tedy 

mohou utratit okolo 22 milionů eur. Omezena je i výše darů od jednotlivých donátorů. 

Jednotlivec může věnovat pouze 7 500 euro ročně politické straně a maximum    4 600 eur 

prezidentskému kandidátovi. Firmy korporátního typu nemohou být legálními dárci 

(Ministerstvo vnitra).  

 

 Macron celkově utratil 17 milionů eur, přičemž největší položku tvořila kontaktní 

kampaň -  5,8 milionů bylo vloženo do meetingů, 3,7 milionů do tisku letáčků a 1,1 milionu 

do zaměstnanců v terénu. V předchozí kapitole bylo uvedeno, že výběr finančních 

prostředkyů by se měl rozložit do čtyř pilířů: vklad strany, vklad kandidáta, vklad partnerů 

a mecenášů a vklad drobných dárců. Co se týče prvního pilíře, tak ten byl v Macronově 

případě irelevantní, neboť jeho hnutí En Marche ! před kandidaturou existovalo sotva rok a 

za tu dobu nenashromáždilo takřka žádné finance, které by se daly využít pro kampaň. 
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Veškeré náklady tak byly rozloženy mezi samotného Macrona, jeho sponzory a drobné dárce 

z řad voličů (Pedder, 2018).  

 

 Emmanuel Macron pokryl ze svých zdrojů zhruba polovinu nákladů kampaně, tedy            

8 milionů euro, které si vypůjčil na úvěr od banky, jejíž jméno odmítl poskytnout. Okolo   9 

milionů bylo posbíreno skrze zhruba 35 000 drobných dárců, kteří věnovali v průměru 250 

euro. Tyto prostředky se dařilo získat zejména skrze webové stránky en-marche.fr. Zde byla 

použita vyzkoušená strategie výrazného umístění darovacího tlačítka do rohu stránky, 

přičemž při rozkliknutí se rozbalila fotografie Macrona, jehož pohled směřoval právě k 

darovacímu políčku. Darovací tlačítko bylo rovněž umístěno do každého e-mailu, který šel 

směrem k podporovatelům. Tím také naplno využil potenciál získání pocitu zapojení se 

skrze drobné dárcovství (Pedder, 2018).  

 

 Zbývající náklady pokryly fundraisingové aktivity cílené na mecenáše. Macron 

využil své konexe z dob kariéry v bankovním průmyslu a řada darů mu tak plynula právě z 

tohoto odvětví. K tomu pořádal fundraisingové večeře. Tyto akce pořádal nejenom ve 

Francii, ale i v zahraničí - například 6. prosince 2016 uspořádal večeři pro sponzory v New 

Yorku, na které získal okolo 3 milionů euro. Část sponzorů byla zapsána mezi drobné dárce, 

aby celkový obraz pro média zůstával ve formě hnutí lidu podporovaného lidem, ne elitou 

(Plowright, 2017).  

 

 Financování Macronovy kampaně také výrazně pomohl fakt, že dle zjištění v auditu 

dostal až 75 % cen, například za pronájmy sálů nebo reklamních ploch, s výraznou slevou, 

čímž se také dokázal držet pod limitem nákladů za kampaň (Pedder, 2018).  

 

 

 Lze tedy konstatovat, že Emmanuel Macron nejenže dokázal za svoji kampaň utratit 

nejvíce peněz ze všech konkurentů a získat i značnou část zakoupených služeb hluboce pod 

cenou, ale navíc dokázal výběr financí zužitkovat i v kampani, kdy prostřednictvím 

drobného dárcovství (jakkoliv se po volbách stal tento výběr diskutabilní, protože skrze 

http://en-marche.fr/
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formulář drobného dárce prostředky věnovali například i bývalí kolegové z Rotschildovy 

banky nebo zahraniční sponzoři) mohl podpořit image hnutí tvořené synergií běžných 

občanů. 
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ZÁVĚR 
 

 Tato diplomová práce si kladla za cíl komplexně pojmout tvorbu a vedení 

prezidentských kampaní a dojít zjištění, zda lze na základě výzkumu jednotlivých 

teoretických disciplín dojít ke generalizaci obecných komunikačních doporučení, a následně 

provést komparaci s prezidentskou kampaní Emmanuela Macrona v roce 2017. Tím také 

definovat, zda se Emmanuel Macron držel zavedených principů nebo byl novátorský a 

zasadil nový milník do způsobu tvorby prezidentských kampaní. 

