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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na téma sociální hnutí, hnutí žlutých vest. Určuje možné zařazení 

žlutých vest do kategorie hnutí occupy. V práci je nejprve charakterizován pojem sociální 

hnutí na základě odborné literatury. Je zde detailněji popsáno hnutí typu occupy a jsou 

určeny jeho základní rysy. Poté je věnována pozornost zkoumanému hnutí žlutých vest. 

Zaměřujeme se na průběh, vývoj, reakci vlády a hlavní znaky hnutí. Cílem práce je posoudit, 

zda je možné hnutí žlutých vest chápat prostřednictvím nových sociálních hnutí jako hnutí 

kategorie occupy díky rysům, které jsou v práci rozpracovány. Výsledkem je důkaz o tom, 

že hnutí žlutých vest a hnutí occupy mají jasné společné charakteristiky. Je tedy možné žluté 

vesty zařadit do zmíněné kategorie, ačkoliv se vyskytují i znaky, které ji přesahují. 

 

Abstract 

This work focuses on the subject of the social movement, the yellow vest movement. It 

determines the possible classification of the yellow vests into the category of the occupy 

movement. In the work, the concept of the social movement is first characterized on the basis 

of scientific literature. The occupy movement is described in more detail and its basic 

features are determined. Then, attention is paid to the yellow vest movement examined. We 

focus on the course, development, reaction of the government and the main features of the 

movement. The aim of the work is to assess whether the yellow vest movement can be 

understood through new social movements as the occupy category movement due to the 

features that are developed in the work. The result is evidence that the yellow vest movement 

and the occupy movement have clear common characteristics. It is therefore possible to 

classify the yellow vests into this category, although there are also features that go beyond 

it. 
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ÚVOD 

 

Téma své bakalářské práce „Sociální hnutí, hnutí žlutých vest“ bylo zvoleno především na 

základě jeho aktuálnosti. Práce je zaměřena na situaci ve Francii spjatou s konkrétními 

událostmi, tedy protesty pořádané hnutím žlutých vest. Odborníci, jako je například Doron 

Shultziner, se domnívají, že můžeme v tomto případě sledovat obdobné rysy, jako 

nacházíme u takzvaných hnutí occupy. Výsledkem této práce je odpověď na otázku, jak 

zapadají žluté vesty do teorie hnutí occupy? Jaké znaky studovaného hnutí splňují 

charakteristiky aplikované na occupy? Jaké jsou znaky, které se s teorií occupy neshodují?  

Hnutí žlutých vest ovlivnilo nejen společenské dění ve Francii, ale také inspirovalo země 

jako je například Belgie, Španělsko a mnoho dalších. Téma má přesah i mimo teritorium 

Francie a výzkum tak může přispět k pochopení dalších hnutí v jiných evropských zemích.  

Vzhledem k tomu, že definice nových sociálních hnutí nejsou jednotné se práce věnuje 

několika vybraným. Práce se dále zaměřuje na charakteristiku hnutí occupy a zjišťuje jeho 

hlavní rysy.  

Sociální hnutí jsou nedílnou součástí vyjadřování názoru veřejnosti a v moderních 

společnostech mají protesty význam společenský i politický. Pro pochopení případu ve 

Francii je nezbytné se nejprve zaobírat obecnou tématikou nových sociálních hnutí. Žluté 

vesty práce zasazuje do kontextu právě sociálních hnutí, jakožto součást moderních 

veřejných projevů nespokojenosti občanů země. 

V první části práce je věnována charakteristikách nových sociálních hnutí a jejich 

jednotlivým typům na základě teorií sociologů, kteří se tímto tématem zaobírají. Zaměřuji 

se na práce sociologů jako je Habermas, Cohen a Arato, Aberle, Tarrows a další, a čerpám 

z jejich publikací, popřípadě z těch, které staví na jejich přístupech. Dále se pozornost 

přesouvá k jednomu z typů nových sociálních hnutí, a tím je hnutí occupy. Práce zkoumá, 

zda klíčové rysy hnutí occupy – kterými jsou vytvoření kolektivní identity, decentralizace, 

jednotný symbol, využití sociálních sítí a mezinárodní povaha – jsou přítomny u hnutí 

žlutých vest a je tak možné potvrdit domněnku z literatury, že žluté vesty splňují parametry 

pro zařazení do kategorie hnutí occupy. 

Druhá část práce se soustředí na zkoumané hnutí žlutých vest. Popisuje jeho průběh a vývoj, 

aby bylo možné diskutovat o společných charakteristikách s hnutími occupy podle teorií 



výše zmíněných sociologů. Pro zmapování průběhu využívá zejména denní tisk, vzhledem 

k tomu, že díky němu je možné sledovat postupný vývoj a záměr protestů. Zdroje, se kterými 

je pracováno, jsou například deník Le Figaro, Le Mode, Le Parisien a další seriózní 

francouzské deníky. Zároveň je využit i zahraniční tisk, jako je BBC, New York Times, 

Reuters a jiné. Z odborné literatury je čerpáno z několika hlavních článků. Konkrétně se 

jedná o práce Comerta Cokluka, Emiliana Grossmana nebo Adama Troiana a kolektivu. 

Součástí práce je také popis příčin a důvodů, které protesty vyvolaly. Zejména je však tato 

část práce zaměřena na charakteristické znaky žlutých vest, které jsou typické pro hnutí 

occupy. Je tak připraven základ pro zkoumání výzkumné otázky, zda je možné hnutí žlutých 

vest chápat jako hnutí typu occupy, popřípadě čím jsou zcela nové? 

Poslední část práce je koncipována jako diskuse o tom, jak a čím se hnutí žlutých vest zapadá 

do kontextu nových sociálních hnutí a konkrétně hnutí occupy. Výsledkem práce je odpověď 

na výše zmiňovanou výzkumnou otázku.  

V závěru práce je zhodnocení protestů. Shrnujeme zjištěné informace o hnutí žlutých vest a 

zaměřujeme se na to, co výzkum přinesl teoretické debatě týkající se nových sociálních 

hnutí, konkrétně occupy. Především jsou však uvedeny typické znaky protestů, které se 

v rámci demonstrací objevily, a naopak události, které se této kultuře vymykají. Na základě 

získaných poznatků polemizujeme nad tím, zda hnutí žlutých vest se svými typickými znaky 

spadají do kategorie hnutí occupy a posouvají jejich definici dále, nebo zda se jedná o nový 

typ hnutí. 

  



1. NOVÁ SOCIÁLNÍ HNUTÍ 
 

Pojem „sociální hnutí“ může být chápán jako „kolektivní výzva skupin s cílem a solidaritou 

interagovat se stávajícími elitami, odpůrci, vládami.“1 Jako první definoval nová sociální 

hnutí Mario Diani. Jeho definice zahrnuje tři hlavní aspekty sociálního hnutí: „Sociální hnutí 

je sítí́ neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo organizací 

angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní 

identity."2 Nicméně definicí moderních hnutí je několik a nejsou vždy zcela shodné, proto 

se o jejich sjednocení stále diskutuje. Velký sociologický slovník popisuje moderní sociální 

hnutí takto: „Veřejné́ uplatňování kolektivních sociálních požadavků vůči mocenským 

strukturám, jež má́ různé zaměření, formu, intenzitu, druh působení, dobu trvání i důsledky.“ 
3 

Sociální hnutí bývají proměnlivými, proaktivními a nezávislými způsoby vyjádření 

nesouhlasu s politickou situací, respektive reakce na vnímanou sociální nespravedlnost. 

Hnutí vznikají většinou po určitých událostech jako jsou například různé krize, které vyvolají 

touhu společnosti po změně. Tyto události představují výchozí bod hlubších analýz aktivit 

hnutí. Teorie sociálního hnutí poskytuje potřebné zázemí pro zkoumání skupinového 

chování, jednání hnutí. Zároveň nám napomáhá najít odpovědi na otázky strategie, jak, proč 

a kdy dochází k mobilizaci společnosti – ve smyslu utvoření společenského hnutí.4 

Dnes bývají hnutí odlišována převážně podle jejich sociální, kulturní a politické povahy. 

Nová sociální hnutí jsou zaměřena na mobilizaci společnosti ke kulturním inovacím, 

transformacím identit nebo rozvojům. Podle psychologa a sociologa Jürgena Habermase se 

 
1 Tarrow, Sidney‚ “The Europeanization of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective“, West 

European Politics‘, č. 18 (3. prosince 2007) 223–251.  

2 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé. Vyd. 1. (Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1997), 175, ISBN 8085850311. 
 
3 Maříková Hanna a Petrusek Miloslav a Vodáková Alena, Velký sociologický slovník. 1. vydání. (Praha: 
Karolinum, 1996) 749, ISBN 80-7184-311-3. 

4 McCauley Darren‚ „Bottom-Up Europeanization Exposed: Social Movement Theory and Non-state Actors 
in France“, JCMS, č.49. (13. ledna 2011), 1019–1042.  



New Social Movements (NSM) týkají namísto otázek materiální produkce spíše otázek 

kvality života, rovnosti a občanských práv. Tento pohled můžeme zařadit do „post-

materialistické“ teorie společnosti. Ta se věnuje vztahu mezi komunikativní činností 

společnosti, která není nijak institucionálně vázaná, a funkčností požadavků obou dílčích 

složek dohromady. Moderní hnutí zpravidla nepochází z politických stran, uskupení nebo 

z odborů ani je nevytvářejí. Dříve převládala domněnka, že sociální hnutí jsou iniciována 

převážně střední vrstvou, zejména pak studenty. Dnes je však tato teze spíše neplatná. 

Objevuje se názor, že není možné specifikovat a spojovat hnutí s určitou společenskou 

vrstvou vzhledem k tomu, že se protestů účastní lidé napříč všemi vrstvami. Můžeme ale 

říct, že protestů se houfně účastní nebo je pořádají studenti a mládež.5 

 

Nová sociální hnutí jsou velice odlišná od modelů hnutí například dělnických, která byla 

častá v 19. století. V druhé polovině 20. století se jednalo (a v podstatě dodnes jedná) o hnutí 

jako feministické, LGBT, ekologické nebo religionistické. Nový model sociálního hnutí 

nepředpokládá zejména zájem cílové skupiny prosadit konflikt, tedy zájem o zahrnutí do 

politického systému. Znakem novodobého modelu sociálních hnutí je podle teoretiků také 

zaměření na identity nikoliv zájmy. Hnutí také usilují o ustavení jednání a komunikace mimo 

politickou sféru. Hnutí v podstatě nemohou být zastoupena v politických institucích, neboť 

se jedná o problematiku, která zasahuje do všech orgánů (rodina, škola, náboženství, 

medicína).6 

 

Teoretik Érik Neveu říká, že nová sociální hnutí mohou mít čtyři základní charakteristiky. 

Hnutí jsou decentralizovaná, zaměřují se na jeden problém a využívají mediální pozornosti. 

