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Anotace
Tato bakalářská práce řeší propady popularity u posledních tří francouzských prezidentů –
tj. Nicolase Sarkozyho, Françoise Hollanda a Emmanuela Macrona. Práce se snaží odpovědět
na otázku toho, jaké důsledky pro popularitu prezidentů má proměna vnímání úřadu prezidenta,
která proběhla ve francouzské společnosti. Vychází z hypotézy, že tento propad je systematický
a mohou za něj fenomény, které se u těchto prezidentů opakují a snaží se je dokázat na srovnání
těchto tří prezidentů. Práce v první části řeší francouzský politický systém a proměnu postavení
prezidenta v něm, následně vliv na voliče a obecně průběh konkrétních prezidentských voleb.
Další část se věnuje kampaním a personalizaci moci ve Francii. V poslední části jsou
konfrontovány tyto poznatky s grafy vývoje popularity během prvního roku a půl mandátu ve
snaze tuto hypotézu potvrdit.

Annotation
This bachelor’s thesis is dealing with the decline of popularity of the last three French
Presidents – Nicolas Sarkozy, François Hollande and Emmanuel Macron respectively. The
question to be answered is whether the French society went through a shift in perception of the
office of the President, and if so, what are the consequences on their popularity. The thesis is
based on the hypothesis that this decline is systematic and caused by recurrent phenomena,
demonstrated on a comparison of these three presidents. In the first part of the thesis, the
theoretical framework of the French political system is introduced, along with an explanation
on its influence of the shift in perception. The next part deals with the consequences on the
voters’ behaviour and compares the presidential elections. Furthermore, the theory of
personalization of leadership is laid out, along with a comparison of the media strategy of the
presidents. In the last part the findings are confronted with the data on the evolution of
popularity in the first year and a half of the Presidents’ mandate in order to confirm the initial
hypothesis.
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Úvod
Francouzský politický systém je poměrně dost specifický. Chceme-li začít
francouzský ústavní systém zkoumat, je třeba začít v historii. Kontext této specificity
souvisí s vyhlášením Páté republiky v roce 1958, neboť tento systém přetrval, s většími
či menšími změnami, dodnes. Ústava Páté Francouzské republiky dala do rukou
tehdejšího prezidenta, Charlese de Gaulla, rozšířené pravomoci a učinila jeho pozici
mocnější, než byla v době Čtvrté republiky. Od té doby se mluví v souvislosti s Francií o
poloprezidentské republice, v jejímž rámci má prezident pravomoci, jako je rozpuštění
Národního shromáždění či nominace premiéra a členů Ústavní rady. Rolí prezidenta
v Páté republice je pak zejména dohlížení na dodržování Ústavy.
Postava Charlese de Gaulla byla velmi silná. Nebylo tudíž jisté, zda tento režim
přežije i bez jeho osoby. Nicméně se tak, s některými modifikacemi, stalo. Ačkoliv se
v Ústavě přímo mluví o rozdělení pravomocí mezi premiéra a prezidenta, de gaullovská
vize jej vnímá poněkud jinak, a podle ní fungují i ústavní zvyklosti. Prezident byl obecně
postaven nad premiéra, kromě období kohabitace, kdy prakticky docházelo k reálnému
naplňování k doslovnému znění Ústavy – neboť v tu chvíli byl prezident lídrem opozice
a musel se o moc dělit s premiérem, který patřil k jinému politickému proudu.1
Prezidentská moc tak byla, v závislosti na většině v Národním shromáždění, proměnlivá.
Od roku 1986 do roku 2002 Francie prošla třemi kohabitacemi, které jsou
považovány za období oslabení prezidentské role. Jacques Chirac tudíž přistoupil na
vyhlášení referenda o ústavní reformě, která by prezidentský mandát zkrátila ze sedmi let
na pět. Ačkoliv byl Charles de Gaulle toho názoru, že sedmiletý mandát je nezbytný
vzhledem k dlouhodobé perspektivě prezidenta, který takto může být povýšen nad
stranickou rivalitou, a sám Jacques Chirac byl zpočátku odpůrcem této reformy, byl pod
tlakem bývalého prezidenta Valéryho Giscard d‘Estaing a blokem, který se zformoval
okolo jeho premiéra a rivala Lionela Jospina, donucen na reformu změnit názor.
Jejím výsledkem bylo zkrácení prezidentského mandátu ve Francii na pět let,
povolení jen jednoho znovuzvolení a modifikace volebního kalendáře. Tato reforma,
která rámuje počátek období, které v práci bude zkoumáno, byla nezanedbatelným

1

„L’évolution de la fonction présidentielle en France depuis 1947“, Historia č. 690 (červen 2004),
https://www.historia.fr/les-archives-dhistoria/l%C3%A9volution-de-la-fonction-pr%C3%A9sidentielleen-france-depuis-1947.
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zásahem do již dost specifického francouzského politického systému a její vliv na
prezidenty je nezanedbatelný zatím na všechny prezidenty, kteří byli po reformě zvoleni.
Tato reforma nicméně byla jen předehrou ke krizi úřadu prezidenta, která po ní
nastala.
Francouzské prezidentské volby jsou událostí, která je pozorně sledována médii jak
francouzskými, tak zahraničními. Francouzská hlava státu je důležitým hráčem na poli
diplomacie evropské a světové, ale hlavně na poli domácím. Z nějakého důvodu se ale
posledním prezidentům Francie nedaří udržet si veřejné mínění na své straně. Ačkoliv
může být stávkování v nadsázce považováno za francouzský národní sport, obrázky
masivních protestů hnutí žlutých vest, které mnohdy Francii v roce 2019 paralyzovaly,
otřásaly Evropou.
Emmanuel Macron ale není výjimkou. Jeho předchůdce, François Hollande,
překonal historické minimum důvěry v hlavy státu v historii Páté republiky. Podobný
trend se dá sledovat i u předchozích prezidentů – Nicolase Sarkozyho a Jacquesa Chiraca.
Je to náhoda? Francie si několik posledních let prochází hospodářským propadem a
poměrně vysokou nezaměstnaností. To je bezpochyby jedním z možných důvodů, proč
jsou francouzští prezidenti neoblíbeni. Problém je ale v tom, že popularita je až příliš
nízká – hospodářské podmínky samotné ji nedokážou dostatečně vysvětlit. Literatury,
která jejich vliv navíc rozebírá, je velké množství. V kontextu Evropy, která si prochází
novými problémy jako jsou dezinformace a vzestup populismu a celkovou krizí
vedoucích postav, mají makroekonomické ukazatele jen částečnou relevanci a krize je
zaviněná kombinací různých faktorů.
Při prvním pohledu na vybrané tři prezidenty nám může připadat, že mají málo
společného. Opak je ale pravdou. Spousta médií upozorňuje na zdánlivou podobnost ve
stylu Nicolase Sarkozyho a Emmanuela Macrona. Oba tito politici byli zvoleni jako
nejmladší prezidenti a oba se hlásí k centrismu; oba mají také zajímavý přístup k médiím.
Vedle nich se François Hollande může zdát jako jejich pravý opak, nicméně i on s nimi
sdílí některé problémy. Ačkoliv se vyprofiloval reakcí na prezidentství Nicolase
Sarkozyho, ani jeho odlišný styl vládnutí mu nepomohl – právě naopak svou nízkou
popularitou předběhl i Nicolase Sarkozyho. Právě přístup k médiím a průběh jednotlivých
prezidentství je jedním z hlavních témat, kterým se práce věnuje, neboť napomáhá již
zmíněné neoblíbenosti prezidentů.
Tématem práce jsou příčiny toho, proč posledním třem francouzským prezidentům
(tj. Emmanuel Macron, François Hollande a Nicolas Sarkozy) padá popularita nedlouho
3

po zvolení. Poslední tři prezidenti jsou vybráni záměrně, neboť byli zvoleni po reformě
v roce 2002 a dohromady pokrývají dobu delší deseti let, což už může být signifikantní.
Dalším důvodem jsou i stejné dynamiky jejich mandátů – zejména to, že nebyli (či
potenciálně nebudou) znovuzvoleni – což není případ Jacquese Chiraca, který z tohoto
důvodu nebyl zahrnut. Práce si klade otázku jak se, po reformě v roce 2002 proměnilo
vnímání prezidenta a jaké jsou důsledky pro jeho popularitu? S ohledem na politickou
situaci ve Francii a hledání společných rysů prezidentství se práce věnuje zejména
francouzské společnosti, a hypotézou, kterou se snaží potvrdit, je, že se v kontextu
francouzského politického systému a následkem personalizace politiky odehrály určité
změny ve vnímání francouzské hlavy státu, které mají za následek systematickou
nespokojenost francouzské společnosti s úřadem prezidenta jako takovým a pád důvěry
v něj.
Práce řeší propad popularity z hlediska, které se věnuje více společnosti a
politickému systému než socioekonomickým ukazatelům. Makroekonomických analýz je
velké množství a jak je ukázáno na následujících stránkách, není pochyb o jejich
relevanci. Téměř každé prezidenství je nějakým způsobem rozebrané v návaznosti na
výkon ekonomiky; média se tomuto úhlu pohledu věnují neustále. Už ale existuje jen
málo analýz, které by šly dále a hledaly i jiné příčiny – nezaměstnanost, HDP či kupní
síla jsou body, kde se většina analýz popularity zastaví. V práci je velký prostor věnován
personalizaci politické komunikace, která stojí v pozadí jako jedna z hlavních příčin
celého problému klesající důvěry v prezidenty. Práce se věnuje této personalizaci moci
v kontextu francouzského politického systému, tj. zesilování role již už dostatečně
silného prezidenta. Ve Francii se v tomto případě operuje s pojmem présidentialisation,
neboli prezidencializace, pro účely práce je ale třeba, jak je dále, mít na paměti, že tento
pojem je v anglosaském pojetí používán v rozdílném kontextu. I přesto, že se jedná o
práci vycházející zejména z frankofonních zdrojů, prezidencializace jako taková není
francouzskou specialitou. Práce je navíc psaná v českém prostředí, z těchto důvodů je na
tento trend odkazováno jako na personalizaci, případně medializaci prezidentství.
Cílem je ukázat, že ve Francii probíhá personalizace politické komunikace,
respektive personalizace moci, a to navíc ve velmi vysoké míře. Je to právě
individualizace prezidentů a privatizace mediálního prostoru, která ovlivňuje to, jak jsou
prezidenti vnímáni, ale i to, jak se v médiích řeší i případné makroekonomické ukazatele
a výkonnost hospodářství. Je tudíž v pozadí, za všemi jinak očividnými vlivy na
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popularitu. Z toho důvodu byla vybrána jako rámec, kterému je třeba se věnovat, na rozdíl
od makroekonomických analýz.
Téma je navíc velmi aktuální vzhledem k tomu, že popisuje trendy, které se
v současnosti opakují u každého prezidenta a snaží se dokázat, že se budou opakovat i
nadále; dává tudíž částečně odpověď na otázky, které vyvstávají v souvislosti
s událostmi, které provázejí mandát posledního prezidenta, Emmanuela Macrona. Právě
v tomto zaměření analýzy vysoce aktuálního témata může být její přínos.
Cílem práce je určit, jak se vyvíjí a proměňuje vnímání prezidenta v čase, jedná
se tudíž o diachronní přístup. K tomu je využito komparace několika aspektů, která hledá
společné tendence prezidentství. Práce proto začíná popisem francouzského politického
systému, s důrazem na jeho specificitu a roli prezidenta v něm, aby ukázala, jakou změnu
znamenala

reforma

v roce

2002.