 

 Dle představené teorie v této diplomové práci lze formulovat následné obecné zásady 

vedení prezidentských kampaní. Každá tvorba prezidentské volební kampaně měla začít 

průzkumem trhu a volební matematikou za účelem zjištění, jaké homogenní segmenty 

(skupiny obyvatel se společnými sociodemografickými prvky) se nachází v jednotlivých 

územních celcích, které tvoří území státu, a kolik těchto segmentů bude potřeba oslovit za 

účelem získání kýženého postu. Následně by pro kandidáta na prezidenta měl být vytvořen 

tzv. message box, kde by byla navržena konzistentní strategie, co bude kandidát říkat o sobě 

a svých oponentech, a co budou oponenti říkat o něm i o sobě. Celkový přístup k volební 

kampani by se dále měl odvíjet od aktuální pozice kandidáta na volebním trhu. Inkumbenti 

(obhajovatelé postu) prezentují stabilitu a nutnost pokračovat v započaté práci, vyzyvatelé 

(noví uchazeči o daný post) prezentují naději a změnu. Při segmentaci Francie lze dobře 

předvídat volební chování segmentů, které se na jejím území nachází.  

 

 Emmanuel Macron potřeboval ke svému vítězství zacílit zhruba 12 milionů obyvatel. 

Mohl počítat s podporou ze západu a Paříže a neoblibou na jihovýchodě a severovýchodě 

Francie, přičemž usiloval o podporu nerozhodnutého středu. Pozicování jeho vlastní politiky 

ke středu k oslovení tohoto nutného segmentu pomohlo. Message box Emmanuela Macrona 

byl veřejně prezentován skrze jeho vlastní dílo La Révolution, které deklarovalo, co bude 

kandidát říkat o sobě, zaujmutá strategie vůči oponentům pak byla patrná především z debat 

a dalších mediálních výstupů. Proti Le Pen konzistentně komunikoval, že kromě nenávisti 

nemá co nabídnout, proti Fillonovi jeho nedůvěryhodnost, proti Hamonovi, že je osamělý 

muž bez podpory, naopak proti Jeanu-Lucu Mélénchonovi nedokázal zaujmout jasnou 

pozici a vzájemná konfrontace s ním tak pro Macrona představovala krizové momenty 
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kampaně. Tato slabina by při tom šla ošetřit právě pomocí výše představené výrokové 

strategie proti oponentovi v message boxu. Co se týče postavení na volebním trhu, 

Emmanuel Macron zastával v době své kandidatury pozici vyzyvatele a tuto roli splnil 

učebnicově. Jeho kampaň kladla důraz právě na naději a změnu a tento pozitivně-nadějný 

přístup se prolínal každým komunikovaným sdělením. Silný narativ v tomto duchu 

deklaroval, že Francie zaspává, ale může být společnými silami probuzena k velikosti, jen 

se nesmí nechat ovládnout nenávistí. K probuzení a změně však nestačí jeden kandidát 

Macron, protože je to “společný projekt”, Francie se “dá do pohybu” a “společnými silami” 

vstoupí do své nové a moderní éry.  