Mají nastavené hodnoty a cíle, které jsou zaměřeny na kvalitu života, a díky jejich povaze 

v podstatě není možné nalézat kompromisy. Érik Neveu se rovněž domnívá, že se 

v takových případech jedná o projev identit. Dalším charakteristickým znakem moderních 

hnutí je také jejich nezájem o zapojení do politické vrstvy, jejich cílem není dosáhnout 

 
5 Barbara Fultner. 2011. Jurgen Habermas: Key Concepts. Key Concepts. Durham, England: Routledge. 
https://search-ebscohost-
com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=e000xww&AN=924371&lang=cs&si
te=ehost-live&scope=site.  Str. 183-186. (Staženo: 13. 3. 2021)  
 
6 Barša Pavel a Císař Ondřej, Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální hnutí v 
radikální politické teorii 20. století, (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004), ISBN 
8073250330. 
 

https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=e000xww&AN=924371&lang=cs&site=ehost-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=e000xww&AN=924371&lang=cs&site=ehost-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=e000xww&AN=924371&lang=cs&site=ehost-live&scope=site


politického zastoupení. Hnutí chtějí spíše autonomii a prostor pro rozvoj nezávisle na státu. 

Čtvrtý znak je podle něj založen na otázce identit aktérů. Jednoduše řečeno jsou sociální 

skupiny identifikovány na základě náboženství, sexuální orientace, barvy pleti a podobně.7 

Vyskytuje se názor, jenž nalézá společné rysy jak u nových sociálních hnutí, tak například 

dělnických hnutí. Jean Cohen a Andrew Arato prosazují myšlenku, že i moderní hnutí mohou 

mít tendence zasahovat do politického systému a ekonomické sféry. Cíle nových sociálních 

hnutí bývají vytyčeny i v oblasti politické, sociální, ekonomické a zároveň kulturní. Cohen 

a Arato tímto dokládají podobnost se „starými“ sociálními hnutími a zároveň popisují 

taková, která mají jak kulturní, tak politický, ekonomický program, jako hnutí s duálním 

charakterem.8 „V nových sociálních hnutích jsou většinou obsaženy expresivně-identitární, 

normativně-komunikativní i instrumentálně-strategické aspekty kolektivního jednání: „tato 

hnutí mohou bojovat zároveň za obranu a demokratizaci občanské společnosti i za zahrnutí 

do politické společnosti a její expanzi.“9 

 

1.1. TYPY NOVÝCH SOCIÁLNÍCH HNUTÍ 

 

V 70. letech v severoamerických organizačních studiích vznikla teorie, že mobilizace 

společnosti je nový samostatný předmět ke studiu sociálních hnutí. Následně na to vznikla 

definice teorie mobilizace zdrojů pro jedince, kteří by chtěli jednat proti vládě. V této době 

vznikl pojem „nové sociální hnutí.“ Tato hnutí se dělí na několik kategorií.  Jako příklad 

mohou být uvedena environmentální, studentská, feministická nebo mírová hnutí.10 

 

Je však možné jednotlivá hnutí dělit podle více kritérií. Dalším například může být jejich 

rozdělení do kategorií lokálních, regionálních, národních a globálních hnutí. Podle Davida 

 
7 Barša Pavel a Císař Ondřej, Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální hnutí v 
radikální politické teorii 20. století, (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004), 103-1137, 
ISBN 8073250330. 
 
8 Ibid. 
 

9 Ibid. 
 

10 Znebejánek František, Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé. Vyd. 1. (Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1997), 175, ISBN 8085850311. 
 



Aberle mohou být sociální hnutí kvalifikována na základě několika dalších rysů. Jedním 

z nich je otázka toho, co hnutí chce změnit, dále kolik toho hnutí chce změnit. Rozděluje je 

do pěti kategorií. Aberle uvádí, že reformní hnutí se vyznačuje jasně specifikovanou změnou 

v sociální struktuře. Příkladem tohoto typu jsou protijaderná hnutí, Matky proti řízení 

v opilosti (Mothers Against Drunk Driving) nebo Národní akční výbor pro postavení žen 

(National Action Committee on the Status of Women). Následně popisuje typ hnutí, který 

nazývá revolučním. Revoluční proudy si kladou za cíl změnit veškeré aspekty společnosti. 

Takové hnutí proběhlo například na Kubě roku 1953 pod vedením Fidela Castra. Dalším 

typem je takzvané vykupitelské hnutí. To je založeno především na duchovní změně, 

popřípadě duchovním růstu jedinců. Organizace spadající pod tento typ hnutí je například 

Anonymous – hnutí pomáhající alkoholikům – nebo také křesťanské fundamentalistické 

skupiny. Alternativní hnutí jsou zaměřena na osobní rozvoj, zdokonalování, respektive na 

specifické individuální změny chování a přesvědčení. Jedná se například o Hnutí pomalého 

jídla nebo Plánované rodičovství. Posledním typem podle Davida Aberle je hnutí odporu, to 

má za cíl zvrátit celkovou společenskou strukturu. Zástupcem takového druhu je Ku Klux 

Klan.11 

 

Habermas uvádí, že je rozdíl mezi emancipačním typem a hnutím, které je založeno na 

odporu proti vybraným problémům. Zároveň se ale domnívá, že dnes je jediným zástupcem 

emancipačního hnutí feminismus, který chce zavést a legalizovat nová práva (v tomto 

případě se jedná o boj proti patriarchální společnosti), reformovat systém a společnost jako 

takovou. Hnutí odporu si podle Habermase žádá více pozornosti. Spojuje hnutí odporu 

s jistým druhem radikálů, kteří nicméně bojují za pozitivní změny jako jsou například 

ochrana životního prostředí, v tomto případě je označuje jako defenzivní. To se 

charakterizuje svou nenásilnou povahou. Poukazuje na různá témata, která považuje za 

problematická. Účastníci takového směru chtějí dosáhnout pochopení a najít společně 

s institucemi řešení pro zlepšení situace.12  

 

 
11 Aberle David, The Peyote Religion among the Navaho (Chicago: Aldine, 1996), ISBN 0202010287. 
 
12 Barbara Fultner. 2011. Jurgen Habermas: Key Concepts. Key Concepts. Durham, England: Routledge. 
https://search-ebscohost-
com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=e000xww&AN=924371&lang=cs&si
te=ehost-live&scope=site.  Str. 183-186. (Staženo: 13. 3. 2021) 
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Habermas v rámci hnutí odporu poukazuje také na zcela odlišnou verzi. Radikální typ je 

podle něj způsoben zbrklostí a horlivostí účastníků, je tedy jakýmsi protipólem defenzivního 

směru. Jeho cíle jsou mnohdy iracionální a Habermas zmiňuje, že v extrémních případech 

mají tato hnutí rysy fašismu. Nicméně je nutno dodat, že účastníci hnutí odporu by se měli 

soustředit na to, aby si hnutí zachovalo svou povahu.13 

Proti Habermasově interpretaci se vyhrazují Cohen a Arato. Ti definují dualitu sociálních 

hnutí takto: „koncentrace těchto hnutí na sféru kulturní reprodukce, socializace a sociální 

integrace vůbec nevylučuje jejich institucionalizaci v rámci světa života a občanské 

společnosti ani vliv na reformu systémů samotných či dokonce aktivní podíl na ní.“14 

Přiklání se k názoru, že by bylo zapotřebí Habermasovu hranici mezi ofenzivním a 

defenzivním typem obohatit o duální logiku nových sociálních hnutí, tedy, že každé moderní 

hnutí má jak ofenzivní, tak defenzivní stranu.15 

Dalším z typů sociálního hnutí je tzv. hnutí occupy. Tento typ se vyznačuje mezinárodní 

povahou. Jde o progresivní sociálně-politické hnutí. Jeho účastníci bojují proti sociální a 

hospodářské nerovnosti, domnívají se, že je napříč celým světem nedostatek skutečné 

demokracie. Na různých místech po celém světě (Severní Korea, Velká Británie, USA, 

Kanada, Brazílie, Austrálie a další) se v různých formách konala sociální hnutí occupy. Lidé 

se snažili dosáhnout větší sociální a hospodářské spravedlnosti. V každé oblasti, kde se 

takové protesty konaly měly trochu jinou podobu a jiné zaměření, nicméně podstata se 

shodovala. Hnutí bojují proti vlivu korporací a globálnímu finančnímu systému, které 

znevýhodňují většinu ku prospěchu elitářů. Pravděpodobně první a nejznámější událostí této 

kategorie se staly globální protesty s názvem Occupy Wall Street, které začaly ve Spojených 

státech. Můžeme říct, že hnutí occupy se dlouhodobě pokouší změnit samotnou podstatu 

společnosti. Jejich znakem je také velký význam internetových sociálních sítí, které dokážou 

propojit aktéry z celého světa. Sociální média díky moderním zařízením, jako jsou například 

 
13 Barša, Pavel. Císař, Ondřej, „Teorie nových sociálních hnutí“, in Levice v postrevoluční době: občanská 
společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století, (Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2004), 103-1137, ISBN 8073250330. 
 
14 Ibid. 
 
15 Ibid. 



chytré telefony, jsou pak schopny rozšířit informace a videa v podstatě okamžitě a kamkoliv 

a zmobilizovat tak masy lidí.16 

Hnutí žlutých vest vzešlo stejně jako různá hnutí occupy z občanské nespokojenosti 

s ekonomickou situací. Celý problém vypukl po oznámení navýšení cen pohonných hmot, 

což pro mnohé Francouze znamenalo zdražení už tak dost cenově nedostupného benzinu a 

nafty, díky kterým se dostávali například do práce. Ve společnosti tak vznikl ještě větší pocit 

hospodářské nerovnosti. Odpor občanů však rychle eskaloval a začaly se objevovat další a 

další věci, které pro lidi byly otázkou nespravedlnosti. Každotýdenní protestní akce však 

byly doprovázeny násilnostmi. Účastníci byli neorganizovaní a odmítali jednotné vedení.  

 

2. HNUTÍ OCCUPY 
 

Jak již bylo zmíněno, jedním z typů nových sociálních hnutí je takzvané hnutí occupy. 

Vyznačuje se zejména svým globálním dosahem. Respektive po prvotním vypuknutí 

protestů nedaleko newyorské Wall Street se tento trend rozšířil do mnoha dalších částí světa 

– zejména do Evropy, USA a na Blízký Východ. Počátek akcí se oficiálně váže k roku 2011. 

