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Abstrakt

Bakalářská práce Prezidentské volby ve Francii 2012: Kampaň kandidáta Socialistické 

strany Françoise Hollanda je analýzou volební kampaně vítězného kandidáta a 

současného francouzského prezidenta. Cílem práce je podat komplexní obraz o vedení 

prezidentské volební kampaně ve Francii na příkladu kandidáta Socialistické strany a 

vysvětlit, proč byla jeho strategie úspěšná. Práce se zabývá kontextuálním rozborem 

francouzského prostředí a jeho vlivem na volební proces. Zkoumá, jakým způsobem se 

do prezidentských voleb promítá regulace politické komunikace, konzumace 

politických aktualit v médiích nebo typologie voličů. Popisuje výchozí situaci před 

volbami, porovnává ji s předchozím volebním rokem 2007 a charakterizuje kandidáty 

jednotlivých politických stran. Jádro práce je soustředěno okolo osobnosti Françoise

Hollanda, jeho profilu, image a zacílení na jednotlivé voličské segmenty. Dotýká se také 

okolností vstupu do kampaně a významu socialistických primárek pro oficiální kampaň. 

Samotný rozbor kampaně zahrnuje výběr komunikačních kanálů, popisuje časový 

horizont kampaně a charakterizuje jednotlivé nástroje marketingové komunikace, které 

zvolil organizační tým. Věnuje se podrobněji analýze volebního programu, designu 

kampaně, kontaktním prostředkům, mobilizaci lokálních aktivistů, public relations, 

komunikaci na internetu a politické reklamě.



Abstract

The bachelor thesis The 2012 French Presidential Elections: The Campaign of the 

Socialist Party Candidate François Hollande is an election campaign analysis of the 

winning candidate and the current French president. The objective of the thesis is to 

depict a complex image of presidential campaigning in France using the example of the 

Socialist Party candidate and to explain why his strategy was successful. It presents the 

contextual analysis of the French environment and its influence on the election process. 

It examines the way in which the regulation of political communication, consumption of 

political news in media and typology of voters influence the presidential election. 

Furthermore, the situation preceding the elections is described as well as compared with 

the last election year of 2007 and the main candidates of other political parties are 

characterized. This thesis mainly focuses on François Hollande, his profile, his image 

and his targeting of individual voters’ segments. The circumstances of entering the 

campaign and the importance of socialist primaries for the official campaign are also 

mentioned. The campaign analysis itself comprises the choice of communication 

channels, describes the time horizon of the campaign and characterizes the marketing 

communication tools adopted by the organizational team. It deals in more detail with the 

analysis of the election program, campaign design, contact means, mobilization of local 

activists, public relations, online communication and political advertising.
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Úvod

Téma své bakalářské práce jsem zvolila z několika důvodů. Předně mě 

problematika politické a obecně nekomerční marketingové komunikace přitahovala 

během studia více než ta ve sféře komerční. Moderní postupy politického marketingu

hrají v demokratické společnosti zásadní roli. Jako svobodný občan, který je politikou 

nejen ovlivňován, ale zároveň má právo ji aktivně utvářet, cítím povinnost porozumět 

aktuálním trendům, které působí na politické prostředí.

Druhým z důvodů je roční studijní pobyt ve Francii v rámci programu Erasmus, 

jenž mi poskytl dostatečný prostor nejen pro analýzu voleb, ale především mi umožnil 

poznat hlouběji kulturu a myšlení voličů, což by bylo z České republiky nemožné. 

Během svého působení na Institutu politických studií v Grenoblu jsem měla možnost 

využít výborně zásobené knihovny politických věd, především pak některých 

francouzských a anglických titulů, které u nás nejsou dostupné. Hlavního aktéra své

diplomové práce jsem měla mimo jiné možnost vidět živě v přednáškovém sále při 

diskuzi se studenty – opět jde o osobní zkušenost, kterou pokládám za nenahraditelnou.

Posledním popudem je domácí scéna politického marketingu, která zažila 

radikální obrat v návaznosti na legalizaci přímé volby hlavy státu. Ačkoliv je 

diskutabilní, zda má v parlamentní republice tento krok reálné opodstatnění, prezident je 

pro většinu občanů důležitým symbolem, a zájem o volby a účast v nich nejsou 

zanedbatelné. Volby v západní demokratické společnosti s tradicí přímé volby 

prezidenta sahající do roku 1965 jsem mimo jiné uchopila jako příležitost sledovat 

profesionální politickou komunikaci, jejíž historii začínáme v České republice teprve 

psát.

Politický marketing se stává stále častěji terčem kritiky. Je kritizován za redukci 

politiky na zjednodušené shrnující výroky vymyšlené na míru televizním relacím (tzv. 

sound bites) a vyprázdněné fráze, které nahrazují smysluplnou debatu.1 S negativním 

ohlasem se setkává i stále intenzivnější orientace na image politiků, tzv. estetizaci, nebo 

                                               
1 Ačkoliv je tento fakt spojován s moderním vývojem politické komunikace, kritikou podobného rázu 
nešetřil už Sokrates. Jeho odsouzení praktik tehdejších učitelů rétoriky, jejichž komunikačním cílem bylo 
vyhrát, nikoliv dosáhnout osvěty cestou diskuze, je všeobecně známé (Mayhew, 1997, s. 121).



3

nákladné rozpočty na volební kampaně, které každý rok lámou nové rekordy. Devizou 

jednotlivých stran či kandidátů už není jednoznačná ideologická vymezenost, naopak, 

političtí aktéři se snaží získat co nejvíce voličů a využívají k tomu všechny dostupné 

nástroje moderního marketingu, zejména výzkumy veřejného mínění. Darren Lilleker 

(2006, s. 152) označuje tento aspekt za politický konzumerismus. Vysoce kompetitivní 

prostředí politické soutěže a slábnoucí loajalita elektorátu podle něj nutí subjekty k 

tomu, aby samy sebe prodávaly jako zboží a měnily svou nabídku s ohledem na přání 

voliče. Politici jsou obviňováni z populismu a odborní poradci jsou nazývání spin-

doktory, kteří lstivě ovlivňují veřejnost a oslabují tak demokracii.

Na druhou stranu, znechucení politikou a absence u volebních uren rychle roste. 

Hledat sofistikovanější řešení a produkovat nové strategie, které mají za cíl 

zmobilizovat malátné voliče, se stává nezbytností. Zhruba od 2. poloviny 20. století 

urazilo odvětví profesionální politické komunikace dlouhou cestu a její metody a 

nástroje se staly propracovanější na všech úrovních. Ačkoliv je nemožné vyřešit zde 

spor, zda je vliv politického marketingu pozitivní či negativní, s jistotou můžeme říci, že 

vyhrát bez něj volby, pomineme-li totalitní režimy, je v dnešní době téměř nemožné.

Cílem mé práce je podat ucelený obraz o kampani vítězného kandidáta 

prezidentských voleb ve Francii 2012 a odpovědět na otázku, z jakého důvodu byla 

úspěšná.

V úvodní kapitole své práce se věnuji kontextuální analýze francouzského 

prostředí, ve kterém se prezidentské volby odehrávají. V druhé pak navazuji analýzou 

výchozí společensko-politické situace, srovnáním situace s rokem 2007 a představením 

hlavních kandidátů na prezidenta. Ve třetí kapitole se soustředím na profil kandidáta, 

první kroky marketingového procesu, vstup do kampaně a význam socialistických 

primárek. Čtvrtá kapitola je věnována analýze kampaně, respektive nástrojům 

marketingové komunikace.

Po důkladném uvážení jsem učinila několik změn oproti původnímu projektu 

bakalářské práce (tezím). Vypustila jsem první teoretickou kapitolu o obecné aplikaci 

politického marketingu ve volebních kampaních, která by byla pouhou rešerší literatury 
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a opakovala skutečnosti mnohokrát uvedené v dřívějších pracích. V některých 

případech jsem také upravila či pozměnila názvy jednotlivých podkapitol nebo je 

přeorganizovala tak, aby byla výsledná struktura konzistentní. Částečně jsem rozšířila 

analýzu prostředí o důležité faktory, a to o typologii voličů a konzumaci médií. Původně 

plánovaný obsah podkapitol „Volební produkt“ a „François Hollande jako brand“ je 

začleněn napříč prací, jelikož jde o komplexní koncepty, které nelze stručně shrnout. 

Samostatnou kapitolu o zhodnocení výsledků nahrazuje závěr, přičemž povolební 

situaci jsem se rozhodla opominout jako irelevantní, jelikož by ke studiu tématu nijak 

nepřispěla. Výsledky jednotlivých kandidátů a důvody jejich úspěchu či neúspěchu jsou 

nicméně uvedeny v druhé kapitole.
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1. Prezidentské volby ve Francii

Ke komplexnímu uchopení tématu zahraničních prezidentských voleb je 

zapotřebí analyzovat prostředí, v němž se odehrávají. Podle Pippy Norris (2000, s. 111–

115) ovlivňuje podobu a vývoj volebních kampaní několik klíčových faktorů –

regulační prostředí, volební a stranický systém, média a typologie voličů. Prostředí, 

které ovlivňuje politický trh, je daným faktorem ve volebním marketingovém procesu, 

jenž by měl politický subjekt reflektovat a analyzovat (Bradová, 2005, s. 63).

1.1 Regulační prostředí

Legislativa politické kampaně ovlivňuje její výslednou podobu a způsobuje, že 

se kampaně v jednotlivých státech liší. Francouzská právní úprava prezidentských 

kampaní je prototypem evropské tradice, která na rozdíl od kampaní ve Spojených 

státech poskytuje volný vysílací čas v televizi a veřejné financování kampaní, ale 

naopak reguluje přístup k placené reklamě v médiích (Plasser, Scheucher a Senft, 1999,

s. 89–112).

Prohlášení k rukám kandidátů (CNCCFP, 2011) předepisuje pravidla 

financování kampaní. Ty jsou financovány jak veřejně (zpětné proplácení výdajů 

státem), tak soukromě (stranické příspěvky, dary fyzických osob apod.). Limit pro výši 

daru od soukromých osob2 byl pro volby 2012 stanoven na 4 600 eur. Kandidát je 

povinen založit speciální účet pro svou kampaň, který zcela přesně mapuje původ a účel 

všech příjmů a výdajů až do jednoho roku před prvním kolem voleb. Tento účet nemůže 

vést sám, ale je povinen určit finančního prostředníka. Maximální výše výdajů 

vynaložených na kampaň byla určena na 16 milionů 850 tisíc eur na kandidáta v prvním 

kole a 22 milionů 509 tisíc eur na kandidáta v kole druhém. Kandidátům, kteří překročí 

pětiprocentní hranici získaných hlasů, je zpětně proplaceno 50 % stropové částky.

Výše citované financování se netýká tzv. oficiální prezidentské kampaně, která 

začala 9. 4. 2012, byla pozastavena v průběhu prvního hlasování (22. 4. 2012) a 

skončila v předvečer kola druhého (6. 5. 2012) – trvala tedy přibližně třicet dní. 

                                               
2 Dary od právnických osob s výjimkou politických stran jsou zákonem zakázány od roku 1995 (Lambert, 
2012, s. 47).
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Náklady na tuto kampaň (tištěné materiály, plakáty, audiovizuální spoty 

veřejnoprávních stanic) jsou státem hrazeny kandidátům přímo a v plné výši (Lambert, 

2012, s. 47–65).

Conseil supérieur d’audiovisuel (CSA) určuje pravidla pro rozhlasové a televizní 

vysílání během volební kampaně týkající se délky intervencí jednotlivých kandidátů a 

jejich vysílacích časů. Podle oficiálního rozhodnutí (CSA, 2011) tak bylo od poloviny 

března vyžadováno spravedlivé poskytování prostoru pro deklarované kandidáty 

v pokud možno stejném vysílacím čase, a během posledního úseku, který odpovídal 

oficiální kampani, musela tato média poskytnout kandidátům naprosto stejný prostor 

pro vyjádření ve stejném vysílacím čase. Tato kritéria se nijak nevztahují na tisk či 

internet (Denis, 2012, s. 24).

Striktní regulace politické reklamy podstatně ovlivňuje výslednou podobu 

marketingové komunikace. Dle mementa vydaného Ministerstvem vnitra (Ministère de 

l'intérieur, 2012) mezi legální způsoby propagace během oficiální kampaně patří:

1. politická setkání

2. plakáty3

3. spoty veřejnoprávních stanic rozhlasu a televize

4. prohlášení posílané voličům (rozesíláno spolu s volebními lístky)

5. internetová prezentace

Mezi zakázané způsoby propagace během šesti měsíců (od 1. 10. 2011) před měsícem 

voleb patří:

1. placená reklama v tisku, rozhlase a televizi

2. využívání neplaceného telefonního čísla pro kontakt s voliči

3. outdoorová reklama

4. reklama na internetu (koupě sponzorovaných odkazů, klíčových slov apod.)

                                               
3 Jeden velký formát 841x594 mm určený k propagaci kandidátových prohlášení a jeden malý formát 
297x420 mm určený k oznámení volebních mítinků či vysílacího času programů, kde politik účinkuje. 
Plakáty jsou vylepeny svépomocí na předem určená rezervovaná místa. Pozadí nesmí být bílé ani 
obsahovat barevnou kombinaci bílé, modré a červené, pokud jej neobsahuje znak strany.
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Pravidla4 pro výrobu a vysílání oficiálních spotů kampaně upravuje CSA 

(2012a). Shrnutí hlavních bodů vypadá takto:

Před prvním kolem mají všichni kandidáti právo na vysílání krátkého (1 min. 30 

s) a dlouhého spotu (3 min. 30 s). Před druhým kolem mají dva vítězní kandidáti opět 

právo na vysílání dvou spotů, tentokrát dlouhých 2 minuty a 5 minut. Každý kandidát 

má k dispozici shodný vysílací čas, a to 43 minut5 pro kandidáty prvního kola a 60 

minut6 pro kandidáty druhého kola. Produkci zajišťuje z jedné části France Télévisions 

a Radio France a prostředky jsou totožné pro všechny kandidáty, každý kandidát ale 

může použít až 50 % (1. kolo) nebo 75 % (2. kolo) vlastních záběrů na vlastní náklady. 

Kandidát se během celého nebo části spotu musí vyjadřovat osobně, nesmí jako pozadí 

používat jakékoliv emblémy státu či Evropské unie a jejich oficiální instituce. Stejně tak 

je zakázáno zesměšňovat své konkurenty.

Nakolik je úplný zákaz placené reklamy pro společnost a demokracii přínosný,

je diskutabilní. Současný systém funguje díky přesvědčení, že mezi kandidáty musí 

panovat co největší rovnost, jež by byla možností nákupu komerčních sdělení logicky 

porušena. Na druhou stranu politická reklama je možná jednou z cest, jak efektivně 

komunikovat s veřejností a probudit v ní opět zájem o politické dění (Lilleker, 2006, s. 

159).

1.2 Volební a stranický systém

Následující pravidla jsou stanovena pátým, šestým a sedmým článkem ústavy 

Francouzské republiky.7 Prezident republiky je volen ve všeobecných volbách, a to 

přímou volbou. Prezidentský mandát je určen na pět let a je zakázáno vykonávat více 

než dvě volební období za sebou. Ústava stanovuje systém hlasování jako většinový a 

dvoukolový. Pokud některý z kandidátů nezíská v prvním kole absolutní většinu hlasů, 

pořádá se kolo druhé.

                                               
4 Ačkoliv tato pravidla všechny spoty v podstatě unifikují, jejich sledovanost je poměrně vysoká. Podle 
průzkumu Mediametrie (CSA, 2012b) během 4 týdnů oficiální kampaně zasáhly televizní spoty 64,2 % 
populace starší 4 let, přičemž každý jednotlivec viděl v průměru 16 klipů. Všechny spoty byly navíc k 
dispozici online, což ještě více zvýšilo jejich zásah, především u mladší generace.
5 43 minut odpovídá deseti krátkým a osmi dlouhým spotům.
6 60 minut odpovídá pěti krátkým a pěti dlouhým spotům, které jsou jednou opakovány.
7 Všechny verze ústavy k určitému datu jsou dostupné online z: http://www.legifrance.gouv.fr
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Volební pravidla dvoukolového většinového systému představují strategickou 

výzvu pro ideologicky příbuzné strany a jejich vzájemné vyjednávání – typickým 

příkladem byly francouzské volby v r. 2002, kdy vyhrál pravicový kandidát Jacques 

Chirac díky násobným nominacím levicových kandidátů, mezi které se levicové hlasy 

roztříštily, přestože celkově převyšovaly počet hlasů pro pravici (Brtník, 2012, s. 137).

Díky poměrně velkému množství stran je možné popsat francouzský stranický 

systém jako multipartijní, někteří analytici jej však charakterizují jako koaliční systém 

dvou hlavních stran, kdy vláda stojí proti opozici s tím, že tradiční koalice levice a 

pravice se střídají (Lewis-Beck, Nadeau a Bélanger, 2011, s. 2–5). Nejdůležitějších 

uskupení, která pravidelně získávají v součtu okolo 90 % hlasů, je proměnlivě okolo 

šesti až sedmi.

1.3 Konzumace politických aktualit v médiích

Z analýzy důvěryhodnosti médií společnosti TNS Sofres (2012a) vyplývá 

několik základních charakteristik pro užívání médií ve Francii. Televize je ve stabilním 

vedení jako hlavní zdroj informací, a to s mimořádným náskokem – 80 % Francouzů ji 

primárně využívá pro sledování domácích i zahraničních aktualit. Rozhlas8 se může těšit 

z podobně stabilní pozice, přičemž zůstává na druhém místě se 45 %. Pozice ostatních 

médií se vyvíjejí. Užívání internetu neustále roste (30 %) a naopak tisk oproti minulosti 

ztrácí (35 %).