V této

kapitole

je

představena

teorie

poloprezidencialismu podle toho, jak jej definoval Maurice Duverger, ale i konceptuální
debata ohledně tohoto pojetí. Je zde cílem ukázat, že reforma v roce 2002 změnila
dynamiku mandátu, a tím pádem proměnila zodpovědnost prezidentů, což změnilo jejich
postavení, a tedy i to, jak je vnímá francouzská společnost.
V následující kapitole je rozebráno, jak se změnil francouzský volební systém,
respektive chování voličů. Na teoretickém základu tzv. Nové a Staré politiky je
demonstrována změna v dělení politického spektra, které se začíná dělit podle
ideologických otázek. Následkem toho se proměnily priority voličů, kteří změnili své
volební chování. V této kapitole je popsáno, jak tato změna priorit proměnila úplně
prezidentskou volbu, jak voliči změnili svou volbu z politiky zaměřené na hospodářství
na politiku hodnotovou; a zejména jak tato změna funguje ve dvoukolovém většinovém
systému a jaké má následky na francouzský politický život. V této části je teorie
podepřena i daty z prezidentských voleb, na kterých je ilustrováno přelévání voličů a
význam zdržení se hlasování.
Další část práce svůj zájem přesouvá mnohem více na konkrétní prezidenty. V této
kapitole je vysvětleno pojetí personalizace politiky, za účelem vysvětlit proměnu
prezidentství z mediálního úhlu pohledu. Je zde věnován prostor jak teorii personalizace
politiky, tak i vysvětlení konkrétních kampaní a mediální strategie každého z vybraných
prezidentů. Cílem je porovnat, jak jednotliví politici reagují na popsané změny
politického systému, či případně jeden na druhého a jak jejich kampaně ilustrují
zákonitosti již popsaných fenoménů personalizace politiky, či reagují na změnu chování
voličů.
5

V poslední kapitole práce jsou všechny tyto teoretické poznatky konfrontovány
s daty. Na základě dat vývoje popularity během prvního a půl roku mandátu se ukazují
společné tendence ve vývoji nedůvěry k prezidentům. V této části práce jsou jednotlivá
období vysvětlena, společně i s jednotlivými příčinami, které k těmto propadům vedly.
Všechny grafy jsou na závěr syntetizovány, aby demonstrovaly, jak práce odpověděla na
výzkumnou otázku.
Tato práce se opírá jak o primární, tak sekundární zdroje. Popularita prezidentů je
tématem velmi často rozebíraným, přístup ke zdrojům tudíž nebyl komplikovaný. Drtivá
většina zdrojů je nicméně frankofonní, jen několik z nich je psaných anglicky – většina
z nich jsou i tak případové studie, specializující se na Francii. Část z anglofonních zdrojů
se rovněž věnuje obecně teorii, na kterou se dá nadále navázat. Mnoho popsaných jevů
totiž není specificky francouzských – v části o personalizaci politiky se tak dají najít tituly
třeba i z izraelského prostředí, kde probíhá podobný proces, jen na úrovni premiéra
Benjamina Netanyahu.
Důležité byly primární zdroje. Pro údaje ohledně průběhu prezidentských voleb bylo
využito dat přímo dohledatelných na webu francouzského ministerstva vnitra. Tyto
informace byly důležité pro ilustraci popisovaných jevů v chování voličů. Na analýze
primárních zdrojů je postavena i poslední kapitola, která se věnuje analýze pádu
popularity. Ve Francii je popularita prezidentů velmi dobře zpracovávána na měsíční bázi
tzv. baromètres, které provádí několik firem zabývajících se veřejným míněním. Použitá
data byla, po vlastní analýze několika dalších společností a na základě jiných
sekundárních zdrojů, použita od TNS Kantar, neboť je tato společnost ve Francii největší
a pro danou analýzu používá nejrelevantnější metodologii.
Co se sekundárních zdrojů týče, práce navazuje na některé z myšlenek o změně
politického systému a vlivu některých aktérů (jako třeba strany Front National) na
budoucí vývoj, tak, jak je předestřel Robert Elgie v několika svých publikacích, nota bene
v „The changing French political system: Introduction“.2 Velmi důležitou analýzou pro
teoretický rámec práce byla i jeho práce z roku 2009 „Duverger, Semi-presidentialism

2

Robert Elgie, „The changing French political system: Introduction“, West European Politics 19, č. 4
(1999), 1-19.
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and the Supposed French Archetype“3, která velmi dobře shrnuje nejen definici
francouzského poloprezidentského systému, ale i debatu okolo tohoto pojmenování.
Pro pochopení proměny francouzské politiky a zejména chování voličů bylo
důležité pochopit koncept tzv. New Politics (Nové politiky), které se ve svých pracích
věnuje Vincent Tiberj. Ten ve svých článcích „La politique de deux axes. Variables
sociologiques, valeurs et votes en France (1988-2007)“4 vysvětluje proměnu pravolevého spektra a vysvětluje vliv extrémních stran. Tato práce končí rokem 2007 a je na ni
navázáno v „Values and Votes from Mitterand to Hollande: The Rise of the Two-axis
Politics“.5 Tyto dvě analýzy jsou pro práci stěžejní, neboť pomohly ukotvit změnu, která
se ve Francii odehrála a vysvětlit spoustu aspektů, co se průběhu voleb týče.
V otázce přímého vlivu změn v politickém systému na popularitu vyniká článek „La
présidentialisation du système politique français depuis 2002 à travers la fonction de
popularité“6, který napsal Christophe Boya. Ten zejména i vysvětluje základní premisu
této práce, tj. proč je důležité se nevěnovat pouze ekonomickým faktorům, ale je třeba
brát v úvahu i proměnné, které se týkají politiky a společnosti. Po metodologické stránce
je tato analýza brilantně zpracována, takže je možné na některé výsledky přímo navázat
a rozvíjet je. Tomuto tématu se pak věnuje i případová studie, kterou Christophe Boya
publikoval spolu s Julianem Malizardem a Eminem Agamaliyevem, „Fonction de
popularité, hypothèse de responsabilité et dynamique des partis. Le cas français“7, která
posloužila k uchopení konceptu personalizace politiky a proměny vnímání politických
stran.
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Robert Elgie, „Duverger, Semi-presidentialism and the Supposed French Archetype“, West European
Politics 32, č. 2 (březen 2009): 248-267,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402380802670453?journalCode=fwep20.
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Vincent Tiberj, „La politique des deux axes. Variables sociologiques, valeurs et votes en France (19882007)“, Revue française de science politique 62, č. 1 (2012): 71–106, https://www.cairn.info/revuefrancaise-de-science-politique-2012-1-page-71.htm.
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Vincent Tiberj, „Values and the Votes from Mitterand to Hollande: The Rise of the Two-axis Politics“,
Parliamentary Affairs 66, č.1 (leden 2013): 69-86, https://doi.org/10.1093/pa/gss078.
6
Christophe Boya, „La présidentialisation du système français depuis 2002 à travers de la fonction de
popularité“, Révue française d’économie 32, č. 4 (duben 2017): 95-130, https://www.cairn.info/revuefrancaise-d-economie-2017-4-page-95.htm.
7
Christophe Boya, Julien Malizard, Emin Agamaliyev, „Fonction de popularité, hypothèse de
responsabilité et dynamique des partis. Le cas français“, Révue économique 61, č. 5 (květen 2010): 859–
873, https://www.cairn.info/revue-economique-2010-5-page-859.htm.

7

Pro praktickou část srovnání popularity byla důležitá práce „French popularity
functions: Different measures, different determinants?“8, jejímiž autory jsou Mathieu
Turgeon, Éric Bélanger a Richard Nadeau. Ta poukazuje na důležitost metodologie při
vytváření průzkumů popularity a byla velmi nápomocná k výběru vhodné společnosti, od
které použít data.
Pro konkrétní průběh různých voleb se pak tato práce opírá o několik případových
studií, namátkou viz „The phantom revolution“9 od Nicka Hewletta, která se věnuje
volbám v roce 2017. Pro část o mediálních strategiích a politickém marketingu byly pak
stěžejní periodika jako noviny a společenské časopisy, které posloužily jako přímé
ilustrace popisovaných fenoménů v daný moment.
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Nick Hewlett, „The phantom revolution. The presidential and parliamentary elections of 2017“, Modern
& Contemporary France 25, č.7 (2017): 377–390,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639489.2017.1375643.
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1 Francouzský politický systém a reforma prezidentského
mandátu
K propadu popularity různých politiků existuje mnoho literatury, která ho rozebírá.
Velká část literatury k němu zaujala podobný přístup – opírá se zejména o hospodářské
podmínky, jako např. nezaměstnanost, inflaci či obecný výkon ekonomiky. Tyto
podmínky jsou relevantní a bylo dokázáno, že mají na popularitu přímý vliv. Zároveň se
ale, jak podotýkají někteří autoři, mnohem častěji odráží na popularitě premiérů; u
prezidentů se odráží v míře menší.10 Jak ve své analýze francouzského případu ukázali
Boya, Malizard a Agmaliyev, premiér ve Francii za normálních okolností – tzn. nejednáli se o dobu kohabitace – funguje jako jakýsi štít, co se popularity týče, pro prezidenta.11
Jelikož je přímo tím, kdo politiku vykonává, mnohem více pociťuje změnu veřejného
mínění a je na něj vytvářen větší tlak. Až druhotně se toto odráží i na popularitě
prezidenta. I z tohoto důvodu dává větší smysl zaměřit pozornost při zkoumání popularity
prezidentů, na jiné faktory, než ty socioekonomické – ty socioekonomické samozřejmě
jsou nosné, nicméně v mnoha případech až druhotné.
V již zmíněné analýze autoři ukázali, že popularita prezidentů je mnohem
komplexnější a závisí na mnoha jiných proměnných, než pouze ekonomických
podmínkách a že se toto vnímání proměňuje. Je však nutno připomenout, že tento model
rozebírá již specifický francouzský poloprezidentský systém. Následující práce se
nevěnuje ekonomickým podmínkám, neboť jednou z hypotéz je zejména to, že na
popularitu má zejména vliv to, jak se tento systém ve zkoumaném období vyvinul a
v některých případech se posunul blíže k systému více prezidentskému. Zmíněná
proměna prezidentské role je signifikantní zejména od ústavní reformy z roku 2002, která
zkrátila mandát prezidenta na pětiletý, a tudíž synchronizovala jeho mandát s mandátem
legislativním; dává tím prezidentovi de facto větší moc nad premiérem, a téměř vylučuje
kohabitaci.12 Navíc, vycházíme-li z předpokladu, že během kohabitace jsou prezidenti
„imunní“ vůči ekonomickým a politickým vlivům na svou osobu, neboť je reálně při moci
premiér, vychází nám z toho nemalé posílení prezidentské pozice po této reformě, která
de facto kohabitaci vylučuje.13 S větší mocí ale přichází i větší zodpovědnost, v té době
tudíž začíná fenomén toho, že prezident se se svou popularitou nachází mnohdy i pod
10

Christophe Boya, „La présidentialisation du système français“.
Christophe Boya, Julien Malizard, Emin Agamaliyev, „Fonction de popularité“.
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Christophe Boya, „La présidentialisation du système français“, 98.
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Mathieu Turgeon, Éric Bélanger a Richard Nadeau, „French popularity functions:“
11

9

úrovní svého premiéra – zejména kvůli tomu, že v očích veřejnosti je prezidentská pozice
od té doby silnější, což se negativně projevuje na všech prezidentech, kteří od reformy
byli zvoleni, neboť jsou přísněji souzeni; tj. Nicolas Sarkozy, François Hollande a
Emmanuel Macron (jehož mandát není u konce, ale, jak bude ukázáno dále, vykazuje
stejnou dynamiku).

1.1 Francouzský politický systém: Poloprezidencialismus
Podle francouzského politologa Maurice Duvergera se francouzský politický systém
Páté republiky dá charakterizovat jako systém poloprezidentský. Duverger formuloval
svou teorii poloprezidentského systému na základě tří předpokladů, kterými jsou:
1) Prezident je volen na základě všeobecného volebního práva (přímo).
2) Prezident disponuje celkem rozsáhlými pravomocemi.14
3) Proti prezidentovi stojí premiér s vládou, jehož moc je podmíněna důvěrou
Parlamentu (který je rozpustitelný prezidentem).15
Nutno podotknout, že současné politické vědy vedou neustálou debatu o konceptu
poloprezidencialismu – a o tom, jestli poloprezidentské systémy jako takové vlastně
vůbec existují. Ani zastánci duvergerovského pojetí se mezi sebou neshodnou na
přesných znacích poloprezidentského systému. Shodnou se na více či méně duální
autoritě (prezident a premiér/vláda) a předpokládají existenci prezidentské výkonné
moci.16 Podle Elgieho, který Duvergerovu koncepci předělal (a na jehož definici zde
navazujeme), je obrat „celkem značné pravomoci“ zavádějící – neboť poloprezidentský
systém se podle jeho názoru dá vyčíst již z Ústavy daného státu. Nakonec, podle odmítačů
duvergerovského (a post-duvergerovského) přístupu je poloprezidencialismus pouze
varianta buď prezidencialismu anebo parlamentarismu.17 Pro účely této práce se však
držíme duvergerovského pojetí a jeho nástupců, neboť pro nejlepší vysvětlení specifické
role prezidenta a jejího vývoje jsou klíčové.
Na základě Duvergera a Elgieho je samozřejmě jednoduché identifikovat více států
s podobným systémem, Francie se přesto i tak bere jako jakýsi „archetyp“
14

Tzv. quite considerable power
Miloš Brunclík a Michal Kubát, Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry
(Brno: Barrister & Principal, 2017), 19.
15
Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo, Politické systémy, (Brno: Barrister & Principal, 2011), 94–
107.
16
Miloš Brunclík a Michal Kubát, Kdo vládne Česku?, 23 – 25.
17
Ibid.
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poloprezidentského systému.18 Nutno podotknout, že i přesto debata okolo přesnosti
tohoto pojmenování neustává, a zejména ve Francii toto pojmenování bývá odmítáno.19
Kritici zejména vyzdvihují fakt, že i na základě Duvergerových vlastních kritérií je
zatěžko Francii uznat jako archetypální a spíš se přiklání k názoru, že má zvláštní formu
poloprezidentského režimu.20 Duverger tvrdí, že je třeba přihlížet ke kontextu vzniku
poloprezidentského systému v každé zemi; ve Francii je kontext takový, že přímá volba
prezidenta měla posílit už tak silného prezidenta. Nicméně poloprezidencialismus byl
přijat jen jako dodatek Ústavy, právě kvůli silné osobě generála de Gaulla.21 Francouzský
prezident se z pozice Ústavy těší poměrně široké moci. Tento kontext je důležitý
z pohledu role prezidenta. Jak podotýká Elgie, de Gaulle, za jehož vlády byla pozice
prezidenta zesílena, byl prezidentem aktivním a motorem mnoha důležitých reforem. Na
jeho odkaz tak z definice systému navazují všichni ostatní prezidenti.