Nicméně někteří odborníci17 spojují occupy už s „Arabským jarem,“ které se odehrávalo již 

od konce roku 2010. Popřípadě ještě o rok dříve, v roce 2009, bylo podobným hnutím 

Íránská Zelená revoluce.18   

Podle Langmana může být hnutí pochopeno prostřednictvím teorií NSM. Sice je zakořeněno 

v neomarxistické kritické teorii, je zde ale oproti klasickým dělnickým hnutím zásadní 

rozdíl.  V tomto případě se nejedná o boj přerozdělování, ale o význam kultury, kolektivní 

identity a sociálních sítí. Teorie NSM se díky tomuto přístupu pokouší vysvětlit příčiny 

 
16 Langman, Lauren. “Occupy: A New New Social Movement.” Current Sociology 61, no. 4 (July 2013): 
510–24. https://doi.org/10.1177/0011392113479749 (Staženo: 14. ledna 2021) 
 
17 R. Schlembach, L. Langman, D. Bates 
 
18 Nulman Eugene, Schlembach Raphael, „Advances in social movement theory since the global financial 
crisis“, European Journal of Social Theory 21(3), (2018), 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431017714213 (staženo: 5. března 2021) 
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vzniku hnutí, co jeho aktéry vede k transformaci společnosti díky kulturním namísto 

konkrétním legislativním změnám.19 

U jednotlivých případů jsou sledovány politické, ekonomické krize, kultura, vize a emoce, 

jež je doprovází. Poté, co se světová ekonomika zhroutila, nastalo několik legitimizačních 

krizí. Po finančním krachu přišla vlna nespokojenosti a hněvu nad nastalou situací. Miliony 

lidí ztratily práci, domovy a měly pocit, že přišly o svou budoucnost, minimálně o její vize.20 

 

Úspěch nově vzniklých hnutí nezbavil střed politického spektra moci na delší dobu. Počátek 

můžeme pozorovat u islandské revoluce, jež se krátce na to přesunula do arabského světa, 

kde se odehrály masivní protesty. Ty však byly rychle potlačeny různými represemi a 

kontrarevolučními silami.  V této souvislosti se objevuje domněnka, že ačkoliv přetrvává 

takzvaný „business as usual,“ je napříč společnostmi přítomna existence sociálních činitelů, 

kteří prahnou po „změně dějin.“21 

 

2.1. RYSY HNUTÍ OCCUPY 

 

Hnutí využívá známých taktik (transparentů, plakátů…)  a zároveň používá nové nástroje 

k mobilizaci, jako jsou například sociální sítě a internet, které napomohly k vytvoření a 

šíření kolektivní identity. Nejvýraznějšími rysy hnutí occupy jsou: kolektivní identita, 

decentralizace, jednotný symbol, využití sociálních sítí a rozšíření do mezinárodního 

prostoru. Tyto znaky jsou dále detailně popsány. 

Základním rysem celosvětově rozšířeného fenoménu je boj veřejnosti proti ekonomické 

nerovnosti, kterou lidé pociťují. Ta značným způsobem začala narůstat se světovou finanční 

krizí vrcholící v roce 2008. Nový způsob občanské mobilizace je do velké míry v mnoha 

 
19 Langman, Lauren. “Occupy: A New New Social Movement.” Current Sociology 61, no. 4 (July 2013): 
510–24. https://doi.org/10.1177/0011392113479749 (Staženo: 14. ledna 2021) 
 
20 Rawsthorn Alice, „Elements of Style as Occupy Movement Evolves“, The New York Times, 20. 11. 2011, 
https://www.nytimes.com/2011/11/21/arts/design/elements-of-style-as-occupy-movement-evolves.html 
(staženo 5. 5. 2021) 
 
21 Nulman Eugene, Schlembach Raphael, „Advances in social movement theory since the global financial 
crisis“, European Journal of Social Theory 21(3), (2018), 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431017714213 (staženo: 5. března 2021) 
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ohledech (příčiny, formy nebo efekty) rozmanitý. Příčina vzniku nerovností je spojována 

s globální neoliberální ekonomikou. Navzdory rozšíření protestů do celého světa je ale 

v každé zemi nebo společnosti jejich forma utvářena jinak v souvislosti s danou situací, 

kulturou a místním kontextem. Nicméně se obecně se vznikem hnutí spojuje velký vliv 

sociálních sítí, které přinesly snadnou mobilizaci veřejnosti nezávisle na místě.22 

Příkladem může být Occupy Wall Street, kdy se vlny nespokojenosti začaly zvedat právě 

s ekonomickou krizí společně se zvolením afroamerického prezidenta Baracka Obamy. 

Překvapením bylo, že navzdory masivnímu kolapsu ekonomiky nenastala žádná mobilizace 

obyvatelstva ze strany levice. Stále však rostlo napětí, frustrace a naštvání. Mnoho 

absolventů vysokých škol, kteří měli obrovské studentské půjčky, se ocitlo bez práce. 

Podobně na tom byli vysoce vzdělaní, kvalifikovaní pracovníci i lidé bez praxe či profesních 

vazeb. Tito jedinci vnímali i sami sebe jako vyloučené ze společnosti. To byl problém 

zejména u mladých vzdělaných lidí, protože ačkoliv se snažili dělat, co je potřeba, bylo jimi 

opovrhováno a byli odmítáni. Stálé snižování stavů a stagnace mezd přetrvávala v USA 

dlouho, ale dokud nevznikla žádná odborová organizace nebo strana, nebyl žádný orgán, 

který by dokázal sjednotit americkou společnost k účinnému protestu. Podobně tomu bylo i 

u dalších hnutí occupy (Occupy Glasgow , OccupyNoLA nebo Deštníkové revoluce v 

Hongkongu). 23 

 

Dalším významným rysem je taktika několikatýdenních okupací veřejných prostor. 

Účastníci stavěli obrovská tábořiště, která často čítala stovky stanů. Vyrostly tak prostory, 

které obývali protestující, měli v nich i zdravotnické, sociální, náboženské a bezpečnostní 

služby. Mnohdy byla vybudována jakási infrastruktura.24 

 

 

 
22 Nulman Eugene, Schlembach Raphael, „Advances in social movement theory since the global financial 
crisis“, European Journal of Social Theory 21(3), (2018), 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431017714213 (staženo: 5. března 2021) 
 
23 Ibid. 
 
24 Lubin Judy, „The ‘Occupy’ Movement: Emerging Protest Forms and Contested Urban Spaces“, Berkeley 
Planning Journal (25), (2021), https://escholarship.org/uc/item/5rb320n3 (staženo 10. března 2021) 
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2.1.1. KOLEKTIVNÍ IDENTITA 
 

Kolektivní akce nebo také kolektivní činnost je definována jako individuální chování ve 

jménu skupiny za účelem dosažení změn. Jednat se může buď o veřejnou akci jako je účast 

na demonstracích nebo o akci soukromou, kterou je myšleno například podepsání petice.25  

 

Sociální hnutí jsou nástrojem společnosti, kdy se jedinci spojí ve větší celek, aby oznámili 

své požadavky a ideálně jich dosáhli. Vznikající hnutí získávají na síle i vytvořením 

kolektivní identity, díky které mají šanci transformovat společnost. Je důležité určit, jak, 

kým, kde a proč jsou identity vytvářeny. Identita může být tvořena vícero prvky jako je 

historie, geografie, kultura, znalosti, náboženství, mocenské zařazení. Tyto složky 

dohromady vytvářejí kolektivní identitu. Její utvoření umožňuje jednotlivým hnutím rozšířit 

se nejen oblastně, ale zároveň společensky. Kolektivní identita dává jedincům šanci ujasnit 

si, kdo jsou a cítit spojení s ostatními. Dodává jim tedy pocit, že nejsou sami a dokážou lépe 

pochopit sebe samu. Jednotlivci totiž mají touhu realizovat své biologické a emocionální 

potřeby. Pro hnutí je nezbytné, aby členové drželi pohromadě, musejí tedy mít společné 

chápání, víru a naději. Můžeme říct, že všechna moderní hnutí mají kulturní základy 

vytvářející kolektivní identitu, vykazují symbolické a reprezentativní funkce.26  

 

Dalším specifickým znakem je také to, že pro vyjádření nesouhlasu s konkrétní situací se 

shromáždily skupiny lidí, které nebyly rasově, nábožensky, věkově, společensky ani 

politicky jednotné. Hlavním demografickým faktorem ale byla generace mladých lidí s 

vyšším vzděláním, kteří se nejčastěji nacházeli ve věku okolo dvaceti až třiceti let. Protestů 

se účastnilo i mnoho jiných generačních skupin, nicméně výše zmíněné se nejčastěji 

připisuje zásluha za celosvětový úspěch celého hnutí occupy, a to především díky napojení 

na sociální sítě.27 

 
25 Girerd, L., et al. (2020). “Free” Not to Engage: Neoliberal Ideology and Collective Action. The Case of the 
Yellow Vest Movement. International Review of Social Psychology, 33(1): 7, 1–18., https://www.rips-
irsp.com/article/10.5334/irsp.363/ (staženo 5. května. 2021) 

26 Cokluk Comert, N. (2019). Postmodern status of new social movements: A research on yellow vests. 
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 56, 1-29. 
https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0025 (Staženo: 12. dubna 2022)  

27 Schneider Nathan, „From Occupy Wall Street to Occupy Everywhere“, The Nation, (2011), 
https://www.thenation.com/article/archive/occupy-wall-street-occupy-everywhere/ (staženo 1. dubna 2021) 

https://www.rips-irsp.com/article/10.5334/irsp.363/
https://www.rips-irsp.com/article/10.5334/irsp.363/
https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0025
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2.1.2. NEJEDNOTNÉ VEDENÍ 

 

Naprosto unikátním znakem je jeho horizontální struktura bez hlavního vůdce. Shromáždění 

neměla žádný hierarchický systém. Pokud bylo zapotřebí vydat či učinit nějaké rozhodnutí, 

byla proto přítomna jakási valná shromáždění.  

 

2.1.3. JEDNOTNÝ SYMBOL 

 

V oblasti vizuální symboliky se přístup hnutí occupy značně odlišoval od přístupů jiných 

aktivistických hnutí svou rozmanitostí. Oproti jednotným a jasným symbolům například 

protestů ekologických nebo za práva homosexuálů bylo v tomto případě možné pozorovat 

nesmírně širokou škálu motivů, které se lišily nejen místo od místa, ale také v souvislosti 

s potřebami lidí na daném místě. Je tedy nemožné spojit si celou aféru hnutí occupy s jedním 

symbolem. Dalšími příklady jsou třeba motivy květin, srdce, duhy pro Occupy Glasgow 

nebo dvě velké černé tečky místo „o“ v OccupyNoLA.28 Série jednotlivých hnutí occupy se 

stala jakýmsi důkazem toho, že je velice důležitá nejen fyzická přítomnost protestujících a 

novinářů, kteří o nich dále informují, ale zároveň je tato přítomnost také ve virtuálním 

prostoru, kde se s vývojem a rozšiřováním technologií projevuje stále víc a víc.29 

 

Cíle jednotlivých případů hnutí occupy ale bývají vždy trochu odlišné v závislosti na místní 

kultuře a potřebách. Vyskytuje se tak často otázka, do jaké míry je možné případy hnutí 

occupy vnímat jako jednotné sociální hnutí.30 

 

 
 
28 Rawsthorn Alice, „Elements of Style as Occupy Movement Evolves“, The New York Times, 20. 11. 2011, 
https://www.nytimes.com/2011/11/21/arts/design/elements-of-style-as-occupy-movement-evolves.html 
(staženo 5. 5. 2021) 
 

29 Lubin Judy, „The ‘Occupy’ Movement: Emerging Protest Forms and Contested Urban Spaces“, Berkeley 
Planning Journal (25), (2021), https://escholarship.org/uc/item/5rb320n3 (staženo 10. března 2021) 
 
30 Rawsthorn Alice, „Elements of Style as Occupy Movement Evolves“, The New York Times, 20. 11. 2011, 
https://www.nytimes.com/2011/11/21/arts/design/elements-of-style-as-occupy-movement-evolves.html 
(staženo 5. 5. 2021) 
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2.1.4. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

 

Se vznikem komunikačních kanálů a nových technologií jako jsou mobilní telefony, sociální 

sítě nebo internetová média se změnila forma kolaborací, komunikací i demonstrací jejich 

uživatelů. Nejrůznější platformy na internetu umožnují jakémukoliv problému na 

jakémkoliv místě na světě stát se celosvětovou záležitostí. Hnutí se tak díky sociálním sítím 

stala globálními formacemi, které nejsou ukotveny k místu ani času. Internetové platformy 

snižují náklady na pořádání akcí, umožňují rychlé šíření informací a podporují vytvoření 

kolektivní identity.31  

 

Podle studie McPhaila a Millera z roku 1973 je verbální i nonverbální komunikace na sítích 

nebo v médiích značně spjata se samotnou fyzickou účastí na shromážděních. Způsob 

komunikování na internetu je zásadní pro to, aby se lidé sešli i ve skutečnosti. 