Další průzkum, tentokrát provedený výzkumným politologickým centrem 

Sciences PO v Paříži Cevipof (2010), potvrzuje, že televize zůstává nejdůležitějším 

hráčem, a to i na poli politických aktualit. Podle výsledků se 79 % populace informuje o 

politických aktualitách prostřednictvím televize a internet (28 %) v tomto průzkumu 

dokonce předstihl tradiční tisk (25 %). Uživatelé internetu ve většině případů 

vyhledávají politické informace na zpravodajských serverech nebo webových stránkách 

tradičních médií.

                                               
8 Rozhlas je také nejdůvěryhodnějším médiem vůbec (58 %), následovaný tiskem (51 %), televizí (48 %) 
a internetem (37 %, ovšem 47 % mezi uživateli internetu). (TNS Sofres, 2012a)
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Zásadním televizním pořadem pro prezidentské kandidáty jsou hlavní večerní 

zpravodajské relace.9 Televizní noviny ve 20 hodin na soukromém kanálu TF1 a 

veřejném France 2 přilákají každý večer okolo 11 milionů diváků a to, jakým způsobem 

prezentují politické aktuality, je pro kandidáty rozhodující (Piar, 2012). Christophe Piar 

dále vypozoroval dva určující trendy pro pokrytí volebních kampaní v hlavním 

televizním zpravodajství mezi lety 1981 a 2007. Za prvé, novináři dávají přednost 

mapování samotné kampaně, slovním soubojům mezi kandidáty či vývoji volebních 

preferencí před obsahem programů kandidátů. V průměru se tak 73 % vysílání věnovalo 

kampani a pouze 27 % návrhům v politických programech. Druhým trendem je výrazné 

omezení prostoru, který je věnován zveřejnění kandidátských proslovů. Z průměrných 

44,5 sekundy v roce 1981 se délka intervence propadla na 13,8 sekundy v roce 2007. 

Tento fakt ovlivňuje strategii kandidátů, kteří musí svá vyjádření přizpůsobit tak, aby 

dokázala zaujmout televizního diváka – tedy zkrátit je na minimum, zjednodušit a 

častým opakováním zvýšit pravděpodobnost jejich zapamatování.

1.4 Typologie voličů

Podle studie Anne Muxel (2012, s. 22–28) jsou klasické štěpné roviny ve 

společnosti, které formují politické preference, nyní slabší a méně čitelné. Nová 

generace voličů je autonomní, rozhoduje se na poslední chvíli nebo požaduje právo 

nevolit jako legitimní prostředek k vyjádření svého nesouhlasu. Voličů, kteří by sami 

sebe jasně viděli jako voliče pravice nebo levice, je pouhých 48 %. Zbytek toto 

explicitní zařazení na ideologické přímce odmítá. Dva až tři voliči z deseti také do 

poslední chvíle nevědí, koho půjdou volit. 

Některé rozdíly ve volebních preferencích jsou ovšem stále přítomny. Ze socio-

demografického hlediska jsou to víra, věk, a vzdělání. Xavier de la Vega (2012, s. 13) 

uvádí, že voliči bez vyznání a muslimové tíhnou k volbě levicových kandidátů, naopak 

katolíci jsou většinou voliči pravice. Porovnáme-li seniory s mladými lidmi, pak jsou to 

podle Vegy ti první, kteří mají větší důvěru v instituci voleb, větší účast a ve svém 

rozhodnutí jsou často pevní již od začátku kampaně. Tendence k volbě pravice se také s 

věkem postupně zvyšuje, naopak mladí voliči se častěji přiklánějí k levici. Co se týče 

                                               
9 Journaux télévisés: televizní noviny (pokud není uvedeno jinak, přeložila autorka).
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vzdělání, oproti minulosti jsou dnes levicoví voliči průměrně vzdělanější než voliči 

pravice, a vzdělaní lidé se také častěji rozhodují pro umírněnější kandidáty, a to v obou 

táborech (Lewis-Beck, Nadeau a Bélanger, 2011, s. 39).

I geografické hledisko je jedním ze stálých ukazatelů. Michel Bussi (2012, s. 2) 

zdůrazňuje, že procento voličů, které volí umírněné vládní strany, je výraznější v 

centrech měst, kdežto na periferiích se daří stranám protestním.10

V neposlední řadě je třeba zmínit štěpnou linii třídní. Lidové vrstvy podle Vegy 

(2012, s. 13) stále volí více nalevo než ostatní, ovšem jejich podpora levice bez ustání 

klesá a část voličů se dokonce přelila k extrémní pravici. Střední vrstvy jsou podle něj 

preferenčně nejstabilnější – většina volí levici už od dob Mitteranda. Důležitou změnou 

ovšem je, že se jejich hlasy, dříve stabilně pro Socialistickou stranu, tříští mezi extrémní 

levici, zelené a strany středu. Naopak, čím větší majetek daný občan vlastní a čím je 

onen majetek riskantnější (např. akcie), tím spíše tíhne k volbě pravicových kandidátů 

(Ibid).

1.5 Role prezidenta a jeho volby ve společnosti

Politický systém Francie je od roku 1958, kdy byl stanoven uzákoněním nové 

ústavy, znám jako systém francouzské páté republiky. Mezi politology je považován za 

jakýsi prototyp tzv. polo-prezidentského systému, v němž fungují v podstatě dvě 

autonomní hlavy exekutivy – prezident a předseda vlády. Sartori (In Říchová, 2002, s. 

82) popisuje tuto situaci jako oscilaci nerovného postavení obou hlav exekutivy. Podle 

Lijpharta (Ibid) se tak fakticky střídají období, kdy ve Francii funguje prezidentský 

systém (častější), a období, kdy se jedná o systém parlamentní (příležitostný).

Prezidentské volby ovlivňují politický časoprostor minimálně jeden rok dopředu. 

Dlouhá fáze, která jim předchází, začíná předvolebními výzkumy a dohady o možných 

aktérech, pokračuje stranickým výběrem kandidátů, rituálem jejich jmenování, sbíráním 

nutných podpisů k podání kandidatury a končí přechodem k oficiální kampani. Kromě 

                                               
10 Například na předměstích, která představují až čtvrtinu francouzské populace, láme rekordy extrémní 
pravice, tedy Front national (Bussi, 2012, s. 2).
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fází politického cyklu ovlivňují volby velkou měrou i samotný voličský akt. V prvním 

kole dvoukolového většinového systému mají voliči příležitost k vyjádření svého názoru 

a vybrat si z názorově široké plejády kandidátů. V průběhu druhého kola však většinou 

dochází k umělé mobilizaci dvou masivních táborů – levice a pravice –, kdy se 

kandidáti navzájem podporují v zájmu poražení společného nepřítele (Parodi, 2007a).

Ze všech institucí páté republiky je právě prezidentská volba tou nejoceňovanější

– okolo 80–90 % populace ji považuje za pozitivní součást systému a míra voličské 

absence je nižší než u ostatních hlasování11 (Parodi, 2007b). Dominique Wolton (2012, 

s. 67) tvrdí, že prezidentské volby jsou ve středu zájmu Francouzů ne proto, že by se 

tolik zajímali o politiku, ale protože v prezidentské volby a ve svou moc jejich 

prostřednictvím něco změnit věří. Jean Picq (2012, s. 461) vidí v důležitosti volby

prezidenta přízrak toho, co Francouzi očekávají od státu – a jejich očekávání nikdy 

nebyla malá. Vnímají čas voleb jako výsadní moment pro řešení palčivých témat a 

diskuzi o nich. Vysvětlení výjimečnosti prezidentských voleb přináší také Michel 

Winock (2012, s. 34). Podle něj na sebe dokážou strhnout všechnu pozornost ze tří 

důvodů – jde o přímou, jednoduchou a zcela evidentní volbu. Voliči mají možnost se 

rozhodnout zcela jasně pro jednu neanonymní osobu, která se, pokud bude zvolena, 

stane personifikací státu.

                                               
11 Prezidentské volby jsou volbami I. řádu a upozaďují například volby legislativní, které následují 
bezprostředně po nich a potýkají se s velkou mírou absence.
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2. Analýza výchozí situace

2.1 Politicko-společenská situace

Atmosféra let 2011 a 2012 ve Francii odráží především ekonomickou a finanční 

krizi, její negativní průběh v jižní Evropě a všeobecné pochybnosti nad životaschopností 

společné evropské měny.12 V očích ekonomů, kteří si zvykli rozdělovat Evropu na 

prosperující, ukázněný sever a problémový jih, Francie jasně patří do druhé skupiny. 

Tento tradičně sociálně štědrý stát nedosáhl vyrovnaného rozpočtu od roku 1973, kdy 

svůj narůstající dluh kontroloval opakovanou devalvací měny, což ovšem po přijetí eura 

nebylo nadále možné (Peyrelevade, 2011, s. 139–169). Toto vnímání ještě posílil fakt, 

že Francie přišla v lednu 2012 o svá tři A v ekonomickém hodnocení zemí agenturou 

Standard & Poor’s.

Ačkoliv Francouzi pracují v porovnání s ostatními státy méně (35 hodin/týden)13

a odcházejí do důchodu dříve (62 let), reformy těchto acquis, neboli nabytých sociálních 

výhod, jsou ve společnosti dokonalé tabu. Vládní protikrizová opatření, rozpočtové 

škrty nebo například posunutí věkového limitu pro odchod do důchodu se potýkaly s 

protesty a zanechaly ve společnosti silnou pachuť sociální nespravedlnosti.

Mezi nejčastěji diskutovaná témata, která jsou zdrojem rozdělení společnosti na 

názorově odlišné tábory a ovlivňují politický diskurz, patřila například legalizace 

euthanasie či povolení homosexuálních manželství. Po katastrofě v japonské Fukušimě 

se tématem číslo jedna stala atomová energie a diskutabilní bezpečnost jaderných 

elektráren, které jsou pilířem francouzské energetické nezávislosti. Pochybnosti 

vyvolávala také neutěšená situace ve školství, propouštění profesorů a fakt, že přibližně 

třetina vyučujících touží po změně zaměstnání. Živou diskuzi na toto téma podpořila 

sebevražda učitele, který se zaživa upálil na dvoře svého gymnázia. Problémy současné 

mládeže14 vedly žebříček veřejného zájmu i v jiných ohledech – vysoká nezaměstnanost 

                                               
12 Potvrzuje to i závěr výzkumu, v němž 44 % dotázaných potvrdilo, že by se měla Francie spíše chránit 
před okolním světem, oproti 24 %, kteří si přejí zemi více otevřenou (Cevipof, 2011).
13 Přechod na kratší pracovní týden měl za cíl snížit nezaměstnanost, ale výsledkem byla pouze zvýšená 
cena práce a ztráta konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními státy.
14 69 % populace si myslí, že mladí lidé mají dnes menší příležitost být úspěšní než jejich rodiče 
(Cevipof, 2011).
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mladých lidí, neschopnost studovat na vysoké škole kvůli nedostatku financí nebo 

narůstající delikvence byly vděčnými náměty pro francouzská média.

Asi nejkontroverznějším tématem zůstala imigrace,15 možnosti její regulace a 

soužití s muslimskou menšinou. Zahalování žen na ulici, fakt, že úprava masa podle 

muslimských náboženských pravidel se stala ve Francii standardem, nebo hromadné 

modlitby prováděné na ulici jsou některé ze skutečností, jichž využívají především 

extrémní strany. V březnu 2012 toto napětí ještě vzrostlo kvůli třem ozbrojeným 

útokům v Toulouse a Montaubanu, které spáchal francouzský islamista Mohammed 

Merah. Zabil nejdříve tři vojáky, údajně z důvodu francouzské vojenské přítomnosti v 

Afghánistánu, a následně čtyři civilisty, včetně dětí, při útoku na židovské gymnázium.

Mezi hlavní obavy a zároveň rozhodující témata, podle nichž se voliči rozhodují, 

pro koho hlasovat, patřila od listopadu 2011 do května 2012 nezaměstnanost a tvorba 

nových míst, zdraví a kvalita lékařské péče, kupní síla a vzdělávání (TNS Sofres, 2011, 

2012b).

2.2 Vývoj oproti roku 2007

Nicolas Sarkozy se v květnu 2007 stal jedním z nejpřesvědčivěji zvolených 

pravicových prezidentů za dob páté republiky. Lepší skóre v druhém kole získal pouze 

Charles de Gaulle. Svou tehdejší socialistickou soupeřku Ségolène Royal porazil s 

odstupem více než dvou milionu hlasů.

Pascal Perrineau (2007) ve své volební analýze připisuje Sarkozyho vítězství 

několika faktorům. Za prvé to byl jeho projekt podložený kvalitní analýzou sociálního 

prostředí, postavený na jasných hodnotách autority, národní identity, respektu k práci a 

zásluhám. Trumfem Sarkozyho (a později také jeho zkázou) byl rozchod s dosavadním 

stylem politiky, odklon od Chiracovy politické korektnosti a přechod k energickému 

stylu. Sarkozy se ve své kampani nebál otevřít témata jako regulace imigrace a 

delikvence.

                                               
15 60 % populace se domnívá, že je ve Francii příliš mnoho přistěhovalců (Cevipof, 2011).



14

Popularita Sarkozyho během jeho pětiletého mandátu připomíná jízdu na horské 

dráze. Na podzim 2007 dosahovala křivka popularity čerstvě zvoleného prezidenta ještě 

velmi vysoko, téměř k 70 %, aby se v červenci 2008 zastavila na 34 % po 

pozoruhodném pádu (Le Nouvel Observateur, 2012a). Sarkozy dokázal svou reputaci 

částečně napravit během francouzského předsednictví EU a své angažovanosti při řešení 

finanční krize, ale pro Francouze navždy zůstal prezidentem bling-bling.16 Sarkozymu 

uškodilo také více méně extravagantní pojetí prezidentských pravomocí, díky němuž si 

vysloužil přezdívku hyperprezident.17

Témata kandidátů v roce 2007, jako kupní síla (Sarkozy sám sliboval, že se stane 

„prezidentem kupní síly“), ekologie nebo problematická situace na předměstích, se v 

roce 2012 z diskurzů vytratila (Opinion Publique, 2012). Kandidáti v roce 2007 nešetřili 

sliby, které by státní pokladnu stály hodně peněz. V roce 2012, kdy se řešily především 

následky ekonomické krize, si kandidáti podobné návrhy nemohli dovolit, aniž by byli 

napadeni svými soupeři nebo byli přímo považováni za nedůvěryhodné. Do zorného 

pole voličů se naopak dostala problematika vzdělávání, která byla v kampani 2012 

mnohem více přítomna, a to zřejmě díky výše zmíněné sebevraždě profesora a 

odvážnému návrhu Françoise Hollanda, že ve školství vytvoří 60 000 nových 

pracovních míst.

2.3 Základní charakteristika hlavních kandidátů na prezidenta 

2012

Oficiálního boje o prezidentské křeslo v roce 2012 se zúčastnilo celkem deset 

kandidátů. Pět z nich bychom mohli označit za „hlavní hráče“, mezi nimiž se po dobu 

kampaně přelévala významná část elektorátu. Ti z nich, kteří nepostoupili do druhého 

kola, svou případnou podporou ovlivňovali i výsledek kola druhého. Ani jeden ze

                                               
16 Tímto termínem označují Francouzi období bohaté na prezidentovy výstřelky – např. nákladné večeře 
se sponzory, přesuny osobním letadlem a dovolené na jachtě – kdy se choval spíše jako celebrita. K této 
pověsti přispělo i manželství s bývalou modelkou, jeho luxusní šatník a velmi energický způsob projevu s 
charakteristickými tiky. Původní význam výrazu „bling-bling“ označuje styl amerických rapperů, kteří 
dávají najevo svůj status nošením zlatých řetězů, hodinek apod.
17 Sarkozy na začátku svého mandátu vykazoval snahu přebírat například úkoly jasně určené předsedovi 
vlády nebo se účastnil zasedání parlamentu.



15

zbylých pěti, tzv. „malých kandidátů“, nedosáhl v prvním kole na tříprocentní hranici 

hlasů.18

2.3.1 François Bayrou

Aktivní politik od 80. let, čtyři roky ministr národního vzdělávání, od roku 2007 

prezident politické strany MoDem.19 Cílem jeho kampaně v roce 2012 bylo nabídnout 

alternativu ke dvěma hlavním kandidátům pravice a levice, jejichž návrhy kritizoval pro 

jejich nereálnost, přičemž sám vyzdvihoval rozpočtovou odpovědnost. Jeho šance 

spočívala v přetažení zklamaných pravicových voličů Sarkozyho, neboť klidný Bayrou, 

který nemá rád ruch velkoměsta, vystupuje na podporu ochrany životního prostředí a 

proklamuje rozumný výkon moci, by měl vše, co hyperaktivnímu Sarkozymu chybělo 

(Sophocle, 2011, s. 55–71). Jednou z možných příčin jeho neúspěchu (9,13 % v prvním 

kole) byl program postavený na racionálním uchopení aktuální ekonomické krize, ne na 

naději, která by umožnila lidem snít o lepších zítřcích. Jeho program, zastřešený 

sloganem Un pays uni, rien ne lui résiste,20 nabízel dvacet návrhů, jak zabránit 

neúnosnému zadlužení a znovu vytvořit pracovní místa. Postrádal ale atraktivitu, 

popřípadě dostatečně silnou myšlenku, kterou by dokázal zastínit své soupeře.

Z výzkumů plyne, že byl kandidátem sice populárním, nevyvolávajícím obavy, ale 

bohužel ani entuziasmus (Ipsos, Logica, 2011, 2012a, 2012b, c, f).

2.3.2 Jean-Luc Mélenchon

Jeden z lídrů studentského hnutí v květnu 1968, bývalý senátor a člen levého 

křídla Socialistické strany. Do prezidentských voleb 2012 kandidoval za Front de 

Gauche,21 alianci, která sdružuje strany hostilní k Evropské unii, založené na tradici 

dělnického boje a sociálních hnutí. Během kampaně se stal největším překvapením – od 

oznámení své kandidatury, kdy mu bylo přisuzováno okolo 5 % voličské podpory, se 

dokázal posunout na celých 11,10 % hlasů v prvním kole volby.