1.2 Premiér x Prezident: duální zodpovědnost? Reforma roku 2002
Obecně se předpokládá, že v případě přímo volených prezidentů tito prezidenti
disponují silnou výkonnou mocí.22 Toto pojetí slabosti/síly prezidenta je začarovaný kruh
– tím, že prezident jmenuje svého premiéra, přenáší tak velkou část zodpovědnosti na něj
(zejména zodpovědnost za hospodářskou politiku) a dalo by se tudíž předpokládat, že by
to měl být právě premiér, který bude obětí pádu popularity. Jak totiž ve svém výzkumu
prokázali Boya, Malizard a Agamaliyev, váhu na sobě nese především premiér, vládnoucí
strana a až po nich prezident.23
Tento systém přestává platit v období, které popisoval Anckar, který tvrdí, že od
roku 2003 měla Francie slabé prezidenty.24 Boya téměř totožné období spojuje s ústavní
reformou, která proběhla za prezidenta Chiraca a která nahrazuje sedmiletý mandát
pětiletým a synchronizuje tak prezidentské volby a vládu.25 Podotýká totiž, že na základě
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toho, že prezident a premiér budou velmi pravděpodobně ze stejné strany, neboť se
parlamentní volby konají až po volbách prezidentských, bude vláda tím pádem záviset na
prezidentovi a premiér ho svým mandátem nemůže „přežít“. Prezident tak vykazuje moc
nad vnitřní politikou, tudíž za ni rovněž i přebírá zodpovědnost a musí se vyrovnávat
s tím, že je souzen veřejností více, a tudíž i přísněji než předchůdci. 26 Prezidentská
legitimita totiž vychází přímo od lidí, neboť je volen přímo, zatímco premiér závisí na
prezidentovi a důvěře Parlamentu. Jak podotýká Anckar, toto „posiluje jeho či její pozici
[prezidenta] vůči stranám v Parlamentu a umožňuje prezidentovi jednat nezávisle a získat
pozici nad každodenní politikou“.27
V analýze proměny francouzského systému na základě popularity, kterou provedl
Boya v roce 2017, vychází, na základě komparace období před a po reformě v roku 2002,
očividná změna pohledu francouzské společnosti, která nyní očekává větší rozdělení
pravomocí mezi prezidentem a premiérem. Ekonomické výsledky, které ovlivňovaly ve
větší míře popularitu premiéra, nyní zasahují i prezidenta.28 Následkem toho mají vliv na
popularitu prezidenta i projevy občanské nespokojenosti, jako stávky a manifestace,
v mnohem vyšší míře než předtím. Jak podotýká Boya, Francouzi očekávají společnou
odpověď exekutivy, což potvrzuje bod, že ve francouzském systému má prezident
z pohledu společnosti již téměř stejnou roli jako premiér.29
Toto sdílení zodpovědnosti, které po reformě nastalo, víceméně znemožnilo
prezidentům se nechat znovu zvolit – ale zároveň i premiérovi na příštího prezidenta
kandidovat, neboť za výsledky a situaci v zemi jsou nyní zodpovědní oba. Jak varuje
Boya, toto může vést k faktickému zkrácení mandátu na 4 roky, neboť poslední rok jak
prezident, tak premiér budou imobilní ze strachu, aby jejich popularita před dalšími
volbami neklesla (případně aby se nezvýšila jejich protějšku, v případě, že oba budou
usilovat o nominaci).30
Francouzská společnost očekává rozdělení zodpovědnosti. To potvrzuje hypotézu,
že a) proběhla určitá proměna systému, respektive posílení osoby prezidenta, b) tato
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proměna má vliv na popularitu. V případě námi sledovaných prezidentů na její propad a
na jejich případné (ne)znovuzvolení.

2 Eroze francouzského volebního systému
Jak bylo řečeno, ústavní reforma roku 2002 proměnila míru odpovědnosti mezi
premiérem a prezidentem, a byla tak potvrzena hypotéza, že tato reforma vyprodukovala
nové proměnné, které zvyšují míru proměny systému. Prezident se již nemůže za svého
premiéra schovávat.31 Doba akceschopnosti prezidentů je následkem toho kratší, neboť
musí reagovat mnohem rychleji a prosadit se od úplného začátku. Jak podotýká Perottino,
toto úplně mění ideu prezidenta a jeho postavení v poloprezidentském systému, jak ji
prosazoval Charles de Gaulle, který chtěl, aby osoba prezidenta byla nadstranická, mimo
vlek událostí, stabilní, což se neslučuje s kratším mandátem.32

2.1 Proměna elektorátu – hodnotová politika
Posílení exekutivního postavení prezidenta nicméně není jedinou změnou, která
proměňuje vnímání francouzských prezidentů. Prezidentský úřad se proměňuje s tím, jak
se proměňuje celá francouzská politika. Následuje trend, který je výrazný i v jiných
západních demokraciích, čímž je pomalý zánik pravo-levého dělení politického spektra,
ideu tzv. clivage idéologique33 - ideologického štěpení, které už se neomezuje na dělení
na pravici a levici (které funguje zejména v ekonomických otázkách). Tiberj tvrdí, že se
nacházíme v době tzv. Nové politiky, která se řídí jinými pravidly a která funguje podle
jiných, víceméně ideologických proudů a názorů. Neznamená to však, že by tzv.
materialistické otázky „Staré politiky“ (tj. otázky socioekonomické, podle kterých se dělí
pravice a levice) nehrály roli, ale ideologie se ve volbě promítá mnohem více než kdy
dříve – pravo-levé dělení zůstává, ale začíná mnohem více reagovat a inkorporovat
kulturní a hodnotová témata.34 Ačkoliv je stále relevantní, vznikají nové politické síly,
které se tomuto dělení vymykají a staví svůj program na nových otázkách, které si
francouzský volič klade (například životní prostředí, migrace, práva LGBT, práva žen).35
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Klasická, pravo-levá politika nezaniká, místo toho se čím dál tím více adaptuje. Existence
nových stran, která místo socioekonomických otázek staví svůj program na hodnotách
kulturních, pak mění chování tradičních voličů.
Jak napsal Robert Elgie již na konci minulého století, „Francie zažívá hlubokou
transformaci v organizaci a chápání svého politického života.“36 Pravo-levé spektrum se
rozštěpilo podle ideologických otázek – obecně se mluví o dvojité levici/pravici37, ačkoliv
ve Francii existuje spíš dělení na levici a dvojí pravici (pravice a extrémní pravice)38. A
s tím, jak se proměnilo politické spektrum, se proměnil i úřad prezidenta, a zejména jeho
volba.
Mluvíme-li o proměně elektorátu a prezidentské volby, je třeba zmínit zejména i
specifickou roli strany Národní Fronty (Front National). Tato extrémně pravicová strana
je aktérem voleb na všech úrovních, od lokálních voleb po ty prezidentské. Této straně se
během několika desetiletí jejího fungování (ale zejména po nástupu Marine Le Penové,
která nastolila jinou rétoriku než Jean-Marie Le Pen a začala cílit na širší elektorát)
povedlo změnit chování francouzských voličů.
Front National je stranou, která láká zejména kulturně-konzervativní voliče. Za
doby Jean-Marie Le Pena tito voliči byli zejména tvrdé jádro extrémní pravice, hledímeli na to pohledem pravo-levého dělení. V době Nové politiky se ale toto dělení spojuje
s dělením kulturním na konzervativní/liberální; Front National využila příležitosti a
proniká i do jiných vrstev elektorátu. Mezi kulturně konzervativní voliče nyní můžou
patřit (a patří) i voliči, kteří v ekonomických otázkách patří spíše nalevo, právě proto, že
v nich rezonují kulturní otázky a rétorika, kterou Front National používá. Jen pro
ilustraci, jak ve své analýze elektorátu uvádí Tiberj, například u ekonomicky
progresivních voličů se pravděpodobnost volby Front National zvedla z 0 na 35 % - právě
proto, že se mezi sebou začali štěpit na kulturně liberální a konzervativní proudy.39
Obecně mají voliči Front National poněkud specifický profil, neboť kombinují
vlasteneckou (až nacionalistickou) rétoriku, ale mnohdy téměř levicový postoj
k ekonomickým otázkám, který v literatuře bývá trefně označován jako welfare-
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chauvinism40– „systém kolektivní sociální ochrany, která se omezuje jen na příslušníky
etnicky definované komunity, která se na ní podílí“.41 V letech 1995 a 2002 se tudíž dal
ve volbách sledovat zajímavý efekt, který francouzská volební sociologie označuje jako
gaucho-lépenisme42 - přeměna volebních preferencí původně levicových vrstev obyvatel
(například dělníků), kteří začali kvůli ideologickým otázkám volit Front National a
v druhém kole se vrátili k levicovému kandidátovi.43
Prezidentské volby v roce 2002 ukázaly, že Front National je již poměrně slušně
etablovanou silou, se kterou je nutné na politické scéně počítat – nakonec, její kandidát
Jean-Marie Le Pen se dostal do druhého kola. Tyto volby, na které se dodnes ve Francii
často odkazuje, jsou stále vnímány jako politické zemětřesení, které otřáslo
s francouzskou politickou scénou. Nicméně, strana, v té době ještě stále pod vedením
Jean-Marie Le Pena, dosáhla svého vrcholu již v prvním kole. Ačkoliv by v druhém kole
nezvítězil, jeho postup vyvolal zděšení a sjednotil voliče mainstreamových stran, které
drtivě prohrály v prvním kole. V té době lze vidět jedno z nejsilnějších crossover voting
ve francouzské historii, kdy Jacques Chirac, který se kvalifikoval s pouze 19,9 % hlasy
registrovaných voličů, získal v druhém kole drtivou podporu (82,2 %).44 Nyní již tradiční
efekt sjednocení voličů ne pro někoho, ale proti nějakému kandidátovi zde byl
nejmarkantněji vidět – a je to jeden z důvodů, proč voliči následně se svou volbou
obvykle nejsou spokojeni.

2.2 Proměna prezidentské volby
Prvním prezidentem, který této proměny systému (jak z úrovně voliče, tak z úrovně
ústavní změny) využil, byl Nicolas Sarkozy, který si uvědomil, že už to nebude jenom
jeho stranická příslušnost, která postačí k vítězství, ale že je třeba využít ideologických
otázek v kampani. Zároveň byl první, kdo si uvědomil, že sociální vrstvy jsou
prostupnější, než stranický aparát a rozbil tak tradiční póly, tj. Gaullisty, křesťanské
40

Vincent Tiberj, „Values and the Votes from Mitterand to Hollande.“
„(…) ‘welfare chauvinism’ can be defined as a system of collective social protection that is restricted to
those belonging to the ethnically defined community who has contributed to it.“
Romana Careja et al., „Direct and Indirect Welfare Chauvinism as Party Strategies: An Analysis of the
Danish People’s Party“, Scandinavian Political Studies 39, č.4 (prosinec 2016): 435–457,
https://onlinelibrary.wiley.com/.
42
V překladu levicový lepenismus.
43
Vincent Tiberj, „La politique des deux axes“.
44
Aurélien Mondon, „Nicolas Sarkozy’s legitimization of the Front National: background and
perspectives“, Patterns of Prejudice 47, č. 1, 2013, 22-40,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031322X.2012.735128.
41
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demokraty a liberály45. Dal základ nevídané personalizaci politiky, která od té doby
z prezidentské volby nevymizela.
Tab. 1: Prezidentské volby 2007
Kandidát

Počet hlasů

%

První kolo
Nicolas Sarkozy

11 448 663

31,18

Ségolène Royal

9 500 112

25,87

Zdrželo se

7 218 592

16,23 oprávněných voličů

Neplatné hlasy

534 846

1,44

Hlasů celkem

37 254 242

83,77 volební účast

Druhé kolo
Nicolas Sarkozy

18 983 138

53,06

Ségolène Royal

16 790 440

46,94

Zdrželo se

7 130 729

16,03 oprávněných voličů

Neplatné hlasy

1 568 426

4,20

Hlasů celkem

37 342 004

83,97 volební účast

Zdroj: „Résultats de l’élection présidentielle 2007“, Ministerstvo vnitra Francouzské republiky.