S technologickým pokrokem se informace o událostech a postojích stávají mnohem 

dostupnějšími a lidé o nich mohou diskutovat, snadněji se stávat součástí hnutí. Celkově je 

užívání internetových platforem důležitým aspektem pro pochopení kolektivních akcí.32 

 

Na druhé straně ale Schumann a Klain tvrdí, že on-line účast na událostech může způsobit 

nižší účast na off-line akci. Ve své studii zároveň přiznávají, že používání sítí přispívá 

k pocitu sounáležitosti a tím pádem i podporuje fyzickou účast v off-line prostředí.33 

 

Jedním z hlavních rysů trendu hnutí occupy právě je využívání technologií a sociálních sítí. 

Pro snadnou komunikaci, jasné sdělení a získání pozornosti byla na sociálních sítích sdílena 

nejrůznější hesla. Účastníci na jednotlivých internetových platformách sdíleli nejčastěji 

heslo „We are the 99 %.“ Původně bylo použito právě u příležitosti OWS jako vyjádření 

odporu proti kumulování bohatství ve Spojených státech mezi nejbohatší Američany, kteří 

 
31 Cokluk Comert, N. (2019). Postmodern status of new social movements: A research on yellow vests. 
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 56, 1-29. 
https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0025 (Staženo: 12. dubna 2022) 
 
32 McPhail, C., & Miller, D. (1973). The assembling process: A theoretical and empirical examination. 
American Sociological Review, 38, 721–735. https://doi.org/10.2307/2094134 (Staženo: 15. dubna 2022) 
 
33 Schumann, S., & Klein, O. (2015). Substitute or stepping stone? Assessing the impact of low-threshold 
online collective actions on offline par-ticipation. European Journal of Social Psychology, 45(3), 308–322. 
https://doi.org/10.1002/ejsp.2084 (Staženo 15. dubna 2022) 
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zastupují pouhé 1 procento z celkové populace. Tato fráze jasně a zároveň stručně vystihuje 

složitou ekonomickou situaci. Během akcí konajících se takřka po celém světě se objevilo 

mnoho hesel a takzvaných hashtagů, které byly sdíleny na Facebooku, Twitteru a dalších 

sítích. Často se v rámci sdílených sdělení objevovaly i symboly zdvižené pěsti, které 

odkazují na feministické protesty z minulosti.  

 

2.1.5. MEZINÁRODNÍ POVAHA 

 

Jak je již dříve v práci uvedeno, mnoho nových sociálních hnutí se vyznačuje svou 

mezinárodní povahou, ať už se bavíme o Occupy Wall Street, Arabském jaru, Zelené 

revoluci nebo například Five Star Movements z Itálie, měly protesty dopad i na jiné země. 

Účastníci se většinou nechávali inspirovat a převzali symbol, tematiku nebo zkrátka využili 

podobné problematiky ve své zemi k tomu, aby hnutí rozpoutali i v jejich vlasti.  

 

Cokluk ve svém článku zmiňuje studii Teleka z roku 2018 s názvem „Öfkeliler: Sarı 

yelekliler yeni bir sınıf hareketi mi?“, kde uvádí, že globalizace přispívá k rozsahu problému 

za hranice jedné země. Uvádí, že stres, hněv, nejistota, zadluženost, nezaměstnanost, životní 

náklady dosáhly globálního rozměru, a to díky tomu, že v moderní společnosti jsou 

problémy lidí z Turecka, Indie, Evropy nebo Ameriky vlastně dost podobné.34  

 

Dále se práce podrobně věnuje hnutí žlutých vest, nalézá jeho charakteristické znaky a 

následně jej spojuje s druhem hnutí occupy. Práce za pomocí několika základních rysů 

ověřuje tezi, zda je možné hnutí žlutých vest zařadit právě do této kategorie. Sleduje také, 

zda a pokud ano, jaké nové trendy žluté vesty do oboru sociálních hnutí přinesly. 

  

 
34 Cokluk Comert, N. (2019). Postmodern status of new social movements: A research on yellow vests. 
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 56, 1-29. 
https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0025 (Staženo: 12. dubna 2022) 
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3. HNUTÍ ŽLUTÝCH VEST 
 

V listopadu 2018 začaly Francií otřásat mohutné protesty. Gilets jaunes (žluté vesty) 

zmobilizovaly prakticky celou zemi. V následujících kapitolách se práce věnuje tomuto 

konkrétnímu tématu. 

 

Účast a zapojení do žlutých vest může být předpovídáno na základě několika faktorů. Těmi 

jsou subjektivní nespravedlnost, sociální identita a kolektivní účinnost. Sociální identita, 

chápaná jako sdílená znalost sociální reality je prediktorem kolegiální akce. V tomto případě 

můžeme hovořit o zpolitizované identitě, což je kolektivní identita, která je založena na 

základě kolektivního vnímání nevýhody skupiny a obviňování vnějších aktérů (nebo 

jedinců) z této nespravedlnosti. Jedná se o ochotu jedince být součástí mocenského boje 

s domnělým viníkem a snahu o vymýcení pociťovaného společenského rozdílu. 

Zpolitizovaná identita má mnohem větší předpoklad ke kolektivní akci než nezpolitizovaná. 

V souvislosti s výše uvedenou definicí můžeme hnutí žlutých vest považovat za 

zpolitizovanou identitu.35 

 

Existují dva typy nevýhod, které mohou lidé pociťovat a jsou hybatelem kolektivní akce, 

těmi jsou strukturální a vedlejší. Pokud mluvíme o navýšení cen za pohonné hmoty, které 

bylo spouštěčem všech dalších činností, jedná se o vedlejší typ nevýhody. Sdílená sociální 

identita je zprvu koncentrována okolo konkrétního problému, jinak řečeno lidé z různých 

sociálních vrstev vnímají nevýhodu, která je spojuje. Toto vedlejší znevýhodnění je nicméně 

možné zasadit do širších sociálních a institucionálních struktur, jakými je například, dle 

jejich úsudku, nespravedlivý daňový systém. Hnutí se tak stává reakcí na znevýhodnění 

nižších a středních sociálních vrstev. Zároveň se také těchto akcí účastní obecně nespokojená 

část obyvatel, kteří se domnívají, že je francouzský demokratický systém nefunkční pro 

většinu.36  

 

 
35 Girerd, L., et al. (2020). “Free” Not to Engage: Neoliberal Ideology and Collective Action. The Case of the 
Yellow Vest Movement. International Review of Social Psychology, 33(1): 7, 1–18., https://www.rips-
irsp.com/article/10.5334/irsp.363/ (staženo 5. května. 2021) 
 

36 Ibid. 
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Podle Jettena a kolektivu je francouzská identita historicky založena na rovnosti. Podle něj 

má tedy hnutí žlutých vest ještě charakter jakéhosi ochranitele této historické kotvy jako 

identity živené ideály rovnosti. Díky tomu je tento jev jak třídním bojem, tak zároveň 

ochotou francouzské populace chránit své ideály pomocí institucí. Tyto teorie (například 

Jettena nebo Noirela) nám napomáhají pochopit, o jaké identity se případ žlutých vest opírá. 

Kolektivní akce napomáhá jednotlivcům i vzniklým skupinám cítit se silnější a dává jim 

naději na její účinnost.37 

 

3.1.  POZADÍ VZNIKU HNUTÍ 

 

Existuje více socioekonomických faktorů, které přispěly k vzestupu žlutých vest, ale zabývat 

se budeme aspektem rostoucí ekonomické nerovnosti jakožto nejčastějšího faktoru. Je 

důležité zmínit, že pocit nerovnosti může být vyvolán uměle, nemusí tedy být nijak 

doložitelný. Pouhé zdání růstu nerovnosti je následované kolektivní nespokojeností, což 

může vést k sociální mobilizaci společnosti.38 

 

Prvně je zapotřebí určit, které body vedly k vytvoření dojmu, že ekonomická nerovnost ve 

Francii se prohlubuje. Respektive si kladu otázku, co způsobuje pocit "rozevírajících se 

nůžek“ mezi elitou vyšší třídy a nižší třídou? S propagací otázky nerovnosti je spojována 

krajně pravicová populistická politička a předsedkyně strany Front National Marine Le Pen, 

která se značně zasloužila o růst nespokojenosti s vládními úspornými opatřeními. Jimi byly 

například zavedení daně z benzinu nebo zrušení daně z bohatství. Tato rozhodnutí 

podněcovala pocit, že vládnoucí prezident Emanuel Macron podniká kroky podporující 

bohaté, a naopak znevýhodňující obyčejný lid. Francie se historicky ztotožňuje se sociální 

rovností a je tedy pochopitelné, že vnikající platová nerovnost byla vnímána jako narušující 

prvek francouzské národní identity.39 

 
37 Girerd, L., et al. (2020). “Free” Not to Engage: Neoliberal Ideology and Collective Action. The Case of the 
Yellow Vest Movement. International Review of Social Psychology, 33(1): 7, 1–18., https://www.rips-
irsp.com/article/10.5334/irsp.363/ (staženo 5. května. 2021) 
 
38 Jetten, J., et al. (2020). How Economic Inequality Fuels the Rise and Persistence of the Yellow Vest 
Movement. International Review of Social Psychology, 33(1): 2, 1–12., https://doi.org/10.5334/irsp.356 
(staženo 5. května 2021) 
 
39 Ibid. 
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Piketty ve své studiu uvádí, že od roku 1983 do roku 2015 se příjem jednoho procenta 

nejbohatších Francouzů zvýšil na dvojnásobek. Nárůst příjmu francouzské většiny, tedy 

spodních 99 %, byl zaznamenán v průměru pouze o jednu čtvrtinu. Na druhou stranu je ale 

rozdíl v příjmech bohatých a obyčejných lidí stejný v roce 2015 jako v roce 1990. Z toho lze 

usoudit, že příjmová nerovnost je se v posledních letech nijak značně neprohlubuje.  Je tu 

ale také problém krátkodobých smluv zaměstnanců, jejichž počet se navýšil od roku 2001 

do roku 2019 téměř 3krát. Zaměstnanci se smlouvami například na dobu jednoho měsíce 

mají nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze v polovině případů. Také daně se ve Francii 

neustále zvyšují. V roce 2009 činily 41 procent HDP, oproti tomu v roce 2017 to bylo už 45 

procent. 40  

 

Emanuel Macron navíc od nástupu do funkce prezidenta republiky do roku 2017 zavedl 

dalších osm daní, které však zasahovaly spíše nižší příjmovou třídu (právě například 

zmiňovaná daň z benzinu) a v řadách bohatých naopak mohli pocítit úlevy od daní (zrušení 

daně z bohatství). Dalším aspektem, který přispěl k nespokojenosti občanů, bylo snížení 

rychlostních limitů na meziměstských silnicích společně s nelibostí Francouzů vůči mýtným 

na dálnicích nebo radarovým kontrolám. Zde je však nutné podotknout, že vyjadřování 

nesouhlasu s podobnými opatřeními byly zaznamenávány již několikrát v minulosti.41 

 

V případě žlutých vest se zcela na počátku jednalo o protesty proti zavedení daní na benzin, 

ale velmi rychle se ukázalo, že lidé bojují spíše právě proti nerovnosti a politickému 

diskurzu, které pociťovali, namísto vyjadřování nesouhlasu s jednou určitou věcí. 