 

 Po nastavení volební strategie se v tvorbě prezidentských kampaní pozornost 

přesunuje k tvorbě prezidentského produktu. Ten je stejně jako v komerčním marketingu 

tvořen jádrem, vlastním produktem a rozšířením. Aplikace produktového přístupu na 

Emmanuela Macrona poukázala na silné prvky jeho osobnosti a životopisu a zároveň na 

potenciální kritické body v jeho celistvém vnímání. Lze tedy konstatovat, že pro kandidující 

subjekt představuje produktový přístup užitečnější nástroj, než v tomto prostředí hojněji 

využívaná SWOT analýza, která se zaobírá definováním silných a slabých stránek kandidáta 

a příležitostmi a hrozbami, které mu skýtá trh. Produktový přístup jde více do hloubky a 

poskytuje zcela konkrétní funkční rámec, skrze který lze jednotlivé kandidáty posuzovat a 

nejlépe tak identifikovat případné nedostatky.  

 

 Po vytvoření funkční strategie se pozornost přesunuje k samotnému vedení 

prezidentské kampaně, tedy k nástrojům, skrze které se nadefinovaná strategie rozlévá k 

elektorátu. Pro kandidáty na prezidenta byly jako nejzásadnější identifikovány projevy a 

audiovizuální reklama skládající se z předvolebních debat a spotů, to vše doplněné o silnou 

komunikaci na sociálních sítích.  

 

 Projevy Emmanuela Macrona byly velmi filozofické, protkané metaforami a 

skrytými významy a pro běžné posluchače velmi těžko stravitelné. Celkový dojem z nich 

zachraňovaly vložené sound bity a věty cílené na prvoplánové emoce. Co se týče debat, 

zásadní vliv měla debata před 2. kolem s Marine Le Pen, která byla prezentována jako jeho 
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drtivé vítězství. Proti nervózní a útočné oponentce dokázal zachovat chladnou hlavu a 

dokázal zde naplno uplatnit svou strategii poukazovat na vyprázdněnost kampaně Marine 

Le Pen, která vlastní prezentaci zakládá pouze na strachu a nenávisti a de facto tak nemá co 

nabídnout. Zde se tedy potvrdil předpoklad nevyzpytatelnosti prezidentských debat, které 

mohou být 3 hodinovou prázdnotou pouze pro zaujatého diváka nebo naopak velkolepou 

show, která má sílu posunout názor milionů voličů.  

 

 Na volební spoty nebyl v kampani Emmanuela Macrona kladen příliš velký důraz, 

spoty určené pro televizi dokonce nebyly ani umístěny na sociální sítě a web kandidáta. 

Jistou nezaujatost tímto nástrojem může pomoci vysvětlit právě celkový narativ kampaně, 

který klade důraz na autentičnost a společné úsilí celé Francie, kdežto faktickým vlastníkem 

sdělení a jeho původcem je ve volebních spotech kandidát sám. Pro tvorbu spotů tak nebyly 

natáčeny ani originální záběry, nýbrž se opíraly o materiály z videobank a materiál dříve 

prezentovaný na sociálních sítích.  

 

 Právě ve využívání sociálních sítí je Francie světovou velmocí, zhruba polovina 

jejích obyvatel má aktivní profil na Facebooku, zhruba pětina populace pak disponuje 

Twitterem a Instagramem. Dle prezentovaných doporučení pro sociální sítě by měl 

prezidentský kandidát usilovat o navázání vztahu s voličem pomocí kombinace politických 

sdělení, osobních informací a prezentace setkávání s občany. Celkově by se pak komunikací 

na sociálních sítích měl prolínat důraz na dialog a nehierarchické postavení všech účastníků 

komunikace. Facebook Emmanuela Macrona komunikoval především setkávání s občany a 

prezentaci “Francie v pohybu”, osobní informace se dotýkaly převážně vztahu s Brigitte 

Macron, což lze identifikovat i jako apel na ženské voličky. Politická informace byla 

podávána pouze ve zjednodušené líbivé grafické podobě nebo prostřednictvím videí či 

živých vysílání. Komunikace na Twitteru z větší míry přebírala sdělení z Facebooku, což 

není pro tuto síť doporučováno, neboť vyžaduje obsah cílený na novináře, opinion leadery 

a uživatele, kteří jdou primárně po aktuální informaci, nikoliv po líbivých fotografiích. 