                                               
18 Byli jimi: Eva Joly (2,3 %, Europe Écologie Les Verts), Nicolas Dupont-Aignan (1,8 %, Debout la 
République), Philippe Poutou (1,2 %, Nouveau Parti Anticapitaliste), Nathalie Arthaud (0,6 %, Lutte 
Ouvrière) a Jacques Cheminade (0,2 %, Solidarité et Progrès).
19 Mouvement Démocrate: Demokratické hnutí.
20 Sjednocené zemi nic nemůže vzdorovat.
21 Levicová fronta.
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Do boje vyrazil se sloganem Prenez le pouvoir!22 a srdcem jeho kampaně byly 

jednoduché, nicméně všem jasně srozumitelné a zároveň radikální návrhy – zvýšení 

minimálního platu a strop platu maximálního, zdanění bohatých a bank, znárodnění 

energetického sektoru, návrat k důchodu od 60 let nebo reforma Lisabonské smlouvy a 

protekcionismus. Mélenchon, vynikající řečník, který dokázal na svých mítincích 

vytvořit atmosféru jako žádný z jeho soupeřů, dokonce volal po vytvoření šesté 

republiky, která by změnila dosavadní polo-prezidentský systém na parlamentní.

Jeho strategií bylo získat voliče především na úkor Hollanda. Jistá část 

levicových voličů se rozhodla pro Mélenchona, protože Hollande pro ně nebyl 

dostatečně levicovým kandidátem. Mélenchon byl dynamický, vyžívající se v polemice 

se svými soupeři. Postavil se do pozice protikandidáta Sarkozyho a garanta „pravé“ 

levice (Ipsos, Logica, 2012d). Na druhou stranu jeho radikální postoje a nereálné sliby 

ublížily jeho důvěryhodnosti. Jeho image poškodily i výpady proti soupeřům, kdy 

například Marine Le Pen označil za „polovičního dementa“ během televizní debaty. 

Nemalé procento voličů se také pravděpodobně přelilo na Hollandovu stranu už jen 

kvůli tomu, že měl větší šance probojovat se do druhého kola.

2.3.3 Marine Le Pen

Marine Le Pen, původně advokátka, aktuálně europoslankyně, především ale 

dcera svého otce Jeana-Marie Le Pena a jeho nástupkyně na postu prezidenta extrémní 

pravicové strany Front Nationale.23 Jejím cílem ve volbách 2012 bylo zopakovat 

nevídaný úspěch jejího otce z roku 2002, což se jí s celkovým počtem 17,9 % hlasů v 

prvním kole podařilo a stala se tak nejúspěšnějším kandidátem Národní fronty v historii. 

Marine vstoupila do kampaně 2012 s úmyslem zbavit Národní frontu stigmatu 

extremismu a kromě toho si také usmířit média – k jejímu otci měli novináři 

přinejmenším averzi (Sophocle, 2011, s. 33–34). Rozšířila také úzký ideologický rámec 

Národní fronty o ekonomická, mezinárodní a sociální témata, čímž vyvedla svou stranu 

z politické izolace. Svou kritikou poměrů v nižších sociálních vrstvách dokázala na 

svou stranu strhnout i dřívější voliče levice.

                                               
22 Vezměte si moc!
23 Národní fronta.



17

Cílem Marine Le Pen bylo co možná nejvíce oslabit Sarkozyho, aby se Národní 

fronta stala hlavní stranou v pravém politickém spektru. Svůj program zaštítěný 

sloganem La voix du peuple, l’esprit de la France24 založila na tvrdých opatřeních vůči 

ilegálním přistěhovalcům a naopak zvýhodňování francouzských občanů, na opuštění 

eurozóny a návratu k franku či na boji proti islámskému fundamentalismu. Stejně jako u 

Mélenchona, návrhy Marine Le Pen svou jednoznačností svádí, ale zároveň, především 

v ekonomické oblasti, jsou považované za nereálné či přímo nebezpečné (Ipsos, Logica, 

2012b). Její schopnost pohotové argumentace a politická korektnost však dokázaly z 

obávané Národní fronty udělat obecně přijímanou stranu.

2.3.4 Nicolas Sarkozy

Povoláním advokát, ministr rozpočtu, komunikace, vnitra a financí, prezident 

největší pravicové strany UMP,25 prezident republiky a také celebrita. Nicolas Sarkozy 

byl od začátku svého mandátu obviňován z amerikanizace francouzské politiky, a to 

nejen ve smyslu podpory vojenské mise v Afghánistánu, ale i svým vystupováním. 

Nejedná se pouze o již výše zmiňované období bling-bling, ve skutečnosti jde spíše o 

jeho pojetí prezidenství jako takového. Mezi časté výčitky na Sarkozyho adresu patřila 

například jeho relativní nevzdělanost ve srovnání s bývalými prezidenty, kteří vždy lpěli 

na své intelektuální úrovni a znalosti francouzské kultury. Sarkozy byl také 

průkopníkem využívání osobního života k dosažení medializace své osoby, čímž v 

očích některých Francouzů klesl pod úroveň hodnou prezidenta. Respekt a úcta k 

prezidentovi Francie sice od dob Charlese de Gaulla neustále slábly, ale hlava státu byla 

chráněna jakousi aurou nedotknutelnosti – za špatná rozhodnutí se koneckonců 

zodpovídala přednostně vláda, ne prezident. Sarkozy se svým rozhodnutím chopit se 

každé příležitosti, jak zasahovat do všech vrstev politiky, snížil na úroveň „malé“, 

parlamentní politiky. Snad i proto se stal prvním prezidentem-kandidátem, který 

neobhájil svůj mandát (48,37 % hlasů v druhém kole). V očích veřejnosti se stal osobně

zodpovědným za každé rozhodnutí, které během pěti let v úřadu přijal.

                                               
24 Hlas lidu je duchem Francie.
25 L’Union pour un Mouvement Populaire: Unie pro lidové hnutí.
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Hned po ohlášení své kandidatury v únoru 2012 dal Sarkozy jasně najevo, že 

jeho cílem je distancovat se od minulých chyb, a veřejně se v televizi omluvil za své 

činy neslučitelné s vážností prezidentské pozice. Touto taktikou dokázal přilákat 

například část voličů centristů, kteří jeho pětiletou bilanci hodnotili pozitivně a ocenili 

snahu o vykoupení (Ipsos, Logica, 2012e). K rehabilitaci své popularity také nutně 

potřeboval zbavit se nálepky celebrity a snížit se na úroveň svých voličů, tedy 

přeorientovat se na image „jsem jako vy – muž z lidu“ (Sophocle, 2011, s. 13–29). V 

rozhovorech pro média tak například vypráví, jak tráví večery jako obyčejný Francouz 

se svou ženou u televize. Nechybí ani fotografie Carly v teplácích s dálkovým 

ovládáním v ruce na pohovce v Elysejském paláci.

Stručným sloganem provázejícím Sarkozyho kampaň byl La France forte.26 Sílu 

Francie chtěl obnovit například zvýšením daně z přidané hodnoty a naopak snížením 

sociálních odvodů zaměstnavatelům v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti 

francouzských firem. Sarkozyho program vyzníval pozitivně pro sbližování země s 

Německem jako hlavním partnerem, pro jadernou energii a pro delší setrvání 

francouzských vojáků v Afghánistánu. Naopak k imigraci se Sarkozy postavil tvrdě –

kdyby byl zvolen prezidentem, pokračoval by ve vyhošťování nelegálních imigrantů a 

legální imigraci by chtěl regulací snížit na polovinu. Pro Sarkozyho také nepřipadala v 

úvahu změna zákonů týkajících se euthanasie či svatby homosexuálních partnerů. Anti-

imigračním diskurzem Sarkozy zjevně potěšil a zlákal voliče Národní fronty, zvláště 

pak ty, pro které nebyla Marine Le Pen dostatečně průbojná a postrádala postavení lídra 

(Ipsos, Logica, 2012e).

Zřejmou strategií Sarkozyho bylo nastolit témata, ve kterých je tradičně 

považován za silného. Stálý růst jeho popularity od chvíle, kdy se stal oficiálním 

kandidátem, vyplývá především z jeho aktivní participace na debatě týkající se 

bezpečnosti, imigrace a ekonomické krize – v těchto případech byly jeho schopnosti 

řešit tyto problémy hodnoceny jako věrohodnější než u Hollanda (Ipsos, Logica, 2012e). 

K upevnění pozice prezidenta, pro nějž je bezpečnost prioritou, a k oživení tohoto 

tématu dopomohly i útoky v Toulouse a Montaubanu.

                                               
26 Silná Francie.
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3. François Hollande v prezidentské kampani

3.1 Profil kandidáta

Narozen v srpnu 1954 v blízkosti města Rouen v Normandii, François Gérard 

Georges Hollande vedl prezidentskou kampaň 2012 ve svých 57 letech. Dalo by se říci, 

že pro politiku byl předurčen už od raného mládí, kdy byl na gymnáziu přirozeným 

zástupcem třídy a kdy následně jako dvacetiletý mladík vedl socialistické studenty 

podporující zvolení Françoise Mitteranda. Ve vysokoškolském studiu nastoupil 

Hollande klasickou cestu všech vysoko postavených politiků ve Francii. K diplomu z 

právnické fakulty brzy přidal další z prestižní École des Hautes Études Commerciales27

a ze Sciences PO28 v Paříži. Svou zářivou studijní dráhu zakončil na École Nationale 

d’Administration,29 jedné z nejvíce prestižních a selektivních vysokých škol, ze které se 

už mnoho let rekrutují například prezidenti či ministři. Zde mimo jiné potkal svou 

životní družku Ségolène Royal, se kterou oficiálně žil až do roku 2007 a s níž má čtyři 

děti.

V r. 1979 se stává členem Socialistické strany (Parti Socialiste, dále jen PS) a 

pracuje coby ekonomický poradce Françoise Mitteranda, který je v r. 1981 zvolen 

prvním socialistickým prezidentem páté republiky. Dá se říct, že od této chvíle si začíná 

Hollande naplno připravovat terén pro svou politickou kariéru. Stává se tiskovým 

mluvčím dvou socialistických vlád a v r. 1988 je zvolen poslancem v departmentu 

Corrèze ve střední Francii, kde si pomalu a vytrvale buduje silnou voličskou základnu. 

V r. 1995 si ho Lionel Jospin vybírá jako mluvčího své prezidentské kampaně a v r. 

1997, kdy se nakonec stane alespoň premiérem, předává Hollandovi post tajemníka PS, 

který Hollande neopustí až do roku 2008. V r. 1999 vede Hollande kandidátku ve 

volbách do Evropského parlamentu a vítězí (mj. poráží Sarkozyho) a v r. 2001 je zvolen 

starostou Tulle, prefektury Corrèze. Překvapivá porážka Lionela Jospina v prvním kole 

prezidentské volby v r. 2002 a jeho odchod z politického života pak udělaly z Hollanda 

de facto lídra PS, který vede úspěšné kampaně v regionálních a kantonálních volbách, 

naopak se mu ale nepodaří prosadit souhlas s návrhem evropské ústavy – palčivým 

                                               
27 Vysoká škola obchodní.
28 Diplom z pařížského politologického institutu je často chápán jako základní vstupenka do francouzské 
politiky.
29 Národní škola administrativy.
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tématem, které rozdělí nejen PS, ale i celou francouzskou společnost na dva tábory. Po 

odchodu z funkce tajemníka, kterou předává své kolegyni Martine Aubrey, je zvolen 

prezidentem rady departmentu Corrèze a své znovuzvolení v r. 2011 na stejnou pozici 

později využívá k oznámení prezidentské kandidatury.

Zdá se, jako by Hollande od konce 80. let neustále jen potlačoval své ambice, 

staral se trpělivě o chod svého departmentu a pozoroval, jak se místo něj v r. 1997 po 

výhře parlamentních voleb na politické výsluní dostává Dominique Strauss-Kahn a 

Ségolène Royal a jak je během Jospinovy vlády vnímán pouze jako dobrý tiskový 

mluvčí a „správce“ PS, nikoli muž činu (Sophocle, 2011, s. 73–88). Hollande také nikdy 

nebyl pozván do vlády a nezastával funkci ministra. Mimo hlavní hru se ocitá i v r. 

2007, kdy plně podporuje Royal v prezidentském klání proti Sarkozymu na úkor své 

vlastní kandidatury.

Hollandova dlouhá politická kariéra potvrzuje specifický aspekt politického 

marketingu v evropském prostředí. Zatímco ve Spojených státech se kandidáti na 

prezidenta mohou objevit doslova „odnikud“, a přesto se stát schopnými konkurenty 

díky důkladné práci s masmédii, v evropských státech, jakými jsou Francie nebo Řecko, 

je téměř pravidlem, že kandidáti jsou již etablované politické figury s mnoha 

zkušenostmi, závislí na podpoře stranického zázemí (Negrine a Papathanassopoulos, 

1996, 102–105).

3.2 Targeting

Zacílení na jednotlivé segmenty trhu je prvním z kroků flexibilní, tedy 

kontrolovatelné části procesu v politickém marketingu, která je vytvořena na základě 

předcházejících průzkumů. Vzhledem k názorové roztříštěnosti elektorátu, slábnoucím 

sociálním vazbám a vytrácející se loajalitě ke stranám praktikují organizace 

diferencovaný30 přístup, kdy cílí na několik vybraných segmentů pomocí odlišných 

strategií (Bradová, 2005, s. 63–68).

                                               
30 Zvlášť největší hráči na trhu, tedy masové strany, mohou mít s tímto přístupem problémy. Ačkoliv je 
efektivní cílit na každý segment odlišně, je nutné zachovat konzistentní linii své politiky. Snaha o 
zasažení jednotlivých skupin odlišným sdělením se může obrátit v neprospěch kandidáta, pokud sdělení 
zasáhnou nesprávné příjemce. V tomto směru mají výhodu malé, silně vyhraněné strany. (Lilleker, 2006, 
s. 187)
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Thierry Saussez31 (2007, s. 214–215) popisuje obecné zacílení úspěšných 

volebních kampaní ve francouzském prostředí: V úvodní fázi kampaně před prvním 

kolem volby je podle něj nutné zaměřit se na voličskou základnu své vlastní strany a 

ukázat schopnost ji shromáždit, ovšem bez opovrhování voliči ostatních stran. Je 

důležité jednoznačně vymezit svou politickou příslušnost, ovšem neuzavírat se do 

škatulky a být otevřený i k ostatním názorovým proudům, především pak středových 

voličů, kteří zásadně ovlivňují ručičky vah v kole druhém.

Problém socialistických kandidátů, kteří v předešlých letech nedokázali 

opakovaně uspět, vidí Henri Rey (2012, s. 1–2) v roztříštěnosti levice a z ní vycházející 

násobení levicových kandidatur, které si konkurují, a zároveň v neschopnosti 

shromáždit rezervní hlasy v kole druhém mimo tábor svých podporovatelů.

Ze sledování kandidátových projevů, výstupů v médiích, z rozboru jeho 

programu a z komplexní analýzy levicových voličů provedené socialistickým think 

tankem Terra Nova (2011) lze vypozorovat hlavní segmenty,32 na které cílila kampaň 

Françoise Hollanda:

1) Primární cíle

Primární segment, a tedy atraktivní, nejvíce reagující na stimuly a s vysokým 

potenciálem růstu (Bannon, 2004, In Králiková, 2012, s. 112), je možné nazvat jako 

„novou koalici levice“.33 Na rozdíl od „historické koalice“, která stavěla na třídních 

rozdílech a jejímž srdcem byla dělnická třída, jsou soudobí levicově orientovaní občané 

zastánci kulturního liberalismu, tolerance, změny a otevřenosti, zastánci menšin a 

outsiderů vyloučených ze společnosti. Patří mezi ně několik hlavních kategorií, na které 

Hollande přednostně cílil – mladí (stávající jádro levicových voličů), ženy (dříve 

konzervativní, dnes progresivní), menšiny a obyvatelé problémových zón (zvláště 

imigranti) a univerzitně vzdělaní lidé (díky intelektuálnímu přesvědčení). Jasnou 

                                               
31 Francouzský expert na politickou komunikaci, známý především jako poradce pravicových kandidátů 
na prezidenta, ale i zahraničních hlav států či premiérů, především v Evropě a Africe.
32 Hollande samozřejmě jakýkoliv targeting své kampaně vždy popíral, protože se stylizoval jako 
„prezident všech“.
33 Tato nová tvář levice se utvářela zhruba od 70. let 20. století. Tímto směrem se vydala sociální 
demokracie v mnoha zemích a stojí na ní mimo jiné i vítězství Baracka Obamy (Terra Nova, 2011, s. 10).
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výzvou v tomto segmentu je fakt, že nepředstavuje ani zdaleka pohodlnou většinu 

populace a že jeho zástupci mají tendenci chodit k urnám méně a nepravidelně.

2) Sekundární cíle

Sekundárním, méně atraktivním segmentem, který ale stále reaguje na stimuly 

(Bannon, 2004, In Králiková, 2012, s. 112), jsou střední a nižší třída. Ačkoliv střední 

třída zastává ekonomické hodnoty pravice, je atraktivním segmentem jak svou značnou 

velikostí, tak rámcem kulturních hodnot, které sdílí s hlavní cílovou skupinou levice. 

Nižší třída a dělníci zůstávají tradičním segmentem, který nemůže sociální demokracie 

opomenout, stává se ale problematickým – v ekonomických otázkách (podpora státu, 

silné odbory, zdanění bohatých) inklinují k levici, nicméně z kulturního hlediska 

(imigrace, tradice, bezpečnost, anti-evropské postoje) jsou jasnými zastánci pravice, ne-

li extrémní pravice. Hollande se tak soustředí na specifické subsegmenty –

nezaměstnaní, vyloučení z trhu práce, mladí dělníci (imigranti) a ženy.