Volby z roku 2007 jsou velmi specifické, zejména kvůli tomu, že na ně velký vliv
mělo trauma z voleb roku 2002 a jeho ozvěna v médiích, která bila na poplach. To bylo
jednou z podmínek, která dovolila Sarkozymu se do vrcholové politiky vrátit po sérii
několika přešlapů. Jako ministr vnitra se pak mohl postavit do čela strany Union pour un
mouvement populaire (UMP) a stát se pravicovým kandidátem na prezidenta. Sarkozy
velmi dobře pochopil existenci nové politiky a to, že společenské a kulturní hodnoty jsou
nově rozhodujícím vlivem pro voliče. Nestačilo již kampaň postavit na ekonomickém
dělení

levice-pravice,

neboť

voliči

se

začali

dělit

i

podle

jejich

progresivismu/konzervatismu. Nicolas Sarkozy tak ve své kampani přejal mnoho témat
právě z rétoriky Le Penových – v jeho kampani se objevovala témata jako migrace, právo
a pořádek a spousta jiných bodů z programu Front National.46
Sarkozymu se povedlo jeho pravicovým populismem přilákat jak voliče kulturněkonzervativní, tak i voliče ekonomicky-centristické (neřadící se do žádného proudu na
základě ekonomických otázek, u kterých byla poměrně vysoká pravděpodobnost, že si

45

Gino Raymond, „Beyond left and right?“, Modern & Contemporary France 25, č.4, (2017): 417-428,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09639489.2017.1375650.
46
Vincent Tiberj, „Values and the Votes from Mitterand to Hollande“
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vyberou Front National.47) a voliče, kteří náleželi k „soft core“ extrémních stran – lidí,
kteří volili méně ideologicky a spíše kvůli naději na naplnění bodů programu.48 Sarkozy
se uvnitř své strany vyprofiloval jako jakýsi outsider, někdo, kdo představuje rupture,
odtržení od „chiracismu“. Začal se věnovat tématům, která byla nastolena FN, a
přeorientoval se blíže k extrémní pravici. Jeho role outsidera jenom více potvrzovala jeho
údajný boj s „establishmentem“.49
Úspěch Front National paradoxně pomohl Sarkozymu v tom, že se od nich
odvrátila část voličů, pro které již nepředstavovali vhodnou protestní stranu – neboť se
začali etablovat v tolik proklínaném establishmentu. Zčásti mu úspěch FN ve volbách
roku 2002 pomohl legitimizovat jeho rétoriku – a on pak, svým zvolením, zčásti
legitimizoval tu jejich. Průsečíky rétoriky se dají najít zejména v důrazu na „obyčejný
lid“ – strana FN používala tzv. „selský rozum“, Sarkozy se odkazoval na obyčejný lid.50
Volby v roce 2012 jen těžko přinesly nějakou novinku ve srovnání s rokem 2007,
pokračovaly už v té samé dynamice voleb, které se odehrávaly podle pravidel Nové
politiky, ačkoliv kandidáti postupující do kola byli téměř tradiční – Sarkozy za UMP a
Hollande za Parti Socialiste. Kampaň byla poznamenána zejména úspěšnými levicovými
primárkami, odkud se po dlouhé době podařilo vybrat kandidáta, který, nucen
konfrontovat obhajujícího prezidenta, zvolil strategii toho, že bude jeho pravým opakem.
Primárky navíc víceméně napomohly menšímu drobení hlasů pro levici, z čehož Hollande
profitoval.

47

Vincent Tiberj ve své analýze uvádí pravděpodobnost až 43 % pro voliče „unaligned on economic issues“
Vincent Tiberj, „Values and the Votes from Mitterand to Hollande“.
48
Aurelien Mondon, „Nicolas Sarkozy’s legitimization of the Front National“
49
João Carvalho, „Mainstream Party Strategies Towards Extreme Right Parties: The French 2007 and 2012
Presidential
Elections“,
Government
and
Opposition
54,
č.2,
2019,
365-386,
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/12B441AA6AAE57ECDE210020C5B161B3/S0017257X17000252a.pdf/mainstream_
party_strategies_towards_extreme_right_parties_the_french_2007_and_2012_presidential_elections.pdf.
50
Aurélien Mondon, „Nicolas Sarkozy’s legitimization of the Front National“, 30.
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Tab. 2: Prezidentské volby 2012

Kandidát

Počet hlasů

%

První kolo
François Hollande

10 272 705

28,63

Nicolas Sarkozy

9 753 629

17,90

Zdrželo se

9 444 143

20,52 oprávněných voličů

Neplatné hlasy

701 190

1,92

Hlasů celkem

35 883 209

77,96 volební účast

Druhé kolo
François Hollande

18 000 668

51,64

Nicolas Sarkozy

16 860 685

48,36

Zdrželo se

9 049 998

19,65 oprávněných voličů

Neplatné hlasy

2 154 956

5,82

Hlasů celkem

34 861 353

75,68 volební účast

Zdroj: „Résultats de l’élection présidentielle“, Ministerstvo vnitra Francouzské republiky.

Pro Hollandův úspěch hrála roli (a zároveň mu později zlomila vaz) absence levice
v procesu vládnutí v uplynulých letech, neboť voliči od ní měli větší očekávání od toho,
co bude dělat, až se k vládě vrátí. Spíše, než geniální strategie mu ke zvolení také pomohl
paradoxně právě Sarkozy, který své hyperaktivní jednání minulých let nebyl schopen
obhájit. Na Sarkozyho straně bylo několik strategických chyb, kterými svým protivníkům
pomohl – zejména to, že stále spoléhal na extrémně pravicovou rétoriku, která po pěti
letech jeho mandátu už ale rezonovala trochu méně, neboť Marine Le Penová byla
schopná si víceméně převzít zpět své voliče (také skončila na třetím místě) – a nezacílil
na středové voliče.51
Po mandátu nejméně oblíbeného francouzského prezidenta všech dob přišlo něco, co
spousta médií označila za „revoluci“. Nakonec, stejně se jmenuje i kniha, kterou
Emmanuel Macron v roce 2016 vydal a ve které popisuje své prezidentské ambice, nebo
jeho vizi centrismu. Již na první stránce je očividné odkázání se na Novou politiku a na
ideologické otázky: „Vstoupili jsme do nové éry. Globalizace, digitalizace, vzrůstající
nerovnosti, klimatická hrozba, geopolitické konflikty a terorismus, rozpad Evropy,

51

Michel Perottino, „Francouzské volby 2012“, 145.
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demokratická krize západních společností, pochyby, které vznikají v srdci naší
společnosti: toto jsou symptomy světa v převratu.“52
Tab. 3: Prezidentské volby 2017
Kandidát

Počet hlasů

%

První kolo
Emmanuel Macron

8 656 346

24,01

Marine Le Penová

7 678 491

21,30

Zdrželo se

10 578 455

22,23 oprávněných voličů

Neplatné hlasy

1 049 334

2,00

Hlasů celkem

36 054 394

75,77 volební účast

Druhé kolo
Emmanuel Macron

20 743 128

66,10

Marine Le Penová

10 638 475

33,90

Zdrželo se

12 101 366

25,44 oprávněných voličů

Neplatné hlasy

4 085 724

8,59

Hlasů celkem

31 381 603

65,97 volební účast

Zdroj: „Résultats de l’élection présidentielle 2017“, Ministerstvo vnitra Francouzské republiky.

Zčásti to revoluce opravdu byla. Ani jedna z tradičních vedoucích stran nebyla
schopná postavit do voleb v roce 2017 kandidáty, kteří by se dostali do druhého kola.
V tom se tak ocitl Emmanuel Macron se svým hnutím En Marche!, které v té době
existovalo sotva rok, a Marine Le Penová za Front National. Ačkoliv mladý lídr dokázal
sestavit poměrně charismatickou kampaň, jeho vítězství spíše než na jeho schopnosti
ukazuje na hlubokou proměnu francouzských volebních tendencí.
Je důležité si uvědomit, že Emmanuel Macron vyhrál sám zčásti jako protestní,
ačkoliv centristický kandidát; dal dohromady centristický program – neoliberální co se
ekonomiky týče, progresivní v sociálních otázkách.53 Jeho výhru je ale třeba vidět
v širším kontextu voleb roku 2017–a tím je rozpad Socialistické strany, kde levicové
voliče přebral Jean-Luc Mélenchon, a vysoká podpora pro Marine Le Penovou. Volby
roku 2017 ilustrovaly frustraci voličů s mainstreamovou politikou tradičních stran.

52

„Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. La mondialisation, le numérique, les inégalités croissantes,
le péril climatique, les conflits géopolitiques et le terrorisme, l’effritement de l’Europe, la crise
démocratique des sociétés occidentales, le doute qui s’installe au coeur de notre société : ce sont les
symptômes
d’un
monde
en
plein
bouleversement.“
Emmanuel Macron, Révolution. C’est notre combat pour la France (Paříž: XO Editions, 2017).
53
Nick Hewlett, „The phantom revolution“.
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Důležité je druhé kolo, ve kterém Macron sice sjednotil hlasy potřebné k vítězství
nad Marine Le Penovou (která v druhém kole dostala „jen“ o dva miliony více hlasů než
v kole prvním), nicméně se zněkolikanásobil poměr protestních hlasů – neplatných hlasů
bylo 4x více. Jak je vidět z Tabulky 3, a jak tvrdí Céline Braconnier a Jean-Yves
Dormagen: „I přesto, že abstence se zvýšila o tři body mezi oběma koly, nedá se mluvit
o explozi. Voliči zůstali voliči. (…) Pozoruhodná je exploze prázdných či neplatných
hlasů, která se zčtyřnásobila. (…) To ukazuje, i přes to, co tvrdí mnozí, že když voliči
chtějí ukázat jejich odmítnutí (…), preferují prázdné či neplatné hlasy před abstencí.“54
Emmanuel Macron sice vyhrál, ale za jakou cenu? To, že sám vyšel jako vítěz jen na
základě sjednocení hlasů všech ostatních proti Marine Le Penové, jakožto menší zlo, dává
základ následné frustraci voličů, u kterých nebyl jejich prvním (a pravděpodobně ani
jiným) kandidátem, kterého by si jinak vybrali.
Srovnáme-li všechny tři tabulky, vývoj během tří posledních prezidentských voleb
celkem jasně ilustruje všechny popsané fenomény. V roce 2007 byl Sarkozy kandidát
s největším potenciálem mobilizace (v prvním kole ho volilo 31,18 % voličů). Volební
účast byla poměrně dost vysoká (83,97 %, nejvyšší ze sledovaných). Už zde můžeme
sledovat tendenci voličů vhodit neplatný hlas k vyjádření nesouhlasu – jejich počet se
v druhém kole ztrojnásobil – z téměř 535 tisíc na 1,5 miliónu hlasu (z 1,44 % na 4,20 %).
V roce 2012 Nicolas Sarkozy svůj mandát neobhájil, nicméně volby nebyly nijak
dramatické. Za zmínku stojí zvýšení abstence (16,23 % v prvním kole v roce 2007, na
20,52 % v prvním kole v roce 2012). V druhém kole se abstence nepatrně zmenšila,
nicméně znovu se ztrojnásobil počet neplatných hlasů (z 1,92 % na 5,82 %, řádově z 700
tisíc na přibližně 2,15 miliónu). Nejmarkantněji je dramatičnost voleb vidět na volbách
v roce 2017. Z prvního kola je očividné, že Emmanuel Macron v žádném případě není
prezidentem většiny – v prvním kole měl ze všech tří prezidentských voleb nejnižší
výsledek, jakožto kandidát, který postoupil s 24 %. Již v prvním kole se zdržela pětina
54

„Même si l’abstention a progressé de trois points entre les deux tours, elle n’a pas explosé. Les votants
sont restés les votants. (…) Ce qui est spectaculaire, c’est l’explosion du vote blanc ou nul. Il a été multiplié
par plus de quatre entre les deux tours (…) Cela montre que contrairement à ce que beaucoup affirment,
quand les électeurs veulent manifester leur rejet de l’offre qui leur est faite, ils préfèrent voter blanc ou nul
que
s’abstenir.“
Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagen, interview vedl Frédéric Lemaître, „Présidentielle 2017:
« L’explosion du vote blanc ou nul est spectaculaire »“, Le Monde, 9. května 2020,
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/05/09/presidentielle-2017-l-explosiondu-vote-blanc-ou-nul-est-spectaculaire_5124535_4854003.html.
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voličů, v druhém kole to již byla čtvrtina. V druhém kole je také vidět velké sjednocení
se voličů proti Marine Le Penové (66,10 % pro Emmanuela Macrona), nicméně zdržela
se čtvrtina voličů a neplatné hlasy dosáhly dalších 8,59 % (řádově to jsou cca 4 milióny
hlasů – srovnáme-li to s prezidentskou volbou roku 2012, je to o dva milióny více). Tyto
volby měly také nejnižší volební účast (65,97 %).
Francouzi jsou tudíž se svým prezidentem nespokojeni už předtím, než vůbec začne
vládnout. Vzhledem k tomu, že Sarkozy měl nejlepší výchozí pozici se dá tedy očekávat,
že prezidenti po něm na tom budou s popularitou ještě hůře.