Pravděpodobně i z tohoto důvodu se Macronovi na Twitteru ve srovnání s konkurencí příliš 

nedařilo.  
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 Důležitou součástí vedení kampaně prezidentského kandidáta je pak sociální 

mikrosíť vedená skrze oficiální web, která má za cíl vzájemné propojení podporovatelů a 

jejich mobilizaci k aktivitám v terénu. Tento nástroj poprvé ve své kampani použil Barack 

Obama a právě v něm pravděpodobně nalezl inspiraci i Emmanuel Macron, který klíčové 

prvky z jeho mikrosítě převzal do své. Vytvořil sofistikovanou hierarchii napojenou na 

centrum, v rámci níž se mohli jednotliví uživatelé realizovat, vytvářet vlastní 

podporovatelské buňky nebo pořádat podporovatelské akce typu rozdávání letáčků nebo 

kampaně ode dveří ke dveřím.  

 

 V rámci kapitoly o personalizaci a formování osobnosti prezidentského kandidáta 

byl představen koncept “profesionálního amatéra” - kandidáta, který disponuje takovými 

rétorickými schopnostmi a komunikačním umem, že dokáže cíleně působit jako obyčejný 

“soused od vedle”. Emmanuel Macron se představoval jako muž, jenž sice dosáhl úspěchu, 

ale vlastní pílí a snad i talentem, ne skrze konexe nebo narození do bohaté rodiny. Zároveň 

se pozicoval blízko k lidem a opakovaně komunikoval, že jen právě s jejich podporou může 

být dosaženo kýženého cílé probuzení Francie a její reformy. Zdůrazňoval, že jej samotného 

nic nepředurčovalo do role hlavy státu, naopak cítí, že jako prezident se chce nechat vést 

energií a pohybem všech Francouzů. Ženské voličky zase mohl oslovit jeho vztah s Brigitte 

Macron, kterou trvale označoval za rovnocenného partnera a svou největší kritičku i oporu.  

 

 Závěrečná část se pak týkala paralelní kampaně určené k výběru finančních 

prostředků. Ta by se v zásadě měla opírat o 4 pilíře, a to stranickou pokladnu, vlastní 

prostředky kandidáta, mecenáše a drobné dárce, kteří zároveň při donátorství pociťují, že 

jsou součástí kampaně. Emmanuel Macron se nemohl příliš opírat o stranickou pokladnu, 

neboť jeho hnutí En Marche ! v době oznámení kandidatury fungovalo pouze lehce přes půl 

roku. Přes to byla jeho kampaň v porovnání s konkurencí nejdražší a vyšplhala se až na 17 

milionů eur. 8 milionů vložil Macron z osobní půjčky a další 4 miliony vybral na drobném 

dárcovství, které má pro prezidentského kandidáta důležitý význam i z hlediska pocitu 

zapojení se a imunity vůči konkurenčním nabídkám. Pro velké zahraniční mecenáše zároveň 

pořádal různé společenské události, vůbec největší proběhla 6. prosince 2016 v New Yorku. 

Tuto statistiku kalí fakt, že po kampani vyšlo najevo, že někteří drobní dárci nebyli zas až 

tak drobní, a že se jednalo i o investory z jeho bývalého pracoviště - Rotschildovy banky. K 



 

88 

tomu Macron získával mnohdy až 75% slevy oproti tržním cenám například na tisk letáčků 

nebo pronájmy prostor, což mu umožňovalo držet se pod výdajovým limitem, který 

legislativa Francie stanovuje na 22 milionů eur.  

 

 Na základě prozkoumané dosavadní teorie, generalizace obecných doporučení pro 

prezidentské kampaně a jejich aplikaci v prezidentské kampani Emmanuela Macrona lze 

závěrem konstatovat, že kampaň Emmanuela Macrona v roce 2017 využívala tradiční 

nástroje druhé éry politické komunikace i komunikaci many-to-many na sociálních sítích, 

ovšem narozdíl od Baracka Obamy nebyl online prostor hlavním těžištěm jeho kampaně, 

nýbrž v souladu s aktuálními trendy formování politické osobnosti a touze elektorátu po 

autenticitě přenesl Macron svá decentralizovaná sdělení do reálného prostředí, do ulic k 

voličům. Vytvořil síť ambasadorů svých sdělení a nechal je sestoupit do běžného života 

občanů Francie. Převzal Obamovu práci s narativem naděje a změny, ale vsadil jej zejména 

do kontaktní kampaně, práci v terénu a silného příběhu společného úsilí a vlastní 

nevýjimečnosti, který byl konzistentně komunikován skrze veškeré komunikační kanály. 