3) Budování vztahu

Problémovou kategorií, která příliš nereaguje a se kterou je potřeba budovat 

vztah, jsou senioři, kteří volí masivně napravo.34 Zacílení na tento segment je svým 

způsobem nutné už kvůli váze této cílové skupiny, jejíž počet neustále stoupá a jež k 

volbám chodí v rekordním počtu.

Kromě voličů PS socialističtí kandidáti pravidelně už v prvním kole 

nashromáždí určité procento hlasů ostatních stran díky tomu, že jejich voliči 

upřednostní tzv. vote utile,35 tedy hlas pro kandidáta, který má největší šanci na úspěch, 

respektive na porážku kandidáta opoziční strany. Týká se to především extrémní levice, 

zelených a komunistů (PEF 2012, In Rey, 2012, s. 2). Tito voliči odpadlých kandidátů 

se pak zároveň stali cílovou skupinou pro druhé kolo spolu s příznivci politického 

středu, kteří odsuzovali zjevnou Sarkozyho snahu přiblížit se svým diskurzem voličům 

Národní fronty.

                                               
34 Ségolène Royal dosáhla v souboji se Sarkozym v r. 2007 na tristních 35 % v této kategorii (Terra Nova, 
2011, s. 16).
35 Užitečný hlas.
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3.3 Positioning

Umístění kandidáta a jeho nabídky v rámci trhu umožňuje kandidátovi zvolit 

takovou strategii a taktiku, která mu zajistí stabilní pozici v představách voličů a 

dostatečně ho odliší od konkurence (Bradová, 2005, s. 67).

Positioning je několikastupňový proces, který by měl začínat analýzou silných a 

slabých stránek kandidáta i konkurence (Kaid, 2004, s. 22) a vyvrcholit vytvořením 

jasné, konzistentní pozice, která bude důvěryhodná a srozumitelná pro jednotlivé 

segmenty (Bannon, 2004, In Králiková, 2012, s. 117).

Velmi brzká kandidatura umožnila Hollandovi připravit si půdu pro vytrvalé 

upevňování pozice v myslích voličů. Změna orientace a přizpůsobování názorů 

v průběhu kampaně znamená pro kandidáta ztrátu důvěryhodnosti (Saussez, 2007, s. 

82). Od března 2011 se jeho postoje a hlavní poselství nijak výrazně neproměnily. 

Hollande kladl důraz na absolutní konzistenci vlastní pozice. V médiích mnohokrát 

otevřeně zdůrazňoval, že má svůj rytmus, kterého se bude držet, a rozhodně si ho 

nenechá diktovat soupeři. Vytrvalost a odhodlání dokázal konec konců i úspěšným 

pokusem o snížení váhy. Jeho sdělení znělo: Jdu kupředu zcela odhalený, mé úmysly 

jsou transparentní a nehodlám je měnit.

Podle Collinse a Butlera (2002, In Králiková, 2012, s. 116–117) by se měli 

kandidáti chovat realisticky podle své pozice na politickém trhu, kterou zastávají. 

Hollanda ale nejde jednoznačně zařadit do jedné ze čtyř navrhovaných pozic (lídr, 

vyzyvatel, následovník, nicher36). V průzkumech vedl dlouho před začátkem kampaně a 

svou pozici lídra, kterého ostatní soupeři atakují, si udržel až do voleb. Na druhou 

stranu, na faktickém politickém trhu měl nulový podíl a útočil na Sarkozyho z pozice 

vyzyvatele.

Zásadním atributem, který jasně definoval jeho pozici směrem ke všem 

segmentům, bylo ostré odlišení se od stávajícího prezidenta. Hollande se prezentoval

jako anti-Sarkozy: chtěl být „normálním“37 prezidentem, prezidentem blízkým 

                                               
36 Úzce zaměřený kandidát, který se zaměřuje přednostně na specifickou mezeru na politickém trhu.
37 Z označení Président normal se stal během kampaně terminus technicus.
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občanům, prezidentem, který dokáže všechny Francouze shromáždit, sjednotit a smířit, 

prezidentem spravedlnosti pro všechny. Před voliči se profiloval jako „klidná síla“, jako 

kandidát, který nestojí o exhibici své osoby, ale chce zůstat sám sebou – být užitečný a 

sloužit lidu Francie. Na druhou stranu se snažil vyslat jasný signál, že nepostrádá 

autoritu a že svou iniciativou a rozhodností dokáže překvapit i svůj vlastní tým.

Směrem k primární cílové skupině vystupoval jako ochránce republikánských 

hodnot – svobody, rovnosti, bratrství – a také sekularismu,38 který navrhl zanést přímo 

do ústavy. Ve svých projevech vytvořil sdílenou představu „francouzského snu“, který 

je postaven na přesvědčení, že budoucí generace by se měla mít lépe než ta předchozí, a 

lepší budoucnost podmínil podporou mladé generace. V neposlední řadě zdůrazňoval 

svou pozici zastánce liberálních hodnot – od souhlasu s potraty, asistovanou 

sebevraždou, sňatky homosexuálů, přes genetický výzkum, podporu menšin, práv 

cizinců, až po ekologii a snížení objemu elektřiny z atomových elektráren. Jeho sdělení 

znělo: Jsem inkarnací moderní, ale solidní levice. Mám hlubokou úctu k člověku, ať už 

je jakýkoliv. Věřím, že naše budoucnost závisí na mladé generaci, která je mou 

prioritou.

Směrem k sekundárním segmentům zdůrazňoval svůj vztah k lidem. Na rozdíl 

od Sarkozyho tuto úlohu nemusel hrát, protože setkávání se s „obyčejnými“ lidmi po 

celé zemi je pro něj role přirozená. S touto pozicí rezonuje jeho často opakovaný výrok, 

že má rád lidi, zatímco někteří jsou fascinováni penězi. Toto tvrzení ještě zesílil tím, že 

na svém zahajovacím mítinku vyhlásil válku anonymnímu „světu financí“ – hrozbě bez 

tváře, která nespravedlivě ovlivňuje každodenní životy obyčejných lidí. Ve všech 

projevech během tří měsíců od zahájení kampaně mluvil s největším důrazem o 

sociálních službách a solidaritě mezi lidmi (Le Monde, 2012). Sdělení pro střední a 

nižší třídy ohrožené krizí znělo: Jsem proevropský kandidát, protože Francie je její 

nedílnou součástí, ale důležitější než řešení krize na nadnárodní úrovni a utahování 

opasků diktované neosobními institucemi, je situace každého francouzského občana, 

jeho osobní příběh, schopnost mu zlepšit život, snížit nezaměstnanost a poskytnout mu 

podporu k růstu.

                                               
38 Přísné oddělení církve od státních záležitostí a naopak, které si klade za cíl naprostou rovnost všech 
náboženských směrů.
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Faktem zůstává, že největším Hollandovým trumfem byl neúspěšný mandát 

Sarkozyho.39 Touhu po změně zachytil naprosto přesně hlavní slogan kampaně: Le 

changement, c’est maintenant!40 S nadsázkou by se dalo říct, že Hollandovým 

jedinečným faktorem, tedy Unique Selling Proposition, kterým se kandidát odlišuje a 

zároveň zjednodušuje své poselství (Maarek, 2011, s. 48), byl zkrátka fakt, že on není 

Sarkozy a jako jediný má šanci ho porazit.

3.4 Image

Wring (2002, s. 176) zdůrazňuje tři nejdůležitější aspekty politického produktu: 

image strany, image kandidáta a programové prohlášení. Jednotlivé skupiny voličů 

mohou přitom silněji reagovat pouze na některý z aspektů – pro některé jsou určující 

témata, která kandidát rozvíjí ve svém programu, jiní se pak nechávají ovlivnit jeho 

zprostředkovanou image v médiích (Worcester, 1987, In Wring, 2002, s. 176).

Většinový volební systém ve Francii automaticky předurčuje silnou roli 

„osobnostních značek“ v politickém životě. Politici jsou posuzováni individuálně, do 

voleb nejdou jako anonymní jméno na seznamu strany, ale jako osobnost. Zatímco 

identitu značky vytváří politik sám svými hodnotami a jejich prezentací, image 

kandidáta je zcela v moci představ voličů jako soubor asociací uložených v paměti 

(Keller, 1993, In Žižlavský, 2012, s. 242).

Ze série výzkumů veřejného mínění Présidoscopie mezi listopadem 2011 a 

dubnem 2012 uskutečněné výzkumnou agenturou Ipsos je možné vypozorovat, co v 

představách voličů François Hollande objektivně evokoval (Ipsos, Logica 2011, 2012a–

f):

Hollande byl vnímán jako politik, který se drží svých přesvědčení, je upřímný, 

sympatický, rozumí Francouzům a nevyvolává obavy. Naopak voličům nepřipadal 

dostatečně dynamický a vůdčí, aby byl prezidentem. V porovnání se svým hlavním 

                                               
39 Podle výzkumu agentury Ipsos z března 2012 63 % dotázaných označilo bilanci Sarkozyho mandátu za 
negativní (Ipsos, Logica, 2012g).
40 Změna přichází právě teď!
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soupeřem byl posuzován jako schopnější zmenšit sociální rozdíly, zlepšit situaci ve 

školství, zdravotnictví, zvýšit kupní sílu, snížit nezaměstnanost a nastolit spravedlivou 

daňovou politiku. Oproti tomu jeho schopnosti regulovat nelegální imigraci, řešit 

mezinárodní konflikty, zajistit bezpečnost nebo učinit těžká rozhodnutí byly kvitovány s 

nedůvěrou. Naprosto zásadní motivací pro volbu Hollanda byl však pro většinu fakt, že 

reprezentuje změnu.

Zajímavým ukazatelem image byl i výzkum marketingové agentury Landor, 

která zkoumala asociace kandidátů s jinými značkami na trhu (Briard, 2012). François 

Hollande byl přiřazován ke značkám kvalitním, ale obecně dostupným (Zara, Carte 

Noire, Peugeot), zatímco Nicolas Sarkozy ke značkám luxusním (Chanel, Nespresso, 

Audi). K Hollandovi byly přiřazeny kanály veřejnoprávních televizí (France 2), naopak 

Sarkozy byl identifikován s kanály komerčními (TF1). Podle Landoru tak „značka 

Hollande“ budí respekt a vyvolává zdání, že sdílí hodnoty se svými voliči, zatímco 

„značka Sarkozy“ vyzařuje image průbojného lídra.

Televize zůstává nejdůležitějším médiem pro kontakt politiků s voliči a 

vystupování v médiích je pro image kandidáta determinující. Spontánní psychologická 

role Hollanda je mediátor, který se nepouští do konfrontací41 (Rozès, 2012). V roli 

tajemníka PS se vžil do povědomí jako bavič, který dokáže dostat své diváky v sále do 

varu (Winter, 2012). Jeho strategie v kampani byla zbavit se nálepky mistra 

kompromisu (synthèse molle42) a bodrého vtipálka, což se mu do jisté míry podařilo 

sebevědomým, pevným vystupováním, které občas přecházelo až do jednotvárnosti. 

Hollande si během svých vystoupení uchovával kontrolu nad svými emocemi. 

Příkladem absolutního sebeovládání byl případ útoku ženy z davu, která se během 

projevu bez povšimnutí ochranky přiblížila až k Hollandovi a vysypala na něj balík 

mouky. V daném okamžiku nebylo možné rozeznat v jeho tváři ani strach, ani hněv, 

dokonce sebou ani netrhl úlekem a zcela klidně odešel (videospresidentielle, 2012). 

Ačkoliv se jednalo o útok na jeho osobnost, svou reakcí dokázal z této situace naopak 

                                               
41 Image „laskavého, neschopného trouby“ má i jeho karikatura v oblíbeném satirickém pořadu o politice 
Les Guignols de l’Info („Gumáci“). Identita jeho loutky, ačkoliv nelichotivá, je usměvavá a sympatická, 
což je oproti arogantnímu Sarkozymu, agresivní Marine Le Pen nebo radikálnímu Mélenchonovi výhoda.
42 V překladu přibližně: „bezvýrazná, mdlá syntéza“.
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vytěžit plusové body.43 Stejně tak na verbální útoky nikdy nereaguje agresivně, výroky 

svých oponentů banalizuje, nešetří ironií a jeho reakce tak nikdy nevyzní negativně, ale 

spíše sympaticky. Tímto přístupem si budoval pozici lídra, který se z vedoucího 

postavení průzkumů dívá na své soupeře a nikdy se nesníží na jejich úroveň.

3.5 Vstup do kampaně

Své pozice si Hollande nejdříve upevnil ve vlastním táboře členů Socialistické 

strany. Tajemníkem PS byl 11 let a po celou dobu zůstával nezaujatý, stál mimo 

jednotlivé stranické proudy a neudělal si tak vážné nepřátele, ba právě naopak – navázal 

kontakty s každou socialistickou federací včetně těch nejmenších a centrálním řízením 

zapomenutých frakcí, které přišel naposledy navštívit sám Mitterand (Sophocle, 2011, s. 

73–88). Tato široká základna podporovatelů vlastní strany hrála v jeho prospěch 

především během socialistických primárek.

Zásadní kritikou proti Hollandově kandidatuře byla jeho nezkušenost. Ačkoliv 

byl notoricky známá politická figura s dlouhou historií, nikdy nedostal možnost zastávat 

funkci v exekutivě a převzít tak faktickou odpovědnost za chod státu. Hollande tuto tezi 

využil a přešel do protiútoku – prezentoval se jako nový muž, nezasažený marasmem, 

ve kterém se současná politika nachází, a zároveň jako normální občan, kterému nebylo 

nic dáno, který musel tvrdě pracovat, obětovat se pro stranu a také zakusit prohru, aby 

mohl pokračovat až ke kandidatuře na prezidenta.

Náznaky realizace Hollandova plánu kandidovat byly patrné již od podzimu 

2009, kdy přednesl své návrhy, jak překonat krizi, vydal knihu rozhovorů a pustil se na 

objížďku celé Francie s cílem osobně se setkávat s voliči stejně jako kdysi Mitterand. 

Od té doby jeho preference mezi socialistickými voliči stabilně rostly. Oficiální vstup 

do kampaně spojil Hollande se svým znovuzvolením do funkce prezidenta rady 

departmentu Corrèze 31. března 2011. Důvody k tomuto kroku jsou evidentní – svým 

vítězstvím si byl dopředu více méně jistý a neexistuje lepší příležitost k oznámení 

kandidatury než ve chvíli triumfu, obklopen svými voliči, kteří skandují „François, 

président!“. 

                                               
43 Dokazuje to i fakt, že záznam incidentu vyvěsil Hollandův tým na oficiální web kampaně.
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Důvodem brzké kandidatury, více než o rok předcházející samotné volbě, byl 

pravděpodobně záměr pronikat pomalu, ale jistě do povědomí voličů, nastolovat témata 

a postupně budovat svou image. Na rozdíl od obhájce úřadu je pro vyzyvatele včasný 

start volební kampaně klíčový (Shea – Brooks, 2003, In Pavlová, Matušková, 2012, s. 

168).

V projevu v Tulle kladl důraz na fakt, že právě důvěra lidí ve vlastním 

departmentu mu dává legitimitu utkat se v prezidentském klání na národní úrovni, a 

představil stručně svou politickou vizi – posunout Francii kupředu a připravit lepší 

budoucnost pro mladou generaci, která hraje klíčovou roli pro celý stát. Odsoudil 

aktuální stav Francie a absenci řešení problémů ze strany aktuálního vedení, varoval 

před extremismem a vyzdvihl roli Socialistické strany jako jediné možné protiváhy a 

nositelky změny. Ještě týž večer se objevil v hlavním večerním zpravodajství France 2, 

aby svou kandidaturu oznámil v desetiminutovém interview. Zvolil vážný, velmi 

rozhodný tón a podtrhl fakt, že prezidentem se nechce stát pro své potěšení, ale pro 

službu Francii, jež se utápí v pesimismu. Za svou nejvyšší prioritu označil opět mladou 

generaci44 (fhollande, 2011a, 2011b).

3.6 Význam socialistických primárek

Španělská novinářka Lluís Bassets (2011) popsala první otevřené primárky v 

historii jako revoluci Socialistické strany – partaje, která byla vždy navenek spíše 

uzavřená, přijímající nové členy s nevolí, striktně rozdělená na tradiční tábory a smířená 

s rolí opozice. Organizace veřejného výběru kandidáta, otevřeného „všem lidem levice“,

podnítila opravdový politický entuziasmus, chuť participovat a diskutovat. Zásadní 

mobilizace stoupenců PS byla také důsledkem nadšení z této nové podoby demokracie a 

možnosti socializace a výměny názorů s lidmi stejného přesvědčení (Brouillet, 2012, s. 

55). První kolo se konalo 9. října 2011 a bylo následováno kolem druhým 16. října 

2011, volit mohli všichni občané registrovaní ve volebních seznamech, kteří zaplatili 

minimálně jedno euro, což z primárek mimo jiné dělá zajímavý příklad fundraisingu.45

PS, inspirovaná primárkami Baracka Obamy, dále získala 650 tisíc kontaktů na své 

                                               
44 Hollande používal sousloví pari de la jeunesse neboli „sázka na mládí“.
45 Celkově se v prvním a druhém kolem vybralo 4,8 milionu eur a po odečtení nákladů na kampaň (3,6 
milionu eur) zůstalo Hollandovi jako základ pro kampaň 1,2 milionu eur (Lapoix, 2011).
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příznivce s úmyslem je dále kontaktovat a zapojit do kampaně především v terénu 

(Kerneur, 2011).