3 Personalizace moci a scénizace prezidentství
Změnou neprošel jen francouzský systém, ale samotný symbol prezidenta. Nejlépe
je tento vývoj vidět na tom, jak se celé prezidentství úplně změnilo, počínaje politickým
marketingem a kampaní. Kampaním je třeba se věnovat už jen z toho důvodu, že nastavují
sliby a očekávání společnosti. To, jak jim je prezident schopen dostát následně určuje
důvěru a popularitu u „publika“, neboli společnosti.
Politický marketing může být definován zároveň jako disciplína a aktivita. Podle
definice Locka a Harrise je politický marketing disciplínou, která se „zabývá strategiemi
pro stanovení pozice a komunikace, a metodami, díky kterým tyto strategie můžou být
realizovány, včetně vyhledávání informací o chování, povědomí a reakce cílové
skupiny“.55 Politický marketing napomáhá již v úvodu zmíněné personalizaci politiky a
mění tak politické klima.
Vzhledem k poněkud unikátnímu francouzskému politickému systému je i kontext
personalizace moci odlišný od toho, co v politických vědách obvykle platí. Obvykle se
proces personalizace politiky, tak, jak ho třeba definoval McAllister, nazývá
prezidencializace.56 Prezidencializace, podle Poguntkeho a Webba, je „proces, kterým se
režimy stávají více prezidentské bez toho, aniž by, ve většině případů, změnily svou
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„(…) concerned with strategies for positioning and communications, and the methods through which
these strategies may be realized, including the search for information into attitudes, awareness and
response of target audiences.“
Andrew Lock, Phil Harris, „Political marketing – vive la différence!“, European Journal of Marketing 30,
č.10/11 (1996): 14–24,
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/03090569610149764/full/html.
56
Ian McAllister, „The personalization of politics.“ v Oxford Handbook of Political Behavior, ed. Russell
Dalton a Hans-Dieter Klingemann (New York: Oxford University Press, 2007), 571–588.
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formální strukturu“.57 Personalizace politiky, která je prezidencializaci nápomocná,
označuje proměnu politických stran, a přesun zájmu na otázku lídrů a vedoucích ikon a
celkově větší zaměření na kandidáty, kdy politické strany začínají ustupovat do pozadí.58
Tato práce tuto teorii respektuje, ale aplikuje na specifický francouzský případ, který řeší
proměnu prezidentského úřadu a ne funkci premiéra, jak je obvyklé. I přesto, že
francouzské politické vědy s pojmem présidentialisation operují běžně, je tento pojem
používán obecně v jiném kontextu a v práci je tudíž využíváno spojení personalizace
moci či personalizace politiky.59

3.1 Personalizace politiky
Personalizace politiky obecně je trend v politice, kdy klesá důležitost politické strany
jako takové, neboť se zájem přesouvá na jednotlivce, vedoucí osoby. Personalizace se
může odehrávat na několika úrovních, podle Rahata a Sheafera, kteří nabízejí
nejzákladnější definici, na úrovni institucionální, behaviorální a mediální.60
Institucionální personalizace je typ personalizace, která „používá pravidla,
mechanismy a instituce, které kladou větší důraz na individuálního politika a menší na
politická uskupení a strany. Příkladem podobné změny může být nahrazení kandidátních
listin otevřenými61, či jinými systémy, které umožňují, aby se soutěž uvnitř strany stala
součástí voleb“.62 Mediální personalizace je změna reprezentace politiky v médiích, čímž
je myšleno to, že se média více zajímají o jednotlivé politiky a méně o strany či instituce.63
57

„In our view, presidentialization denominates a process by which regimes are becoming more
presidential in their actual practice without, in most cases, changing their formal structure, that is, their
régime-type“.
Thomas Poguntke, Paul Webb, The Presidentialisation of Politics: A Comparative Study of Modern
Democracies (New York: Oxford University Press, 2005), 221-245.
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Ibid.
59
Gideon Rahat, Ofer Kenig, From Party Politics to Personalized Politics?: Party Change and Political
Personalization in Democracies (New York: Oxford University Press, 2018), 67-138,
https://scholars.huji.ac.il/gideonrahat/publications/party-politics-personalized-politics-party-change-andpolitical.
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Gideon Rahat, Tamir Sheafer, „The Personalization(s) of Politics: Israel, 1949-2003“, Political
Communication 24, č.1 (2007): 65-80,
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„Institutional personalization is the adoption of rules, mechanisms, and institutions that put more
emphasis on the individual politician and less on political groups and parties. An example of such a shift
is the replacement of a closed-list electoral system with an open-list system or with other electoral systems
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Autoři tabulky ještě rozlišují mezi placenými a neplacenými médii, ta ale v tomto případě
nejsou relevantní, a privatizací médií, která je specifickou formou personalizace, neboť
se zajímá o soukromý život kandidátů.64 Behaviorální personalizace rozlišuje mezi úrovní
jednotlivce, jakožto publika a politiků. Na úrovni politiků se myslí individualismus, kdy
politici fungují více jako samostatné jednotky než součást strany, na úrovni publika se
pak děje změna chápání voleb: volby už nejsou v jejich vnímání bojem politických
skupin, ale jednotlivců.65
Tab. 4: Konceptuální mapa politické personalizace

Politická
personalizace

Mediální
personalizace

Privatizace

Institucionální
personalizace

Behaviorální
personalizace

Personalizace
v chování
politiků

Personalizace
v chování
publika

Zdroj: Gideon Rahat, Ofer Kenig, From Party Politics to Personalized Politics, 118.

U všech tří sledovaných prezidentů se dá sledovat popsaná personalizace, počínaje
kampaněmi a jejich vztahem k médiím, neboť všichni využívali média celkem podobným
způsobem a již od Sarkozyho pozorujeme změnu vnímání voličů. Jediná výjimka je
François Hollande, u kterého proběhla poněkud odlišná individualizace na institucionální
úrovni: vyšel jako vítěz historicky prvních primárek své politické strany, zatímco Sarkozy
s Macronem buď svou stranu ovládli (Sarkozy a UMP), či si založil vlastní hnutí (hnutí
En Marche! Emmanuela Macrona). Vyšel tedy z otevřených voleb, kdy strana využila
primárek k vlastní medializaci a k vytvoření lídra. François Hollande rovněž nevyužíval
medializace v takové míře, jako jeho předchůdce.

64
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3.2 Kampaně a mediální strategie
Co se prezidentské kampaně týče, Nicolas Sarkozy nastolil nový styl jak
politického marketingu, tak vystupování. Jeho hlavní strategií během kampaně, ale i po
zvolení, bylo tzv. zaplavení médií66, kdy od začátku okupoval mediální prostor a
poskytoval velké množství interview – byl neustále na očích celé společnosti. Slouží jako
perfektní případ mediální personalizace.
Média s ním fungovala celkem vděčně díky jeho přátelskému přístupu
k novinářům (mnoho z nich nakonec bylo jeho osobními přáteli)67, ale i tím, že jeho
vystupování bylo mediálně přitažlivé a excentrické, nezdráhal se použít silných slov a
výrazů, ukázat sílu a image člověka, který se nebojí ničeho a který neváhá bojovat.
Nicolas Sarkozy byl všudypřítomný. Odtud počátek přezdívky hyper-président, kterou si
udržel až do konce svého mandátu a která doteď nejlépe symbolizuje jeho období. Je ale
třeba podotknout, že „hyper-prezidentství“ se vztahuje jen k jeho mediálnímu
vystupování, neboť se nedá říct, že by si Sarkozy uzurpoval více pravomocí, než mu bylo
dáno.68
Tato mediální otevřenost je něco, co se ukázalo, že funguje v kampani, která
změnila hodně zajetých způsobů a proměnila vnímání prezidenta. Změna vnímání mu ale
nakonec zlomila vaz, když se snažil svůj mandát obhájit. Nicolas Sarkozy svou
prostořekostí a hyperaktivitou totiž symbolizoval určitý společenský propad, který se
neslučuje s jinak váženou hlavou státu.69 Nakonec, byl to první prezident po 30 letech,
který nevyhrál své znovuzvolení.
Sarkozy neváhal medializovat vše, svým soukromým životem počínaje i konče.
Zčásti mediální strategie, z druhé strany za tím byla i snaha přiblížit se „svým lidem“.
Smazal rozdíl mezi institucí prezidenta a mezi společností, což se ukázalo, že nakonec
není to, co Francouzi od svého prezidenta čekají.70 Instituce prezidenta je totiž poměrně
silná pozice sama o sobě, která je obvykle celkem nezávislá na jejím držiteli, neboť je
66
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strukturálně silná.71 Ve své kampani Sarkozy nicméně vystihl všechna témata pro
francouzskou společnost aktuální, jako migrace a hospodářské problémy, ale i nedůvěru
v tradiční politiky a elity.72
Nicolas Sarkozy je rovněž francouzským průkopníkem spin-doctoringu73 – obklopil
se odborníky na politický marketing a PR (Julien Vaulpré – tzv. „monsieur opinion
publique“74, Pierre Giacometti, Patrick Buisson) a, jak už bylo popsáno, zaplavoval média
svou osobou. Zaplavení médií si mohl dovolit kvůli tomu, že spousta vlastníků médií byla
jeho blízkými přáteli a poskytovali mu tudíž poměrně dobrovolně prostor ve svých
médiích, kde mohl publikovat průzkumy, které pro něj vycházely příznivě. Tím se mu
podařilo využít tzv. stádového efektu pro svůj prospěch.75 Jako stádový efekt (v angličtině
tzv. bandwagon effect) se v sociologii a politickém marketingu označuje změna
voličských preferencí těsně před volbami, kdy se voliči připojují ke straně, která má větší
pravděpodobnost úspěchu.
Byl přehnaně aktivní – rozjel svůj slibovaný program reforem, čímž si vysloužil
přezdívku Super-Sarko i u světově uznávaných deníků.76 Za jeho vystupováním, které
mnohdy připomínalo reality show, byl čistý kalkul – prezident Sarkozy využíval médií,
kterým předhazoval kusy svého soukromého života, když potřeboval odvrátit pozornost
od něčeho jiného, například svých reforem, kterých stihl provést v krátké době poměrně
velké množství. I proto si vysloužil další přezdívku téléprésident, která odráží jeho
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televizní image. Nedá se říct, že by byl prvním, kdo by svůj soukromý život medializoval
– např. i prezident Giscard d’Estaing medializoval svou rodinu ku svému prospěchu.77
François Hollande se následkem toho profiloval jako tzv. monsieur normal, pravý
opak Nicolase Sarkozyho. Odlišný po stránce ideové (Hollande jako kandidát levice,
Sarkozy centristicky-pravicový), tak osobnostně, François Hollande byl jakousi nadějí
návratu prezidentství do normálu. Jako poměrně nevýrazný kandidát mohl těžit zejména
z institucionální personalizace. Parti Socialiste se totiž rozhodla otevřít své primárky
všem stranám na levici, což jí mediálně poskytlo větší pokrytí a tím pádem i lídrovi, který
z nich vyšel. Otevřené primárky byly chytrým tahem i z toho důvodu, že se vyhnuly
rozdrobení sil na levici. 78
Kampaň roku 2012 byla, na rozdíl od té předchozí a té následující, mnohem více
standardní. Vzhledem k tomu, že se François Hollande politicky v minulosti moc
nevyhraňoval, byly celé volby jakýmsi referendem o Sarkozym, který po celou dobu
svého prezidenství držel jednotnou linii svého mediálního vystupování.79 Hollande
vystavil Sarkozymu víceméně účet za jeho dobu u moci a Sarkozy se nemohl nijak bránit
– stavěl tudíž svou kampaň dále na těch samých tématech jako v roce 2007.80 To, že se
stále držel pravicových témat, místo cílení na centristické voliče byla strategická chyba,
která posunula vítězství blíže k Hollandovi.
Jak je vidět jen při zběžném pohledu na Obr. 1, mezi nejpoužívanější slova
Nicolase Sarkozyho v kampani v roce 2012 patřila stále slova jako terrorisme, violence
(násilí), victime (oběť), haine (nenávist) – všechno slova spojená s jeho mnohdy až
extrémně pravicovou rétorikou – ale třeba i Europe a Schengen (téma Evropské Unie a
předsednictví). Hollande zase používá velmi monotématickou levicovou rétoriku: mezi
jeho nejpoužívanějšími slovy jsou např. chômage (nezaměstnanost), logement
(ubytování), ale i slova, která mají sjednocovat: promesse (slib), changement (změna),
confiance (důvěra), a konfrontace Sarkozyho a jeho kritika: bilan (bilance), austérité
(přísnost, v tomto kontextu se jedná o levicí kritizovanou politique d’austérité, úsporných
opatření).
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Obr. 1: Analýza 300 nejpoužívanějších přídavných jmen během kampaně roku 2012.