Významnou roli hrálo také to, že se mnozí Francouzi cítili chudí, zejména lidé v nižší třídě. 

Význam pro vznik protestů můžeme také připisovat celkové nedůvěře Francouzů v politické 

zástupce a politické strany. Ta klesá již mnoho let a zvolení Emanuela Macrona původně 

přinášelo naději na změnu, která však nenastala, alespoň ne z pohledu nespokojených 

 
40 Jetten, J., et al. (2020). How Economic Inequality Fuels the Rise and Persistence of the Yellow Vest 
Movement. International Review of Social Psychology, 33(1): 2, 1–12., https://doi.org/10.5334/irsp.356 
(staženo 5. května 2021) 
 

 
41 Kipfer, S., (2019). What colour is your vest? Reflections on the yellow vest movement in France. Studies 
in Political Economy. 100:3. 209-231, https://www-tandfonline-
com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/07078552.2019.1682780 (staženo 20. března 2022) 
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obyvatel. Stálá kumulace nedůvěry ve státní představitele a následné zklamání jistých nadějí 

můžeme rovněž považovat za jeden z důvodů vypuknutí hnutí.42 

 

3.2. PRŮBĚH 

 

Jak je v práci již zmíněno, před vypuknutím samotného hnutí se odehrálo několik událostí, 

které vedly ke vzniku žlutých vest. „Opravdové“ hnutí vypuklo dne 17. listopadu 2018, kdy 

se více než 300 000 lidí ve Francii rozhodlo protestovat zablokováním silnic.  K tomu 

vyzývali dva muži z oblasti Seine-et-Marne na Facebookové události. Na této stránce se 

mimo jiné objevilo také virální video, které přicházelo s myšlenkou nosit žluté dopravní 

vesty jako symbol francouzských řidičů.43 Akce byly doprovázeny násilím. Podle deníku Le 

Monde bylo zraněno přes 500 civilistů, z toho 16 vážně a 115 policistů.44 Povstalci se rovněž 

uchýlili k zablokování několika skladů s pohonnými hmotami.45 Již první den si 

demonstrace vyžádaly svou první oběť. Řidič kamionu srazil motocyklistu, který nehodu 

nepřežil. Zároveň se protestovalo na francouzském ostrově Reunion, kde probíhaly nepokoje 

rabováním a blokádou silnic.46 

 

O týden později, tedy 24. listopadu 2018, opět v sobotu se konaly další protestní akce. 

Největší se s povolením ke shromáždění konala v Paříži u Champ de Mars. Tentokrát se 

celkový počet účastníků vyšplhal na necelých 107 000. V Paříži bylo pouze asi 8 000 

 
42 Grossman, E., (2019). France’s Yellow Vests – Symptom of a Chronic Disease, Political Insight.10:1. 30-
34, https://www.researchgate.net/publication/331527213_France%27s_Yellow_Vests_-
_Symptom_of_a_Chronic_Disease (staženo 21. března 2022) 

43 Comert, N. C., (2019). Postmodern status of new social movements: A research on yellow vests. 
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 56, 1-29. 
https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0025 (Staženo: 6. dubna 2022)  

44 „Gilets jaunes: barrages, casse et sévérité promise par l’Etat : le point sur la journée de mercredi“, La 
Monde, 21. listopadu 2018, https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/21/barrages-filtrants-et-
evacuations-le-point-sur-la-cinquieme-journee-des-gilets-jaunes_5386374_3224.html  (Staženo: 6. dubna 
2022) 

 
45 „"France's 'yellow vest' protesters block access to fuel depots,“ France 24 with AFP and Reuters, 19. 
listopadu 2018, https://www.france24.com/en/20181119-france-yellow-vest-protesters-block-access-fuel-
depots-taxes-total (Staženo: 7.dubna 2022) 
 
46 „French troops deployed amid protests on Reunion island,“ ABC News, 22. listopadu 2018 
https://web.archive.org/web/20181122115527/https://abcnews.go.com/International/wireStory/french-troops-
deployed-amid-protests-reunion-island-59359264 (Staženo: 7. dubna 2022) 
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zúčastněných, počet zraněných rovněž nedosáhl takového počtu. Demonstranti způsobili 

škodu v Paříži v hodnotě asi 1,5 milionu EUR.  Kromě rozdělávání ohňů a vytrhávání 

dlažebních kostek protestanti stavěli barikády. Policie zasáhla použitím slzného plynu a 

vodních děl, aby demonstraci rozpustila.47  

 

Další protest se konal opět následující sobotu. Dne 1. prosince 2018 však demonstrace 

vypadaly spíše jako rabování. Účastníci zapálili šest budov, zničili přes 100 aut a několik 

restaurací a obchodů bylo vykradeno. Protestující také poničili Vítězný oblouk 

posprejováním. Škody na majetku podle pařížského starosty byly zhruba v hodnotě 3-4 

milionu EUR. Francouzské ministerstvo vnitra odhadlo počet účastníků na 75 000.48 Kromě 

okupování Place d’Etoile bylo obsazeno také letiště v Nice a Nantes, zároveň bylo 

zablokováno nebo poničeno několik mýtných bran. Akce si vyžádaly jednu oběť. Zraněno 

bylo 24 lidí včetně policistů a zatčeno bylo okolo 100 lidí. Je nutné dodat, že násilnosti a 

vandalismus měly na svědomí ultra pravicoví fanatici nebo také naopak anarchistická levice, 

nikoliv obyčejní účastníci.49 

 

V sobotu 8. prosince se protestní akce konaly opět. Tentokrát došlo k větším násilnostem i 

v dalších větších městech jako je například Lyon, Bordeaux, Dijon. Strážci zákona se opět 

museli potýkat s hořícími domy, auty i celými ulicemi. Mnoho obchodů bylo zničeno nebo 

vykradeno. Podle svědků při těchto výtržnostech nebyl přítomen nikdo se žlutou vestou, 

která je symbolem hnutí.50 

 

V sobotu 15. prosince protesty pokračovaly. Ministerstvo vnitra odhadovalo účast na 

necelých 70 000. Akce byly rovněž rozpoutány na několika místech po Francii (Paříž, 

 
47 „France fuel unrest: 'Shame' on violent protesters, says Macron,“ BBC News, 25. listopadu 2018 
https://www.bbc.com/news/world-europe-46331783 (Staženo 7. dubna 2022) 
 
48 „ANALYSIS: The savage violence in Paris was not a protest, it was an insurrection,“ The Local Fr, 3. 
prosince 2018, https://www.thelocal.fr/20181202/analysis-the-savage-violence-in-paris-was-not-a-protest-it-
was-insurrection/ (Staženo: 7. dubna 2022) 

 
49 „Incidents à Strasbourg, préfecture assiégée au Puy-en-Velay : 75 000 Gilets jaunes en France,“ Le 
Parisien, 1. prosince 2018, https://www.leparisien.fr/economie/aeroport-occupe-a-nantes-prefecture-assiegee-
au-puy-en-velay-plus-de-30000-gilets-jaunes-en-region-01-12-2018-7958487.php (Staženo: 7. dubna 2022)  
 
50 Mayer, C., „Gilets jaunes: à Bordeaux:  Tout a basculé en une heure,“ Le Monde, 9. prosince 2018, 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/09/gilets-jaunes-a-bordeaux-je-n-ai-jamais-vu-un-tel-niveau-
de-violence_5394714_3224.html , (Staženo: 7. dubna 2022) 
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Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes). Francouzský tajemník pro vztahy 

s parlamentem Marc Fesneau vyzval hnutí, aby uvolnilo okupovaná místa a vládu, aby 

dodržela slíbená opatření a zavedla je v nejbližší možné době.51 

 

Další týden 22. prosince 2018 protestní akce pokračovaly napříč celou Francií. Účast na nich 

byla ale asi o polovinu nižší než v předešlém týdnu. Bylo zatčeno zhruba 200 lidí. V Paříži 

preventivně uzavřely Versailleský palác a několik dalších monumentů.52 Demonstranti se 

tentokrát zaměřili také na hraniční přechody víceméně po celé Francii (na švýcarských, 

belgických německých, italských i španělských hranicích), kde zablokovali přechod.53 

 

Poslední protest v roce 2018 se konal v sobotu 29. prosince. V Paříži se lidé shromáždili 

před budovou Radio France jako vyjádření kritiky tradičních francouzských médií. 