Velkou oporou mu přitom byli “lidoví nositelé” jeho myšlenek - podporovatelé mobilizovaní 

skrze sociální mikrosíť na webu en-marche.fr, právě tato mikrosíť představovala pro 

Emmanuela Macrona klíčový komunikační nástroj, skrze který bylo iniciováno až 1 000 

dobrovolnických aktivit denně.  

 

 Rok 2008 a kampaň Baracka Obamy přinesl průlom v podobě zapojení sociálních 

sítí do každodenní praxe politické komunikace. Kampaň Emmanuela Macrona v roce 2017 

reagovala na sílící nedůvěru v politiku a touhu po autenticitě a sestoupila do reálného 

prostoru sousedských setkání a kampaně ode dveří ke dveřím, v rámci níž sám kandidát i 

skupiny dobrovolníků zvoní na vybrané domácnosti. Právě v enormním množství 

zapojených podporovatelů v terénu byla Macronova kampaň unikátní. Současné trendy a  

jejich reflexe v kampani Emmanuela Macrona ukazují na odklon od důležitosti tradičních 

komunikačních nástrojů, které již volič prohlédl a přistupuje k nim jako k reklamním (včetně 

sociálních sítí) a posun do reálného prostoru, kde se voliči ve svém každodenním životě 

vyskytují. Zároveň ukazuje roli emocí a silně vybudovaného příběhu, do kterého je až 

nenápadně vložen politický program. 
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 Právě unikátní způsob zapojení podporovatelů může vytyčit cestu dalším 

prezidentským kandidátům a bude zajímavé sledovat, zda tato kampaň zadá nový trend a 

případně bude stát i u zrodu čtvrté éry politické komunikace. Pro zhodnocení, zda k tomu 

skutečně došlo, bude však potřeba jistý odstup času, stejně jako po debatě Nixon-Kennedy 

v roce 1960 nebo po masivní kampani na sociálních sítích Baracka Obamy v roce 2008, 

které se zapsaly do historie jako zásadní milníky v politické komunikaci. 
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Summary 

 

Based upon conducted research of theory and practice in presidential campaigns, we can 

recognise concrete key features of each presidential campaign. When comparing them with 

the way how Emmanuel Macron maintained his presidential campaign in 2017 we can 

conclude that he used traditional means of political communication and many-to-may 

communication model introduced by Barack Obama in 2008. Significant difference is that 

Emmanuel Macron was able to relocate his supporters from social media into real public 

space and create the system of ambassadors who were spreading his thoughts in the streets. 

This unique way of maintaining presidential campaign can provide an useful inspiration for 

future presidential candidates.  
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Cesta Emmanuela Macrona k postu prezidenta  
 

21. 12. 1977  Narození v Amiens, Francie 

2002               Dokončení studií 

2002 - 2004  l’ENA Strasbourg 

2004 - 2007 Inspection générale des finances 

2007  Svatba s Brigitte Macron 

2008 - 2012 Banque Rotshchild & Cie 

2012 - 2014 Zástupce generálního sekretáře v Elysejském paláci 

2014 - 2016 Ministr financí, průmyslu a obchodu 

2016  Demise a vznik En Marche ! 

16. 11.  Oznámení kandidatury na prezidenta 

24. 11.  Vydání díla La Révolution 
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10. 12.  První meeting En Marche ! 

2. 3.  Prezentace volebního programu 
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3. 5.  Předvolební televizní duel s Marine Le Pen 

7. 5.  Emmanuel Macron prezidentem  
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