Červeně François Hollande, modře Nicolas Sarkozy.
První a druhý kvadrant se věnují společenskému slovníku, třetí kvadrant slovníku volebnímu,
čtvrtý socioekonomickému kontextu.
Zdroj: Damon Mayaffre, „Du candidat au président“.

K neexistující mediální strategii Sarkozyho nástupce se dá už jenom podotknout,
že mu chyběla schopnost tzv. damage control. Tím, že Sarkozy medializoval téměř vše
ze svého života, měl perfektní kontrolu nad tím, co se v médiích objeví a nemohl být tudíž
překvapen. François Hollande se, jako Sarkozyho pravý opak, naopak snažil chránit své
soukromí možná až úzkostlivě, což se mu nepovedlo a mnohdy mu to uškodilo – jako
třeba když jeho bývalá partnerka Valérie Trierweiler publikovala svou knihu Merci pour
ce moment, kde ho vykreslila jako pokrytce.81 Nejhůře mu uškodila poznámka o jeho
pohrdání chudými vrstvami obyvatel, které nazval jako les sans-dents (bezzubé), zejména
proto, že se profiloval jako velmi levicový politik, někdo, kdo nemá rád bohaté – což
tehdy vyvažovalo jeho prestižní vzdělání na nejlepších francouzských školách jako
SciencesPo Paris a ENA a jeho kariérismus a náležitost k vyšší třídě.82
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Podobně jako u Nicolase Sarkozyho, i strategie Emmanuela Macrona je mediálně
zajímavá a přitažlivá. Původně ministr ve vládě, dokázal se svým hnutím En Marche!
vyhrát jako nejmladší prezident v historii. Na rozdíl od Nicolase Sarkozyho nezaplavuje
média svou osobností, nicméně použil ve své kampani nové trendy a mohl se opřít o
sociální sítě.83
Mediální strategie Emmanuela Macrona, se v mnoha ohledech inspiruje
americkým PR. V prezidentské kampani používá podobné prvky, jako např. Barack
Obama.84 Zejména se snaží mobilizovat společnost: ať už dramatickými fotografiemi, tak
jako image „lidského prezidenta“, který je s občany v kontaktu: sportuje s nimi, volá jim85
a ptá se na jejich názory.86 Ve svůj prospěch dokázal využít i své ne úplně konvenční
manželství. Mobilizuje společnost ale i přes symbolismus v jeho vystupování s odkazy
na liberální demokracii a republikánství. Macronovi se povedlo zkombinovat jak nové
trendy, tak zároveň i navázat na Mitterandův odkaz – a to hlavně po zvolení taktikou
střídmé komunikace, a tím, že nešetří odkazy na něj (například jeho projev po vítězství
před Louvrem).87
S prezidentem je velmi často spojováno přídavné jméno jupitérien– velmi
symbolický popis Emmanuela Macrona, který ho přirovnává, podle římské mytologie,
k vládci bohů.88 V této symbolice je vidět jakýsi lehký návrat k monarchismu, ale toto
přirovnání funguje zejména jako popis strategie, která se vyznačuje střídmostí a
suverenitou, co se mediálního vystupování týče – za prezidenta jako by měly mluvit
skutky.89 Tato strategie je nepochybně dědictvím po hyperaktivním Sarkozym a až moc
„normálním“ Hollandovi, které Emmanuel Macron převzal a na kterém postavil svou
kampaň se slibem, že on politiku – a s tím celou zemi – přebuduje a vrátí jí vážnost. Po
celou svou kampaň vystupoval jako někdo, jehož styl vládnutí je mnohem více
83

Emily Schultheis, „Can a French Political Upstart Ride Obama’s Strategy to Victory?“, The Atlantic, 21.
dubna
2017,
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/france-election-macronobama/523872/.
84
Ibid.
85
Nicholas Vinocur, „7 magic Macron PR moments“, Politico, 26. července 2017,
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-pr-press-7-magic-moments/.
86
Emily Schultheis, „Can a French Political Upstart Ride Obama’s Strategy to Victory?“
87
Pyramide Louvre je jedna z největších Mitterandových projektů.
Nicholas Vinocur, „7 magic Macron PR moments“.
88
Céline Hussonnois-Alaya, „Macron: ce que signifie „président jupitérien“, BFMTV, 18. května 2017,
https://www.bfmtv.com/politique/ce-que-signifie-le-president-jupiterien-que-souhaite-incarner-macron1166014.html (navštíveno 1. dubna 2020).
89
Anne-Sylvaine Chassany, „Emmanuel Macron takes lessons from the Sun King“, Financial Times, 12.
června 2017, https://www.ft.com/content/17f75282-4f61-11e7-a1f2-db19572361bb.

28

kompatibilní s ideou, jakou Francouzi o svém prezidentovi mají.90 Od chvíle, co byl
zvolen prezidentem, se Emmanuel Macron stáhl do sebe a začal vládnout pevnou rukou.91
To neznamená, že by médií nevyužíval, nicméně v daleko menší míře dává rozhovory.
Jeho jupiterovská image má v sobě více symbolismu, než je na první pohled vidět –
Emmanuel Macron se stylizuje do role mladíka, který dospěl do role prezidenta a ve své
kampani dává najevo, že to samé má v plánu i pro Francii. 92

4 Průzkumy veřejného mínění
Bavíme-li se o politickém marketingu Nicolase Sarkozyho, ale i ostatních
prezidentů obecně, nevyhneme se detailnímu rozebrání průzkumů veřejného mínění.
Průzkumy veřejného mínění nejsou nic neznámého v žádné zemi a obecně jejich obliba
a využívání stoupá v průběhu let. Je ale třeba mít na paměti, že používané průzkumy
veřejného mínění, tzv. baromètres de popularité/confiance jsou francouzskou
specificitou a francouzská politika jim přikládá velkou váhu a politici podle nich upravují
své plány a akce. Tyto barometry fungují jako jakási validace politických kroků.93
Ve Francii panuje diskuse o tom, jakou váhu reálně přikládat těmto „barometrům“.
Tuto diskusi ve své analýze shrnuje Philippe Juhem, který poukazuje na to, že někteří
autoři hodnotí jejich existenci a frekvenci pozitivně, neboť dává větší náhled do
sociálního chování lidí. Na druhou stranu, vzhledem k metodologii a způsobu, jakým jsou
tyto průzkumy vedeny, mají někteří autoři obavu, že jsou zejména nástroji kontroly a
dotazovaným můžou někdy až vnutit určitý názor.94 V této části práce je využíváno těchto
průzkumů i přes tyto připomínky, neboť vzhledem k jejich měsíční frekvenci poskytují
dost dat k tomu, aby bylo možno si udělat obrázek o vývoji popularity dané osoby.
Philippe Juhem prokázal, že vedoucí postavy politického života ve Francii
(prezidenti a premiéři), mají mnohem vyšší variabilitu, co se jejich popularity týče.
Výslovně tvrdí, že „čím vyšší je zodpovědnost dané politické osobnosti (…), tím větší je
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šance vyšší fluktuace popularity.“95 Je třeba mít na paměti, že tyto průzkumy zejména
slouží jako ukazatel charismatu či komunikačních schopností daných politiků – je to vztah
mezi politikem a voličem, respektive občanem, a schopnost politika si daného občana
získat, ale taky vztah politika a novináře, který danou fluktuaci komentuje. Tyto
barometry můžou sloužit i jako návod pro novináře k tomu, jaký postoj zaujmout a jak o
dané osobě reportovat.96
Jak ve své analýze upozorňují Turgeon a spol., průzkumy mínění ve Francii můžou
být velmi odlišné – a způsob formulace jejich dotazování ukazuje rozdílné věci ve vztahu
k prezidentům.97 V analýze jsou srovnány dvě největší francouzské společnosti – TNS
Sofres a IFOP. Otázka, kterou pokládá IFOP, zní: „Schvalujete či neschvalujete postup
[jméno prezidenta] jakožto prezidenta republiky?“98 a nabízí dvě odpovědi –
schvaluji/neschvaluji. Druhá společnost, TNS Sofres pokládá otázku „Důvěřujete úplně,
spíše důvěřujete, spíše nedůvěřujete nebo vůbec nedůvěřujete [jméno prezidenta] v řešení
problémů, kterým Francie v tuto chvíli čelí?“.99 Ačkoliv se obě otázky mohou zdát velmi
podobné, Turgeon a spol. míní, že mít v někoho důvěru a být s ním spokojen jsou dvě
odlišné věci – důvěra může přetrvávat i přes krátkodobou nespokojenost s kroky dané
osoby.100 V této práci je tudíž využito dat od TNS Sofres, které jsou, díky větší škále
odpovědí, poněkud přesnější a vycházíme-li z předpokladu, že důvěra bude stabilnější,
než spokojenost, která může krátkodobě fluktuovat, mají pro nás lepší vypovídající
hodnotu. Tuto hypotézu Turgeon a spol. ve své analýze rovněž potvrzují.101
Z analýzy Turgeona a spol., vyplývá několik důležitých trendů, na které tato práce
navazuje. Poukazuje zejména na trend toho, že v průměru se spokojenost s prezidenty
pohybuje okolo 44 %, s tím, že fluktuace jsou možné, ale průměrná hodnota zůstala
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„Cote de popularité de François Hollande“, Politiquemania. https://www.politiquemania.com/popularitefrancois-hollande.html (navštíveno 2. května 2020).
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během daného období stejná. Naopak je tomu ale u důvěry v prezidenty, kde průměrná
důvěra v prezidenty padá s průběhem let – společnost tudíž důvěřuje mnohem méně
úřadu prezidenta než v minulosti.102 K tomu, aby mohl být pokles popularity zodpovědně
posouzen je třeba mít na zřeteli tři věci:
1) V úvahu je brán jen první rok a půl prezidenství, z toho důvodu, aby se
dynamika dala srovnat s ještě neskončeným mandátem Emmanuela Macrona.
Delší doba by navíc musela brát v úvahu i fluktuace popularity kvůli
vnitropolitickým a bezpečnostním událostem (tzv. efekt ralliement autour du
drapeau, také známo jako rally-round-the-flag, krátkodobé zvýšení popularity
během mezinárodních krizí či války). Navíc vycházíme z předpokladu, že
propad důvěry krátce po zvolení ukazuje na systematickou nedůvěru lépe než
po pěti letech, kde hraje roli mnohem více proměnných.
2) État de grâce, ekvivalent období first 100 days známých ze Spojených států
(nazýváno také honeymoon effect, francouzský ekvivalent lune de miel). Jde o
efekt zvýšené popularity hned po zvolení, která s postupem času klesá. Jak
název naznačuje, v americkém kontextu se jedná o dobu zhruba prvních tří
měsíců (prvních sto dní), kdy je prezident chráněn. I ve francouzském kontextu
se počítá se zhruba třemi měsíci.103
3) Výchozí pozice prezidentů – podle již zmíněné analýzy má důvěra ve
francouzské politiky tendenci klesat o 0,01 % každým měsícem.104
Valná většina podobných analýz zkoumá propad popularity ve vztahu
k makroekonomickým ukazatelům. Boya a spol. tvrdí, že jedinou opravdu
signifikantní proměnnou, která se dá brát v úvahu, je nezaměstnanost.105 Aby bylo
možno potvrdit, že všechny tyto proměnné jsou relevantní a výsledky analýzy
nejsou pouhou korelací, zatímco by nezaměstnanost byla tou pravou kauzalitou,
byla provedena následná analýza (Graf 1). Vychází z ní za celou dobu pozitivní,
nicméně nízká korelace nezaměstnanosti a nedůvěry. Vzhledem k zaměření práce
s ní nebylo v textu počítáno – jak bylo ukázáno, nezaměstnanost má větší vliv na
premiéra. Nemusí to znamenat, že její vliv neexistuje, pravděpodobně je spíš
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pomocný – korelace je výraznější zejména v době mandátu Nicolase Sarkozy a
Françoise Hollanda.
Graf 1: Korelace důvěry a nezaměstnanosti
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Jsou možné tři závěry:
1) Nezaměstnanost nemá žádný vliv (Emmanuel Macron má korelaci
negativní – propad důvěry, ačkoliv se nezaměstnanost snižuje).
2) Nezaměstnanost je jeden z dalších efektů, který není prvotní příčinou, ale
zesiluje již klesající popularitu.
3) Nezaměstnanost je relevantní příčinou pádu popularity, nicméně u
Emmanuela Macrona, u kterého zdánlivě nemá vliv, se absence
pozitivního vlivu dá vysvětlit takzvanou jospinizací - ekonomická situace
se podle makroekonomických ukazatelů sice zlepšuje, ale lidé toto
zlepšení přímo nepociťují a jejich priority jsou jiné.106 Jak podotýká Sacha
Houlié z LREM107: „(…) je vidět zlepšení všech makroekonomických
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Sénat, 13. února 2020, https://www.publicsenat.fr/article/politique/baisse-du-chomage-le-syndromejospin-menace-t-il-emmanuel-macron-180622 (navštíveno 2. května 2020).
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kritérií – životní úrovně, nezaměstnanosti, kupní síly… a stejně jako za
Jospina, je zvýšená pozornost na ochranu majetku a lidí.“108
Jaký závěr je ten správný ukáže pravděpodobně jen další vývoj mandátu
Emmanuela Macrona.