K nejvýznamnějším akcím tohoto dne patří demonstrace v Ruenu a Normandii. V těchto 

oblastech šlo o zatím největší protesty od 17. listopadu. Svědci se shodují na tom, že 

vandalové, kteří ničili a zapalovali věci byli pravděpodobně členy „ultrapravice.“ Podle 

mnoha lidí na sobě neměli ani žluté vesty a běžní demonstranti se drželi zpátky.54 

 

Od začátku roku 2019 protesty probíhaly každou sobotu až do poloviny února. Žádný z nich 

ale nedosáhl účasti nad 100 000 lidí. Nejhorší z nich byl protest 12. ledna, kdy došlo 

k velkému výbuchu v pekárně v Paříži, který stál život 4 lidi.55 Později se spíše počty 

zúčastněných pohybovaly okolo 10 000. Některé z akcí byly násilnější a bouřlivější než jiné, 

 
51 „Gilets jaunes: mobilisation en forte baisse avec environ 66 000 manifestants en France,“ Le Monde et 
AFP, 15. prosince 2018, https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/15/gilets-jaunes-mobilisation-en-
forte-baisse-46-gardes-a-vue-a-paris_5398132_3224.html (Staženo: 8. dubna 2022) 

 

52 „Gilets jaunes: un mort et une mobilisation en demi-teinte pour l’acte VI,“ Le Monde et AFP, 22. prosince 
2018, https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/22/gilets-jaunes-un-mort-et-une-mobilisation-en-demi-
teinte-pour-l-acte-vi_5401457_3224.html (Staženo: 8. dubna 2022) 
 
53 „Haut-Doubs: des gilets jaunes ralentissent la circulation à la frontière suisse,“ France 3, 22. prosince 2018, 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/haut-doubs/hauts-doubs-gilets-
jaunes-ralentissent-circulation-frontiere-suisse-1596817.html (Staženo: 8. dubna 2022) 
 
54 Morinière, J., „Acte VII des Gilets jaunes : de la violence et des scènes surréalistes à Rouen,“ Actu, 30. 
prosince 2018, https://actu.fr/normandie/rouen_76540/acte-vii-gilets-jaunes-violence-scenes-surrealistes-
rouen_20575898.html (Staženo: 9. dubna 2022) 

 

55 De Clercq, G. a Paone, A. „Yellow vest protests hit with police water cannon, tear gas in Paris,“ Reuters, 
12. ledna 2019, https://www.reuters.com/article/us-france-protests-idUSKCN1P60GX (Staženo: 8. dubna 
2022) 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/15/gilets-jaunes-mobilisation-en-forte-baisse-46-gardes-a-vue-a-paris_5398132_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/15/gilets-jaunes-mobilisation-en-forte-baisse-46-gardes-a-vue-a-paris_5398132_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/22/gilets-jaunes-un-mort-et-une-mobilisation-en-demi-teinte-pour-l-acte-vi_5401457_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/22/gilets-jaunes-un-mort-et-une-mobilisation-en-demi-teinte-pour-l-acte-vi_5401457_3224.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/haut-doubs/hauts-doubs-gilets-jaunes-ralentissent-circulation-frontiere-suisse-1596817.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/haut-doubs/hauts-doubs-gilets-jaunes-ralentissent-circulation-frontiere-suisse-1596817.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/acte-vii-gilets-jaunes-violence-scenes-surrealistes-rouen_20575898.html
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/acte-vii-gilets-jaunes-violence-scenes-surrealistes-rouen_20575898.html
https://www.reuters.com/article/us-france-protests-idUSKCN1P60GX


ale lze říct, že žádná z nich se nevyrovnala prvním listopadovým a prosincovým. V dalších 

měsících protesty rapidně ztratily pozornost a zájem o účast. Nicméně až do poloviny roku 

2020, respektive do října 2020 se místy protesty objevovaly.  

 

3.3. REAKCE VLÁDY 

 

Od samotného začátku si vláda v čele s premiérem Eduardem Philippem a prezidentem 

Emanuelem Macronem uvědomovala vážnost situace, a především připouštěla její 

oprávněnost. Zároveň ale razantně odmítali násilí a odsuzovali jej společně s ničením 

národních památek nebo soukromého majetku. Macron sice nejprve zdráhal dělat ústupky, 

poději ale pochopil, že jsou nezbytné. Vláda Eduarda Philippe již 4. prosince 2018 vydala 

prohlášení, že zavedení daně z pohonných hmot bude pozastaveno.56  

 

Dne 9. prosince 2018 vyzvala Elysejská federace odbory ke společnému setkání. Na něm 

francouzský prezident v pondělí 10. prosince potvrdil, že navýšení cen za pohonné hmoty 

bude odloženo o půl roku.57 Zároveň také přislíbil, že minimální plat se od začátku roku 

2019 zvedne o 100 EUR měsíčně. Dalším opatřením bylo zrušení daně z proplácených 

přesčasů a prémií nebo zrušení zvýšení sociálních odvodů pro důchodce, kteří dostávají 

méně než 2 000 EUR měsíčně. Prezident ale odmítl znovuzavedení solidární daně 

z bohatství.58 

Začátkem prosince se vláda několikrát pokusila zahájit s demonstranty debatu, ale z prvního 

setkání odešli ještě před zahájením diskuse poté, co zjistili, že se jej nebude účastnit tisk. Na 

druhou schůzku ani nedorazili kvůli obavám o své zdraví. Prioritou vlády bylo především 

vyhnout se dalším protestům a v případě vypuknutí dalších zajistit bezpečnost.59 

 
56 Chappell, B. „France Freezes Fuel Tax Hike In Face Of Yellow Vest Protests,“ NPR, 4. prosince 2018, 
https://www.npr.org/2018/12/04/673195387/france-freezes-fuel-tax-hike-in-face-of-yellow-vest-protests 
(Staženo: 9. dubna 2022) 

 
57 „Macron ustupuje řádícím žlutým vestám. Francie odkládá zvýšení daně z benzinu,“ ČT24, 4. prosince 
2018, https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2670260-macron-ustupuje-radicim-zlutym-vestam-francie-odklada-
zvyseni-dane-z-benzinu (Staženo: 10. dubna 2022)  
 
58 „Macron nabídl žlutým vestám ústupky. Sníží daně a zvýší mzdy, v reformách ale bude pokračovat,“ 
ČT24, 10. prosince 2018, https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2676407-macron-nabidl-zlutym-vestam-ustupky-
snizi-dane-a-zvysi-mzdy-v-reformach-ale-bude (Staženo: 10. dubna 2022) 
 
59

 Cigainero, J. „Who Are France's Yellow Vest Protesters, And What Do They Want?“ NPR, 3. prosince 
2018, https://www.npr.org/2018/12/03/672862353/who-are-frances-yellow-vest-protesters-and-what-do-
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Dalším ústupkem vlády bylo zrušení snížené maximální povolené rychlosti na okresních 

komunikacích. Respektive vláda předala kompetenci určování rychlosti jednotlivým 

okresům. Několik z nich rychlost upravily zpět na 90 kilometrů za hodinu ihned, další se 

přidaly později. Tento krok požadovaly žluté vesty při demonstracích a takový výsledek pro 

ně byl úspěchem, ačkoliv se jejich podmínky postupně rozrůstaly.60 

 

Emanuel Macron také v roce 2019 oznámil, že plánuje zrušení elitní školy École Nationale 

d’Administration (ENA). Prestižní francouzská univerzita byla Almou Mater pro několik 

prezidentů a byla vnímána jako jakýsi symbol elitářství, a ačkoliv prezident oznámil rádoby 

nezávisle na protesty hnutí žlutých vest, veřejností bylo toto rozhodnutí vnímáno jako krok 

k „usmíření.“ Zrušení ENA Macron považoval za způsob, jak zajistit lepší sociální 

mobilitu.61 

 

Lze říct, že vláda a prezident vyslyšely požadavky hnutí. Z původního seznamu nezbytností 

bylo v určitých mezích vyhověno všem, až na prezidentovu rezignaci a znovuzavedení 

„milionářské daně,“ kterou Macron razantně odmítl již na samém počátku. Postupem času 

ale protestující začali mít mnoho nároků, které byly mnohdy nesplnitelné, nebo nedávaly 

smysl (konec bezdomovectví, zajištění práce pro nezaměstnané). Tyto požadavky pro žluté 

vesty nebyly tolik zásadní a v práci jim není dále věnováno více pozornosti. 

 

3.4.  KOLEKTIVNÍ IDENTITA  

 

V případě žlutých vest je kolektivní identita založena na odporu proti buržoazii, respektive 

na pocitu ekonomické nerovnosti. Lidé, kteří se domnívají, že jejich životní úroveň není 

důstojná se spojili proti prezidentovi Macronovi. Hnutí je netypické pro francouzské 

vzpoury. Jeho původ totiž není zakořeněn v určitě skupině lidé (odboráři, farmáři, 

 
they-want?t=1650016843550 (Staženo: 11. dubna 2022) 
 
60 „Dílčí vítězství žlutých vest. Na francouzských silnicích se opět bude moci jezdit rychleji,“ 
ČT24, 20. ledna 2020, https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3034312-dilci-vitezstvi-zlutych-vest-na-
francouzskych-silnicich-se-opet-bude-moci-jezdit (Staženo: 11. dubna 2022) 

 
61 „Macron zruší prestižní vysokou školu ENA pro francouzské elity. Sám na ní studoval,“ ČT24, 8. dubna 
2021, https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3295129-macron-zrusi-prestizni-vysokou-skolu-ena-pro-francouzske-
elity-sam-na-ni-studoval (Staženo: 12. dubna 2022) 
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studenti).62 Zde nehraje roli společné náboženství, pohlaví, rasa nebo kultura. Společné rysy, 

které by se daly v této skupině lidí vypozorovat, jsou například dosažené vzdělání (lidé spíše 

s nižším stupněm vzdělání) a sociální statut (nižší vrstvy obyvatel). Protestující byli spíše 

z vesnic, popřípadě menších měst nebo z okrajových částí metropolí. Ani politicky se žluté 

vesty nedají jednoznačně definovat. Do ulic se rozhodli jít protestovat lidi od krajní levice 

až po krajní pravici. Extremisté z obou stran politického spektra byli ti, kdo se nejčastěji 

účastnil násilných nepokojů.63 

 

3.5.  NEJEDNOTNÉ VEDENÍ 
 

Žluté vesty neměly jednotné vedení. Roli v tom hraje několik faktorů. Jak je již výše 

zmíněno není lehké charakterizovat účastníky protestů podle jednoho kritéria. Vesměs to 

byli lidé z nižších vrstev společnosti, kteří měli pocit, že by se měli mít lépe, ale může se 

jednat de facto o jakoukoliv profesi, jakoukoliv generaci, pohlaví, rasu, víru, ideologii.64  

 

I díky tomu nemělo hnutí jasně specifikovatelného vůdce, jenž by určoval směr nebo ideu. 

Nedá se určit efektivní vedení formulující program, které by veřejně vystupovalo nebo 

případně komunikovalo s hlavními francouzskými představiteli a médii. Neexistuje ani 

hierarchická struktura a žluté vesty nemají ani jednotný program.65 

 

Mladá Francouzska Priscillia Ludosky je považována za původní zakladatelku hnutí. 