Hollande spustil svou kampaň prvním mítinkem už v dubnu, ve chvíli, kdy se 

jeho největší soupeři Dominique Strauss-Kahn a Martine Aubrey (oba disponující větší 

podporou v průzkumech) ještě ani neprohlásili za kandidáty. Hollande je tak mediálně 

všudypřítomný, zatímco jeho konkurenti mlčí, a jeho preference rostou. V obyčejném 

autě s jedním řidičem projíždí Francii, v Paříži dokonce vymění auto za skútr – chce být 

„normálním“, přístupný všem, chce být pravým opakem stávajícího prezidenta. Na 

druhou stranu je odhodlán dokázat, že je tím pravým pro prezidentský úřad. Své 

charakteristické vtipkování omezil na minimum, shodil deset kilogramů, ztmavil si 

vlasy na temně černou, zastaralý model brýlí vyměnil za moderní designový a pořídil si 

lépe padnoucí tmavě modrý oblek (viz přílohu č. 1).

Zemětřesení přišlo do PS ráno 15. května 2011, kdy z hlavního boje vypadl 

jasný favorit nejen primárek, ale i celé prezidentské volby, šéf Mezinárodního 

měnového fondu Dominique Strauss-Kahn po zadržení a obvinění ze sexuálního 

zneužití newyorskou policií. Do Francie se Strauss-Kahn vrátil až v září, jeho 

kandidatura byla nemyslitelná a Hollande se ze dne na den stal favoritem.

Hlavním bodem Hollandovy strategie během primárek nebylo odkrýt trumfy 

svého programu, které si evidentně šetřil na kampaň opravdovou, ale přesvědčit 

socialistickou základnu, že jedině on ze všech šesti kandidátů má reálnou šanci porazit 

Sarkozyho. V boji osobností dokázal přesvědčit svou odhodlaností sjednotit levici a své 

protikandidáty také převýšil důvěryhodností, neboť se ze všech účastníků nejvíce blížil 

středu politického spektra a nikdy nepůsobil agresivně.

Od září proběhly v televizi celkem tři debaty se všemi kandidáty najednou a 

slavily nečekaný divácký úspěch. Přestože témata byla technicko-politického rázu, 

dosud nevídaná forma konstruktivní politické debaty bez útoků a urážek protivníků 

přilákala téměř 6 milionů diváků, přičemž 35 % sympatizantů levice potvrdilo, že je 

tyto debaty ještě více motivovaly k volbě (Brouillet, 2012, s. 55). Samotné volby se 

nakonec účastnily téměř 3 miliony voličů.
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Z pohledu politické komunikace byly primárky úspěch. Ještě před vypuknutím 

hlavní kampaně se PS podařilo nastolit agendu a zcela okupovat prostor všech médií. 

Na podzim tak ve Francii „neexistovala“ žádná jiná strana. Hlavní poselství primárek 

bylo jednoduché: budoucí soupeř Sarkozyho nebyl interně vybrán politiky, jste to vy, 

voliči, kteří dostali možnost vybrat si, je to váš kandidát a zároveň náš nový lídr, za 

kterého se jednotně postavíme.

Hollande, který se značným rozdílem porazil Aubrey ve druhém kole, si tak na 

konto připsal první hmatatelné vítězství, které mu dodalo sebedůvěru a legitimitu, 

přičemž se stále pohyboval v imaginárním prostředí slibů bez nutnosti reálně 

prokazovat své schopnosti. Ambiciózní krok uspořádat otevřené primárky tak vynesl 

Hollanda do pozice hlavního favorita celé prezidentské volby.
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4. Analýza kampaně

Pippa Norris (2000, s. 111–115) popisuje tři vývojové typy volebních kampaní, 

jež se objevovaly postupně od poloviny 19. století (viz přílohu č. 2). Formát Hollandovy 

prezidentské kampaně zasahuje svou charakteristikou do všech. Mobilizací 

dobrovolníků, místní agitací, mítinky a používáním tištěných materiálů kopíruje hlavní 

prvky premoderní (tradiční) kampaně. Důrazem na osobnost kandidáta, kontrolováním 

obrazového materiálu a pronikáním do televizního vysílání se zase posouvá na úroveň 

kampaně moderní. Konečně, cílením na úzké segmenty voličů a jejich potřeby nebo 

využitím online médií se prolíná s kampaní postmoderní.

Co se týče strategie kampaně, podle rozdělení Jabłońského (2006, s. 33–34) byla 

kampaň zjevně orientovaná na image – důraz byl kladen především na Hollandovu 

osobu a jeho potenciál přinést změnu. Pokus o zařazení kampaně do jiných teoretických 

dělení, například na laický, poloprofesionální a profesionální styl vedení kampaně 

Alexe Marlanda (In Pavlová, Matušková, 2012, s. 170) či dalších konceptů, selhává. 

Hollandova kampaň je eklektická – charakteristiky různých typů strategií a vedení 

kampaní se v ní prolínají.

4.1 Organizační tým

Plasser ve spolupráci se Scheucherem a Senftem (1999, s. 89–112) uvádějí mezi 

hlavní rozdíly amerického a evropského kontextu politického marketingu skutečnost, že 

se kampaně v Evropě soustřeďují okolo politických stran, jsou pracovně náročné, 

většinou jsou řízeny stranickým štábem a disponují interními experty. Ačkoliv je dnes 

využívání služeb externích agentur běžné i v Evropě, Hollandova kampaň odpovídá 

klasickému stranickému řízení, kdy v diagramu organizačního týmu (viz přílohu č. 3)

chybí externí agentury a poradci.  Řídící jádro celé mašinerie je složeno ze členů PS a 

Hollandových blízkých přátel, kterým plně důvěřuje. Pierre Moscovici, vedoucí celé 

kampaně, vystupoval jako koordinátor jeho kampaně už během primárek. S Hollandem 

se znají coby vyučující ze Sciences PO a také společně vydali knihu o ekonomice. 

Stéphane Le Foll, odpovědný za organizaci kampaně, je Hollandovi ještě bližší – vedl 

kabinet tajemníka PS.
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Pro tuto práci je stěžejní především tým řídící komunikaci kampaně, který vedl 

Manuel Valls – jeden z malých kandidátů socialistických primárek, který po 

shromáždění pouhých 6 % hlasů v prvním kole okamžitě podpořil Hollandovu 

kandidaturu. Ačkoliv se jejich názory na určité aspekty přirozeně rozcházely, Manuel 

Valls zůstal jako vedoucí komunikačního týmu zcela profesionální. Odpovědný za 

komunikaci a styk s médii byl už za Jospinovy vlády. Do svého týmu jmenoval 

koordinátora, čtyři tiskové mluvčí, vedoucího tiskového oddělení a zástupce webové 

kampaně.

4.2 Časový horizont kampaně

Strategie načasování kampaně se pohybovala mezi postupně eskalující kampaní, 

vyznačující se pravidelnou přítomností kandidáta, která se stupňuje s blížícím se dnem 

voleb, a kampaní vedenou krok za krokem, která využívá plánovaných událostí 

k postupnému upevnění kandidátovy image (Maarek, 2011, s. 58).

Dva měsíce po zvolení Hollanda kandidátem na prezidenta se nesly ve volném 

tempu. Hollande podnikl pouze omezený počet cest s několika málo projevy a soustředil 

se na přípravu startu hlavní kampaně. Tímto způsobem zamezil předčasnému vyčerpání 

témat při nejistém čekání na Sarkozyho kandidaturu. V prosinci poslal personalizovaný 

e-mail všem příznivcům PS, kteří souhlasili s poskytnutím kontaktu46 během primárek, 

s cílem zmobilizovat dobrovolníky pro kampaň v terénu (Le Parisien, 2011). Uzavření 

kapitoly primárek a vstup do nové, závěrečné etapy přišly 3. ledna spolu s titulní stranou 

deníku Libération (viz přílohu č. 4) věnovanou Holandově textu, kterým se obrací na 

Francouze a v němž nešetří tvrdou kritikou Sarkozyho (Hollande, 2012). Ve stejný den 

potvrdil vstup do kampaně v interview ve 20 hodin na France 2 a zhruba o týden později 

slavnostně otevřel organizační sídlo kampaně na 59 avenue de Ségur v Paříži. Během 

hlavního zahajovacího mítinku v Bourget, který proběhl 22. ledna – přesně tři měsíce 

před prvním kolem voleb, Hollande poprvé prezentoval svůj volební program (Mes 60 

engagements pour la France47).

                                               
46 Ti, co poskytli týmu také telefonní číslo, obdrželi před Novým rokem krátké přání a poděkování 
namluvené přímo Hollandem (zvukový soubor: ivalerio, 2012).
47 Mých 60 závazků Francii.
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Hollandův harmonogram tak byl od ledna znovu nabitý. Kromě dalších šesti 

mítinků ve velkých regionálních městech se Hollande každý den přemisťoval za 

menšími veřejnými setkáními, návštěvami místních organizací a veletrhů či 

tematickými proslovy. Organizátor kampaně naplánoval celkem 57 návštěv v 64 

departmentech do konce dubna (Bretton, 2012) – nemyslitelný počet pro malé kandidáty 

bez regionálního zázemí velké strany a dostatku finančních prostředků. Kromě Francie 

navštívil Hollande i zámořské oblasti, Korsiku, Velkou Británii, Španělsko, Itálii nebo 

Polsko.

Během horké fáze kampaně zhruba čtyři týdny před prvním kolem se 

kandidátovo přemisťování a výstupy v médiích ještě zintenzivnily, a to včetně tour de 

banlieu (třídenní objížďka chudých předměstí). Od února až do května také probíhala 

intenzivní dobrovolnická kampaň v terénu s kulminací před prvním a druhým kolem. 

Od 9. dubna začala oficiální, zákonem daná kampaň a vysílání oficiálních spotů v 

televizi a rádiu. Ve dvou dnech, 11. a 12. dubna, proběhly dvě velké debaty se všemi 

kandidáty a sedm dní před volbou zorganizovali dva hlavní soupeři ve stejný den 

venkovní mítinky na dvou různých místech v Paříži. Během dvoutýdenní kampaně před 

druhým kolem se všechna pozornost soustředila na nezávazná doporučení vyřazených 

kandidátů a na velkou debatu dvou kandidátů 2. května – největší mediální událost celé 

kampaně.

4.3 Komunikační kanály48

Být favoritem prezidentské volby znamená využívat všechny dostupné kanály k 

předání klíčových sdělení. Na rozdíl od amerických kampaní striktní pravidla pro šíření 

kontrolovaných sdělení však ve Francii maximální využití kanálů omezují a politici se 

musí spoléhat na neplacený prostor a dobré public relations.

Televize je nejdůležitějším kanálem napříč segmenty, a to nehledě na věk. 

Velkou roli hraje zejména pro nižší třídy, dělníky, nezaměstnané a důchodce. Co se týče 

managementu a intelektuálních profesí, vliv televize mírně klesá a důležitým kanálem 

se pro tuto kategorii stává také rádio. Tisk zůstává vlivným kanálem pro generaci starší 

                                               
48 Závěry o konzumaci médií v této kapitole vycházejí z průzkumu TNS Sofres (2012c).
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35 let, zvláště seniory. Nabízení témat, vytváření video a foto příležitostí, media 

lobbying a prosazování kandidáta do programů nebo interview je samozřejmostí. Z 

pozice „velkého“ kandidáta je tento úkol o to lehčí, že o potenciálního prezidenta 

republiky mají média přirozeně enormní zájem. Klíčové pak je, ne zda se kandidát do 

médií dostane, ale jak dobře bude vystupovat a cílit na svou skupinu.

Pro generaci mladší 35 let, a tedy primární Hollandův segment, hraje stěžejní 

roli internet, který jako zdroj aktualit předstihl rádio i tisk. Internet je pro vyhledávání 

aktualit využívanější než tisk dokonce i ve všech profesních skupinách s výjimkou 

důchodců. Online kanály, do jisté míry kontrolovatelné, jsou tak důležitou platformou 

pro předání sdělení Hollandovy kampaně a slouží také k mobilizaci a organizaci 

dobrovolníků pro práci v terénu a fundraising.

Přímý kontakt s voliči na mítincích a veřejných shromážděních nebo chození od 

domu k domu za účelem přesvědčit občany k volbě jsou tou nejstarší formou politické 

komunikace, která zažívá renesanci. Volba tohoto kanálu pomáhá zasáhnout menšiny, 

imigranty nebo chudé nacházející se ve špatných materiálních podmínkách, k nimž se 

ostatní média hůře dostávají. Lidský kontakt má navíc nespornou výhodu osobního 

přístupu a zpětné vazby. I proto byl zaměřen především na ty, kteří mají tendenci se 

volebního aktu zdržet – zde přesvědčování médii selhává.

4.4 Nástroje marketingové komunikace

4.4.1 Volební program

Zásadní rozdíl mezi klasickým a politickým marketingem určuje sám volič –

v případě zboží je zákazníkovi jasné, co si kupuje, ovšem rozhodování voliče nezávisí 

na předvídání důsledků politikových činů, ale spíše na jeho oblibě, politických 

preferencích voliče a získaných informacích (Matušková, 2012, s. 20). Zbraní 

politického kandidáta jsou symboly, téměř žádnou okamžitou praktickou hodnotou 

nedisponuje (Maarek, 2011, s. 34–35). Volební program hraje výjimečně důležitou roli 

v komunikaci s voličem právě jako zdroj konkrétnějších představ o potenciálním 

budoucím mandátu. Zároveň také poskytuje velký prostor pro manipulaci s voličem, 
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protože reálnost slibů nelze ověřit a jejich nesplnění není sankciováno zákonem. 

Volební program však nebude důvěryhodný, pokud se stane populistickým seznamem 

slibů, které chtějí lidé slyšet. Jeho úkolem je nadchnout voliče pro svou myšlenku, 

nabídnout vizi budoucího mandátu. 

Mes 60 engagements pour la France nebo také „prezidentský projekt“, jak ho 

nazýval Hollandův tým, odhalil kandidát na zahajovacím mítinku v Bourget 22. ledna a 

znovu ho představil o čtyři dny později v Paříži na tiskové konferenci. Fyzický program 

byl dostupný jako tištěná brožurka49 čítající 41 stran, jako elektronický dokument na 

webových stránkách nebo jako elektronická kniha zdarma ke stažení pro čtečky (viz 

přílohu č. 5). Kromě interaktivních infografik pro jednotlivé návrhy byl na oficiálním 

webu dostupný i soubor jednadvaceti videí natočených hluchými aktivisty PS, kteří 

přeložili program do znakové řeči. Tištěná brožurka je skladná, na příjemném papíře a s 

dostatečně velkými písmeny i pro starší čtenáře. Design je velmi jednoduchý, 

korespondující s ostatními materiály.

Na prvních stranách se Hollande „osobně“ obrací ke čtenáři. Nejdříve mu taktně 

připomene, v jak tíživé situaci se jeho země nachází a kdo je za to zodpovědný (svět 

financí, vláda pravice od 90. let, aktuální vedení), aby se mohl vzápětí nominovat na 

nositele změny, který se dlouhá léta na tento úkol připravoval a cítí se teď připraven. 

Všech šedesát závazků je rozděleno do čtyř tematických okruhů.

První částí Je veux redresser la France50 reaguje na aktuální ekonomickou krizi. 

Ačkoliv nejde o téma, v němž by byl považován za silného, situace vyžaduje, aby každý 

důvěryhodný politik navrhl svá řešení. Hollande ale cílí na své segmenty – zaměřuje se 

v prvním plánu na domácí produkci, podporu malých lokálních firem či ochranu 

veřejných služeb. Věnuje se problémům jednotlivců a až v druhém plánu se soustředí na 

veřejný dluh, bankovní sektor a krizi v Evropské unii. Trvá na penalizaci bank a 

velkých společností (= neosobních institucí) a slibuje vyjednání nové evropské 

smlouvy, která nebude založena na úsporách, ale na růstu. V celém prvním okruhu (a 

ani v celém programu) nenalezneme jedinou zmínku o škrtech či rozpočtové 

                                               
49 Vytištěná v nákladu 15 milionů výtisků (BDDP & Fils, 2012).
50 Chci obrodu Francie.
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odpovědnosti. Obhajuje se tím, že všechny výdaje pokryje novými příjmy (zavedení 

daně z finančních transakcí, tvrdší zdanění velkých firem). Hollande prodává sen. Pro 

ty, kteří mu chtějí věřit, jsou i jeho návrhy důvěryhodné.

Druhý okruh pod názvem Je veux rétablir la justice51 je v podstatě „tematickým 

vlastnictvím“ levice. Zde se ukrývá jádro Hollandovy politiky, na tomto ideologickém 

hřišti je považován za důvěryhodného. Hudba spravedlnosti postavená na exemplárním 

zdanění nejbohatších je chytrý tah vzhledem k tomu, že jejich procento ve společnosti je 

zanedbatelné. Odchod do důchodu v 60 letech, národní výdobytek a citlivé téma, je 

dalším z návrhů se silným nábojem. Zbytek okruhu cílí na ohrožené skupiny společnosti

(mladí, ženy, nekvalifikovaní, imigranti), a to slibem vybudování sociálního bydlení, 

rovnosti platů mužů a žen nebo bojem proti rasistickému délit de faciès.52 Podporou 

homosexuálních svateb a adopcí nebo pracovních příležitostí pro handicapované ještě 

dál rozšiřuje svůj zásah menšinových skupin, které si zaslouží dostat stejnou šanci jako 

zbytek společnosti.

Ve třetí části Je veux redonner espoir aux nouvelles générations53 se vrací k 

úspěšnému tématu primárek. Svou koncepcí na podporu mladých ale zároveň cílí i na 

jejich rodiče či prarodiče, kteří jsou v budoucnosti svých potomků zainteresovaní. 