4.1 Analýza dat – vývoj nedůvěry ve francouzské prezidenty
Co se Francie týče, byl to Nicolas Sarkozy, který začal na průzkumy spoléhat a opírat
o ně svou strategii – a ačkoliv je tento trend podobný ve všech západních demokraciích,
Sarkozyho vztah k průzkumům veřejného mínění byl mnohdy až extrémní (jak vyplynulo
na povrch v kauze ohledně společnosti Publifact109, Elysejský palác byl ochoten alokovat
vysoké sumy v řádech miliónů euro na objednávky průzkumů veřejného mínění).110
Graf 2: Vývoj popularity: 1.5 roku mandátu – Nicolas Sarkozy
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Tato hra s veřejným míněním funguje ale i z druhé strany – Nicolas Sarkozy se o něj
opírá ve svých projevech po zvolení a rozděluje ho na dvě kategorie – na to, kvůli kterému
podniká své kroky a na veřejné mínění, které je nedostatečně informované – a tudíž s jeho
kroky nesouhlasí.111 Tak či onak vytváří dojem někoho, kdo své kroky podmiňuje
společností a dělá je buď pro ni – anebo pro její dobro, nezávisle na tom, jestli reálně jeho
akce nějak s veřejným blahem souvisí. Ve většině případů s ním totiž nesouvisí – obecně
se průzkum veřejného mínění používá jako ukazatel hodnocení již provedených kroků.
Sarkozy byl nicméně známý tím, že na základě veřejného mínění podnikal mediální
reakce – zčásti proto, aby veřejné mínění zpacifikoval a také proto, že jeho častá mediální
prezence byla jeho mediální strategií.
Zajímavé je rovněž podotknout, že jeho chápání veřejného mínění se znovu mění
v roce 2008, kdy je propad jeho popularity velmi markantní (v analýze Sarkozyho
prezidentství agentury TNS Sofres se toto období nazývá jako la chute – pád)112, neboť
se Sarkozy nemůže odvolávat na mínění Francouzů (které mu očividně není nakloněné)
a začíná se odvolávat na veřejné mínění mezinárodní. Tímto si zároveň upevňuje svou
pozici jakožto velkého hráče na světovém dění – byl samozvaným prezidentem EU, neboť
jeho první rok a půl se dá popsat zejména kvůli předsednictví Radě Evropy jako vysoce
proaktivní, navíc v té době proběhla série několika krizí, jako ta v Gruzii, či finanční
krize.113 Jedním z hlavních témat, ve kterém mohl využít „mezinárodního veřejného
mínění“ byla ochrana evropských občanů (viz známé „L’Europe qui protège“ a motto
předsednictví „Une Europe plus protectrice“).114
Jak ve své analýze podotýká Céline Belot, Sarkozy se neodlišuje od ostatních
státníků tím, že by veřejného mínění využíval, ale tím, do jaké míry ho využívá a tím, že
pro něj „komunikace není nic, co by se přidalo na závěr, nýbrž nedílnou součástí všech
akcí“.115
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Ke konci roku 2007 a počátkem roku 2008 nastává strmý pád Sarkozyho
preferencí116. Nicolas Sarkozy za sebou nemá reálné výsledky reforem, které jsou
mnohdy kritizované pro jejich nízký dosah117 a přehnaně medializuje sebe, své
bohatství118 a svou novou ženu, bývalou modelku a popovou hvězdu, Carlu Bruni.119 Ve
své mediální strategii využíval toho, že mezi jeho okruh přátel patří celebrity a různě
významné osobnosti; přes tento svůj networking pak mohl ovlivňovat média, která
využívala exkluzivního přístupu a publikovala to, co se mu hodilo, čehož mohl využít
k odpoutání pozornosti od reforem. Jeho excentričnost už byla příliš, slibovaná změna
stylu už nebyla to, co by rezonovalo s francouzskou představou o postavě prezidenta.120
Sarkozyho strmý pád na konci námi sledovaného období zastavuje francouzské
předsednictví Radě Evropské Unie, kdy se Sarkozy stylizuje do role prezidenta Evropské
Unie. Znovu využil image mladého, dynamického lídra – tak, jako během své kampaně
– který vzal moc do rukou a začal jednat a řešit krize, které přišly. Zčásti lehce obnovil
obrázek o svém charakteru, tj. dynamický, moderní a přímý člověk, který komunikuje
jasně, zpříma a účelně. Tato změna kurzu už ale přišla moc pozdě na to, aby mu pomohla
ke znovuzvolení.
François Hollande naproti tomu zažil během prvních 18 měsíců volný pád
popularity, který dosáhl historického minima a zčásti tak potvrdil image „prezidenta
omylem“, kterou mu někteří akademici přisoudili.121 Pravdou totiž je, že by dost možná
prezidentem ani nebyl, nebýt aféry Strausse-Kahna122 a zejména povedené sázky na
otevřené levicové primárky. Každopádně ukázal, že jeho kampaň, postavená na
normálním prezidenství, byla jen konstruktem, který sjednotil proti Sarkozymu, nicméně
slibovaný návrat k normálu se nekonal. Během svého état de grâce (které bylo kratší než
u jeho předchůdce), měl totiž Hollande prokázat, že se prezidentství vrací do normálu,
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jenže to se spíše vracelo do kómatu. Hollande neměl zkušenosti s ministerskou pozicí,
prezidentství se tudíž vrátilo do normálu v tomto ohledu – exekutivu přebral Jean-Marc
Ayrault, jehož autoritu snižovali jeho vlastní ministři (Manuel Valls).123
Graf 3: Vývoj popularity: 1.5 roku mandátu – François Hollande
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Zdroj: „Cote de confiance – François Hollande“.

Problematická byla i absence kontroly nad médii, která Hollande téměř ignoroval,
neboť mu visáž normálního prezidenta pomáhal nabourat i vztah s herečkou Julií
Gayetovou a později i Valérie Trierweilerová svou knihou. Hollande jako by neuměl
ohlídat svůj vlastní život; výrazně to ukazovalo na jeho lehkou naivitu co se médií týče a
zejména posilovalo hromadící se otázky nad tím, jestli je opravdu tím, kdo dokáže zemi
efektivně vést.124 V té době si získává pozici „slabého prezidenta“, která se s ním táhne
až do konce mandátu.125
Ani válka v Mali, do které se Francie angažovala v lednu 2013, nedokázala od
začátku klesající důvěru zvednout, protože než efekt ralliement autour du drapeau mohl
mít nějaký dopad, vyšla najevo kauza ministra rozpočtu Jérôma Cahuzaca.126 Tato aféra
123
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nejenom, že kompletně nabourala ideu Hollandova skromného prezidentství, ale rovněž
ukázala jeho slabost, jelikož mu Cahuzac několikrát veřejně lhal.127 Zde se popularita
propadla dramaticky poprvé. Chvíli stabilní na minimu, aby v listopadu 2013 přišel další
problém, tentokrát kauza s Leonardou Dibrani. Patnáctiletá Leonarda Dibrani byla
studentka romského původu, která do Francie přišla jako žadatelka o azyl společně se
svou rodinou z Kosova. Její rodina byla vyhoštěna do Kosova, samotné Leonardě
prezident Hollande nabídl možnost vrátit se do Francie sama a dostudovat.128 V tomto
případě byl Hollande kritizován za nezvládnutí situace a zejména následování tvrdé linie,
kterou nastolil Nicolas Sarkozy – linie, která nerezonovala v levicových kruzích, jeho, v
té době už jediných, podporovatelích.
Graf 4: Časová osa událostí – François Hollande

Zdroj: Pierre-Alain Furbury, „Hollande aborde la seconde mi-temps du quinquennat avec une
impopularité record“.

Emmanuel Macron se svým vývojem popularity kráčí ve stopách svého
předchůdce. Jeho výchozí pozice byla už tak dost špatná – hlasovalo pro něj jen 24 %
voličů v prvním kole voleb, což znamená jediné – valná většina lidí, kteří mu nakonec
dali svůj hlas proti Marine Le Penové, mu dala jen částečnou legitimitu a očividně ho
nevolila kvůli programu reforem, který rozjel. K minimu klesal sice pomaleji než jeho
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28.

ledna

2014,

předchůdce, ale dosáhl jej rovněž poté, co se zmobilizovalo hnutí žlutých vest v listopadu
2018.
První skokový propad popularity se dá datovat k červenci 2017 a demisi hlavního
velitele ozbrojených sil, Pierra de Villiers. Tato rezignace, bezprecedentní v historii Páté
republiky, byla zapříčiněna zejména nesouhlasem se škrty v rozpočtu armády a tlakem,
který na něj Emmanuel Macron vyvíjel.129 Poprvé si francouzská společnost pokládá
otázku, jestli není prezident Macron až moc autoritativní. Dalším faktorem mohly být i
škrty v APL130, kdy prezidentovi bylo vyčítáno, že nechápe sociální situaci nemalé části
francouzské společnosti.131 Toto jenom podpořilo rozhořčení, které vyvolaly některé jeho
poměrně necitlivé výroky.132
Graf 5: Vývoj popularity: 1.5 roku mandátu – Emmanuel Macron
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Alain Barluet, „Pourquoi le sort du chef d’état-major des armées est en suspes“, Le Figaro, 16. května
2017, https://www.lefigaro.fr/international/2017/07/16/01003-20170716ARTFIG00142-le-sort-du-chef-detat-major-des-armees-en-suspens.php.
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Nicméně, po tomto turbulentním létě se Macronova popularita drží těsně nad
průměrem. Další rána přichází po ohlášení reformy důchodů, SNCF (Société nationale
des chemins de fer, francouzský národní železniční dopravce) a reformy univerzit.
Následují protesty, které v květnu 2018 nabírají na síle. Ačkoliv obě reformy jsou
v souladu s profilem, s jakým do voleb vstoupil a mají za cíl upravit mnohdy přespříliš
sociální francouzský systém, poprvé se ukazuje polarizace společnosti vůči prezidentovi.
V březnu 2018 studenti začali blokovat univerzity, zároveň v tu dobu odbory vyhlašují
protesty proti ohlášeným reformám a situace se vyhrocuje až do mobilizace hnutí gilets
jaunes.133
Současný francouzský prezident má v současné době pověst „prezidenta
bohatých“. Ačkoliv je poměrně pozitivně hodnocen v otázce zahraniční politiky, kde se
již od začátku stihl velmi výrazně vyprofilovat (ne nepodobně Sarkozymu) na nového
vůdce evropské diplomacie, je velmi přísně souzen v otázkách sociálních. V průzkumu
pořádaném společností IPSOS po prvním roce mandátu Emmanuela Macrona tyto dvě
otázky vyvstávají výrazně na povrch: z průzkumu vychází, že 63 % Francouzů mělo
dojem, že zahraniční politika kráčí dobrým směrem, jenom 22 % ale mělo ten samý dojem
o snižování sociálních nerovností.134 67 % dotázaných si myslelo, že politika Emmanuela
Macrona pomáhá Francouzům ve velkých městech a 76 % je přesvědčeno, že pomáhá jen
bohatším vrstvám francouzské společnosti. 135
Jupiterovská image současného francouzského prezidenta mu pomáhá možná
mediálně a marketingově, u 68 % dotázaných ale vyvolává pocit, že prezident prosazuje
svůj program na sílu bez ohledu na nesouhlasné názory. I přesto si ale velká část lidí
myslí, že Emmanuel Macron chce opravdu některé věci změnit.
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„Douze mois de Macron: Un an après son élection, notre chronologie de ses débuts à l’Élysée.“,
L’Express, 7. května 2020, https://www.lexpress.fr/actualite/politique/emmanuel-macron-notrechronologie-de-la-premiere-annee-du-president-de-la-republique_2005938.html.
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Brice Teinturier, „Grande enquête « Bilan d’un an de présidence d’Emmanuel Macron »“, Ipsos, 5.
května 2018, https://www.ipsos.com/fr-fr/grande-enquete-bilan-dun-de-presidence-demmanuel-macron.
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Ibid.
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Obr. 2: Bilance 91 reforem Emmanuela Macrona.