V květnu roku 2018 umístila na internetu petici vyzývající ke zrušení daně z pohonných 

 
62 Lichfield J., „In just weeks they have brought upheaval to France and forced President Macron to tear up 
key reforms. Now they have caused the worst rift between France and Italy since the second world war. We 
unravel the story of the yellow-vest protests,“ The Guardian, 9. února 2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/09/who-really-are-the-gilets-jaunes (Staženo: 13. dubna 2022) 
 
63 Adam‐Troian J., Mahfud Y., Urbanskak. a Guimond S., The role of social identity in the explanation of 
collective action: An intergroup perspective on the Yellow Vests movement. Journal of applied social 
psychology [online]. HOBOKEN: Wiley, 2021, 51(6), 560-576, https://onlinelibrary-wiley-
com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1111/jasp.12757 (Staženo: 18. dubna 2022) 
 
64 Lichfield J., „In just weeks they have brought upheaval to France and forced President Macron to tear up 
key reforms. Now they have caused the worst rift between France and Italy since the second world war. We 
unravel the story of the yellow-vest protests,“ The Guardian, 9. února 2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/09/who-really-are-the-gilets-jaunes (Staženo: 13. dubna 2022) 

 
65 Ibid. 
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hmot. Petice však byla téměř bez ohlasu. Pozornost petice Priscilly Ludovsky však získala 

poté, co ji začal propagovat Eric Drouet, francouzský řidič kamionu. Ten se v září zasloužil 

o nevídaný nárůst signatářů petice na téměř jeden milion. Drouet a Ludovsky také stáli za 

první akcí 17. listopadu. Vytvořili událost na sociálních sítích a svolávali lidi, kteří jsou 

stejně nespokojení jako oni, aby se jí zúčastnili. Éric Neveu se později stal nejznámější 

postavou hnutí. Další postavou, kterou můžeme ve spojitosti se vznikem zmínit je aktivistka 

Jacline Mouraud. Ta v říjnu 2018 zveřejnila na Facebooku video, v němž vystupovala proti 

zavedení daně. Její video sdílelo na sociálních sítích mnoho lidí a stalo se díky tomu virální, 

začalo se objevovat v médiích.66 

 

Povědomí o hnutí se dále šířilo neřízeně a výše zmíněné postavy již nepředstavovaly žádnou 

zásadní roli. Co však můžeme říct je, že se žluté vesty šířily z občanské iniciativy, jedná se 

tedy o hnutí odzdola, které nebylo politicky specifikovatelné ani za ním nestojí žádné odbory 

nebo jiné oficiální sdružení. Žluté vesty jsou ve své podstatě apolitické. Účastníci se hlásí 

k nejrůznějším politickým stranám od krajně pravicových přes ekologické aktivisty, po 

krajně levicové nebo dokonce nevoliče.67 

 

3.6.  JEDNOTNÝ SYMBOL 

 

Jak napovídá samotný název hnutí, symbolem se staly právě žluté reflexní dopravní vesty. 

Vzhledem k tomu, že vesty byly levné, a navíc je ze zákona musel mít v autě každý řidič, 

staly se vesty jasným a snadno viditelným prvkem, který sehrál opravdu významnou roli při 

rychlém šíření.68 

 
66 Lichfield J., „In just weeks they have brought upheaval to France and forced President Macron to tear up 
key reforms. Now they have caused the worst rift between France and Italy since the second world war. We 
unravel the story of the yellow-vest protests,“ The Guardian, 9. února 2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/09/who-really-are-the-gilets-jaunes (Staženo: 13. dubna 2022) 
 

 
67 Algan Y., Beasley E., Cohen D., Foucault M., and Péron M., “Qui Sont Les Gilets Jaunes et Leurs 
Soutiens?” HAL CCSD, 2019. 
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3063::a17a8eb2ea620b8724a3a3e1f99952
86 (Staženo: 18. dubna 2022) 

68 Cokluk Comert, N. (2019). Postmodern status of new social movements: A research on yellow vests. 
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 56, 1-29. 
https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0025 (Staženo: 12. dubna 2022) 
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Jeho význam byl jak vizuální, tak symbolický. Za prvé byly vesty snadno rozpoznatelné a 

vytvářely jasné pojivo mezi účastníky. Jednoduše řečeno, na první pohled bylo každému 

zřejmé, o co se jedná. Vesty také dávaly demonstrantům pocit soudržnosti a jednoty, který 

hraje sám o sobě při protestech velkou roli. Zároveň je také možné nalézt spojitost reflexních 

vest s upozorněním na nějaké nebezpečí, nouzi. Nošení vest tedy mohlo být také vnímáno 

jako signál upozorňující na stav ohrožení, jak to mnozí Francouzi vnímali.69 

 

Genialita použití reflexních vest spočívala v jednoduchosti, dostupnosti, univerzalitě. Každý 

si ji mohl dovolit (pokud ji již neměl doma), dala se snadno obléknout přes jakékoliv 

oblečení – dala se tedy nosit v zimě i v létě a nezáleželo na tom, jak je daný člověk velký. 

Vesty snadno upoutaly pozornost v novinách, televizích i mobilních telefonech. Jak hodnotí 

například John Lichfield ve svém článku v deníku Le Guardian, byl to snad nejlépe zvolený 

jednotící vizuální prvek v historii protestů vůbec.70 

 

3.7.  VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

 

Můžeme pozorovat nevídané zapojení do vyjadřování nespokojenost se vzniklou situací ve 

Francii prostřednictvím internetové petice a potom také vytvářených událostí například na 

Facebooku.71 

 

Nepochybně vznik silné sociální identity stojí v případě žlutých vest za velkým úspěchem 

hnutí. Díky sdílení virtuálního obsahu v podobně videí, článků, tweetů, událostí a názorů 

došlo k rychlému a nenákladnému informování veřejnosti, a především vzniky již 

zmiňované kolektivní identity, které při akcích hnutí hráli důležitou roli. Skrze sociální sítě 

probíhala organizace jednotlivých shromáždění, a tak nebylo potřeba konkrétní osobu, která 

by se o pořádání postarala. Každé město mohlo mít, a ve většině případů mělo, svou stránku 

 
69 Lichfield J., „In just weeks they have brought upheaval to France and forced President Macron to tear up 
key reforms. Now they have caused the worst rift between France and Italy since the second world war. We 
unravel the story of the yellow-vest protests,“ The Guardian, 9. února 2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/09/who-really-are-the-gilets-jaunes (Staženo: 13. dubna 2022) 
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71 McPhail, C., & Miller, D. (1973). The assembling process: A theoretical and empirical examination. 
American Sociological Review, 38, 721–735. https://doi.org/10.2307/2094134 (Staženo: 15. dubna 2022) 
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nebo událost, kde uživatelé komunikovali plánované akce. Velmi efektivně se tak účastníci 

rozdělili podle oblastí a nevznikal organizační chaos.72 

 

Před samotnou první akcí 17. listopadu proběhlo několik setkání a na Facebooku se pak 

uskutečnilo hlasováno o osmi osobách, které se staly oficiálními komunikátory s vládou a 

médii. Jistý muž, který se protestů účastnil poznamenal, že díky internetu protestující 

nepotřebují nikoho, kdo by je zastupoval (myšleno odborem, politickou stranou…), protože 

na sociálních sítích lidé mohou o všem sami hlasovat a rozhodovat. Na druhou stranu se ale 

právě tato výhoda stávala do značné míry i nevýhodou. Hnutí nikdy nebylo zcela jednotné a 

postupně se stávalo poněkud roztříštěné právě díky možnosti každého se klidně anonymně 

vyjadřovat a zasahovat do organizace.73 

 

Pokud bychom se zaměřili na rozbor používaných slov, výrazů nebo takzvaných hashtagů, 

nejvíce se podle Cokluka objevovala slova jako pohyb, stav, blokace, mobilizace, 

pokračování, žluté vesty nebo 17. prosince 2018. Síla těchto „výkřiků“ je v jejich snadné 

spojitosti a dostupnosti pro ty, kteří se o tuto tématiku zajímají. Přispívají ke snadnému šíření 

informací, a to nejen ve Francii, ale po celém světě.74 

 

3.8.  MEZINÁRODNÍ POVAHA 

 

Jsou to jistě sociální sítě a moderní technologie, které napomáhají problémům jedné země 

adaptovat se na problémy země jiné. Není tomu jinak ani u případu žlutých vest. Právě díky 

nim získalo hnutí globální rozměr. Na Facebooku nebo Twitteru občané jiných zemí mohli 

rychle převzít iniciativu a využít sociální sítě pro vyjádření nespokojenosti ve své vlasti.75 

 
72 Cokluk Comert, N. (2019). Postmodern status of new social movements: A research on yellow vests. 
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 56, 1-29. 
https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2019-0025 (Staženo: 12. dubna 2022) 
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Hnutí žlutých vest nalezlo stoupence zejména v evropských zemích, ale také ve 

vzdálenějších oblastech. Nejvíce příznivců, kteří se pravidelně setkávali, měli Belgie, 

Nizozemí, Itálie nebo Velká Británie. Několik desítek tisíc lidí se zúčastnilo protestů na 

Tchaj-wanu, kde se protestující oblékli do žlutých stejnokrojů, aby demonstrovali svou 

nespokojenost s jejich životní úrovní.76 

V Belgii již v listopadu 2018 protestovalo několik stovek lidí proti vysokým daním a 

životním nákladům. Demonstrace se zde rychle proměnily v násilné akce, kde bylo zapotřebí 

zásahu policie a několik desítek účastníků bylo zatčeno. Belgičtí političtí představitelé 

spekulovali o tom, zda se jedná o protest proti drahým potravinám, vysokým daním, nízkým 

platům, nebo zda hnutí pouze nevyužívají krajně levicové a pravicové populistické 

skupiny.77 

 

Dalším příkladem přesahu je Kanada. Zde byly ale žluté vesty spíše krajně pravicové a 

ultrapravicové skupiny protestující proti náboženstvím a migraci. Převládala xenofobní 

tématika. V popisku Facebookové skupiny, která v jistou dobu čítala až 100 000 členů, je 

psáno, že byla vytvořena na protest proti karbonové dani s tím, že kanadská vláda zaprodává 

suverenitu své země OSN a NATO. Tako tématika ale ve skupinových organizacích nehrála 

velkou roli. Namísto toho se členové vyhrazovali proti islámu, semitismu a jiným 

náboženstvím a zároveň zveřejňovali nejrůznější konspirační teorie.78 

 

Obdoby protestů, jaké byly pozorovány ve Francii ve spojitosti s hnutím žlutých vest bylo 

možné pozorovat téměř po celém světě. V Austrálii protesty vyvolala krajně pravicová 

menšina 9. dubna 2019 s názvem Yellow Vest Australia. V listopadu 2018 se odehrávaly 

protivládní protesty v Bulharsku. Xenofobní demonstrace probíhaly také v Irsku nebo Itálii. 

Další akce se pak konaly také v Iráku, Egyptě, Izraeli, Libyi, Nigérii, Lotyšsku, Španělsku, 

 
76 „Yellow vests: Is the movement spreading across Europe?“, BBC, 14. prosince 2018, 
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https://www.vice.com/en/article/9kxkwp/what-its-like-monitoring-canadas-yellow-vest-movement-every-day 
(Staženo: 20. dubna 2022) 
 

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-46559203
https://www.mercurynews.com/2018/11/30/yellow-jacket-tax-protests-spread-billiard-balls-vs-water-cannons/
https://www.mercurynews.com/2018/11/30/yellow-jacket-tax-protests-spread-billiard-balls-vs-water-cannons/
https://www.vice.com/en/article/9kxkwp/what-its-like-monitoring-canadas-yellow-vest-movement-every-day


Polsku, Portugalsku, Rusku a v mnoha dalších zemích Českou republiku nevyjímaje.79 

 

4.  HNUTÍ ŽLUTÝCH VEST V KONTEXTU TEORIE HNUTÍ 

OCCUPY 
 

Cílem této práce je prozkoumat, do jaké míry je možné hnutí žlutých vest posuzovat jako 

nové sociální hnutí, popřípadě je-li relevantní na něj nahlížet jako na hnutí occupy. Proto se 

nyní zaměřuje na charakteristiku žlutých vest skrze definice NSM se konkretizací na 

kategorii occupy. 