Vytvoření 60 tisíc míst ve vzdělávacím sektoru v době, kdy je školství na pokraji 

kolapsu, je dalším ze slibů, kterým chtějí voliči věřit. Hollandova vize školství se blíží 

skandinávskému modelu – na rozdíl od francouzské pravice nechce podporovat 

excelentní studenty, ale dát příležitost všem. Hollande posiluje svou image „prezidenta 

smiřovatele“ návrhem na „smlouvu generací“, kterým elegantně řeší problém 

nezaměstnanosti mladé i staré generace. Navrhuje systém, který zajistí mladým, právě 

vstupujícím na trh práce, smlouvu na dobu neurčitou s tím, že se budou zaučovat pod 

patronátem zkušeného zaměstnance, který tím pádem nepřijde o své místo. Svou vizi 

lepší budoucnosti podmiňuje diverzifikací energetických zdrojů a snížením objemu 

atomové energie, čímž láká voliče zelených.

                                               
51 Chci obnovit spravedlnost.
52 Trestný čin vzezření – jde o prohlídky občanských průkazů policií evidentně motivované vzhledem 
kontrolovaných občanů (imigrantů).
53 Chci navrátit novým generacím naději.
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Ve čtvrtém úseku Je veux une république exemplaire et une France qui fasse 

entendre sa voix54 se Hollande hlásí k republikánským hodnotám, především 

sekularizaci, decentralizaci moci, větším pravomocím parlamentu, médiím a soudnictví 

nezávislými na státu. Navrhuje rovné partnerství s bývalými africkými koloniemi, 

okamžité stáhnutí francouzských jednotek z Afghánistánu nebo podporu míru mezi 

Palestinou a Izraelem. Poslední okruh je věnovaný vzdělaným voličům moderní levice. 

Slib snížení platů prezidenta a členů vlády o 30 % je sympatickou přidanou hodnotou.

Závěrečné rozloučení (viz přílohu č. 6) plně vystihuje kandidátův positioning.  

Hollande se představuje jako socialista, který chce naději pro všechny Francouze (cílí 

na levici), ale také republikán, který chce sjednotit celou Francii (cílí i mimo svůj 

tábor). Na každý pád je ale inkarnací změny (cílí na všechny, kteří nemohou vystát 

Sarkozyho a jejichž životní situace se během posledních pěti let zhoršila).

4.4.2 Design55

Grafické provedení všech elementů kampaně podmiňuje zapamatovatelnost 

značky, vytváří podvědomé asociace a kampani jako takové dává kontinuitu a řád. Pro 

návrh designu si Hollandův tým přizval zkušenou reklamní agenturu BDDP & Fils s 

rozsáhlým portfoliem francouzských značek.

Příloha č. 7: Logo a slogan kampaně

Základem pro veškerou vizualizaci je slogan, logo a jejich vzájemná souhra. 

Logo i slogan využívají moderního, geometrického písma.56 Dvě linky nad a pod 

písmeny F a R ve jméně François evokují Francii jako zemi, a zároveň tvoří společnou 

linii celého grafického manuálu. Možnou asociací dvou linek „=“ je také symbol 

                                               
54 Chci příkladnou republiku a Francii, která se nechá slyšet.
55 Veškeré technické informace a specifikace týkající se designu jsou čerpány z veřejné prezentace BDDP 
& Fils (2012).
56 Jde o font Avenir, což znamená „budoucnost“.
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rovnosti. Barvy symbolizují národní vlajku, červená je také tradiční barva PS a modrá 

evokuje klid a sílu. Volba hesla Le changement, c’est maintenant57 se ukázala být trefou 

do černého, protože se stala jediným sloganem, který vešel do běžné mluvy, a to díky 

dobrému rytmu věty, její údernosti a jednoduchosti. Slogan byl perfektní replikou pro 

mítinky a oficiální klipy, protože záměnou první části věty můžeme dávat heslu různé 

významy.58 Slogan s charakteristickými linkami byl použit na všech materiálech, 

například na plakátech s občany, kteří svolili k pózování pro kampaň (viz přílohu č. 8). 

Nešikovně vyzněla snaha o vytvoření „společného gesta“ kampaně, na jehož základě 

vzniklo video osobností, aktivistů a politiků podporujících Hollanda (viz přílohu č. 9). 

Zvláštní pohyb rukou ohraničující slogan kampaně přidaný do videa při sestřihu vyzněl 

do ztracena – nikdo nevěděl, co má přesně znamenat, a nakonec se hodil jen do 

satirických pořadů o politice.

Důležitým prvkem designu je oficiální portrét kandidáta, který voliči do jisté 

míry zprostředkovává kandidátovu osobnost. Během kampaně byly použity celkem tři 

varianty. První (viz přílohu č. 10) fungoval již jako hlavní portrét primárek a stal se také 

stěžejním portrétem pro tištěné materiály či televizní vysílání. Vystihuje strategii 

rozchodu s minulostí, tedy rozchodu s žoviálním lídrem PS, a ukazuje Hollanda 

odhodlaného – s neutrálním výrazem, zkříženými pažemi na prsou a pohledem přímo 

upřeným na diváka, který vytváří pocit důvěrnosti. Druhý portrét (viz přílohu č. 11), 

tentokrát už pro oficiální prezidentskou kampaň, přináší tmavší barvy obleku i pozadí, a 

evokuje tak vážnost prezidentské funkce. Poslední portrét (viz přílohu č. 12), použitý 

například na plachtě sídla kampaně nebo v různých tiskovinách, odkrývá Hollandovu 

vřelou osobnost a připomíná, že ačkoliv se změnil, k lidem má pořád stejně blízko.

4.4.3 Kontaktní prostředky

Kontaktní kampaň v terénu byla hlavní náplní tří měsíců před volbami. Můžeme 

zde pozorovat analogii s vítězným tažením Mitteranda, který cestu po Francii s menšími 

veřejnými vystoupeními udělal svou prioritou v r. 1981. Hollande nejen že Mitteranda 

velmi často ve svých projevech citoval, obracel se k němu jako svému mentorovi a 

připomínal atmosféru jeho velkého vítězství, ale dokonce používal celé Mitterandovy 

                                               
57 Změna přichází právě teď!
58 Le redressement (obroda), c’est maintenant! La justice (spravedlnost), c’est maintenant!
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věty59 a vybíral si i stejná místa pro své mítinky. Jednou z účinných formulek, kterou si 

Hollande přivlastnil, bylo mluvit o Sarkozym jako o odcházejícím kandidátovi, ne o 

odcházejícím prezidentovi – degradoval tak svého soupeře a navíc nevyslovil jeho 

jméno. Hollande si přál vykonat co nejvíc cest a potkat osobně co nejvíce lidí, neboť se

v této roli cítil přirozeně. Po každém vystoupení sešel okamžitě do davu a podával si se 

všemi ruce, ve svém departmentu chodíval každý víkend na trh a během prvního kola 

voleb obešel všechny volební místnosti ve svém městě. Osobní kontakt je jeho devizou 

na rozdíl od Sarkozyho, který byl obecně znám jako zkušený hráč televizní obrazovky, 

ale při kontaktu s lidmi se proslavil skandály.60

Jak podotýká Maarek (2011, s. 98), typickou nevýhodou mítinků je jejich 

neschopnost oslovit voliče, kteří nejsou kandidátovi dopředu nakloněni – dokáží 

perfektně upevnit podporu již přesvědčených sympatizantů, ale na výsledek voleb mají 

jen malý vliv. Tato teze byla v kampani 2012 mírně otřesena, protože veřejná 

vystoupení nefungovala jako osamocený komunikační nástroj zaměřený na přítomné 

občany, ale byla úzce provázaná s ostatními médii. Kromě klasických rekapitulací ve 

zpravodajství byly tentokrát mítinky přenášeny v televizi a na internetu živě. Tyto živé 

obrazy byly natáčeny volebními týmy kandidátů a staly se tak kontrolovaným sdělením. 

Vysoce kvalitní záběry, ačkoliv pořízené volebním štábem, televize neodmítly. 

Výsledkem je dynamická, efektní show Hollanda v záplavě vlajek, zabíraného z 

lichotivého úhlu a s profesionálním nasvícením (viz přílohu č. 13). Pozitivní image 

zaručena. Kromě videa sehrál během mítinků důležitou roli také Twitter, s jehož pomocí 

šířily týmy dobrovolníků chytlavé fráze z Hollandova proslovu po síti.

Atmosféru mítinků vytvářel kromě řečníka i design scény, hudba, promítaná 

videa a reklamní předměty pro podporovatele v sále. Pultík k proslovům i pozadí scény 

se nesly v jednotné linii jednoduchého designu (viz přílohu č. 14). Za zmínku stojí 

modrá barva pozadí, která očividně záměrně vystřídala tradiční socialistickou červenou

– modrá není tak agresivní a působí seriózně. Předměty distribuované mezi účastníky a 

                                               
59 Redressement (obroda), rassemblement (shromáždění), je m’engage (zavazuji se), cela m’oblige (to mě 
zavazuje) – všechna tyto slova často používal ve svých projevech právě Mitterand (Quilès, 2012, In
Wieder, 2012).
60 Verbálně urazil muže z davu, který mu odmítl podat ruku, nebo si během pozdravů raději rychle stáhl 
své drahé hodinky a schoval si je do kapsy.
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vytvářející dav v Hollandových barvách byly vlajky, transparenty, balonky a trička (viz 

přílohu č. 15). Znělka,61 která provázela Hollandův příchod a odchod, byla populární, 

velmi uvolněnou melodií a opakovala v refrénu slogan kampaně. Na velkých mítincích 

vystupovali před projevem předskokani, především známí populární zpěváci, kteří 

vyjádřili Hollandovi podporu. Diváci také mohli na obrazovkách sledovat několik videí: 

Dojemný a upřímný portrét kandidátovy cesty ke kandidatuře s osobním komentářem 

(ke kandidatuře se musel sám vypracovat, nic mu nebylo dáno zadarmo – je obyčejným 

mužem bez privilegií). Do přímého kontrastu bylo postaveno sestříhané video 

Sarkozyho slibů z kampaně v r. 2007, které očividně nedodržel (především v oblasti 

nezaměstnanosti), a video, kde verbálně stigmatizuje imigranty. Propastný rozdíl mezi 

Hollandovým portrétem a těmito videy byl ještě zesílen černobílým obrazem (negativní 

konotace, obraz minulosti) a výběrem scén, kdy bývalý kandidát vystupuje zvlášť 

bojovně a energicky. Závěrečnou otázkou On continue ou on change?62 dávají videa 

jasně na vybranou.

Kromě tradičních proslovů Hollandův tým zorganizoval několik zajímavých 

terénních iniciativ. Jednou z nich byla sólová vystoupení politiků PS (tzv. stand-up), 

kteří se v horké fázi kampaně zmobilizovali ve městech po celé Francii a na veřejných 

místech diskutovali s občany o Hollandově programu. K ruce měli zvukovou aparaturu 

a maketu v barvách kampaně s klíčovými návrhy pro své zviditelnění. Další iniciativou 

byla organizace události „dejte si kávu s Françoisem Hollandem“, která měla charakter 

losovací soutěže. Šest vítězů bylo na náklady kandidáta převezeno do Paříže, kde si nad 

šálkem kávy v sídle kampaně popovídali s kandidátem. Do soutěže se přihlásilo více 

než 12 000 lidí, kteří během registrace museli uvést e-mail nejméně tří lidí ze svého 

okolí, kteří se zajímají o prezidentskou kampaň (francoishollande.fr, 2012) – chytrý tah, 

jak doplnit databázi kontaktů.

Obě iniciativy pokračují v lince sbližování se s lidmi, kteří jsou unaveni 

medializací politiky. Osobní kontakt je pro ně osvěžující, exkluzivní, dává jim pocit, že 

politici nejsou nedosažitelní, ale že se jich politika dotýká. Na stejném principu byly 

                                               
61 Znělka byla naprostým protipólem hudby provázející Sarkozyho, která byla dramatická a postavená na 
napětí.
62 Budeme pokračovat nebo měníme?
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postaveny i dny otevřených dveří sídla kampaně v období mezi prvním a druhým 

kolem, spojené s výstavou fotografií v interiéru. Zvát voliče do strategického centra 

kampaně není běžné. Hollande byl prvním kandidátem, který takovou akci podnikl, a z 

reakcí návštěvníků lze vyčíst pocit privilegovanosti (Gallois, 2012).

4.4.4 Kampaň na úrovni místních aktivistických skupin

Participace dobrovolníků ještě posílila image „lidové“ kampaně. Hollandův tým 

se rozhodl vzkřísit tradiční metodu politického přesvědčování. Chození od domu 

k domu a přímý fyzický kontakt považuje Maarek (2011, s. 94) za ideální typ politické 

komunikace, která buduje s voličem vztah. Ambiciózní projekt mobilizace levicových 

dobrovolníků na lokální úrovni, nastartovaný úspěchem primárek, byl vypracován třemi 

francouzskými exulanty, kteří žili v USA a účastnili se voleb 2008 coby dobrovolníci 

Baracka Obamy (Ruel, 2012). Jejich plánem bylo zaměřit se na chronické nevoliče, 

kteří by mohli sympatizovat s levicí, ale jít k volbám je nenapadne. Vincent Pons 

(Frayer, 2012), jeden z otců iniciativy, tvrdí, že každý čtrnáctý nevolič, kterého osobně 

vyzveme k volbě, volit opravdu přijde – metoda je tak mnohokrát efektivnější než 

pouhé rozdávání letáků. Na základě posledních prezidentských voleb provedl detailní 

analýzu hlasů a vytipoval oblasti, kde byla míra absence vysoká, ale kde si tehdejší 

kandidátka Ségolène Royal vedla dobře – zde byla největší příležitost k získání nových 

hlasů pro levici.63

Koordinaci akce porte-à-porte64 umožnila efektivní mobilizace dobrovolníků 

přes internet. Pro aktivisty fungovala od února samostatná stránka TousHollande s 

interaktivním, ale hlavně praktickým obsahem – stačilo kliknout na mapu a dobrovolník 

byl vybaven přesnou cílovou adresou své mise. Na stejné stránce potom nahlásil, kolik 

dveří opravdu obešel, a podělil se o reakce navštívených lidí. Před prvním odchodem do 

terénu byli dobrovolníci podrobeni základnímu školení včetně analýzy modelových 

situací a vybaveni letáky, programy a především materiály s předem připravenými 

argumenty (viz přílohu č. 16).

                                               
63 Cílem bylo „zaklepat“ do druhého kola voleb na 5 milionů dveří, což se nakonec doopravdy podařilo. 
Akce proběhla 11. dubna také v zámořských oblastech a zahraničních městech.
64 Od dveří ke dveřím.
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Motivaci dobrovolníků zajistila pravidelná video-poděkování osobně nahraná 

Hollandem nebo organizace speciálního dne pro dobrovolníky v terénu spolu s politiky 

PS. Motorem akce byl zřejmě pocit kolektivního zážitku, euforie z participace, pocit, že 

mohou reálně ovlivnit nejvyšší patra politiky. K porte-à-porte se připojily i velké 

osobnosti PS (Royal, Montebourg) a svůj díl si „odpracoval“ i sám Hollande, čímž 

celou akci zviditelnil. Podle PS přineslo v prvním kole Hollandovi přímé přesvědčování 

asi 160 tisíc hlasů navíc (Goboulaud, 2012). V týdnu před rozhodujícím druhým kolem 

tak byl uspořádán poslední (a úspěšný) pokus o masivní mobilizaci ve 20 městech 

Francie s cílem zaklepat na zbývající milion dveří, tentokrát s upravenými daty 

výsledků prvního kola pro lepší zacílení.

4.4.5 Public relations

Ačkoliv má politické public relations za úkol budovat oboustranně výhodné 

vztahy mezi publiky a ne pouze ovlivňovat veřejné mínění (Petrová, 2012, s. 293), bez 

přístupu do PR týmu kampaně se dají z veřejně dostupných zdrojů vysledovat 

především dvě kategorie politického PR – řízení médií a řízení informací (McNair, 

2011, s. 122–123).

Christian Delporte (2011b) popisuje taktiku dnešních politických PR – novináře 

je potřeba zásobit informacemi a událostmi a nenechat je na chvíli vydechnout. Dodává 

ale, že nutným předpokladem je důvěra mezi politikem a médii. Podle skupiny 

politických novinářů Sophocle (2011, s. 73–88) si Hollande dává na styku s novináři 

záležet – je vždy dostupný a svá vysvětlení podává s trpělivostí pedagoga. Je 

profesionální, ale ne vzdálený. Zakládá si na důvěrném vztahu s jednotlivými novináři,

a to nejen s hvězdami televizních novin komerčních televizí, ale i s provinčními, 

regionálními žurnalisty, kterým prokazuje stejnou úctu. Hollande se snaží kontakt 

novinářům co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. Mezi dvěma koly se Hollande pokusil 

naklonit si novináře, když místo tradičního mítinku uspořádal velkou tiskovou 

konferenci, na které vyjádřil svou úctu k žurnalistice a slíbil, že pokud bude zvolen, 

stane se takové setkávání tradicí – tím si opět zajistil masivní medializaci.
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Díky postavení lídra v průzkumech, které neztratil po celou dobu kampaně, měl 

Hollande v pronikání do médií usnadněnou pozici.65 Potvrzuje to varování Rady pro 

audiovizuální vysílání, která upozornila na přílišnou koncentraci na dva hlavní 

kandidáty, kteří na konci února okupovali 65 % z času pro všechny (CSA, 2012b). 

Podle průzkumu Médiamétrie jsou z pohledu diváků nejdůležitějším pořadem televizní 

noviny ve 20 hodin a speciální večerní politické pořady (Ménager, 2012). Hollande byl 

hostem přímého přenosu večerních televizních novin mezi lednem a dubnem osmkrát 

(čtyřikrát na France 2 a čtyřikrát na TF1) – vždy v souvislosti s markantní událostí 

kampaně,66 aby posílil její efekt. Hostem Des Paroles, Des Actes,67 diskuzního 

politického programu na France 2, byl celkem čtyřikrát z devíti odvysílání. Hlavním 

hostem Parole de Candidat,68 analogického pořadu na TF1, byl jednou ze čtyř 

odvysílání. Pořad využil 27. února jako platformu pro překvapivě razantní návrh na 

zdanění milionářů 75 procenty, čímž po kandidatuře Sarkozyho strhl mediální pozornost 

zpět na svou osobu. Kromě televize byl Hollande častým návštěvníkem rádiových 

interview, především na nejposlouchanějším RTL a veřejnoprávním France Inter. 