Vysvětlení: Z 91 proklamovaných reforem: 86 spuštěno, 2 v přípravě, 3 anulovány či
odloženy.
Zdroj: „Tableau de bord des réformes. Bilan du quinquennat.“.

Je zatěžko soudit objektivně, jestli reformy, do kterých se Emmanuel Macron
pustil a kterých není málo, jsou dobré, či jestli zlepší francouzskou situaci. Není to ani
účelem této práce. Ačkoliv se situace momentálně zdá napjatá a vzhledem k sociálnímu
nepokoji, který Francií v roce 2019 probíhal (a v době této psaní této práce navíc globální
pandemie), obecně se dá říct, že problémem Emmanuela Macrona není to, že reformy
spustil – nakonec, s tím šel do voleb a na základě toho ho jeho základna voličů zvolila –
ale obecně sociálně-ekonomická situace a rozčarování francouzské společnosti.
Graf 6: Srovnání 1,5 roku mandátu
70

63

60

57

50

55

40

32

30

21

20
10
0
1

2

3

4

5

6

7
8
Sarkozy

9

10 11
Hollande

Zdroj: agregace dat z „Cotes de popularités“, Dataviz/Kantar.

40

12

13 14
Macron

15

16

17

18

19

Srovnáme-li první rok a půl mandátu francouzských prezidentů, je očividné, že
bez ohledu na to, kdo z jaké politické strany byl u moci, prošel si tou podobnou
dynamikou – která se s každým následujícím prezidentem jen vyhrocuje a zrychluje.
Z tohoto srovnání se dá vysledovat několik trendů, které se opakují, tudíž se
pravděpodobně dají aplikovat i na budoucí prezidenty:
1) Výchozí situace prezidentů není stejná.
Míra důvěry, se kterou prezidenti začínají, se postupem času snižuje, což značí,
že pokles důvěry v prezidenta klesá systematicky. Výchozí pozice není lepší ani
z hlediska kampaně, což značí, že pokles důvěry v prezidenta klesá systematicky,
v průběhu času, a kampaně to můžou ovlivnit jen částečně. Vliv kampaní je regulován
zastropováním výdajů, tento strop byl pro Hollanda a Macrona stejný, 22,5 miliónu euro.
Kampaň Françoise Hollanda stála 21,7 miliónu euro, ta Emmanuela Macrona „jen“ 16,7
miliónu euro. Jejich výchozí pozice je přesto srovnatelná, což značí, že spíše, než
financování je zejména důležité provedení a obsah kampaně.
2) Zkracuje se doba état de grâce.
Nicolas Sarkozy se mohl těšit téměř o měsíc delší „zkušební době“ (4 měsíce) a i
poté jeho důvěra klesla o něco pomaleji než jeho nástupcům. François Hollande svou
důvěru udržel stabilní téměř tři měsíce, Emmanuel Macron ale naskočil do rozjetého
vlaku nedůvěry a začala mu klesat téměř okamžitě. Jak už bylo řečeno, toto se dá vysvětlit
zejména demokratickým problémem v úplném základu a tím je většinová dvoukolová
volba, která sice v druhém kole dává prezidentovi legitimitu na základě nějaké mobilizace
voličů, kteří jsou ale v prvním kole ideologicky roztříštěni. Velká část voličů je nucena si
vybrat kandidáta, který jim nevyhovuje. Ačkoliv se prezidentům v druhém kole
doporučuje cílit na středové voliče, radikálně centristický kandidát Macron měl nejmenší
potenciál mobilizace a v základu ho volilo nejmenší procento lidí, což ukazuje na jedno
– francouzští voliči jsou frustrováni, volí protestně a nemalá část jich tíhne k extrémním
stranám. 136
Francouzi už třikrát zvolili prezidenta, který sliboval změnu, aby se pak cítili
zklamáni právě tou změnou, kterou zosobňoval. Jak podotýká Bruno Cautrès:
136

Bruno Cautrès, „Chute record dans les sondages : petit comparatif de popularité des présidents en début
de mandat (et de ceux qui sont parvenus à inverser la tendance…), Atlantico, 2. srpna 2017,
https://www.atlantico.fr/rdv/3126824/chute-record-dans-les-sondages--petit-comparatif-de-popularitedes-presidents-en-debut-de-mandat-et-de-ceux-qui-sont-parvenus-a-inverser-la-tendance---bruno-cautres.
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„oznamovat každých pět let, že se změní svět, že se změní naše životy, že se změní
politika (a to vše do pěti let), že jsme doteď ještě nic neviděli a neudělali, že vystoupíme
ze stínu na světlo, že Napoleon už stojí na mostu u Arcoly a že k nám sestoupil Jupiter,
vyvolává naděje, které samozřejmě budou zklamány.“137 Dokud se nepromění politická
komunikace ve Francii k menšímu symbolismu a větší pokoře, neustálí se exekutivní role
francouzské hlavy státu a dokud někdo nepřijde se zázračným receptem, jak uklidnit
sociální situaci ve Francii a reformovat její rigidní systém tak, aby to nebolelo, nebude to
mít žádný z následujících prezidentů lehké a bude se potýkat se všemi problémy, kterým
čelili všichni tři poslední prezidenti. Bez ohledu na to, jak se od sebe totiž liší, toto měli
společné.

137

„Le fait d’annoncer tous les 5 ans que le monde va changer, que nos vies vont changer, que la politique
va changer (tout ça moins de 5 ans…), que l’on a rien fait et rien vu avant, que l’on va passer de l’ombre
à la lumière, que Napoléon est sur son cheval au pont d’Arcole, que Jupiter est descendu vers nous,
engendre mécaniquement des espoirs que ne peuvent qu’être déçus.“
Bruno Cautrès, „Chute record dans les sondages“.
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5 Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo určit, zda a jak se proměnilo vnímání prezidenta
Francouzské republiky a jak případně tato proměna ovlivňuje jejich popularitu, respektive
důvěru občanů v tento úřad. Tuto hypotézu se podařilo potvrdit, neboť bylo ukázáno, že
mandáty Nicolase Sarkozyho, Françoise Hollanda a Emmanuela Macrona vykazují hned
po začátku mandátu (zkoumané období bylo 1,5 roku mandátu) stejné tendence.
Bylo ukázáno, že ústavní reforma z roku 2002 přeměnila dynamiku
prezidentského mandátu. Zkrácení ze sedmi na pět let dává prezidentům kratší čas na
prosazení svého programu. Tato reforma zároveň změnila volební kalendář a posunula
volby do Parlamentu na dobu po prezidentských. Tím pádem dala prezidentovi větší moc
nad vládou a premiérem; tím na něj přesunula optikou francouzských občanů více
zodpovědnosti. A francouzský volič je poměrně přísný soudce.
Francouzská politika prokazuje tendence k medializaci a personalizaci moci, což
jde ruku v ruce i s dojmem, že má prezident i větší zodpovědnost. Spolu se vzrůstajícím
vlivem extrémních stran toto mění chování voličů. Práce se v krátkosti věnovala vlivu
extrémně pravicové strany Front National, neboť ta, vzhledem k úspěchům jejích
kandidátů v prezidentských voleb, je v současné době velmi relevantní. Za zvážení by
stálo každopádně věnovat i prostor jiným stranám, třeba La France Insoumise pod
vedením Jean-Luca Mélenchona. Bylo demonstrováno, že vliv extrémních stran
v kombinaci s dvoukolovou většinovou přímou volbou vede k tomu, že voliči jsou
v druhém kole často nuceni dělat kompromisy. Nejsou v situaci kdy by mohli volit
„srdcem“, ale musí volit racionálně. V tu chvíli nevolí někoho, ale proti někomu. Toto
zhoršuje výchozí pozici prezidentů, kteří pak mají problém udržet svou popularitu hned
od začátku – neboť, ačkoliv mají legitimitu danou přímými volbami, pozapomínají na
skutečnost, že nejsou kandidáty většiny.
Leitmotivem, který prací, ačkoliv ho přímo nezmiňovala, prostupoval, byla
polarizace společnosti. V teoretické části je tudíž zmíněno ideologické rozštěpení, které
manipuluje volbami a dává právě prostor zmiňovaným extrémním stranám. Tomuto
motivu nemohlo být věnováno více prostoru, nicméně by si zasloužil hlubší rozvedení,
neboť je to základ všech v práci popsaných problémů. Bylo ilustrováno, že všichni tři
prezidenti se na toto rozštěpení snažili nějakým způsobem reagovat. Nicolas Sarkozy
například přejímáním extrémně-pravicových témat, kterými je částečně legitimizoval.
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François Hollande a Emmanuel Macron příslibem změny. Často se opakující je také
snaha o reformy, kterým je rovněž nakloněna jen část společnosti.
Závěrem práce tudíž je, že na tom, jestli je kandidát nakonec pravicový či
levicový, nakonec moc nezáleží. Trochu více záleží na tom, na jakou stranu se staví
ideologicky. Zejména ale záleží na tom, jak se mu povede převzít otěže úřadu, bez toho,
aniž by ho nějak degradoval (Nicolas Sarkozy), či aniž by jednal proti vůli nemalé části
společnosti (Emmanuel Macron). François Hollande byl zase ukazatelem toho, že ani
normální prezidentství není receptem k úspěchu – spíše naopak.
Nakonec, co je, po této hluboké proměně, normální?
Relevantní otázka, na kterou Francie bude hledat odpověď ještě nějakou chvíli.
Odpovídat na otázku „co by, kdyby“ je zbytečné, i přesto menší odhad: za dramatickými
propady popularity stojí zejména transformace vnímání prezidentského úřadu. Toto
vnímání mají ale různé skupiny společnosti jiné a je mezi nimi střet, poháněný frustrací.
Tento střet bude pokračovat, dokud bude pokračovat nejasnost o tom, jaká by měla být
definice ideálního francouzského prezidenta, jeho pravomocí a vystupování.
V době, kdy tato práce začala vznikat, otřásaly Francií protesty hnutí gilets jaunes.
Zkoumané období bylo tudíž vybráno s ohledem na tuto skutečnost, neboť by mohly
analýzu dosti zkreslit. Proto tedy výběr prvního roku a půl mandátu – právě proto, aby se
předchozí dokončené mandáty daly s tím Macronovým relevantně srovnat. Hnutí žlutých
vest tudíž není věnován žádný prostor, ačkoliv jsou vyvrcholením popisovaných tendencí
a bylo by zajímavé na ně nějakým způsobem navázat. V době, kdy tato práce byla
dopsána, otřásá tentokrát celým světem pandemie. Francie je jedna z dotčenějších zemí a
tato skutečnost bude mít nepochybně vliv na popularitu, který je zatím zatěžko
odhadnout. Nelze asi doufat, že vrátí francouzské prezidentství na úroveň, která by byla
méně dramatizovaná a skromnější. I přesto by bylo ale zajímavé tímto směrem dále
pokračovat a zpětně tyto samé mandáty, tentokrát kompletní, srovnat.
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Summary
The objective of this bachelor’s thesis was to determine whether and how the
perception of the office of the French President has changed, and how this eventual
change influenced the popularity, more precisely the confidence in the last three French
presidents. This hypothesis was confirmed by demonstrating that the mandates of Nicolas
Sarkozy, François Hollande and Emmanuel Macron show the same tendencies right since
the power takeover throughout the reference period (which was 1.5 year). It has been
demonstrated that the constitutional reform in 2002 has changed the dynamics of the
mandates, because since then the Presidents were deemed more responsible and therefore
judged more strictly by the society.
Another reason why popularity is in decline is the medialisation and personalization
of leadership, which, along with a rising influence of the extremist parties (in this case
Front National), changes the electoral behaviour. Due to the electoral system (direct, tworound presidential election), the voters have to make compromises between „voting from
their heart“ and voting against someone (the extremist candidates), which has proven to
be one of the biggest issues and one of the main reasons behind the quick decline of
popularity. The legitimacy of the president is therefore limited, and he is not a president
of the majority.
The leitmotif of the thesis was a sharp polarisation of the society, although this was
not mentioned directly. The idea was introduced in the theoretical part that lays out the
idea of clivage idéologique and the notion of New and Old Politics. This motive would
deserve to be explained in more detail, as it is a phenomenon the Presidents were often
reacting to, either by including and legitimizing extreme-right rhetoric or by promising a
change in their campaigns. Overall, it may be said that the decline of popularity is indeed
due to the systematic changes and the new perception of the presidential office. There is
an existing clash between different parts of society on what exactly is the definition of
the President and how he should act, and this clash will continue unless this notion
becomes clear in the definition.
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