 

Potvrdili jsme, že žluté vesty lze řadit mezi NSM z toho důvodu, že se jedná o „kolektivní 

výzvu skupin s cílem a solidaritou interagovat se stávajícími elitami, vládou.“80 Takto o 

nových sociálních hnutí přemýšlí Sydney Tarrow. Zároveň se jedná o „síť neformálních 

interakcí mezi pluralitou individuí, skupin angažovaných v politických konfliktech na 

základě sdílené kolektivní identity,“ jak NSM popisuje Mario Diani.81 I definici z velkého 

sociologického slovníku můžeme použít v našem případě. Potvrzujeme, že hnutí žlutých 

vest je „veřejné uplatňování kolektivních sociálních požadavků, vůči mocenským 

strukturám, jež má určité zaměření, formu, intenzitu, druh působení, dobu trvání a 

důsledky.“82 

 

Jak říká sociolog Habermas, NSM se zabývají otázkou kvality a úrovně života, bojují proti 

nerovnosti a za občanská práva. Nejsou institucionálně vázaná, nepocházejí z politických 

stran, odborů nebo jiných uskupení a ani je nevytvářejí, není možné je spojovat s určitou 

 
79 „Yellow vests: Is the movement spreading across Europe?“, BBC, 14. prosince 2018, 
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společenskou vrstvou. 83 Díky zkoumání hnutí žlutých vest jsme dokázali, že jsou v jeho 

případě tyto charakteristiky zastoupeny. 

 

Čtyři základní definice NSM Érika Neveu se také prokazují, že hnutí žlutých vest spadá do 

kategorie nových sociálních hnutí. Je decentralizované, má zaměřené hodnoty na kvalitu 

života, jedná se o projev identity, nechce dosáhnout politického zastoupení a aktéři mají 

společnou identitu. V tomto případě se jedná o chudší lidi ze středních a nižších tříd.84 

 

Hnutí occupy se běžně vyznačují mezinárodní povahou, což zjišťujeme i u žlutých vest. 

Účastníci bojují proti nerovnosti a za sociální a hospodářskou spravedlnost. Hnutí chtějí 

snížit vliv korporací a elit. Pro occupy je také velmi zásadní vliv sociálních sítí na jeho vznik 

a průběh. Tyto znaky, typické pro hnutí occupy, jsou opět pozorovatelné u žlutých vest.85 

Ať už se bavíme o Arabském jaru, Zelené revoluci, Deštníkové revoluci nebo Occupy Wall 

Street, vždy šlo o boj proti nerovnosti prostřednictvím mobilizace obyvatelstva, jeho 

spojením díky kolektivní identitě a propojení skrze sociální sítě. Hnutí měla svůj specifický 

jednotný symbol, přesáhla hranice jedné země, došlo k okupování veřejných prostor a 

neproběhlo vytvoření politického prvku nebo jiné oficiální skupiny, která by zastupovala 

zájmy protestujících. 

 

Studie Comerta Cokluka dává hnutí žlutých vest stejný význam jako Velké francouzské 

revoluci, která změnila politické dějiny Francie, rozšířila svůj dopad téměř po celém světě a 

byla zlomovým momentem pro sociální hnutí, což pro někoho může být odvážné tvrzení. 

Cokluk nicméně ve své práci posuzuje posun NSM prostřednictvím žlutých vest, a to 

zejména díky využití a vlivu sociálních sítí na průběh, organizovanost a šíření. Zmiňuje také 

OWS, Arabské jaro nebo Indignados, protože již tato hnutí se dostala na globální úroveň 

díky internetovým komunikačním platformám. Upozorňuje na to, že díky zkoumanému 
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hnutí bychom měli pochopit důležitost sociálních sítí při dalším vývoji NSM 

v budoucnosti.86 

 

Ačkoliv žluté vesty začaly jako protesty proti zavedení daně z pohonných hmot, brzy se 

jejich požadavky začaly podobat jiným hnutí. Vesty se domáhaly zvýšení platů, snížení daní, 

zrušení plánovaných škrtů týkajících se důchodů a zavedení přímější demokracie stejně jako 

demisi úřadujícího prezidenta Macrona. V mnoha bodech bylo jejich naléhání vyhověno. 

Společné mají jiné occupy a žluté vesty například to, že vznikaly za podobných podmínek. 

Vzešly ze společenské nespokojenosti a z pocitu nerovnosti velké části populace, a to i 

v době, kdy se zemi ekonomicky dařilo. Občané tak zjistili, že mají existenční problémy, 

které nejsou způsobeny jejich vinou. Deprivaci vůči elitám jsme mohli pozorovat u hnutí ve 

Španělsku, Izraeli, Íránu, Irsku a Tunisku. Hnutí žlutých vest bychom mohli zařadit do 

kategorie occupy také díky tomu, že mělo nejednotné vedení, spočívalo v pravidelných 

protestech a okupování veřejných prostor.87  

 

Typické charakteristiky pro hnutí occupy, tedy decentralizace, apolitičnost, mezinárodní 

rozšíření, použití jednotného symbolu a využití sociálních sítí jsou jasnými znaky také pro 

hnutí žlutých vest.  

 

Co je ale pro protesty ve Francii, které začaly v roce 2018, jedinečně a doposud jsme se s tím 

nesetkaly u předešlých hnutí typu occupy nebo obecně u NSM je míra násilí a vandalství, 

která se stala nedílnou součástí demonstrací v rámci hnutí ve Francii, ale především také 

v jiných zemích, kde je to zcela unikátní. Škody dosahují několika milionů EUR, několik 

lidí díky protestům přišlo o život a noho lidí utrpělo zranění. V žádném z předchozích 

případů nepozorujeme takové množství výtržností. Násilí se sice odehrávalo i u jiných hnutí, 

ale nehrálo v nich takovou roli a nezměnilo tolik jejich vnímání veřejností jako při 

událostech hnutí žlutých vest. Také míra a intenzita vyjádření na sociálních sítí a 

komunikace skrze ně je u námi zkoumaného hnutí jedinečná. Jak je v práci zmíněno na 
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základě studií různých odborníků, již zhruba od roku 2009 se sociální sítě využívaly 

k mobilizaci a informování obyvatelstva, ale nikoliv v takovém rozsahu a na tolika 

platformách, což je samozřejmě způsobeno vývojem moderních technologií, které dříve 

neměly takový rozsah a takové možnosti, jako je tomu dnes. 

  



ZÁVĚR 
 

Práce se věnuje tématu sociálních hnutí, hnutí žlutých vest. Cílem je zkoumat jej 

prostřednictvím teorií nových sociálních hnutí s konkrétním zaměřením na typ occupy. 

Jelikož definice jsou nejednotné, vybrala jsem přístupy, které NSM definuje jako „kolektivní 

výzvou skupin s cílem a solidaritou interagovat se stávajícími elitami, vládou,“88 „síť 

neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin angažovaných v politických 

konfliktech na základě sdílené kolektivní identity“ 89 a „veřejné uplatňování kolektivních 

sociálních požadavků, vůči mocenským strukturám, jež má určité zaměření, formu, 

intenzitu, druh působení, dobu trvání a důsledky.“90 Dávám prostor také teoriím Habermase 

a Neveu. Habermas uvádí, že moderní sociální hnutí mají nepolitický charakter a vznikají 

na základě nespokojenosti lidí s jejich ekonomickou situací, kterou považují za 

nespravedlivou. Érik Neveu určuje čtyři základní prvky, které by NSM měla splňovat. Jsou 

jimi decentralizace, kolektivní identita, apolitické tendence a zaměření na kvalitu života. 

 

V práci dále došlo na konkretizaci nových sociálních hnutí na kategorii occupy. Ta se podle 

akademiků vyznačuje mezinárodním rozsahem, bojem s nerovností, využití jednotného 

symbolu, decentralizací a zapojením účastníků prostřednictvím sociálních sítí. Zmiňuji 

několik příkladů hnutí occupy. Jimi jsou Occupy Wall Street, Arabské jaro, Zelená revoluce 

a další. 

 

Práce zasazuje hnutí žlutých vest do kontextu nových sociálních hnutí. Využívá teorie, se 

kterými bylo pracováno v první kapitole a pozorujeme žluté vesty skrze optiku NSM. Znovu 

jsou zmíněny teorie z velkého sociologického slovníku, Sedney Tarrowa a Maria Diani. Na 

jejich základě můžeme hnutí žlutých vest posuzovat jako nové sociální hnutí. Dále jsme se 

soustředili na deskripci Jurgena Habermase, který říká, že NSM jsou vyjádřením životní 

nespokojenosti a ekonomického nepohodlí účastníků a nemají potenciál zasahovat do 
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politické dimenze, což jsou charakteristiky, které vykazuje i hnutí žlutých vest. Přicházíme 

na to, že i čtyři aspekty, jež určuje Neveu jako základ pro moderní sociální hnutí, jsou 

zastoupeny u žlutých vest. 

 

Poté se práce soustředí přímo na případ hnutí žlutých vest. Výzkum zjistil, že 

charakteristické rysy pro žluté vesty jsou jejich mezinárodní rozšíření, hojné využívají 

sociálních sítí, určení jasného jednotícího symbolu a také nemají oficiální vedení. Tím je 

jasně prokázáno, že hnutí žlutých vest spadá do kategorie hnutí occupy a skrze něj může být 

dále zkoumáno. Na druhou stranu využívání sociálních sítí je v případu žlutých vest 

v naprosto jiném měřítku. To je způsobeno zejména vývojem technologií a jejich 

dostupností. Bylo také zjištěno, že míra násilí, která byla pozorována u zkoumaného hnutí 

hrála oproti hnutím occupy poměrně významnou roli v postoji k tomuto fenoménu. 

 

Hnutí žlutých vest bylo zkoumáno kvůli jeho aktuálnosti a pozornosti, kterou získalo, a to i 

v mezinárodním měřítku. Stal se z něj jakýsi trend, který se možná bude držet i v budoucnu, 

například díky použití výrazného a dostupného symbolu žluté vesty, jež se stal efektivním 

jednotícím prvkem. Právě ten může být houfně používán i v dalších mobilizacích společnosti 

jako alarmující signál v nebezpečí. 

 

Dále by bylo možné rozvíjet studii o hnutí žlutých vest pro případ, že by začalo nabírat 

politické tendence. Ačkoliv v tuto chvíli se tak neprojevuje a prozatím to není 

pravděpodobné, není vyloučeno, že časem vznikne politická strana, která bude vycházet 

z jeho kořenů. Pro politickou strategii by mohlo být velmi přínosné získat si náklonnost jeho 

aktérů, protože se jedná o masy lidí s nezanedbatelným volebním potenciálem. Je tedy 

otázkou, kdy a jaký politický útvar jej začne využívat. 

 

Na základě zjištěných informací se domnívám, že hnutí žlutých vest je fenoménem, který se 

bude ještě dlouho do budoucna udržovat a je možné, že se bude dále rozvíjet. Vykazuje 

znaky, které sjednocují lidi bez ohledu na rasu, náboženství, pohlaví, víru nebo státní 

příslušnost, a proto si myslím, že se od tohoto trendu nebude upouštět, což můžeme 

pozorovat již dnes v mnoha zemích u nejrůznějších případů vyjadřování nespokojenosti. 
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