Rozhovory v tisku upřednostňoval v levicových titulech, v Libération a Le Monde 

publikoval i své vlastní texty, naopak pravicovému Figaro odmítl poskytnout velký 

rozhovor před prvním kolem, zřejmě z obavy negativního dopadu.

Prezidentská debata proběhla 2. května ve spolupráci France 2 a TF1, ale byla 

přenášena dalšími pěti kanály, dosáhla sledovanosti v počtu 17,8 milionu diváků a díky 

rozsáhlému pokrytí ze strany všech ostatních médií byla nejviditelnější událostí 

kampaně. Šlo o jediný opravdový střet mezi dvěma kandidáty. Sarkozy, pokládán za 

energického krále televizní obrazovky, si dokonce přál uspořádat debat několik, což 

Hollande z pozice lídra průzkumů odmítl – debata ve Francii výsledek voleb sice ještě 

nikdy nezměnila, ale je potřeba se vyvarovat možných fatálních chyb (Delporte, 2012). 

                                               
65 V tomto případě má politický marketing výhodu nad tím komerčním díky symbióze politického 
prostředí a žurnalistiky. Politici se na jedné straně snaží probojovat do médií, novináři na straně druhé 
publikovat politická témata nutně potřebují (Herman, Chomsky, 1988, In Klaehn, 2002, s. 18–22).
66 Ohlášení kampaně, zahajovací mítink, tisková konference k odhalení programu, reakce na Sarkozyho 
kandidaturu apod.
67 V překladu: Slova a činy. Mezi 1. lednem a prvním kolem volby byla průměrná sledovanost pořadu 4,4 
milionu diváků a duel Sarkozyho a Hollanda 26. dubna se vyšplhal až na 6,2 milionu (Ménager, 2012).
68 V překladu: Kandidátova řeč / slova. Mezi 1. lednem a prvním kolem volby byla průměrná sledovanost 
pořadu 3,8 milionu diváků (Ménager, 2012).
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Zřejmou taktikou Sarkozyho bylo převálcovat soupeře svými řečnickými 

dovednostmi a zavést debatu na témata, ve kterých je slabý. Hollandovým cílem bylo 

přesvědčit Francouze jednou provždy o tom, že má „prezidentský potenciál“. Na každý 

Sarkozyho útok dokázal reagovat a obratem zavedl řeč na jeho neúspěšný mandát. 

Postavil se jako budoucí „prezident sjednotitel“ do kontrastu s prezidentem, který 

„rozděluje“. Zřejmě právě fakt, že Sarkozy chtěl uniknout této stigmatizaci, která ho 

pronásledovala během celé kampaně, způsobil, že byl odcházející prezident méně 

útočný. Za vrcholný okamžik, alespoň pro Hollanda, můžeme pokládat odpověď na 

otázku, jaký bude prezident Francie, pokud bude zvolen. Hollande v odpovědi v 

podstatě vyjmenoval všechny negativní aspekty Sarkozyho mandátu s tím, že on by 

takový prezident nebyl. Každý výrok začínal souslovím Moi, Président de la 

République.69 Nejenže se tímto souslovím v podstatě označil za budoucího vítěze70 a 

vytvořil kolem sebe auru sebevědomí, ale navíc ho patnáctkrát zopakoval a vytvořil z 

něj účinnou anaforu, která dojem ještě umocnila. Jen těžko lze říct, zda byli diváci více 

zaskočeni náhlou Hollandovou autoritou nebo skutečností, že se Sarkozy svého soupeře 

během této litanie nepokusil přerušit nebo mu vytknout jeho aroganci. Z jeho reakce šlo 

vyčíst pouze rezignaci. Pro někoho mohla být Hollandova patnáctkrát opakovaná 

„smyčka“ směšná, celkový dojem ale vyzněl negativně spíše pro Sarkozyho.

Z rozhovoru s politickými fotografy (Noor, 2012), kteří byli svými deníky 

přiřazeni k jednotlivým kandidátům, vyplývá další aspekt mediálního managementu 

praktikovaný volebním týmem: Eliminovat fotografie či záběry, které by mohly ublížit 

kandidátově image, se stává stále důležitějším. Kromě zákazu přístupu kamer na 

mítinky a nabízení vlastních záběrů, jsou to i restrikce vůči fotografům – během 

Hollandova velkého mítinku v Paříži Vincennes mohla na hlavní scénu pouze hrstka 

fotografů, a to z Le Monde, Libération a z Le Parisien. Jeden z fotografů popisuje, jak 

složité je odvést nezávislou práci – volební tým jim poskytuje exkluzivní přístup a 

zároveň nepřímo žádá o pozitivní výstup pro svého kandidáta.

                                               
69 Já, prezident republiky.
70 Hollande mimo jiné ve větách používal prostý budoucí čas, který vyjadřuje určitou míru jistoty na
rozdíl od kondicionálu, který by podtrhl, že druhé kolo ještě neproběhlo a není rozhodnuto.
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Jednou z úspěšných událostí, která přilákala pozornost médií, bylo vydání 

Hollandovy knihy Changer de destin71 23. února. Evidentně naplánovaná jako podpora 

kampaně, kniha v podstatě rozvíjela hlavní vizi a body programu, nicméně

prostřednictvím osobního kandidátova vyprávění. Některé tištěné tituly přímo 

publikovaly klíčové úryvky.

Skutečnou úspěšnost Hollandova působení v médiích lze těžko odhadovat. 

Medializace jeho osoby a návrhů byla velmi intenzivní, ačkoliv „normální prezident“, 

jenž se vymezuje tím, že nepáchá žádné extravagantní skandály, je z principu pro média 

méně zajímavým. V klíčové fázi kampaně navíc platila rovnost prostoru poskytnutého 

kandidátům v televizi a rádiu, takže úspěch intervencí závisel především na osobnosti 

kandidáta. Očividnou podporu bylo možné zaznamenat v tisku, který je tradičně 

ideologicky rozdělen – noviny a týdeníky s převahou levicových čtenářů72 se více či 

méně viditelně přikláněly ve svých výstupech na Hollandovu stranu, ať už šlo o titulku a 

první dvě strany vyhrazené pro jeho kandidaturu, podporující editorialy nebo pozitivní 

obálky (viz přílohu č. 17).

4.4.6 Online komunikace

Internet spolu s kampaní v terénu byl jedinou platformou, která poskytla 

volebnímu týmu volný prostor nesvázaný pravidly. Na jeho efektivní využití bylo 

vyhrazeno přes dva miliony eur a pracovalo na něm asi padesát osob (Feltesse, 2012). 

Nejviditelnějšími trendy v kampani 2012 bylo využití internetu k mobilizaci 

dobrovolníků v terénu, propojení internetu s televizí pomocí živého komentování 

televizních intervencí na Twitteru a tzv. fact-checking neboli instantní ověřování 

pravdivosti politických výroků žurnalisty a publikování výsledků na webu.

Aktivita na webu sestávala z několika rozdílných přístupů. Na jedné straně šlo o 

uchopení tradiční – oficiální webové stránky prezidentského kandidáta (viz přílohu č. 

18) a oficiální stránky PS. Zde bylo možné sledovat aktuality, přímé přenosy z mítinků, 

plejádu podpůrných videí, názorné demonstrace Sarkozyho neúspěšného mandátu nebo 

                                               
71 Změnit osud.
72 Dle výzkumu agentury Ifop (Cohen, 2012) jsou tiskem s jasnou převahou levicových čtenářů: 
Libération, Le Monde, Marianne a Nouvel Observateur.
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rozšifrování jeho návrhů s cílem poukázat na jejich negativní dopad. Uživatel mohl

objevit volební program pomocí interaktivních infografik či biografii kandidáta ve 

fotografiích, připomenout si všechny poskytnuté rozhovory v médiích, zjistit, kdo ze 

známých osobností se přidal na Hollandovu stranu, nebo nakouknout do kandidátovy 

agendy a ujistit se, kdy přijede do jeho regionu pronést proslov. Zásadním cílem byl 

také boj proti neúčasti ve volbách. Komická virální videa měla za úkol připomenout 

voličům, aby se zapsali na volební seznamy, a samostatná stránka, která po zadání 

poštovního směrovacího čísla vygeneruje nejbližší osobu, která může volit za vás, zase 

připomněla, že voleb se můžete účastnit i v případě, že nebudete v den voleb přítomni 

ve svém volebním okrsku.

Ačkoliv návštěvníci oficiálních prezentací kandidátů jsou zřejmě voliči již 

naklonění svému favoritovi, měla Hollandova profesionální prezentace s vysokým 

stupněm zapojení potenciál nerozhodnuté příchozí minimálně nenudit. Dokazuje to i 

vysoká návštěvnost čítající 2,5 milionu unikátních přístupů v měsíci dubnu nebo 

celkové 4 miliony zhlédnutí publikovaných videí (Feltesse, 2012). Rozdílný přístup 

představovala samostatná stránka TousHollande (viz přílohu č. 19) věnovaná mobilizaci 

dobrovolníků v terénu, jejich koordinaci, přípravě akcí a vzájemným diskuzím. Díky ní 

se v konečném důsledku podařilo zmobilizovat 80 tisíc dobrovolníků a zaklepat na 5 

milionů dveří (Ibid). Šlo o úspěšnou ukázku relationship marketingu, jehož cílem je 

udržovat vztah s voličem tak, aby se cítil součástí projektu a byl ochoten participovat a 

zapojit také další (Macková, 2012, s. 307).

Online kampaň byla bezesporu profesionální a využívala široké portfolio 

nástrojů. Ačkoliv se jejich zásah na webu omezuje na specifické skupiny lidí 

zajímajících se o politiku a s pokročilými znalostmi internetového prostředí, propojení 

internetu s kampaní v terénu a také s tradičními médii dodalo online komunikaci nový, 

širší smysl.

Vedoucí online kampaně Vincent Feltesse (2012) po skončení kampaně shrnul 

základní úspěchy svého plánu:
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1) Využití Twitteru aktivisty

Účet @fhollande na Twitteru sledovalo okolo tří set tisíc lidí (Hollande byl 

nejpopulárnější mezi kandidáty). Kromě oficiálních zpráv kandidáta byla tato platforma

navíc využitá k organizovaným setkáním dobrovolníků v sídle kampaně (tzv. riposte73

party). Během kampaně jich proběhlo asi dvacet. Jedná se o schůzku aktivistů k

příležitosti vystoupení kandidáta (v televizi, na mítinku přenášeném televizí apod.), 

kteří na Twitteru v reálném čase sdílejí důležité či atraktivní kandidátovy výroky (nebo 

naopak zesměšňují výroky soupeře), a zajišťují tak jejich maximální šíření. Například 

během velké televizní debaty uživatelé Twitteru publikovali celkem 500 tisíc tweetů 

obsahujících hashtag74 #ledebat (Le Nouvel Observateur, 2012b). Ačkoliv Twitter se 

svými 5 miliony uživateli není ve Francii z hlediska zásahu občanů příliš důležitý, jeho 

síla tkví v udávání témat kampaně – trendy na Twitteru jsou bedlivě sledovány 

žurnalisty, kteří tvoří podstatnou část jeho uživatelské základny (Deffrennes, 2012).

Mimo Twitter byl Hollande přítomen i na mnoha jiných sociálních sítích od 

Facebooku a Google+, přes video-kanál Dailymotion, sítě na sdílení fotografií 

Instagram a Flick’r a mikroblogerskou platformu Tumblr, až po Soundcloud umožňující 

sdílet zvukové stopy rozhovorů (viz přílohu č. 20). Jejich úloha byla především 

podpůrná a dá se říci nutná – není možné dokázat, že by měly tyto sítě opravdový efekt, 

na druhou stranu si kandidát nemůže dovolit je nemít.

2) Personalizovaný e-mailing

Dalším účinným nástrojem, který Feltesse (2012) zmiňuje, byl klasický e-

mailing, tedy rozesílání elektronických zpráv kontaktům z rozsáhlé databáze získané 

především díky primárkám. Důraz byl kladen na formu – co nejvíce osobní a přátelský 

jazyk, oslovení „drahý příteli“, nebo dokonce jménem, pokud ho daný člověk poskytl 

(viz přílohu č. 21) – a na relevanci informace pro příjemce – například oznámení o 

mítinku konaném v místě jeho bydliště.

                                               
73

Riposte: pohotová odpověď.
74

Klíčové slovo s prefixem „#“, které pomáhá třídit tok informací na Twitteru a vytváří vlákna 
soustředěná okolo jednoho tématu.
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3) Webové rádio

Zbrusu novou iniciativou bylo uvedení projektu Radio Hollande zhruba měsíc 

před prvním kolem – webového rádia zcela kontrolovaného volebním týmem, které 

vysílalo od pondělí do pátku večer ze sídla kampaně. Kromě pozitivního obsahu ve 

vztahu ke kandidátovi mělo internetové rádio další nespornou výhodu – nemuselo ctít 

zásadu rovnosti mezi kandidáty a věnovalo se pouze Hollandovi. Nabízelo mimo jiné 

možnost do studia zavolat a dostat odpověď na svou otázku přímo od kandidáta 

samotného. Opět platí, že zásah uživatelů, kteří nejsou Hollandovi nakloněni, je v tomto 

ohledu velmi rozporuplný, na druhou stranu uvedení nevídaného projektu rozčeřilo 

hladinu kampaně a získalo pozornost médií.

4) Fundraising na webu

V neposlední řadě je nutné zmínit také fundraising probíhající v podobě malých 

darů na oficiálním webu (viz přílohu č. 22). Minimální požadovaná částka byla dvě 

eura. Představa, že můžeme svého kandidáta podpořit a zároveň darovat pouze zcela 

zanedbatelnou částku měla jistě motivační efekt. Faltesse (2012) upřesňuje celkovou 

sumu vybranou na internetu na 800 tisíc eur.

4.4.7 Reklama

Přestože je politická reklama na černé listině francouzského práva, přece jen 

během kampaně existují varianty, jak šířit kontrolovaná sdělení (ačkoliv do jisté míry 

limitovaná pravidly). Jsou jimi již zmiňovaná brožurka volebního programu a další 

tiskoviny, fungující především jako výbava dobrovolníků v terénu, které se věnovaly 

různým tematikám. Patří sem také oficiální plakáty kandidáta a plakáty upozorňující na 

mítinky a akce (viz přílohu č. 23). Můžeme sem zařadit také tzv. profession de foi75 – v 

podstatě leták zasílaný spolu s volebními lístky shrnující závazky kandidáta. 

Nejdůležitější položkou jsou pak oficiální klipy pro veřejnoprávní televizi a rádia.

Na oficiálním plakátu (viz přílohu č. 24) je absolutní dominantou kandidát v 

temně modrém obleku a kravatě, které podtrhují vážnost funkce, na niž kandiduje. 

Prostor poskytnutý pozadí je omezen na minimum – ve skutečnosti je velice lehké ho 

                                               
75 Vyznání víry.
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při běžném zhlédnutí na ulici přehlédnout. Zaměříme-li se na něj, všimneme si, že jde o 

přírodu téměř bez známek lidské přítomnosti. Taková symbolika může evokovat vícero 

významů – jde o obecnou fotografii bez význačných krajinných bodů, která však 

představuje tradiční francouzskou krajinu,76 nebo jde možná o apel na ekologicky 

smýšlející voliče. Markantní rozdíl symboliky vystoupí na povrch až při porovnání s 

oficiálním plakátem Sarkozyho (viz přílohu č. 25), který jako pozadí využívá širé moře. 

Rozdíl mezi „domácím ukotvením“ Hollanda a „mezinárodním rozhledem kapitána“ 

Sarkozyho je zřejmý.

Sémiolog François Jost (2012) vysvětluje význam kompozice a směřování 

pohledu: Sarkozy zabírá pouze část plakátu a hledí vlevo do dálky, což evokuje jeho 

vnitřní reflexi. Vypadá tak, jako by spřádal plány. Hollande zabírá celý plakát a hledí 

diváku přímo do očí, což vyvolává dojem přímé interakce, dialogu s voličem, navozuje 

atmosféru upřímnosti a důvěry. Slogan pak působí jako věta, kterou nám kandidát 

osobně sděluje. Datum prvního kola slogan navíc konkretizuje – změna přichází a může 

to být už 22. dubna.

Roland Barthes (2004, s. 87–89) přisuzuje politické fotografii velkou roli. 

Podoba kandidáta je podle něj pro voliče nesmírně důležitá, vytváří mezi ním a 

politikem zdánlivou osobní vazbu. Kromě svých názorů nabízí kandidát jakousi 

„atmosféru fyzična“, pomocí níž se snaží k voliči co nejvíce přiblížit, nabídnout mu 

přátelské spiklenectví. Inscenace politických obrazů je pro kampaň klíčová.

Brožurka (viz přílohu č. 26) přiložená k volebním lístkům může hrát důležitou 

roli jako poslední popud k vychýlení jazýčku na vahách ve prospěch kandidáta. Leták 

shrnující hlavní záměry kandidáta, který je k dispozici každému voliči (téměř 49 

milionů osob), je díky své stručnosti a dostupnosti důležitější než brožurka celého 

programu. K voliči se navíc dostává v rozhodující chvíli, a to před oběma koly. 

Brožurka k prvnímu kolu měla celkem čtyři strany vyvedené v puristickém designu bez 

okras, s maximálním důrazem na text a jeho dobrou čitelnost. Jako titulní strana 

posloužil oficiální plakát a další tři obsahovaly shrnutí klíčových bodů programu 

                                               
76 Dle tvůrců plakátu jde ve skutečnosti o fotografii z Corrèze, domovského Hollandova regionu (BDDP 
& Fils, 2012).
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zastřešených nadpisem Redresser la France dans la justice.77 Přehled je rozdělen do čtyř 

hlavních okruhů (obroda, spravedlnost, mládež, sjednocení), přičemž každý z nadpisů si 

pohrává s variantami hlavního sloganu. Forma tiskopisu druhého kola absolutně ctila 

kontinuitu a design byl totožný (viz přílohu č. 27). Změnil se však obsah, jehož cílem už 

nebylo připomínat Hollandův program, který by mohl váhající voliče, jejichž kandidáti 

vypadli v prvním kole, spíše odradit, ale vyzdvihnout myšlenku shromáždění všech 

Francouzů – Francouzů, kteří jsou si rovni a kteří chtějí změnu. Hollande se zde také 

sebevědomě opírá o hlasy zelených a extrémní levice, jejichž lídři mu vyslovili podporu 

a vyzvali své voliče k jeho volbě.

Sledovanost oficiálních spotů se od minulých let navýšila, a to i díky lepšímu 

vysílacímu času hned po televizních zprávách – během oficiální kampaně před prvním 

kolem sledovalo spoty na France 2 v průměru 3,7 milionu diváků (Ménager, 2012). 

Všichni kandidáti musí ctít společná pravidla a rozhodujícím se tak stává efektivní 

využití zbylého manévrovacího prostoru k odlišení klipů od konkurenčních.

Nutnou část klipu společnou pro všechny tvoří osobní proslov kandidáta čelem 

ke kameře, ve kterém opakuje zásadní body svého programu. Scéna je strohá, na 

obrazovce běží povinné titulky a překlad do znakové řeči, pokud této možnosti kandidát 

využije. Potenciál oslovit v této části voliče závisí na obsahu programu, jeho 

přitažlivosti pro diváka a jen zcela minimálně na provedení klipu. V pozadí za 

Hollandem se pouze mění jednoslovná hesla podle toho, o jakém okruhu svého projektu 

právě hovoří. Hollande působí vyrovnaně, ale zároveň se snaží vyzařovat odhodlanost, 

ať už vyjádřenou intonací hlasu nebo sebevědomou gestikulací rukou.

Volná část klipu, kterou tým natáčí na vlastní náklady, je rozhodujícím prvkem. 

V klipech pro první kolo voleb ji Hollandův tým využil jako otevírací scénu před 

samotným proslovem, který měl bohužel velký potenciál diváky nudit, a udal tak klipu 

tempo. První varianta, podkreslená melodickou, klidnou hudbou, cílila na divákovu 

sentimentalitu a empatii. Velmi kvalitně natočené video ukazovalo obyčejné Francouze 

v jejich různorodosti – jak profesionální, tak národnostní a sociální, ale i věkové a 

rasové. Hollandův hlas v pozadí opakuje v řečnické figuře sousloví „à tous ceux“, tedy 

                                               
77 Obrodit Francii cestou spravedlnosti.
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„všem, kteří“, které doplňuje různými zakončeními (např. „všem, kteří věří ve 

spravedlnost“ nebo „všem, kteří dávají hodně, ale dostávají málo“), aby v závěrečné 

větě shrnul, že pro tyto všechny nyní přichází změna. Klip vyvolává pocit, že každý 

jednotlivec má svou jedinečnou cenu a nikdo není lepší než druhý. Druhá varianta, 

mnohem bojovnější a energičtější, cílila na divákovu národní hrdost a soustředila se na 

slavnou francouzskou historii, kterou Francouzi tradičně adorují. Základem videa je 

razantní Hollandův výstup ze zahajovacího mítinku, kde vzpomínal historické úspěchy 

levice, ale i Francouzskou revoluci a základní pilíře republiky, sestříhaný společně s 

historickými obrazy a videy (včetně emblematických historických postav jako generál 

de Gaulle nebo Mitterand). Naléhavý hlas řečníka, energická, napínavá hudba a 

překotný střih obrazů, který se z 18. století dostane až do moderní Francie, se snaží 

vyvolat pocit pýchy a hrdosti na zemi, za kterou je třeba se jednotně postavit a zvolit 

změnu.

V oficiální části klipů druhého kola změnil Hollande rétoriku, nemluvil už o 

svém programu, ale zcela jasně se vymezoval proti Sarkozymu a volal po změně. 

Sebevědomé vzezření podtrhl zdůrazněním své pozice favorita prvního kola. Volný 

začátek klipu byl vysílán opět ve dvou variantách, a to vzhledem k prvnímu kolu lehce 

obměněných. První, klidnější, se lišila především tím, že oni obyčejní, anonymní 

Francouzi z dřívějšího kola nyní promlouvali spolu s kandidátem. Používali především 

formulku „C’est maintenant“ a vlastními slovy poukazovali na to, co by se mělo změnit. 

Cílem bylo evidentně vyvolat v divákovi pocit masivní podpory lidí – konkrétních tváří, 

kteří doopravdy za Hollandem stojí a sdílejí jeho přesvědčení. Druhá varianta, opět 

energičtější a bojovnější, navázala na předchozí klip s tím, že byla vybrána jiná část 

proslovu z prvního mítinku. Tentokrát už nešlo čistě o historii, ale o tzv. francouzský 

sen, který spočívá ve zlepšování podmínek života pro budoucí generace a v úctě k 

republikánským tradicím. Doslova plamenný Hollandův projev burcuje národní hrdost, 

za niž slibuje bojovat.

Rozdíl mezi Sarkozyho a Hollandovým stylem vyprávění leccos vypovídá o celé 

kampani. Sarkozy zvolil ve svých klipech napjatou hudbu, která vyvolávala pocit, že se 

něco děje a je potřeba konat. On sám se postavil do role toho, kdo je jako jediný 

schopen situaci vyřešit (krizi), kdo jako jediný má dostatečné zkušenosti a autoritu, a to 
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nejen doma, ale především v zahraničí. Hollande oproti tomu vkládal pomyslnou moc 

do rukou lidí – jsou to oni, kdo tvoří Francii, a abychom ji dokázali postavit znovu na 

nohy, je potřeba vytvořit pro každého stejné příležitosti. Budoucnost Francie tak závisí 

na jeho obyvatelích, ne na mezinárodních vztazích vlád.
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Závěr

Volební kampaň Françoise Hollanda se dá s jistotou označit za profesionální. 

Velkou roli hrála podpora silné, tradiční strany a jejích zkušených členů, kteří se v 

politice pohybují dlouhá léta, ostatně jako sám Hollande. Na druhou stranu, důležitou 

devizou byli i mladší členové týmu, kteří přinesli svěží nápady, do jisté míry 

okopírované z kampaně Baracka Obamy, a vnesli tak do francouzského prostředí nový 

elán. Nejvyšší finanční investice do kampaně ze všech kandidátů – téměř 22 milionů eur 

(CNCCFP, 2012) – také vypovídá o důležitosti, která byla kampani přikládána.

Přesto nelze říct, že by se jednalo o kampaň vášnivou či prožívanou s nadšením. 

Šlo o kampaň plně zasaženou krizí, ve které občané již několik let žili a jejíž konec byl 

v nedohlednu. Voliči byli unavení, nálada ve společnosti a důvěra v politiku se blížily 

bodu mrazu. Skepse jednoduše zvítězila nad nadějí – většina lidí si už nedovolila být 

natolik naivní, aby věřila, že jeden člověk zvrátí situaci, která se týká celé Evropy. 

Neznamená to, že rezignovali, ba naopak, vyjádřit svůj názor k urnám přišlo okolo 80 % 

voličů v prvním i druhém kole. Nevolili ale pro kandidáta a pro jeho myšlenky, ale proti 

kandidátovi a proti neutěšené situaci, v níž se nacházeli. Jedním z důsledků jsou i do té 

doby rekordní zisky „protestních kandidátů“, tedy extrémní levice a pravice, přičemž 

skóre 18 % dosažené Marine Le Pen v prvním kole nemělo v historii obdoby.

V čem konkrétně a proč byla tedy Hollandova kampaň úspěšná? Především 

správně uchopila pojem „změny“ a význam, který jí Francouzi již tradičně přisuzují. 

Konotace Francie s revolucí nebo v moderní době se stávkou není pouhým klišé. 

Francouzi mají revoltu proti stávajícím pořádkům v krvi, koneckonců i Sarkozy vyhrál 

na vlně „rozchodu“ s předešlým vedením. V době voleb byla pravice u moci 

nepřetržitých sedmnáct let a touha po změně dosáhla vrcholu.

Prvním krokem k vítězství byla ovšem strukturální změna vlastního tábora. 

Otevření dosud zkostnatělé partaje lidem a především uspořádání „nového zážitku“, 

který dokázal nadchnout – socialistických primárek, které v podstatě vzkřísily levici v 

očích veřejnosti. Další, avšak neméně důležitou, byla změna image prezidentského 

kandidáta. Z bodrého správce strany a zprvu outsidera primárek se Hollande dokázal 

pasovat do role muže, který má potenciál stát se hlavou státu.
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Druhým krokem k vítězství bylo umístění sestávající z výrazného kontrastu dvou 

osobností. „Změna“ figurující v hlavním sloganu kampaně byla ideální volbou. Média 

Hollanda kritizovala za fakt, že místo své kampaně vede ve skutečnosti referendum o 

setrvání Sarkozyho ve funkci. Přestože takové výroky Hollande razantně odmítal, není 

třeba vysvětlovat, že tato taktika byla úspěšná. Vypovídá o tom i prostá skutečnost, že 

celých 55 % voličů Hollanda v druhém kole tvrdilo, že jejich motivací bylo zabránit 

Sarkozymu ve vítězství, ne zvolit Hollanda prezidentem (Ipsos, Logica, 2012h). Voliči 

Marine Le Pen a Françoise Bayroua vyjádřili svou nechuť k oběma favoritům tím, že se 

jich důležité procento druhého kola neúčastnilo, což negativně ovlivnilo opět především 

Sarkozyho, a naopak voliči Jeana-Luca Mélenchona se účastnili druhého kola aktivně a 

80 % z nich volilo Hollanda (Ipsos, Logica, 2012h). Zde je možné pozorovat onu silnou 

nechuť vůči Sarkozymu, která se projevila i v pravicovém táboře.

Za úspěch lze považovat i výběr témat programu, který se opět nesl v duchu 

odmítnutí Sarkozyho. Ten byl všeobecně vnímán jako schopnější zastupovat Francii 

navenek nebo řešit ekonomickou krizi. Problém v této charakteristice tkví v tom, že 

Francouzi upřednostnili toho, který měl větší vnímanou schopnost zlepšit každodenní 

život jednotlivců – snížit nezaměstnanost, zlepšit vzdělávání, kupní sílu apod. Sarkozy 

se pasoval do role zkušenějšího, autoritativnějšího, do role jediného, kdo může v dané 

situaci zemi vládnout, čímž se v podstatě Francouzům vnucoval. Hollande se pasoval do 

role normálního kandidáta, který nechává výběr na občanech, a v tom se možná lépe 

trefil do společenské nálady.

Z marketingového hlediska byla úspěchem mobilizace dobrovolníků v terénu 

koordinovaná přes internet, s jejíž pomocí se podařilo přesvědčit určité procento 

chronických absentérů k volbě. Pro obyvatele problémových chudých předměstí, kteří k 

volbám ani nehodlali jít, mohla být návštěva dobrovolníků jediným reálným kontaktem 

s kampaní. V takovém případě hraje osobní kontakt školených dobrovolníků obrovskou 

roli v rozhodovacím procesu. Nehledě na to, že jejich sdělení mělo na rozdíl od 

klasických prostředků velký potenciál šířit se šeptandou a že i pro samotné 

dobrovolníky měla taková akce povzbuzující a stmelovací účinek. Zorganizovat masivní 

terénní iniciativu v době, kdy se členská základna tradičních stran drolí do ztracena, byl 

úspěch.
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Francouzští kandidáti jsou zvyklí nosit svou kůži na trh, rozehřát dav a pronášet 

hodinové proslovy v plenéru a na mítincích. To, že se nemohou opřít o billboardy,

inzerci, reklamu v televizi, rádiu a na internetu je nutí prodávat intenzivněji sami sebe a 

útočit více svými řečnickými schopnostmi, charismatem a kvalitně zacíleným volebním 

programem. Přísná legalizace volební kampaně se může jevit jako zbytečná, 

přihlédneme-li k faktu, že nakonec více méně platila úměra „kdo utratil více, umístil se 

v konečném pořadí výše“, pouze vynaložil finance na jiné druhy propagace, než je 

klasická reklama. Nicméně zákonem daný strop pro maximální výdaje, v ideálním 

případě transparentní a kontrolované účetnictví pod dozorem pověřené osoby, nebo 

zákonem daný prostor pro malé kandidáty v audiovizuálních médiích během oficiální 

kampaně a jasně definovaná nominace kandidátů jsou některé z ověřených praktik, které 

by prospěly i našemu systému.

Summary

The election campaign of François Hollande was undoubtedly a professional one. 

The support of the big, established party certainly played a big role and so did the 

extensive experience of the leader himself. However, the new and fresh ideas introduced

by the youngest members of the team, to the certain extent copied from the campaign of 

Barack Obama, brought new energy to the French practice. The biggest financial 

investment among the candidates amounting to 22 million euros (CNCCFP, 2012) is yet 

another proof of how much importance was attributed to the campaign.

One of the reasons of Hollande’s success was the right assessment of the term 

„change“ and its importance for French people. In 2012, the right-wing party had been 

in power for seventeen years and the desire for change culminated. The image of France 

being always on strike or revolting against old order is not a cliché. Opting for the word 

„change“ as the basis of the official slogan was an excellent choice.

The first step to victory was a structural transformation of the Socialist Party and 

its opening to the general public. The arrangement of the first primaries led to 

rehabilitation of the image of the party and attracted a great attention of the media. 

Another, yet equally important step, was the physical transformation of the candidate 
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who managed to present himself as a man with the potential to become the head of state.

The key to Hollande’s victory appears to be his positioning which emphasized the 

contrast between two personalities – Hollande and that of his opponent Sarkozy. 

Despite Hollande’s formal denials of this tactic, it is clear that campaigning against 

Sarkozy instead of focusing his forces entirely on his own propositions was a success. 

Full 55 % of his voters claimed to support Hollande not because they wanted him to be 

the president. On the contrary, their goal was to prevent Sarkozy from being elected 

again (Ipsos, Logica, 2012h).

From the marketing point of view, the mobilization of local activists coordinated 

through the Internet was an outstanding achievement that helped to persuade some of 

the chronic absentee voters. This massive terrain initiative focusing mainly on 

problematic urban zones appears to have been the only contact with campaign these 

people had and very likely played an important role in their decision making process.
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Příloha č. 2: Historický vývoj kampaní

Premoderní
pol. 19. st. – 50. léta

Moderní
zač. 60. let – 80. léta

Postmoderní
od 90. let

organizace kampaně místní 
decentralizovaná 
organizace, straničtí 
dobrovolníci

národně 
koordinovaná, větší 
profesionalizace

národně 
koordinovaná, ale 
s místními akcemi, 
částečně 
decentralizovaná

příprava krátkodobá, ad hoc dlouhá kampaň permanentní kampaň 
centrální koordinace lídři stran centrální ústředí 

strany, více 
specializovaných 
poradců

speciální stranické 
týmy, více 
profesionálních 
konzultantů

zpětná vazba místní agitace, 
mítinky

příležitostné 
průzkumy veřejného 
mínění

pravidelné průzkumy, 
focus group, webové 
stránky

média stranický tisk, 
plakáty, brožury, 
radiové vysílání

televizní vysílání –
večerní zpravodajství

cílení na úzké 
segmenty přes 
televizi, direct mail, 
reklama, online média

události místní veřejná 
setkání, politická 
předvolební turné

news management, 
každodenní tiskové 
konference, 
kontrolované foto-
příležitosti

rozšíření news 
managementu do 
každodenní vládní 
politiky

cena nízký rozpočet umírněný rozpočet vysoká cena 
politických 
konzultantů

voliči stabilní sociální a 
stranická příslušnost

uvolnění sociálních a 
stranických vazeb, 
nízká loajalita

uvolnění sociálních a 
stranických vazeb, 
nízká loajalita
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Příloha č. 3: Schéma volebního týmu
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Příloha č. 4: Titulní strana deníku Libération
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Příloha č. 5: Brožurka volebního programu
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Příloha č. 6: Brožurka volebního programu – závěr

Příloha č. 7: Logo a slogan kampaně
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Příloha č. 8: Plakáty s občany

Příloha č. 9: Gesto kampaně



75

Příloha č. 10: Oficiální portrét kandidáta 1

Příloha č. 11: Oficiální portrét kandidáta
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Příloha č. 12: Oficiální portrét kandidáta 3

Příloha č. 13: Hollande během mítinku
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Příloha č. 14: Řečnický pultík a pozadí
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Příloha č. 15: Předměty na mítinky
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Příloha č. 16: Letáky dobrovolníků v terénu
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Příloha č. 17: Srovnání obálek časopisu Le Nouvel Observateur
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Příloha č. 18: Oficiální internetová prezentace
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Příloha č. 19: Web pro mobilizace dobrovolníků Tous Hollande
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Příloha č. 20: Sociální sítě
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Příloha č. 21: Personalizovaný e-mailing

Příloha č. 22: Fundraising na webu
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Příloha č. 23: Plakát zvoucí na mítink

Příloha č. 24: Oficiální plakát kampaně
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Příloha č. 25: Oficiální plakát Sarkozyho

Příloha č. 26: Profession de foi 1. kolo
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Příloha č. 27: Profession de foi 2. kolo
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